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John Dagevos, directeur Telos
Het is een goede Brabantse traditie geworden dat Telos aan de
vooravond van de Provinciale Statenverkiezingen de Brabantse
duurzaamheidbalans uitbrengt. Inmiddels de zesde in een reeks,
begonnen in 2001. De Statenverkiezingen markeren het moment in de
tijd en vormen de directe aanleiding voor het opmaken van de balans
en het formuleren van een antwoord op de vraag hoe Brabant ervoor
staat bezien door een duurzaamheidsbril.
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1 Inleiding

De duurzaamheidbalans beoogt om vanuit een lange termijn perspectief te kijken
of Brabant nog op koers ligt. Of Brabant er in slaagt haar ambities vastgelegd
in meer integrale koersdocumenten, als het Brabant Manifest aan het begin
van deze eeuw en later de Agenda van Brabant en meer recent de ontwerp
Omgevingsvisie, te realiseren. De balans is, het zij nadrukkelijk gezegd, geen
afrekentool of de provinciale politiek haar werk goed heeft gedaan, of ze het juiste
beleid heeft geformuleerd en of dat beleid resultaten in de gewenste richting
heeft opgeleverd.
In al deze visies, die in abstracto verwerkt zijn in de duurzaamheidbalans, vormt
de kwaliteit van leven voor de inwoners van Brabant een belangrijk, misschien wel
het belangrijkste vertrekpunt. Kwaliteit die samenhangt met zaken als gezondheid,
veiligheid en omgevingskwaliteit. Maar die ook samenhangt met de vraag of
ook in de toekomst onze welvaart gegarandeerd is. De Ontwerp Omgevingsvisie
drukt het als volgt uit: de basis moet op orde zijn om goed te kunnen werken,
wonen en (samen)leven1. Dat op orde houden van die basis voor de kwaliteit van
leven is overigens geen vanzelfsprekendheid. Brabant is geen eiland, ze wordt
geconfronteerd met een aantal wereldwijde transities die voortdurend morrelen
aan die basis. Daarbij kunnen we denken aan de groei van de wereldbevolking,
klimaatverandering en de daarmee samenhangende noodzakelijke energietransitie, de discussies rondom onze voedselvoorziening, de disruptieve technologieën
die onze wijze van werken, communiceren, eigenlijk van leven volledig op zijn
kop zetten, de volksverhuizingen die wereldwijd plaatsvinden en die zich hier
manifesteren in de toestroom van asielzoekers, de toenemende verstedelijking
(ook hier in Nederland) en de daarmee wijzigende verhouding tussen stad
en platteland. Allemaal zaken die uiteindelijk (diep) indringen in het dagelijks
bestaan van de inwoners van Brabant. Het besef groeit, zichtbaar gemaakt door
de toenemende spanningen tussen de 3 P’s (People, Planet en Profit) dat we
niet langer kunnen volstaan met het verbeteren van het bestaande, maar dat
we nieuwe wegen zullen moeten inslaan. We zullen nieuwe oplossingen moeten
verzinnen voor ‘wicked problems’, nieuwe samenwerkingsverbanden aangaan,
(overheids)rollen herdefiniëren, maar zullen ook gehoor moeten geven aan de
behoefte van de inwoners van Brabant om zelf mee aan het stuur te zitten.

1

Ontwerp Brabantse Omgevingsvisie (2018). Geraadpleegd van https://www.omgevingswetinbrabant.nl/ontwerp-brabantse-omgevingsvisie/
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De scheidslijnen in onze samenleving lijken dan ook eerder gegroeid dan verkleind,
ondanks het feit dat Nederlanders onverminderd tevreden zijn met hun leven.
In de Monitor Sociale Veerkracht 2018 stellen PON en Telos vast dat er grote
structurele verschillen bestaan tussen de veerkrachtige en niet-veerkrachtige
Brabander. Verschillen die zouden kunnen wijzen op scheidslijnen in de Brabantse
samenleving. De veerkrachtige Brabander, een kleine 60% van de Brabanders, is
veel vaker gelukkig, is hoogopgeleid, heeft een hoger inkomen, leeft vaker in een
gezinssituatie (zijn niet alleenstaand), heeft minder vaak negatieve gebeurtenissen
meegemaakt, denkt dat hij/zij een heleboel situaties zelf dan wel met hulp van
anderen kan oplossen. Het profiel van de niet-veerkrachtige Brabanders (een op
de acht Brabanders) is bijna het tegenovergestelde. In algemene zin kan men,
zoals de WRR dat doet in haar publicatie “Wat is er mis met maatschappelijke
tegenstellingen” (2017), zich afvragen of verschillen in de samenleving per definitie
als scheidslijnen zouden moeten worden bestempeld, laat staan dat ze onwenselijk
zouden zijn2. Of de in de monitor Sociale Veerkracht 2018 geconstateerde
verschillen onwenselijk zijn is aan de (Brabantse) samenleving om te oordelen.
Feit is wel dat ze het gevolg zijn van structurele verschillen tussen mensen qua
eigen mogelijkheden en mogelijkheden in de omgeving (toegang tot hulpbronnen
in de terminologie van de monitor Sociale Veerkracht) om om te gaan met
veranderingen. (Blanken et al. 2016, Van der Haar et al 2018)3.
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De samenleving verandert in hoog tempo. Er zijn winnaars die het veranderingstempo kunnen bijbenen, profiteren van de nieuwe mogelijkheden, dat
veranderingsproces vaak mee vormgeven, en daardoor kunnen bouwen aan de
(verbetering van de) kwaliteit van hun eigen leven. Maar er zijn ook vele verliezers.
Mensen die niet mee kunnen of niet mee willen veranderen, mensen die het
gevoel hebben dat ze niet gezien en soms letterlijk niet gehoord worden, mensen
die op vergeten of de verkeerde plekken wonen. Kortom mensen waarvan de
kwaliteit van leven niet gegarandeerd is.

Het omgaan met de hierboven grof geschetste veranderingen en uitdagingen
vraagt antwoorden niet alleen van de politiek, maar van de Brabantse samenleving
in zijn geheel. Duidelijk is dat er geen eenvoudige, snelle oplossingen zijn voor de
ontwikkelingen die op ons afkomen en de vraagstukken waarmee we (vervolgens)
worden geconfronteerd. De discussie hoe het klimaatvraagstuk aan te pakken, wat
maatschappelijk acceptabele oplossingen zijn, wie letterlijk en figuurlijk de rekening
moet betalen en hoe alle geledingen in de samenleving daarbij actief te betrekken
vormt hiervan een treffende illustratie. Wat in ieder geval nodig is, is een brede
blik zo constateerden Brabant Advies, PON en Telos in de Expeditiegids 20184.

2

Tiemeijer W. (2017). Wat is er mis met maatschappelijke scheidslijnen?,
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Den Haag 2017

3

Blanken, M., Dagevos, J., Smeets, R., Smulders, M., Vermeulen, P. & Vinckx, K. (2016).
Sociale Veerkracht in Brabant, Tilburg: Het PON/Telos EN van der Haar, M., Beyen,
C., Blanken, M., Dagevos, J., Mulder, R., Paenen, S., Smeets, R., Verhoeven, L.,
Vermeulen, P. & Vinckx, K. (2018). Monitor Sociale Veerkracht Brabant 2018, Tilburg:
Het PON/Telos

4

Dubbeldam, L., Vermeulen, P., Orbon, I., du Long, K., Dagovs, J. & van Kasteren, H.
(2018). Expeditiegids Brabant. Opgaven, perspectieven en cijfers voor de Provinciale
Statenverkiezingen 2019, gezamenlijke uitgaven van Brabant Advies, het PON en Telos
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De voorliggende duurzaamheidbalans biedt net als de vorige edities deze brede,
integrale blik op de ontwikkelingen in Brabant langs de lijnen van People, Planet
en Profit.
De verbeterde databeschikbaarheid maakt het mogelijk om niet alleen de
ontwikkelingen in de tijd beter in beeld te brengen, daarmee aangevend of we
op koers liggen, maar ook of er verschillen in ontwikkeling zijn binnen Brabant
en tussen Brabant en andere regio’s in Nederland. Door die verbeterde databeschikbaarheid alleen al is de duurzaamheidbalans een monitor die permanent
in ontwikkeling is. Maar meer nog doordat ze eigenlijk nooit af is, omdat de
samenleving, die ze een spiegel wil voorhouden, nooit af is. We proberen niet
alleen telkens actuele thema’s in de monitor te integreren, maar zetten de balans
ook in, in voor Brabant belangrijke (ontwikkelings)projecten. Zo is de balans
gebruikt als een belangrijke onderlegger voor het Milieu Effect Rapport voor de
Ontwerp Omgevingsvisie5. Verder speelt ze een belangrijke rol in de Brabantse
Health Deal en in de Brabantse Omgevingsscan (BrOS) die de Brabantse
GGD’en en Telos, in het verlengde van de Health Deal, op dit moment aan het
ontwikkelen zijn en waarvan de lancering in januari 2019 heeft plaatsgevonden.
In de BrOS wordt een verbinding gelegd op een zo laag mogelijk geografisch
schaalniveau tussen de kenmerken en kwaliteiten van het leefmilieu en het
gezondheidsvraagstuk. In deze duurzaamheidbalans zijn de gegevens uit de in
de 2018 gereed gekomen Monitor Sociale Veerkracht en uit de monitor Waarde
van Cultuur zoveel mogelijk geïntegreerd. Datzelfde geldt voor de gegevens
uit de concurrentiekrachtmonitor die de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij
BrabantKennis, BrabantAdvies en Telos op dit moment aan het ontwikkelen zijn
en die in het eerste kwartaal van 2019 het levenslicht zal zien.
De duurzaamheidbalans heeft zich in de loop van de tijd meer en meer
ontwikkeld als een soort moeder der monitoren. We zijn er trots op dat ze die rol
kan en nog steeds mag spelen. Uiteraard gemoderniseerd, vernieuwd, verdiept,
maar tegelijkertijd trouw aan het oorspronkelijke gedachtegoed van duurzame
ontwikkeling zoals verwoord in het Brundtland rapport dat duurzame ontwikkeling
een ontwikkelingsproces is gericht op het bevorderen van evenwichtige groei
van de veerkracht en kwaliteit van de natuur (planet), van het lichamelijke
en geestelijke welzijn van mensen (people) en een gezonde economische
ontwikkeling (profit). Een gedachtegoed dat vandaag de dag, nog steeds en
wellicht meer dan ooit, actueel is.
Het zoeken naar win-win situaties, naar verbinding(en), naar mobilisatie van
alle stakeholders in de Brabantse samenleving kan niet gebeuren vanuit de
dominantie van één perspectief, van één belang. Daarvoor zijn de vraagstukken
waarvoor Brabant in de komende periode staat te complex en te omvattend.
Of het nu gaat om de energietransitie, het klimaatvraagstuk, de toekomst
van de landbouw in Brabant, de kenniseconomie, de verhouding tussen stad
en platteland, circulaire economie, gezonde verstedelijking, maatschappelijke
participatie, de houdbaarheid van ons zorgstelsel, ondermijnende criminaliteit,
het migratievraagstuk, digitalisering, privacy. Veel van deze vraagstukken zijn
in alle voorgaande edities van de duurzaamheidbalans ook al genoemd als

8

5

Runia L. & M.L. Kornet (2018), Plan-MER Brabantse Omgevingsvisie, Anteagroup
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de grote uitdagingen voor Brabant. Het feit dat ze nog steeds op de agenda
(moeten) staan illustreert de complexiteit van de problematieken en het gebrek
aan gezamenlijk oplossend vermogen. Het betreft stuk voor stuk vraagstukken
waarvoor de inzet en betrokkenheid van iedereen in zijn verschillende rollen
(burger, inwoner, consument, producent, ondernemer, werknemer, boer, politicus,
student, scholier etc.) gewenst en van belang is. Zaak is daarbij op zoek te gaan
naar de energie in de samenleving, naar verbindingen, naar maatschappelijke/
publieke waarden voorbij het eigen gelijk. Daarbij zullen vanuit de lange termijn
transitieopgaven onvermijdelijk keuzes gemaakt moeten worden. Kiezen is
noodzakelijk, want doorgaan op doodlopende wegen is ongewenst en leidt niet
tot de gewenste oplossingen. Transities vragen om onorthodoxe oplossingen, het
betreden van onontgonnen paden, experimenten, lef, het aangaan van nieuwe
onverwachte samenwerkingsverbanden en bovenal om een lerende houding. We
kunnen niet langer terugvallen op onze routines.
We hopen met de Duurzaamheidbalans 2018 wederom een bijdrage te leveren
aan een geïnformeerd maatschappelijk en politiek debat over de instandhouding,
verbetering en toekomstbestendigheid van de kwaliteit van leven van allen die in
Brabant verblijven. Als deze duurzaamheidbalans provinciale en gedeputeerde
staten van Brabant, maar evenzogoed al haar maatschappelijke partners, helpt bij
het maken van de juiste keuzes en afwegingen zijn we geslaagd in onze opzet.

9
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Figuur 1.1 Caption

Er bestaan vele definities over wat duurzame ontwikkeling is. In het
hedendaagse denken hierover wordt meestal gerefereerd aan het werk van
de commissie-Brundtland, de World Commission on Environment and
Development, die in 1987 het rapport Our Common Future publiceerde.
Daarin wordt duurzame ontwikkeling als volgt omschreven: ‘Duurzame
ontwikkeling is een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de
huidige generatie, zonder daarbij de mogelijkheden van toekomstige
generaties om in hun behoeften te kunnen voorzien te beperken.’
Centraal in deze definitie staat de mens of, beter gezegd, de behoeften
van de mens. Telos volgt de commissie-Brundtland in haar definitie van
het begrip duurzame ontwikkeling. Het betreft echter een zeer algemene
omschrijving. Om het begrip verder te kunnen operationaliseren maken
we gebruik van een zogeheten driekapitalenmodel waarin een onderscheid
gemaakt wordt tussen het economisch, ecologisch en sociaal-cultureel
kapitaal.
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2 De Telos methode

Volgens Telos kan duurzame ontwikkeling worden opgevat als een ontwikkelingsproces gericht op het bevorderen van een evenwichtige groei
(in balans) van de veerkracht en kwaliteit van de natuur (het ecologisch
kapitaal), van het lichamelijke en geestelijke welzijn van mensen (het
sociaal-cultureel kapitaal) en een gezonde economische ontwikkeling (het
economisch kapitaal). Dit ontwikkelingsproces vraagt erom te zoeken naar
en uitvoering te geven aan win-win mogelijkheden.
Om te kunnen spreken van duurzame ontwikkeling moet in het verlengde
van de gedachtegang van de commissie-Brundtland worden voldaan aan
drie eisen:

–– Er moet sprake zijn van het gelijktijdig verbeteren van het economisch,

ecologisch en het sociaal-cultureel kapitaal. Verbetering van het ene
kapitaal mag niet ten koste gaan van één of beide andere kapitalen.
De
–– ontwikkeling moet houdbaar zijn over generaties heen: er mag geen
afwenteling in de tijd plaatsvinden.
–– De ontwikkeling moet ook houdbaar zijn op mondiaal niveau of, anders
geformuleerd: er mag geen afwenteling in de ruimte plaatsvinden. Onze
ontwikkeling mag niet ten koste gaan van die in andere gebieden en
andere landen.
Met deze integrale benadering kiest Telos nadrukkelijk voor een breed
perspectief op duurzame ontwikkeling. Het begrip heeft zowel een
strategische dimensie (de langere termijn), als een normatieve dimensie
(verantwoordelijkheid voor andere schaalniveaus en toekomstige
generaties). Duurzame ontwikkeling is niet een statische toestand maar
een dynamisch proces waarbij aandachtpunten en doelen veranderen.
11
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Om duurzame ontwikkeling te kunnen meten heeft Telos de duurzaamheidbalans ontwikkeld. In een duurzaamheidbalans brengen we de
belangrijkste indicatoren voor de ontwikkeling van een gebied samen.
Dat doen we door de kapitalen te ontleden in voorraden, eisen en
indicatoren en hun normen.
In het onderstaande schema worden deze begrippen kort toegelicht.
BEGRIP

OMSCHRIJVING

Kapitaal

De drie essentiële delen, subsystemen van het totale
maatschappelijke systeem: ecologie, sociaal-cultureel en
economie.

Voorraad

De essentiële elementen die samen de kwaliteit en
kwantiteit van een kapitaal bepalen.

Eisen

De langetermijndoelen die geformuleerd worden voor de
ontwikkeling van een voorraad.

Indicatoren

Graadmeters waarmee de eisen kunnen worden
geoperationaliseerd.

Normen

Normatief vastgestelde maatstaven met behulp waarvan we
de score van indicatoren beoordelen.

De eisen of langetermijndoelen vormen uiteindelijk de kern van de
duurzaamheidbalans. Ze verwoorden eigenlijk de lange termijn duurzaamheidsambities van de provincie, de gemeenschappelijke droom (stip op de
horizon). Met behulp van de indicatoren wordt vervolgens gemeten of de
provincie (als regio) er in slaagt haar ambities ook waar te maken. Hoe ver
staat men af van doelrealisatie?
Wanneer bijvoorbeeld gekeken wordt naar het economisch kapitaal, dan
bevat de voorraad arbeid een eis genaamd: ‘De vraag naar en het aanbod
van arbeid zijn in evenwicht, kwalitatief en kwantitatief.’ Onder deze eis valt
o.a. de indicator werkloosheid, waarvoor een vijftal normen zijn opgesteld,
waarmee de absolute waarde (bv. 5% werkloosheid) wordt omgezet in een
score (in %).
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indicator

voorraad

eisen

kapitaal

theorieën

voorraad
indicator
indicator

voorraad
indicator

Figuur 2.1 De samenhang tussen kapitalen, voorraden en indicatoren

Voor iedere indicator wordt een meetschaal opgesteld. Deze meetschaal
bestaat uit normatief vastgestelde maatstaven die een nul- en een
streefwaarde kennen met daartussen gelegen grenswaarden. In de balans
wordt deze klassenindeling op de volgende manier zichtbaar gemaakt.

streefwaarde
grenswaarde
grenswaarde
grenswaarde
nulwaarde
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Voor de langetermijndoelen die we in deze balans hanteren sluiten we aan
op de eerdere duurzaamheidbalansen die voor de provincie Noord-Brabant
zijn opgesteld. Waar nodig zijn deze aangevuld met doelen uit de Nationale
Monitor Duurzame Gemeenten, waarin Telos de ervaring met andere
duurzaamheidbalansen heeft samengebracht.

GOUD
maatschappelijk optimaal(doel lange termijn)
groen
maatschappelijk acceptabel (doel korte termijn)
oranje
maatschappelijke grens (behoefte aan directe aandacht)
rood
maatschappelijk onacceptabel (directe ingreep gewenst)

Figuur 2.2 Klassenindeling
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Het bepalen van de grenswaarden is een onderdeel in de methode dat veel
discussie oplevert, wat ook precies onze bedoeling is. Vaak zijn de ambities
zeer abstract en algemeen geformuleerd en weinig concreet. Door concrete
en meetbare streefwaarden te formuleren wordt het debat gefaciliteerd en
vergemakkelijkt om antwoorden te vinden op de vraag wanneer men op
een bepaald beleidsterrein nu daadwerkelijk tevreden is en wanneer men
zich zorgen zou moeten gaan maken.
De normeringen uit deze balans zijn veelal gebaseerd op een regionale
vergelijking. Daar waar mogelijk zijn tevens wettelijke normen gebruikt in de
normeringswijze. Wanneer zowel regionale vergelijking en wettelijke normen
onbekend zijn is de normering opgebouwd vanuit een vergelijking in de
tijd. Als ook die niet beschikbaar is rest enkel nog expert judgement als
normeringsmethodiek.
Niet iedere indicator is even belangrijk. Daarom heeft iedere indicator een
eigen gewicht. Het belang of gewicht van een indicator komt tot uitdrukking
in de hoekpunt die ze innemen in de taartdiagrammen: hoe belangrijker de
indicator, hoe groter het gewicht en daarmee hoe groter de hoek. De straal
van de taartpunt, de mate waarin de taartpunt ook daadwerkelijk gevuld
wordt, geeft vervolgens de feitelijke gemeten waarde aan. Hoe groter de
straal, hoe beter de score. Of anders geformuleerd: hoe meer de taartpunt
is gevuld hoe beter het resultaat.
De score van de indicator ten tijde van de vorige duurzaamheidbalans
wordt weergegeven met een stippellijn. Met een pijltje wordt de verandering
ten opzichte van de vorige keer weergegeven: een pijltje naar buiten duidt
op een verbetering en een pijltje naar binnen betekent een verslechtering.

indicator 5
indicator 1

indicator 4

indicator 2

indicator 3

Figuur 2.3 Voorbeeld taartdiagram
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SOCIAAL-CULTUREEL
KAPITAAL

ECONOMISCH
KAPITAAL

Figuur 2.4 Samenhang tussen kapitalen, voorraden en indicatoren
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ECOLOGISCH KAPITAAL

Onderstaande geeft een overzicht van de gekozen voorraden per kapitaal.
SOCIAAL-CULTUREEL

ECOLOGIE

ECONOMIE

1 Maatschappelijke
participatie

1 Bodem

1 Arbeid

2 Politieke participatie

2 Grondwater

2 Kapitaalgoederen

3 Economische participatie

3 Oppervlaktewater

3 Economische structuur

4 Kunst en cultuur

4 Lucht

4 Kennis

5 Gezondheid

5 Hinder en calamiteiten

5 Infrastructuur en
bereikbaarheid

6 Veiligheid

6 Natuur

6 Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden

7 Woonomgeving

7 Landschap

8 Onderwijs

8 Energie
9 Afval- en grondstoffen
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Leeswijzer
Een overzicht van alle gehanteerde bronnen en data en een
verantwoording bij de gemaakte keuzes voor (wegingen van) voorraden,
indicatoren en normeringen is terug te vinden in de factsheets van
de Duurzaamheidbalans Brabant 2018. Deze factsheets zijn te vinden
in een apart document op de website van Telos (www.telos.nl).
In de duurzaamheidbalans zijn naast de taartdiagrammen, voor de meeste
indicatoren nog extra tijdsvergelijkingen (voor de langere termijn) en
geografische vergelijkingen (met andere provincies en tussen gemeenten
in Brabant) toegevoegd aan de indicatoren. De vergelijkingen zijn per
voorraad opgenomen in een ‘duimpjes’ tabel waarin wordt aangegeven of
de indicator:
1

2
3

Verbeterd of verslechterd is over de langere termijn (is de trend positief
of negatief).
Beter of slechter scoort dan het gemiddelde in Nederland.
De steden in Brabant met meer dan 50.000 inwoners beter of slechter
scoren dan de kleinere gemeenten.

Als er geen duidelijke langetermijntrend of geen verschil met Nederland
of in Brabant kan worden aangegeven dan wordt dit weergegeven met
een “= teken”. Indien er niets wordt weergegeven zijn er geen gegevens
beschikbaar om de vergelijkingen mogelijk te maken.
Voor een aantal belangrijke indicatoren hebben we in deze duurzaamheidbalans de onderliggende data weergegeven in grafiekjes en kaartjes.
De grafieken bieden inzicht in de ontwikkelingen van de indicator in
de tijd. De kaartjes bieden inzicht in de geografische verschillen. Bij de
kaartjes geldt steeds: Hoe donkerder de kleur hoe beter de regio scoort.
In verband met de leesbaarheid hebben we in de kaart van Brabant geen
gemeentenamen opgenomen. Voor een betere oriëntatie kunt u in het
voorbeeld op deze pagina wel de gemeentenamen terugvinden.

