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1

VOOR
WOORD

‘Grenzen trekken of grenzen verleggen?’ Ons lustrum
van het afgelopen jaar stond in het teken van schaarse
ruimte in een snel veranderend Brabant. Logistieke hallen
die open landschappen opslurpen, woningbouw die
concurreert met ruimte voor werken, zonnepanelen op
voormalige landbouwgrond: het zijn ontwikkelingen die
nu het ruimtelijk debat in Brabant bepalen. Verandering
is onontkoombaar, maar verandert Brabant ook in de
gewenste richting? Hoe kunnen we de opgaven waar
Brabant voor staat juist als kansen benutten en kiezen
voor kwaliteit, nu én straks? En kan verbeeldingskracht
ons helpen grenzen te verleggen om tot ándere, mooiere
en slimmere oplossingen te komen?
We zien het als onze opdracht om te inspireren, kennis voor
Brabant te mobiliseren én om het Brabants bestuur scherp
te houden op ontwikkelingen die om (ander) beleid en
uitvoering vragen. Grenzen trekken of grenzen verleggen? is
ook een rode draad in onze adviezen van 2021. In het advies
‘Een gezond Brabant voor iedereen’ deden we een oproep
aan de provincie om de toenemende gezondheidsverschillen
te helpen keren. Dat vraagt om leiderschap, samenwerking
én een lange adem. Met het advies ‘Dataplatforms, de
voedingsbodem voor morgen’ brachten we de kansen én
risico’s van de grenzeloze dataplatformisering in beeld.
Het werken met grensverleggende mogelijkheden van
dataplatforms, ook ten behoeve van de eigen publieke
opgaven, staat nog in de kinderschoenen en vraagt om een
3

lerende aanpak. Grenzen verleggen deden ook de Young
Professionals. Met hun wereldse blik op verstedelijking
hebben zij letterlijk over de grenzen heen gekeken. Vanuit
veel plekken op de wereld werd het verstedelijkingsvraagstuk
belicht om daarna de loep op Brabant te richten.
De coronacrisis en de lockdowns hebben in 2021 flinke
impact op de verhoudingen in de samenleving. Hoewel dit
beleid en uitvoering van de maatregelen primair op de tafel
van rijk en gemeenten ligt, raken deze maatschappelijke
ontwikkelingen ook de provincie. Des te relevanter is
het dat het provinciaal bestuur als middenbestuur doet
waar ze onderscheidend in is: het uitzetten van de lange
lijnen, het creëren van de goede randvoorwaarden voor
maatschappelijke opgaven met oog voor en betrokkenheid
van de Brabanders in en met het beleid. Op basis van
onderbouwing, kennis en bezien vanuit verschillende
perspectieven. Dat is waar we als BrabantAdvies onze
bijdrage in leveren. Met als doel: een beter Brabant.
In deze uitgave blikken we terug op 2021. Wij wensen u veel
leesplezier.

Wim van der Meeren

Ivka Orbon

voorzitter BrabantAdvies

directeur BrabantAdvies
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2 VIER
ADVIES
RADEN

“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.
5

In onze advisering richten we ons op de belangrijkste regionale
vraagstukken en uitdagingen. Onze vier adviesraden bieden daartoe een
brede inhoudelijke deskundigheid. In 2021 hebben we ook ingezet op een
goed georganiseerd samenspel met de raden. Per adviestraject betrekken
we de juiste deskundigheid uit de raden in een begeleidingsgroep en
organiseren we externe expertise. Dit stelt ons in staat om een vraagstuk
vanuit verschillende perspectieven te adresseren. Dat is van belang voor
kwalitatieve en integrale advisering. Het College van Overleg bewaakt de
algemene koers van BrabantAdvies, de inhoudelijke kwaliteit, de integraliteit
en relevantie van adviezen en activiteiten.

EEN KORTE R
 EFLECTIE UIT DE VIER
ADVIESR ADEN OP 2021

VOORZITTERS AAN HET WOORD
Wim van der Meeren, voorzitter CvO en Provinciale Raad Gezondheid (PRG)
‘Met het advies gezondheid hebben we begin 2021 een product opgeleverd waarmee de provincie vooruit kan.
Het pleidooi om het tij te keren van toenemende gezondheidsverschillen is urgent. Die gezondheidsverschillen
zijn ethisch onverantwoord, leiden tot sociale instabiliteit en kosten geld. De zorgkosten blijven stijgen, terwijl
aandacht voor preventie en schuldenaanpak zoveel effectiever is. En met het klimaatprobleem worden ook de
gezondheidsrisico’s steeds groter. De provincie heeft hierin geen wettelijke taak, maar kan wel verantwoordelijkheid nemen. Kijk maar naar Zuid-Limburg en Utrecht, daar gebeurt het al. In Brabant hebben we daarnaast
een paar serieuze vraagstukken zoals het risico op zoönosen en slechte luchtkwaliteit. Kortom, het is goed dat
de provincie nu echt aan de slag is met gezondheidsbeleid. Nu zorgen voor daadwerkelijke verbetering. Daar is
óók een lange adem voor nodig die verder reikt dan één bestuursperiode. Daar zullen we als PRG de provincie
aan helpen herinneren en uiteraard denken we ook graag mee in de uitwerking.’

Pieter van Geel, voorzitter Provinciale Raad voor de Leefomgeving (PRL)
‘Ten behoeve van het nieuwe provinciale bodem- en waterbeleid hebben we het richtinggevende principe
‘functie volgt bodem en water’ benoemd. Dit principe heeft Brabant natuurlijk al in hoge mate gevormd.
Brabant heeft een heldere ruimtelijke hoofdstructuur, met onderscheidende steden en dorpen, natuur
6

gebieden, cultuurhistorische belangrijke landschappen, maar ook schaarse open ruimten op kleigebieden. Het
is zaak om in deze tijden van ruimtevraag de Brabantse kwaliteiten vast te houden. Voor kringlooplandbouw,
klimaatadaptatie én het vergroten van de biodiversiteit zullen bodem en water opnieuw een centrale plek in
ons denken, ontwerpen, inrichten én uitvoeren moeten krijgen. Voortbouwen op de heldere hoofdstructuur
die er al ligt voor een toekomstbestendige leefomgeving.’

Elphi Nelissen, voorzitter Sociaal-Economische Raad (SER) Brabant
‘De urgentie om dingen anders te doen, was aan het begin van de coronacrisis breed voelbaar. Dit gedeelde
gevoel dreigt snel weg te ebben. De sociale cohesie is er sindsdien allerminst op vooruit gegaan. Met de publicatie ‘Brabant sterker uit de coronacrisis’ wilden we onderstrepen hoe belangrijk het is om het momentum
in te zetten, ook voor de grote uitdagingen die nog voor ons liggen. De inzet op brede welvaart staat hierin
wat ons betreft centraal: een duurzame en inclusieve economie en samenleving. Ook in de SER was dat hét
gedeelde thema. Naast uiteraard de zorgen over de personeelstekorten die ook in Brabant zo sterk voelbaar
zijn.’

