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BRABANT IN VERANDERING
Ondanks de actuele lichtpuntjes, zullen de 
coronacrisis en de effecten daarvan ook 
in 2021 de Brabantse samenleving en eco
nomie nog volop tekenen. Tegelijkertijd zijn 
de vraagstukken op de provinciale tafel op 
het gebied van verduurzaming en houdbaar
heid van huidige systemen en werkwijzen 
in Brabant niet in urgentie afgenomen. De 
stikstofcrisis, de aanhoudende droogte in 
de zomer, de veranderende leefomgeving 
als gevolg van de ruimtevraag van bedrijven 
en inwoners in Brabant, de toenemende 
sociaaleconomische verschillen: het zijn de 
thema’s die het dagelijkse debat in Brabant 
bepalen. De samenhang tussen gezondheid, 
leefomgeving en economie is in haar volle 
omvang in onze provincie zichtbaar. Het is op 
dit snijvlak waar de politiekbestuurlijke afwe
ging plaatsvindt. En waar BrabantAdvies haar 
advisering vormgeeft. 

Met het Bestuursakkoord ‘Samen, slagvaar
dig en slim’ heeft het nieuwe  provinciaal 
bestuur de belangrijkste inhoudelijke 
 transitieopgaven gedefinieerd. Uiteraard 
is dit akkoord en de verdere uitwerking 
daarvan in kaderstelling een belangrijke 
referentie voor de vormgeving van dit werk
plan op hoofdlijnen. Daarnaast houden we 
uiteraard vrije ruimte om in te spelen op de 
actualiteit en ruimte om op eigen initiatief 
het bestuur te voeden.
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BRABANTADVIES INSPIREERT, 
SIGNALEERT EN GEEFT RAAD
BrabantAdvies wil het beste voor Brabant en 
de Brabanders. Vanuit een helicopterview 
kijken we naar de belangrijkste vraagstukken 
waar Brabant de komende jaren voor staat. 
We signaleren wat er op ons afkomt en 
brengen dat onder de aandacht van bestuur 
en politiek. Ook helpen we beslissers met 
concrete actievoorstellen. 

We hebben het over maatschappelijke uit
dagingen die Brabant dwingen fundamentele 
keuzes te maken. Denk aan schone energie, 
een duurzame economie of behoud van een 
gezonde leefomgeving. Maatschappelijke uit
dagingen die vragen om een brede blik vanuit 
verschillende invalshoeken. Los van politieke 
of kortetermijnbelangen. Het gaat om de 
balans in de afwegingen die worden gemaakt. 
Precies dat maakt BrabantAdvies zo bij
zonder: als onafhankelijke adviesorganisatie 
kijken we met vier verschillende brillen naar 
de belangrijkste Brabantse vraagstukken. 

4 RADEN WETEN MEER DAN 1
Die benadering vanuit vier kanten 
vloeit logisch voort uit de opbouw van 
BrabantAdvies: onze organisatie omvat 

namelijk vier Brabantse adviesraden: 

 Î SociaalEconomische Raad (SER) Brabant
 Î Provinciale Raad voor de Leefomgeving
 Î Provinciale Raad Gezondheid 
 Î Young Professionals Brabant (de toekomst 

van Brabant)

Met deze opbouw zijn we als adviesorgani
satie uniek in Nederland. Onze raden zijn een 
garantie voor krachtige, breed gedragen en 
onafhankelijke adviezen.

INFORMATIE UIT DE HAARVATEN VAN 
BRABANT
Vier adviesraden met experts én generalis
ten. Deskundigen die op hun kennisgebied in 
direct contact staan met de dagelijkse prak
tijk. Daardoor beschikt BrabantAdvies over 
informatiestromen die uit de haarvaten van 
de Brabantse samenleving komen. De raden 
bespreken samen de belangrijkste Brabantse 
vraagstukken. Is het nodig, dan schakelen 
we externe specialisten in, zeker ook van 
buiten Brabant. Zo komt BrabantAdvies tot 
krachtige, breed gedragen en onafhankelijke 
adviezen. 
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HEDENDAAGS
Onze werkwijze is hedendaags: geen logge processen, 
we mobiliseren per vraagstuk de gewenste deskundig
heid. We zetten inhoudelijke specialisten en ervarings
deskundigen samen in een expertteam om tot kordate 
adviesactie te komen. 

