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BRABANT IN VERANDERING
In een jaar dat nog volop in het teken van 
corona staat én we in onze samenleving 
omgaan met de langdurige effecten ervan, 
zien we een grote economische veerkracht. 
Zeker ook in Brabant. Tegelijkertijd heeft 
dat een keerzijde. De wereldwijd hervatte 
productie en de snel ingezette economische 
groei leidt tot stijgende grondstofprijzen, de 
files trekken in een mum van tijd weer aan, de 
klimaatverandering is wereldwijd voelbaar en 
zichtbaar. De samenhang tussen gezondheid, 
leefomgeving en economie is in haar volle 
omvang zichtbaar. Het is op dit snijvlak waar 
de politiek-bestuurlijke afweging plaatsvindt 
en waarop BrabantAdvies adviseert. 

We hebben in 2021 gepleit om de kansen van 
de coronacrisis te benutten voor een ander 
Brabant. Want de vraagstukken op de provin-
ciale tafel op het gebied van verduurzaming 
en houdbaarheid van huidige systemen en 
werkwijzen in Brabant zijn niet in urgentie 
afgenomen. De stikstofcrisis, de verande-
rende leefomgeving als gevolg van de ruimte-
vraag van bedrijven en inwoners in Brabant, 
de toenemende sociaal economische 
verschillen en de lastige startpositie van 
 jongeren: ze bepalen het debat. Een debat 
dat in onzekere tijden, ook in Brabant, steeds 
meer gepolariseerd wordt. 

De noodzakelijke veranderingen vragen om 
een verbindend narratief voor een toekom-
stig Brabant. Een voorstelbare toekomst die 
kansen biedt. We zien het bouwen aan het 
toekomstige Brabant als een gezamenlijk 
proces van de provincie met veel partijen en 
ook mét de Brabanders. Het proces van koers 
bepalen, veranderen en herontwerpen vraagt 
om gezamenlijk leren in de praktijk. Dit staat 
soms op gespannen voet met de bestaande 
kaders en urgenties waarbinnen de  provincie 
moet opereren in afspraken met rijk, 
gemeenten en waterschappen. Het vraagt 
bovendien om andere werkwijzen en andere 
competenties. Het gaat om het creëren van 
ruimte voor gezamenlijke, ontwerpende 
aanpakken, om processen waarbij alle betrok-
kenen moeten leren. BrabantAdvies wil aan 
de slag met daarin een rol te spelen, vanuit 
haar onafhankelijke rol hierin te faciliteren en 
te reflecteren. En zo nodig ook scherp aan 
de wind te varen met feedback op (voor-
genomen) beleid. 

Met een nieuw college, het Bestuursakkoord 
‘Samen, slagvaardig en slim’ én het  addendum 
‘Samen bouwen aan de kwaliteit van Brabant’, 
is óók gekozen voor stabiliteit en continuïteit 
in de nog resterende anderhalf jaar van dit 
college. De uitvoering staat daarin centraal. 
Tegelijkertijd werkt de provincie volop aan 
nieuwe beleidskaders en is ze aan de slag 
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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 aan-
dacht 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 bijzonder: als 
onafhankelijke adviesorganisatie kijken we met 
vier verschillende brillen naar de belangrijkste 
Brabantse vraagstukken én brengen we die in 
samenhang. 

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 Sociaal-Economische 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 adviesorganisa-
tie 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  generalisten. 
Deskundigen die op hun kennisgebied in 
direct contact staan met de dagelijkse  praktijk. 
Daardoor beschikt BrabantAdvies over 
informatie stromen 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.