Figuur 2.5 Samenhang tussen kapitalen, voorraden en indicatoren
16

Duurzaamheidbalans van Brabant 2018 | De Telos methode

De huidige balans is niet te te vergelijken met de vorige editie (2014).
Ten eerste hebben er veranderingen plaats gevonden in de data
verzameling en data verwerking. Binnen het ecologische kapitaal is de
oude voorraad lucht en hinder opgesplitst naar de nieuwe voorraad
lucht én hinder en calamiteiten. Daarnaast zijn de voorraden natuur en
landschap uit de vorige editie in de huidige editie samengevoegd tot
de nieuwe voorraad natuur en landschap. Binnen alle voorraden zijn er
nieuwe indicatoren toegevoegd en verouderde of in het huidige stelsel
niet relevante indicatoren verwijderd. Ten tweede zijn voor een aantal
indicatoren de normeringen aangepast aan huidig beleid of vernieuwde
(wetenschappelijke) inzichten. Voor de longitudinale vergelijking in deze
studie zijn de resultaten teruggerekend naar de huidige systematiek
waardoor een betrouwbare vergelijking kan worden gemaakt.

17
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Kernbegrippen binnen het sociaal-cultureel kapitaal zijn sociale
rechtvaardigheid en maatschappelijke betrokkenheid. Voor een
sociaal en cultureel duurzame samenleving wordt het principe van
sociale rechtvaardigheid ingevuld met gelijke kansen, vrijheid, brede
toegankelijkheid van voorzieningen en veiligheid. Maatschappelijke betrokkenheid verwijst naar maatschappelijke, politieke en
economische participatie van burgers. Burgers die zowel rechten maar
ook plichten hebben ten opzichte van zichzelf en de samenleving.

Binnen het sociaal-cultureel kapitaal draait het primair om de sociale
interacties binnen een samenleving. Mensen ontwikkelen zich door te
participeren in sociale netwerken. Die toegang tot netwerken wordt niet
voor niets in toenemende mate uitgedrukt met begrippen als ‘sociaal
kapitaal’. Het wordt van belang geacht voor het welzijn van mensen én voor
de economische productiviteit en groei.
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3 Sociaal-cultureel Kapitaal

Via sociale netwerken hebben mensen toegang tot hulpbronnen die
ze individueel niet kunnen bereiken. Dat kunnen netwerken zijn binnen
kleine en gesloten gemeenschappen zoals die van de familie, de
voetbalclub of de klas, maar ook netwerken binnen grotere en meer open
sociale eenheden zoals de buurt, de wijk en de stad, de werkomgeving,
maatschappelijke organisaties, vakverenigingen of de kerk. Zelfredzaamheid en samenredzaamheid spelen hierbij een belangrijke rol. De
mate waarin individuen regie voeren over hun eigen leven en de mate
waarin ze hun sociale netwerk hierbij kunnen en willen betrekken. Er kan
in dit verband een onderscheid gemaakt worden tussen ‘bonding’ in
de zin van de verbondenheid in eigen kring en ‘bridging’ in de zin van
de verbondenheid tussen gemeenschappen. Idealiter is er een zeker
evenwicht tussen beide: immers veel ‘bonding’ zonder ‘bridging’ leidt op
termijn tot isolatie en sociale ‘inteelt’; veel ‘bridging’ zonder ‘bonding’ leidt
tot een afname van solidariteit en gemeenschappelijkheid.
Bonding en bridging bestaan beide bij de gratie van onderling vertrouwen
en dragen daar tegelijkertijd ook aan bij. Enerzijds werkt vertrouwen als
voorwaarde, omdat mensen die anderen vertrouwen sneller onderlinge
relaties aangaan dan wantrouwende mensen. Anderzijds is het een gevolg
of een product van participatie in sociale netwerken. Door te participeren
ontmoet men elkaar en leert men elkaar kennen: ‘onbekend maakt
onbemind’. In wijken en buurten waar men elkaar niet kent en weinig van
elkaar weet (er is weinig publieke familiariteit), bestaat weinig onderling
vertrouwen tussen mensen. Hierdoor krijgt men sneller het gevoel in
een onleefbare en onveilige omgeving te wonen. Naast vertrouwen in
de medemens (sociaal vertrouwen) is er ook politiek en institutioneel
vertrouwen. Daarbij gaat het om het vertrouwen in instituties zoals het leger,
de overheid, de pers, bedrijven en het vertrouwen in de politiek.
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Het begrip bevat naast structurele componenten als netwerken en
verenigingen, vooral elementen die verwijzen naar de attitude en cultuur
van mensen zoals vertrouwen en wederkerigheid. Waarin de waarden van
anderen en doelstellingen van andere in principe van even grote invloed
zijn als onze eigen waarden en doelstellingen. Culturele diversiteit is het
vermogen van de samenleving om ruimte te bieden aan diverse culturele
uitingsvormen en deze de kans te geven zich verder te ontwikkelen. Cultuur
wordt gezien als een sociaal overdraagbaar systeem van concepten en
ideeën die het denken en gedrag richting geven en is belangrijk voor het
overeind houden en versterken van het sociale regeneratievermogen van
een samenleving.
Naast sociale en culturele hulpbronnen spelen ook de zogenaamde
hulpbronnen in de omgeving een belangrijke rol. Deze zijn in tegenstelling
tot de sociale hulpbronnen ‘fysieker, tastbaarder’ van aard. Ze hebben
betrekking op de ruimtelijke verdeling van voorzieningen (in de breedste
zin van het woord), mogelijkheden voor vervoer en de kwaliteit van de
woonomgeving.
Het gaat ook over de verbindingen en toegang tot hulpbronnen die veel
verder weg liggen en die te bereiken zijn via eigen of openbaar vervoer of
via de digitale snelweg. Zeker vanuit het perspectief van sociale veerkracht
vormen nabijheid en mobiliteit in verschillende verschijningsvormen
een steeds belangrijkere factor.6 Door te kijken naar de feitelijke aan- en
afwezigheid van fysieke bronpunten en het gebruik daarvan (via mobiliteit
van mensen) wordt zichtbaar over welke omgevingshulpbronnen mensen
kunnen beschikken. De beschikbaarheid van hulpbronnen in de omgeving
kan stimulerend werken maar kan ook zorgen voor belemmering. Zeker als
ze meervoudig afwezig zijn kunnen ze tot verhoogde risico’s leiden. Denk
hierbij aan een stapeling van achterstanden op verschillende terreinen
als inkomen, werk, gezondheid, opleiding, huisvesting, veiligheid en
woonomgeving.7

6

Blanken, M., Dagevos, J., Smeets, R., Smulders, M., Vermeulen, P. & Vinckx, K. (2016).
Sociale Veerkracht in Brabant, Tilburg: Het PON/Telos
EN
van der Haar, M., Beyen, C., Blanken, M., Dagevos, J., Mulder, R., Paenen, S., Smeets,
R., Verhoeven, L., Vermeulen, P. & Vinckx, K. (2018). Monitor Sociale Veerkracht Brabant
2018, Tilburg: Het PON/Telos

7

In de Monitor Sociale Veerkracht meten we die met behulp van een zogeheten
meervoudige achterstandsindex (MDI)

Maatschappelijke participatie

Mensen ontwikkelen zich door te participeren in netwerken. Daardoor
krijgen ze toegang tot hulpbronnen die ze individueel niet zouden kunnen
bereiken. Dat kunnen netwerken zijn binnen kleine, min of meer gesloten
eenheden (familie, klas, voetbalclub), maar ook grotere en meer open
netwerken. Participatie in sociale netwerken is van belang voor het welzijn
van mensen, maar ook voor economische productiviteit en groei.
Langetermijndoelen

–– De sociale participatie in de samenleving is gewaarborgd, niemand
wordt uitgesloten

–– Burgers zijn betrokken bij de samenleving
–– Iedereen heeft het recht zijn eigen identiteit en diversiteit te koesteren
en uit te dragen, in woord en gedrag, zolang dit anderen niet beperkt
om hetzelfde te doen

eenzaamheid
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3.1

sociale cohesie

sociaal

sociale
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Bevindingen

De voorraad maatschappelijke participatie laat twee gezichten zien. Hoewel
de ervaren sociale contacten goed zijn en er veel mensen lid zijn van
verenigingen, is tegelijkertijd de (ervaren) eenzaamheid in Noord-Brabant
groot. Het aantal personen dat zich vaak eenzaam voelt was al aan de hoge
kant en is nog verder toegenomen. In vergelijking met andere provincies
neemt Noord-Brabant overigens een positie in als middenmoter. In Limburg
en Zeeland is de eenzaamheid hoger terwijl in Gelderland en Overijsel de
eenzaamheid beduidend lager is. Verder kan geconstateerd worden dat in
Brabant de eenzaamheid in de stad groter is dan op het platteland.
De sociale cohesie is aan de lage kant en zelfs afgenomen. Het aantal
personen in Brabant dat lid is van een vereniging is groot, ook in
vergelijking met Nederland. Te zien is dat in de kleine gemeenten meer
inwoners lid zijn van een vereniging dan in de grotere gemeenten. Het
aantal personen dat mantelzorg verleent is in Brabant erg hoog, maar
het aantal vrijwilligers is daarentegen aan de lage kant en staat onder
druk. Verder valt op dat met name in de kleine (plattelands)gemeenten
er relatief veel meer mantelzorgers en vrijwilligers te vinden zijn dan in
de grotere steden. Onderzoek van SCP en PBL wijst uit dat het aantal
mantelzorgers de komende jaren drastisch gaat afnemen terwijl de vraag
alleen maar zal toenemen door de vergrijzing. Een serieus probleem,
met name ook in de van oudsher katholieke gebieden in Noord-Brabant
waar de gezinnen groot waren en de vergrijzing verder toeneemt8. Het zal
naar verwachting ook geen positieve invloed hebben op de toch al hoge
ervaren eenzaamheid. In vergelijking met de andere provincies is het aantal
personen dat mantelzorg verleent in Noord-Brabant, Limburg en Zeeland
aanzienlijk hoger dan in de rest van Nederland. Het sociaal vertrouwen is in
Noord-Brabant aan de lage kant. In vergelijking met andere grote steden
in Nederland scoren ’s-Hertogenbosch, Eindhoven en Tilburg gemiddeld,
in Breda is het sociale vertrouwen lager. Dat geldt zondermeer voor de
hele regio West-Brabant, terwijl het sociale vertrouwen in Zuidoost-Brabant
juist hoger is. Vertrouwen binnen de samenleving, we gaven het al eerder
aan, is cruciaal. Het kan een betere samenwerking en de bereidheid om
anderen te helpen vergroten. Dit is niet alleen gunstig voor het individueel
welbevinden maar ook voor het welzijn van de gehele samenleving9.

8

de Jong, A., & Kooiker, S (2018). Regionale ontwikkelingen in het aantal potentiële
helpers van oudere ouderen tussen 1975-2040

9

OECD. (2017). OECD Guidelines on Measuring Trust, Paris: OECD Publishing
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Figuur 3.1 Het aandeel respondenten dat aangeeft over het algemeen vertrouwen
te hebben in andere mensen
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3.2

Politieke participatie

Burgers participeren op verschillende manieren in de samenleving: sociaal,
economisch maar ook politiek. Politieke participatie draait om de mate
waarin burgers betrokken zijn bij de besluitvorming die henzelf als individu
en de samenleving als geheel aangaat. Interesse in of betrokkenheid bij
politieke processen is een voorwaarde om zeggenschap te kunnen hebben
in politieke besluitvorming. Daarin speelt het vertrouwen dat de burger
heeft in de politiek (Tweede Kamer) en maatschappelijke instituties als
de rechterlijke macht, het leger, de politie, de pers, grote bedrijven en
ambtenaren een belangrijke rol.
Langetermijndoelen

–– Elke burger heeft zeggenschap in politieke besluitvorming die hem
of haar èn de samenleving en haar toekomst aangaat
–– De burger heeft de (morele) plicht om gebruik te maken van de
zeggenschap in politieke besluitvorming
De
–– burger heeft vertrouwen in de politiek en haar instituties

opkomst
gemeenteraadsverkiezingen

politiek actief

opkomst

institutioneel

landelijke

vertrouwen

verkiezingen

politiek vertrouwen
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Bevindingen

Binnen de voorraad politieke participatie zijn verschillende aspecten
belicht: verkiezingsdeelname, politiek actief zijn en vertrouwen in politiek
en maatschappelijke instituties. Het opkomstpercentage bij de laatste
landelijke verkiezingen in Brabant was hoog (ruim 81%) terwijl de opkomst
bij de vorige verkiezingen in 2012 ruim 72% was: met andere woorden een
sterke toename dus. De veel hogere opkomst bij de landelijke verkiezingen
was niet iets typisch Brabants, ook in de andere provincies was er sprake
van een veel hogere opkomst. Wanneer we kijken naar de trend in de tijd
dan blijkt dat het opkomstpercentage in de afgelopen 30 jaar eigenlijk
redelijk stabiel is gebleven.
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POLITIEKE PARTICIPATIE

In Brabant was het gemiddelde opkomstpercentage bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 aan de lage kant en veel lager dan bij
de landelijke verkiezingen. Los van het feit dat het opkomstpercentage bij
gemeenteraadsverkiezingen lager ligt dan bij de landelijke verkiezingen is
er ook sprake van een trend dat het opkomstpercentage bij de gemeenteraadsverkiezingen afneemt. De opkomstpercentages van zowel de
landelijke als de gemeenteraadsverkiezingen verschillen duidelijk als we een
onderscheid maken naar gemeentegrootte. In de kleine gemeenten zijn deze
duidelijk hoger dan in de grote en middelgrote gemeenten. De vergelijking
met andere provincies en het Nederlands gemiddelde laat zien dat Brabant
bij de gemeenteraadsverkiezingen een lager opkomstpercentage heeft. Dit
valt misschien enigszins te verklaren uit het geringe politieke vertrouwen en
het lage aantal personen dat politiek actief is. In vergelijking met Nederland
scoort Brabant gemiddeld lager op het aantal politiek actieve personen.
Het politiek vertrouwen is relatief laag en verschilt overigens niet van het
landelijke gemiddelde. Als laatste kijken we binnen deze voorraad naar
het institutioneel vertrouwen. Hierin wordt gekeken naar het vertrouwen in
instituties als banken, de pers, het leger, politie en rechters. Het institutioneel
vertrouwen is in Brabant groter dan het politieke vertrouwen, maar iets kleiner
dan landelijk het geval is. Kijken we wat preciezer dan vallen een aantal zaken
op. Met name het vertrouwen in de pers en kerken is laag. Alhoewel dit een
landelijke trend is, is in Brabant en Limburg het vertrouwen in de kerk het
laagst. Het vertrouwen in banken en grote bedrijven daarentegen is juist aan
de hoge kant in vergelijking met andere provincies.
25
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Figuur 3.2 Vergelijking tussen provincies van aandeel personen die
aangeven ‘tamelijk veel’ of ‘heel veel vertrouwen’ te hebben in de
genoemende instituties
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3.3

Economische participatie

Het hebben van werk vormt een van de belangrijkste ordende principes
in onze westerse samenleving. Het biedt eerst en vooral aan de meeste
burgers mogelijkheden om inkomen te verwerven. Daarnaast kan werk
bijdragen aan de behoefte van mensen om zichzelf te verwerkelijken en
biedt het toegang tot allerlei sociale netwerken.
Langetermijndoelen

–– Burgers zijn in staat om zichzelf economisch staande te houden
–– Er is armoede noch uitsluiting

bijstand

langdurige werkloosheid

vermogen huishoudens

arme huishoudens

ECONOMISCHE PARTICIPATIE
Langetermijntrend
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De voorraad economische participatie laat voor Brabant per saldo een
negatief beeld zien. Het aantal personen met een bijstandsuitkering is
flink toegenomen de afgelopen jaren. Dit past overigens in het landelijk
beeld. Volgens onderzoek van het CBS hangt deze toename met name
samen met de toestroom van vluchtelingen in de afgelopen jaren. Het
aantal bijstandsontvangers in Nederland met een niet-westerse migratie
achtergrond is dan ook met ruim 19 duizend toegenomen, terwijl het aantal
bijstandsgerechtigden met een Nederlandse of westerse achtergrond met
bijna 4 duizend is afgenomen10. Overigens heeft Brabant in vergelijking
met Nederland relatief minder bijstandsontvangers. De grote steden in
Brabant wijken in negatieve zin af van het gemiddelde Brabantse beeld: ze
hebben relatief gezien meer bijstandsgerechtigden binnen hun gemeentegrenzen.
Verder valt te constateren dat het aantal huishoudens met een vermogen
van boven de 5 duizend euro drastisch is afgenomen. Ook hier geldt
dat de grote steden in negatieve zin afwijken, het aantal inwoners met
een vermogen hoger dan 5 duizend euro is daar lager. Tegelijkertijd wijkt
Brabant op dit punt in positieve zin af van het Nederlandse beeld: er zijn
in Brabant in vergelijking met Nederland relatief gezien meer mensen met
een positief vermogen. Het aantal huishoudens dat in armoede leeft is iets
toegenomen. Het gaat hier om het percentage huishoudens dat onder
105% van het sociaal minimum leeft.
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Bevindingen

Positief is te constateren dat het aantal langdurig werklozen iets is
afgenomen, zij het dat het tempo waarin dit gebeurt veel langzamer is
dan de daling van de werkloosheid. Langdurig werklozen profiteren op het
eerste gezicht niet in dezelfde mate van de economische hoogconjunctuur
en de daarmee gepaard gaande scherpe daling van de werkloosheid.
Een punt van zorg.
Overall is het beeld voor deze voorraad dus niet positief. Vrijwel alle
indicatoren zijn achteruit gegaan de afgelopen jaren. Vergelijkenderwijs
is het beeld overigens minder somber. Het aandeel arme huishoudens
en het percentage personen in de bijstand is lager dan het Nederlands
gemiddelde. Het aantal huishoudens met een positief vermogen is juist
hoger dan het Nederlands gemiddelde. Binnen Brabant zijn er duidelijke
verschillen. Voor alle indicatoren geldt dat de kleine plattelandsgemeenten
betere resultaten laten zien dan de grotere gemeenten. In de wetenschap
dat het gemiddelde inkomen in de stad hoger ligt dan op het platteland
betekent dit alles dat de verschillen binnen de steden alleen maar
groter zijn11.

10

CBS (2017). Aantal bijstandsontvangers stijgt verder. Geraadpleegd van
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/22/aantal-bijstandsontvangers-stijgt-verder

11

Zwetsloot, J. (2016). In de stad valt meer te verdienen dan op het platteland.
Geraadpleegd van https://www.volkskrant.nl/economie/in-stad-valt-meer-teverdienen-dan-opplatteland~b11d60bc/
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3.4

Kunst en cultuur

In brede zin kunnen kunst en cultuur gezien worden als dragers of uitingen
van bestaande normen en waarden binnen het sociaal-cultureel kapitaal.
Het gaat daarbij over het beschermen, bewaren en opnieuw inbedden
van in de tijd en ruimte vastgelegde culturele uitingen (erfgoed). Het zijn
uitingen van, of reacties op onze huidige cultuur, waarbij cultuur wordt
gezien als een sociaal overdraagbaar systeem van concepten of ideeën
die het denken en gedrag richting geven. Daarnaast kan lidmaatschap van
een culturele vereniging, inzet voor de leefomgeving en sociaal en digitaal
contact de veerkracht van individuen versterken.
De beschikbaarheid van kunst en cultuur in de omgeving heeft
verschillende positieve effecten voor de lokale gemeenschap. Allereerst
maakt een gevarieerd en groot aanbod van kunst en cultuur in de
gemeente de woonomgeving aantrekkelijk voor de eigen bevolking.
Daarnaast kan het aanbod van kunst en cultuur ook een aanzuigende
werking hebben op mensen van buiten de gemeente (toeristen, nieuwe
inwoners) en daarmee leiden tot welvaartswinst.
Langetermijndoelen

–– Het culturele aanbod is groot, evenals de diversiteit
–– Iedereen kan actief en passief deelnemen aan culturele uitingen en
activiteiten

–– Het culturele erfgoed wordt versterkt en beschermd

diversiteit cultuuraanbod

afstand podiumkunsten

bezoeken aan

afstand musea

voorstellingen

culturele

culturele

voorzieningen

werkgelegenheid

rijksmonumenten

beschermde stads- &
dorpsgezichten
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Bevindingen

De voorraad kunst en cultuur laat overwegend positieve resultaten zien.
Kunst en cultuur is een belangrijk element in het sociaal domein. Zo wordt
dat ook door de inwoners van Brabant gezien. Uit eerder onderzoek blijkt
ruim 80 procent van de Brabanders cultuur belangrijk te vinden voor de
huidige samenleving en voor volgende generaties12.
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KUNST EN CULTUUR

Het aantal beschermde stads- en dorpsgezichten was al hoog in Brabant
en is alleen maar verder toegenomen in de afgelopen jaren. Brabant kent
daarentegen relatief weinig rijksmonumenten, ook in vergelijking met
Nederland. De gemiddelde afstand die inwoners van de provincie moeten
afleggen om toegang te hebben tot musea en podiumkunsten is relatief
gering: ze bevinden zich in de nabijheid van de culturele consument. Al
is de gemiddelde afstand tot musea wel iets toegenomen de afgelopen
jaren. De musea mogen zich verheugen in een fors toegenomen aantal
bezoekers zo laten de bezoekerscijfers van de vijf grootste musea in
Brabant zien13. Het aantal bezoeken aan voorstellingen is nagenoeg gelijk
gebleven de afgelopen jaren.
Brabanders vinden kunst en cultuur niet alleen belangrijk, ze zijn ook
positief in hun waardering over de diversiteit aan cultuuraanbod in Brabant
als over het aanbod aan culturele voorzieningen als musea, bioscopen,
theaters, popfestivals, galeries en podiumkunsten. De omvang van de
culturele werkgelegenheid in Brabant is wel wat aan de lage kant, ook
in vergelijking met Nederland blijft Brabant hierbij duidelijk achter bij
het gemiddelde. Binnen de voorraad kunst en cultuur is te zien dat de
voorzieningen in de stad (grotere gemeenten) beter op orde zijn dan in de
kleinere gemeenten. Op zichzelf hoeft dit geen probleem te zijn wanneer
inwoners uit kleinere gemeenten voor hun culturele consumptie naar de
stad trekken.

