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Met de komst van corona kwam ook al vroeg de realisatie dat de impact van de 
lockdown groot zal zijn. Nederland hield - en houdt nog steeds - rekening met 
een periode van economische neergang. De lockdown heeft impact gehad op 
de manier waarop we met elkaar samenleven. Daarom is het belangrijk om te 
werken aan perspectief. Perspectief voor burgers, ondernemers en consumenten 
om weer te investeren, in hun bedrijf, in de toekomst en in de vrijheid. Hoe 
maken we onze economie weer robuust, hoe versterken we onze veerkracht en 
welke kansen biedt de coronacrisis voor versnelling van ambities?

“De crisis uit”
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1.  BRABANT  
NA CORONA



DE OPRICHTING VAN DE DENKTANK
Het bestuur van de provincie Noord-Brabant besloot in juli 2020 actief te 
volgen welke impact corona op Brabant heeft; zowel op het realiseren van 
haar ambities als op het functioneren van haar economie en samenleving.

Met het doel om denkkracht te verenigen, en in het verlengde van de nationale 
aanpak1, heeft de provincie Noord-Brabant ons – 10 ambassadeurs2 en 
coördinerend portefeuillehouder Martijn van Gruijthuijsen – gevraagd deel  
te nemen aan een denktank. Het doel? Brabant sterker uit de crisis leiden. 

Wij zijn gevraagd vanwege onze binding met Noord-Brabant, onze verbonden-
heid met regio’s of ervaringen in bepaalde professionele domeinen of economische 
sectoren. Met de volgende doelstellingen zijn we aan de slag gegaan:
 · Het verkrijgen van inzicht in de impact van de corona (crisis) op de 

economie en samenleving van Brabant, op korte, middellange en lange 
termijn.  

 · Het reflecteren op scenario’s voor herstel voor Brabant. 
 · Het delen van een visie of een handelingskader op basis van de reflecties. 

Ter inspiratie hebben wij elkaar zes keer – voornamelijk digitaal – ontmoet om 
antwoorden te vinden op de vragen. 

KANSEN NA DE CRISIS
De coronaperiode heeft vaste patronen en waarden in onze manier van 
samenleven sterk onder druk gezet. De anderhalve meter samenleving maakte 
‘normale’ zaken zoals het winkelen, naar school gaan, de zorg voor ouderen 
en kwetsbaren lastig. De gezondheid van de Brabander is onder druk komen 
te staan. Bedrijven kregen te maken met uitval in de ketens of nieuwe obstakels. 
Voor sommige ondernemers betekende de lockdown een volledige sluiting. Door 
de groeiende werkloosheid, grotere afstand tussen rijk en arm en verminderde 
cohesie in de Brabantse samenleving heeft Corona ook sociaal-maatschappelijk 
impact gehad. De impact van corona was echter niet altijd negatief. 

In het algemeen doen wij de oproep om een krachtig herstelbeleid in te zetten, 
om Brabant versterkt uit de crisis te laten komen. Daarbij raden we aan dat de 
provincie zich richt op een rol die aanvullend is op die van de gemeenten en 
het Rijk. Deze ligt sterk op het Brabantbreed verbinden en het benutten van de 
kansen die in de crisis ook zijn ontstaan. In de besprekingen kwamen de volgende 
vraagstukken naar voren als belangrijke pilaren voor herstelbeleid in Brabant:

1.  Innovatiekracht: het toekomstige verdienvermogen van Brabant is 
erbij gebaat dat bedrijven in staat zijn, met de inzichten vanuit de 
aanwezige kennis, dat de provincie zich inzet voor het versterken van 
de innovatiekracht. Onderzoek met universiteiten, hogescholen en het 
bedrijfsleven welke inzichten/technologie we versneld kunnen ontwikkelen 
om toekomstige pandemieën te voorkomen of sneller te bestrijden, en/
of het effect van onze mobiliteit op de leefomgeving te verminderen 
(duurzame mobiliteit). Oplossingen in de maakindustrie kunnen de 
energietransitie snel verder helpen of de gezondheid verbeteren. 