HEDENDAAGS
Onze werkwijze is hedendaags: geen logge 
processen, we mobiliseren per vraagstuk de 
gewenste deskundigheid. We zetten inhoude-
lijke specialisten en ervaringsdeskundigen 
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 
provincie bestuur, onze belangrijkste opdracht-
gever, 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 
buiten boordmotor waarmee de koers van 
Brabant is bij te stellen; de juiste kant op.

met een strategische kennisagenda, waarin we als 
BrabantAdvies - samen met BrabantKennis en Het 
PON & Telos - een bijdrage leveren. Dit zijn belangrijke 
referenties voor de vormgeving van dit werkplan: om 
adviezen mee te geven voor nieuw beleid en mee te 
helpen de kennisvragen te articuleren en in te vullen. 
Daarnaast houden we graag méér vrije ruimte beschik-
baar om in te spelen op de actualiteit en ruimte om 
op eigen initiatief het bestuur te voeden. We bouwen 
voort op de in 2021 benoemde  thema’s die voor 
lange tijd voor het Brabants bestuur van belang zijn, 
zoals draagvlak en participatie, verstedelijking, maat-
schappelijk impactvol investeren.
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BRABANTADVIES ONTWIKKELT 
DOOR
LERENDE ONTWERPENDE AANPAKKEN 
VERDER ONTWIKKELEN
Brabant staat voor grote opgaven die onder-
ling invloed hebben op elkaar. De provincie 
werkt aan veel verschillende kaders en 
strategieën. De grote uitdagingen liggen in 
het keuzeproces en de uitvoering ervan, 
met rekenschap van de effecten ervan op 
de lange termijn. Zo zetten de woningnood 
en de energietransitie grote druk op de ver-
stedelijkingsopgave. En brengt de urgente 
stikstofproblematiek zaken in beweging, 
bijvoorbeeld met de uitkoop van boeren, 
maar is de vraag welke koers voor de lange 
termijn juist de beste en meest houdbare is. 
Er is een toenemende spanning tussen de 
huidige druk waarin de provincie samen met 
andere partijen moet werken en een brede 
benadering waarin toekomstperspectieven 
kunnen worden afgewogen voor de acties 
van vandaag, ook om het anders te doen. 
De vraag is hoe we toch de ruimte blijven 
inbouwen voor ontwerpende en lerende 
aanpakken en alternatieve inzichten. Ook om 
daarmee een plek te geven aan draagvlak bij 
de vele betrokkenen die nodig zijn voor een 
andere koers, inclusief de Brabantse inwo-
ners. BrabantAdvies kan hierin een rol spelen, 
als buitenboordmotor en in agenderende zin. 

Zij zal bij de gevraagde adviezen en adviezen 
op eigen initiatief aandacht vragen voor de 
bredere, ontwerpende aanpak en daartoe 
ook een visie ontwikkelen en er acties aan 
verbinden. Het ingezette traject, gericht op 
de totstandkoming van een strategische 
kennis agenda, kan gaan helpen om hieraan 
focus en richting te geven.

KENNISDISSEMINATIE: KENNIS EN 
ADVIES TOEGANKELIJK MAKEN VOOR 
BRABANT 
Het briefadvies of het adviesrapport is vaak 
het eindproduct van een proces. Tijdens 
dit proces en daarna organiseren we op 
vele wijzen kennisdeling: in de raden, de 
begeleidings groepen, de diverse stake-
holderssessies, de panels en workshops, de 
overleggen met de provincie (bestuurlijk, 
ambtelijk en met de staten), de uitwisseling 
met andere kennisinstellingen en de pre-
sentaties van onze adviezen in een bredere 
setting. Daarin zien we een andere rol voor 
BrabantAdvies terug: als gesprekspartner, 
maar ook als facilitator voor de maat-
schappelijke 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 
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uitvoering voor de Brabantse samenleving. Daarmee 
geven wij ook gedragen en onderbouwde feedback 
op (voor genomen) beleid en voeden we het gesprek 
met de staten. De impact van onze advisering reikt 
bovendien verder dan ‘sec’ het provinciaal bestuur. 
Dit sluit goed aan bij de wens van de provincie om 
kennis voor Brabant te laten werken. Deze rol maken 
we in onze adviestrajecten ook zichtbaar via diverse 
communicatie kanalen. De formele producten van een 
briefadvies en adviesrapport worden verrijkt met blogs 
en vlogs en uiteraard via social media  verspreid. 