12

Broers, B., Brom, R., van Dalen, B., Harings, J., Smeets, R. & Vinken, H. (2018). Waarde van Cultuur.
https://www.boekman.nl/producten/publicaties/rapport-waarde-van-cultuur-brabant-2018

13

van den Hoven, G. (2017). Groeispurt musea Brabant. Geraadpleegd van
https://www.bd.nl/tilburg/groeispurt-musea-brabant~a781e7ce/
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Figuur 3.5 Het aantal bezoeken aan culturele voorstellingen in de provincie Noord-Brabant
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3.5

Gezondheid

Een van de voorwaarden voor een duurzame samenleving is een gezonde
bevolking, lichamelijk en psychisch. Een goede gezondheid draagt bij aan
het welzijn en welbevinden van burgers en daarmee aan het realiseren van
maatschappelijke doelstellingen zoals sociale en economische participatie.
De verantwoordelijkheid voor een gezonde samenleving ligt deels bij
de overheid die moet zorgen voor een goede en toegankelijke gezondheidszorg, maar zeker ook bij de individuele burgers die verantwoordelijk zijn
voor een gezonde leefstijl. Gezondheid heeft zowel een objectieve ‘harde’
kant (percentage zieken en sterfgevallen) als een subjectieve ‘zachte’ kant
(gezondheidsbeleving). Beide kanten worden in kaart gebracht.
Langetermijndoelen

–– De bevolking is lichamelijk en geestelijk gezond
–– De bevolking voelt zich gezond
–– De gezondheidszorg is van goede kwaliteit en voor iedereen toegankelijk
inclusief preventie en nazorg
Iedereen
heeft een eigen verantwoordelijkheid voor een gezonde
––
levensstijl

chronisch zieken

levensverwachting

beoordeling van
verwarde

eigen

personen

gezondheid

onvoldoende

medicijngebruik

bewegen

riskant gedrag

afstand ziekenhuis

afstand huisarts
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Bevindingen

De voorraad gezondheid laat verschillende gezichten en ontwikkelingen
zien. Positief is dat de gemiddelde afstand die een inwoner van Brabant
moet afleggen om bij de huisarts of bij een ziekenhuis te komen relatief
gering is. De afstand tot een ziekenhuis is in de afgelopen jaren zelfs iets
afgenomen, al liggen in Brabant in vergelijking met Nederland ziekenhuizen
gemiddeld gezien wel iets verder weg.
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GEZONDHEID

De levensverwachting van inwoners in Brabant is verder gestegen. Dit past
in het landelijke beeld. Wel zijn er grote verschillen tussen de provincies en
binnen de provincie. Zo is de levensverwachting van inwoners in Groningen
een stuk lager dan van inwoners in Zeeland. De levensverwachting in
Brabant ligt in lijn met het Nederlands gemiddelde. Binnen Brabant zijn
er grote verschillen. De levensverwachting van inwoners in de stad ligt
significant lager dan de levensverwachting van inwoners uit kleinere plattelandsgemeenten.
Het relatieve aantal verwarde personen is in Brabant fors toegenomen. Ook
dit is een landelijke trend, het aantal verwarde personen is de afgelopen
jaren ieder jaar met meer dan 10% gestegen in Nederland. Dit kan te
maken hebben met de verhoogde alertheid van burger en politie of met
het registratie gedrag van de politie, natuurlijk kunnen hier ook andere
verklaringen aan ten grondslag liggen.
Het aantal inwoners dat onvoldoende beweegt of riskant gedrag vertoont
als roken, drinken en obesitas is ten opzichte van de vorige meting sterk
afgenomen. Ook hier zien we dat de grote gemeenten zich in negatieve
zin onderscheiden van de kleinere. In de grotere gemeenten vertonen
relatief meer mensen riskant gedrag of bewegen onvoldoende dan in de
kleinere gemeenten. De beoordeling van de eigen gezondheid in Brabant
is sterk achteruitgegaan de afgelopen jaren. Dit past in de landelijke trend.
Er zijn geen noemenswaardige verschillen tussen de provincie Brabant en
Nederland. Het aantal chronisch zieken is iets toegenomen en het medicijn
gebruik is afgenomen. Bij beide indicatoren zijn geen verschillen aan te tonen
tussen Brabant en Nederland en binnen Brabant tussen stad en platteland.
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Figuur 3.6 Aandeel van de bevolking dat zijn of haar gezondheid als goed beoordeelt
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Figuur 3.7 De gemiddelde levensverwachting bij geboorte
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3.6

Veiligheid

Zowel het individu als de samenleving hebben een bepaalde mate van
veiligheid nodig om goed te kunnen functioneren. Veiligheid gaat over
bescherming tegen geweld, criminaliteit, verkeersongevallen, maar ook
over veiligheid in en rondom het huis. Het is zinvol om een onderscheid te
maken tussen min of meer geobjectiveerde (on)veiligheid in termen van
risico´s om ergens slachtoffer van te worden en de subjectieve beleving van
veiligheid, het (on)veiligheidsgevoel. Beide vormen van (on)veiligheid zijn
echt en van belang.
Langetermijndoelen

–– Iedereen voelt zich veilig in Brabant
–– De kans om slachtoffer te worden van misdaad, geweld en ongelukken
is verwaarloosbaar

vandalisme

geweldsdelicten

jeugdcriminaliteit

vermogensdelicten

verkeersonveiligheid

onveiligheidsgevoel

kindermishandeling

VEILIGHEID
Langetermijntrend
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De voorraad veiligheid vertoont zeer verschillende resultaten. Vrijwel alle
indicatoren, met uitzondering van verkeersonveiligheid, laten verbeterde
resultaten zien. Daarmee is overigens niet gezegd dat het totaalbeeld
positief is, want dat is niet het geval.
Meest opvallend is te zien dat het percentage jongeren tussen de 12 en
21 jaar dat in aanraking is gekomen met politie of justitie sterk is gedaald.
Dit is in het gehele land zichtbaar, al is de jeugdcriminaliteit in Brabant wel
lager dan het landelijk gemiddelde. Het aantal is in het laatste decennia
zelfs met ongeveer 60% afgenomen14. Dit heeft voor een deel te maken
met de neiging van de politie om jeugd formeel aan te spreken op
wangedrag. Maar ook de toename in beveiliging en het teruggedrongen
aantal schoolverlaters spelen hierbij een rol15. Daarnaast zijn ook het aantal
vermogensdelicten sterk afgenomen in de provincie Brabant en is er
steeds minder sprake van vandalisme. Hierin is overigens een duidelijke
scheiding te zien tussen stad en platteland. Vandalisme en vermogensdelicten komen in de stad vaker voor dan op het platteland. Ook hier
speelt de toename in beveiliging waarschijnlijk een grote rol. Hierbij moet
wel worden aangetekend dat de meldings- en aangiftebereidheid van
slachtoffers vaak laag is. Slechts 34% van de personen die slachtoffer zijn
geworden van een delict geeft aan dat ze contact hebben opgenomen met
de politie16. Het daadwerkelijk aantal slachtoffers van delicten zal dan ook
hoger liggen dan hier wordt weergegeven.
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Bevindingen

Verder vormt de sterk toegenomen verkeersonveiligheid een punt van
aandacht c.q. zorg. Hoewel het aantal verkeersslachtoffers nog lager is dan
rond de eeuwwisseling is er sinds 2013 zowel landelijk als in Brabant weer
een flinke stijging te zien. Los van het feit dat de verkeersintensiteit fors
is toegenomen schuilt een mogelijke verklaring ook in het toegenomen
gebruik van mobiele telefoons in het verkeer, zowel het fietsverkeer als het
autoverkeer17.
De verbeterde cijfers met betrekking tot jeugdcriminaliteit, vandalisme,
vermogens- en geweldsdelicten zijn ook terug te zien in het verbeterde
veiligheidsgevoel of beter in het verminderde onveiligheidsgevoel van de
inwoners van Brabant. Alhoewel er een lichte verbetering te zien is in het

14

Scheepmaker, M. (2017). Dalende Jeugdcriminaliteit. Justitiële verkenningen, 43(1).
https://www.wodc.nl/binaries/JV1701-Volledige%20tekst_tcm28-248443.pdf

15

de Waard, J. (2017). Verdampende jeugdcriminaliteit. Justitiele Verkenningen, 43(1).

16

Gielen, W. & Akkermans, M. (2018). Melding en aangifte. Criminaliteit in beeld.
Geraadpleegd van https://www.criminaliteitinbeeld.nl/onderwerpen/slachtofferschap/
slachtofferschap-criminaliteit/melding-en-aangifte

17

CBS (2018). Doden en gewonden in het wegverkeer. Geraadpleegd van https://www.
cbs.nl/nl-nl/maatschappij/verkeer-en-vervoer/transport-en-mobiliteit/mobiliteit/
verkeersongevallen/categorie-verkeersongevallen/doden-en-gewonden-
in-het-wegverkeer
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aantal geweldsdelicten valt hier nog veel te verbeteren in Brabant. Met
name de stad kent veel geweldscriminaliteit.
Positief is dat de indicator kindermishandeling een relatief goede en
verbeterde score laat zien. In vergelijking met andere provincies kent
Brabant relatief weinig kindermishandeling. Ook bij deze indicator moet
enige voorzichtigheid betracht worden omdat veel kindermishandeling
niet zichtbaar is voor de relevante instellingen. In werkelijkheid zal het
percentage waarschijnlijk hoger liggen.

O n ve i l i g h e i d s g e vo e l
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Figuur 3.8 Het aantal geregistreerde gewelds- en vermogensdelicten per 1.000 inwoners
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Figuur 3.9 Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen
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3.7

Woonomgeving

Het hebben van goede huisvesting vormt in iedere samenleving een
belangrijke voorwaarde om als burger te kunnen functioneren. Daarbij gaat
het om meer dan het spreekwoordelijke dak. Het gaat ook om de kwaliteit
van de woonomgeving: veilig, gezond en waar publieke en dagelijkse
voorzieningen in voldoende mate aanwezig zijn. Binnen deze voorraad is
de aandacht gericht op beschikbaarheid en kwaliteit van woningen, de
aanwezigheid van voorzieningen en de tevredenheid met de woning en
woonomgeving.
Langetermijndoelen

–– Iedereen heeft toegang tot een betaalbare woning van goede kwaliteit
–– Publieke en dagelijkse voorzieningen zijn bereikbaar en toegankelijk voor
iedereen
–– Iedereen is tevreden met de woonomgeving waar hij of zij woont: veilig,
aangenaam en gezond

tevredenheid winkels

tevredenheid woning

afstand

tevredenheid

dagelijkse

woonomgeving

voorzieningen

migratiesaldo

betaalbare
huurwoningen

nieuwbouw woningen
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Bevindingen

De voorraad woonomgeving vertoont een overwegend positief beeld in
Brabant. Sommige indicatoren zijn verbeterd, andere verslechterd. Het
migratiesaldo is Brabant is positief. Er zijn met andere woorden meer
mensen in Brabant komen wonen dan dat er uit zijn weggetrokken. In
vergelijking met andere provincies onderscheidt Brabant zich positief.
Daarnaast is te zien dat de leegstand van woningen in Brabant sterk
is afgenomen. Dit hangt waarschijnlijk deels samen met het positieve
migratiesaldo, maar ook met zaken als gezinsverdunning (meer
alleenstaanden). In vergelijking met het gemiddelde in Nederland is de
woningleegstand in Brabant laag. Er vindt inmiddels ook weer voldoende
nieuwbouw plaats in Brabant (na de enorme dip tijdens de financiële crisis,
met 2013 als dieptepunt)18. Hierin zijn geen verschillen te zien tussen
stad en platteland. Al zullen in de komende jaren wel alle zeilen bijgezet
moeten worden om te voldoen aan de sterk stijgende woonbehoefte
en veranderende woonwensen. Daarnaast zijn er voldoende betaalbare
huurwoningen al zijn deze makkelijker in de stad te vinden dan op het
platteland.

Duurzaamheidbalans van Brabant 2018 | Sociaal-cultureel Kapitaal

WOONOMGEVING

De beleveniskant van het wonen en de woonomgeving laat een ander,
wat minder positief beeld zien. Zo is de tevredenheid met zowel de eigen
woning als met de woonomgeving sterk afgenomen. De tevredenheid met
de winkels is min of meer stabiel gebleven. Een kleine 20% is niet tevreden
met de winkelvoorzieningen. Desalniettemin scoort Brabant in vergelijking
met de rest van Nederland op deze belevingsaspecten positiever. Ook
hier is er weer een verschil te zien tussen stad en platteland. Op het
platteland is de tevredenheid met het wonen en de woonomgeving groter
dan in steden. Dat geldt niet voor de winkelvoorzieningen. Dit is ook in lijn
met het feit dat het aanbod en de nabijheid van dagelijkse en culturele
voorzieningen in de stad beduidend beter is.

18

Bargeman, N. (2018). Woningbouw, planaanbod en woonwensen. Geraadpleegd van
http://publicaties.brabant.nl/10-vragen-10-antwoorden-over-wonen/cover/
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3.8

Onderwijs

Onderwijs is van groot belang voor de ontwikkeling van onze (kennis)
samenleving en haar individuele burgers en is gericht op het overbrengen
van kennis, vaardigheden en attitudes. Het onderwijs heeft drie
hoofdfuncties: kwalificatie, selectie en allocatie en socialisatie. Formeel
onderwijs vindt meestal plaats in bestaande onderwijsinstellingen, maar
gebeurt uiteraard ook in een meer informele setting zoals het gezin, de
sportvereniging en het buurthuis. Om in te kunnen blijven spelen op de
maatschappelijk behoeften en de behoeften van de arbeidsmarkt moet het
onderwijs continu in ontwikkeling blijven. Voor de jeugd is het van belang
dat er voldoende mogelijkheden voor goed onderwijs in de gemeenten en
regio aanwezig zijn. Daarnaast moeten jongeren nadat ze een opleiding
hebben voltooid voldoende mogelijkheden hebben om de arbeidsmarkt
te betreden.
Langetermijndoelen

–– Het onderwijs sluit aan op de maatschappelijke behoeften
–– Iedereen heeft toegang tot een vorm van onderwijs en scholing die past
bij zijn of haar capaciteiten

–– Het onderwijs is van hoge kwaliteit
–– Iedereen heeft de plicht er voor te zorgen dat zijn of haar competenties
(blijven) aansluiten op de maatschappelijke behoeften
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eindexamencijfer
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Bevindingen

De voorraad onderwijs laat overwegend positieve resultaten zien. Meest
opvallend is de fors gedaalde jeugdwerkloosheid in Brabant, uiteraard
samenhangend met de sterk aangetrokken economie waardoor de totale
werkloosheid in Brabant en Nederland is afgenomen. De jeugdwerkloosheid in Brabant is lager dan het Nederlandse gemiddelde.
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ONDERWIJS

De afstand tot scholen voor basisonderwijs en voorgezet onderwijs is
relatief laag. Wel is hier een verschil te zien tussen platteland (kleine)
gemeenten en stad (grote gemeenten). Het aanbod aan scholen voor
basis en voortgezet onderwijs is in de steden beduidend groter. Positief
is dat het aantal voortijdige schoolverlaters afgenomen is ten opzichte
van voorgaande jaren, maar wel nog steeds aan de hoge kant blijft. Er zijn
relatief meer voortijdige schoolverlaters in grote gemeenten dan in kleinere
gemeenten. Iets vergelijkbaars zien we met betrekking tot jongeren die
onvertraagd hun diploma halen. Dit aandeel is op het platteland hoger dan
in de stad. Het gemiddelde eindexamencijfer in Brabant is de laatste jaren
gedaald. Tot slot kan vastgesteld worden dat het gemiddelde opleidingsniveau in Brabant verder is gestegen.
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Figuur 3.10 Aandeel van de 15-25 jarigen dat werkloos is en het totale werkloosheidscijfer
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In het ecologisch kapitaal van Brabant is de aandacht gericht op
(het functioneren van) de verschillende ecosystemen. Deze dienen
over voldoende veerkracht te beschikken om de natuurlijke en
menselijke verstoringen op te kunnen vangen zonder dat dit leidt tot
onherstelbare schade aan een van de vier ecosysteemfuncties: regulatiefunctie, habitatfunctie, productiefunctie en informatiefunctie.
Daarbij kan onderscheid gemaakt worden tussen de functies die
geleverd worden aan de natuur en aan de mens.

Er is gekozen voor een ecosysteembenadering waarbij de kwaliteit en
kwantiteit van de geleverde functies centraal staat. In de regulatiefunctie
wordt gekeken naar het vermogen van de natuurlijke omgeving om bodem,
water en lucht te zuiveren van verontreinigende stoffen. De regulatiefunctie
staat aan de basis van de andere drie ecosysteemfuncties. Zo bepaalt de
kwaliteit van de abiotische elementen bodem, oppervlaktewater en lucht in
sterke mate de mogelijkheden van de natuur die er kan gedijen, maar ook
hoe goed de mens gebruik kan maken van bijvoorbeeld de bodem voor
het verbouwen van landbouwgewassen.
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4 Ecologisch Kapitaal

De habitatfunctie is in eerste instantie gericht op het bieden van
leefruimte aan planten en dieren. Daarbij wordt gekeken naar de kwaliteit
van de natuur in de vorm van het voorkomen van planten en dieren (de
biodiversiteit) en de kwantiteit van de natuur (oppervlakte natuurgebieden).
De mens heeft haar eigen habitatfunctie voor een groot deel zelf
vormgegeven met de gebouwde omgeving als resultaat. Binnen deze
gebouwde omgeving vindt ook aantasting van de functie plaats met hinder
en calamiteiten tot gevolg.
Door de informatiefunctie van het ecosysteem krijgt het ecosysteem een
belevingswaarde voor de mens. Dit komt vooral tot uiting in recreatie, maar
ook bijvoorbeeld in kennis over de natuur. De informatiefunctie van het
ecosysteem komt terug in de voorraad landschap.
Binnen de productiefunctie kijken we naar het gebruik die de mens van de
natuur maakt voor de winning van grondstoffen en energie. Het gebruik
van grondstoffen is geoperationaliseerd door middel van de productie
van afvalstoffen, waarbij het zowel gaat om minder afval te produceren en
dat wat geproduceerd wordt nuttiger te gebruiken. In de voorraad energie
wordt gekeken naar zowel het gebruik van energie als naar de bronnen
waaruit deze energie afkomstig is. Beide voorraden hebben een relatie met
de schaarste aan grondstoffen en de klimaatverandering.

53

Duurzaamheidbalans van Brabant 2018 | Ecologisch Kapitaal

4.1

Bodem

De kwaliteit van de bodem heeft betrekking op de bovenste grondlaag
waarin maatschappelijke en natuurlijke processen plaatsvinden. Door
veranderingen in de structuur en verontreinigingen van deze grondlaag
kunnen deze processen verstoord raken. Directe risico’s die voortkomen uit
verontreinigingen uit het verleden zijn in kaart gebracht als spoedlocaties.
Daarnaast is de bodemkwaliteit gemeten aan de hand van het voorkomen
van verontreinigende stoffen in het freatisch grondwater.
Langetermijndoelen

–– De bodem is schoon
–– Essentiële bodemfuncties zijn beschermd

verzuring landbouwgrond

humane spoedlocaties

ecologische spoedlocaties
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verzuring
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zware metalen natuur
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BODEM

Bevindingen

De voorraad bodem laat voor de meeste indicatoren een negatief, zij het
verbeterd beeld zien. De langetermijntrend laat een positieve ontwikkeling
zien. Dat het beeld overwegend negatief is heeft te maken met het feit dat
veranderingen in de bodemkwaliteit als gevolg van specifieke karakteristieken van de bodem langzaam gaan. Eenmaal ontstane verontreinigingen
blijven, zonder menselijk ingrijpen, lange tijd aanwezig. Gericht menselijk
ingrijpen in de bodem vindt plaats bij de spoedlocaties. Dit zijn locaties
met ernstige bodemverontreiniging uit het verleden waarvoor saneringsprogramma’s zijn opgestart. Brabant heeft ten opzichte van Nederland relatief
veel van deze locaties. Dit hangt samen met het sterk industriële verleden
van de provincie. Absoluut gezien is het aantal spoedlocaties in de steden
hoger, hoewel dit verschil alleen bij verspreidingslocaties significant is. Dit
komt mede doordat het aantal van de spoedlocaties is afgenomen door
het opruimen of beheersbaar maken van de verontreinigingen.
Verharding van de bodem neemt licht toe door de toenemende verstedelijking in Brabant met alle risico’s van dien voor hittestress en voor opvang
van water bij overvloedige regenval.
In de landbouw vindt ook voortdurend ingrijpen in de bodem plaats.
Opbrengen van mest en het oogsten van gewassen zijn hier enkele
voorbeelden van. In de landbouw worden meststoffen aan de bodem
toegevoegd om tot een optimale productie te komen. Een deel van
deze meststoffen wordt door de gewassen opgenomen en een ander
deel spoelt uit naar het oppervlakte of grondwater of blijft in de bodem.
In Brabant zien we dat de landbouwgrond veel meststoffen bevat. Over
de totale meetperiode is er geen duidelijke trend in de vermesting
van landbouwbodem (gemeten in het bovenste grondwater) te zien.
Na een daling voor 2010 neem de concentratie van meststoffen in de
landbouwbodem weer toe en is weer terug op het niveau van 1997 en
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2005. Het voorkomen van zware metalen in de landbouwgrond hangt
gedeeltelijk samen met de vermesting, omdat dierlijke en kunstmest zware
metalen bevat en zware metalen sneller vrijkomen door de veranderde
bodemsamenstelling. De zware metalen zijn ook in de grond gekomen
doordat in het verleden zinkassen gebruikt zijn als bodemverharding.
Verzuring van landbouwgrond wordt bestreden door het opbrengen van
kalk. Over de tijd zien we hier een lichte verbetering, maar ook grote
variaties in het aantal overschrijdingen.
In natuurgebieden wordt beperkt direct ingegrepen om verontreinigingen te verminderen. De concentratie van vermestende stoffen in de
bovenste grondwaterlaag van natuurgebieden voldoet als deze vergeleken
wordt met de normen uit de kader richtlijn water (KRW) voor drinkwater.
Vergeleken met de KRW normen voor oppervlaktewater en voor het
behalen van de Natura 2000 doelstellingen zijn de gehalten nog te hoog.
Daarnaast is er nog een aanzienlijke depositie van vermestende stoffen
op deze natuurgebieden. In de relatief voedingsstoffenarme natuur op
de zandgronden in Brabant leidt dit tot veranderingen in de chemische
processen in de bodem en natuurlijke vegetatie. De verzuring van de
bodem in natuurgebieden is nog altijd hoog. Ook dit hangt samen met de
zandgrond, waarin relatief weinig zuur neutraliserende stoffen voorkomen.
Het voorkomen van zware metalen in de natuurbodem is, net als bij de
landbouwgrond, een erfenis van emissiebronnen uit het verleden en wordt
versterkt doordat zware metalen bij verzuring vrijkomen. Hierbij lijkt vooral
cadmium vaak meer voor te komen dan de norm uit de KRW toestaat, in
mindere mate geldt dit ook voor nikkel. Een van de maatregelen om te
komen tot natuurherstel is de aanpak van verdroging. Onder andere omdat
hiermee de gevolgen van vermesting en verzuring worden verminderd. In
een deel van de natuurgebieden zijn de maatregelen uitgevoerd, maar in
grote delen zullen deze nog moeten starten. Doel is om de verdrogingsbestrijding te hebben afgerond voor 2027.