Marius Zuurbier, voorzitter Young Professionals Brabant (YPB)
‘Problemen op de woningmarkt, studievertraging door corona en werkonzekerheid zorgen dat jongeren in
de ‘wachtstand’ gaan. De onzekerheid ligt niet alleen in de toekomst, het ligt voor jongeren ook in het hier en
nu. Een call to action, ook aan de regionale en lokale bestuurders, is hard nodig om de onzekere situatie én de
toekomst van de jongeren onder de aandacht te brengen. Jongeren hebben er het grootste belang bij dat we
van richting gaan veranderen. Jongeren hebben nog het minst last van ingeslepen routines. Geef ze de ruimte
om te experimenteren én geef ze een stem in de besluitvorming. Als Young Professionals Brabant geloven we
bovendien in samenwerking om ons geluid te versterken. In 2021 hebben we daar vol op ingezet, te beginnen
met de uitwisseling met het landelijke jongerenplatform van de SER. We bouwen de komende jaren verder aan
ons netwerk, om de impact en de kracht van onze boodschap te vergroten.’

NIEUWE LEDEN
Raadsleden worden voor maximaal twee perioden van vier jaar benoemd. In 2021 waren er daardoor veel
personele wisselingen. We hebben een groot aantal nieuwe raadsleden welkom geheten. Elk nieuw raadslid
brengt zijn of haar eigen specifieke kennis, kunde en invalshoeken in. Die diversiteit in onze raden zorgt voor
nieuwe inzichten, vernieuwende ideeën en kwalitatieve advisering.

Provinciale Raad Gezondheid
Nieuwe leden:
• Ellis Jeurissen, directeur Publieke Gezondheid bij GGD Brabant Zuidoost (preventie en publieke
gezondheidszorg);
• John Dagevos, voormalig directeur van Telos (brede welvaart, leefomgeving en gezondheid).
Vertrekkend lid:
• Sander Slegt.

Provinciale Raad voor de Leefomgeving
Nieuwe leden:
• Jan Janse, landschapsontwerper en werkzaam bij Staatsbosbeheer (natuur en milieu);
• Floris Alkemade, architect en voormalig Rijksbouwmeester (sociaal-maatschappelijk en vernieuwing landelijk
gebied);
• Joep Pernot, wethouder gemeente Nuenen en kennis van netwerkinfrastructuur (lokaal bestuur).
Vertrekkende leden:
• Jan Baan, Nol Verdaasdonk en Frans Stienen.
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Sociaal-Economische Raad Brabant
Nieuw lid:
• Huub Verbeek, bestuurslid CNV (vakbondsgeleding SER, arbeidsmarkt).
Vertrekkend lid:
• Peter van Gool.

Young Professionals Brabant
Nieuwe leden:
• Ko Hamelink, advocaat bestuursrecht met veel kennis van het omgevingsrecht;
• Joes Janmaat, eigenaar van Studio Sociaal Centraal, social design;
• Kirsten Noij, interim RO projectleider gemeenten.
Vertrekkende leden:
• Nena van den Oever, Alice Korsch en Rob Tips.
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3 ADVIEZEN
IN 2021
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De door de provincie gevraagde adviezen vormen de hoofdmoot van ons
werk. Deze gaan vaak vooraf aan vast te stellen provinciaal beleid. Maar we
adviseren ook op eigen initiatief. Een korte samenvatting van de adviezen
van het afgelopen jaar.

We zien gezondheid als urgent thema, maar ook als
kans voor Brabant. Inzet op gezondheid kan helpen
bij het versterken van draagvlak voor de transities
(bijvoorbeeld klimaat, energie en duurzame voeding).
Via gezondheidsbeleid kunnen toepassingen van
innovaties in de medische technologie een vruchtbare bodem krijgen. Een gezonde leefomgeving
draagt direct bij aan versterking van het leef- en
vestigingsklimaat. Gezondheid als thema vormt een
kans voor brede welvaart.

EEN GEZOND BRABANT VOOR
IEDEREEN

Presentatie en resultaat
Het advies was een bouwsteen voor het provinciale
beleidskader gezondheid. Daarnaast diende dit
advies als bouwsteen voor een verkenning naar
Gezonde Verstedelijking in Brabant(Stad), uitgevoerd
door Het PON & Telos, TNO en PosadMaxwan, met
BrabantAdvies in de klankbordgroep. Om de in het
advies beschreven koers voor een brede gezondheidsaanpak in Brabant kracht bij te zetten, gingen we
er op 29 maart 2021 over in gesprek met een groep
van zo’n negentig Brabantse bestuurders en professionals en gedeputeerde Lemkes. Om gezondheidsverschillen hoger op de agenda te zetten, schreef de
voorzitter van onze Provinciale Raad Gezondheid een
opinieartikel voor het Brabants Dagblad: ‘Het veel
koppige monster van het slechte gestel’.

Aanleiding
Luchtkwaliteit, hoge dichtheid van mens en dier, toenemende (sociaaleconomische) verschillen tussen
inwoners en minder toegankelijke zorgvoorzieningen.
En er komen nieuwe vraagstukken voor gezondheid
bij: steeds intensievere benutting van ruimte en
klimaatverandering. Een grotere complexiteit is het
resultaat. Nieuwe antwoorden op gezondheids
vraagstukken in Brabant zijn hard nodig.

Kern van het advies
BrabantAdvies adviseert de provincie om op verschillende manieren bij te dragen aan de ambitie van drie
gezonde levensjaren erbij in 2030:

PUBLICATIE
à DOWNLOAD

• maak werk van een leefomgeving die de gezondheid bevordert, voorbij de normen;
• zet in op de transitie van zorg naar gezondheid en
pak toenemende gezondheidsverschillen aan in
specifieke wijken;
• heb oog voor verbindend leiderschap en een lange
adem, het verbinden van kennisopbouw, ‘best
practices’ en nieuwe financieringsarrangementen.

à

à
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à

à
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COULEUR REGIONALE
VAN DE BRABANTSE
ARBEIDSMARKTREGIO’S

tot een presentatie bij een VNG-bijeenkomst. De
verkenning kan ondersteunen in de doorontwikkeling
van de arbeidsmarktregio’s, waarbij de betrokkenen
ook kunnen zien hoe het in de andere Brabantse
regio’s is geregeld, wat werkt en wat niet.

Aanleiding
De afgelopen jaren groeit het belang van het regionale schaalniveau bij de vorming en uitvoering van
het arbeidsmarktbeleid. In Brabant is gebouwd aan
een vijftal regionale arbeidsmarktregio’s: netwerkstructuren die de arbeidsmarkt faciliteren. Daarin is
ruimte voor couleur regionale: er is geen blauwdruk
aangereikt over hoe die samenwerking eruit moet
zien. Dat leidt tot grote verschillen in samenwerkings
vormen tussen regio’s. De vraag is wat effectief is
en hoe deze structuren kunnen doorontwikkelen.
Zeker nu de personeelstekorten zo pregnant zijn én
er vanuit het Rijk extra middelen komen om te voorzien in arbeidsmarktbegeleiding (via de Regionale
Mobiliteitsteams, in het leven geroepen om te voorzien in van-werk-naar-werk-trajecten).

PUBLICATIE
à DOWNLOAD

EEN WERELDSE BLIK OP
VERSTEDELIJKING IN BRABANT

Kern van het advies

Aanleiding

BrabantAdvies heeft samen met Het PON & Telos een
‘foto’ van de netwerkstructuur van de arbeidsmarktregio’s gemaakt. Als startpunt om met de regio’s
in gesprek te gaan over de randvoorwaarden voor
effectieve samenwerking. De conclusie is dat er in
de regio’s met veel energie en betrokkenheid wordt
samengewerkt. Waar de regio’s ooit een heldere
doelstelling hadden in het kader van de participatie-
afspraken, zijn de ambities daarna verbreed en
vervaagd (‘van-werk-naar-werk’ en ‘een leven lang
ontwikkelen’ zijn erbij gekomen, waarbij lang niet altijd
duidelijk is wie deelneemt met welk doel). Het is zaak
om deze ambities concreter te vertalen: door scherpere doelen te formuleren, beter te doordenken
welke partijen daartoe de regierol moeten hebben en
welke partijen moeten worden betrokken.

