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“Brabant heeft de kennis en de
aanbevelingen van BrabantAdvies hard
nodig. En kom vooral ook vaker met
uitdagende ongevraagde adviezen.”
Dat was de h
 artenkreet van Ina Adema,
Commissaris van de Koning woensdag
tijdens het symposium ‘Schaarse ruimte:
grenzen trekken of grenzen verleggen?’
dat 3 november plaatsvond in de LocHal in
Tilburg. Het symposium werd georganiseerd
ter ere van het vijfjarig bestaan van
BrabantAdvies.
Het symposium richtte zich op de
verstedelijking in Brabant en de vele
factoren die daarbij een rol spelen.
Van woningbouw tot landbouw en
natuur. Van klimaatverandering en
afnemende biodiversiteit tot energie- en
voedseltransitie. Welke keuzes maken we
en wie is er aan zet? Hoe zorgen we dat
het mooie van Brabant behouden blijft? Is
het tijd om grenzen te trekken of juist te
verleggen? Zo luidden de vragen vooraf.

INSPIRATIE, ENERGIE EN HUMOR
“Ik hoop op veel inspiratie en energie” zei Ivka Orbon,
directeur van BrabantAdvies in haar openingswoord. Ze
werd op haar wenken bediend. Levendige interactie met
de bezoekers, veel humor ook. En vooral ook bevlogen
sprekers met hart voor Brabant.

“HOUD ONS SCHERP”
Ina Adema sprak over een unieke kennisstructuur in
Brabant, met partijen als BrabantAdvies, Het PON & Telos en BrabantKennis. Ze daagde ook uit.
“Adviezen mogen misschien nog verrassender zijn, als het maar geen verrassing is. We moeten
wel in verbinding blijven. Houd ons scherp als Brabants bestuur. Durf te denken over de grenzen
heen. Zorg voor het bundelen van kennis en expertise in de driehoek economie, gezondheid en
leefbaarheid.”
Adema schetste de huidige, instabiele wereld waarin mensen feiten en wetenschap ontkennen en
in een eigen werkelijkheid leven. “Hierdoor stopt de dialoog. De korte en de lange termijn raken
zoek in de mist van de actualiteit. Het is de taak van BrabantAdvies en de andere kennispartners
om de contouren van de ontwikkelingen in de mist te zien en te duiden. Dat vraagt om tijdig
reageren, goede timing, sterke adviezen. Ook ongevraagde adviezen. BrabantAdvies vervult een
signaalfunctie; waarschuwen en aandacht vragen. Dat zorgt voor reflectie bij het provinciebestuur
over onze rol en onze manier van werken. Het dwingt ons tot nadenken.”
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TOEKOMST VOORSPELLEN
Bijzonder inspirerend was de voordracht van
Floris Alkemade, voormalig Rijksbouwmeester
en sinds kort lid van de Provinciale Raad voor
de Leefomgeving (onderdeel BrabantAdvies).
Hij nam de bezoekers mee de toekomst in.
Aan de hand van grafieken en plattegronden
toonde hij ruimtelijke ontwikkelingen die
gaande zijn. Hij voorspelt de komende decennia een ware revolutie die vooral in het buiten
gebied zichtbaar zal worden.
Hij vergeleek de plattegrond van Brabant met
die van Parijs. Dezelfde schaal als Brabant,
evenveel inwoners. Maar de twee plaatjes
zijn volkomen verschillend. “Het enkelvoudige
middelpunt ontbreekt in Brabant. Het lijkt
eerder alsof er een explosie heeft plaatsgevonden, zo versnipperd is de bebouwing. Het lijkt willekeurig maar als je inzoomt blijkt dat het vele water In Brabant deze bebouwing heeft gestuurd. De
stedelijke structuur en ook de natuur is rechtstreeks afhankelijk van de ondergrond. En dat zal ook
in de toekomst zo blijven, hoe hoogtechnologisch de ontwikkelingen ook zijn.”
FRONTGEBIED
Het buitengebied, de landbouwgronden, Alkemade spreekt over het frontgebied. “De grote
transities die zich aandienen, gaan hier tot grote radicale veranderingen leiden. De boeren zijn
onze change-agents. Denk aan taken op het gebied van voedselproductie, verdroging, water- en
natuurbeheer, hittestress, nieuwe energie.” Volgens Alkemade is de goede wil er ook. “Er is geen
boer die zijn land slechter achter wil laten dan hoe hij het kreeg.”
VERLANGEN
“Hoe kunnen we ons productie- en consumptiepatroon zo inrichten dat we geen verwoesting
achterlaten? Zeldzaam interessante vragen. Welke keuzes maken we? Waar zit het vermogen om
richting te bepalen?” Alkemade pleit hartstochtelijk voor de verbeeldingskracht, creativiteit en de
inzet van ontwerpers. “Hoe kunnen we de veranderingen zo verbeelden dat mensen ernaar gaan
verlangen? Toon wat er mogelijk is. Toon hoe aantrekkelijk de toekomst is.”
ADEMBENEMEND
“Afgelopen dertig jaar hebben we een adembenemende digitale revolutie meegemaakt. Allemaal
in de virtuele wereld. Dezelfde adembenemende revolutionaire ontwikkeling gaan we de komende
dertig jaar meemaken in de echte wereld. In de echte tijd.”
Hoe dat gaat gebeuren? Dat weet niemand. We zijn in de westerse wereld gewend om te sturen
op zekerheden. We willen weten waar we naar toe gaan. Dat kan niet meer. De komende decennia
moeten we leren omgaan met twijfel, leren sturen op basis van improvisatie en creativiteit. Niet
bang zijn als je niet zeker weet welke kant je opgaat. Grenzen moeten we durven loslaten. Het zijn
niet de beperkingen, maar onze mogelijkheden.”
Tot slot concludeerde Alkemade dat de veranderingen vanuit solidariteit georganiseerd moeten
worden.
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“KONIJN UIT HET BOS”
Pieter van Geel (voormalig gedeputeerde en staatssecretaris, tegenwoordig voorzitter van de
Provinciale Raad voor de Leefomgeving, onderdeel BrabantAdvies) haakte in op drie punten van
het verhaal van Floris Alkemade.