BUITENBOORDMOTOR 
Ons doel? Het beste voor Brabant en de Brabanders. 
Dat bereiken wij door het provinciebestuur, onze 
belangrijkste opdrachtgever, te voorzien van eigen-
wijze adviezen. Soms zijn we de luis in de pels, soms 
second opinion of de frisse blik. We zien onszelf als 
buitenboordmotor waarmee de koers van Brabant is bij 
te stellen; de juiste kant op. 
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VIJF JAAR BRABANTADVIES 
IN 2021: TERUGBLIK EN 
VOORUITBLIK 
VIJF JAAR BRABANTADVIES 
2021 is het eerste lustrum van BrabantAdvies. 
Aanleiding om terug en vooruit te blikken 
met onze opdrachtgever, onze raden en 
andere betrokken deskundigen. Dat willen we 
in een feestelijke setting vormgeven.

We startten in 2016 onze opdracht om 
vernieuwend en integraal te adviseren. Als 
buitenboordmotor voor provinciaal beleid, 
maar ook signalerend en reflecterend. Hoe 
hebben we hier de afgelopen vijf jaar invulling 
aan gegeven? Hoe kijken we terug op de ver
anderingen in Brabant en de duiding die we 
hieraan hebben gegeven? Hoe impactvol zijn 
onze adviezen geweest? 

KENNIS EN ADVIES VOOR BRABANT
Het briefadvies of het adviesrapport is vaak 
het eindproduct van een proces. Tijdens 
dit proces vindt op vele wijzen kennisdeling 
plaats: in de raden, de begeleidingsgroepen, 
de diverse stakeholderssessies, de panels, 
de overleggen met de provincie (bestuurlijk, 
ambtelijk en met de staten), de uitwisseling 
met andere kennisinstellingen. Fysiek en 
zolang corona duurt ook zeker digitaal. Daarin 

zien we een andere rol voor BrabantAdvies 
terug: als gesprekspartner, maar ook als facili
tator voor de maatschappelijke dialoog, om 
tot verdiepende en gedeelde inzichten te 
komen. Met de usual en unusual suspects aan 
tafel en inzoomend op de effecten van beleid 
en uitvoering voor de Brabantse samenleving. 
Daarmee reikt de impact van onze advisering 
ook verder dan ‘sec’ voor het provinciaal 
bestuur. Dit sluit goed aan bij de wens van de 
provincie om kennis voor Brabant te laten 
werken. Deze rol willen we in 2021 in onze 
adviestrajecten nog zichtbaarder maken. 

DUURZAME WELVAART 
ALS UITGANGSPUNT VOOR 
SAMENHANGENDE ADVISERING
Ons uitgangspunt van samenhangende, inte
grale advisering willen we nog zichtbaarder 
gaan maken. In 2021 maken we de start om 
de SDG’s, de internationaal erkende toets
steen voor duurzame en brede welvaart, 
expliciet te maken in onze advisering.

Afwegingen worden niet alleen voor het 
hier en nu gemaakt, de consequenties ervan 
voor de komende generaties zullen ook 
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meegewogen moeten worden. Een speciale plek daarin 
hebben onze Young Professionals. Zij gaan in 2021 
met het adviestraject ‘kansen en belemmeringen voor 
 jongeren’ aan de slag om hun perspectief op de toe
komst neer te zetten. Daarbij hebben ze een mooie rol 
als kraamkamer voor onze eigen vernieuwing.

7



ADVIESAGENDA 2021
OP HOOFDLIJNEN 

1 O.a. tijdens de kennismaking met Gedeputeerde Staten op 10 november. 

Het werkplan 2021 is een werkplan op hoofd
lijnen. Het is het voorlopige resultaat van 
gesprekken met de provincie en inzichten 
uit de raden. De meeste van de benoemde 
thema’s zijn daarmee ook goed te posi
tioneren als meerjarige thema’s die samen
hang geven aan de jaarlijks vast te stellen 
advies agenda. De verschillende adviezen 
van afgelopen jaren hebben bovendien een 
fundament gelegd om op voort te bouwen. 
Daarbij laten we ons ook inspireren door 
de bredere kennisinfrastructuur binnen én 
buiten Brabant. Wij ervaren de afgelopen 
periode bij de landelijke adviesraden een ver
hoogde belangstelling voor regionaal beleid 
en advisering. Dit biedt kansen voor een 
actieve samenwerking. We benutten daarbij 
ook de Brabantse kennisorganisaties, vanuit 
complementariteit en wanneer van toege
voegde waarde. 

