Bijlage bij Statenvoorstel 29/10 Agenda van Brabant
Reacties externe partijen op Agenda van Brabant
- Statenvoorstel 29/10 Agenda van Brabant
- Agenda van Brabant: traditie en technologie
- Afronding takendiscussie: profielversterkend ombuigen
- Investeringsstrategie: Brabant investeert in de toekomst
Organisatie

Hoofdpunten reactie

GGD Hart voor Brabant

-

Zorg over beëindigen frisse scholen project
(gezamenlijk project met GGD en
Astmafonds).

IVN Zuid-Nederland

-

Aansluiting bij Agenda van Brabant
(Statenvoorstel, Agenda, Takendiscussie,
Investeringsstrategie)
- Frisse scholen project behoort niet tot de
kerntaken van de provincie. Het betreft een
tijdelijk project om een aantal
voorbeeldscholen in Brabant te realiseren.

IVN Mark & Donge

-

Klemmend beroep om niet
buitenproportioneel te bezuinigen op natuuren milieueducatie (NME).
IVN vervult ondersteunende, verbindende en
regisserende rol.
Pleidooi voor natuurherstel Markdal
-

Brabantse Milieufederatie (BMF)

-

Inhoudelijke reactie komt rond de zomer.
Eerste herbezinning op eigen inzet BMF.
Provincie is initiator en inspirator op het

-

Gemeente Eersel

NME is geen kerntaak van de provincie. Het
IVN richt zich met name op lokale projecten.

Natuur en landschap is één van de
investeringsdomeinen.
- Na de zomer zal GS verder invulling geven
aan de investeringsdomeinen. Dit zullen wij
samen doen met de maatschappelijke
partners.
n.v.t.
-

Vitaal platteland is één van de kerntaken van
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Organisatie

Hoofdpunten reactie

Brabants Landschap

-

-

-

Gemeente Helmond

-

Gemeente Someren

-

-

-

gebied van plattelandsontwikkeling;
ingeslagen weg en investeringen voortzetten.
Sociale cohesie en samenwerking van belang
bij reconstructie en bevorderen leefbaarheid.
Jammer als door bezuinigingen positie en
slagkracht in samenwerkingsverbanden
wordt afgebroken.
betreurt stopzetten subsidie randenbeheer;
aantoonbaar positieve resultaten voor
biodiversiteit platteland.
suggesties voor invulling investeringsdomein
‘natuur en landschap’: groenblauw
stimuleringskader, beleidsregel
soortenbeheer, burgerparticipatie, EHS.
Instemmen met Agenda van Brabant;
waardering voor visie en koers;
Begrip voor bezuinigingen.
Aandacht voor Idop’s. Zouden het betreuren
als langdurige afspraken voor de uitvoering
van reconstructie en idop’s niet mogelijk is.
Gevolgen van bezuinigingen in sociale
domein moet zorgvuldig gebeuren in
samenspraak met gemeenten.
Indien bezuinigingen doorgaan, dan
verwacht gemeente geen administratie last
van provincie.

Aansluiting bij Agenda van Brabant
(Statenvoorstel, Agenda, Takendiscussie,
Investeringsstrategie)
de provincie;
- Bevorderen leefbaarheid sluit aan bij behoud
en versterking Brabants Mozaïek (in relatie
tot bevolkingskrimp).
- Actief randenbeheer is een lokale taak.
- Natuur en landschap is één van de
investeringsdomeinen.

N.v.t.

-

-

Vitaal platteland is en blijft één van de
kerntaken provincie.
Kleine projecten en sociaal-maatschappelijke
items overlaten aan gebiedscommissies en
gemeenten.
Revitalisering landelijk gebied komt niet in
gevaar.
Bij de uitwerking van de Agenda zullen wij
gemeenten nauw betrekken. Tevens in
gesprek gaan over consequenties
bezuinigingen voor gemeenten.
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Organisatie

Hoofdpunten reactie

Gemeente Aalburg

-

-

-

-

Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE)

-

Eindhoven Airport

-

-

Tias Nimbas Business School

-

Aansluiting bij Agenda van Brabant
(Statenvoorstel, Agenda, Takendiscussie,
Investeringsstrategie)
Eén invalshoek onderbelicht: het “menselijke - Agenda en Investeringstrategie maken
gebruik van bijzondere krachten van
gezicht” van het middenbestuur; “Brabander
Brabanders: samenwerking,
om de hoek” te veel buiten beeld;
ondernemingszin en innovatief vermogen.
M.b.t. investeringsstrategie kunnen gemeente
- Vitaal platteland is één van de kerntaken van
gewenste multiplier niet opbrengen i.v.m.
de provincie.
bezuinigingen;
- Topvoorzieningen zijn onderscheidende
Leefbaarheid vitaal platteland essentieel;
voorzieningen met internationale uitstraling
Topvoorzieningen zijn voor burgers de lokale
en aantrekkingskracht;
voorzieningen “om de hoek” maar deze zijn
- Uitwerking investeringsstrategie vindt in
door gemeenten niet overeind te houden;
Oproep om met alle gemeenten om tafel te
samenwerking met verschillende Brabantse
gaan om alle Brabanders te laten profiteren
partijen (o.a. gemeenten) plaats.
van € 1 miljard.
SRE herkent zich in de visie op de ruimtelijk- - Regionaal economisch beleid
economische ontwikkeling;
(vestigingsklimaat, innovatie,
SRE onderschrijft de ambitie van Zuidoostkenniseconomie) één van de kerntaken;
Brabant als toptechnologieregio;
- Kennis is één van de investeringsdomeinen.
Goede samenwerking met overheden,
bedrijfsleven en kennisinstellingen vereiste.
Verheugd met ‘bereikbare regio’ als één van
- Bereikbare regio is één van de
de investeringsdomeinen.
investeringsdomeinen.
Verbaasd dat regionale luchthaven niet
wordt genoemd in ruimtelijke economische
ontwikkeling.
Luchtvervoer opnemen in aanpak voor
optimaal functionerend
infrastructuurnetwerk.
Samenhangende en inspirerende visie.
- Goede balans in spanningsveld politieke
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Organisatie