De verstedelijking die ook in Brabant plaatsvindt,
is onderdeel van een wereldwijde ontwikkeling.
In andere landen gaat het om een veel grotere
schaal dan die we in Nederland kennen. Juist
jongeren trekken vaak richting de steden. De Young
Professionals Brabant onderzochten verstedelijking
vanuit een ‘wereldse blik’.

Kern van het advies
De Young Professionals Brabant hebben in het
kader van dit adviestraject onderzoek gedaan en
kennissessies georganiseerd met jongeren, young
professionals, experts en provinciemedewerkers om
samen te kijken naar hoe jongeren in Brabant en in
andere landen tegen verstedelijking aankijken, welke
kansen zij zien en welke uitdagingen dit met zich
meebrengt voor de toekomst. De Young Professionals
doen daarbij een oproep om de menselijke maat
van verstedelijking goed in beeld te houden. De stad
van de toekomst laat zich niet in beton gieten. Door

Presentatie en resultaat
We hebben de verkenning gepresenteerd in de
verschillende Brabantse arbeidsmarktregio’s en het
Brabantse PACT. Landelijke belangstelling heeft geleid
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een plan te maken voor gezondheid, vergroening én
samenwerking in wijken biedt verstedelijking kansen.

we deze dynamiek en de vragen die dit oproept voor
de provincie. Tegelijkertijd bieden dataplatforms
kansen in de aanpak van maatschappelijke vraag
stukken en transitieopgaven: van smart cities tot aan
de aanpak stikstof en digitale zorg.

Presentatie en resultaat
De kennissessie over verstedelijking vond al eerder
plaats tijdens de Dutch Design Week. Het eind
product ‘Een wereldse blik op verstedelijking in
Brabant’ is een online product, inclusief interviews,
dat de vraagstukken van onder andere verstedelijking
vanuit jongeren uit verschillende landen belicht.

Een samenhangende benadering van data en dataplatforms is nodig om de betrokkenheid van de
provincie in afzonderlijke initiatieven te kunnen
afwegen. De provincie moet open en eerlijke toegang
tot dataplatforms als voorwaarden verbinden voor
instappen of samenwerking met partijen. Door te
gaan experimenteren, leert de provincie dataplatforms
ook steeds beter te benutten voor de realisatie van
de eigen opgaven.

Presentatie en resultaat
Tijdens het advies en het eindsymposium gingen we
met een groep van zo’n 60 Brabantse bestuurders en
experts en gedeputeerde Van Gruijthuijsen in gesprek:
om belangrijkste bevindingen uit het advies te delen
en om verdiepende inzichten op te doen. Tijdens de
Dataweek in oktober 2021 heeft BrabantAdvies gepresenteerd aan ondernemers en studenten.

DATAPLATFORMS: DE
VOEDINGSBODEM VOOR
MORGEN
Aanleiding

PUBLICATIE
à DOWNLOAD

Dat we niet meer om digitalisering heen kunnen,
beseft vrijwel iedereen. Data zijn een integraal deel van
ons werken en een groot deel van ons leven gaan uitmaken. Maar dat dataplatforms aan die data een dynamiek geven die ons allemaal nog sterker gaat raken,
beseffen veel ondernemers en onze overheid nog
onvoldoende. Dataplatforms kunnen krachtige instrumenten zijn om prachtige doelen mee te behalen,
of zich ontpoppen tot sloopkogels die keuzevrijheid
en autonomie afbreken, tweedeling verharden en
innovatie afremmen. Juist ondernemers en de overheid zouden zich bewust moeten zijn van die tweezijdige platformdynamiek en ernaar moeten handelen.

ADVIES ONTWERP BRABANTSE
OMGEVINGSV ERORDENING

Kern van het advies

Aanleiding

De snelle opkomst én de specifieke dynamiek van
dataplatforms grijpt diep in: in de samenleving, de
markt én het publieke domein. In dit advies schetsen
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geleverd voor het nieuwe omgevingsbeleid. In de
omgevingsverordening zijn alle provinciale regels
voor de fysieke leefomgeving opgenomen. Het is
daarmee een heel relevante stap in de toepassing van
het omgevingsbeleid.

Kern van het advies
Ruimtelijke ontwikkelingen gaan snel, de dynamiek
in Brabant is groot. In het advies onderstrepen
we het belang van een stevige basis, maar ook
dat van een adaptieve en toekomstbestendige
Omgevingsverordening. In het nieuwe omgevingsbeleid gaat het erom de kwaliteit van de ruimtelijke inrichting goed te borgen. Het vraagt om een
werkwijze van gemeenten en andere overheden
die verder gaat dan het toetsen van de regels. Het
nieuwe omgevingsbeleid zet in op participatie en
maatwerk. Extra aandacht voor de kwaliteit van
het proces is nodig voor partijen in het speelveld
die minder goed zijn georganiseerd, onderlegd en
geoutilleerd. Dit vraagt veel van gemeenten, maar
ook de provincie moet alert zijn op een level playing
field voor alle partijen. Juist richting gemeenten kan
een provincie hierin ondersteunend zijn. Voor de
Omgevingsverordening betekent dat ook begrijpelijke
taal, zodat deze beter bruikbaar en beter toegankelijk
is voor iedereen.

IMPACTVOL INVESTEREN: BREDE
WELVAART VOOR VANDAAG EN
MORGEN
Aanleiding
De coronacrisis heeft een directe impact gehad,
maar werkt ook indirect door op het ruimtelijk en
sociaaleconomisch beleid op de lange termijn. Denk
aan de positieve effecten van het thuiswerken voor
mobiliteit, de wens om voor sommige producten
minder afhankelijk te zijn van wereldwijde handel of
een verandering van de rolopvatting van de overheid.
De vraag is wat deze veranderingen betekenen voor
het provinciaal beleid.

Kern van het advies
In vervolg op onze blogreeks ‘Brabant sterker uit de
coronacrisis’ (zie hoofdstuk 4) hebben we de veranderingen van de coronacrisis voor het provinciaal
investeringsbeleid in beeld gebracht. Aansluitend
op de investeringsagenda Coronaherstel Brabant is
een structurele, samenhangende investeringsaanpak
nodig vanuit het perspectief van Brede Welvaart. De
thema’s inclusie (een inclusieve arbeidsmarkt, inclusief onderwijs en inclusieve leefomgeving) en duurzaamheid (met de volgende uitdaging van het klimaat
voor de deur) dienen hierbinnen een prominente
positie te krijgen. De coronacrisis heeft immers een
aantal kansen, risico’s en uitdagingen scherp gemaakt.
Minder mobiliteit door thuiswerken is een reële optie
gebleken. Het ontstane grondstoffentekort maakt de
versnelde inzet op circulaire economie noodzakelijk
en kansrijk. Met de extra Europese en Rijksgelden is
inzet op duurzaamheid een must. Daarbij is toegang

Presentatie en resultaat
De provincie heeft in een reactie aangegeven hoe
ze invulling geeft aan de punten van ons advies in de
verordening en in de praktijk van het werken met de
Omgevingswet. Het gaat hier om een nieuwe werkwijze, om een lerende praktijk die niet juridisch is
vast te leggen. BrabantAdvies blijft deze ontwikkeling
volgen. De praktijkervaringen van VABIMPULS (zie
hoofdstuk 5) om initiatieven van eigenaren voor agrarische bedrijfslocaties te verkennen en in gesprek
met gemeenten verder te brengen, zijn hiervoor
bruikbaar.
PUBLICATIE
à DOWNLOAD
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Presentatie en resultaat

voor het mkb én nieuwe spelers een aandachtspunt.
Risico’s hangen samen met toegenomen scheidslijnen in de samenleving. Op de arbeidsmarkt werden
arbeidsmigranten, jongeren en flexwerkers het
hardst geraakt. Op wijkniveau is sprake van toenemende gezondheidsverschillen tussen inwoners.
In het onderwijs kampen we met een krimp in het
mbo en een beperkte instroom in de beroepsopleidingen. Dit vergroot straks de nu al knellende
personeelstekorten.