Daarbij leveren we uiteraard onze bijdrage 
aan de meerjarige strategische kennisagenda 
die de provincie vorm gaat geven waarin 
de Perspectiefnota 2021 een belangrijk 
eerste besluitvormingsmoment is met het 

oog op de inhoudelijke invulling ervan. Dit 
proces is eind 2020 al gestart en zal in 2021 
verder doorlopen. Deze kennisagenda wordt 
daarmee richtinggevend voor de gevraagde 
adviezen. 

De adviesvragen zijn in dit ‘werkplan op 
hoofdlijnen’ nog breed geformuleerd en 
aldus ook besproken met de provincie.1 Voor 
de specifieke uitwerking is aanscherping 
nodig. Per advies is de vraagarticulatie en de 
prioritering essentieel: waarom deze vraag, 
waaruit bestaat het vraagstuk, wat is de 
(strategische) relevantie? Hoe geven we dat 
traject dan vorm en met wie? Hierover gaan 
we nog nader in overleg met de opdracht
gever, om op basis daarvan tot een defini
tieve ‘go  no go’ te komen, tot een concrete 
prioritering en inschatting van onze capaci
teit. Afhankelijk van de tijd is het een optie 
om langdurigere trajecten aan te gaan, met 
tussenproducten die aanhaken op besluit
vormingsmomenten van de provincie. 
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Deze adviesagenda is daarmee de opmaat voor deze 
verdere oriëntatie. Daarin willen we in goed overleg 
ook flexibiliteit kunnen betrachten om in te spelen 
op vraagstukken die gaandeweg 2021 aan urgentie en 

2 Dat onderscheid maken we wel in de urenverdeelstaat, zodat in uren zichtbaar blijft dat we ruimte houden voor adviezen op 
eigen initiatief. 

3 Adviesbrief BrabantAdvies ‘Economische visie: Concurrerend, duurzaam en adaptief’, 13 juli 2020 

actualiteit winnen. Omdat we over al deze thema’s met 
de provincie in gesprek zijn, is het bovendien nu nog 
niet aan de orde om een onderscheid te maken tussen 
gevraagde adviezen en adviezen op eigen initiatief.2 

ADVIESVRAGEN 2021

BRABANTSE VERSTEDELIJKINGSSTRATEGIE VOOR 
EEN BREDE WELVAART 

In de Economische Visie is sprake van een verstede
lijkings strategie om een sterk vestigingsklimaat te 
creëren. Daarbij schetst de economische visie het 
belang om de ‘borrowed size’ van de grote steden in 
Brabant te benutten: samenwerking en goede mobili
teit tussen de steden die agglomeratievoordelen voor 
de regio’s opleveren. Daarbij wordt ook ingezet op vol
doende woningen op de juiste locaties, goed ontsloten, 
dichtbij landelijke omgevingen of stedelijke hotspots. 
De huidige bevolkingsprognoses laten de komende 
decennia nog groei zien, een aanleiding voor veel 
gemeenten om de groeiplannen uit de kast te trekken. 

De vraag die we willen beantwoorden is welke ver-
stedelijkingsstrategie relevant is voor brede welvaart 
in Brabant en hoe deze verder vorm kan krijgen. Hoe 
ontwikkelt de economie zich en wat betekent dit voor 
de opgave voor ruimte, economie en bereikbaarheid? 
Moeten we inzetten op hoogstedelijkheid in Brabant of 
moeten we juist meer de kracht van de complementa
riteit benutten van steden, kernen en buitengebieden? 
Moet bijv. Eindhoven qua topvoorzieningen willen 
concurreren met Amsterdam? Of zijn het, met het oog 
op talentbehoud en buitenlandse werknemers, andere 
factoren waarop Brabant zich moet onderscheiden? 
Wat betekent dat voor aspecten als wonen, cultuur, 
een groene en gezonde leefomgeving en mobiliteit? 
Welke rol spelen quality of life en de sociaalecono
mische verschillen van bevolkingsgroepen hierin? 