Hoofdpunten reactie

-

Lijst Ramon Barends; lokale Nijmeegse partij.

-

Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant

-

-

-

Vereniging Brabantse Gemeenten

-

Goede balans in spanningsveld politieke
realiteit en wetenschap/logica.
Biedt ondersteuning aan als nodig.
Voegen stukken toe van provincie
Gelderland.
Provincies hebben ook een rol als
kenniscentrum op het gebied van welzijn,
zorg, cultuur, sport en jeugd.

Verheugd met erkenning als gesprekspartner
en integraal perspectief.
Essent middelen moeten ten goede komen
aan innovatieve strategieën en
maatschappelijke thema’s van het platteland.
Belang van plattelandseconomie; pleidooi
voor ontwikkeling werklandschappen op het
platteland; bijv. in kernrandzones.
Aandacht voor veranderingen platteland:
krimp, ontgroening, etc.
Aandacht voor sociale gevolgen en
vitalisering platteland t.g.v. reconstructie
Aandacht voor bereikbaarheid platteland.
graag op korte termijn overleg
begrip voor kerntakendiscussie: kans voor
gezamenlijk slagvaardig werken aan

Aansluiting bij Agenda van Brabant
(Statenvoorstel, Agenda, Takendiscussie,
Investeringsstrategie)
realiteit en wetenschap/logica.

-

-

-

De nieuwe taken van de provincie op het
terrein van zorg en welzijn zijn signaleren,
agenderen en soms (mee)ontwikkelen.
Kennis(deling) is daarvan een wezenlijk
onderdeel. Dat geldt ook voor de andere
onderwerpen/taken,Jeugd (wettelijke taak),
Culturele infrastructuur (kerntaak) en sport
(Investeringsdomein ‘Leefklimaat:
topvoorzieningen’).
Vitaal platteland en Ruimtelijke ontwikkeling
en inrichting zijn kerntaken.
Bevorderen leefbaarheid sluit aan bij behoud
en versterking Brabants Mozaïek (in relatie
tot bevolkingskrimp) en kwaliteit woon- en
leefomgeving.
Uitwerking sociale thema’s zijn primair taken
van gemeenten.
Investeringsstrategie sluit aan bij gedachte
dat geld ten goede komt van Brabant.

n.v.t.
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Organisatie

SER Brabant

Stichting volkskundeleerstoel Brabants heem &
Leerstoel Cultuur in Brabant, Universiteit van
Tilburg

Veilig Verkeer Nederland; district NoordBrabant

Hoofdpunten reactie

ruimtelijk-economische kwaliteit met respect
voor kernkwaliteiten Brabant.
- koers van Agenda wordt onderschreven, is in
lijn met eerder advies van SER Brabant;
- Er moeten scherpere keuzes gemaakt worden
(Agenda, Investeringsstrategie) die specifiek
voor Brabant zijn;
- Kerndomeinen van takendiscussie worden
ondersteund, echter niet te rigide
terugtrekken;
- Meer aandacht voor arbeidsmarktbeleid en
energietransitie;
- Revolverend karakter van investeringen
belangrijk.
<< Ambtelijk advies; formele vaststelling op 27
mei>>
- Verheugd dat belang van erfgoed in relatie
tot cultuur en identiteit wordt erkend.
- Betreurt korting op steunfunctie Erfgoed
Brabant: minder input voor leerstoel Cultuur
in Brabant.
- Erfgoed als verbindende schakel in
innovatieve projecten die cultuur, beleving,
leren, stad-land, oud-nieuw verbinden.
- Stevige stimulerende en regisserende rol
provincie nodig op gebied van
verkeersveiligheid

Aansluiting bij Agenda van Brabant
(Statenvoorstel, Agenda, Takendiscussie,
Investeringsstrategie)

-

-

-

-

-

M.b.t. arbeidsmarktbeleid kiest de provincie
voor een regionale aanpak en regiefunctie
(partijen bij elkaar brengen); geen lokale
projecten;
Energie is onderdeel van het ruimtelijkeconomische beleid (geen apart
beleidsonderdeel).

Culturele infrastructuur is één van de
kerntaken van de provincie; inclusief
tweedelijnsondersteuning cultuurparticipatie
en spreiding (toegankelijkheid).
De incidentele middelen zijn deze
bestuursperiode extra beschikbaar gesteld.