1. BRABANT NA CORONA
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1 De nationale Denktank Coronacrisis onder leiding van Mariëtte Hamer 
2  De denktankleden op volgorde van alfabet: Albert Markusse, Berend de Vries, Bert van der Els, Brigitte Drees, Elphi Nelissen, Jacomine Ravensbergen, Paul van Nunen, Peter van Lieshout,  
Tijn Swinkels en Viktorien van Hulst. 
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2.  Er is een groot draagvlak voor een echt groen herstelbeleid. Stop 
met investeren in oude economie. Benut daarbij de kracht van de 
herwaardering van groen. Steden zullen meer klimaatadaptief moeten 
worden en meer ruimte moeten geven aan groen, in combinatie met de 
ontwikkeling van nieuwe gebieden (binnensteden of de bouw van nieuw 
woningen). Woningen zelf kunnen duurzamer - en in samenhang met  
de omgeving - ook meer circulair gemaakt worden. 

3.  Brabant heef een sterke positie in de life science en pharma. We hebben 
gezien dat Brabant met de TUe, de campus in Oss, veel krachtige 
bedrijven (MSD, Organon) en ook startups krachtige partners heeft om  
het gezondheidssysteem te ondersteunen in de bestrijding van de 
pandemie. We kunnen deze positie verder versterken, ook met de  
kracht van de Brabantse logistieke sector. Er is meer aandacht nodig  
voor preventie, en voor de beschikbaarheid van voldoende equipment  
(ic-capaciteit, beademingsapparatuur)

4.  Het digitaal werken heeft ons laten zien dat we zowel in de dienstensector, 
als bij de overheid en in de markt productiviteitswinst te behalen als we 
werkprocessen digitaliseren. De provincie zal het voortouw kunnen nemen 
in het digitaliseren van Brabant.

5.  We hebben eens te meer vastgesteld dat we voldoende talent nodig 
hebben om Brabant ook in de toekomst sterk te laten zijn. De tekorten 
aan gekwalificeerd personeel zijn met name in de sectoren techniek, zorg 
en onderwijs ook in de periode van crisis niet verminderd. We hebben 
voldoende arbeidskracht nodig om deze sectoren ook in de toekomst 
krachtig en stuwend te laten zijn. De provincie zou in deze een belangrijke 
voortrekkersrol kunnen pakken om talent naar Brabant te halen of aan 
Brabant te binden.

In dit document zetten wij deze kansen uiteen, waarbij we steeds vanuit een 
ander perspectief redeneren; vanuit de kracht van de Brabantse economie (H2), 
vanuit de kracht van de Brabander (H3) en vanuit de kracht van de Brabantse 
ruimte (H4). Daarbij focussen we ons in de aanbevelingen op de oplossingen 
waar de provincie ook een duidelijke rol in heeft. Waar mogelijk hebben 
we middels onze aanbevelingen concreter gemaakt door een citaat – in de 
kaders – bij te voegen. Aan het einde van iedere paragraaf vatten we onze 
aanbevelingen samen in vijf punten.

Tussentijds hebben we al gezien dat de Provincie Noord-Brabant gebruik 
heeft gemaakt van onze input, overwegingen en adviezen bij de Actie- en 
Investeringsagenda Coronaherstel, bijvoorbeeld in de onderdelen Brabant 
Leert, Verduurzaming Brabants Vastgoed en Impuls Binnensteden. Ons advies 
heeft ook zijn weg gevonden in het arbeidsmarktbeleid en de wijze hoe de 
provincie heeft georganiseerd dat Brabant weer open gaat. Diverse van deze 
aanbevelingen zijn via regulier beleid of contacten van de provincie opgepakt. 
Voor sommige activiteiten hebben leden van de Denktank ook zelf actief 
bijgedragen, zoals het vergroten van het aantal stageplekken.