Het gaat om een integraal advies dat alle raden raakt, 
een thema dat goed aansluit bij de expertise van 
BrabantAdvies. Daarbij betrekken we ook de conclu
sies uit de ‘Verkenning blijfklimaat NoordBrabant’ die 
eind 2020 door BrabantKennis in samenwerking met 
Ruimtevolk wordt opgeleverd, het MIRT onderzoek 
Brainport Eindhoven en leggen we de verbinding met 
initiatieven zoals de Landschapstriënnale of het Van 
Gogh Nationaal Park.

ECONOMISCH EN MAATSCHAPPELIJK IMPACTVOL 
INVESTEREN 

De roep om de middelen die de overheden gezamen
lijk vrijmaken tijdens de coronacrisis te benutten door 
te investeren in een betere duurzame economie3 
is bekend. Ook de provincie heeft deze doelstelling 
omarmd. In de economische visie worden, vertrekkend 
vanuit de ambitie van brede welvaart, drie impact
niveaus van interventies beschreven: interventies met 
directe economische effecten, indirecte economische 
effecten in de vorm van economische structuurver
sterking en indirecte maatschappelijke effecten. 

De vraag is wat er nodig is om effectief te zijn op deze 
drie impactniveaus en hoe de geformuleerde doel-
stellingen te bereiken, ook in het samenspel met de 
andere actoren. Hoe kan de afweging worden gemaakt, 
als niet alleen nieuwe bedrijvigheid centraal staat, maar 
ook de bijdrage ervan aan het innovatie ecosysteem, 
de economische structuur én de maatschappelijke 
opgaven (verduurzaming door circulaire economie 
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en energietransitie, klimaatadaptatie etc.). Hoe is het 
instrumentarium en de ondersteunende structuur 
hierop nu ingericht? En wat betekent dit voor de 
investeringsmiddelen die de komende periode ook 
in het kader van herstel of mitigatie van de effecten 
van corona worden ingezet: provinciaal, landelijk en 
Europees? Wat vraagt dit op korte, middellange en 
lange termijn? Als de inzet is om via innovatie en inves
teringsbeleid de spelers ook op de maatschappelijke 
uitdagingen te organiseren, hoe krijgt dit beleid dan 
invulling? Welke rol heeft de provincie hierin? 

Daarbij betrekken we, waar relevant, eerdere 
 advisering en de daarin geadresseerde vraagstukken 
op het gebied van innovatiebeleid. In ons advies over 
de Economische Visie uit 2020 constateerden we 
bijvoorbeeld dat de overheidsfinanciering (fondsen) 
vaak tekortschieten in het faciliteren van risicovollere, 
maar misschien wel duurzame investeringen. Een 
geluid dat we vaak vernemen; kleinere of ‘medium’ 
bedrijven vallen vaak buiten de scope van fondsen en 
onder nemingen buiten de benoemde economische 
topsectoren komen niet altijd in aanmerking. Tot slot 
vraagt de effectiviteit, snelheid en schaalbaarheid van 
innovaties om aandacht, dit vraagt eveneens om een 
blik op een effectiviteitsslag in de innovatiestructuur.4

BRABANTSE ARBEIDSMARKTREGIO’S EN DE 
URGENTE OPGAVEN

In deze verkenning staat de vraag centraal hoe de 
uitdagingen die eerder door de WRR en Commissie 
Borstlap5 en als gevolg van corona nog steviger aan 
het licht zijn gekomen, op het regionale niveau vorm 
kunnen krijgen. Veel van deze uitdagingen liggen 
op de landelijke tafel, in de vorm van wet en regel
geving. Maar opgaven als Leven Lang Ontwikkelen, Van 
werk naar Werk en Jeugdwerkloosheid vragen ook 
om regionale invulling. En uiteraard zijn de transities 
in Brabant ook afhankelijk van goede beschikbare 
arbeidskrachten. Hoe pakken de arbeidsmarktregio’s 
dit type vraagstukken mee op en wat is er voor nodig 

4 Zie ook rapport KV Plus ‘Vernieuw de vernieuwing’, april 2020, waarin de tekortkomingen van het Nederlandse innovatieeco
systeem worden geadresseerd aan de hand van vijf factoren: de ondersteuningsinfrastructuur, de ontsluiting van productie
factoren, het onderwijsstelsel, markttoegang en innovatiebeleid. 