Het advies is digitaal aangeboden aan gedeputeerde
Van Gruijthuijsen. SER Brabant plaatste een oproep
in het Brabants Dagblad ‘Vind elkaar, op zoek naar
personeel!’.
PUBLICATIE
à DOWNLOAD

KORDATE ADVIESACTIE BIJ MER-PROJECTEN
De Provinciale Raad voor de Leefomgeving (PRL) heeft een toegewezen taak in het adviseren over verschillende
MER-projecten in de provincie Noord-Brabant. Een milieueffectrapportage (MER) beoordeelt de milieu
effecten van voorgenomen beleid en daaruit voortvloeiende maatregelen. In 2021 is het MER niet alleen
ingezet voor concrete ruimtelijke projecten, maar ook voor de ontwikkeling van nieuwe beleidskaders van de
provincie én voor de Regionale Energiestrategie Zuidoost-Brabant.
De verschillende MER-adviezen richten zich tot Gedeputeerde Staten via de betreffende portefeuillehouder
en tot Provinciale Staten. De adviezen krijgen vervolgens een plek in de voorbereiding op, en de besluit
vorming over genoemde thema’s bij de vergaderingen van Provinciale Staten. Berichten op onze website en
socialemediakanalen zorgen voor verdere bekendmaking bij een breder werkveld.
inclusieve én gemeenschapsinclusieve landbouw.
Hoe krijgen we dit voor elkaar en welke landbouw
krijgt waar perspectief? En in welke regio’s zijn
meer natuurinclusieve boeren of meer biologische
teelten voorzien? Brabant is gebaat bij een koers die
duidelijkheid geeft.

Kern van het advies
De disbalans van kosten en baten van het huidige
landbouw- en voedselsysteem vraagt om een funda
menteel andere koers. Ook de provincie moet
richting geven aan de transitie van landbouw en
voedsel. Er is een wenkend perspectief nodig (om
de goede dingen te doen). Dat is meer dan een
business-as-usual-ontwikkeling met een sector die
de oplossing zoekt in technologisch en marktgericht
optimaliseren. De doelen voor water en bodem en
natuur- en landschapsinclusieve landbouw worden

ADVIEZEN VOOR LANDBOUWEN VOEDSELBELEID
Aanleiding
De provincie werkt de komende jaren aan onze
toekomstige landbouw. Met grote ambities: de meest
duurzame landbouw- en voedselproductie, een economisch toonaangevende, natuur- en landschaps
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Kern van het advies

niet zonder meer behaald. De provincie zal maat
regelen moeten treffen om hier zo optimaal mogelijk
aan bij te dragen. Het nieuwe landbouwbeleid moet
bovendien perspectief bieden voor jonge boeren. En
de beweging versterken van verschillende netwerken
en bottom-up initiatieven, zoals de Transitiecoalitie
Voedsel, de beweging Voedsel Anders, jongerenbeweging Voor de oogst van morgen en het Netwerk
Goed Boeren. Tot slot kan de provincie met landbouw- en voedselbeleid een bijdrage leveren aan
het afgesproken provinciale doel van drie gezonde
levensjaren erbij voor iedere Brabander in 2030.
PUBLICATIE MEI
à DOWNLOAD
2021

De PRL vraagt aandacht voor zorgvuldig ruimtegebruik (door allereerst inzet op energiebesparing
en zonnepanelen op daken) en pleit ervoor om de
opbrengsten van de wind- en zonne-energie in te
zetten voor verbetering van de omgevingskwaliteit
in het gebied. Daarnaast is het zaak inwoners goed
en tijdig te betrekken bij plannen voor locaties van
windmolens en zonnevelden. Zij maken zich vaak
zorgen over hun invloed hierop. Het gaat dan om een
helder participatietraject en duidelijke communicatie,
met ruimte voor inwoners om zelf regie te nemen.
Bijvoorbeeld via burgerfora of een leefbaarheidsfonds. Tot slot is het noodzakelijk het stroomnet op
orde te brengen om de inzet van zon- en windenergie
te kunnen realiseren.

PUBLICATIE
à DOWNLOAD
DECEMBER 2021

PUBLICATIE
à DOWNLOAD

ADVIES OVER REGIONALE
ENERGIESTRATEGIE VAN
METROPOOLREGIO EINDHOVEN

REGIONAAL WATER- EN
BODEMPROGRAMMA

Aanleiding
De Metropoolregio Eindhoven (MRE) levert met de
regionale energiestrategie (RES) een bijdrage aan
opwekking van duurzame energie conform de afspraken van het landelijk Klimaatakkoord. Om te bepalen
op welke locaties wind- en zonneparken in de regio
mogelijk zijn, zijn de milieuaspecten van zoekgebieden in kaart gebracht met een milieueffectrapportage (het MER).
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Aanleiding
De provincie Noord-Brabant wil de komende jaren
zorgen voor veilig, schoon en voldoende water én
een vitale bodem. Dat zijn grote ambities waarvoor
een trendbreuk nodig is. Het betekent een omslag in
denken van water als risicofactor voor overstromingen (snel afvoeren van water) naar water als kostbare
grondstof voor leven (lang vasthouden in verband
met toenemende droogte). Dat is ook nodig om aan
de eisen te voldoen die de Kaderrichtlijn Water stelt.
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Kern van het advies

omgevingsbeleid. Bovendien is het relevant om de
financiële en maatschappelijke effecten van het wel
én niet behalen van de doelen van de Kaderrichtlijn
Water in beeld te brengen.

De PRL pleit voor duidelijke en concrete doelstellingen om samen met partners aan de slag te gaan
met de trendbreuk. Dit vraagt ook om een heldere
uitvoeringsstructuur in een veld waarin taken en
verantwoordelijkheden versnipperd zijn. En om
de verbinding te maken met het landbouw- en

PUBLICATIE
à DOWNLOAD

HERINRICHTING N270 WEST
HELMOND–WALSBERG
Aanleiding

dat er nieuwe knelpunten ontstaan ter hoogte van
de Binderendreef. Daarbij is het ook zaak om alter
natieve vervoerswijzen én minder mobiliteit te stimu
leren. Want de oplossingen voor het vraagstuk van
mobiliteit en bereikbaarheid van Brabant zitten hem
immers niet alleen in extra asfalt. En daarbij komt
minder asfalt ook de leefbaarheid en natuur en landschap ten goede.

De provincie Noord-Brabant wil de verkeersveiligheid,
doorstroming en leefbaarheid van de N270 West
(Helmond–Walsberg) verbeteren. Om tot een zorgvuldig besluit te komen over de herinrichting, wordt
een milieueffectrapportage (MER) opgesteld.

