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Inleiding 

Wat is een meerjarig onderzoeksprogramma? 

Voorliggend meerjarig onderzoeksprogramma is een eerste versie van het meerjarig 

onderzoeksprogramma Sterk Stedelijk Netwerk, samen met de opgave Vitaal Platteland, 

zoals aangekondigd in de Onderzoeks- en Adviesagenda voor 2014. Daarin is aangegeven dat 

voor de strategische opgaven Sterk Stedelijk Netwerk en Vitaal Platteland aparte 

ﾗﾐSWヴ┣ﾗWﾆゲヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏ;げゲ ┘ﾗヴSWﾐ ┌ｷデｪW┘Wヴﾆデ ;ﾉゲ けヮｷﾉﾗデゲげ ┗ﾗﾗヴ SW ﾐｷW┌┘W ﾏ;ﾐｷWヴ ┗;ﾐ ┘WヴﾆWﾐ 
met kennis. 

In een meerjarig onderzoeksprogramma worden op basis van trends, ontwikkelingen en 

ﾗヮｪ;┗Wﾐ ﾆWﾐﾐｷゲデｴWﾏ;げゲ Wﾐ ﾆWﾐﾐｷゲ┗ヴ;ｪWﾐ ┗WヴﾆWﾐSく VWヴ┗ﾗﾉｪWﾐゲ ┘ﾗヴSデ ｷﾐ HWWﾉS ｪWHヴ;Iｴデ ┘;デ ;ﾉ 
beschikbaar is aan kennis en onderzoek op internationaal en landelijk niveau en naar de 

toepasbaarheid daarvan op Brabant. Op basis van geconstateerde kennislacunes kunnen 

nieuwe kennisvragen vervolgens landen in de provinciale Onderzoeks- en Adviesagenda voor 

WWﾐ ゲヮWIｷaｷWﾆ ﾃ;;ヴ ふヲヰヱヵが ヲヰヱヶ ﾗa ぐくぶく 

Hieronder is dit schematisch weergegeven. 

 

Naar één meerjarig onderzoeksprogramma  

Dit onderzoeksprogramma heeft in eerste instantie als doel om de strategische opgaven 

Sterk Stedelijk Netwerk en Vitaal Platteland beter te duiden. Voor de leesbaarheid zijn op dit 

moment de opgaven (nog) apart uitgewerkt. Echter, een belangrijk uitgangspunt bij de 

Trends en ontwikkelingen

Strategische opgave (SSN en VP)

KWﾐﾐｷゲデｴWﾏ;げゲ

Beschikbare kennis (intern/extern)
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Dynamisch / 
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agenda 2015
Onderzoeks- en Advies-

agenda 2016

Onderzoeks- en Advies-

agenda .....



opgaven is dat Stad en Platteland nadrukkelijk in samenhang worden bezien. Samen vormen 

zij één systeem. We hebben daarom de ambitie om in de komende jaren toe te werken naar 

één onderzoeksprogramma ┘;;ヴHｷﾃ SW ﾆWﾐﾐｷゲデｴWﾏ;げゲが SｷW ゲﾗ┘ｷWゲﾗ ┗ﾗﾗヴ HWｷSW ﾗpgaven 

relevant zijn, in samenhang worden gepositioneerd. 

Afhankelijk van met welke bril gekeken wordt naar Brabant, hebben we te maken met een 

geheel verstedelijkt gebied (Australische bril) of een geheel landelijk gebied (New Yorkse bril). 

Met een Brabantse bril zien wij één geïntegreerd Brabants systeem. 

Groeimodel 

Het meerjarig onderzoeksprogramma fungeert als leidraad. Onderzoek draagt bij aan een 

groter inzicht in de stand van zaken in de wereld en binnen de provincie, en in betere 

feitelijke onderbouwing van strategische (beleids)keuzes en concrete projecten. Het 

onderzoeksprogramma is een ondersteunend instrument en heeft tevens een signalerende, 

agenderende en (kennis)structurerende functie. Voortschrijdend inzicht en de actualiteit 

kunnen (lees: moeten) aanleiding geven voor aanpassing. Ook willen we nadrukkelijk de 

aansluiting zoeken bij het advies van de provinciale adviesraden over dit 

onderzoeksprogramma uitbrengen. 

In deze eerste versie zijn de kennis-thema さAgglomeratiekrachtざ Wﾐ さVｷデ;ﾉｷデWｷデざ ふゲﾗIｷ;ﾉW 
veerkracht) de rode draad en vertrekpunt voor beide opgaven. Vanuit dat vertrekpunt 

┘ﾗヴSWﾐ ;ﾐSWヴW ﾆWﾐﾐｷゲデｴWﾏ;げゲ verkend zoals Brabantse Mozaïek, bereikbaarheid (intern en 

extern) en het veranderende sociaal-economische landschap. 