5 WRR, ‘Het betere werk. De nieuwe maatschappelijke opdracht’, 1512020. Commissie Regulering en Werk, ‘In wat voor land 
willen wij werken?’, 2312020. 

6 Bijv. de invloed van sociale media op draagvlak en besluitvorming, maar ook de notie dat structurele participatie om een fun
damentelere aanpak gaat dan dat nu vaak aan de orde is. 

om hierin effectief te kunnen zijn? Wat is nodig om in 
samenhang aanpakken te ontwikkelen, ook bovenre-
gionaal? Volgend op eerder advies ‘Samenspel tussen 
sector en regio’. Daarin nemen we netwerkontwikke
ling in de Brabantse arbeidsmarktregio’s als vertrek
punt. Hoe zitten de Brabantse arbeidsmarktregio’s 
in elkaar? Waar komen ze overeen, waar verschillen 
ze? Wat zijn de ervaringen van de sleutelfiguren in de 
arbeidsmarktregio’s met de regionale samenwerking? 
Hoe worden andere dan de directe stakeholders (bijv. 
onderwijs) betrokken? En wat is er bovenregionaal 
nodig? 

De verkenning is op eigen initiatief in 2020 gestart in 
samenwerking met Het PON/Telos. Daarmee kan het 
basis bieden voor de provincie om regionale antwoor
den te vinden voor een goed functionerende regionale 
arbeidsmarkt. Het advies geeft verder fundament voor 
de rolbepaling provincie op de arbeidsmarktvraag
stukken in relatie tot de arbeidsmarktregio’s: waar kan 
de provincie complementair zijn en wanneer is regie 
functioneel? 

DRAAGVLAK EN PARTICIPATIE IN BRABANT. 

Draagvlak is een belangrijk thema in het 
Bestuursakkoord. En uiteraard cruciaal in het licht van 
de vele transities. Maar wat verstaan we er eigenlijk 
onder? Vanuit welk perspectief kijken we naar draag
vlak? Welke dynamieken liggen er aan ten grondslag? 
Wat vraagt dit van provinciaal handelen? Hoe kunnen 
participatievormen hierin bijdragen? 

Naast een wat breder perspectief op draagvlak 
en partici patie6, willen we aan de hand van enkele 
 concrete thema’s en casuïstiek in Brabant en daar
buiten de dynamieken beschrijven en op basis daarvan 
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handelingsperspectief en instrumenten kunnen aan
reiken. In ieder geval aan de hand van de volgende 
thema’s:

Omgevingskwaliteit in uitvoering: lerende aanpak centraal
De afgelopen jaren heeft BrabantAdvies op verschil
lende momenten in de totstandkoming van het nieuwe 
omgevingsbeleid geadviseerd: van bouwstenen voor 
de omgevingsvisie in 2017 tot een advies over een 
nieuwe aanpak van rode en groene functies in het bui
tengebied in 2020.7 Omgevingskwaliteit en de werkwijze 
van rond, breed en diep kijken stond in deze verschil
lende adviezen centraal. Daarbij is ook geconstateerd 
dat de nieuwe werkwijze van de omgevingsvisie voor 
alle stakeholders een cultuurverandering betekent: 
gemeenten, provincie én initiatiefnemers. Hoe daarbij 
omgevingskwaliteit te objectiveren, hoe het gemeen
goed te maken? Dit zijn ook de thema’s die zich, al 
doende, aandienen in de uitvoering van het project 
VABIMPULs (zie verder). Dit project, waarin boeren met 
deskundigheid worden bijgestaan in het zetten van 
stappen rondom leegstaande of vrijkomende stallen, is 
in 2021 voor het derde jaar vol in uitvoering. Tijd om de 
resultaten zichtbaar te maken, van reflecties te voor
zien en te betrekken bij een lerende aanpak rondom 
de omgevingsvisie.