Kern van het advies
De PRL adviseert om aan te geven hoe de her
inrichting van de N270 West past in het gehele
mobiliteitsvraagstuk rond Eindhoven, Helmond en
Deurne. Voorkomen moet worden dat de N270
West een vervangende route van de A67 wordt en
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We zien het ook als onze opdracht om te inspireren én daar waar nodig
vraagstukken/onderwerpen hoog op de agenda te krijgen. We signaleren
wat er op ons afkomt, spelen in op de actualiteit en brengen dat onder de
aandacht. Soms ook samen met andere kennispartners zoals BrabantKennis
en Het PON & Telos met wie we samen een bijdrage leveren aan de
strategische kennisagenda van de provincie.
We zien daarin nóg een rol voor BrabantAdvies terug: als gesprekspartner,
maar ook als facilitator voor de maatschappelijke dialoog, om tot
verdiepende en gedeelde inzichten te komen voor de uitdagingen die in
Brabant spelen. Denk bijvoorbeeld aan de schaarse ruimte, de alsmaar groter
wordende gezondheidsverschillen of de dringende personeelstekorten. Een
kort verslag van onze activiteiten en publicaties in de media:

ACTIVITEITEN
MEET UP: AAN DE SLAG MET
GEZONDHEID
Om de koers van ons advies ’Een gezond Brabant
voor iedereen’, voor een brede gezondheidsaanpak
in Brabant kracht bij te zetten, brachten we op 29
maart 2021 zo’n 90 Brabantse stakeholders bij elkaar
om door te praten over de concrete uitwerking van
een gezondheidsaanpak in Brabant. We bespraken
de kansen van innovaties op het snijvlak van zorg en
gezondheid, het sociale en het fysieke domein. We
namen Brabantse zorginnovaties onder de loep, verkenden grensverleggende voorbeelden en voerden
het gesprek over een beleid voorbij de (milieu)
normen. Belangrijkste conclusie: Brabant is rijk aan
veel verschillende typen aanpakken en innovaties,
maar het van elkaar leren is nog lang geen gemeengoed. Het is tijd om op basis daarvan te komen
tot een vernieuwende én verbindende Brabantse
benadering van gezondheid.

Want dataplatforms bepalen meer en meer hoe we in
Brabant kunnen werken en leven en hoe de provincie
kan worden bestuurd.
Hoe kan de toekomstige data- en energie-infrastructuur van Brabant een vruchtbare voedingsbodem
zijn voor nieuwe innovaties, voor een duurzamere,
veiligere en mooiere leefomgeving? Dat begint bij de
keuzes die we vandaag maken. BrabantAdvies gaf aan
dat de provincie hier wel degelijk sturingsopgaven
heeft. Vooral in het stellen van randvoorwaarden bij
platforms waarmee de provincie samenwerkt, in het
stimuleren van open toegang en open data, en in
kennisdisseminatie onder bijvoorbeeld het Brabants
mkb. ‘Als overheid, ook als middenbestuur, heb je
de taak om te bekijken waar de ontwikkeling heen
gaat en je af te vragen welke publieke waarden hier
kunnen sneuvelen. En als we die willen behouden,
hoe kunnen we dat dan doen?’ Aan de provincie de
taak om, al lerend en in samenwerking, de risico’s van
dataplatforms te beperken en de hindernissen op
weg naar de kansen te helpen wegnemen.

HIER
HET VERSLAG VAN
à DOWNLOAD
DE MEET UP

MINISYMPOSIUM:
DATAPLATFORMS ZIJN NIET
PLAT
Op 3 juni 2021 ging BrabantAdvies met een groep van
zo’n 60 Brabantse bestuurders en experts in gesprek
over de belangrijkste bevindingen uit haar advies
‘Dataplatforms: de voedingsbodem voor morgen’.

HIER
HET VERSLAG
à DOWNLOAD
VAN HET
MINISYMPOSIUM
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LUSTRUMSYMPOSIUM:
SCHAARSE RUIMTE. GRENZEN
TREKKEN OF GRENZEN
VERLEGGEN.
Tijdens ons lustrumsymposium dat op 3 november
2021 plaatsvond in de LocHal in Tilburg zijn we samen
met zo’n 100 genodigden in gesprek gegaan over de
vele vraagstukken in Brabant die om een ruimtelijke
plek vragen. 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? We zagen onze rol hier
bij uitstek als inspirator en facilitator om stakeholders
bij elkaar te brengen, de dialoog te voeden om zo tot
verdiepende en gedeelde inzichten te komen. De
prikkelende uitspraken van zowel Floris Alkemade
(lid van onze Provinciale Raad voor de Leefomgeving)
en de voorzitters van onze vier adviesraden hebben
daarna nog volop tot discussie geleid. Met een breed
gedeelde conclusie dat deze vorm van interactie
voor herhaling vatbaar is.

à

“Hoe kunnen we de
veranderingen zo
verbeelden dat mensen
ernaar gaan verlangen?
Toon wat er mogelijk is.

DOWNLOAD HIER
HET VERSLAG
VAN HET
SYMPOSIUM

Toon hoe aantrekkelijk
de toekomst is.
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IN DE MEDIA
BRABANT STERKER UIT DE
CORONACRISIS

URGENTIE PERSONEELS
TEKORTEN VRAAGT OM
VERNIEUWING OP DE
ARBEIDSMARKT

Anderhalf jaar nadat Covid-19 ons in volle omvang
bereikte, vonden we het tijd om een tussentijdse
balans op te maken. Ook al was nog veel onzeker, we
stonden aan de vooravond van de hervatting van het
normale leven en de economische groei zette weer
in. De tijd was rijp om de inzichten uit de crisis te verzamelen en mee te geven aan beleidsmakers. In onze
digitale publicatie ‘Brabant sterker uit de crisis’, uitgegeven in samenwerking met ArbeidsmarktInZicht.
nl geven verschillende experts hun visie op de
Brabantse samenleving, met de coronacrisis in de
achteruitkijkspiegel. Van inzet op brede welvaart tot
een oproep om ruimtelijke kwaliteit in Brabant goed
te borgen. Van arbeidsmarkt, mobiliteit en ondernemersklimaat tot aan de inrichting van ons landschap, welzijn en cultuur. De uitspraken en inzichten
van de verschillende experts bieden vandaag inspiratie en handvatten om het Brabant van morgen vorm
te geven.

SER Brabant deed, in vervolg op het advies Impactvol
Investeren, eind 2021 een oproep in het Brabants
Dagblad voor vernieuwing van de arbeidsmarkt. De
personeelstekorten zetten niet alleen een rem op
de economie, maar juist ook op de noodzakelijke
transities. Het huidige arbeidsmarktbeleid leidt onvoldoende tot de gewenste resultaten. Het is hard nodig
om voorbij de belangen van de partijen te kijken, om
de kiemen van innovaties tot bloei te laten komen:
¶ VIND ELKAAR, OP ZOEK NAAR PERSONEEL.

SOCIALE MEDIA
Sociale media geven BrabantAdvies de mogelijkheid
om actief en effectief te participeren in netwerken
en om haar adviezen onder de aandacht te brengen.
De kanalen waar BrabantAdvies met name op inzet
zijn Twitter en LinkedIn. Via deze kanalen krijgt
BrabantAdvies een toenemend aantal volgers en toestroom naar haar website. Met name LinkedIn wordt
steeds vaker ingezet. BrabantAdvies heeft er in 2021
circa 100 nieuwe volgers op LinkedIn bijgekregen.
We hadden aan het einde van het jaar 2021 zo’n 500
volgers op LinkedIn en 740 volgers op Twitter.