Minder pilots verkeersveiligheid en afbouwen
Brabants Verkeersveiligheidslabel (Brabantse
ambitie is geen wettelijke ambitie van het
NVVP).
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Organisatie

Hoofdpunten reactie

Stuurgroep Dynamisch Platteland

-

Noord-Brabantse Waterschapsbond

Bestuurlijke Regiegroep West-Brabant
(Brabantse gemeenten)

Bezorgd over voortgang revitalisering
landelijke gebied; idop’s.
- Missen overall communicatie over
heroverwegingen provinciale gelden; leidt tot
onrust en terughoudendheid co-financiering
- Verzoek om volledige informatie
besluitvorming
- Waardering voor Statenvoorstel.
- Herbevestiging van verantwoordelijkheden
bestuurslagen.
- Had graag eerder geconsulteerd willen
worden.
- Uitgangspunten nieuwe provincie passen
goed bij huidige samenwerking provincie –
waterschappen.
- Nadere afspraken over consequenties
vervallen watertaken.
- Voorstellen voor investeringen:
* koppeling kennis, innovatie en water
* bereikbare regio: ecologische en waterkundig
inpasbaar
* grondverwerving EHS en EVZ en/of
Deltaprogramma hoge zandgronden.
- Verdere doorontwikkeling kenniseconomie
ligt voor de hand.
- Verbaasd over bezuinigingen in sociaal
maatschappelijke domein.
- Was graag eerder geconsulteerd over de

Aansluiting bij Agenda van Brabant
(Statenvoorstel, Agenda, Takendiscussie,
Investeringsstrategie)
- Vitaal platteland is en blijft één van de
kerntaken provincie.
- Kleine projecten en sociaal-maatschappelijke
items overlaten aan gebiedscommissies en
gemeenten.
- Revitalisering landelijk gebied komt niet in
gevaar.
- Uitgangspunten nieuwe provincie passen
goed bij huidige samenwerking provincie –
waterschappen.
- Voorstellen investeringsstrategie worden na
de zomer uitgewerkt. Integrale visievorming
is basis. Voorstellen waterschapsbond past in
deze gedachte.

-

Vitaal platteland is één van de kerntaken van
de provincie. Idop’s betreffen lokale plannen.
Kleine projecten en sociaal-maatschappelijke
items overlaten aan gebiedscommissies en
gemeenten.
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Organisatie

Hoofdpunten reactie

-

-

-

-

NHTV Internationale hogeschool Breda

-

consequenties van keuzen. Gemiste kans dat
proces niet samen met gemeenten is
doorlopen.
Voorstel om in besluitvorming ruimte in te
bouwen voor gemeente en provincie om
overgangsfinanciering af te spreken.
Graag helderheid over instandhouding € 50
miljoen samen investeren in (West-)Brabant.
In gesprek blijven, ook financieel, over
Topinstituten.
Aandacht voor bereikbaarheid regio: ook
knooppunt Breda; verwacht
capaciteitsprobleem spoor en weg door
Maasvlakte 2.
Aandacht voor idop’s; provincie als
katalysator (financieel) hard nodig; mede
gelet op ambitie Vitaal platteland en
Brabants Mozaïek.
Zien graag een uitnodiging voor gesprek
tegemoet.
West-Brabant doet voorstellen voor invulling
van de investeringsagenda.

Verzoek om financiële bijdrage vanuit
investeringsagenda voor de uitbouw van het
kennis- en researchcentrum ‘Centre for

Aansluiting bij Agenda van Brabant
(Statenvoorstel, Agenda, Takendiscussie,
Investeringsstrategie)
-

Vitaal platteland is één van de kerntaken van
de provincie. In de bestuursperiode 20072011 hebben wij door middel van het IDOPbeleid een versnelling willen geven aan de
versterking van de leefbaarheid van
Brabantse dorpen en kleine kernen. Nu
breekt een volgende fase aan. Conform de
prioriteiten in de Agenda van Brabant en de
Investeringstrategie (Vitaal Platteland,
Brabants Mozaïek) zullen wij ook in de
periode 2012-2015 aan dit onderwerp hoge
prioriteit geven, mede in het licht van de
demografische ontwikkelingen. Op lokaal
niveau is de versnelling aangebracht; nu gaat
het om regionale agenda’s en/of
regionale/provinciale
(samenwerkings)programma’s (bv woon- en
leefomgeving, begeleiden krimp).

-

Na de zomer zal GS verder invulling geven
aan de investeringsdomeinen. Dit zullen wij
samen doen met de maatschappelijke
partners.

-

Kennis is één van de investeringsdomeinen.
Sport, toerisme en leisure zijn sectoren die op
zichzelf geen speerpunten zijn van het
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Organisatie

Hoofdpunten reactie

Leisure and Toursim’.

ZLTO

-

-

Fontys (mede namens Avans, UvT, TU/e en
NHTV)

-

-

-

-

Waardering voor Agenda van Brabant
Binnen kennis en innovatie is de Agro en
Foodcluster is een zeer kansrijke sector.
Bijvoorbeeld in relatie tot gezondheid en
duurzame energie.
Aandacht voor goede watervoorziening.
Oproep tot landschapsfonds voor natuur- en
landschapsbeheer door agrariërs.