De Regionale Energiestrategieën: van tekentafel naar 
uitvoering
De ambities en kaders die de samenwerkende 
gemeenten hebben vastgelegd in de RES’en op het 
gebied van regionale opwekking van duurzame elektri
citeit, vragen de komende periode om vertaling naar 
afwegingskaders, besluiten en uitvoering. Dat zal niet 
vanzelf gaan, gezien de groeiende weerstand tegen 
windmolenparken en zonnevelden. Hoe gaan we om 
met deze maatschappelijke weerstand? Wat vraagt dit 
qua interactie met de inwoners van Brabant? Hoe kan 
betrokkenheid van inwoners het best vorm krijgen? 
Hoe voorzien we in een gedeeld gevoel van urgentie 
en eigenaarschap? Wat zijn de sociale kanten van deze 
ingrijpende energietransitie? Wat vraagt dit van politiek 
en bestuur, van gemeenten en van de provincie? 

7 Adviezen ‘Bouwstenen voor omgevingsvisie’, 2017 en ‘Een nieuwe aanpak voor rood en groen in het buitengebied’, 2020
8 Adviezen ‘NRD Regionaal Programma Water en Bodem 20222027’ sept. 2020 en ‘Medicijnresten uit water’ nov. 2019

NAAR EEN ROBUUST WATERSYSTEEM IN 
BRABANT 

De problematiek van toenemende waterschaarste 
staat sinds de drie droge zomers hoog op de bestuur
lijke agenda. De noodzaak om in te grijpen en de snelle 
afvoer van water om te buigen naar het beter vast
houden van water én om ook pieken in wateroverlast 
te kunnen opvangen, is inmiddels breed onderkend. 
Het is inmiddels onderwerp van de bestuurlijke tafel 
met alle verantwoordelijke organisaties op dit terrein. 
Daarnaast spelen echter nog andere vraagstukken die 
met het oog op de lange termijn om aandacht vragen: 
denk aan de grondwaterschaarste en de kwaliteit van 
water. In september 2020 heeft BrabantAdvies een 
eerste advies over het Programma Bodem en Water in 
het kader van een plan MERprocedure uitgebracht. In 
2019 heeft BrabantAdvies bovendien geadviseerd over 
de aanpak Medicijnresten in Water.8 In onze adviezen 
dringen we aan op de relevantie van de bronaanpak. In 
het vervolg willen we nog scherper inzoomen op wat 
deze langetermijnaanpak in ieder geval moet behelzen. 
Een belangrijk vraagstuk daarin is de vormgeving van de 
governance in de waterketen. 

BOUWSTENEN VOOR TOEKOMSTIG 
NATUURBELEID EN LANDBOUWBELEID 

In 2022 loopt het huidige beleidskader Brabant 
Uitnodigend Groen (BrUG) af. Naast de advisering in 
het kader van de planMER van dit beleidskader, is de 
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vraag aan BrabantAdvies gesteld te adviseren over de 
breedte van het nieuw te ontwikkelen natuurbeleid. 
Om dit samen op te laten lopen met de evaluatie van 
het huidig beleid, is het voorstel dit advies voor de 
zomer van 2021 op te leveren. Een belangrijk aspect 
voor het nieuwe beleid is de toegenomen urgentie in 
de realisatie van natuur en biodiversiteit. Uiteraard is 
dit vraagstuk niet los te zien van een bredere inrichting 
van het landschap, water en bodemvraagstukken, 
klimaat en landbouw. De goede randvoorwaarden 
voor natuur worden immers sterk door andere facto
ren bepaald. Meerdere richtingen van advisering zijn 
mogelijk en vragen om nadere uitwerking. Zo kan het 
bijvoorbeeld gaan om de vraag wat de beste langeter

mijnstrategie is voor de natuuropgave in het licht van 
bijvoorbeeld klimaatverandering. Of om het inventa
riseren en adresseren van de actuele dilemma’s die in 
de uitvoering nu tot belemmeringen leiden en waar 
oplossingen voor nodig zijn. 