EXPERTISE VAN BUITEN
De raden zijn samengesteld uit inhoudelijke experts 
met kennis en ervaring uit de wetenschap, beleid en 
uitvoering. Binnen de verschillende raden vindt verdie-
ping op thema’s plaats. Andere expertise van buiten 
wordt op veel verschillende manieren betrokken. In 
de raden organiseren we regelmatig het gesprek met 
andere betrokkenen en experts. Voor de  adviezen 
stellen we uit onze raden begeleidingsgroepen samen. 
Deze kunnen worden aangevuld met experts van 
buiten de raad. Dat is óók afhankelijk van het type 
advies en de al beschikbare expertise uit onze raden. 
Expertise van buiten vormt altijd een belangrijk onder-
deel van de totstandkoming van onze adviezen, ook via 
interviews. Of via inhuur omdat op onderdelen eerst 
verdiepend onderzoek nodig kan zijn. In 2022 willen 
we de mogelijkheden onderzoeken van samen werking 
met studenten op onderdelen van adviesvragen, 
bijvoorbeeld in de vorm van pressure cookers rond 
vraagstukken. We verkennen de mogelijkheden van 
de inzet van social design bij onze adviesvragen. En 
uiteraard laten we ons ook inspireren door de bredere 
kennis infrastructuur binnen én buiten Brabant. Wij 
hebben in 2021 de uitwisseling met de landelijke 
adviesraden geïntensiveerd. Dat heeft geleid tot een 
actieve samenwerking, formeel maar ook informeel.
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ADVIESVRAGEN 2022
De adviesvragen in dit werkplan zijn het 
resultaat van een inventarisatie van kennis-
vragen bij de provincie en op hoofdlijnen 
geformuleerd. Dit vraagt nog om gezamen-
lijke uitwerking en aanscherping. Per advies 
is de vraagarticulatie 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  definitieve ‘go - no go’ te komen, tot 
een concrete prioritering en inschatting van 
onze capaciteit. Een startnotitie is daarin 
onderdeel van de werkwijze. Afhankelijk 
van de tijd is het een optie om langdurigere 

trajecten aan te gaan, met tussenproducten 
die aanhaken op besluitvormingsmomenten 
van de provincie. Uiteraard houden we ook 
gedurende het adviestraject voeling met de 
provinciale organisatie.

Dit werkplan is daarmee de opmaat voor de 
verdere oriëntatie. Daarbij is het ook relevant 
om tot een nadere prioritering te komen: 
niet alles is mogelijk. Zeker als we flexibiliteit 
willen betrachten om tot adviezen op eigen 
initiatief te komen, om agenderend te zijn en 
om ook desgevraagd in te spelen op vraag-
stukken die gaandeweg 2022 aan urgentie en 
actualiteit winnen. 

SAMENHANG IN DE ADVIESAGENDA

In 2021 hebben we een drietal extra integrale 
thema’s geadresseerd: verstedelijking, draag-
vlak & participatie en impactvol investeren 
vanuit het perspectief van brede welvaart, 
als verbijzondering van de vraagstukken 
op de terreinen leefomgeving, gezond-
heid en sociaal economisch beleid waarop 
BrabantAdvies adviseert. Dit is een stap 
om meer lijn te brengen in de verschillende 
adviezen, gevraagd en op eigen initiatief. In 
2022 zetten we aan de hand van een meer-
jarenprogramma graag een stap verder om 
te komen tot een samenhangende benade-
ring van de jaarlijkse adviesagenda. Daarbij 
bouwen we voort op de fundamenten die 
er vanuit de eerdere advisering al liggen, bij-

voorbeeld op het gebied van omgevingsvisie 
en omgevingskwaliteit, gezondheid voor alle 
Brabanders en het arbeidsmarktbeleid. We 
geven in onze advisering inkleuring aan de 
thema’s die in de strategische kennisagenda 
voor Brabant zijn genoemd: demografie, 
 veranderende rol van de overheid, verande-
rende verhoudingen in de samenleving en 
de transities. Uiteraard zoeken we in onze 
advisering de complementariteit en de 
samenwerking met BrabantKennis en Het 
PON & Telos. 
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1. POSITION PAPER T.B.V. VRAAGARTICULATIE 
BINNEN DE KENNISTHEMA’S VAN DE 
STRATEGISCHE KENNISAGENDA

De provincie vraagt ons ruimte te maken voor 
vraagarticulatie binnen de inhoudelijke contouren en 
kennisthema’s van de Strategische Kennisagenda. De 
provincie vraagt ons deze vraagarticulatie samen met 
BrabantKennis en Het PON & Telos op te pakken en 
een plek te geven in een gezamenlijk position paper 
(streefdatum 31 maart 2022). Nadere duiding en de 
concrete invulling van de vraag om een position paper 
behoeft eerst afstemming met de provincie, Het PON 
& Telos en BrabantKennis. 