  



Sterk stedelijk netwerk 

Hoe versterken we de Brabantse agglomeratiekracht? 

 

1. Opgave sterk stedelijk netwerk ....................................................................................................... 1 

2. AｪｪﾉﾗﾏWヴ;デｷWﾆヴ;Iｴデ HWヮ;ﾉWﾐS ┗ﾗﾗヴ SW IﾗﾐI┌ヴヴWﾐデｷWヮﾗゲｷデｷW ヴWｪｷﾗげゲ ............................................... 2 

3. Brabantse agglomeratiekracht beter benutten .............................................................................. 2 

4. Perspectief voor Brabant: strategieën om agglomeratiekracht te vergroten................................. 3 

5. Kennisthema´s en kennisvragen ...................................................................................................... 4 

6. Verdere verkenning en kennisleemtes .......................................................................................... 10 

 

 

 



Naar één meerjarig onderzoeksprogramma Sterk Stedelijk Netwerk en Vitaal Platteland 

 

1 

1. Opgave sterk stedelijk netwerk 
 

Actuele trends en ontwikkelingen wijzen op het toenemende belang van steden. Moderne 

economieën tenderen richting kenniseconomieën, waarin hoogopgeleid, ondernemend en creatief 

menselijk kapitaal de belangrijkste grondstof is. Bedrijven kiezen steeds vaker op basis van de 

aanwezigheid van hoogwaardige arbeidskrachten hun vestigingslocatie. Veelvuldig wordt gesproken 

ﾗ┗Wヴ SW ﾏﾗﾐSｷ;ﾉW さ┘;ヴ ﾗﾐ デ;ﾉWﾐデざく T;ﾉWﾐデ┗ﾗﾉﾉW ﾏWﾐゲWﾐ ｴWHHWﾐ ｷﾐ デﾗWﾐWﾏWﾐSW ﾏ;デW ｴ┌ﾐ ┘Wヴﾆ Wﾐ 
woonomgeving voor het uitkiezen. De aanwezigheid van carrièremogelijkheden (ook voor de 

eventueel meereizende partner) en de kwaliteit van de woon- en leefomgeving zijn daardoor van 

groeiend belang. Steden bepalen in toenemende mate de concurrentiekracht en productiviteit van 

ヴWｪｷﾗげゲく T;ﾉ ┗;ﾐ ゲデ┌SｷWゲ HW┗WゲデｷｪWﾐ SW ﾏ;ｪﾐWWデ┘Wヴﾆｷﾐｪ SｷW ゲデWSWﾐ Wﾐ stedelijke netwerken hebben op 

bedrijven en (hoogwaardige) arbeidskrachten (Glaeser 2011, OESO 2014, Rli 2014, PBL 2012ab). 

Daarmee is ook in Brabant de positie en (aantrekkings)kracht van onze steden en het samenhangend 

netwerk van deze steden bepalend voor onze economische en maatschappelijke toekomst. De 

provinciale strategische opgave Sterk Stedelijk Netwerk heeft als doel om te verkennen hoe de 

agglomeratiekracht van onze steden optimaal kan worden benut en versterkt. Dit om bij te dragen 

aan onze ambitie om tot de top kennis- en innovatierWｪｷﾗげゲ デW Hﾉｷﾃ┗Wﾐ HWｴﾗヴWﾐ (Agenda van Brabant, 

2010). Agglomeratiekracht zijn voordelen die metropolen of stedelijke netwerken hebben vanwege 

hun massa en dichtheid. Onder agglomeratievoordelen verstaan we bijvoorbeeld: het profiteren van 

elkaars nabijheid voor innovatie, gespecialiseerde kennis alsook het beter in balans kunnen brengen 

van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt (PBL, 2012a). 

Een belangrijk uitgangspunt is dat de stad niet wordt gezien als een afgebakend gebied op grond van 

gemeentelijke grenzeﾐ ﾏ;;ヴ ;ﾉゲ WWﾐ けヴWｪｷﾗﾐ;ﾉW ゲデ;Sげ ﾗa けゲデWSWﾉｷﾃﾆW ヴWｪｷﾗげ (aansluitend op Rli 2014). 

Stad en land worden nadrukkelijk in samenhang bezien. Het gaat immers niet om stedelijk gebied of 

buitengebied maar om stedelijke functies en landschappelijke kwaliteiten die bijdragen aan de 

aantrekkingskracht van onze provincie als geheel.  