1.  BRABANT NA CORONA
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Samengevat
1.  Onderzoek welke wijzigingen in ketens plaats (gaan) vinden  

en kijk of dit kan leiden tot een productie dichter bij huis.
2.  Voer een gericht innovatiebeleid per regio zodat er field labs,  

cases, geld, kennis en kunde is om de kennis te valoriseren.
3.  Weest faciliterend in het digitaliseren van Brabant.
4.  Benut de kennis en kunde van de creatieve industrie het oplossen  

van maatschappelijke problematiek.
5.  Erken de waarde van kunst en cultuur voor economisch  

aantrekkelijke en sociaal aangename steden.

2.  VANUIT  
DE KRACHT 
VAN DE 
BRABANTSE 
ECONOMIE 

“Sturen op de nieuwe realiteit”
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De provincie Noord-Brabant heeft een sterke economie. Brabant is sterk 
in farmaceutica, life sciences & health. Brabant exporteert de beste Dj’s en 
designers ter wereld. Brabant heeft een sterke agrarische sector, loopt voorop 
in HTSM en kent bijzonder veel innovatieve ondernemers op het gebied van 
metaal en elektronica. Deze kernwaarden willen we koesteren, maar de 
coronacrisis zette deze Brabantse ondernemingen en innovatiekracht onder 
druk. In dit hoofdstuk geven wij aanbevelingen hoe de kracht van de  
Brabantse economie in te zetten voor een gericht herstel. 

BENUT DE INNOVATIEKRACHT 
Het toekomstige verdienvermogen van Brabant is erbij gebaat dat de provincie 
zich blijft inzetten voor haar innovatiekracht. Daarbij moet niet vergeten worden 
dat Brabant al een hele innovatieve provincie is dat een belangrijke rol speelt 
in de ketens van de wereldtechnologie. De coronaperiode heeft laten zien hoe 
belangrijk – en fragiel – deze ketens zijn. Ketens waar Brabant een prominente 
positie heeft Brabant een bijzondere positie heeft door de aanwezigheid van 
technologie, kennis of materialen. Versterk het politieke ondernemerschap, 
onderzoek welke wijzigingen in ketens plaats (gaan) vinden en kijk of dit 
kan leiden tot een productie dichter bij huis. In Brabant zit de kennis en de 
farmaceutische industrie om te onderzoeken welke technologie versneld 
ontwikkeld kan worden om toekomstige pandemieën te voorkomen of sneller 
te bestrijden. Oplossingen in de maakindustrie kunnen de energietransitie snel 
verder helpen of de gezondheid verbeteren. 

De kracht van de innovaties in Brabant is dat deze innovaties een voedings-
bodem hebben in het aanwezige bedrijfsleven, de onderwijsinstellingen en rijke 
historie in de regio. Noord-Brabant moet investeren in de innovatiekracht en 
daarbij rekening houden met de industrieën waar Brabant – per regio – sterk 
in is. Voer een gericht innovatiebeleid per regio zodat er field labs, cases, geld, 
kennis en kunde is om de kennis te valoriseren. 

DIGITAAL WERKEN ALS NIEUWE REALITEIT
We hebben gezien dat digitaal werken snel de nieuwe norm is geworden.  
Niet alleen het werk, maar ook het onderwijs is snel gedigitaliseerd. Het biedt 
dan ook veel voordelen. Nederlanders reizen minder en blijken op sommige 
plekken (standaard kantoorwerk) ook productiever te zijn. Het digitaal werken 
heeft ons laten zien dat zowel in de dienstensector, als bij de overheid en in 
de markt productiviteitswinst te behalen valt als werkprocessen gedigitaliseerd 
worden. Tegelijkertijd is het belang van elkaar ontmoeten ook des te duidelijker 
geworden. 