‘Hoger Onderwijsplan Brabant’ van de
grotere Brabantse instellingen voor hoger
onderwijs sluit aan bij Agenda van Brabant;
Investeringsdomeinen zijn dusdanig groot
dat versnippering dreigt; bundeling van
krachten van belang;
Thema’s mobiliteit, maintenance, transitieenergie, sociale innovatie, woon- en
leefklimaat en ondernemerschap zijn
interessant.
Onderwijsinstelling werken voor de zomer
thema’s verder uit en concretiseren

Aansluiting bij Agenda van Brabant
(Statenvoorstel, Agenda, Takendiscussie,
Investeringsstrategie)
huidige provinciale economische beleid.
Toerisme is wel een speerpunt binnen het
programma Pieken in de Delta - ZuidwestNederland, maar het gaat hierbij vooral om
het verzilveren van de beschikbare kennis
(valorisatie).
- Binnen het investeringsdomein ‘Kennis:
duurzame innovatie en slimme
ambachtelijkheid’ is agrofood als kansrijk
economisch cluster benoemd.
- De investeringen in het domein van ‘Natuur
en landschap’ zullen gericht zijn op een
schaalsprong. Bezien moet worden in
hoeverre agrarisch natuurbeheer hierin past.
- Water is een kerntaak van de provincie.
-

-

Kennis: duurzame innovatie en slimme
ambachtelijkheid is één van de vijf
investeringsdomeinen van de
investeringsstrategie;
Thema’s sluiten aan bij Agenda van Brabant.
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Organisatie

Stuurgroep N65/gemeente Vught

Hoofdpunten reactie

-

B5 gemeenten (BrabantStad)

-

Provinciale Omgevings-commissie NoordBrabant

-

-

-

investeringsbehoeften.
Complimenten voor gekozen aanpak en
heldere keuzen;
Verzoek om investeringsbijdrage vanuit
Agenda van Brabant voor N65: verbeteren
van bereikbaarheid en leefbaarheid en
kansen creëren voor economie, natuur en
recreatie.
Graag samen Agenda van Brabant
uitwerken.
Effecten van cumulatieve bezuinigingen
verschillende overheden doorspreken.
Voorstel om een gerichte en gezamenlijke
investeringsstrategie samen met B5 en regio’s
op te pakken. Haak hierbij aan bij de MIRT
gebiedsagenda: kansen voor gebundelde
investeringen en aanhaken op bestaande
dialoog.
Kan zich vinden in de gemaakte keuzes en de
strategie.
Niet tornen aan uitvoeringsconstructie
reconstructie landelijk gebied. Voorkomen
dat netwerk verloren gaat.
Aandacht voor: logistieke sector,
Brainport2020, bereikbaarheid provincie in
internationaal perspectief, energietransitie,
toerisme en recreatie en agrofood sector.
Uitwerking investeringsstrategie samen met

Aansluiting bij Agenda van Brabant
(Statenvoorstel, Agenda, Takendiscussie,
Investeringsstrategie)
-

-

De bereikbare regio is één van de vijf
investeringsdomeinen van de
investeringsstrategie;
N65 (rijksweg) is een belangrijk onderdeel
van de regionale weginfrastructuur.

-

De uitwerking van de investeringsstrategie
zal de provincie oppakken met externe
partijen.

-

Vitaal platteland is één van de kerntaken.
Revitalisering landelijk gebied komt niet in
gevaar.
Adviezen commissie sluiten aan bij
investeringsstrategie, domein bereikbare
regio.

-
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Organisatie

VNG

Hoofdpunten reactie

-

-

-

Gemeente Tilburg

-

externe partijen.
Provincie heeft wettelijke taak in
bibliotheekwerk; Cubiss geeft hier uitvoering
aan. Intensiteit is niet nader genormeerd,
maar het in het geheel niet vervullen van
deze taak is volgens VNG strijdig met
wetsbepaling;
Kosten van het netwerk zullen naar lokaal
niveau worden doorgeschoven;
Kwaliteit van bibiotheekwerk zal dalen;
Bezuinigen op bibliotheekondersteuning is
strijdig met het door GS geformuleerde
uitgangspunt dat de provincie een kerntaak
heeft op het gebied van culturele
infrastructuur en monumentenzorg.
In charter IPO-VNG-OCW is afgesproken
dat provincie budgetten handhaven
gedurende periode charter.
Eerder verzoek om financiële medewerking
voor tophockeycomplex in Tilburg is door
GS uitgesteld tot behandeling Agenda van
Brabant in Provinciale Staten; Tilburg zendt
nogmaals het verzoek en vraagt aandacht
voor tijdsdruk.

Aansluiting bij Agenda van Brabant
(Statenvoorstel, Agenda, Takendiscussie,
Investeringsstrategie)
-

-

-

-

-

We doorbreken het tot nu toe gevoerde
beleid. Reden hiervoor is dat bibliotheekwerk
geen kerntaak van de provincie is. Het gaat
hier om een serviceorganisatie van lokale
bibliotheken.
Bezuinigingen gaan vanaf 2014 in; charter
loopt tot 2012.