S ti k s tofd e p os i ti e
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Figuur 4.1 Percentage meetpunten op landbouwgrond met overschreidingen van
de norm uit de Kaderrichtlijn Water voor vermesting, verzuring en zware metalen
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Figuur 4.2 Percentage meetpunten in natuurgebieden met overschreidingen van
de norm uit de Kaderrichtlijn Water voor vermesting, verzuring en zware metalen
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4.2

Grondwater

Grondwater wordt door drinkwaterbedrijven, industrie en de landbouw
gebruikt als drink- en beregeningswater. Een belangrijke reden waarom
grondwater veel gebruikt wordt is dat dit water over het algemeen zuiver is.
Verontreinigingen in dit water kunnen de functie van het water aantasten of
in ieder geval vragen om extra zuiveringsstappen voordat het gebruikt kan
worden. De kwaliteit van het grondwater hangt af van het gebiedstype en
de hydrologische situatie ter plaatse. Naast kwaliteit is ook beschikbaarheid
van grondwater van belang. Het (diepe) grondwater in Brabant heeft zich
in de loop van honderden jaren opgebouwd en wordt maar langzaam
aangevuld.
Langetermijndoelen

–– Het grondwater is schoon
–– De grondwatervoorraad blijft op peil

zware metalen

vermesting

verzuring

GRONDWATER
Langetermijntrend
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Ten opzichte van de vorige duurzaamheidbalans neemt de kwaliteit van het
grondwater licht af. Op de lange termijn kan echter geen duidelijke trend
worden waargenomen. Ten opzichte van Nederland is de vermesting van
het grondwater in Brabant lager. De vermesting met nitraat is in Brabant
wel hoger. Ook blijkt dat in provincies met relatief veel overschrijdingen
de overschrijdingen vaker plaatsvinden bij fosfaat. Deze verschillen worden
veroorzaakt door de hoge hoeveelheid (dierlijke) mest die in Brabant op
landbouwgrond wordt gebracht en door verschillen in grondsoort. Bij
verzuring en zware metalen is het aantal meetpunten met overschrijding
van de norm juist hoger. Bij verzuring is dit het gevolg van het beperkte
vermogen van de bodem om zuur te neutraliseren (lage buffercapaciteit),
en omdat juist nitraat en ammoniak (in tegenstelling tot fosfaat) leiden tot
verzuring. Bij zware metalen zijn de overschrijdingen deels het gevolg het
gebruik van zinkassen voor bodemverharding in het verleden. Ruimtelijk valt
op dat veel van de verontreinigingen zich concentreren in een gebied ten
noorden van de Belgische grens en in Oost-Brabant. Dit geldt vooral voor
verontreiniging met cadmium en nitraat en bij verzuring. Bij fosfaat nemen
de concentraties juist toe in de richting van de Maas, maar er vinden hier
geen overschrijdingen van de norm plaats. Voor de beschikbaarheid van
grondwater zijn er geen indicatoren in de balans opgenomen. De indicator
voor het herstel van verdroging in natuurgebieden laat wel zien dat er in
bepaalde gebieden een tekort aan (grond)water is. Onderzoek19 laat zien dat
in delen van oostelijk Brabant (de Slenk) de grondwatervoorraad afneemt.
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Bevindingen

Vermesting grondwater (index
t.o.v. Nederlands gemiddelde)
1.5 - 4.0
1.0 - 1.5
0.5 - 1.0
0.0 - 0.5

19

Leunk, I., & van Doorn, A. (2017). Trendanalyse grondwaterstands- en stijghoogtegegevens
Maasstroomgebied (2012-2016). Wageningen, KWR.
Verhagen, F., van Stijn, T., Hunink, J., & Stuman, R. (2017). Draagkracht grondwater Noord-Brabant.
Amersfoort, HaskoningDHV en Deltares.
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Figuur 4.3 Percentage meetpunten in het grondwater met overschreidingen van
de norm uit de Kaderrichtlijn Water voor vermesting, verzuring en zware metalen
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50%

Oppervlaktewater

Onder oppervlaktewater wordt verstaan dat deel van de bodem dat (in
principe) bedekt is met water. We onderscheiden stromende wateren zoals
rivieren en beken en stilstaande wateren zoals meren, kanalen, sloten en
vennen. Het oppervlaktewater wordt door de mens gebruikt in de landbouw
en voor recreatie en transport. Daarnaast biedt het oppervlaktewater plaats
aan ecosystemen. Door verontreinigingen in het oppervlaktewater kunnen
ecosystemen en de volksgezondheid worden bedreigd.
Langetermijndoelen

–– Het oppervlaktewater is schoon
kwaliteit waterflora

kwaliteit visstand

kwaliteit fytoplankton
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4.3
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Bevindingen

De voorraad oppervlaktewater laat een wisselend beeld zien wat betreft
de huidige scores. Wel is er voor de meeste indicatoren een (lichte)
vooruitgang te zien. De kwaliteit van de waterflora en de belasting van het
oppervlaktewater met stikstof en fosfaat scoren ten opzichte van andere
indicatoren relatief en gemiddeld over heel Brabant hoger. Wel zijn er
lagere scores in het noordoosten van de provincie. De kwaliteit van de
visstand en de overige verontreinigende stoffen en iets mindere mate de
kwaliteit van de macrofauna scoren lager. De lagere scores bij visstand en
macrofauna zijn gedeeltelijk te verklaren doordat deze, in tegenstelling
tot de flora, sterker afhankelijk zijn van het opheffen van barrières en de
aanwezigheid van nutriënten. De indicator voor waterflora laat een positieve
trend zien. Opvallend is verder dat provincies waarbij de visstand relatief
hoog scoort, vaak minder hoog scoren op waterflora. De provincies met
een goede waterflora lijken vooral op de hogere zandgronden te liggen en
meer stromende wateren te hebben.
In Brabant neemt het aantal waterlichamen waarbij de normen voor
prioritaire stoffen worden overschreden duidelijk af. Bij deze indicator doet
de provincie het ook beter dan het Nederlandse gemiddelde, evenals bij
de indicator voor fysisch chemische kwaliteit. Bij overige verontreinigende
stoffen is de score lager dan gemiddeld. Hierbij moet worden opgemerkt
dat er binnen deze KRW indicator specifiek stoffen zijn opgenomen
waarvan bekend is dat deze in veel en hoge concentraties voorkomen.
Binnen de voorraad oppervlaktewater zijn geen verschillen gevonden
tussen stad- en platteland. Enerzijds komt dit doordat waterlichamen
door meerdere gemeenten stromen. Anderzijds doordat de belasting van
oppervlaktewater (per oppervlakte eenheid) in steden hoog is door de
emissies van consumenten en industrie en in het buitengebied door de
landbouw. De optelling van deze bronnen zorgt voor een beperkt verschil
tussen stad en platteland.
K wa l i te i t wa te r flo ra
≤ 0. 4
0. 6 - 0. 4
0. 6 - 0. 8
0. 8 - 0. 9 5
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K wa l i te i t vi s s ta n d

Belasting stikstof
≥30
20 - 30
15 - 20
≤ 15
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Percentage waterlichamen dat voldoet aan KRW
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Figuur 4.4 Percentage waterlichamen dat minimaal matig scoort op de
KRW monitoring voor biologische kwaliteit
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Figuur 4.5 Percentage waterlichamen dat voldoet aan de KRW normen voor
chemische waterkwaliteit
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Lucht

De luchtkwaliteit wordt beïnvloed door emissies die vrijkomen bij vrijwel
alle menselijke activiteiten. Belangrijke emissiebronnen zijn industrie,
verkeer en landbouw. Naast de eigen bronnen wordt de luchtkwaliteit in
Brabant bepaald door emissies in het buitenland en andere provincies.
Waarbij opgemerkt kan worden dat stoffen uit Brabantse bronnen voor
een deel geëxporteerd wordt naar buiten Brabant. De kwaliteit van de lucht
heeft invloed op de gezondheid van mensen en de ontwikkeling van de
natuur. Daarnaast hebben emissies, van met name CO2, invloed op de
klimaatverandering.
Langetermijndoelen

–– Brabant is klimaatneutraal
–– De lucht is schoon
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Bevindingen

De voorraad lucht laat voor alle indicatoren een verbetering zien ten
opzichte van de waarden ten tijde van de vorige duurzaamheidbalans.
De emissie van koolstofdioxide is nog steeds veel te hoog om de
doelstellingen uit het nationale klimaatakkoord en de klimaatafspraken
van Parijs te halen. De trendmatige vooruitgang die hierbij wel zichtbaar
is hangt samen met onder andere de sluiting van de elektriciteitscentrale
Amer 8 eind 2015 en een verminderde productie bij Shell Moerdijk in
2015.
Bij de andere emissies is de grootste bijdrage, zowel in totaal als in de
vermindering, afkomstig van het verkeer. Bij de emissie van NMVOS
nemen ook de emissies bij de overige (niet chemische) industrie af. Ten
opzichte van Nederland zijn de emissies van stikstofoxiden per inwoner in
Noord-Brabant lager. In de stad zijn de emissies van stikstofoxiden en fijn
stof per inwoner lager20.
Door de afname van de emissies verminderen ook de concentraties van
stikstofoxiden en fijn stof. De afname in de concentratie van stikstofoxiden
lijkt wel min of meer te stabiliseren. Door het grootschalige karakter van
de concentratie ozon verandert deze weinig. In de stad is de concentratie
van stikstofoxiden hoger dan op het platteland. Dit komt door de hogere
emissies per oppervlakte eenheid en op specifieke plekken doordat het
minder ‘doorwaait’. In de steden vindt wel een grotere verbetering van de
emissies van stikstofoxiden ten opzichte van het buitengebied plaats. Ook
opvallend is dat de verbetering in de concentratie stikstofoxiden vooral in
het westen van de provincie plaatsvindt.

Concentratie NOx verschil 2018 - 2014
≥ 0.0
0.0 - -1.0
-1.0 - -2.0
-2.0 - -3.5
-3.5 - -4.0

Hinder en calamiteiten

20
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Dit wordt veroorzaakt doordat de emissies van verkeer worden toegerekend aan
wegdelen in de gemeenten en de wegen in het buitengebied ook door mensen
uit de stad worden gebruikt
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Figuur 4.6 Emissies van CO2 en NMVOS ten opzichte van 1990
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Figuur 4.7 Emissies van fijn stof en stikstofdioxide ten opzichte van 2010
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4.5

Hinder en calamiteiten

De voorraad hinder en calamiteiten gaat over de vraag of de burger in zijn/
haar dagelijks functioneren overlast ondervindt in de vorm van geur, licht,
geluid of externe risico’s. Daarbij kijken we zowel naar meetbare als naar
de ervaren overlast. Risico’s worden gevormd doordat mensen slachtoffer
kunnen worden van een (natuur)ramp. Overlast en risico’s kunnen leiden tot
fysieke of psychische gezondheidsklachten.
Langetermijndoelen

–– Er is geen door de mens veroorzaakte overlast in de vorm van geur, licht
en geluid

–– De kans om slachtoffer te worden van een ramp is verwaarloosbaar
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Vergelijking met
Nederland
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=

De voorraad hinder en calamiteiten laat een duidelijk verschil zien tussen
de indicatoren gericht op risico’s en die gericht op hinder en overlast. De
risico indicatoren scoren goed, terwijl de scores op hinder lager zijn.
Het risico op overstromingen is in de provincie laag doordat een deel
van de provincie ruim boven de zeespiegel ligt. Wel is de score voor deze
indicator omlaag gegaan doordat er gebouwd wordt in gebieden waar
een kans op overstroming bestaat. Het risico dat er in de omgeving van
bedrijven slachtoffers vallen door bijvoorbeeld explosies of het ontsnappen
van giftige stoffen, is sterk afgenomen en scoort nu goed. Voor beide
indicatoren geldt dat ze beter scoren dan het landelijk gemiddelde,
maar er geen verschil is tussen stad en platteland.
De scores voor de indicatoren gericht op hinder en overlast ontlopen
elkaar niet veel en zijn aan de lage kant. Bij de vergelijking met Nederland
valt wel op dat de beleefde hinder van geluid en stank, stof en vuil lager
is en de fysieke belasting door bijvoorbeeld geluid, hitte en (potentiële)
wateroverlast juist hoger. De lichtbelasting is ten opzichte van Nederland
lager, maar dat komt mede doordat de lichtbelasting in Zuid-Holland heel
hoog is. Op de overlast door stank, stof en vuil na scoren alle indicatoren
voor hinder en overlast in de steden slechter dan op het platteland.
Voor een goede vergelijking in de tijd zijn er bij deze indicatoren weinig
metingen beschikbaar en waar dit wel mogelijk is, is er geen duidelijke
trend waarneembaar.

Duurzaamheidbalans van Brabant 2018 | Ecologisch Kapitaal

Bevindingen

Geluidbelasting
30 - 100
20 - 30
15 - 20
≤ 15
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Geluidhinder
35 - 100
25 - 35
20 - 25
≤ 20

L i c h tb e l a s ti n g
10 - 20
6 - 10
2.5 - 6
0 - 2.5
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Natuur

Brabant is rijk aan natuur in de vorm van onder andere bossen, heide
en natuur binnen het agrarisch landschap. De natuur heeft zowel een
consumptiewaarde voor de mens voor recreatie en ontspanning als een
intrinsieke waarde in de vorm van de biodiversiteit. Door maatschappelijke
ontwikkelingen zoals verstedelijking, luchtemissies en intensivering van
de landbouw, staan zowel de kwaliteit als de kwantiteit van de natuur in
Brabant onder druk.
Langetermijndoelen

–– De natuur moet zoveel mogelijk in stand worden gehouden en zo
mogelijk versterkt
De
–– natuurlijke biodiversiteit moet worden behouden

soortenrijkdom graslanden

soortenrijkdom moerassen

soortenrijkdom
natuur
landelijk
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4.6

soortenrijkdom bos

soortenrijkdom heide

oppervlakte
nieuwe natuur
(nnb)

gebied
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NATUUR
Langetermijntrend
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Vergelijking met
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Bevindingen

De indexen21 voor de kwaliteit van de natuur laten op de lange termijn
vrijwel allemaal een achteruitgang zien. Alleen de index voor moerassen is
niet duidelijk achteruitgegaan. Het laatste decennium is in moerassen wel
een duidelijke achteruitgang in de stand van broedvogels waarneembaar.
Vaatplanten in moerassen nemen echter toe, wat resulteert in een min
of meer gelijk blijvende index. In bossen is de kwaliteit sinds 1995
met ongeveer 20% teruggelopen. In bossen is de achteruitgang van
dagvlinders het grootst, ook de broedvogelstand neemt af terwijl de
vaatplanten ongeveer gelijk blijven. De kwaliteit van de heide is het sterkst
gedaald, dit biotoop is ook redelijk gevoelig voor verstoring en vraagt
intensief beheer. Reptielen en dagvlinders laten de sterkste daling zien,
terwijl vaatplanten en broedvogels ongeveer gelijk blijven. De achteruitgang
bij natuurlijke graslanden lijkt zich enigszins te stabiliseren. Ook hier is een
duidelijke teruggang in de stand van dagvlinders de belangrijkste oorzaak
van de daling. Vaatplanten laten juist een lichte verbetering zien, terwijl
broedvogels licht achteruit gegaan zijn. De kwaliteit van de natuur in het
landelijk gebied is licht gedaald. Deze daling laat vooral de laatste jaren een
sterke trend zien. Daar komt nog bij dat de kwaliteit van de natuur bij de
start van de metingen (1995) al laag was. Voor alle typen natuur geldt dat
het aantal zeldzame soorten afneemt.
De verwerving en inrichting van het Natuurnetwerk Brabant vertoont
duidelijke vooruitgang. Inmiddels is 94% van dit netwerk ingericht en
in beheer genomen. Voor een kleine 85% bestaat dit uit bestaande
natuurgebieden. Het doel is om in 2027 het Natuurnetwerk Brabant te
hebben gerealiseerd.

21
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De indexen voor natuurkwaliteit zijn gebaseerd op systematische inventarisaties op 
vaste steekproeflocaties in natuurgebieden in Brabant. Deze worden aangevuld
met gegevens die worden verzameld door natuurorganisaties en vrijwilligers die zijn
opgenomen in de Nationale Databank Flora en Fauna. De gegevens over soortengroepen zijn niet in dit rapport afgebeeld, hiervoor is gebruik gemaakt van de gegevens
op www.brabantinzicht.nl
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Realisatie Natuurnetwerk Brabant

Natuurkwaliteit (index t.o.v. 1995/1996)
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Natuur landelijk gebied

Figuur 4.8 Indexen natuurkwaliteit ten opzichte van 1995/1996
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4.7

Landschap

De provincie Noord-Brabant kent een grote verscheidenheid aan natuur
en landschap. Dit aantrekkelijke en gevarieerde (mozaïek)landschap is
essentieel voor een goed leef- en vestigingsklimaat in de provincie.
Langetermijndoelen

–– De identiteit van het (Brabantse) landschap moet worden behouden en
versterkt
De
–– natuur moet bereikbaar zijn

oppervlakte natuur

afstand openbaar groen

stedelijkheid

afstand
recreatief
binnenwater

oppervlakte grasland

LANDSCHAP
Langetermijntrend
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De indicatoren binnen de voorraad landschap scoren relatief gemiddeld.
Dit is op zich begrijpelijk doordat Brabant een tussenpositie inneemt
tussen de Randstad en meer perifere gebieden. Ook is bijvoorbeeld
het westen en noordoosten van de provincie meer poldergebied terwijl
het zuidoosten meer bebost is. Gemiddeld resulteert dit wel in een iets
hoger aandeel bos en natuurlijk terrein dan gemiddeld in Nederland. Het
aandeel bos en natuurlijk terrein stijgt heel langzaam. De stedelijkheid
in Brabant ligt iets lager dan in Nederland en neemt licht toe. Ook de
oppervlakte grasland is iets lager dan in Nederland en daalt. De aanleg
van nieuwe natuur en gebouwen gaat waarschijnlijk ten koste van grasland.
Niet verrassend is dat de stedelijkheid en de oppervlakte bos en natuurlijk
terrein lager scoren in steden. Bij grasland blijkt er geen duidelijk verschil te
zijn. Dit komt mede door wat oppervlakte betreft relatief grote gemeenten
zoals Oss. waar ondanks de grote bevolkingsomvang wel veel grasland is.
De bereikbaarheid van de natuur is gemeten met de indicatoren afstand
openbaar groen en afstand recreatief binnenwater. Net als het aandeel van
landschapstypen veranderen deze indicatoren maar beperkt over de jaren.
De afstand openbaar groen is licht gedaald (en daarmee de indicatorscore
verbeterd) en ongeveer gelijk aan die van Nederland. De daling kan worden
verklaard uit de meer open opzet van nieuwbouwwijken. In steden is de
afstand tot openbaar groen ook lager dan in het buitengebied. In het
buitengebied is de behoefte aan openbaar groen ook lager, omdat hier
meer privaat groen is en natuurgebieden dichterbij liggen.
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Bevindingen

Aan deel Bos
0 - 9
9 - 18
18 - 30
30 - 50

A fs ta n d r e c r e a ti e f wa te r
6 - 12
4 - 6
2.5 - 4
0 - 2.5
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4.8

Energie

Energie is onontbeerlijk voor ons dagelijks functioneren. In al onze
activiteiten (consumptie, productie, dienstverlening, mobiliteit) wordt
energie gebruikt voor verschillende doeleinden. Aan het (overvloedig)
gebruik van fossiele brandstoffen voor energieomzetting zitten twee kanten.
In de eerste plaats gaat het om een eindige voorraad waarvan uitputting
dreigt. Daarnaast veroorzaakt het gebruik van fossiele brandstoffen allerlei
negatieve milieueffecten, in het bijzonder het broeikaseffect. Energiebesparing en opwekken en gebruik van duurzame energie zijn mogelijkheden
om deze effecten en het risico op uitputting te verminderen.
Langetermijndoelen

–– Alle geconsumeerde energie komt van duurzame bronnen
–– Burgers consumeren minder energie en stoten minder schadelijke
stoffen uit

–– Investeringen van bedrijven zijn gericht op vermindering van energieverbruik en uitstoot van schadelijke stoffen

elektriciteitsverbruik
gasverbruik bedrijven

huishoudens

gasverbruik huishoudens

elektriciteitsverbruik
bedrijven

energie-index
woningen

elektriciteit
uit biogas

hernieuwbare energie

windenergie

zonnestroom
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Langetermijntrend
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Bevindingen
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ENERGIE

De voorraad energie laat zien dat er ten opzichte van de doelstellingen
nog veel moet gebeuren. Wel laten vrijwel alle indicatoren een stijgende lijn
zien. De energietransitie lijkt dus wel in gang gezet.
Het totaal aan hernieuwbare energie in de provincie neemt af ten opzichte
van de vorige meting. Mogelijk houdt dit verband met de sluiting van de
Amer 8 waar biomassa werd bijgestookt. Over meerdere jaren gekeken
blijft de totale hoeveelheid hernieuwbare energie redelijk stabiel. Voor
enkele deelstromen, die samen goed zijn voor 16% van de duurzame
energieopwekking, zijn specifieke indicatoren opgenomen. Van deze
deelstromen van duurzame energie laat vooral zonnestroom een grote
stijging zien. Veel mensen en bedrijven hebben er de afgelopen jaren voor
gekozen om zonnepanelen te installeren. Het vermogen aan zonnepanelen
per landoppervlak is in steden groter, vooral omdat daar relatief meer
dakruimte beschikbaar is. De stijging van het vermogen aan zonnepanelen
is beperkt aan de randen van de provincie. Dit zijn ook vaak gebieden die
meer bebost zijn. Windenergie stijgt ook, maar daar loopt de provincie erg
achter op de rest van Nederland. Elektriciteitsproductie uit biogas is licht
afgenomen. Over de jaren heen blijft dit echter op een stabiel niveau en
boven het Nederlands gemiddelde.
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Het energiegebruik, gas en elektriciteit, in huishoudens daalt consequent.
De daling in het aardgasgebruik lijkt wel wat af te vlakken. Ook de
gemiddelde energie-index van woningen daalt. Ten opzichte van Nederland
is de gemiddelde energie-index lager, terwijl het daadwerkelijke gasgebruik
vergelijkbaar is met het Nederlandse gemiddelde. Het elektriciteitsgebruik
in Brabant is hoger dan het Nederlandse gemiddelde. Doordat woningen
kleiner zijn, is het energiegebruik in steden lager dan op het platteland. Bij
de voor woninggrootte gecorrigeerde energie-index is dit verschil er niet.
In bedrijven daalt het gasgebruik per werknemer. Het totale gasgebruik
door Brabantse bedrijven is echter gestegen, zij het minder sterk dan
de totale werkgelegenheidsgroei. Er is dus sprake van een relatieve
ontkoppeling. Het gevolg van het herstel van de economie die een grotere
gasconsumptie én een sterke werkgelegenheidsgroei met zich meebrengt.
Dit hangt gedeeltelijk ook samen met verschuivingen in de sectorstructuur
waarbij werkgelegenheidsgroei plaats vindt bij bedrijven die minder gas
gebruiken. Het gasgebruik per werknemer in bedrijven is lager dan het
Nederlands gemiddelde. Dit komt mede doordat grote energiegebruikers
in Brabant zoals Shell en de Amercentrale andere energiedragers als bron
voor energie gebruiken. Het elektriciteitsgebruik per werknemer in bedrijven
verandert weinig en is vergelijkbaar met het Nederlands gemiddelde.