De techniek voor digitaal werken was 15 jaar geleden al beschikbaar, maar 
de integratie in de samenleving heeft door corona een enorme vlucht genomen. 
Nu start de zoektocht naar een nieuwe balans tussen ‘terug naar het oude 
normaal’ en ‘het digitale werken als nieuwe norm. De digitalisering van de 
samenleving kan en moet sneller. Door corona is inzichtelijk geworden dat 
we een aantal wereldwijd erkende ecosystemen hebben om bijvoorbeeld die 
versnelde digitalisering mogelijk te maken. De provincie moet aanjagend zijn  
in het digitaliseren van Brabant. 

2.  VANUIT DE KRACHT VAN DE BRABANTSE ECONOMIE

“KOPPEL HET INNOVATIEBELEID AAN DE MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN”
Gebruik de BOM, Braventure en de kennisinstellingen die in de regio voor 
handen zijn. Denk goed na hoe je regionale innovatiekracht kan bijdragen 
aan een bredere – provinciale – opgave.

UNIEK IN DE MONDIALE SUPPLY CHAIN
De Brainport kan als motor van de digitalisering van de wereld fungeren. 
Dat betekent dat ons ecosysteem meer ondersteunend moet zijn voor  
start-ups en scale-ups als voornaamste aanjagers van innovatie.
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MEER CULTUREEL PERSPECTIEF IN ONZE OPGAVEN
Maatschappelijke problemen worden vaak multidisciplinair bezien om tot 
een gerichte oplossing te komen. En Brabant heeft een hele sterke creatieve 
industrie. Maar toch wordt onvoldoende gebruik gemaakt van de creatieve 
industrie en kunstenaars bij het oplossen van deze maatschappelijke 
problemen. Corona zorgt voor ‘nieuwe’ maatschappelijke problemen,  
zoals groeiende ongelijkheid door verschil in toegang tot of kennis van 
digitale oplossingen, of de verpaupering van binnensteden door toenemende 
winkelleegstand. We hebben nu de kans om de creatieve industrie te benutten 
in het oplossen van deze problematiek. 

Daartoe is het van belang dat de provincie de waarde van kunst en cultuur 
erkent voor economisch aantrekkelijke én sociaal aangename steden3. 
Binnensteden worden economisch aantrekkelijker door de aanwezigheid 
van culturele organisaties. Het betreft dan instellingen die direct en indirect 
werkgelegenheid bevorderen: denk aan een museum of festival waar toeristen 
naartoe komen die ook een hapje eten in de stad of gaan winkelen. Maar denk 
ook aan het feit dat de steden aantrekkelijker worden om er te wonen omdat 
mensen in de buurt van een filmhuis of theater willen wonen.

 
 

2.  VANUIT DE KRACHT VAN DE BRABANTSE ECONOMIE

3 Onderzoeken van Richard Florida (2002 & 2005)

Theaterfestival Boulevard in Den Bosch, een voorbeeld van hoe cultuur een stad  
economisch aantrekkelijker én sociaal aangenamer maakt.



3.  VANUIT DE 
KRACHT 
VAN DE 
BRABANDER
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Samengevat
1.  Voorkom een ‘coronageneratie’ en formuleer daar beleid op  

(zoals het aanpakken van het stagetekort of een corona-arrangement)
2.  Start een proces met maatschappelijke organisaties om te onderzoeken  

hoe de goede gevolgen van corona vastgehouden kunnen worden
3.  Zorg dat de Brabander gezonder wordt en maak van preventie en  

het voorkomen van zoönose een prioriteit.
4.  Pak een voortrekkersrol in het naar Brabant halen- en binden van talent. 
5.  Zorg voor voldoende huisvesting van het toekomstig personeel. 

“Geef prioriteit aan preventie”
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De coronacrisis heeft de tweedeling in de samenleving zichtbaar gemaakt door 
de bestaande verschillen te vergroten. Een tweedeling in rijk en arm, gezond 
en ongezond, wel of geen toegang tot onderwijs, verschillen tussen jong en 
oud. De wereld digitaliseert snel, maar niet iedereen kan dat bijbenen. Maar 
de Brabander heeft ook laten zien flexibel en veerkrachtig te zijn. Net als de 
Brabantse samenleving. In dit hoofdstuk geven we aanbevelingen hoe die 
krachten te benutten, zodat wij allemaal sterker de crisis uit komen. 