1

Welke stappen moeten bestuurders zetten om al de veranderingen die op ons afkomen in
goede banen te leiden? “Veel bestuurders hebben moeite om vanuit een visie te werken,
een stip op de verre horizon. Volgens mij hoeft dat helemaal niet zo moeilijk te zijn. Focus
je op de eerste stappen. Die moeten geloofwaardig zijn. Ongetwijfeld zullen er steeds nieuwe
veranderingen bijkomen. Daar ga je adaptief mee om. En vervolgens zet je weer de volgende stap.”

2

“Natuurlijk is verbeeldingskracht belangrijk, maar ik wil ook nadrukkelijk wijzen op de
uitvoeringskracht. We zijn heel goed in visies maken. Maar hoe zetten we ideeën om in
daden?” Van Geel gebruikte hiervoor een metafoor waar tijdens het symposium nog
vaak naar verwezen zou worden. “Er zit een konijn in het bos. Dat konijn moet eruit. Dan gaan wij
definiëren wat en wie het konijn is en wat de procedures zijn. Maar er is niemand die initiatief
neemt en het konijn uit het bos haalt. Dat is een manco dat we veel terugzien in het openbaar
bestuur.”

3

“Water en bodem zijn heel bepalend geweest voor de structuur van Brabant. Wat ik eraan
toe wil voegen: Het lijkt wel of we vergeten zijn dat Brabant al een heldere hoofdstructuur
heeft, waarop we prima op verder kunnen bouwen.”
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ARMOEDE EN SCHULDEN
Wim van der Meeren (voormalig bestuursvoorzitter van CZ en tegenwoordig voorzitter
Provinciale Raad Gezondheid Brabant, onderdeel van BrabantAdvies) wees op effecten vanuit de
leefomgeving op de gezondheid van mensen. “Je kunt steeds meer zorg aanbieden, steeds meer
behandelingen en medicijnen. Daar maak je de zorg onbetaalbaar mee en het is zeker niet de
weg waardoor wij met z’n allen gezonder worden. Stel de vraag wat mensen ziek maakt. Dan kom
je in hele andere domeinen terecht. Dan gaat het om bestaanszekerheid. Hoe zijn bijvoorbeeld
armoede en schulden te voorkomen? Dat is veel effectiever dan eindeloos veel geld betalen aan
de zorg omdat mensen ziek worden als ze in de knel komen.”
Ook haakte Van der Meeren in op het punt van Pieter van Geel over uitvoeringskracht: “Beleid is
prachtig, maar voor de uitvoering van beleid is veel te weinig aandacht op alle niveaus.”
Gedeputeerde Erik Ronnes (CDA, portefeuille Ruimte en Wonen) sloot zich hierbij aan: “Als provincie
kunnen we strak sturen op de hoofdlijnen van de ruimtelijke ordening, zoals Pieter van Geel dat
aangaf. Maar de echte uitdaging ligt op de werkvloer; de mensen die het moeten uitvoeren.”