E l e k tri ci te i ts ve rb ru i k h u i s h o u d e n s
3 3 0 0 - 40 0 0
3000 - 3300
2 70 0 - 3 0 0 0
2 6 0 0 - 2 70 0
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Zonnestroom verschil 2018 - 2014
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Figuur 4.9 Gas- en elektriciteitsverbruik bedrijven in GJ per werknemer

Energiegebruik huishoudens (GJ/woning)
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Figuur 4.10 Gas- en elektriciteitsverbruik bedrijven in GJ per woning
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Figuur 4.11 In Brabant opgesteld vermogen aan windturbines in kW per hectare
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Figuur 4.12 In Brabant geïnstalleerd vermogen aan zonnepanelen in kWp per hectare
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Afval en grondstoffen

Afval komt vrij doordat producten verwerkt en gebruikt c.q. verbruikt
worden. De verwerking van afval (o.a. storten, verbranding) kan leiden
tot diverse milieuproblemen. Door hergebruik en recycling kunnen deze
effecten worden verminderd en kan tevens een bijdrage geleverd worden
aan het tegengaan van de uitputting van grondstoffen. Een belangrijke
voorwaarde voor effectief hergebruik en recycling is dat afvalstromen zuiver
bij de verwerker worden aangeboden.
Langetermijndoelen

–– Alle huishoudelijk afval wordt gescheiden ingezameld
–– Producten en grondstoffen worden zo veel mogelijk opnieuw gebruikt

Duurzaamheidbalans van Brabant 2018 | Ecologisch Kapitaal

4.9

gft afval

totaal huishoudelijk afval

oud papier en
karton

verpakkingsglas

huishoudelijk restafval

pmd

AFVAL EN GRONDSTOFFEN
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Vergelijking met
Nederland

Vergelijking
steden / landelijk
gebied

totaal huishoudelijk afval



=

=

huishoudelijk restafval







GFT afval

=





oud papier en karton





=

verpakkingsglas

=





PMD afval





=

81

Duurzaamheidbalans van Brabant 2018 | Ecologisch Kapitaal

Bevindingen

Bij de voorraad afval en grondstoffen zien we vrijwel over de hele linie
verbeterde scores. Brabant scoort ten opzichte van het gemiddelde in
Nederland op alle indicatoren beter, behalve voor het totaal huishoudelijk
afval. In Brabant wordt dus relatief goed gescheiden ingezameld.
De totale hoeveelheid afval in Brabant is vooral groot in het westelijke
deel van de provincie en de gemeenten aan de noordoost grens. Bij deze
laatste gemeenten wordt overigens wel een grote hoeveelheid GFT afval
gescheiden ingezameld.
Huishoudens ‘produceren’ vergeleken in de tijd niet alleen in totaal minder
afval maar ook minder restafval. De hoeveelheid ingezameld oud papier
en karton neemt af, als gevolg van de toenemende digitalisering van de
media. De grootste stijging in de hoeveelheid gescheiden inzameling is te
vinden bij het PMD afval, doordat daar de laatste jaren actief beleid op is
gevoerd. Vooral in de steden lijkt hier grote vooruitgang te worden geboekt.
Gezien de nog relatief hoge hoeveelheden restafval in de steden, verloopt
hier de gescheiden inzameling nog wel minder goed. Dit komt onder
andere door de aanwezigheid van hoogbouw in steden waar de gescheiden
inzameling lastiger te organiseren is.

Huishoudelijk afval (kilogram per inwoner)
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Figuur 4.13 Stromen van ingezameld huishoudelijk afval in kg per inwoner
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Totaal huishoudelijk afval
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Binnen het economisch kapitaal staat het functioneren van de
regionale economie centraal. De focus is gericht op behoud en
versterking van het vermogen van een regio om voldoende inkomen te
genereren. Of een regio daar ook daadwerkelijk in slaagt, is afhankelijk
van de vraag of de regio als gebied én de bedrijven in de regio er in
slagen zich in de internationale concurrentiestrijd een goede uitgangspositie te verwerven.

Het concurrerend vermogen van een regio wordt in belangrijke mate bepaald
door het samenspel van de economische structuur en het regionale vestigingsklimaat. Bij de economische structuur gaat de aandacht uit naar
zaken als de sectorale samenstelling (bedrijfstakken, exportgerichtheid,
innovativiteit), grootteklassestructuur, aandeel buitenlandse bedrijven,
onderlinge verwevenheid (clustering) etc. In het regionale vestigingsklimaat
zijn zaken van belang als beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel,
ontsluiting via weg, lucht, water, spoor, ICT, kennisinfrastructuur (universiteiten
en hogescholen, publieke R&D, maar ook private kennisinvesteringen), ruimte
voor bedrijvigheid (bedrijfsterreinen, kantoorgebouwen), politieke stabiliteit
etc. De relatie tussen de economische structuur en het regionale vestigingsklimaat is een dynamische, die sterk beïnvloed wordt door de wijze waarop
bedrijven reageren op veranderingen in hun omgeving en hun bedrijfsstrategie hieraan aanpassen. Veranderingen in consumentenvoorkeuren,
technologische ontwikkelingen uitmondend in product- en procesinnovaties,
internationalisering van de concurrentieverhoudingen, veranderingen in de
geopolitieke verhoudingen etc. hebben allemaal invloed op de waardering van
het bedrijf van het regionale vestigingsklimaat. We zien dan ook dat bepaalde
elementen uit het regionale vestigingsklimaat in de loop van de tijd aan
betekenis winnen terwijl andere juist aan betekenis verliezen. In het kader van
het bevorderen van de innovatiekracht van regio’s wordt bijvoorbeeld grote
waarde toegekend aan de aanwezigheid van kennisinstellingen en aan de
verbindingen tussen deze kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Creativiteit
wordt in de huidige economie steeds meer een cruciale factor. Zowel de
productie van diensten als die van kennis bestaan bij de gratie van creativiteit.
Niet alleen de behoeften en de waardering van het bedrijfsleven van het
regionale productiemilieu zijn aan veranderingen onderhevig, dat geldt ook
voor het regionale productiemilieu zelf. Dat is geen statisch geheel. Aanleg
van wegeninfrastructuur ontsluit nieuwe gebieden, investeringen in de kennisinfrastructuur bijvoorbeeld door de komst van een kennisinstituut verhoogt de
aantrekkelijkheid van de regio voor kennisintensieve bedrijven, verbeteringen
in het woon- en leefklimaat maakt een regio aantrekkelijker als woonplaats
voor werknemers, het ter beschikking stellen door regionale overheden
van investeringspremies aan bedrijven heeft invloed op de locatiekeuze
van bedrijven en op de waardering van reeds gevestigde bedrijven van hun
huidige locatie.
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5 Economisch Kapitaal
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5.1

Voorraad Arbeid

Arbeid binnen het economisch kapitaal verwijst naar het vermogen van
de mens om een bijdrage te leveren aan het proces van het produceren
van goederen en het leveren van diensten. Het gaat hier niet om de zelf
verwerkelijking die een individu kan putten uit het verrichten van werk of om
de drang naar erkenning. De kwaliteit van het beschikbare aanbod (kennis,
ervaring, creativiteit) en de (kwantitatieve) beschikbaarheid van het werk
vormen samen een cruciale economische factor. Het functioneren van de
arbeidsmarkt is van groot belang om vraag en aanbod bij elkaar
te brengen.
Langetermijndoelen

–– De vraag naar en het aanbod van arbeid zijn in evenwicht: kwantitatief en
kwalitatief

–– Het arbeidspotentieel van de totale potentiële beroepsbevolking wordt
benut
Arbeid
is gezond
––

werkloosheid

werkgelegenheidsfunctie

ontgroening en

benutting

vergrijzing

arbeidspotentieel

arbeidsongeschiktheid

86

Langetermijntrend

Vergelijking met
Nederland

Vergelijking
steden / landelijk
gebied

werkgelegenheidsfunctie



=



benutting arbeidspotentieel



=

=

werkloosheid

=





ontgroening en vergrijzing



=



arbeidsongeschiktheid



=



Bevindingen

De voorraad arbeid laat positieve resultaten zien. De werkloosheid is fors
afgenomen en ligt structureel onder het Nederlandse gemiddelde, ook
toen de economische recessie op zijn hoogtepunt was. De werkloosheid
concentreert zich met name in de B5 en in iets mindere mate in de
middelgrote gemeenten (+ 50.000 inwoners). Ze is het hoogst onder
mensen met een lage opleiding (bijna 3x zo hoog als onder hoog
opgeleiden) en onder mensen met een niet-westerse migratieachtergrond
(conform het landelijke beeld). De afname van de werkloosheid wordt
ook weerspiegeld in de toegenomen benutting van het totale arbeidspotentieel. De behoefte aan mensen die kunnen en willen werken is groot.
Tegelijkertijd kan vastgesteld worden dat de langdurige werkloosheid niet of
niet in hetzelfde tempo afneemt (zie voorraad economische participatie).
Blijkbaar zijn niet alle hoofden en handen even geschikt. Bedrijven geven
aan dat het vinden van het juiste personeel een belangrijke belemmering
vormt voor de groeiambities. Ook het aantal arbeidsongeschikten is verder
gedaald.
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ARBEID

De werkgelegenheidsfunctie, de verhouding tussen het aantal banen in
Brabant en de werkzame beroepsbevolking, is licht verslechterd. Dit komt
omdat de groei van het aantal banen geen gelijke tred houdt met de
groei van de beroepsbevolking (deze is opgerekt tot 75 jarigen die (willen)
werken). De indicatorwaarde ligt net onder de 100 daarmee aangevend dat
de omvang van de werkgelegenheid in Brabant net onvoldoende groot is
om haar werkzame beroepsbevolking van werk te voorzien. Een deel hiervan
werkt daarom buiten de provinciegrenzen en pendelt dagelijks (uitgaande
pendel). Daarnaast is er ook een grote inkomende pendelstroom. Deze
pendelstromen veroorzaken grote congestieproblemen. Wegen slibben
dagelijks dicht, treinen zijn vaak overvol.
De indicator ontgroening en vergrijzing geeft informatie over de
leeftijdsopbouw van de beroepsbevolking. Ze zegt iets over de toekomstbestendigheid van de arbeidsmarkt. Vanuit arbeidsmarktperspectief is een
groter aandeel jongeren en een lager aandeel oudere werknemers (45-75
jaar) gewenst. We meten de mate waarin de Brabantse situatie afwijkt van
het landelijke beeld. Brabant wijkt daarin licht negatief af, zij het dat de
verschillen kleiner worden: iets minder jongeren, iets meer ouderen. Binnen
Brabant zijn de verschillen groter.
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Figuur 5.1 Het aandeel van 15-25 en 45-75 jarigen in de beroepsbevolking ten opzichte
van het nationale gemiddelde
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5.2

Kapitaalgoederen

Tot kapitaal(goederen) wordt alles gerekend wat voor de productie van
goederen of diensten wordt gebruikt. Te denken valt hierbij aan machines,
apparaten, transportmiddelen, grond en gebouwen, kortom ‘productief
kapitaal’. Het is economisch van groot belang niet alleen dat er voldoende
kapitaalgoederen aanwezig zijn, dat deze van goede kwaliteit zijn maar ook
dat de voorraad via investeringen minimaal op peil wordt gehouden dan wel
uitgebreid wordt.
Langetermijndoelen

–– Bedrijven maken voldoende winst om te kunnen investeren
–– Bedrijven investeren voldoende voor het in stand houden en versterken van
het productieve vermogen van de economie
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tekort aan arbeidskrachten
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In vergelijking met de vorige duurzaamheidbalans, die gepresenteerd
werd op het hoogte- of zo men wil dieptepunt van de economische
crisis, is het beeld voor deze voorraad negatiever. Dat is verrassend.
De arbeidsproductiviteit is fors gestegen, dat is positief. Je zou verder
verwachten dat bedrijven op dit moment positiever zouden zijn over de
huidige economische situatie. Maar het tegendeel is eigenlijk waar. Het
vertrouwen in de economie is dan wel gestegen, maar slechts één op de
zes bedrijven geeft aan dat ze verwachten dat het economisch klimaat zal
verbeteren. Iets soortgelijks zien we ook met betrekking tot het rendement
van bedrijven. Nog geen 20% zegt dat het rendement verbeterd is. Deze
wat negatieve teneur zou kunnen samenhangen met het feit dat meer
dan een kwart van de bedrijven aangeeft dat hun groeimogelijkheden
belemmerd worden door problemen met het aantrekken van het juiste
personeel22. Dit probleem speelt in alle sectoren maar met name in de
ICT, logistiek en zakelijke diensten vinden veel bedrijven moeilijk het juiste
personeel. Overigens speelt dit vraagstuk niet alleen aan de bovenkant van
de arbeidsmarkt, ook aan de onderkant van de arbeidsmarkt is er sprake
van een mismatch. Er is aan de ene kant veel vraag naar laagopgeleiden in
techniek, transport & logistiek en agrarische beroepen. Sollicitanten in die
beroepen ervaren relatief weinig concurrentie. Aan de andere kant ervaren
laagopgeleiden in de commerciële sector en de administratieve sector juist
veel concurrentie23.
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Ervaren tekort aan arbeidskrachten
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Figuur 5.2 Percentage ondernemers dat aangeeft belemmeringen in hun
ontwikkeling te ervaren door een tekort aan arbeidskrachten

22

Rabobank (2018). Economische groei vertraagt; laatste kans om dak te repareren terwijl de zon
schijnt. Geraadpleegd van https://economie.rabobank.com/economisch-kwartaalbericht/

23

Provincie Noord-Brabant (2018). Bouwsteen economie en internationalisering Brabant Foto’
Brabantse economie. Bijlage bij Bouwsteen Economie en Internationalisering
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5.3

Economische structuur

De kracht van een regionale economie wordt in belangrijke mate bepaald
door de in de regio aanwezige bedrijvigheid. Daarbij gaat het zowel om het
geheel van al die bedrijven maar ook om de grootteklasse- en sectorale
structuur (de regionale productiestructuur). Deze structuur moet zodanig
zijn dat deze economische groei kan genereren, maar ook (zeker niet
onbelangrijk) conjuncturele schokken kan opvangen.
Langetermijndoelen

–– De Brabantse economie is concurrerend, zowel nationaal als
internationaal

–– De economische structuur wordt permanent vernieuwd en versterkt
door de komst van startende en zich nieuw in Brabant vestigende
ondernemingen

opheffingen

BRP per hoofd
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aandeel topsectoren

ECONOMISCHE STRUCTUUR
Langetermijntrend
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Het overall beeld is positief. Het Bruto Regionaal Product (BRP) per hoofd
van de bevolking is verder gestegen en ligt tevens boven het Nederlandse
gemiddelde. Tussen 2010 en 2016 steeg het BRP per hoofd in Brabant
met 13%, in Nederland met 8,5%. De groeicijfers illustreren de betekenis
van Brabant voor de groei van de Nederlandse economie (Brabant als
een van de economische groeimotoren van Nederland). Het aandeel
snelgroeiende bedrijven is zeer fors gestegen. Het aandeel starters is
licht afgenomen, datzelfde geldt ook voor het aantal opheffingen. Per
saldo groeit het aantal bedrijven. Verder is het aandeel werkgelegenheid
in de op landelijk niveau bepaalde topsectoren gestegen. Brabant kent
in vergelijking met de rest van Nederland een hoger aandeel in deze
topsectoren. Overigens is er landelijk een discussie gaande over de
houdbaarheid van het topsectorenbeleid. Het gaat gebukt onder een
veelheid van doelstellingen en is in de ogen van velen aan herziening toe.
Brabant heeft in haar economisch beleid een tussenpositie ingenomen
tussen het landelijke topsectorenbeleid en het Europese beleid dat veel
sterker gericht is op verbinding met maatschappelijke opgaven24.
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BRP per hoofd, index t.o.v. NL
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24

Dubbeldam, L., Vermeulen, P., Orbon, I., du Long, K., Dagovs, J. & van Kasteren, H.
(2018). Expeditiegids Brabant. Opgaven, perspectieven en cijfers voor de Provinciale
Statenverkiezingen 2019, gezamenlijke uitgaven van Brabant Advies, het PON en Telos
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Figuur 5.3 Ontwikkeling van het aandeel starters en opheffingen ten opzichte van het totaal aantal
bedrijven tussen 2014 en 2018
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Kennis

Kennis draait hier eerst en vooral om kennis die gebruikt wordt in
het productieproces. Een steeds belangrijkere ‘input’ in onze kennis
samenleving. Een onderscheid kan gemaakt worden tussen menselijke
kennis en kennis opgeslagen in de kapitaalgoederen. Voor het op peil
houden en vernieuwen van de kennis van bedrijven en beroepsbevolking
is een goede kennis- en creatieve infrastructuur onontbeerlijk.
Langetermijndoelen

–– De kennisinfrastructuur is van hoog niveau en versterkt het bedrijfsleven
–– Investeringen van bedrijven zijn gericht op voortdurende vernieuwing van

producten, productieprocessen en dienstverleningsprocessen
Het
creatieve, innovatieve en aanpassingsvermogen van het bedrijfsleven
––
wordt voortdurend versterkt

capaciteit WO/HBO
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Bevindingen

De voorraad kennis laat uitstekende resultaten zien. Dat geldt in het
bijzonder voor de R&D investeringen. Deze zijn van groot belang voor de
moderne, kennisintensieve economie. R&D draagt immers bij aan het
niveau en de benutting van kennis, die op hun beurt weer cruciaal zijn
voor het vermogen van bedrijven om producten en productiemethoden te
innoveren. Technologische vooruitgang wordt bereikt door de ontwikkeling,
verspreiding en toepassing van kennis en R&D kan dus worden gezien als
een van de pijlers van de kennistransfer. Brabant is koploper in Nederland
als het gaat om R&D per werknemer. Deze is tussen 2012 en 2016 met
19% gestegen, landelijk bedroeg de stijging 11%. Het betreft voornamelijk
private R&D en is daardoor conjunctuurgevoeliger dan de publieke R&D.
Het aandeel high- en mediumtech werkgelegenheid is licht gedaald
maar ligt nog steeds op een hoog niveau. Het aandeel hoogopgeleiden
en het gedeeltelijk daaraan gekoppelde aandeel kenniswerkers is verder
gestegen. Voor Brabant die een topkennis en innovatieregio wil zijn een
belangrijk gegeven. Een aanzienlijk aandeel van deze kenniswerkers komt
overigens uit het buitenland om de simpele reden dat deze in Nederland
niet beschikbaar zijn. In meer algemene zin is er sprake van een internationalisering van de Brabantse arbeidsmarkt met de komst van vele
arbeidsmigranten. De capaciteit van WO/HBO is verder gestegen. Het
aandeel van de creatieve industrie is eveneens gestegen.
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5.5

Infrastructuur en bereikbaarheid

In onze ‘hoog mobiele’ samenleving speelt bereikbaarheid en de daarbij
behorende infrastructuur in al zijn verschijningsvormen een steeds
crucialere rol. Dat geldt niet alleen voor het economisch functioneren van
onze samenleving, maar evenzogoed voor het sociale functioneren.
Langetermijndoelen

–– Bedrijven, voorzieningen, instellingen en economische centra zijn goed
bereikbaar en ontsloten via alle modaliteiten
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De resultaten voor de voorraad infrastructuur en bereikbaarheid geven
aanleiding tot zorg. Verheugend is te constateren dat het goederenvervoer over het spoor fors is toegenomen. Daar staat een afname van het
goederenvervoer over het water tegenover en vooral, onder invloed van de
economische hoogconjunctuur en opkomst van online winkelen, een fors
gestegen vervoer (in tonnen) over de weg. Verder blijft het motorvoertuigbezit in Brabant verder stijgen. Beide ontwikkelingen, gestegen vervoer
over de weg en toegenomen voertuigbezit dragen zeker bij aan de sterk
toegenomen filezwaarte in Brabant met alle negatieve gevolgen van dien:
meer milieudruk, langere reistijden (economisch en sociaal negatief) en
toegenomen verkeersonveiligheid (aantal verkeersslachtoffers stijgt weer).
Het aandeel schone voertuigen is in de voorbije periode verdubbeld maar
nog steeds zeer laag (dieprode kaart). Wel is het aantal laadpalen fors
toegenomen waardoor de randvoorwaarden om überhaupt elektrisch te
kunnen rijden zijn verbeterd.
Waar het gaat om bereikbaarheid kijken we vooral naar de ontsluiting via
weg, spoor en bus. De ruimtelijke inrichting van Brabant, het Brabantse
mozaïek, brengt met zich mee dat de directe aansluiting van met name
kleine kernen op het hoofdwegenstelsel te wensen overlaat, gemeten in de
gemiddelde afstand tot een oprit tot een hoofdverkeersweg. Deze bedraagt
2,1 kilometer. Alleen Friesland scoort slechter. Datzelfde geldt, zij het in
iets mindere mate, voor de ontsluiting via het spoor. Gemiddeld genomen
is de afstand in Brabant tot een treinstation 6,2 kilometer. Noord-Brabant
heeft met de provincies Noord- en Zuid-Holland het laagste aantal meters
spoorweg per inwoner. Op 1 januari 2015 woonde 92 procent van de
Nederlandse bevolking in de omgeving van een busstation of halte (binnen
500 meter van een bus of tramhalte). In Noord-Brabant bedroeg dit
aandeel 89 procent, vergelijkbaar met de provincies Gelderland (88%) en
Overijssel (88%), qua stedelijkheid vergelijkbaar met Brabant25.