‘Leefklimaat: topvoorzieningen’ is één van
vijf investeringsdomeinen van de
investeringsstrategie.
In aansluiting op Olympisch Plan 2028
werkt Brabant aan verdere bevordering van
de uitstraling van Noord-Brabant door
topsport. Investeringen in
topsportaccommodaties zijn gewenst.
Hockey is één van de kernsporten van de
provincie.
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Organisatie

Hoofdpunten reactie

Gemeente Gemert-Bakel

-

-

-

Waardering voor voorstellen;
Benadrukt dat provincie dichter bij
gemeenten kan staan: meer horizontaal en
meer interactief;
Vraagt zich af of de keuze voor het
ruimtelijk-economische domein in de praktijk
ook een wezenlijke beperking is in
provinciale taken en bemoeienis;
Bezuinigingen betreffen vooral beperken van
bijdragen aan derden, waaronder
gemeenten.

Aansluiting bij Agenda van Brabant
(Statenvoorstel, Agenda, Takendiscussie,
Investeringsstrategie)
- De uitwerking van de Agenda van Brabant
vindt plaats in overleg met onze
maatschappelijke partners.

Reacties van organisaties die gekort worden
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Organisatie
Brabantse netwerk Bibliotheek en DOBB

BKKC

Sensoor

Hoofdpunten reactie
Geen reactie naar provincie; onderstaande
informatie komt van hun eigen website
De korting op Cubiss wordt gezien als korting op
het Brabantse bibliotheekwerk. De provincie
handelt inconsistent door nu, net na het afsluiten
van het Charter met IPO, VNG en OCW een
andere weg in te slaan.
De korting op de verdeelsubsidies zien wij als een
forse bezuinigingen die het culturele veld in
Brabant hard treft, zeker in het licht van de
ambitie om Culturele Hoofdstad te worden in
2018.
Het vervallen van de incidentele extra middelen
is funest voor de recent gefuseerde organisatie.

Aansluiting bij Agenda van Brabant
We doorbreken inderdaad het tot nu toe
gevoerde beleid. Reden hiervoor is dat
bibliotheekwerk geen kerntaak van de provincie
is. Het gaat hier om een serviceorganisatie van
lokale bibliotheken.

Artikel Brabants Dagblad
Geven aan dat steeds meer gebruik wordt
gemaakt van de telefonische hulpdienst van
Sensoor Noord-Brabant. Daarom zijn zij
onaangenaam getroffen door de
bezuinigingsvoorstellen.

-

-

-

Het inrichten en ondersteunen van een
professioneel en bovenlokaal circuit aan
steunfunctie –instellingen hoort tot het
basistakenpakket van de provincie.
Het betreft bij BKKC geen bezuiniging maar
bestuursakkoordgelden. De incidentele
middelen zijn deze bestuursperiode extra
beschikbaar gesteld en vallen in 2013 weg.
Daarom is er voor gekozen niet verder op de
exploitatiesubsidie te korten maar op
eventuele verdeelsubsidies.
In het kader van de kerntakendiscussie
hebben Provinciale Staten vastgesteld dat
deze uitvoerende taken geen kerntaak van de
provincie zijn, maar van gemeenten en/of de
zorgsector.

Reactie aan commissie ZWC
Werk van Sensoor: 34.479 belcontacten; 5000
Brabanders. Beredeneerd effect: 10000 - 12000
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Organisatie

Hoofdpunten reactie
Brabanders in grote geestelijke nood krijgen
professioneel aandacht; voorkomen van 10-20
zelfmoorden.

Aansluiting bij Agenda van Brabant

Palet

-

Schets integratiebeleid als randvoorwaarde
voor de economie. Tweedelijnswerk hoort
niet thuis bij de gemeenten, omdat
werkzaamheden lokale terrein overschrijden.
Aandacht voor kleine allochtonen groepen
verdwijnt.

-

Integratiebeleid is geen kerntaak van de
provincie. Dit is een taak van gemeenten.
Palet wordt verzelfstandigd. Kleurrijk
Brabant stopt.

-

Steunbetuigingen aan Palet van diverse
organisaties uit het integratiebeleid.
Pleidooi om niet te korten op subsidie
ECNC; Europees Expertise-instituut voor
biodiversiteit en duurzaamheid.
Bezorgd dat netwerk van kennis,
maatschappelijk draagvlak voor biodiversiteit
en duurzaamheid wegvalt.
waardering voor analyse en rol provincie als
schakelaar (‘draadkracht’);
blij te constateren dat agrofood expliciet als
kansrijk economisch cluster is benoemd;
gericht publiek innovatiebeleid noodzakelijk:
systeeminnovatieve aanpak agrofood van
belang voor aanjagen transitie naar
duurzame sector;
open innovatie en campusontwikkeling van
belang;

-

De provincie wil focussen op integrale
gebiedsontwikkeling en uitvoering en het
realiseren van milieudoelen. We sturen
zoveel mogelijk in de vorm van opdrachten
in plaats van vaste subsidies.

-

Binnen het investeringsdomein ‘Kennis:
duurzame innovatie en slimme
ambachtelijkheid’ is agro-food benoemd als
één van de kansrijke economische clusters in
Brabant.