2. ADVIES VOOR BELEIDSKADER BESTUURLIJKE 
VERNIEUWING (GEVRAAGD ADVIES)

In 2022 starten we met een advies als mogelijke 
bouwsteen voor het nieuwe beleidskader bestuurlijke 
vernieuwing.  Een relevante vraag is hoe de provincie 
een rol neemt in de bestuurlijke kwaliteit in Brabant, 
die op verschillende manieren volop in beweging is. De 
opgaven worden complexer en er is sprake van een 
toenemende decentralisering én regionalisering van 
taken. Denk bijvoorbeeld aan het vraagstuk van energie-
transitie. Hoe pakt dat uit voor de bestuurlijke kwaliteit 
in Brabant, voor de bestuurskracht van gemeenten en 
wat betekent dit voor de rol van de provincie?

3. ADVIES VOOR BELEIDSKADER LEEFOMGEVING 
(GEVRAAGD ADVIES)

1  Adviezen ‘Bouwstenen voor omgevingsvisie’, 2017 en ‘Een nieuwe aanpak voor rood en groen in het buitengebied’, 2020, 
advies in het kader van de Omgevingsverordening 2021

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 de 
omgevingsverordening in 2021.1 Omgevingskwaliteit 
en nieuwe werkwijzen (rond, breed en diep kijken) 
stonden in deze verschillende adviezen centraal. 
Daarbij is ook geconstateerd dat de nieuwe werkwijze 
van de omgevingsvisie voor alle stakeholders een 
 cultuurverandering betekent: gemeenten, provincie én 
initiatiefnemers. De initiatiefnemer staat immers veel 
centraler en de vormgeving van een participatieproces 
is een voorwaarde. Hoe daarbij omgevingskwaliteit te 
objectiveren, hoe het gemeengoed te maken? Het ont-
wikkelen van deze nieuwe werkwijze speelt bovendien 
in de context van steeds schaarsere ruimte en nieuwe 
opgaven die óók regie op ruimte vragen. Om deze 
ruimtelijke opgaven goed te kunnen faciliteren, wil de 
provincie aan de slag met een kader leef omgeving. 
Wat vragen ruimtelijke opgaven als verstedelijking nu 
én voor de lange termijn? Is een Brabantse visie op 
ruimte nodig? Wat betekent bijv. een ruimtelijke hoofd-
structuur die ondersteunend is voor economische, 
demografische en sociale structuren én duurzaam en 
toekomstbestendig is? Welke ruimtelijke kaders, welke 
ontwerpprincipes zijn nodig voor ruimtelijke ontwikke-
ling om omgevingskwaliteit te behouden of te verster-
ken? Welk handelingskader heb je en wat is daarin je 
formele en informele rol

4. ADVIES VOOR VERSTEDELIJKING (OP EIGEN 
INITIATIEF)

De provincie is met het Ministerie van BZK, de B5 en 
de Waterschappen aan de slag met verstedelijkings-
trategieën als onderbouwing voor de MIRT-afspraken 
die in het voorjaar van 2022 verder haar beslag krijgen. 
In de uitwerking daarvan leveren we in 2022 op de 
verschillende aspecten van verstedelijking graag ver-
diepende inzichten aan die relevant zijn voor verdere 
kwalitatieve uitwerking. Wat betekent de duurzaam-
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heidsopgave voor de ruimte en de verstedelijkings-
opgave en relatie stad-land? Wat betekent digitalisering 
(én daarmee ook globalisering) voor ruimtelijke 
 beleving en de verschillende functies (en stromen) van 
wonen-werken- samenleven-mobiliteit? En dus voor 
ruimtelijk (en stedelijk) beleid? Wat bepaalt een goed 
vestigings klimaat en wat betekent dit voor wonen, 
werken,  recreëren, voorzieningen, etc. in Brabant? 
Hoe verhoudt zich dit tot agglomeratiekracht en 
 complementariteit van Brabantse steden/omgeving? 
Hoe  beïnvloeden economische keuzes demografie, 
ruimtelijk beleid en verstedelijking?