25

Provincie Noord Brabant (2018). Bussen in Brabant. Trends in het regionaal OV 2012 -2017.
Geraadpleegd van https://www.reizigersoverlegbrabant.nl/sites/default/files/ckeditor/trendrapport_ov_brabant_2014_interactive.pdf
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Figuur 5.4 Het aantal vervoerde goederen (in tonnen x 1000) over het spoor, water en wegennetwerk
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Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden

Economische activiteiten vinden altijd ergens plaats: op een bedrijventerrein, in bedrijfsruimten, kantoren, winkels en in toenemende mate onder
invloed van de digitale revolutie thuis en in (semi) openbare ruimten.
Beschikbaarheid, segmentatie en (steeds belangrijker) de kwaliteit van
bedrijventerreinen, bedrijfsruimten en kantoren zijn belangrijke randvoorwaarden voor het goed functioneren van de regionale economie.
Langetermijndoelen

–– Er is voldoende ruimte (terreinen, bedrijfspanden) beschikbaar voor het
bedrijfsleven

–– De beschikbare ruimte voor bedrijvigheid wordt zorgvuldig beheerd:
zuinig ruimtegebruik en aangepast aan de tijd
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Bevindingen

Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden gaan vooral over de plekken waar
economische activiteiten plaatsvinden: bedrijventerreinen, kantoren, winkels,
thuis, boerderijen. Een wereld die volop in beweging is. Enerzijds door
een verder aantrekkende economie die ruimtevraag met zich meebrengt,
anderzijds door allerlei maatschappelijk ontwikkelingen die juist een
veranderende kwalitatieve ruimtevraag met zich meebrengt. Te denken valt
aan duurzaamheid en energietransitie, circulaire economie en industriële
symbiose, automatisering en robotisering, smart industry en smart
logistics, e-commerce, toename van het aantal zzp’ers, tijd- en plaatsonafhankelijk werken. En dan hebben we het nog niet over de ontwikkelingen in
de agrarische sector waar, zo is de verwachting, de herstructurering, die in
deze sector plaatsvindt, zal leiden tot een totale leegstand aan agrarische
gebouwen in 2030 van naar verwachting 6,2 miljoen m2.
De leegstand van winkels is in de periode 2014-2017 verder toegenomen.
Wel lijkt het hoogtepunt voorlopig bereikt. In 2017 is de leegstand voor
het eerst afgenomen. Dat geldt niet voor alle Brabantse gemeenten. In de
B4 gemeenten is er sprake van een substantiële daling van de leegstand
(-33.000 m2), terwijl in de 10 middelgrote gemeenten er juist sprake is
van een toename(+22.000 m2). Met name in de stadscentra verdwijnen
er winkelmeters en worden winkels steeds vaker vervangen door woningen
en horeca. Buiten de stads- en dorpscentra is er echter sprake van een
toename van het winkeloppervlak (verspreide winkels en woonboulevards)
en voor dit soort plekken liggen ook nog behoorlijk wat harde plannen op
de plank.
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De leegstand van kantoren ligt nog steeds op een hoog niveau en ver
boven de frictieleegstand, het gewenste leegstandspercentage van 5%.
Ten opzichte van de metingen uit de duurzaamheidbalans 2014 (data
2013) is er nog sprake van een stijging van het leegstandspercentage,
maar inmiddels heeft ook hier, net als bij de winkelleegstand het herstel
zich ingezet. Tussen 2016 en 2018 is de totale omvang van de kantorenvoorraad met zo’n 200.000 m2 afgenomen, mede als gevolg van
het onttrekken van kantoren aan de voorraad. En ook hier zien we, als we

De voorraad bedrijventerreinen laat een positief beeld zien. In de vorige
duurzaamheidbalans constateerden we nog een zeer ruim aanbod
aan bedrijventerreinen, inmiddels is dit aanbod teruggebracht tot het
frictieniveau. Dit is het gevolg van enerzijds een aantrekkende marktvraag
(tussen 2014 en 2017 is ruim 450 ha. uitgegeven) en anderzijds door
op regionaal niveau aanbod te schrappen c.q. niet te ontwikkelen, meer
vraaggericht te ontwikkelen (pas als er een concrete vrager is) en regionaal
onderling betere afspraken te maken. De regio West-Brabant is koploper
als het gaat om de uitgifte van bedrijventerreinen in de voorbije 10 jaar
(ongeveer 1/3 van de uitgifte vond plaats in West-Brabant). Naar sectoren
gekeken kwam bijna tweederde van het uitgegeven areaal voor rekening
van de logistieke sector en de groothandel27.
Waar het gaat om het vraagstuk van de veroudering van bedrijventerreinen
kan vastgesteld worden dat ongeveer 30% van alle bedrijventerreinen als
verouderd kan worden beschouwd. Dat is ongeveer 10% van het totale
bedrijventerreinenareaal. De verouderingsproblematiek betreft dus vooral
kleine(re) terreinen. Ter vergelijking: de gemiddelde oppervlakte van de
verouderde bedrijventerreinen bedraagt nog geen 10 ha. terwijl die van de
niet verouderde bedrijventerreinen ruim 40 ha. bedraagt. Midden-Brabant
heeft relatief gezien de meeste verouderde bedrijventerreinen. Voor 77
verouderde terreinen, met een totale oppervlakte van 254 ha., pakken
gemeenten de herstructurering (voorlopig) niet op. Op dit moment zijn er
plannen in de maak c.q. reeds in uitvoering voor in totaal 1273 ha. Sinds
2014 is de herstructurering van 454 ha. afgerond28.
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onderscheid maken naar gemeenten, een ontwikkeling met twee gezichten.
In de B4 gemeenten is er sprake van een sterke positieve dynamiek (veel
onttrekkingen, opleveringen en opname van kantoorruimtes), terwijl het
herstel in de overige Brabantse kantoorgemeenten (veel middelgrote
gemeenten) veel minder sterk is26.

Vanuit het oogpunt van duurzaamheid zijn zuinig ruimtegebruik (netto-
brutoverhouding) en multi modale ontsluiting belangrijke onderwerpen.
Vastgesteld kan worden dat ten aanzien hiervan nog weinig vorderingen
zijn gemaakt.

26

Gies, T., Nieuwenhuizen, W., Naeff, H. & van Och, R. (2016). Leegstand agrarisch
vastgoed Noord-Brabant, Alterra Wageningen UR

27

Provincie Noord-Brabant (2018). Feiten en cijfers Brabantse detailhandel 2018.
Toelichting, 24 april 2018 & factsheet Feiten en cijfers Brabantse detailhandel 2018

28

de Kort E.J., Ploem, H., van der Molen, G. & Stopel, P. (2018), Prognose bedrijventerreinen
en kantoren Noord-Brabant, Stec Groep, pag. 78-81
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De duurzaamheidbalans geeft een gedetailleerd beeld hoe Brabant er
vanuit een breed duurzaamheidsperspectief voorstaat. Maar Brabant is niet
homogeen, verre van. Het Brabant van ‘het zand’ is een ander Brabant dan
het Brabant van ‘de klei’ of het Brabant van ‘het rivierenland’. Er zijn grote
verschillen tussen stad en platteland. Maar ook binnen de steden (op wijken buurtniveau), tussen de B4 en de middelgrote gemeenten (50.000+
gemeenten) zijn er verschillen. In het voorgaande hebben we met behulp
van de ‘duimpjes’, het kaartmateriaal en de beschrijvingen al iets laten
zien van die verschillen in Brabant qua ontwikkeling en problematiek. In
het navolgende zetten we de belangrijkste verschillen op een rij. In eerste
instantie volgen we de lijn van de duurzaamheidbalans en geven aan waar
er binnen de voorraden relevante verschillen te constateren zijn. Vervolgens
gebruiken we de zogenaamde Index voor Meervoudige Achterstanden
(MDI = Multi Depriviation Index), die we samen met het PON hebben
ontwikkeld voor de Monitor Sociale Veerkracht, om de verschillen binnen
Brabant in de verdeling van hulpbronnen voor welzijn en welvaart in kaart
te brengen.

6.1
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6 Ruimtelijke verschillen in Brabant

Ruimtelijke verschillen vanuit een
duurzaamheidsoptiek
Voor het sociaal-cultureel kapitaal geldt dat er grote verschillen zijn
tussen de stad en het platteland. Met betrekking tot alle aspecten van
participatie (economische, maatschappelijke en politieke) laat de stad
slechtere resultaten zien dan het platteland. De participerende burger zit
vooral in de kleinere gemeenten. Als we de resultaten voor maatschappelijke, economische en politieke participatie van de B4 gemeenten
vergelijken met de middelgrote gemeenten in Brabant zien we een
vergelijkbaar patroon als bij de vergelijking van de grote gemeenten
met de plattelandsgemeenten. Alleen met betrekking tot eenzaamheid,
opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen en langdurige werkloosheid
doen de B4 gemeenten het beter dan de middelgrote gemeenten. Ook
voor alle individuele gezondheidsaspecten zoals levensverwachting,
beoordeling van de eigen gezondheid, onvoldoende bewegen, riskant
gedrag en verwarde personen zijn de resultaten van de stad slechter dan
die van het platteland. Kijkend naar de verschillen tussen de B4 en de
middelgrote gemeenten is het beeld als het gaat om de beschouwde
gezondheidsaspecten niet eenduidig. Wel is de levensverwachting in de
B4 lager, maar de beoordeling van de eigen gezondheid juist weer beter
dan in de middelgrote gemeenten. Waar het gaat om veiligheid scoren
de grote en middelgrote steden over de gehele linie (veel) slechter dan
het platteland. Voor de B4 geldt dat de scores (nog) slechter zijn dan
die van de middelgrote gemeenten. Het voorzieningenniveau in de stad
is bijna als vanzelfsprekend beter dan op het platteland. Dat geldt voor
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alle soorten voorzieningen: culturele voorzieningen, zorgvoorzieningen
(huisartsen/ziekenhuis), scholen, winkels en dagelijkse voorzieningen.
De B4 onderscheidt zich op dit punt over de gehele linie positief van de
middelgrote gemeenten. Met betrekking tot de belevingskant van wonen
en woonomgeving geldt dat het platteland betere resultaten laat zien dan
de stad met uitzondering van de tevredenheid over het winkelaanbod. De
tevredenheid in de middelgrote steden met de woning, woonomgeving en
de winkels is groter dan in de B4. Met betrekking tot onderwijs geldt dat
het aanbod aan scholen (basis- en voortgezet onderwijs) in de stad beter is
dan op het platteland, maar dat de stad meer jongeren heeft die voortijdig
schoolverlaten en minder jongeren die onvertraagd het einddiploma
behalen. Op deze laatste twee aspecten scoort de B4 slechter dan de
middelgrote gemeenten.
Het beeld voor het economisch kapitaal is anders dan voor het sociale.
De resultaten zijn veel positiever voor de stad. Er is sprake van een grotere
economische dynamiek: meer starters maar ook meer opheffingen, meer
snelgroeiende bedrijven, sterkere werkgelegenheidsfunctie, minder last van
ontgroening en vergrijzing, beter aanbod van OV voorzieningen. Wel is de
werkloosheid in de steden groter en hebben ze ook relatief meer arbeidsongeschikten. De steden hebben relatief meer leegstaande kantoren en
verouderde bedrijventerreinen dan het platteland. Het onderscheid zoals
hierboven geschetst tussen stad en platteland bestaat er grofweg ook
tussen de B4 gemeenten en de middelgrote gemeenten als het gaat om
de economische dynamiek en aanbod OV. Wel hebben de middelgrote
gemeenten relatief meer arbeidsongeschikten, meer verouderde bedrijventerreinen en leegstaande kantoren dan de B4.
Voor het ecologisch kapitaal geldt dat de verdichting in de vorm van
stedelijke bebouwing een belangrijke determinant is voor de ruimtelijke
verschillen. Dit kan zowel negatief als positief uitpakken. Steden halen
bijvoorbeeld betere resultaten op de voorraad energie: minder energieconsumptie door huishoudens en meer opgewekte zonnestroom. De B4
gemeenten doen het op deze aspecten ook beter dan de middelgrote
gemeenten. Wat betreft (gescheiden) afval(inzameling) zijn de resultaten
van het platteland beter dan die van de stad en van de middelgrote
gemeenten van de B4. Door de beperkte ruimte is het in steden lastiger
om de inzameling goed te organiseren. Door verdichting hebben en
ervaren mensen in steden meer last van zaken als geluid, licht, hittestress
en wateroverlast dan op het platteland. Enerzijds komt dit doordat mensen
dichter op elkaar leven anderzijds doordat er meer verhard oppervlak
is. Deze problematieken zijn in de B4 erger dan in de middelgrote
gemeenten. In de steden zijn per inwoner de emissies naar de lucht lager,
maar in totaal worden er meer verontreinigende stoffen uitgestoten, wat
ook leidt tot verhoogde concentraties aan deze stoffen.
Wat samenvattend opvalt uit de resultaten van de duurzaamheidbalans
is dat de B4, de vier grootste Brabantse gemeenten, als het ware de
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contramal zijn van de kleine gemeenten29. Voor die aspecten waar de
kleine gemeenten goede scores laten zien (bijv. participatie, gezondheid,
veiligheid, de belevingskant van wonen, hinder en overlast) scoren de B4
gemeenten duidelijk minder goed dan de kleine gemeenten en vice versa.
De grote steden zijn de plekken waar sociale problemen zich opstapelen.
Het zijn ook de plekken die zich veelal in positieve zin onderscheiden
van de andere gemeenten doordat ze meer bevolkingsgroei hebben en
over meer bronnen van economische ontwikkeling beschikken: een beter
ontwikkelde werkgelegenheidsfunctie, betere voorzieningenstructuur, betere
ontsluiting via het OV, hoger opgeleiden, minder vergrijsde bevolking,
een beter ontwikkelde kennisinfrastructuur. Zaken die in onze kennissamenleving als belangrijke voorwaarden voor ontwikkeling worden gezien.
De positie van de middelgrote gemeenten, de gemeenten met een
inwoneraantal tussen de 50.000 en 100.000 inwoners, is er een die om
bijzondere aandacht vraagt. Tot op zekere hoogte hebben ze, zei het in
iets mindere mate, dezelfde sociale problemen als de grote stad. Maar
in tegenstelling tot de B4 gemeenten beschikken zij over minder ontwikkelingsmogelijkheden: een minder ontwikkelde werkgelegenheidsfunctie,
een minder goed ontwikkelde dienstensector en geen voordeel op de
kennisaspecten. En vergeleken met de kleine gemeenten is er sprake van
een minder goed leef- en woonklimaat. De vraag is of deze gemeenten
naar de toekomst toe niet tussen wal en schip zullen vallen.
Voor de kleine(re) gemeenten geldt dat ze de economische ontwikkelingsmogelijkheden van de steden niet of in veel mindere mate hebben. Ze
beschikken wel, zoals onze analyses laten zien, over een positief leef- en
woonkwaliteit. De vraag is wat het verschil in economische ontwikkelingsmogelijkheden in combinatie met de hogere kwaliteit van leven en wonen
gaat betekenen voor de positie van de kleine gemeente in Brabant. Worden
ze in toenemende mate woongemeenten, plekken waar mensen uit de
stad naar toe trekken om, al dan niet op de oude dag, te genieten van het
prettige woon- en leefklimaat? Of bieden deze plekken juist mogelijkheden
voor nieuwe economische ontwikkeling?
Of zit de kracht van het Brabantse mozaïek juist in dat fijnmazige
samenspel van grote en kleinere gemeenten? Brabant is van oudsher
een sterk verstedelijkte provincie geweest, zonder een echt grote stad
maar met veel middelgrote steden. De kracht van Brabant schuilt in haar
netwerkstructuur van verstedelijking. Een mozaïek dat op dit moment
overigens sterk in beweging is. Langzamerhand ontstaat er in Brabant een
meerkernige mega-agglomeratie (Brabantstad), analoog aan de Randstad,
waarmee Brabantstad zowel aan de westkant als oostkant van de provincie
sterk verbonden is. Die mega agglomeratie kan ook gezien worden als
een begin van een antwoord op het gebrek aan agglomeratiekracht van
de afzonderlijke delen, een noodzakelijke ontwikkeling om mee te kunnen
in de internationale concurrentie. Grotere en kleinere steden in Brabant
worden aaneengeregen tot een ‘regional daily system’. Daarbinnen vinden
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Dagevos, J., Smeets, R. & Wentink, C. (2014). Verschillen tussen stad en land. In
Dagevos, J., Smeets, R. & Wentink, C. Duurzaamheidthema’s uitgelicht. Thematische
verdiepingen bij de Duurzaamheidbalans van Brabant 2014, Telos
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op dit moment krachtige processen plaats van ruimtelijke uitsorteringen.
Deze zijn bepalend of individuele gemeenten, wijken en kernen in de
toekomst zullen groeien of krimpen, vergroenen of vergrijzen30. Dat maakt
overigens ook dat niet iedere kleine gemeente hetzelfde is en dezelfde
ontwikkelingskansen heeft. Kleinere gemeenten die aangesloten zijn op de
verbindingen in het netwerk hebben meer ontwikkelingsmogelijkheden dan
de gemeenten die zich aan de periferie van dit netwerk bevinden en niet
verbonden zijn.

6.2

Ruimtelijke verschillen vanuit een achterstandsoptiek
Het in het voorgaande geschetste beeld van de vooral sociaal-
economische verschillen tussen stad en land en tussen grote en kleine
gemeenten kan ook inzichtelijk gemaakt worden aan de hand van de
zogeheten index voor meervoudige achterstand (MDI). Deze index, die
ontwikkeld is in het kader van de monitor Sociale Veerkracht, brengt in
kaart in hoeverre burgers en gemeenschappen (wijken, buurten, dorpen,
gemeenten) toegang hebben tot allerlei hulpbronnen voor welvaart en
welzijn31. De MDI is samengesteld uit indicatoren voor materiële en sociale
achterstand en brengt ruimtelijke verschillen (achterstanden) in inkomen,
werk, gezondheid, opleiding, huisvesting, veiligheid en woonomgeving in
kaart. Op basis van deze zeven bouwstenen, die ieder voor zich aan de
hand van een aantal indicatoren in kaart worden gebracht, wordt een index
samengesteld die deze achterstanden allemaal optelt tot een maat voor
achterstanden. Alle indicatoren die we gebruiken bij de constructie van
de MDI maken ook deel uit van het monitoringsysteem van de duurzaamheidbalans. Het zijn er minder en we ordenen ze ook wat anders. Scores
lopen van nul tot honderd, waarbij een hogere score betekent dat er meer
achterstanden zijn.
Als het gaat om de verschillende onderdelen van de MDI zijn er, zoals
onderstaande tabel laat zien, aanzienlijke regionalen verschillen. Duidelijk is
dat de regio West-Brabant over de hele linie meer achterstanden laat zien
dan de andere regio’s in Brabant. Noordoost-Brabant doet het over het
algemeen net iets beter. Dit geldt in het bijzonder voor achterstanden op
het gebied van veiligheid en werk. Deze zijn hier kleiner dan in de rest
van Brabant.
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Wanneer we inzoomen op de afzonderlijke Brabantse gemeenten en we
stellen een top 10 op van gemeenten met de hoogste MDI score (met
de meeste achterstanden dus) dan kan een duidelijk patroon worden
vastgesteld: hoe groter de gemeente qua inwoneraantal hoe hoger de
positie in de top 10. Of anders geformuleerd: hoe groter de gemeente,
des te meer achterstanden. Dit beeld correspondeert met de uitkomsten
van de duurzaamheidbalans waar het gaat om de (sociaal-economische)
verschillen tussen stad en platteland en tussen (middel)grote en kleinere
gemeenten. Het maakt ook helder dat de middelgrote gemeenten
vergelijkbare achterstandsproblemen hebben als de B4.

Stad

Meervoudige
achterstandscore

1

Eindhoven

68,6

2

Tilburg

67,1

3

Helmond

67,0

4

Bergen op Zoom

60,8

5

Breda

59,8

6

Den Bosch

59,0

7

Roosendaal

58,3

8

Oosterhout

52,1

9

Oss

51,7

10

Geldrop-Mierlo

51,1

werk

inkomen

gezondheid

opleiding

huisvesting

veiligheid

Duurzaamheidbalans van Brabant 2018 | Ruimtelijke verschillen in Brabant

Achterstanden (MDI) naar regio (bron: Monitor Sociale Veerkracht Brabant 2018)

woonomgeving

Figuur 6.1 Top 10 gemeenten met de hoogste achterstanden (bron: Monitor
Sociale Veerkracht Brabant 2018)
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De stad is dan wel ‘in’ en dat geldt ook voor de Brabantse steden. Maar het
succes van de stad heeft echter ook een keerzijde. Het is niet alleen maar
een succesverhaal zoals bovenstaande tabel overduidelijk laat zien. De
Brabantse steden hebben hun eigen én omvangrijke sociale problematiek.
Niet iedereen in de steden profiteert in gelijke mate van het ‘succes van
de stad’. De huidige groei gaat gepaard met processen van stedelijke
segregatie en gentrificatie waardoor een stad ontstaat met verschillende
snelheden. De stad, of nauwkeuriger bepaalde delen van de stad, wordt
langzaam maar zeker overgenomen door hoogopgeleide en creatieve
nieuwkomers en bezoekers. Zij beschikken over het benodigde kapitaal
en/of de relevante netwerken om zich een plek te verwerven, daarbij vaak
gefaciliteerd door het ruimtelijk-economisch beleid van stadsbesturen.
Het kosmopolitische creatieve stadbeleid met zijn keuze voor de hoger
opgeleide, mobiele en metropolitaan georiënteerde middenklasse
impliceert minder aandacht voor de voorkeuren en behoeftes van armen,
ouderen, langdurige bewoners, en mensen die misschien niet van festivals
houden of geen gebruik maken van culturele voorzieningen, maar wel
graag in de stad wonen. Het belangrijkste nadeel van een dergelijke
focus zit in de verdringing die optreedt. Door de grote en toegenomen
vraag naar (centrum)stedelijke koopwoningen en de privatiseringen op de
woningmarkt kan de ruimtelijke segregatie en inkomensongelijkheid tussen
bevolkingsgroepen langzaam groter worden32.

6.3

Resume
De ruimtelijke analyse van de resultaten van de duurzaamheidbalans maakt
inzichtelijk dat de Brabantse steden in vele opzichten de contramal zijn
van het platteland. Daarbij moeten we ons realiseren dat het platteland
ook geen homogene categorie is, maar dat er grote verschillen zijn tussen
het platteland/de kleine gemeente dicht in de buurt van de stad en meer
perifeer gelegen kleine gemeenten. De positie van de middelgrote steden
vraagt daarin om speciale aandacht: niet de voordelen van het platteland
(in sociaal en ecologisch opzicht), maar ook niet echt de voordelen van
de stad in economisch opzicht, maar wel vergelijkbare sociale problemen.
De beknopte achterstandsanalyse bevestigt dit beeld. Ze laat zien dat
de middelgrote en grote steden plekken zijn waar vergelijkenderwijs veel
sociale achterstanden samenkomen. Maar ze wijst ook op de noodzaak om
preciezer te kijken binnen de steden en oog te hebben voor de processen
van segregatie en gentrificatie. We moeten met andere woorden niet
alleen oog hebben voor de processen van ongelijke ontwikkeling tussen
gemeenten maar ook binnen gemeenten, tussen wijken en buurten. Er is
behoefte aan een krachtige stedelijke sociale agenda.
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de balans opgemaakt

Wanneer we de balans opmaken kan vastgesteld worden dat alle drie de
kapitalen gegroeid zijn. Het ecologisch kapitaal het sterkst, het economisch
kapitaal het minst. Dat het economisch kapitaal het minst gegroeid is,
komt niet doordat de economische prestaties niet goed zouden zijn. Het
Bruto Regionaal Product is immers sterk gegroeid, de werkloosheid is
fors gedaald (resulterend in sterk verbeterde scores voor de voorraden
economische structuur en arbeid), maar komt doordat de voorraad
kapitaalgoederen niet is meegegroeid zoals uit het spinnenwebdiagram
blijkt. De negatieve ontwikkeling van deze voorraad wordt in belangrijke
mate veroorzaakt doordat bedrijven grote problemen ervaren in hun
personeelsvoorziening. De voorraden ruimtelijke vestigingsvoorwaarden en
infrastructuur en bereikbaarheid laten geen groei zien. De laatste door een
forse toename van het vervoer over de weg en een deels daarmee gepaard
gaande forse stijging van de filedruk. De voorraad kennis, die al een goede
score had, en die een belangrijke rol speelt in de profilering van Brabant als
top kennis- en innovatie regio, is verder verbeterd.
Ecologisch

45%
40 %

Sociaal-cultureel

Economisch

51%

50%

48 %
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7 Duurzaamheidbalans 2018:

49 %

Figuur 7.1 Kapitaalscores voor de duurzaamheidbalans 2018 in vergelijking met meetwaarden 2014

In het ecologisch kapitaal zien we vrijwel over de volle breedte
verbeteringen met uitzondering van de voorraad grondwater. Daarmee is
overigens niet gezegd dat de scores in het ecologisch kapitaal overal goed
zijn. Dat geldt zeker niet voor de voorraden bodem (in alle edities van de
duurzaamheidbalans lage scores) en energie (waar de energietransitie nog
op stoom moet komen). Maar ook niet voor de gewenste reductie van de
CO2 emissies. De geconstateerde verbeteringen van de voorraad natuur
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worden niet veroorzaakt door een verbetering van de natuurkwaliteit (want
die is in de tijd over vrijwel de gehele linie alleen maar verslechterd) maar
door de aanleg van nieuwe natuur.
In het sociaal-cultureel kapitaal zien we sterk verbeterde scores voor
veiligheid en onderwijs (vooral door de fors gedaalde jeugdwerkloosheid),
maar zien we ook dat de voorraad economische participatie sterk
gedaald is. De aangetrokken economie en de daarmee gepaard gaande
sterke daling van de werkloosheid vertaalt zich niet in een verbeterde
economische participatie.
Voorraden die opvallen door hun goede score zijn kennis (belangrijk
voor een provincie die een top kennis- en innovatieregio wil zijn), de
woonomgeving (belangrijk voor de eigen inwoners, maar ook voor
degenen die zich in Brabant willen vestigen) en in iets mindere mate
de economische structuur. Ondanks hun verbeterde resultaten zijn de
voorraden bodem en energie de voorraden met de laagste scores.