ECNC

-

-

Agro en Co

-

-
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Organisatie

Omroep Brabant

Erfgoed Brabant, Kunstbalie en Brabants
Kenniscentrum Kunst en Cultuur (BKKC)

Hoofdpunten reactie
- investeringen voor herontwikkeling en
herbestemming kloostercomplexen worden
toegejuicht;
- verzoek aan college om visie-document
Agrofood Brabant 2020 als bouwsteen te
gebruiken bij het opstellen van de
innovatieagenda agrofood
(Investeringsdomein kennis) en te betrekken
bij de concretisering van de eerste tranche
investeringen.
- Onderkennen maatschappelijke realiteit van
bezuinigingen.
- Twee argumenten waarom niet structureel
korten op Omroep Brabant:
* betrouwbare overheid; afbreuk aan wettelijke
zorgplicht en collectieve afspraken;
programmering kwantitatief en kwalitatief niet
handhaven.
* dreigende kaalslag publieke regionale omroep;
- Bezuiniging spoort niet met positieve reactie
provincie op vernieuwingsproject
mediacentrum.
- naast structurele korting op betreffende
organisaties (onderdeel € 75 miljoen
ombuigingen), worden betreffende
organisaties geconfronteerd met feit dat
ander deel bijdrage provincie (uit
‘heroriëntatie steunfuncties’) niet wordt
omgezet van incidenteel naar structureel
geld; hierdoor wordt de exploitatie vanaf

Aansluiting bij Agenda van Brabant

-

De wettelijke en collectieve afspraken laten
ruimte voor interpretatie. Het voorstel is met
grote zorg juridisch en financieel uitgezocht
en zodoende kan met grote mate van
zekerheid gezegd worden dat het voorstel
uitvoerbaar is.

Betreffende organisaties ontvangen op drie
manieren geld van de provincie:
- basissubsidie voor de exploitatie: deze wordt
gehandhaafd
- Verdeelsubsidie: in het kader van de Agenda
van Brabant wordt hierop gekort (max.
25%);
- Extra middelen vanuit proces ‘heroriëntatie
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Organisatie

Hoofdpunten reactie
2013 gereduceerd tot de helft;
- Organisaties vragen financiering in nieuwe
bestuursperiode te herstellen en de
incidentele middelen (2009-2012) structureel
te maken.

Aansluiting bij Agenda van Brabant
steunfuncties’ (fusie organisaties): dit zijn
incidentele middelen die niet structureel
worden gemaakt.

Reacties van professionals via www.brabant.nl:
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Organisatie
Henk Daalder (Guldenlijn)

Hoofdpunten reactie
- Twee zaken moeten de provincie vooruit
helpen: elektrisch rijden & duurzaam
Brabant: bijvoorbeeld initiatieven
ondersteunen voor windenergie

H. Leenders (Area Consult)

-

André Oud (Cranendonck Actief)

-

Provincie heeft ondersteunende taak richting
gemeenten op gebied van ouderenzorg. Ook
onderwijs en arbeidsmarkt zijn thema’s voor
provincie.
Investeren in duurzaamheid, bijvoorbeeld in
duurzame energie.
Zorg m.b.t. robuustheid gemeenten.
Provincie ondersteunende rol richting
gemeenten.

Aansluiting bij Agenda van Brabant
- De provincie voert geen sectoraal
energiebeleid uit. Energie als onderdeel van
regionaal economisch beleid en
milieu/ruimtelijk beleid.
- Automotive industrie (incl. elektrisch rijden)
is benoemd als kansrijke economische sector
in Brabant.
- Structuurvisie geeft antwoord op visie op
windenergie.
- Zorg, onderwijs en arbeidsmarkt zijn geen
kerntaken van de provincie.

-

Milieu is één van de kerntaken van de
provincie.
In de rol van toezichthouder/
kwaliteitsbewaker zien we een beperkte rol
voor ondersteuning richting gemeenten (zie
de criteria in H5. Provinciale rollen; ‘Agenda
van Brabant; Traditie en Technologie’.
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André van Gils (PSW)

E. Vermaat (Vermaatwerk)

Wim van Lith (Vereniging Kleine Kernen)

Kenneth Bandhoe (Kenesta)

-

Sterke beroepsbevolking nodig voor
kenniseconomie. Waardering voor werk
provincie t.a.v. Leven lang leren voor
laagopgeleiden (bijv. leerbonnen). Provincie
moet nu doorpakken.

-

Domein economie en ruimte niet los zien van
arbeidsmarktbeleid. Arbeidsmarkt
randvoorwaarde voor functionerende
economie. Waardering voor aanjaagrol en
betrokkenheid bij PACT Brabant.

-

-

Onderwijs en arbeidsmarktbeleid zijn geen
kerntaken van de provincie. Als
‘meekoppelend belang’ vormgeven in
ruimtelijk-economisch beleid.