“

BrabantAdvies vervult een signaal
functie; waarschuwen en aandacht
vragen. Dat zorgt voor reflectie bij
het provinciebestuur over onze rol
en onze manier van werken. Het

ADVISEURS AAN HET WOORD
Onze vijf beleidsadviseurs zijn een belangrijke
spil in ons werk. Waar steken zij hun vinger
voor op? Welk advies of welke samenwerking
vinden zij, samen met de uitdagingen waar
Brabant vandaag voor staat, uiterst relevant?
Tijdens onze lustrummaand in november vorig
jaar richtten de adviseurs zich in een korte
vlog op onze socialemediakanalen tot Brabant.
Van arbeidsmarkt, het belang van een vitale
bodem tot aan de risico’s van zoönosen en
dataplatforms. Maatschappelijke uitdagingen
die Brabant dwingen fundamentele keuzes te
maken. Hun inspirerende verhalen vind je hier.

dwingt ons tot nadenken.
De publicatie ‘Brabant sterker uit de crisis’ is aan de
provincie en aan alle Brabantse gemeenten aangeboden. Twee opinieartikelen zijn geplaatst in het
Brabants Dagblad:
¶ BRENG BRABANT OP ORDE EN LET OP
KWALITEIT
¶ HET VEELKOPPIGE MONSTER VAN HET
SLECHTE GESTEL
PUBLICATIE
à DOWNLOAD

20

21

Brabants Dagblad

REGIO

PAGINA 38 | DINSDAG 13 JULI 2021

Het veelkoppige monster van het
slechte gestel

2015-01-18 15:29:51 ILLUSTRATIE (ARCHIEFFOTO) - EEN VIJFDE VAN ALLE VOLWASSENEN IN DE
WERELD HEEFT IN 2025 ERNSTIG OVERGEWICHT. IN EEN LAND ALS GROOT-BRITTANNIË HEEFT DAN ZELFS
EEN DERDE OBESITAS, BLIJKT UIT EEN ONDERZOEK WAAROVER HET MEDISCHE TIJDSCHRIFT THE LANCET
PUBLICEERDE. ANP XTRA ROOS KOOLE ANP XTRA

Het bevorderen van de gezondheid voor met name kansarme
gezinnen vraagt niet alleen om maatregelen rond
bestaanszekerheid. Er zijn ook andere factoren die de gezondheid
negatief beïnvloeden, zoals de link tussen longproblemen,
gezondheid en de intensieve veehouderij hier in Brabant. Welke
overheid is hier aan zet of zetten we er allemaal onze schouders
onder?

rant.bd.nl/titles/brabantsdagblad/6206/publications/13483/articles/1387491/38/1
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Breng Brabant op orde en let op de kwaliteit
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DE KASTEELWONINGEN IN DE HAVERLEIJ. LINKS DE LOCATIES VAN DE TWEE LAATSTE TE BOUWEN KASTELEN. HEESTERBRURGH (B
OEVERHUYZE (ONDER) VOLGT LATER. GEMEENTE DEN BOSCH

Bij 1de inrichting van de ruimte in Brabant is het net als bij griesmeelpap: strooi je
2
stolt de pap. Een opgave aan politiek en bestuurders om te zorgen voor een goede
onze provincie.
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BrabantAdvies faciliteert en/of neemt deel in enkele projecten en
samenwerkingsinitiatieven. We doen dit vanuit onze onafhankelijke rol en
omdat kennisdeling en kennisontsluiting een grote component is binnen
deze projecten en initiatieven. Daarmee hebben deze activiteiten ook
meerwaarde voor de adviesrol.

KENNISPLATFORM VABIMPULS

BRABANTS KENNISNETWERK
ZOÖNOSEN

Het project VABIMPULS heeft ten doel om eigenaren
van vrijkomende of leegstaande stallen te ondersteunen bij het vinden van een nieuwe toekomst voor
de bedrijfslocatie. Onafhankelijke deskundigen van
VABIMPULS (totaal 45) gaan met deze eigenaren in
gesprek. Allerlei opties voor een nieuwe toekomst
kunnen de revue passeren, van sloop tot verkoop, van
overdracht tot herbestemming. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat toekomstplannen passen bij de
wens van de eigenaar, de ambities van de gemeente,
de karakteristieken van het Brabantse landschap en
dat ze haalbaar zijn. VABIMPULS draagt zo bij aan het
terugdringen en het voorkomen van leegstand, het
tegengaan van ondermijning, stimuleren van vernieuwing in de landbouw en verbetering van de omgevingskwaliteit in het buitengebied.

Het Brabants Kennisnetwerk Zoönosen (BKZ) is opgericht naar aanleiding van de uitbraak van Q-koorts
in 2009. Professionals uit de humane, veterinaire en
milieusector hebben zich verenigd om mens- en diergezondheid te beschermen en te bevorderen. Het
BKZ bestaat uit 28 kernleden en ca. 250 leden die digitaal aangesloten zijn. BrabantAdvies/de Provinciale
Raad Gezondheid coördineert het overleg en draagt
zorg voor kennisuitwisseling en -verbreding, scholing,
onderzoek en beleidsadvisering. Het kernteam van
het kennisnetwerk heeft elkaar in 2021 drie keer digitaal ontmoet. Vanzelfsprekend zijn de vogelgriep en
andere actuele infectieziektesignalen besproken. Ook
hielden we de vinger aan de pols voor wat betreft de
humaan-veterinaire ontwikkelingen rondom COVID.
Daarnaast is verdieping opgedaan op o.a. het project
AgroZorgwijzer - een project waarin professionele
instanties een vangnet creëren voor boeren en tuinders met psychosociale problemen - en het rapport
‘Zoönosen in het vizier’ van de landelijke expertgroep
zoönosen. Tot slot is BKZ geconsulteerd in de verkenning naar een expertisecentrum voor nazorg bij
postinfectieuze aandoeningen

In 2021 heeft VABIMPULS 130 nieuwe eigenaren van
vrijgekomen en vrijkomende agrarische bebouwing
(VABS) ondersteund. Het totaal aantal vouchers
bedraagt inmiddels meer dan 700. Bovendien is in
2021 extra ingezet op coaching van de deskundigen,
zodat ze eigenaren goed én onafhankelijk kunnen
ondersteunen. Dat is nodig omdat er nu steeds
meer complexe aanvragen komen van veehouders
die overwegen om te stoppen of om te schakelen.
Tijdens twee workshops (in juli online en in oktober
live) is werk gemaakt om de ervaringen en lessen van
VABIMPULS te delen met gemeenten, provincie en
andere relevante stakeholders. Dit naast de reguliere communicatie via factsheets en nieuwsbrieven.
Inhoudelijke resultaten en inzichten van de praktijkervaringen worden betrokken in de advisering door
BrabantAdvies.

¶ ZIE WEBSITE

PACT
BrabantAdvies neemt deel in het PACT, het arbeidsmarktoverleg tussen provincie, arbeidsmarktregio’s,
werkgevers- en werknemersorganisaties en onderwijs. In 2021 is nagedacht over een andere samenwerkingsstructuur. De inzet van de partijen eind 2021 is
om van een afstemmingsoverleg door te ontwikkelen
naar een kleiner en compacter PACT met meer focus
op de uitvoering.