5. ADVIES VOOR KADER LEVENDIG BRABANT
De provincie ontwikkelt een beleidskader Levendig
Brabant ten behoeve van het nieuwe cultuur- erfgoed- 
sport- en vrijetijdsbeleid. De totstandkoming ervan krijgt
participatief vorm, waarbij de wensen van de Brabantse 
inwoners worden opgehaald. Onderdeel ervan is de blik
van jongeren, waarbij de Young Profes sionals een rol
kunnen spelen. Daarover en over een bredere vraagstel-
ling aan BrabantAdvies vindt nog overleg plaats.

6. NIEUWE VERDIENMODELLEN IN HET KADER
VAN DE TRANSITIE LANDBOUW (GEVRAAGD
ADVIES)

De door de provincie gestelde vraag is welke rol de 
provincie kan nemen om nieuwe verdienmodellen voor 
de landbouw te stimuleren die ook invulling geven aan 
oplossingen voor de leefomgeving, bijvoorbeeld ver-
droging.  Welke mogelijkheden zijn er buiten het subsi-
die-instrumentarium, in de vorm van marktstimulering of 
anderszins? Over de toegevoegde waarde van het advies 
ten opzichte van de landelijke rapporten en de Brabant-
specifieke invulling ervan voeren we met de provincie 
nog graag het gesprek.

 

7. GEZAMENLIJK ADVIESTRAJECT REGIONALE
SER’EN: PERSONEELSTEKORTEN (OP EIGEN
INITIATIEF)

De arbeidsmarkt staat op een ongekende  spanning, 
met meer vacatures dan werkzoekenden. De 
 ingezette instrumenten ten spijt, is de huidige aanpak 
 onvoldoende gebleken om de bestaande en almaar 
oplopende personeelstekorten in te vullen. De tekor-
ten hebben grote gevolgen voor economie en samen-
leving. Zo zullen de klimaatdoelstellingen waaraan 
Nederland zich heeft gecommitteerd, door een gebrek 
aan personeel, niet of te laat te realiseren zijn. Ook 
komt de zorg in de knel en leiden de tekorten tot een 
rem op de economie.

De vier regionale SER’en zijn voornemens de best 
 practices in beeld te brengen om de situatie te door-
breken en de personeelstekorten te  verminderen. 
Doelstelling is om het advies te starten met een 
 grondige analyse van de  arbeidsmarktontwikkeling (ont-
wikkeling van de huidige en te verwachten  tekorten), 
om de urgentie van het vraagstuk te onderstrepen. 
Vervolgens worden de huidige belemmeringen op de 
arbeidsmarkt kort in beeld gebracht: welke  problemen 
en ‘perverse prikkels’ verhinderen een adequate 
aanpak? Wat zijn in de regio’s belangrijke belemmeringen 
in het functioneren van het bestaande instrumentarium? 
Na de probleemanalyse worden de best practices en 
innovatieve oplossingen omschreven, die in iedere of 
juist afzonderlijke regio’s kunnen worden ondernomen. 
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8. ZOÖNOSE: DE BETEKENIS VAN NIEUWE
INZICHTEN VOOR BRABANT (OP EIGEN INITIATIEF)

BrabantAdvies wil het provinciale beleid op het gebied 
van gezondheid blijven voeden. Met de ambitie van 
Brabant van drie gezonde levensjaren erbij, is gezond-
heid een doorsnijdend thema op veel beleidsterreinen. 
Gezondheid als thema is altijd onderdeel van de ver-
schillende adviestrajecten: van verstedelijking tot aan 
arbeidsmarkt. 