Onderzoekprogramma 

In deze eerste versie van het onderzoeksprogramma Sterk Stedelijk Netwerk ligt de focus op het in 

beeld brengen en ordenen van de (ruim) beschikbare kennis. Het gaat om het richten van kennis naar 

de strategische vragen binnen de opgave Sterk Stedelijk Netwerk. Op deze manier worden eventuele 

kennislacunes zichtbaar en kan gericht gezocht worden naar benodigde ontbrekende antwoorden. 

Dit vindt primair plaats middels onderzoeksresultaten en rapporten van derden (erkende 

kennisinstituten) en slechts zeer beperkt via onderzoek op eigen initiatief en in opdracht van de 

provincie. 
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2. Agglomeratiekracht bepalend voor de concurrentiepositie 

regio╆s 
 

Planbureau voor de Leefomgevingぎ さGebrek aan agglomeratiekracht één van de grootste 

bedreigingen voor Nederlandse steden t.o.v. concurrentie wereldwijd.ざ 

Waarom zijn grote stedelijke ヴWｪｷﾗげゲ zo succesvol? Dit is te verklaren door de concentratie van 

menselijke activiteit die een dichtbevolkte omgeving faciliteert. Menselijke interactie, zeker bij het 

uitwisselen van persoonlijke en complexe kennis, vraagt vertrouwen. Vertrouwen vereist persoonlijk 

contact (face-to-face). Waar meer mogelijkheden zijn om elkaar te ontmoeten, om samen te werken 

en van elkaar te leren, is meer kans op succesvolle interactie, uitvindingen en innovatie. Ook 

bedrijven profiteren van elkaars nabijheid, rond clusters van bedrijven vormen zich immers grotere 

en gespecialiseerde arbeidsmarkten en markten van toeleveranciers. Uit onderzoek blijkt (Melo et 

al., 2009) dat een twee keer zo grote stad een 5,8% hogere arbeidsproductiviteit kent. Bovenstaande 

leidt tot een klimaat van stimulerende concurrentie en innovatie. 

De aanwezige massa in een dichtbevolkte omgeving maakt het mogelijk om meer en hoogwaardigere 

(top)voorzieningen aan te bieden én om specifieke niches te bedienen. Te denken valt aan 

gespecialiseerde opleidingen en kennisinstituten, zorginstellingen, culturele voorzieningen, 

speciaalzaken en ga zo maar door. Ruimere keuzemogelijkheden maken een regio aantrekkelijker 

voor bewoners en bedrijven. Stedelijke economieën groeien daarom sneller, zijn productiever en 

hebben een hoger innovatief vermogen. Steden zijn aantrekkelijker geworden voor doelgroepen die 

voorheen elders gingen wonen (denk aan jonge gezinnen). Juist in steden groeit de bevolking het 

snelst.  

Maar er is ook een keerzijde. Metropolen kampen vaak met problemen als congestie, overbevolking, 

armoede, criminaliteit, slechte luchtkwaliteit, slechte woonomstandigheden en slechte sanitaire 

voorzieningen. Een centrale opgave is daarom de kracht van de agglomeratie optimaal te benutten 

met behoud van een goede kwaliteit van het leven. 

さAgglomeratiekracht: Massa (grote hoeveelheid mensen en bedrijven), dichtheid (concentratie van 

activiteiten) connectiviteit/bereikbaarheid en kwaliteit van het levenざ (OESO 2014).  

3. Brabantse agglomeratiekracht beter benutten 
 

In Brabant hebben we te maken met een polycentrische structuur van middelgrote en kleine steden. 

Daarmee ontbreekt het aan massa (bevolkingsomvang en aantal bedrijven) en dichtheid (activiteiten 

en functies). Dat geldt overigens voor alle Nederlandse steden, zelfs Amsterdam is op wereldschaal 

een middelgrote stad. Uit onderzoek blijkt bovendien dat de Brabantse steden weinig metropolitane 

functies en hoogwaardige (top)voorzieningen te bieden hebben. Als BrabantStad als één stedelijke 

regio (of daily urban system) zou functioneren dan mist het op dit moment 55% van de 

metropolitane functies die je bij een stad van dergelijke omvang (1,2 miljoen inwoners) zou mogen 

verwachten (blijkt uit onderzoek van de TU Delft, Meijers). De belangrijkste stedelijke regio´s 
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waarmee Brabant concurreert, zoals Milaan, Parijs en München (PBL, 2012c), kenmerken zich als 

regio's met een hogere dichtheid, een betere (inter)nationale connectiviteit en een hoogwaardige 

leefomgevingskwaliteit.  