Uiteraard is ook het nieuwe beleid voor landbouw en 
voedsel relevant. In 2019 heeft BrabantAdvies daartoe 
omgevingsscenario’s agrofood 2020 opgeleverd. Daarin 
zijn ook dilemma’s en kennisvragen geadresseerd met 
het oog op de transitie van de landbouw. Graag gaan 
wij met de provincie in gesprek over een vorm van 
input ten behoeve van de uitwerking en uitvoering van 
het nieuwe beleid landbouw en voedsel.

VOORTZETTING ADVIESVRAGEN 2020 

KANSEN EN BELEMMERINGEN VAN JONGEREN

In vervolg op het landelijke SERrapport ‘Kansen en 
belemmeringen voor jongeren in 2019’  waarin wordt 
beschreven hoe zich een scheidslijn aftekent tussen 
jongeren met meer en minder kansen  is aan de 
Young Professionals Brabant, in combinatie met de SER 
Brabant, in 2020 gevraagd een reflectie te geven vanuit 

Brabants perspectief. Inmiddels zijn de effecten van 
corona juist ook voor jongeren zeer voelbaar. Er is veel 
minder ruimte voor ontplooiing en sociale contacten, 
cruciaal voor jongeren. De economische recessie die 
zeker in sommige sectoren tot stilstand leidt, biedt 
geen ruimte voor nieuwkomers op de arbeidsmarkt of 
stages in deze sectoren. Door het hoog aantal zzp’ers 
en flexwerkers?

Hoe tekent deze situatie zich af voor de jongeren in 
Brabant? Wat zijn hun verhalen? Hoe kijken ze naar de 
nabije en iets verdere toekomst? Wat kan de provincie 
hierin, volgens hen, betekenen? In dit traject wordt 
de samenwerking gezocht met het landelijke SER 
Jongerenplatform en met de Taskforce Reimagine 
Brabant. 
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PROVINCIALE ROL VOOR GEZONDHEID BRABANT

In ons advies over de provinciale rol op het gebied van 
gezondheid houden we een pleidooi voor een meer 
structurele en integrale inzet van de provincie op het 
gebied van gezondheid. Allereerst vanuit de fysieke 
leefomgeving, waar de provincie met milieubeleid en 
vanuit de omgevingsvisie een expliciete rol heeft. In 
het licht van de toenemende gezondheidsverschillen 
blijkt bovendien de sociale leefomgeving een cruciale 

factor. Hoewel dit primair een taak is van de gemeente
lijke overheid, leent het schaalniveau van de provincie 
zich juist voor een rol om het ecosysteem  dat nodig 
is om een aanpak te faciliteren  op gang te brengen. 
BrabantAdvies wil het provinciale beleid op het gebied 
van gezondheid blijven voeden. Ook in samenspraak 
met Het PON/Telos op basis van nader onderzoek naar 
de Brabantse situatie op het gebied van gezondheid.

DE BLIK OP BREDE CONCURRENTIEKRACHT 
In 2020 is overleg gevoerd over de voortzetting van de 
monitor ‘blik op brede concurrentiekracht’ die in 2019 
door de BOM, BrabantKennis, Telos en BrabantAdvies 
is vormgegeven. Afhankelijk van de ontwikkeling van de 
strategische kennisagenda en de toegevoegde waarde 
die deze monitor kan leveren, kan BrabantAdvies hier 
in 2021 vervolg aan geven met partijen als Het PON/
Telos en BrabantKennis. Dit is mede afhankelijk van de 
vraag of en welke rol de provincie hierin zelf kan spelen. 

DOORLOPENDE ACTIVITEITEN / TAAKGEBONDEN

ADVISERING RUIMTELIJKE PROJECTEN 

De Provinciale Raad voor de Leefomgeving van 
BrabantAdvies heeft een toegewezen taak te  adviseren 
over regionale ruimtelijke projecten in Brabant in het 
kader van verschillende MERprocedures. Het duiden 
van keuzes, dilemma’s of mogelijke alternatieven komt 
hierbij aan de orde. Hierbij betrekken we onder meer 
relevante inzichten vanuit andere adviestrajecten 
en de andere domeinen. In overleg met de provincie 
wordt in 2021 bezien hoe deze advisering bij het ingaan 
van de nieuwe omgevingswet per 2022 vorm krijgt.