JONGEREN OP DE ARBEIDSMARKT
Veel jongvolwassenen hadden al te maken met de afschaffing van de 
basisbeurs en dus met het leenstelsel, een oververhitte woningmarkt, flexibele 
contracten, etc. De Sociaal Economische Raad deelde afgelopen jaar  
al de zorgen rondom deze situatie. Daar is de coronacrisis bijgekomen.  
In de coronacrisis is de positie van jongeren op de arbeidsmarkt hard  
getroffen. De jeugdwerkloosheid was in augustus 2020 opgelopen tot 11%.

De kans dat de valse start door de coronacrisis op hun sociale, economische  
en arbeidsmarktpositie nog jaren effect heeft, is groot, hoewel is gebleken dat 
zij als eersten weer profiteren wanneer de markt weer aantrekt. Anno juli 2021  
is de jeugdwerkloosheid immers weer gedaald tot 7,3%. Toch dreigt een 
zogenaamde ‘coronageneratie’ te ontstaan. Volgens hoogleraar sociologie 
Maarten Wolbers van de Radboud Universiteit kunnen perioden van  
werkloosheid aan het begin van de carrière nadelige gevolgen hebben  
voor de opbouw van die carrière. 

Het afgelopen jaar was er een schrijnend tekort aan - met name - mbo-stages, 
waar de provincie een bijdrage kan leveren aan het oplossen van dit tekort. 
Dit kan door het combineren van hbo- en mbo-stages en het opzetten van 
challenges om studenten met elkaar in contact te laten komen en oplossingen  
te bedenken voor maatschappelijke vraagstukken.  

GOEDE DINGEN VASTHOUDEN
Naast zekerheden die zijn weggevallen, zijn er ook mooie nieuwe waarden 
opgekomen zoals de zorg om elkaar en de waardering van natuur. We moeten 
leren van deze ervaringen, de mooie dingen blijven koesteren en de kans 
benutten om niet alle zekerheden weer automatisch terug te laten komen.  
Zo zijn de dagelijkse files helaas alweer de normaalste zaak van de wereld.

Het is zaak dat Brabant een proces start met maatschappelijke organisaties 
om te onderzoeken hoe deze zaken vastgehouden kunnen worden. Betrek 
daarvoor de maatschappelijke organisaties die een rol vervullen op het thema 
van de vraag. Denk hierbij aan traditionele welzijnsorganisaties. Organisaties 
uit het onderwijs en jeugd. Of natuur-, verkeer- en reisorganisaties.
 

3.  VANUIT DE KRACHT VAN DE BRABANDER

“ZORG DAT NIEMAND TUSSEN WAL EN SCHIP VALT”
Maak een corona-arrangement – met loonkostensubsidie – zodat het voor 
werkgevers aantrekkelijk wordt om de jongeren met een corona-achterstand 
in dienst te nemen.

“GA HET NET OPHALEN”
Hier moet je wel haast mee maken. Het zou doodzonde zijn om dit 
momentum te laten verlopen.
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GEZONDHEID EN PREVENTIE
Helaas bleken mensen met een zwakkere gezondheid, ook harder getroffen 
te zijn door het virus.  Zo had 78% van de mensen op de Intensive Cares met 
corona overgewicht4. Een goede gezondheid is dus het beste wapen tegen  
een dergelijk virus. Onder wetenschappers is er ook consensus dat het niet  
de vraag is ‘of’, maar ‘wanneer’ de volgende pandemie er aan komt.

De provincie Noord-Brabant heeft daarbij een belangrijke rol in preventie. 
Zowel in het voorkomen van de volgende pandemie, als zorgen dat de 
Brabander gezond en weerbaar is. 
 