In 2022 zetten we ook specifiek in op het onderwerp 
zoönosen. Brabant wordt al jaren geteisterd door zoöno-
sen: infectieziekten die van dier op mens kunnen over-
gaan. Denk bijvoorbeeld aan de ziekte van Lyme, Q-koorts, 
vogelgriep en COVID-19. Een nieuwe uitbraak is niet te 
voorkomen. De impact van dergelijke uitbraken kunnen 
voor mens, dier en samenleving desastreus zijn. Zeker in 
een provincie als Brabant waar zoveel mensen en dieren 
leven. De vraag is of we als samenleving naar de toekomst 
toe voldoende uit gerust en voorbereid zijn om toekom-
stige uitbraken van infectieziekten zoveel mogelijk te 
voorkomen. In juni 2021 verscheen het landelijke rapport 
‘Zoönosen in het vizier’.2 BrabantAdvies wil duiding geven 
aan wat de belangrijkste bevindingen, conclusies en aan-
bevelingen betekenen voor Brabant. Bijvoorbeeld hoe 
kunnen we in Brabant de One Health benadering verster-
ken? Hoe kunnen we de ‘zoönosegeletterdheid’ onder 
Brabanders vergroten? Hoe kunnen we het zoönoserisico 
als belangrijke factor meenemen in het vormgeven van 
beleid op het gebied van de transitie landbouw, stikstof, 
klimaat en bodem- en waterkwaliteit? De expertise uit het 
Brabants Kennisnetwerk Zoönosen zal voor dit vraagstuk 
expliciet worden benut, de verbinding wordt gemaakt met 
het Kennisplatform Veehouderij en Humane Gezondheid.

9.  NAAR EEN ROBUUST WATERSYSTEEM IN
BRABANT (GEVRAAGD ADVIES)

2 Dit rapport is opgesteld door de landelijke expertgroep zoönosen onder voorzitterschap van Henk Bekedam. Deze expert-
groep werd ingesteld door de ministers van Medische Zorg en Sport en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, om 
advies uit te brengen over (maatregelen tegen) het ontstaan, de verspreiding en de ernst van zoönosen. 

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. 
In 2021 is in opdracht van verschillende betrokken 
partijen de Commissie Droogte gestart, die in 2022 
haar advies zal opleveren. In het vervolg daarop (of 
in overleg parallel daaraan) zal BrabantAdvies een 
verdere vertaling maken richting het provinciaal 
handelings perspectief. Voor een langetermijnaanpak 
is de vormgeving van de governance in de waterketen 
een cruciaal thema. Door de problematiek op het 
gebied van water is het hard nodig om naar het water-
systeem als totaal te kijken. Gezien de verschillende 
verantwoordelijkheden en taken zijn ook verschillende 
organisaties nodig: waterschappen, waterleidingbe-
drijven, gemeenten, provincie. De vraag is dan hoe de 
samenwerking georganiseerd moet worden om doelen 
te realiseren en waar de kansen liggen om tot betere 
en efficiëntere resultaten te komen. Dit is ook relevant 
voor het provinciaal handelingsperspectief.

10. ADVIES VOOR TOEKOMSTIG MILIEUBELEID
(GEVRAAGD ADVIES)

Ten behoeve van het nieuwe Beleidskader Milieu heeft 
de provincie BrabantAdvies de vraag gesteld welke 
trends en ontwikkelingen relevant zijn bij de herijking 
van het milieubeleid, hoe deze van invloed zijn op de 
rolinvulling door de provincie en welke best practices 
er zijn. 

10

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/06/30/zoonosen-in-het-vizier


VOORTZETTING ADVIESVRAGEN 2021 

11. KANSEN EN BELEMMERINGEN VAN JONGEREN
(GEVRAAGD)

Afwegingen worden niet alleen voor het hier en nu 
gemaakt, de consequenties ervan voor de komende 
generaties zullen ook meegewogen moeten worden. 
Een speciale plek daarin hebben onze Young 
Professionals. We bouwen voort op de ingezette koers. 
In 2021 hebben we geïnvesteerd in een verbreding van 
het netwerk van jongeren, ook met landelijke jonge-
renraden en het BAJK. Via het meerjarig adviestraject 
‘Kansen en belemmeringen voor jongeren’ leveren ze 

input vanuit het jongerenperspectief in onze eigen 
advisering en op het Brabantse beleid. 