Betekent dit dat we Brabant snel vol moeten gaan bouwen om uit te groeien naar de proporties van 

de grote wereldsteden? Neen! Het vergroten van agglomeratiekracht door het toevoegen van 

stedelijke massa is voor Brabant niet reëel. De actuele demografische prognoses geven aan dat 

sprake is van stagnatie van de (bevolkings)groei. De kans voor Brabant ligt niet in meer massa en 

dichtheid, maar vooral in de andere drijvers van agglomeratiekracht zoals connectiviteit en kwaliteit 

van leven. 

De mozaïekstructuur van Brabant is mogelijk een kans maar verdient nader onderzoek. Stedelijk 

gebied en buitengebied zijn in Brabant met elkaar verknoopt en bieden zo een boeiende en 

gevarieerde leefomgeving. De steden onderling verschillen van elkaar. Dit heeft o.a. te maken met 

het feit dat Brabantse steden zich in verschillende tijdvakken hebben ontwikkeld, anders dan 

bijvoorbeeld in het Ruhrgebied. Juist in deze complementariteit kan de kracht van het stedelijk 

netwerk schuilen. Maar om deze potentiële kansen optimaal te benutten in relatie tot 

agglomeratiekracht is meer inzicht nodig. 

4. Perspectief voor Brabant: strategieën om agglomeratiekracht te 

vergroten 
 

Een gebrek aan massa en dichtheid kan deels gecompenseerd wordenく けWｷW ﾆﾉWｷﾐ ｷゲ ﾏﾗWデ ゲﾉｷﾏ ┣ｷﾃﾐぁげ 
(Meijers 2014). In de theorie worden grofweg twee elkaar aanvullende strategieën genoemd om de 

agglomeratiekracht van een (polycentrische) regio te vergroten (Meijers 2014, Raspe 2012, Rli 2014): 

netwerkvorming en metropoolvorming. 

Netwerkvorming (╉goede buren╊) 

Wat je zelf niet hebt, kun je halen bij de buren. Deze strategie is gericht op intensiveren van formele 

samenwerking en toevallige interacties (in brede zin: netwerken) van bedrijven, burgers en 

ﾆWﾐﾐｷゲｷﾐゲデWﾉﾉｷﾐｪWﾐ ﾏWデ ヴWﾉW┗;ﾐデW ヮ;ヴデﾐWヴゲ ｷﾐ ;ﾐSWヴW ヴWｪｷﾗげゲく Agglomeratiekracht kan als het ware 

geleend worden bij ﾗﾏﾉｷｪｪWﾐSW ヴWｪｷﾗげゲ (borrowed size en function). De strategische ligging van 

Brabant tussen de Randstad, De Vlaamse Ruit en het Ruhrgebied is in dit opzicht een enorme kans. 

Excellente verbindingen zijn daarvoor een vereiste op verschillende schaalniveaus (bovenregionaal 

en (inter)nationaal) en via verschillende modaliteiten.  

Echter, het is financieel onhaalbaar om alles met alles te verbinden. Het is zaak om selectief te zijn. 

Wat hebben anderen te bieden en wat hebben wij nodig? Wat heeft het Brabantse bedrijfsleven 

bijvoorbeeld voor specifieke verbindingen nodig? Waar komen onze hooggekwalificeerde 

arbeidskrachten vandaan? En vice versa, wat heeft Brabant zijn buren te bieden?  

Het gaat bovendien niet louter om ruimtelijk-fysieke verbindingen. Het gaat zeker ook om digitale 

verbindingen en verbindingen op het vlak van kennis(instituten) en samenwerkingsverbanden. 
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EWﾐ ｪWIﾗﾐゲデ;デWWヴS ヴｷゲｷIﾗ ｷゲ SW ﾆ;ﾐゲ S;デ WWﾐ HWデWヴW HWヴWｷﾆH;;ヴｴWｷS ゲデWSWﾉｷﾃﾆW ヴWｪｷﾗげゲ ;ﾉゲ ｴWデ ┘;ヴW 
さﾉWWｪ┣┌ｷｪデざ ふ┣ﾗｪWﾐ;;ﾏSW ;ｪｪﾉﾗﾏWヴ;デｷWゲIｴ;S┌┘ぶく Om dit te voorkomen is het nodig om onze eigen 

positie en aantrekkelijkheid te versteken door ook binnen de regio zelf (functionele) integratie aan te 

gaan in een proces van metropoolvorming.  