De combinatie van een grote dichtheid aan dieren, luchtverontreiniging en 
contact met mensen is brandhaard voor virussen die over kunnen springen 
op mensen. Een ziekte die van nature overdraagbaar is van gewervelde 
dieren op mensen heet een zoönose. Niet voor niets heeft Denemarken alle 
nertsenfokkerijen geruimd wegens risico op mutatie van het coronavirus5. 

Noord-Brabant wordt gekenmerkt door een intensieve veehouderij.  
Onze provincie telde pré-corona evenveel nertsenfokkerijen als de rest  
van Nederland tezamen (59 tegenover 69). De nertsenfokkerij is verboden, 
maar de intensieve veehouderij blijft een risico voor zoönose. Kijk daartoe  
naar de rol van landbouw bij het voorkomen van zoönose en help in de 
preventie van de volgende pandemie. 
 

TALENT IN EN NAAR BRABANT
We hebben eens te meer vastgesteld dat we voldoende talent nodig hebben  
om Brabant ook in de toekomst sterk te laten zijn. De tekorten aan 
gekwalificeerd personeel zijn met name in de sectoren techniek, zorg 
en onderwijs ook in de periode van crisis niet verminderd. Brabant heeft 
voldoende arbeidskracht nodig om deze sectoren ook in de toekomst 
krachtig en stuwend te laten zijn. De provincie zou in deze een belangrijke 
voortrekkersrol kunnen pakken om talent naar Brabant te halen of aan Brabant 
te binden. 

Concurrentie binnen de provincie is dan onwenselijk. Mensen zullen dus uit 
het buitenland of andere provincies moeten komen. Daarvoor heeft Brabant 
een uitstekend vertrekpunt; een goed vestigingsklimaat, hoge lonen, goede 
gezondheidszorg, de beste opleidingen en leuke steden. Met name dit laatste 
zorgt er binnen Nederland voor dat mensen in Brabant willen wonen en 
werken. De Provincie moet daarom inzetten op bruisende steden waar het goed 
wonen- en werken is. 
 

3.  VANUIT DE KRACHT VAN DE BRABANDER

4  Nederlandse Hartstichting: COVID-19 op de Nederlandse Intensive Cares patiëntkarakteristieken  
en uitkomsten; 2021

5  Trouw, Coronamutatie in Denemarken kan leiden tot ‘een nieuwe pandemie’, 2020

LAAT IEDER KIND BEGINNEN AAN DE SCHOOLDAG MET EEN UUR 
SPORTEN”
Een veelvoud aan onderzoeken toont aan dat dit een gigantische boost 
geeft aan de energie en gezondheid van kinderen. Sporten wordt normaal 
waardoor ze dit op latere leeftijd blijven doen. De provincie kan hierin 
investeren en iets reusachtigs doen aan preventie.

“MAAK HET VOORKOMEN VAN ZOÖNOSE EEN PRIORITEIT”
Maak deze ambitie ook concreet en stel Jan Kluytmans (arts-microbioloog in 
Amphia Ziekenhuis en OMT-lid) aan als ambassadeur.
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De grootste uitdaging om talent naar Brabant te halen, is de huisvesting van 
ons toekomstig personeel. Het woningtekort is groter dan ooit. Tot 2030 moeten 
120.000 woningen gerealiseerd worden vooral voor kleine huishoudens, jong 
en oud6. Dat is veel meer dan er nu worden gerealiseerd.  Hierover meer in het 
volgende hoofdstuk.

3.  VANUIT DE KRACHT VAN DE BRABANDER

“VERMARKT BRABANT BETER ALS DE LEUKSTE REGIO VAN NEDERLAND”
Voor goed personeel uit andere gebieden van Nederland gaan wij de slag 
niet slaan op lonen of onze goede gezondheidszorg. Maar we kunnen wel 
technici uit Delft halen omdat Eindhoven simpelweg leuker is. 