Economische structuur
Afval en grondstoffen
100
Arbeid
Energie
Landschap

Kennis
75

Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden

50

Natuur

Infrastructuur en bereikbaarheid

25

Hinder en calamiteiten

Kapitaalgoederen

0
Lucht

Maatschappelijke participatie

Oppervlaktewater

Politieke participatie

Grondwater

Economische participatie

Bodem

Kunst en cultuur

Woonomgeving

Gezondheid
Veiligheid
Score 2014

Onderwijs
Score 2018

Figuur 7.2 Voorraadscores voor de duurzaamheidbalans 2018 in vergelijking met meetwaarden 2014

In het navolgende gaan we nog wat dieper in op de afzonderlijke kapitalen.

7.1

Het sociaal-cultureel kapitaal
Het sociaal-cultureel kapitaal laat per saldo een duidelijke stijging zien. Het
gevolg van verbeterde resultaten van bijna alle voorraden met uitzondering
van de voorraad economische participatie die verder achteruit is gegaan en
de voorraad kunst en cultuur (gelijk gebleven).

116

Woonomgeving

75

Politieke participatie

50
25
Veiligheid

Economische participatie

0

Onderwijs

Kunst en cultuur

Gezondheid
Score 2014

Score 2018

Figuur 7.3 Voorraadscores sociaal-cultureel kapitaal duurzaamheidbalans 2018
in vergelijking met meetwaarden 2014

De voorraad maatschappelijke participatie heeft twee gezichten. Hoewel
de ervaren sociale contacten goed zijn en er veel mensen lid zijn van
verenigingen, is tegelijkertijd de (ervaren) eenzaamheid in Noord-Brabant
groot en verder toegenomen. De sociale cohesie is aan de lage kant en
afgenomen. Het aantal personen in Brabant dat lid is van een vereniging
is groot, ook in vergelijking met Nederland. Datzelfde geldt voor het aantal
personen dat mantelzorg verleent. Dit aantal is in de voorbije periode
fors toegenomen. Het aantal vrijwilligers is daarentegen aan de lage kant
en staat onder druk. In de komende jaren zal het aantal mantelzorgers
drastisch gaan afnemen, zo is de verwachting, terwijl de vraag alleen
maar zal toenemen door de vergrijzing. Een serieus probleem dat naar
verwachting ook geen positieve invloed zal hebben op de toch al hoge
ervaren eenzaamheid. Vertrouwen binnen de samenleving is cruciaal. Het
kan de samenwerking en bereidheid om anderen te helpen vergroten. Dit
is niet alleen gunstig voor het individueel welbevinden maar ook voor het
welzijn van de gehele samenleving. Tegen die achtergrond vraagt het feit
dat het sociaal vertrouwen in Noord-Brabant aan de lage kant is om brede
aandacht.
Politieke participatie draait om de mate waarin burgers direct dan wel
indirect betrokken zijn bij de besluitvorming die henzelf als individu en de
samenleving als geheel aangaat (via stemgedrag, maar ook door politiek
actief te zijn) en de mate waarin ze vertrouwen hebben in de politiek en
in maatschappelijke instituties. Het opkomstpercentage bij de laatste
landelijke verkiezingen in 2016 was fors gestegen en hoog (ruim 81%).
Daarentegen was het gemiddelde opkomstpercentage bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 in Brabant veel lager dan bij de
landelijke verkiezingen en is aan de lage kant (ook lager in vergelijking
met andere provincies en het Nederlandse gemiddelde). Het relatief
lage opkomstpercentage bij de gemeenteraadsverkiezingen is zorgelijk.
Wellicht kan een en ander enigszins verklaard worden uit het lage politieke
vertrouwen (overigens niet een typisch Brabants verschijnsel) en het relatief
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gering aantal personen dat politiek actief is (lager dan het Nederlandse
gemiddelde). Het vertrouwen in instituties als banken, de pers, het leger,
politie en rechters is in Brabant groter dan het politieke vertrouwen, maar
iets lager dan landelijk het geval is. Opvallend is het lage vertrouwen in de
kerken. Het vertrouwen in de kerken is in Brabant samen met Limburg het
laagst in Nederland.
Per saldo zijn de resultaten van de voorraad economische participatie
negatief. Het aantal personen met een bijstandsuitkering is flink
toegenomen in de afgelopen jaren. Dit past in het landelijk beeld en
hangt deels samen met de toestroom van vluchtelingen. Overigens
heeft Brabant in vergelijking met Nederland relatief minder bijstandsontvangers. Verder valt te constateren dat het aantal huishoudens met een
vermogen van boven de 5000 euro drastisch is afgenomen. Op dit punt
wijkt Brabant wel in positieve zin af van het Nederlandse beeld: er zijn in
Brabant in vergelijking met Nederland relatief gezien meer mensen met
een positief vermogen. Het aantal huishoudens dat in armoede leeft is iets
toegenomen maar ligt beneden het Nederlandse gemiddelde. Positief is
te constateren dat het aantal langdurig werklozen iets is afgenomen, zij
het dat het tempo waarin dit gebeurt veel langzamer is dan de daling van
de werkloosheid. Langdurig werklozen profiteren op het eerste gezicht niet
in dezelfde mate van de economische hoogconjunctuur en de daarmee
gepaarde gaande scherpe daling van de werkloosheid. Een punt van zorg.
De voorraad kunst en cultuur laat overwegend positieve resultaten zien.
Kunst en cultuur is een belangrijk element in het sociaal domein. Niet
alleen vindt ruim 80 procent van de Brabanders cultuur belangrijk voor de
huidige samenleving en voor volgende generaties, ze zijn ook positief in
hun waardering zowel over de diversiteit aan cultureel aanbod in Brabant
als over het aanbod aan culturele voorzieningen als musea, bioscopen,
theaters, popfestivals, galeries en podiumkunsten. Het aantal beschermde
stads- en dorpsgezichten was al hoog in Brabant en is alleen maar
verder toegenomen in de afgelopen jaren. Brabant kent daarentegen
relatief weinig rijksmonumenten, ook in vergelijking met Nederland. De
gemiddelde afstand die inwoners van de provincie moeten afleggen om
toegang te hebben tot musea en podiumkunsten is relatief gering: het
aanbod bevindt zich in de nabijheid van de culturele consument. De
musea mogen zich verheugen in een fors toegenomen aantal bezoekers
zo laten de bezoekerscijfers van de vijf grootste musea in Brabant zien.
Het aantal bezoeken aan voorstellingen is de afgelopen jaren nagenoeg
gelijk gebleven. De omvang van de culturele werkgelegenheid in Brabant is
wel wat aan de lage kant. Ook in vergelijking met Nederland blijft Brabant
hierbij duidelijk achter bij het landelijke gemiddelde.
De voorraad gezondheid laat verschillende gezichten en ontwikkelingen
zien. Positief is dat de gemiddelde afstand die een inwoner van Brabant
moet afleggen om bij de huisarts of bij een ziekenhuis te komen relatief
gering is. De afstand tot een ziekenhuis is in de afgelopen jaren zelfs iets
afgenomen, al liggen in Brabant in vergelijking met Nederland ziekenhuizen
gemiddeld gezien wel iets verder weg. De levensverwachting van inwoners
in Brabant is verder gestegen. Dit past in het landelijke beeld. Datzelfde
geldt voor de forse toename van het relatieve aantal verwarde personen.

Vrijwel alle indicatoren binnen de voorraad veiligheid, met uitzondering van
verkeersonveiligheid, laten verbeterde resultaten zien, waarmee overigens
niet is gezegd dat het totaalbeeld positief is en compleet. De voor Brabant
zo belangrijke problematiek van de ondermijnende criminaliteit wordt in
de Duurzaamheidbalans niet in beeld gebracht. Meest opvallend is de
sterke daling van het percentage jongeren tussen de 12 en 21 jaar dat
in aanraking is gekomen met politie of justitie. Dit is in het gehele land
zichtbaar. Relatief is er in Brabant wat minder jeugdcriminaliteit dan
landelijk. Daarnaast is het aantal vermogensdelicten sterk afgenomen
en is er steeds minder sprake van vandalisme. Hierbij moet wel worden
aangetekend dat de meldings- en aangiftebereidheid van slachtoffers
vaak laag is (één op de drie slachtoffers zegt dit te melden bij de politie).
Het daadwerkelijk aantal delicten zal dan ook hoger liggen dan hier wordt
weergegeven. Verder vormt de sterk toegenomen verkeersonveiligheid een
punt van aandacht c.q. zorg. Sinds 2013 is er zowel landelijk als in Brabant
weer een flinke stijging te zien. De verbeterde cijfers met betrekking
tot jeugdcriminaliteit, vandalisme, vermogens- en geweldsdelicten zijn
ook terug te zien in het verbeterde veiligheidsgevoel of beter in het
verminderde onveiligheidsgevoel van de inwoners van Brabant. Alhoewel
er een lichte verbetering te zien is in het aantal geweldsdelicten valt hier
nog veel te verbeteren in Brabant. Positief is dat de indicator kindermishandeling een relatief goede en verbeterde score laat zien. In vergelijking
met andere provincies kent Brabant relatief weinig kindermishandeling.
Ook bij deze indicator moet enige voorzichtigheid betracht worden omdat
veel kindermishandeling niet zichtbaar is voor de relevante instellingen. In
werkelijkheid zal het percentage waarschijnlijk hoger liggen.
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Het aantal inwoners dat onvoldoende beweegt of riskant gedrag vertoont
als roken, drinken en obesitas is ten opzicht van de vorige meting sterk
afgenomen. Dat is verheugend te noemen. Daar staat tegenover dat de
beoordeling van de eigen gezondheid in Brabant juist sterk is achteruitgegaan de afgelopen jaren. Dit past in de landelijke trend. Er zijn geen
noemenswaardige verschillen tussen de provincie Brabant en Nederland.
Het aantal chronisch zieken is iets toegenomen en het medicijngebruik is
afgenomen.

De voorraad woonomgeving vertoont een overwegend positief beeld in
Brabant. Het migratiesaldo is positief, er zijn met andere woorden meer
mensen in Brabant komen wonen dan dat er uit zijn weggetrokken. In
vergelijking met andere provincies onderscheidt Brabant zich positief.
Daarnaast is te zien dat de leegstand van woningen in Brabant sterk
is afgenomen. In vergelijking met het gemiddelde in Nederlands is de
woningleegstand in Brabant laag. Er vindt inmiddels ook weer voldoende
nieuwbouw plaats in Brabant (na de geweldige dip tijdens de financiële
crisis, met 2013 als dieptepunt). De komende jaren zullen wel alle
zeilen bijgezet moeten worden om te voldoen aan de sterk stijgende
woonbehoefte en veranderende woonwensen. De beleveniskant van het
wonen en de woonomgeving laat een ander, wat minder positief beeld
zien. Zo is de tevredenheid met zowel de eigen woning als met de
woonomgeving sterk afgenomen. De tevredenheid met de winkels is min of
meer stabiel gebleven. Een kleine 20% is niet tevreden met de winkelvoor119
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zieningen. Desalniettemin scoort Brabant in vergelijking met de rest van
Nederland op deze belevingsaspecten positiever.
De voorraad onderwijs laat overwegend positieve resultaten zien. Meest
opvallend is de fors gedaalde jeugdwerkloosheid in Brabant, uiteraard
samenhangend met de sterk aangetrokken economie waardoor de totale
werkloosheid in Brabant en Nederland is afgenomen. De jeugdwerkloosheid in Brabant is lager dan het Nederlandse gemiddelde. De afstand
tot scholen voor basisonderwijs en voorgezet onderwijs is relatief laag.
Positief is dat het aantal voortijdige schoolverlaters afgenomen is ten
opzichte van voorgaande jaren, maar wel nog steeds aan de hoge kant
blijft. Het gemiddelde eindexamencijfer in Brabant is de laatste jaren
gedaald. Tot slot kan vastgesteld worden dat het gemiddelde opleidingsniveau in Brabant verder is gestegen.

7.2

Ecologisch kapitaal
Het ecologisch kapitaal is sterk verbeterd. Een verbetering die het gevolg
is van over vrijwel de hele linie betere resultaten, met uitzondering van de
voorraad grondwater.
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Figuur 7.4 Voorraadscores ecologisch kapitaal duurzaamheidbalans 2018
in vergelijking met meetwaarden 2014
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De voorraad bodem laat voor de meeste indicatoren een negatief
beeld zien, maar de lange termijn trend is positief. Op het gebied van
bodemsanering heeft Brabant ten opzichte van Nederland relatief veel
spoedlocaties. Dit hangt samen met haar industriële verleden. Verharding
van de bodem neemt licht toe door de toenemende verstedelijking in
Brabant met alle risico’s van dien voor hittestress en voor opvang van water
bij overvloedige regenval. In de landbouwbodem zien we relatief hoge
concentraties van meststoffen en zware metalen. Beide zijn gerelateerd

Ten opzichte van de vorige duurzaamheidbalans neemt de kwaliteit van het
grondwater licht af. Op de lange termijn kan echter geen duidelijke trend
worden waargenomen. Ten opzichte van Nederland is het aantal overschrijdingen met betrekking tot vermesting van het grondwater in Brabant
lager. Wel zijn er een groot aantal overschrijdingen van de drinkwaternorm
voor nitraat in het grondwater. Bij verzuring en zware metalen is het
aantal meetpunten met overschrijding van de norm juist hoger. De
bodemstructuur in Brabant (veel zandgrond) samen met verontreinigingen
uit het verleden zijn hiervan de oorzaak.
De voorraad oppervlaktewater laat een, wat betreft de huidige scores,
wisselend beeld zien. Wel is er voor de meeste indicatoren een lichte
vooruitgang zichtbaar. De kwaliteit van de waterflora en de belasting met
stikstof en fosfaat naar het oppervlaktewater scoren relatief hoger. Binnen
Brabant zijn er grote verschillen. Zo is in het noordoosten van de provincie
de belasting met vermestende stoffen wel hoger. De kwaliteit van de
visstand en de overige verontreinigende stoffen en iets mindere mate de
kwaliteit van de macro fauna scoren lager. De indicator voor waterflora laat
een positieve trend zien. De verontreiniging met prioritaire stoffen neemt
af en scoort in Brabant beter dan het Nederlands gemiddelde. Bij overige
verontreinigende stoffen is de score juist lager dan gemiddeld.
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aan het opbrengen van dierlijke mest, die gedeeltelijk ook weer wordt
opgenomen in landbouwgewassen. De concentratie van vermestende
stoffen in de bovenste grondwaterlaag van natuurgebieden voldoet aan
de normen voor drinkwater uit de kaderrichtlijn water. Ten opzichte van
de normen voor oppervlaktewater en de Natura 2000 doelstellingen
zijn de concentraties echter nog te hoog. Daarnaast komt er nog relatief
veel stikstof via de lucht in voedselarme natuurgebieden terecht. Door de
lage buffercapaciteit van deze gebieden leidt dit mede tot verzuring. De
aanpak om via verdrogingsbestrijding tot natuurherstel te komen loopt. De
doelstelling om de verdrogingsbestrijding voor 2027 afgerond te hebben
vraagt nog een forse inspanning.

De voorraad lucht laat voor alle indicatoren een verbeteringen zien
ten opzichte van de waarden ten tijde van de vorige duurzaamheidbalans. De emissie van koolstofdioxide is nog steeds veel te hoog om de
doelstellingen uit het nationale klimaatakkoord en de klimaatafspraken
van Parijs te halen. De trendmatige verbetering hangt samen met een
vermindering van energie-intensieve industriële processen in Brabant.
Bij de andere emissies is de grootste bijdrage, zowel in totaal als in de
vermindering, afkomstig van het verkeer. Door de afname van de emissies
verminderen ook de concentraties van stikstofoxiden en fijn stof.
De voorraad hinder en calamiteiten heeft twee gezichten: één dat
hoort bij de risico-indicatoren en één dat hoort bij de hinder en overlast
indicatoren. De risico indicatoren laten goede scores zien, de hinderscores
zijn lager. Het risico op overstromingen is in de provincie laag doordat
een deel van de provincie ruim boven de zeespiegel ligt. Het risico dat er
door ongevallen in bedrijven slachtoffers in de omgeving vallen is sterk
afgenomen en scoort nu goed. De scores voor de indicatoren gericht op
hinder en overlast zijn aan de lage kant en ontlopen elkaar niet veel. Bij de
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vergelijking met Nederland valt wel op dat de beleefde hinder van geluid en
stank, stof en vuil lager is en de fysieke belasting door bijvoorbeeld geluid,
hitte en (potentiële) wateroverlast juist hoger.
De indexen voor de kwaliteit van de natuur laten vanuit een lange termijnperspectief vrijwel allemaal een achteruitgang zien. Alleen de index voor
moerassen is niet duidelijk achteruitgegaan. In bossen is de kwaliteit sinds
1995 met ongeveer 20% teruggelopen. De kwaliteit van de heide is het
sterkst gedaald. Dit biotoop is ook redelijk gevoelig voor verstoring en
vraagt intensief beheer. De achteruitgang bij natuurlijke graslanden lijkt zich
enigszins te stabiliseren. De kwaliteit van de natuur in het landelijk gebied
is licht gedaald. De verwerving en inrichting van het Natuurnetwerk Brabant
vertoont duidelijke vooruitgang. Inmiddels is 94% van dit netwerk ingericht
en in beheer genomen.
De indicatoren binnen de voorraad landschap scoren relatief gemiddeld.
De tussenpositie die Brabant inneemt tussen de Randstad en meer
perifere gebieden resulteert in iets meer bos en natuurlijk terrein en een
iets lagere verstedelijking. De bereikbaarheid van de natuur is gemeten
met de indicatoren afstand openbaar groen en afstand recreatief
binnenwater. De afstand tot openbaar groen is licht gedaald (en daarmee
de indicatorscore verbeterd) en ongeveer gelijk aan die van Nederland.
De voorraad energie laat zien dat, ondanks dat vrijwel alle indicatoren
verbeterd zijn, er om de ambities te kunnen realiseren nog veel moet
gebeuren. De energietransitie lijkt wel in gang gezet. Het totaal aan
hernieuwbare energie in de provincie neemt wat af ten opzichte van de
vorige meting. Mogelijk houdt dit verband met de sluiting van de Amer
8 waar biomassa werd bijgestookt. Zondermeer geldt dat de bijstook van
biomassa de kurk is waarop de Brabantse hernieuwbare energie drijft. Over
meerdere jaren gekeken blijft de totale hoeveelheid hernieuwbare energie
redelijk stabiel. Het aandeel wind- en zonne-energie in de totale energieproductie stijgt wel. De andere pijler van de energietransitie vermindering
van het energiegebruik laat positieve resultaten zien. Het energiegebruik
in huishoudens van gas en elektriciteit daalt consequent. De daling in het
aardgasgebruik lijkt wel wat af te vlakken. In bedrijven daalt het gasgebruik
per werknemer. Het totale gasgebruik door Brabantse bedrijven is echter
gestegen, zij het minder sterk dan de totale werkgelegenheidsgroei. Er is
dus sprake van een relatieve ontkoppeling.
Bij de voorraad afval en grondstoffen zien we vrijwel over de hele linie
verbeterde scores. Brabant scoort ten opzichte van het gemiddelde in
Nederland op alle indicatoren beter, behalve voor het totaal huishoudelijk
afval. In Brabant wordt dus relatief goed gescheiden ingezameld.
Huishoudens ‘produceren’ vergeleken in de tijd niet alleen in totaal minder
afval maar ook minder restafval. De grootste stijging in de hoeveelheid
gescheiden inzameling is te vinden bij het PMD afval, doordat daar de
laatste jaren actief beleid op is gevoerd. Aangetekend moet worden dat
er in de duurzaamheidbalans geen indicatoren zijn opgenomen met
betrekking tot grondstoffengebruik (circulaire economie).