In vervolg op het landelijke SER-rapport ‘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, reflectie gevraagd vanuit  een Brabants 
perspectief. Inmiddels zijn de effecten van corona 
juist ook voor jongeren zeer voelbaar.  Hoe tekent 
deze situatie zich af voor de jongeren in Brabant? We 
zeggen gemakkelijk: ‘wie jong is, heeft de toekomst’. 
Maar voelen Brabantse jongeren dat ook zo? Bieden 
de keuzes die jongeren nu maken op het gebied van 
bijvoorbeeld opleiding, werk en wonen wel voldoende 
toekomstperspectief? Of hebben ze het gevoel dat er 
geen (goede) keuze te maken valt? Na gesprekken met 
diverse groepen jongeren in 2021 komen de YPB van 
BrabantAdvies begin 2022 met een call to action over 
hoe jongeren tegen hun toekomst in Brabant aankijken 
en welke kansen en belemmeringen zij zien.

DOORLOPENDE ACTIVITEITEN / TAAKGEBONDEN

12. ADVISERING RUIMTELIJKE PROJECTEN
(GEVRAAGD)

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 MER-procedures. 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.

13. VABIMPULS (GEVRAAGD)

Het initiatief VABIMPULS is ontstaan vanuit de urgen-
tie 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 des-
kundigen kunnen benutten. De regeling is in enige 
jaren uitgebreid met veehouders die overwegen te 
stoppen. Het project VABIMPULS - waarin provincie, 
Stimulus Programmamanagement, de Brabantse 
gemeenten en BrabantAdvies samenwerken - gaat in 
2022 verder. In 2021 hebben we met een symposium 
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en een 8-tal workshops veel aandacht besteed aan 
de interactie met het steeds bredere netwerk van 
VABIMPULS over de ingrediënten die nodig zijn om 
initiatiefnemers verder te brengen in hun keuzes voor 
de toekomst. Lessen die aansluiten bij de nagestreefde 
werkwijzen van de omgevingswet en het realiseren 
van omgevingskwaliteit. Lessen die ook helpen bij het 
verder vormgeven van een community en het borgen 
van de werkwijze bij strategische partners, inclusief 
provincie en gemeenten. In 2022 geven we hier vanuit 
BrabantAdvies verder invulling aan. Met de inrichting 
van een denktank van uitvoerders, beleidsmakers en 
wetenschappers willen we de ingrediënten van de 
werkwijze en de effecten van deze aanpak helder 
maken  voor beleid en bestuur. Een aanpak die ver-
trekt bij de leefwereld van de initiatiefnemers en die 
over heden en andere professionele organisaties uit-
daagt om rekenschap te geven van dit perspectief en 
daartoe ook ruimte te bieden met maatwerk.  

14. COÖRDINATIE BRABANTS KENNISNETWERK
ZOÖNOSEN (GEVRAAGD)

Het Brabants Kennisnetwerk Zoönosen (BKZ) is opge-
richt naar aanleiding van de uitbraak van Q-koorts 
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 
Noord-Brabant 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.

15. 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, 
 communicatie-activiteiten, het organiseren van werk-
bezoeken, etc.

URENVERDEELSTAAT

Verdeelsleutel adviesuren Aantal productieve uren
Gevraagde adviezen 55% 5.743
Doorlopende activiteiten / taakgebonden 33% 3.394
Adviezen eigen initiatief
Vrije ruimte 

12%  992
 313

Totaal 100% 10.442
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FINANCIËLE PAGINA
Onderstaand is de begroting van de staat van baten en lasten over 2022 opgenomen. 

Begroting 2022 Begroting 2021

Lasten (€) 
Personeelskosten 879.866 802.189

Huisvestingskosten 64.500 64.537

Afschrijvingskosten 500 1.200

Financiële lasten 150 250

Organisatiekosten 133.188 140.203

Projecten/activiteiten 25.000 80.000

Totaal lasten 1.103.204 1.088.379

Baten (€)
Provinciale bijdrage 1.003.205 988.379

SER subsidie 100.000 100.000

Overige inkomsten 0 0

Totaal baten 1.103.205 1.088.379

Begrotingsresultaat 0 0 
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