6  https://bevolkingsprognose.brabant.nl/hoofdstuk/ontwikkeling-van-de-brabantse-woningvoorraad.html



4.  VANUIT  
DE KRACHT 
VAN DE 
BRABANTSE 
RUIMTE
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Samengevat
1.  Pak het voortouw en coördineer de samenwerking  

om te komen tot woningbouwlocaties.
2.  Ontwikkel samen met betrokken partners een nieuw ruimtelijk 

ordeningsbeleid met een set van samenhangende instrumenten.
3. Voorkom de verdere aantasting van groene gebieden. 
4.  Zorg voor een gebiedsgerichte aanpak op stikstof.
5.  Ontwikkel met de aanbieders van openbaar vervoer  

een visie op de herontwikkeling van openbaar vervoer.

“Pak de rol die voor het oprapen ligt”
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De Brabantse ruimte is zonder twijfel de mooiste van Nederland. Maar die ruimte 
is ook schaars en kan maar één keer ingezet worden. En dat moet dan ook 
bijdragen aan de energietransitie, mobiliteitstransitie en de bouw van woningen. 
Tegelijkertijd bestaat de wens om de natuur en het open landschap te behouden. 
Grote ambities vragen om grote keuzes. Keuzes die snel gemaakt moeten 
worden, want de problemen zijn niet minder urgent geworden. De huizenprijzen 
zijn immers – tegen alle verwachtingen in – alleen maar gestegen. 
De ‘nieuwe’ vraagstukken die opkomen als gevolg van corona, zoals zoönose, 
digitalisering en de arbeidsmarkt hebben allemaal een effect op de ruimte die wij 
innemen. Daarnaast heeft corona ons laten zien dat Nederland wel degelijk een 
slagvaardige overheid heeft. Besluiten werden snel gemaakt, ook al was nog niet 
de gehele impact van de keuze inzichtelijk. Iedereen wist waar ze aan toe waren. 
Wij kunnen dit. Wij kunnen die scherpe keuzes maken die nú nodig zijn. 

PAK POSITIE IN DE RUIMTELIJKE ORDENING
In de Randstad is er al jaren sprake van een woningtekort. Sinds een jaar 
spreekt men op nationaal niveau van een structureel woningtekort. Tegen alle 
verwachtingen in zijn de huizenprijzen in coronatijd nog verder gestegen en  
is het tekort door groter dan ooit. Er zijn immers meer nieuwe toetreders op  
de woningmarkt omdat de toestroom – bij gevolg van corona – een jaar  
‘op pauze’ heeft gestaan. Ook de woonwensen zijn door corona verschoven. 
Mensen willen meer in het buitengebied wonen en reistijd is een minder 
belangrijk component in de selectie voor een nieuwe woning geworden.

De meest urgente opgave waar wij als land op dit moment voor staan is de 
woningbouwopgave. Het is een versneller voor andere opgaven zoals de 
energie- en mobiliteitstransitie en dé randvoorwaarde om talent naar Brabant  
te halen. 

Brabant heeft huizen nodig. Vanzelfsprekend moeten die huizen gasvrij, 
circulair en goed geïsoleerd zijn. Om die huizen te bouwen zijn op de eerste 
plaats locaties voor woningbouw nodig. Het Rijk heeft al jaren geen Ministerie 
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) meer 
en staat te ver weg van de uitvoering in Brabant. Er ontbreekt regie op deze 
maatschappelijke opgave. De provincie heeft de perfecte gelaagdheid om  
het voortouw te nemen en de samenwerking te coördineren om tot die  
locaties te komen. 