122

Economisch kapitaal
Het economische kapitaal is licht verbeterd. Het gevolg enerzijds van een
toename van de voorraden arbeid en economische structuur en anderzijds
een afname van de voorraad kapitaalgoederen. De voorraad kennis vertoont
de hoogste score en de voorraden infrastructuur en bereikbaarheid en
kapitaalgoederen de laagste score.
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Figuur 7.5 Voorraadscores economisch kapitaal duurzaamheidbalans 2018
in vergelijking met meetwaarden 2014

De voorraad arbeid laat positieve resultaten zien. De werkloosheid is fors
afgenomen en ligt structureel onder het Nederlandse gemiddelde, ook
toen de economische recessie op zijn hoogtepunt was. Ze is het hoogst
onder mensen met een lage opleiding (bijna 3x zo hoog als onder hoog
opgeleiden) en onder mensen met een niet westerse migratieachtergrond
(conform het landelijke beeld). De afname van de werkloosheid wordt
ook weerspiegeld in de toegenomen benutting van het totale arbeidspotentieel. De behoefte aan mensen die kunnen en willen werken is groot.
Tegelijkertijd kan vastgesteld worden dat de langdurige werkloosheid niet
of niet in hetzelfde tempo afneemt (zie ook de voorraad economische
participatie). Blijkbaar zijn niet alle hoofden en handen even geschikt.
Ook het aantal arbeidsongeschikten is verder gedaald. De beroepsbevolking vergrijst verder, zij het dat de verschillen met het Nederlandse
gemiddelde kleiner worden. De werkgelegenheidsfunctie, de verhouding
tussen het aantal banen in Brabant en de werkzame beroepsbevolking,
is licht verslechterd. Dit komt omdat de groei van het aantal banen geen
gelijke tred houdt met de groei van de beroepsbevolking (deze is opgerekt
tot 75 jarigen die (willen) werken). De omvang van de werkgelegenheid in
Brabant is net onvoldoende groot om haar werkzame beroepsbevolking
van werk te voorzien. Een deel hiervan werkt daarom buiten de provinciegrenzen en pendelt dagelijks (uitgaande pendel). Daarnaast is er ook
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een grote inkomende pendelstroom. Deze pendelstromen veroorzaken
grote congestieproblemen. Wegen slibben dagelijks dicht, treinen zijn vaak
overvol.
Voor de voorraad kapitaalgoederen zijn de uitkomsten verrassend negatief.
Je zou verwachten dat bedrijven op dit moment positiever zouden zijn
over de huidige economische situatie. Maar het tegendeel is eigenlijk
waar. Het vertrouwen in de economie is dan wel gestegen, maar slechts
één op de zes bedrijven geeft aan dat ze verwachten dat het economisch
klimaat zal verbeteren. Iets soortgelijks zien we ook met betrekking tot
het rendement van bedrijven. Nog geen 20% zegt dat het rendement
verbeterd is. Deze wat negatieve teneur zou kunnen samenhangen met het
feit dat meer dan een kwart van de bedrijven aangeeft dat hun groeimogelijkheden belemmerd worden door problemen met het aantrekken van
het juiste personeel. Dit probleem speelt in alle sectoren maar met name
in de ICT, logistiek en zakelijke diensten. Overigens speelt dit vraagstuk
niet alleen aan de bovenkant van de arbeidsmarkt, ook aan de onderkant
van de arbeidsmarkt is er sprake van een mismatch: veel vraag naar
laagopgeleiden in techniek, transport & logistiek en agrarische beroepen
en relatief weinig aanbod tegenover veel aanbod aan laagopgeleiden in de
commerciële en administratieve sector en relatief weinig vraag.
Het overall beeld voor de voorraad economische structuur is positief.
Het Bruto Regionaal Product (BRP) per hoofd van de bevolking is verder
gestegen en ligt ver boven het Nederlandse gemiddelde. Tussen 2010
en 2016 steeg het BRP per hoofd in Brabant met 13%, in Nederland met
8,5%. De groeicijfers illustreren de betekenis van Brabant voor de groei
van de Nederlandse economie (Brabant als een van de economische
groeimotoren van Nederland). Het aandeel snelgroeiende bedrijven is zeer
fors gestegen. Het aandeel starters is licht afgenomen, datzelfde geldt ook
voor het aantal opheffingen. Per saldo groeit het aantal bedrijven. Verder
is het aandeel werkgelegenheid in de nationaal bepaalde topsectoren
gestegen. Brabant kent in vergelijking met de rest van Nederland een
hoger aandeel in de topsectoren.
De voorraad kennis laat uitstekende resultaten zien passend bij de ambitie
van Brabant als top kennis- en innovatieregio. Dat geldt in het bijzonder
voor de R&D investeringen. Brabant is koploper in Nederland als het gaat
om R&D per werknemer. Deze is tussen 2012 en 2016 met 19% gestegen,
landelijk bedroeg de stijging 11%. Het betreft voornamelijk private R&D en
is daardoor conjunctuurgevoeliger dan de publieke R&D. Het aandeel highen mediumtech werkgelegenheid is licht gedaald maar ligt nog steeds op
een hoog niveau. Het aandeel hoogopgeleiden en het gedeeltelijk daaraan
gekoppelde aandeel kenniswerkers is verder gestegen. Een aanzienlijk
aandeel van deze kenniswerkers komt overigens uit het buitenland om de
simpele reden dat ze in Nederland niet beschikbaar zijn. In meer algemene
zin is er sprake van een internationalisering van de Brabantse arbeidsmarkt
met de komst van vele arbeidsmigranten. De capaciteit van WO/HBO
is verder gestegen. Het aandeel van de creatieve industrie is eveneens
gestegen.

124

De voorraad ruimtelijke vestigingsvoorwaarden heeft vooral betrekking op
de plekken waar economische activiteiten plaatsvinden: bedrijventerreinen,
kantoren, winkels, thuis, boerderijen. Een wereld die volop in beweging
is: meer vraag naar ruimte en kwalitatief andere vraag naar ruimte.
Brabant heeft nu al te maken met een grote leegstand van agrarische
gebouwen, die, zo is de verwachting, zal oplopen tot een totale leegstand
aan agrarische gebouwen in 2030 van 6,2 miljoen m2. De leegstand
van winkels is in de periode 2014-2017 verder toegenomen. Wel lijkt het
hoogtepunt voorlopig bereikt. In de 2017 is de leegstand voor het eerst
afgenomen. De leegstand van kantoren ligt nog steeds op een hoog niveau
en ver boven de frictieleegstand, het gewenste leegstandspercentage van
11%. Net als bij de winkelleegstand heeft ook hier het herstel zich ingezet.
Tussen 2016 en 2018 is de totale omvang van de kantorenvoorraad met
zo’n 200.000 m2 afgenomen, mede als gevolg van het onttrekken van
kantoren aan de voorraad.
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De resultaten voor de voorraad infrastructuur en bereikbaarheid geven
aanleiding tot zorg. Verheugend is te constateren dat het goederenvervoer over het spoor fors is toegenomen. Daar staat een afname van
het goederenvervoer over het water tegenover en vooral, onder invloed
van de economische hoogconjunctuur en opkomst van online winkelen,
een fors gestegen vervoer (in tonnen) over de weg. Verder blijft het motorvoertuigbezit in Brabant verder stijgen. Beide ontwikkelingen, gestegen
vervoer over de weg en toegenomen voertuigbezit, dragen zeker bij aan
de sterk toegenomen filezwaarte in Brabant met alle negatieve gevolgen
van dien: milieudruk, langere reistijden (economisch en sociaal negatief)
en toegenomen verkeersonveiligheid (aantal verkeersslachtoffers stijgt
weer). Het aandeel schone voertuigen is in de voorbije periode verdubbeld
maar nog steeds zeer laag (dieprode kaart). Wel is het aantal laadpalen
fors toegenomen waardoor de randvoorwaarden om überhaupt elektrisch
te kunnen rijden zijn verbeterd. De ruimtelijke inrichting van Brabant, het
Brabantse mozaïek, brengt met zich mee dat de directe aansluiting van
met name kleine kernen op het hoofdwegenstelsel te wensen overlaat.
Alleen Friesland scoort slechter. Datzelfde geldt, zij het in iets mindere
mate, voor de ontsluiting via het spoor. De ontsluiting via de bus is
verbeterd.

De voorraad bedrijventerreinen laat een positief beeld zien. Het aanbod
is teruggebracht tot het frictieniveau. Het gevolg van een aantrekkende
marktvraag en door op regionaal niveau aanbod te schrappen c.q. niet te
ontwikkelen, meer vraaggericht te ontwikkelen (pas als er een concrete
vrager is) en regionaal onderling betere afspraken te maken. Ongeveer
30% van alle bedrijventerreinen kan als verouderd worden beschouwd. Dat
is ongeveer 10% van het totale bedrijventerreinenareaal. De verouderingsproblematiek betreft dus vooral kleine(re) terreinen. Vanuit het oogpunt
van duurzaamheid zijn zuinig ruimtegebruik (netto-brutoverhouding) en
multimodale ontsluiting belangrijke onderwerpen. Vastgesteld kan worden
dat ten aanzien hiervan nog weinig vorderingen zijn gemaakt.
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7.4

De opgaven voor Brabant
De Duurzaamheidbalans van Brabant 2018 heeft wederom een brede
inkijk gegeven in de Staat van Brabant vanuit een lange termijn duurzaamheidsperspectief. Wanneer we de uitkomsten van de huidige balans naast
die van eerdere duurzaamheidbalansen leggen dan zien we terugkerende
opgaven, die vaak met elkaar verknoopt zijn. Het ’11-tal’ meest in het oog
springende opgaven voor de komende jaren zijn in willekeurige volgorde.
1

De noodzaak van een agrarische transitie: niet alleen een economisch
vraagstuk voor Brabant als geheel en specifiek voor de (individuele)
boeren maar ook een sociaal vraagstuk. Een vraagstuk dat direct
verband houdt met de kwaliteit van de leefomgeving (milieu, natuur
en landschap) en gezondheid. Over de richting van ontwikkeling lijkt
minder verschil van mening te bestaan dan over de wijze waarop. Een
belangrijke keuze hierbij is of we gaan naar een economische rendabele
maar grootschalige (kapitaal) intensieve landbouw of een landbouw
die in harmonie met natuur en landschap beperkte productie levert.
Gedeeltelijk zullen deze sporen naast elkaar kunnen bestaan, maar het
vraagt wel om een heroriëntatie van de (fysieke en economische) plaats
van de landbouw in Brabant.

2

Het energie- en klimaatvraagstuk: twee vraagstukken die onderling
sterk verweven zijn (onder andere via het streven naar vermindering
van CO2 emissies) en waarvan de noodzaak van een aanpak breed
wordt gedeeld maar waar het nog steeds moeilijk blijkt daadwerkelijk
(grote) stappen te zetten getuige ook de moeizame onderhandelingen aan de klimaattafels. De grootste uitdaging is te komen tot het
verminderen van onze C02 footprint en hoe te komen tot een eerlijke
lastenverdeling. Een substantiële vermindering zal alleen maar plaats
kunnen vinden als er zowel veranderingen plaatsvinden in het gedrag
van de consument als in de wijze van het produceren van goederen
en diensten door industrie en landbouw. Het grote dilemma hier is dat
alle betrokkenen –overheid, bedrijven en burgers – naar elkaar wijzen
en van elkaar een gedragsverandering verlangen zonder zelf actief
te bewegen. De klimaatverandering vraagt ook een aanpassing van
de manier waarop we onze omgeving inrichten en gebruiken. Ook in
Brabant kan de verwachte zeespiegelstijging gevolgen hebben voor de
kans op overstromingen en de schadelijke gevolgen die dit heeft voor
mens en economie. Daarnaast zullen zware regenval en lange perioden
van droogte toenemen, wat vraagt om een aanpassing van de waterhuishouding. Het gebruik van (minder energiedichte) hernieuwbare
energiebronnen zal een grote claim op de (buiten)ruimte hebben.

3

De leegstandsproblematiek: er staan (nog steeds) veel kantoren,
winkels, boerderijen, industriële bedrijfsruimten leeg. Een structureel
probleem dat onder de invloed van een aantrekkende economie
wat aan urgentie lijkt in te boeten (dat geldt overigens niet voor de
VAB’s). De marktdynamiek neigt weer naar meer inzet op nieuwbouw
met het risico dat we voor toekomstige leegstand gaan bouwen
tegen de achtergrond van maatschappelijke trends als digitalisering,
krimp, ontgroening, schaalvergroting (in de landbouw), thuiswerken,

4

Onverminderde druk op de natuur en biodiversiteit: de resultaten
van de duurzaamheidbalans laten zien dat we er niet in slagen
om de biodiversiteit van de relatief kwetsbare natuur in Brabant te
verbeteren. Integendeel. De opgave was, is en blijft enerzijds robuuste
natuurgebieden te creëren (goed voor de biodiversiteit, klimaatopgaven
en leefmilieu) en anderzijds de milieudruk te verminderen zodat verdere
aantasting een halt kan worden toegeroepen.

5

Gezonde verstedelijking: gezondheid staat met stip op de bovenste
plaats bij de Brabantse burgers als de grootste uitdaging voor
Nederland34. Het is een belangrijke pijler onder ons menselijke
kapitaal en een belangrijke voorwaarde om als samenleving te kunnen
functioneren. Het speelt direct en indirect een grote rol in een aantal
transitieopgaven. Het is een doel op zich, maar is ook een belangrijk
middel om te komen tot inclusieve veilige regio’s. Om die reden moet
gezondheid integraal worden meegenomen in alle beslissingen. De
voortgaande verstedelijking van Brabant heeft een negatieve invloed: de
stad maakt ziek. Er moet ook in de dichtbevolkte gebieden aandacht
zijn voor een gezond leefklimaat waarin gezonde lucht wordt ingeademd
en voldoende bewogen kan worden.

6

De zorg om de kwetsbare, niet veerkrachtige burger: een deel van
de Brabantse bevolking is kwetsbaar35, niet sociaal veerkrachtig
36
, eenzaam, woont op de verkeerde plekken, heeft onvoldoende
mogelijkheden om hier iets aan te doen, voelt zich in de steek gelaten,
niet gehoord etc. Het is zaak deze burgers op te zoeken en hen te
ondersteunen in hun zoektocht naar de verbetering van de kwaliteit van
leven.

7

Mobiliteit en bereikbaarheid: gaat uiteraard over de mogelijkheid van
mensen zich te verplaatsen (fysiek en digitaal), maar ook over het
vervoeren van goederen. De duurzaamheidbalans laat zien dat Brabant
regelmatig vast staat. Het mobiliteitsvraagstuk is echter veel breder
dan louter een antwoord geven op de verplaatsingsvraag en hoe dat

33

Brabant Advies (2018), BLIND SPOTS. Onderbelichte vormen van leegstand in
Noord-Brabant, November 2018.

34

Het PON (2018), Brabantse burgers in beeld.

35

Eugster, A., Jeeninga, W., Paenen, S., Rijkers, A. & Smeets, R. (2018). Kwetsbaar
Brabant. Geraadpleegd van http://www.kwetsbaarbrabant.nl/

36

van der Haar, M., Beyen, C., Blanken, M., Dagevos, J., Mulder, R., Paenen, S., Smeets,
R., Verhoeven, L., Vermeulen, P. & Vinckx, K. (2018). Monitor Sociale Veerkracht Brabant
2018, Tilburg: Het PON/Telos
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deeleconomie, minder overheid - meer markt etc. De urgentie voor
leegstandsaanpak blijft echter onverminderd groot. Een paradigmawisseling in het vastgoed denken ‘van groei naar focus’ is gewenst en van
sectoraal prognosticeren naar integraal sturen 33. De leegstandsproblematiek biedt ook kansen om te komen tot een andere en meervoudige
bestemming voor gebouwen en de ruimte.
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we dat slim kunnen doen. Het vraagt een omschakeling van aanbod
naar vraaggericht verkeers- en vervoerbeleid, het omschakelen naar
slimmere mobiliteitssystemen, met inzet van schone vervoerswijzen
en nieuwe digitale technieken. De vraag is ook of we meer mobiliteit
moeten faciliteren of we juist minder mobiliteit zouden moeten belonen.
Het is bovendien een maatschappelijke opgave die verbonden is met de
wijze waarop we de ruimte inrichten voor wonen, werken, onderwijs, zorg,
recreëren, natuur, die invloed heeft op de leefomgeving.
8

De noodzaak kringlopen meer en meer te sluiten (circulaire economie):
noodzakelijk niet alleen omdat we het gebruik van schaarse grondstoffen
kunnen verminderen, maar ook omdat we op deze wijze een substantiële
bijdrage kunnen leveren aan de energietransitie37. Circulariteit vereist
een ander businessmodel dan de traditionele modellen, die gericht
zijn op één onderneming. Het vraagt om het – samen met partners
– organiseren in kringlopen en netwerken; geen enkel bedrijf kan
individueel circulair werken. Maar het vraagt ook nadrukkelijk een ander
gedrag van de consument. Het sluiten van kringlopen zal soms leiden
tot ingrijpende veranderingen in het bestaande productiesysteem.
Daarbij moeten we overigens ook beseffen dat het – ondanks alle
inspanningen – niet mogelijk zal zijn om op Brabantse schaal alle
kringlopen te sluiten38.

9

De vitaliteit van de bodem: de urgentie om te werken aan het vitaler
maken van de bodem wordt breed gedeeld. Over de wijze waarop
lopen de meningen uiteen. Grofweg zijn er twee ontwikkelingspaden:
duurzame intensivering (technologisch, kapitaalintensief) of ecologische
extensivering (zo weinig mogelijk externe inputs). Zie de boer in ieder
geval als change agent in dit ontwikkeltraject. Noodzakelijk daarvoor
is een door de overheden samen met (keten)partijen ontwikkelde
duidelijke lange termijn agenda over het herstel van bodemkwaliteit.
Maak als overheid duidelijke structuurkeuzen en houdt daaraan ook
langjarig vast om onzekerheid en daarmee risicomijdend gedrag bij
investeerders te voorkomen. Beloon goed gedrag39.

37

Volgens het PBL “betreft de overlap tussen de circulaire economie en de energie
transitie ruim 30 procent van het verbruik van fossiele energiedragers (zowel bij
verbranding als bij grondstofverbruik) (zie tabel 2). Als ook rekening wordt gehouden
met het verbruik van elektriciteit voor het maken van materialen, halffabricaten en
eindproducten en met de verliezen die optreden bij de daarvoor gebruikte raffinage
producten, loopt de overlap op tot ongeveer 40 procent van het fossiele energieverbruik.
Van de totale emissie van broeikasgassen in 2015 in Nederland gaat het om een
aandeel van 19 procent van de directe emissies. Dat aandeel is 28 procent wanneer ook
rekening wordt gehouden met de indirecte emissies die samenhangen met het verbruik
van elektriciteit en benodigde raffinageproducten. Eric Drissen en Herman Vollebergh
(2018) “ Kan de circulaire economie een bijdrage leveren aan de energietransitie?,
PBL Planbureau voor de Leefomgeving,
Den Haag, 2018, PBL-publicatienummer: 3277.

38

Van Kasteren, H., Wentink C. en Dagevos, J. (2016). Stoffenbalansen voor een Circulaire
Economie in Noord-Brabant, Telos, Documentnummer: 16.149.

39

Dagevos, J. & van Kasteren, H. (2017). Advies Sturingsmogelijkheden voor een
Vitale Bodem, Telos

7.5

De concurrentiekracht van de Brabantse economie: versterken en
richten: een vraagstuk met verschillende kanten. In de eerste plaats
gaat het om het zoeken naar de verbinding met de grote opgaven
van Brabant, met het leveren van een bijdrage aan het verbeteren
van de kwaliteit van leven van de mensen die hier wonen. Daarmee
wordt richting gegeven. Daarnaast gaat het om het ontwikkelen van
(nieuwe) kennis, deze weten vast te houden en kennis van buiten naar
binnen te halen. Dat vraagt om het versterken van de agglomeratiekracht van Brabant(stad) door het creëren van een wervend woon-,
werk- en leefklimaat. Maar vraagt ook een toegeruste arbeidsmarkt,
een van de grote knelpunten zoals de Duurzaamheidsbalans 2018 laat
zien. Ondernemers zien de tekorten aan personeel als een grote rem
op hun groeipotenties. Aan die toegeruste arbeidsmarkt zitten nog
twee andere aspecten. Het eerste heeft betrekking op de noodzaak
in de kenniseconomie van ‘een leven lang leren’ om op die manier
competenties op peil te houden. Dit is geen exclusieve verantwoordelijkheid voor de werknemer zelf maar een gedeelde met werkgevers,
overheden en onderwijsinstellingen. Daarnaast is er een groot potentieel
aan mensen dat nu niet of onvoldoende benut wordt. Daar zou vol op
moeten worden ingezet. Niet alleen vanuit economisch oogpunt, maar
ook omdat het bijdraagt aan het versterken van de sociale veerkracht.

11

Heb oog voor processen van ongelijke ruimtelijke ontwikkeling op
verschillende schaalniveaus: de ruimtelijke analyse van de resultaten
van de duurzaamheidbalans maakt inzichtelijk dat Brabant verre van
homogeen is. De Brabantse steden zijn in vele opzichten de contramal
van het platteland, maar ook het platteland is geen homogene
categorie. Er zijn grote verschillen tussen het platteland/de kleine
gemeente dicht in de buurt van de stad en meer perifeer gelegen kleine
gemeenten en daarmee ook verschillen in ontwikkelingskansen. De
positie van de middelgrote steden vraagt om speciale aandacht: niet
de voordelen van het platteland (in sociaal en ecologisch opzicht), maar
ook niet echt de voordelen van de stad in economisch opzicht, maar wel
vergelijkbare sociale problemen. De middelgrote en grote steden zijn
plekken waar vergelijkenderwijs veel sociale achterstanden samenkomen.
Maar het is noodzakelijk om preciezer te kijken binnen de steden en
oog te hebben voor de processen van segregatie en gentrificatie. We
moeten met andere woorden niet alleen oog hebben voor de processen
van ongelijke ontwikkeling tussen gemeenten maar ook binnen
gemeenten, tussen wijken en buurten. Er is behoefte aan een krachtige
stedelijke sociale agenda.
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Tot slot
Het bovenstaande ’11-tal’ opgaven is ongetwijfeld incompleet, voor
discussie vatbaar. Dat is ook niet erg, beter dat is de bedoeling. Het gaat
wel om de grote, complexe vraagstukken die ook in alle vorige duurzaamheidbalansen reeds zijn genoemd, soms in wat andere bewoordingen.
Vraagstukken
129

Duurzaamheidbalans van Brabant 2018 | Duurzaamheidbalans 2018: de balans opgemaakt

die hardnekkig zijn, die geen eenvoudige oplossingen kennen, die vragen
om een lange termijnvisie, consistentie in beleid en uitvoering, een brede
integrale aanpak, samenwerking met ‘usual én unusual suspects’, lef want
er zullen keuzes gemaakt moeten worden, experimenten en een lerende
houding want we betreden onontgonnen terreinen. Het gaat kortom om
transities waarin tegelijkertijd bestaande praktijken afgebroken zullen
moeten worden en nieuwe opgebouwd. Onderstaande figuur brengt de
verschillende fasen die te onderscheiden zijn in het transitieproces in
beeld40.

Figuur 7.6 X-curve van transities (bron: Loorback, & Oxenaar (2018)

Zoals al aangegeven in de Expeditiegids41, zal dit verzet opleveren van
gevestigde belangen. Deze zullen moeite doen om bestaande posities en
belangen te verdedigen. Er zullen verliezers zijn. Maar er zullen zich ook
nieuwe kansen aandienen en winnaars zijn. Daarbij is het zaak te borgen
dat iedereen mee kan in de noodzakelijke veranderingsprocessen. Dat er
geen groepen mensen zijn die (weer) buiten de boot (dreigen te) vallen
en waardoor nieuwe scheidslijnen in de samenleving ontstaan. Er zullen
nieuwe praktijken moeten worden opgezet met nieuwe rolverdelingen en
nieuwe verantwoordelijkheden, voorbij de vrijblijvendheid.
We hopen dat de Duurzaamheidbalans 2018 haar rol wederom zal
vervullen: bieden van inzicht in de Staat van Brabant vanuit een breed
integraal duurzaamheidsperspectief én een bijdrage te leveren aan een
geïnformeerd debat over de toekomst van Brabant.

130

40

Loorbach, D. & S. Oxenaar (2018), Counting on Nature. Transitions to a natural capital
positive economy by creating an enabling environment for Natural Capital Approaches,
Drift, Erasmus Universiteit Rotterdam.
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Dubbeldam, L., Vermeulen, P., Orbon, I., du Long, K., Dagovs, J. & van Kasteren,
H. (2018). Expeditiegids Brabant. Opgaven, perspectieven en cijfers voor de Provinciale
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