BrabantAdvies werkt in VABIMPULS samen met
Brabantse gemeenten, Stimulus Programma
management en provincie Noord-Brabant.
¶ ZIE WEBSITE
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ADVIESCOMMISSIE
UITVOERINGSPROGRAMMA
ONDERSTEUNENDE
MAATREGELEN TRANSITIE
VEEHOUDERIJ

WERKGROEP ‘OP WEG NAAR EEN
GEZONDER BRABANT’

BrabantAdvies heeft het secretariaat van de
door provincie Noord-Brabant ingestelde
Adviescommissie gevoerd. Twee leden van de commissie komen uit het netwerk van BrabantAdvies. Dat
zijn Marleen Janssen-Groesbeek (SER-Brabant) en
Henk Jans (PRG). In 2021 heeft de Adviescommissie
de voortgang en effectiviteit van het gelijknamige
provinciale uitvoeringsprogramma tegen het licht
gehouden. De commissie vindt voortzetting van
ondersteunende maatregelen voor veehouders bij
hun transitie noodzakelijk. Ook doet zij aanbeve
lingen om innovaties sneller en breder in praktijk te
brengen en geeft zij handvatten hoe de provincie
duurzame businessmodellen kan stimuleren.
Gedeputeerde Staten hebben nagenoeg alle aan
bevelingen overgenomen. Het advies is hier te vinden:
Eindadvies Adviescommissie Uitvoeringsprogramma
Ondersteunende Maatregelen Transitie Veehouderij.

In het regulier overleg tussen de provincie, de B5,
de Brabantse GGD’en en Het PON & Telos over
lokale en regionale gezondheidsaanpakken heeft
BrabantAdvies een participerende en adviserende
rol. In 2021 stond de verkenning naar Gezonde verstedelijking op de agenda.

DE STRATEGISCHE
KENNISAGENDA VAN DE
PROVINCIE
BrabantAdvies heeft in 2021 een bijdrage geleverd
om te komen tot een meerjarige strategische
kennisagenda voor Brabant. De provincie is hiervan
initiatiefnemer, BrabantAdvies trekt samen op met
BrabantKennis en Het PON & Telos om deze kennis
agenda mee te helpen invullen. In 2021 stond de
eerste meeting hiervan in het teken van ‘de veeldeling
in Brabant’.
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6 FINANCIËN
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In onderstaand schema is de staat van baten en lasten opgenomen. U vindt
hier de cijfers van de begroting, respectievelijk de jaarrekening 2021. Voor
een nadere toelichting op deze cijfers verwijzen wij u naar de Jaarrekening
2021.

Jaarrekening 2021

Begroting 2021

Lasten (€)
826.563

802.189

Huisvestingskosten

Personeelskosten

64.415

64.537

Afschrijvingskosten

0

1.200

Financiële lasten

186

250

Organisatiekosten

114.739

140.203

Projecten/activiteiten

482.612

80.000

1.488.515

1.088.379

Provinciale bijdrage

921.215

988.379

SER subsidie

100.000

100.000

0

0

Totaal lasten
Baten (€)

Overige inkomsten
Projectinkomsten
Totaal baten
Resultaat exploitatie

398.892

0

1.420.107

1.088.379

-68.408

0

Resultaatbestemming
BR doorontwikkeling organisatie

-23.235

BR Lustrum

-10.000

Risico- en egalisatieres. Publiekrechtelijk

-35.173
-68.408
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7 BIJLAGEN
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BIJLAGE 1: OVERZICHT
ADVIEZEN 2021
ADVIEZEN 2021
Februari

Een gezond Brabant voor iedereen

April

Couleur regionale van de Brabantse Arbeidsmarktregio’s

Juni

Dataplatforms: de voedingsbodem voor morgen

Oktober

Impactvol investeren: brede welvaart voor vandaag en morgen

Augustus

Advies Brabantse ontwerp Omgevingsverordening

Mei

Een wereldse blik op verstedelijking van Brabant

Mei / december

Adviezen voor landbouw- en voedselbeleid 2030 (MER)

Juli

Advies over regionale energie strategie van Metropoolregio Eindhoven

Juli

Advies Regionaal Water- en Bodemprogramma

November

Advies Herinrichting N270 West Helmond-Walsberg

OVERIGE ACTIVITEITEN
Doorlopend

Kennisplatform VABIMPULS

Doorlopend

Brabants Kennisnetwerk Zoönosen

Doorlopend

Inzet op gezondheid met de B5 gemeenten

à

à

à

FEBRUARI

Een gezond
Brabant voor
iedereen

JANUARI

Ondersteuning
Transitie
Veehouderij

à

MEI

Een wereldse blik
op verstedelijking
van Brabant

APRIL

Couleur regionale
van de Brabantse
Arbeidsmarktregio’s

à

à

JUNI

Dataplatforms: de
voedingsbodem
voor morgen

MEI & DECEMBER

Adviezen voor
landbouw- en
voedselbeleid
2030 (MER)

DOORLOPEND
• Kennisplatform VABIMPULS
• Brabants Kennisnetwerk Zoönosen
• Inzet op gezondheid met de B5 gemeenten
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à

à

à
JULI

Advies Regionaal
Water- en
Bodemprogramma

JULI

Advies over
regionale energie
strategie van
Metropoolregio
Eindhoven

à

OKTOBER

Impactvol investeren: brede welvaart
voor vandaag en
morgen

AUGUSTUS

Advies Brabantse
ontwerp
Omgevings
verordening

à

NOVEMBER

Advies
Herinrichting
N270 West
Helmond-Walsberg

BIJLAGE 2
SAMENSTELLING SOCIAALECONOMISCHE RAAD (SER) BRABANT
2021
NAAM

ORGANISATIE / ACHTERGROND / AFFINITEIT

Mw. Prof. E. Nelissen
(Elphi), Voorzitter

Lid College van Bestuur Fontys Hogescholen
Ondernemersachtergrond

Dhr. R. van Baden
(Ron)

Vakbondsbestuurder, FNV, regio Brabant en Limburg

Dhr. R. Beekers
(Remco)

Lid hoofdbestuur ZLTO

Dhr. P. van Gool
(Peter) (tot november 2021)

Vakbondsbestuurder, CNV, regio Brabant

Dhr. H. Verbeek
(Huub) (vanaf november 2021)

Vertegenwoordiger CNV, regio Brabant

Mw. E. Kroese
(Ellen)

Ondernemerslid, directeur VNO-NCW Brabant Zeeland

Dhr. J. van Mourik
(Jan)

Vervanger mw. Kroese bij afwezigheid
Ondernemerslid, manager belangenbehartiging VNO-NCW Brabant Zeeland

Dhr. H. Meijs
(Harrij)

Vakbondsbestuurder, Vakbond de Unie, regio Brabant

Dhr. J. Zagers
(Jack)

Ondernemerslid, directeur-eigenaar logistiek bedrijf, namens VNO-NCW
Brabant Zeeland

ONAFHANKELIJKE DESKUNDIGEN / ADVISEUR / AGENDALID
Dhr. A. Gehring
(André)

Bestuurder SintLucas

Dhr. C. Pen
(Cees-Jan)

Fontys Hogescholen, lector De Ondernemende Regio, deskundige
werklocaties (bedrijventerreinen, kantoren, winkels), stedelijke en
regionale economie en vastgoed

Dhr. M. van der Meer
(Marc)

Bijzonder hoogleraar Onderwijs en Arbeidsmarkt , Tilburg Law School.
Onafhankelijk wetenschappelijk adviseur mbo-sector
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NAAM

ORGANISATIE / ACHTERGROND / AFFINITEIT

Mw. M. Janssen-Groesbeek
(Marleen)