Educatief ontwerpen meenemen in nieuwe
beleid. Onderdeel van Natuur en
Milieueducatie.
Drietal handreikingen voor leefbaarheid
platteland:
- Plattelandsontwikkeling. Aandacht voor
werklandschappen, BrabantTuin,
reconstructie en voorzetting Idop’s.
- Bevolkingskrimp. Aandacht voor
verenigingsleven, gevarieerd woningaanbod,
groeimogelijkheden kleine kernen.
- Zorg voor elkaar: opvolging DorpenDerby,
zorgcorporaties, vervoer op maat.

NME is geen kerntaak van de provincie. Het
IVN richt zich met name op lokale projecten.

-

-

Elektrisch rijden kans voor impuls
automotive sector.

-

-

-

Vitaal platteland en Ruimtelijke ontwikkeling
en inrichting zijn kerntaken van de
provincie.
Bevorderen leefbaarheid sluit aan bij behoud
en versterking Brabants Mozaïek (in relatie
tot bevolkingskrimp).
Idop’s betreffen lokale plannen. Kleine
projecten en sociaal-maatschappelijke items
overlaten aan gebiedscommissies en
gemeenten.
Automotive industrie (incl. elektrisch rijden)
is benoemd als kansrijke economische sector
in Brabant.
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Peter Dingenouts (Gemeente Roosendaal)

Luc Swaab (Brabant voor Techniek; Index-tc)

-

Pleidooi om regio’s (overheid en
bedrijfsleven) te laten meedenken bij
uitwerking investeringsstrategie.

-

Risico dat taken worden overgelaten aan
lokale partijen. Hier ontbreken de middelen
ook.
Aandacht voor tekort aan hoogopgeleide
beta-mensen.
Waardering voor werk Dynamisch Brabant:
verbinding tussen kennisinstellingen,
bedrijfsleven en overheid in platforms.
Pleidooi om dit voort te zetten.

-

-

Organisatie

Hoofdpunten reactie

Alzheimer Nederland

-

Gemeente Zundert

-

PRVMZ Young Professionals (discussieplatform

-

Betreurt bezuinigingen op kleinschalige
woonprojecten, zorg en
dementieondersteuning.
Moed en durf voor de Agenda van Brabant.
Meer aandacht voor 'menselijke gezicht'
Gemeenten kunnen niet zorgen voor de
gewenste multiplier bij de investeringen.
Pleidooi om investeringsgelden ten gunste te
laten komen voor Brabantse burger. Met
name voor leefbaarheid platteland.

Meerwaarde PRVMZ tijdens 50- jarig

-

De bezuinigingen betreffen vooral taken die
we als provincie ‘extra’ doen. Er is geen
sprake van decentralisatie van taken naar
gemeenten zonder middelen.

-

De ambitie is om als Brabant tot de top van
de Europese kennisregio’s te behoren. Het bij
elkaar brengen van partijen en het smeden
van allianties behoort tot de nieuwe rol van
de provincie. Vanuit de Agenda van Brabant
wordt bekeken waar de provincie deze
verbindende rol inzet.

Aansluiting bij Agenda van Brabant
(Statenvoorstel, Agenda, Takendiscussie,
Investeringsstrategie)
- Zorg is geen kerntaak van de provincie.

-

-

-

Vitaal platteland is en blijft één van de
kerntaken provincie.
Kleine projecten en sociaal-maatschappelijke
items overlaten aan gebiedscommissies en
gemeenten.
Brabants Mozaiek is één van de
investeringsdomeinen. Uitwerking
investeringdomeinen vindt na de zomer
plaats.
Zorg is geen kerntaak van de provincie, maar
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Organisatie

Hoofdpunten reactie

jonge beroepskrachten jeugd en jeugdwerk)
-

Gemeente Uden

-

Brabantse Milieufederatie

-

-

-

-

jubileum in provinciehuis bekrachtigd.
Advies en signaafunctie in jeugdzorg onder
druk.
Verzoek om kleiner bedrag te korten.
Betreurt het dat gekort wordt op Cubiss
(bibliotheekwerk). Gemeenten ontvangen
geen middelen voor ondersteuningstaken
bibliotheken. Betreurt dat er niet eerder
overleg is gevoerd met gemeenten en
bibliotheken.
Ondersteunt versterking innovatieve
economische clusters.
Advies om te takenpakket op te delen in
‘majeure takenpakket’ (RO, platteland,
milieu) en ‘specifieke, sectorale taken’
(bereikbaarheid, economie, cultuur).
Aandacht voor hoog ambitieniveau water.
Geen zelfstandig klimaatbeleid is akkoord,
mits goed geïtegreerd in andere
beleidsvelden. Met name wateropgave is van
belang.
Onderschrijven investeringdomeinen. Mbt.
Natuur & landschap: doorgaan met EHS,
natte natuurparels, countdown 2010,
Natura2000 en landschap.
Bij investeringen aandacht voor duurzame
landbouw en voedselproductie en duurzame
decentrale energievoorziening.

Aansluiting bij Agenda van Brabant
(Statenvoorstel, Agenda, Takendiscussie,
Investeringsstrategie)
van de gemeenten en/of de zorgsector.
- In het kader van de jeugdzorg voert de
provincie haar wettelijke taak uit.
-

Bibliotheekwerk is geen kerntaak van de
provincie. Het gaat hier om een
serviceorganisatie van lokale bibliotheken.