VABIMPULS

Het initiatief VABIMPULS is ontstaan vanuit de urgentie 
de leegstand in het Brabantse buitengebied aan te 
pakken. De bedoeling is om eigenaren van lege stallen 
en schuren in Brabant te ondersteunen bij het vinden 
van nieuw toekomstperspectief. Dit kan ook het slopen 
van deze stallen en schuren zijn. Dat gebeurt door 
middel van een voucherregeling, waarmee eigenaren 
advies van onafhankelijke deskundigen kunnen benut
ten. De regeling is in 2018 uitgebreid met veehouders 
die overwegen te stoppen. Het project VABIMPULS 
 waarin provincie, Stimulus Programmamanagement, 
de Brabantse gemeenten en BrabantAdvies samen
werken  gaat in 2021 verder. Daarbij is extra aandacht 
voor het bundelen van de lessen van VABIMPULS en 
om deze met provincie en gemeenten, andere stake
holders en externen te delen. Lessen die aansluiten 
bij de nagestreefde werkwijzen van de omgevingswet 
en het  realiseren van omgevingskwaliteit. Lessen die 
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ook helpen bij het verder vormgeven van een commu
nity en het borgen van de werkwijze bij strategische 
partners. In het verlengde hiervan zetten we in op 
het vertalen van verzamelde informatie en kennis 
naar inzichten voor beleid en werkwijzen bij provin
cie en gemeenten. Deze lerende praktijken met oog 
voor het vraagstuk van draagvlak zijn onderdeel van 
onze  advisering over de Omgevingsverordening (zie 
‘Omgevingskwaliteit in uitvoering: lerende aanpak 
 centraal’ op pagina 11). 

COÖRDINATIE BRABANTS KENNISNETWERK 
ZOÖNOSEN 

Het Brabants Kennisnetwerk Zoönosen (BKZ) is op
gericht naar aanleiding van de uitbraak van Qkoorts 
in 2009. Professionals uit de humane, veterinaire en 

milieusector hebben zich verenigd om mens en 
diergezondheid (One Health) te beschermen en te 
bevorderen. Het BKZ bestaat uit 25 kernleden en 
250 leden die digitaal zijn aangesloten. De provincie 
NoordBrabant heeft de Provinciale Raad Gezondheid 
van BrabantAdvies de opdracht gegeven een coördi
nerende rol te pakken en zorg te dragen voor kennis
uitwisseling en verbreding, scholing, onderzoek en 
beleidsadvisering.

SECRETARIAATSVOERING VOOR RADEN
Goede voorbereiding van de raden en het College van 
Overleg is van belang met het oog op de gewenste 
output. Het gaat hierbij niet alleen om agendering van 
lopende adviestrajecten, maar ook om met elkaar te 
verkennen wat relevante ontwikkelingen zijn, welke 
ingrediënten relevant zijn voor adviestrajecten, 
communicatieactiviteiten, het organiseren van werk
bezoeken, etc.

URENVERDEELSTAAT

Verdeelsleutel 
adviesuren 

Aantal produc-
tieve uren

Gevraagde adviezen 55% 4.766
Doorlopende activiteiten / taakgebonden 33% 2.816
Adviezen eigen initiatief
Vrije ruimte 

12% 823
260

Totaal 100% 8.665
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FINANCIËLE PAGINA
Onderstaand is de begroting van de staat van 
baten en lasten over 2021 opgenomen 

Begroting 2021 Begroting 2020
Lasten (€) 
Personeelskosten 802.189 806.596
Huisvestingskosten 64.537 63.594
Afschrijvingskosten 1.200 1.200
Financiële lasten 250 250
Organisatiekosten 140.203 120.916
Projecten/activiteiten 80.000 80.000
Totaal lasten 1.088.379 1.072.556
Baten (€)
Provinciale bijdrage 988.379 927.456
SER subsidie 100.000 100.000
Overige inkomsten 0 100
Totaal baten 1.088.379 1.072.556
Begrotingsresultaat 0 0 
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