Avans Hogeschool, lector Sustainable Finance & Accounting, voorheen
DSM duurzaamheidsmanagement, voorheen Financieel Dagblad

Dhr. L. Kemps
(Leo)

Directeur Logistics Community Brabant (LCB) at BUas Breda

SAMENSTELLING PROVINCIALE RAAD
GEZONDHEID (PRG) 2021
Naam

ORGANISATIE / ACHTERGROND / AFFINITEIT

Dhr. W. van der Meeren
(Wim)
Voorzitter

Voormalig voorzitter RvB CZ Groep
Zorgverzekering en -financiering

Dhr. H. Jans
(Henk)

Arts Maatschappij en Gezondheid
Gezondheid en milieu/leefomgeving

Dhr. S. Slegt
(Sander) (tot december)

Philips Benelux (Head of Strategy & New Business Development)
Marktgedreven innovatie in de zorg

Dhr. J. Dagevos
(John) (vanaf november)

Voormalig directeur Telos
Brede welvaart, leefomgeving en gezondheid

Mw. Y. Lu
(Lu Yuan)

Associate Professor of Design for Healthy and Active Aging. TU/e,
Industrial Design
Vergrijzing, wetenschap

Dhr. C. van Asten
(Corné)

Directeur-bestuurder Syntein
Eerstelijnszorg, preventie, innovatie in (positieve) gezondheid

Dhr. L. van Bree
(Leendert)

Eigenaar Adviesbureau LvB Business Development
Gezonde verstedelijking, leefomgeving, wetenschap

Mw. E. Jeurissen
(Ellen)

Directeur Publieke Gezondheid GGD Brabant Zuidoost
Preventie en publieke gezondheidszorg

Mw. M. Lestrade-Brouwer
(Maruška)

Voormalig wethouder gemeente Boxtel
Lokaal bestuur, sociaal domein

Mw. A. Staadegaard-Huijbers
(Anne)

Dierenarts en adviseur gezondheid Topigs Norsvin
Dier(gezondheid), zoönosen, one health, landbouw

Dhr. K. van der Velden
(Koos)

Professor of Public Health, Radboud UMC
Public health, zoönosen, gezondheidssystemen, wetenschap

Dhr. E. de Ridder
(Erik)

Watergraaf Waterschap De Dommel
Water, natuur en milieu
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SAMENSTELLING PROVINCIALE RAAD
VOOR DE LEEFOMGEVING (PRL) 2021
Naam

Organisatie / achtergrond / affiniteit

Dhr. P. van Geel
(Pieter)

Van Geel Consultancy
(voormalig) bestuurder Rijk en provincie

Mw. R. Hoekman - Sulman
(Renée)

(voormalig) bestuurder, wethouder van de gemeente Geldrop-Mierlo
Plattelandsontwikkeling

Mw. D. Schellekens
(Dianne)

Waterschap de Dommel (bestuurslid)
Water

Dhr. F. Stienen
(Frans) (tot december)

(voormalig) bestuurder gemeente
Grote steden

Dhr. J. Baan
(Jan) (tot mei)

Brabants Landschap (directeur)
Natuur & milieu

Mw. M. Overboom
(Mariëlle)

Ruimtelijke ordening /Wonen gemeente Dordrecht (strategisch adviseur)
Wonen

Mw. M. Wijngaard
(Marinke)

TNO Onderzoek (directeur Circulair Economy & Environment)
Circulaire Economie

Mw. F. Praasterink
(Frederike)

HAS Hogeschool (lector Future food Systems)
Landbouw

Dhr. P. Duizer
(Piet)

Zelfstandig ondernemer
Sociaal Maatschappelijk en vernieuwing landelijk gebied

Dhr. N. Verdaasdonk
(Nol) (tot december)

Voormalig directeur
Ruimtelijke inrichting /verduurzaming (ihb cultureel erfgoed)

Dhr. J. de Kruijf
(Joost)

Innovatie manager BUas Breda
Mobiliteit

Dhr. J. Janse
(Jan) (vanaf november)

Landschapsontwerper en werkzaam bij Staatsbosbeheer (natuur en
milieu)

Dhr. F. Alkemade
(Floris) (vanaf november)

Architect en voormalig rijksbouwmeester (sociaal-maatschappelijk en
vernieuwing landelijk gebied)

Dhr. J. Pernot
(Joep) (vanaf november)

Wethouder gemeente Nuenen en kennis van netwerkinfrastructuur
(lokaal bestuur)

ONAFHANKELIJKE DESKUNDIGE / ADVISEUR
Dhr. P. Vermeulen
(Patrick)

Het PON & Telos (directeur)
Sociaal maatschappelijk en vernieuwing Landelijk gebied
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SAMENSTELLING YOUNG
PROFESSIONALS BRABANT (YPB) 2021
Naam

Organisatie / achtergrond / affiniteit

Dhr. R. Tips
(Rob) (tot juni)

CZ (accountmanager/inkoper)
Financiën en zorg en welzijn

Mw. N. van den Oever
(Nena) (tot juni)

Rabobank
Data Science

Mw. A. Leemans
(Aniek)

Praktijkcoördinator Team Talentpunt, Fontys Hogescholen HRM en
Psychologie

Dhr. R. Mulder
(Rens)

Het Pon & Telos, Tilburg University
Functie: Adviseur duurzaamheid, data-analist.

Mw. A. Korsch
(Alice) (tot december)

Zelfstandig ondernemer, kennis over jongerenparticipatie, duurzaamheid
en internationalisering

Mw. G. Camfferman
(Gitta)

Beleidsadviseur Werk & Inkomen

Dhr. M. Zuurbier
(Marius)

Projectmanager ASML
Duurzaamheid en energie

Dhr. J. Verstraten
(Jules)

Belangenbehartiger Glastuinbouw ZLTO
Duurzaam ondernemen duurzame innovatie

Dhr. D. Hendrikx
(Daan)

Adviseur directeur-generaal Overheidsorganisatie bij ministerie van BZK
Historicus

Mw. M. Verhulst
(Maartje)

Programmamanager Overheids- en Burgerparticipatie gemeente
Halderberge, agrarisch bedrijfsopvolgster Hillekens Hoeve, zelfstandig
ondernemer Agrowcreation

Dhr. K. Hamelink
(Ko) (vanaf november)

Advocaat bestuursrecht met veel kennis van het omgevingsrecht

Mw. J. Janmaat
(Joes) (vanaf november)

Eigenaar van Studio Sociaal Centraal, social design

Mw. K. Noij
(Kirsten) (vanaf november )

Interim RO projectleider gemeenten
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BIJLAGE 3
SAMENSTELLING TEAM BRABANTADVIES
2021
Naam

Functie

Mw. I. Orbon
(Ivka)

Directeur

Mw. M. Verhagen-Timmers
(Myrtille)

Beleidsadviseur / secretaris Provinciale Raad Gezondheid

Dhr. G. Willems
(Sjors)

Beleidsadviseur / secretaris Provinciale Raad voor de Leefomgeving

Dhr. A. Groen
(Alwin)

Beleidsadviseur / secretaris Sociaal-Economische Raad SER Brabant

Mw. K. van Steensel
(Karin)

Beleidsadviseur / secretaris Young Professionals Brabant

Dhr. R. Leeijen
(Ruud) (vanaf 1 juni)

Beleidsadviseur

Mw. C. Wils
(Christiane)

Communicatieadviseur

Mw. W. Romanello-Smits
(Wilma)

Office Management

Mw. A. van der Waal
(Anita)

Office Management

Mw. A. Morlog
(Ans)

Office Management
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