-

Klimaatbeleid is onderdeel van integrale
beleidsontwikkeling.
Waterbeleid is één van de kerntaken van de
provincie.
Investeringsstrategie wordt na de zomer
verder uitgewerkt. Natuur en landschap is
een van de investeringsdomeinen.

-

19

Organisatie

Hoofdpunten reactie

Brabants Landschap

-

-

-

Jammer als door bezuinigingen positie en
slagkracht in samenwerkingsverbanden
wordt afgebroken.
betreurt stopzetten subsidie randenbeheer;
aantoonbaar positieve resultaten voor
biodiversiteit platteland.
suggesties voor invulling investeringsdomein
‘natuur en landschap’: groenblauw
stimuleringskader, beleidsregel
soortenbeheer, burgerparticipatie, EHS.

Aansluiting bij Agenda van Brabant
(Statenvoorstel, Agenda, Takendiscussie,
Investeringsstrategie)
Vitaal platteland is een kerntaak van de
provincie. Natuurbeleid valt hieronder.
- Natuur en landschap is één van de
investeringsdomeinen. Deze worden na de
zomer verder uitgewerkt.
- Actief randenbeheer is een lokale taak.

Extra brief:
- Groen Blauw Stimuleringskader is een
belangrijke impuls voor het buitengebied.
Provincie stimuleert gemeenten te investeren.
Pleidooi om te handhaven.
- Betreurt korting op schaapkuddes,
soortenbeleid en actief randenbeheerd.
- Pleidooi om te investeren in integrale
uitvoering EHS en herstel natte natuurparels.

Nagekomen reacties van organisaties die gekort worden
Organisatie
Brabantse netwerkbibliotheek, Cubiss, DOBB

Hoofdpunten reactie
Website Cubiss
De korting op Cubiss wordt gezien als korting op

Aansluiting bij Agenda van Brabant
We doorbreken inderdaad het tot nu toe
gevoerde beleid. Reden hiervoor is dat

20

Organisatie

Hoofdpunten reactie
het Brabantse bibliotheekwerk. De provincie
handelt inconsistent door nu, net na het afsluiten
van het Charter met IPO, VNG en OCW een
andere weg in te slaan.
Brabants Dagblad
Verschraling dienstverlening. Samenwerking en
ondersteuning is cruciaal. Bezuiniging is
onbegrijpelijk in licht van ambitie kennisregio.
Illusie dat gemeenten taken overnemen.
Provincie heeft vooraf geen overleg gepleegd.

Aansluiting bij Agenda van Brabant
bibliotheekwerk geen kerntaak van de provincie
is. Het gaat hier om een serviceorganisatie van
lokale bibliotheken.
Het huidige voorstel houdt in dat voor Cubiss tot
en met 2014 de subsidie gehandhaafd blijft op
het voor 2011 in het sturingskader
Bibliotheekwerk vastgelegde niveau.

Mail Babantsnetwerkbibliotheek
Aandacht voor mondelinge reactie en brief
Cubiss die eerder verzonden zijn. Aandacht voor
394 steunbetuigingen van Brabanste burgers en
kamervragen SP.
Brief Cubiss
Vraagt om bevestiging van de subsidie voor
provinciaal bibiotheeknetwerk t/m 2014.
Brabants Particulier Grondbezit

-

Zorgbelang

-

-

Betreurt bezuiniging op schaapkuddes.
Meerwaarde voor biodiversiteit wordt steeds
meer erkend.
Worden extra hard getroffen omdat minder
in staat tot alternatieve financieringsstromen
aan te boren.
Voegen factsheet toe met hun resultaten.

-

Provincie heeft impuls gegeven. Nu aan
sector zelf verder door te ontwikkelen.

-

Zorg is geen kerntaak van de provincie.
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Reacties van burgers via www.brabant.nl
Organisatie
Burgers

Burgers

Burgers

Hoofdpunten reactie
- Pleidooi van 45 burgers in Brabant om niet
te korten op het bibliothekennetwerk
(steuninstelling Cubiss). Argumenten:
taalontwikkeling, toegang tot kennis,
bestrijding achterstand, integratie
participatie, leefbaarheid.
- 1 burger geeft aan dat het goed is dat de
provincie zich terug trekt. De bibliotheken
krijgen ook al subsidie van Rijk en
gemeenten.
- Een viertal burgers doet een oproep voor
heldere communicatie over de
bezuinigingen. Bezuinigingen meer concreet
uitwerken en beter de relatie met de visie
aangegeven.
- In reactie op 'genieten in Groningen' wordt
als slogan voor Brabant voorgesteld: 'beter in
Brabant'.
- Een pleidooi om niet teveel te investeren in
de natuur, maar wel in de economie.

Aansluiting bij Agenda van Brabant
- Bibliotheekwerk is geen kerntaak van de
provincie. De provincie moet ‘toegevoegde
waarde’ hebben.

-

In de ‘Afronding takendiscussie’ zijn de
criteria opgenomen op basis waarvan taken
worden geschrapt of anders worden
gecommuniceerd. Deze zijn integraal via
internet beschikbaar.

-

De provincie staat voor het ruimtelijkeconomisch domein. Hierin past zowel de
zorg voor de natuur, als die voor een
economisch gezond vestigingsklimaat.
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