De provincie moet zich meer als visionair moeten opstellen en de lange termijn 
voor ogen houden. Dit begint door samen met de betrokken partners een 
ruimtelijke visie op te stellen voor Brabant. Beantwoordt gezamenlijk de vraag 
hoe je wilt dat Brabant er in 2040 uit ziet. Kies ervoor om in de aanpak de 
woningbouwcrisis als een acute crisis te beschouwen en bestrijdt die crisis 
met dezelfde voortvarendheid als de coronacrisis is bestreden. Maak de 
strategie concreet door een gebiedsgerichte aanpak te voeren, vergelijkbaar 
met de opgaven voor water en natuur (de groenblauwe opgaven). Kijk waar 
woningen, natuur, landbouw en industrie gealloceerd dienen te worden.  
Door corona is de tijd gekomen om tot een samenhangend geheel aan  
RO-instrumentarium te komen. 

4.  VANUIT DE KRACHT VAN DE BRABANTSE RUIMTE

“RICHT EEN PROVINCIAAL HERSTELFONDS OP”
Met de middelen uit dit herstelfonds kunnen boeren uitgekocht worden en 
de grond weer verkocht voor woningbouw. Dat levert per vierkante meter 
meer euro’s op, waardoor dit groeiende fonds ook kan bijdragen in het 
aanleggen van energienetwerken, infrastructuur en voorzieningen.
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GROEN HERSTELBELEID
Er is een groot draagvlak voor een echt groen herstelbeleid. Maar dat gaat 
niet vanzelf. Steden zullen meer klimaatadaptief moeten worden en meer 
ruimte moeten geven aan groen, in combinatie met de ontwikkeling van nieuwe 
gebieden (binnensteden of de bouw van nieuw woningen). Benut daarbij 
de kracht van de herwaardering van groen. De provincie zal bij ruimtelijke 
ordening haar rol moeten pakken en zorgen dat de groene gebieden niet 
verder aangetast worden. 

De Wet stikstofreductie en natuurverbetering beoogt de uitstoot van stikstof 
terug te brengen onder de kritische depositiewaarden in een groeiend deel van 
de natuur. PBL pleit ervoor om gebiedsspecifieke natuurkwaliteit als centraal 
doel te stellen in plaats van stikstof7. De EU-richtlijnen bieden ruimte voor zo’n 
gebiedsgerichte aanpak. Voor effectieve stikstofmaatregelen zou de prioriteit 
kunnen worden gelegd op gebieden waar de natuurkwaliteit sterk achteruitgaat 
en de overschrijding van de kritische depositiewaarden door bedrijven met een 
hoge stikstofemissie groot is. 

Qua mobiliteit zagen we in coronatijd de files afnemen doordat er veel minder 
of veel meer gespreid gereisd werd. Het maatschappelijke perspectief op 
wonen- en werken is drastisch veranderd. De kwaliteit van de lucht is hierdoor 
beter geworden en de economische schade van files nam af. Het is mogelijk 
hierop in te spelen door het OV bijvoorbeeld vraaggestuurd in te richten, in 
plaats van aanbodgestuurd. De provincie moet met de aanbieders van OV  
een visie ontwikkelen op de herinrichting openbaar vervoer.

4.  VANUIT DE KRACHT VAN DE BRABANTSE RUIMTE

“LAAT DE VERVUILER BETALEN.”
Het PBL vergelijkt in het rapport ‘Klimaatverandering in de prijzen’ 
de beprijzing van broeikasgasemissies aan de hand van verschillen 
in grondslagen, vrijstellingen en tarieven en vergelijkt deze ‘prijzen’ 
met de klimaatschade die voor deze broeikasgasemissies geldt. Zij 
concluderen dat de beprijzing behoorlijk coherent is, maar volop 
ruimte laat voor verbetering. Woningen en wegverkeer kennen een 
klimaatbeprijzingsoverschot en burgers betalen in het algemeen meer  
dan de gemaakte klimaatschade. Bij de landbouw, de (zware) industrie  
en de lucht- en zeevaart is er, door de verschillende subsidies en 
vrijstellingen, juist een klimaatbeprijzingstekort, zij betalen minder dan  
de berekende klimaatschade.

7  Rapport PBL: Klimaatverandering in de prijzen, 2021