CIRCULAIR
Volgens Elphi Nelissen (lid CvB Fontys
Hogescholen en voorzitter van de SociaalEconomische Raad Brabant, onderdeel van
BrabantAdvies) moeten we kritisch zijn op ons
economisch model. “Alles is gebaseerd op het
aloude groeimodel, terwijl de wereld roept
om balans oftewel een circulaire economie.
En dat geldt dus ook voor de woningbouw.
Het is belangrijk dat we de kennis en ervaring
hiervoor opbouwen. Circulaire bouw vraagt om
andere expertise, andere vaklui.”
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“GEEF ONS DE RUIMTE”
Marius Zuurbier (project manager bij ASML en voorzitter van de Young Professionals Brabant,
onderdeel van BrabantAdvies) had een boodschap namens de jongeren: “Geef jongeren de ruimte
om te experimenteren en geef ze een stem in de besluitvorming. Wij als jongeren hebben er het
grootste belang bij dat we nu gaan veranderen. We hebben misschien de minste ervaring, maar we
hebben ook de minste last van ingesleten routines van oudere generaties.” Zuurbier pleit voor een
generatietoets: “Laten we kijken bij de keuzes die we maken wat de impact is op alle generaties.”

TOT SLOT
Peter Clausman van School of Mavericks sloot de middag op een speelse manier af met de vraag
“Veranderen, hoe doe je dat? En wat houdt ons vooral tegen?”. Clausman liet de aanwezigen met
een simpele proef ervaren dat we de neiging hebben behoudend te zijn en bevestiging te zoeken.
Om te veranderen is voorstellingsvermogen nodig (je moet kunnen zien dat het ook anders kan)
en lef (je moet er mee voor de dag durven komen) en je moet iets van jezelf durven loslaten (het
nieuwe komt in de plaats voor iets ‘ouds’ wat je gewend bent). Met een simpel spelletje kruisje-
rondje werd dat zichtbaar gemaakt.
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REACTIES ACHTERAF VAN
AANWEZIGEN
“ZET PROCES OP DAT DRAAGVLAK OPLEVERT”

“We staan voor grote ruimtelijke vraagstukken. Heel belangrijk dat Brabant bodem
en water daarbij een hoofdrol wil laten spelen. Ook participatie is essentieel om
tot oplossingen te komen. Zorgen voor draagvlak. En dan bedoel ik draagvlak als
logisch gevolg van het proces dat je met elkaar doorloopt. BrabantAdvies kan dat
proces faciliteren in Brabant.”
— Rienk Kuiper van het landelijk Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).
“DUWTJE GEVEN”

“Politiek is een duikelaartje. Zo’n poppetje met een loden gewicht onderin. Als
je het een duwtje geeft, komt het terug in de beginstand. Het beweegt in vaste
cirkels. Het is daardoor een zelfneutraliserend systeem. En dus heb je impulsen van
buiten nodig die dat systeem uit z’n lood tikt. Dat is de waarde van onafhankelijk,
ongevraagd advies. Nadenken buiten de geijkte patronen. Dat is de waarde van
BrabantAdvies.”
— Reactie bezoeker die graag anoniem wil blijven.
“KENNIS MOBILISEREN”

“Brabant staat grote veranderingen te wachten. Welke stappen zijn nodig? In mijn
ogen moet de provincie partijen bij elkaar brengen en de kennis die in Brabant aanwezig is mobiliseren. In dat spel kan BrabantAdvies een hoofdrol spelen”.
— John Dagevos, voormalig directeur van Telos en sinds kort lid van de Provinciale Raad
Gezondheid (onderdeel BrabantAdvies).
“ER IS BEWEGING NODIG”

“Het uitbrengen van een advies is mooi. Maar nog veel meer gaat het om de interactie die je er omheen organiseert. Je kunt het bij een Statencommissie aanbieden.
Die zegt dan “dank je wel”. Dat is het dan. Om iets te bereiken is beweging nodig.
Je zult het samen moeten doen. Dit symposium van BrabantAdvies is een prima
manier om partijen in Brabant uit te dagen om mee te doen.”
— Reactie bezoeker die graag anoniem wil blijven.
“BRABANTADVIES ALS RICHTINGAANWIJZER”

“Politiek is gebonden aan akkoorden, afspraken en verwachtingen. Dat maakt de
onafhankelijke rol van BrabantAdvies zo belangrijk. De vrije blik op ruimtelijke en
sociaal-maatschappelijke vraagstukken die de provincie kan inzetten als richtingaanwijzer om tot beleid te komen.”
— Floris Alkemade, voormalig Rijksbouwmeester en sinds kort lid van de Provinciale Raad
voor de Leefomgeving (onderdeel BrabantAdvies).
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Wat is de toegevoegde waarde van
BrabantAdvies? Deze vraag kregen
de bezoekers voorgelegd van Richard
Engelfriet. Een greep uit de reacties:
Brabant in transitie heeft
kennis en advies van
BrabantAdvies hard nodig.
Pak de onafhankelijke rol nog
meer. Het mag/moet schuren.
BrabantAdvies houdt
provinciepolitiek scherp.
Verwonder Brabant!
Uit de waan van de dag,
naar uitzoemen met kennis,
ervaring en kunde.
Stevige adviezen die prikkelen
tot anders denken.
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