Metropoolvorming ゅ╉samen sterker Brabant╊ょ 

Metropoolvorming is de tweede strategie c.q. benadering die relevant is voor Brabant. 

Pﾗﾉ┞IWﾐデヴｷゲIｴW ゲデWSWﾉｷﾃﾆW ヴWｪｷﾗげゲ ﾆ┌ﾐﾐWﾐ ┗ﾗﾗヴSWWﾉ HWｴ;ﾉWﾐ Sﾗﾗヴ ｷﾐデWﾐゲｷW┗WヴW ゲ;ﾏWﾐ┘Wヴﾆｷﾐｪ ﾗヮ 
functioneel, cultureel en institutioneel vlak. Het gaat hier om een opwaartse spiraal van 

metropoolvorming (Meijers, EMI 2013). Nabij gelegen steden kunnen samen kritische massa 

organiseren die bepalend is voor het keuzeaanbod van voorzieningen, woningen en banen. Een 

voorbeeld van functionele samenwerking is intensieve samenwerking tussen kennis- en 

onderwijsinstellingen om excellente, op elkaar afgestemde en waar nodig aanvullende 

opleidingsmogelijkheden te bieden. Een andere factor van belang is een goed functionerend 

metropolitaan vervoerssysteem. Nog een voorbeeld is het verspreiden van informatie en kennis over 

wat het stedelijk netwerk als geheel te bieden heeft, zowel binnen het netwerk als naar buiten toe. 

De Raad voor de Leefomgeving spreekt over de noodzaak tot regionale samenwerking (Rli, 2014). 

Concurrentie tussen gemeenten is funest, dit leidt tot een ongezonde concurrentiestrijd: een 

zogenaamde race to the bottom. Betere afstemming maakt dat we een kwalitatief beter aanbod van 

voorzieningen kunnen realiseren. Door het vergroten van de onderlinge complementariteit van 

Brabantse (en omliggende) steden door gespecialiseerde milieus te realiseren voor specifieke 

voorzieningen en functies kan het gehele netwerk opgewaardeerd worden. Denk bijvoorbeeld aan 

(economische) clustervorming.  

Binnen het stedelijk weefsel zijn plekken te onderscheiden waar bovengemiddeld interactie plaats 

vindt oftewel concentraties van economische en maatschappelijke activiteit. Hierbij kan gedacht 

worden aan stadscentra, campussen voor bedrijvigheid, kennis, onderwijs & onderzoek en zorg, 

maar ook knooppunten van openbaar vervoer (m.n. spoorzones). Binnen deze interactiemilieus zijn 

concrete, fysieke ontmoetingsplekken noodzakelijk. Het realiseren van hoogstedelijke milieus 

scharen we ook onder deze strategie. 

5. Kennisthema´s en kennisvragen  
 

In deze paragraaf worden de voor de opgave Sterk Stedelijk Netwerk relevante ﾆWﾐﾐｷゲデｴWﾏ;げゲ nader 

beschreven. De ﾆWﾐﾐｷゲデｴWﾏ;げゲ zijn gegroepeerd rondom de hierboven genoemde strategieën, met 

agglomeratiekracht als centraal begrip. In deze paragraaf geven we ook aan welke onderzoeken en 

trajecten reeds beschikbaar zijn. 

Hieronder staat een samenvattende figuur: 
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Ambitie = Top kennis- en innovatieregio 

Noodzakelijk = vergroten agglomeratiekracht 

Strategie = Hoe realiseren we dit?  
Agglomeratiekracht 

 Hoe vergroten we de Brabantse agglomeratiekracht? 

 

 

Benchmark: Brabant in de wereld 

Mozaïekstructuur Brabant als vertrekpunt 

 

Strategie 

Netwerkvorming 
 

Strategie 

Metropoolvorming  
 

 

Borrowed size & function 

 

 

 

 

 

Externe connectiviteit  

- Smart mobility 

 

B;デWﾐ Wﾐ ヴｷゲｷIﾗげゲ netwerkvorming 

 

 

 

 

 Knooppunten 

 Interactiemilieus en hoogstedelijke zones 

 Voorzieningen 

 

 

 Interne connectiviteit 

 

 

 Metropool in wording 

- Culturele identiteit 

- Veerkrachtig bestuur 

- Kennis- en Onderwijsinfrastructuur 

 

 

Agglomeratiekracht 

De centrale vraag luidt: Hoe vergroten we de agglomeratiekracht van Brabant? 

1. Benchmark: Brabant in de wereld 

 Wat is de huidige agglomeratiekracht van Brabant (SWOT-analyse) en op welke wijze 

ontwikkelt deze zich (trends)? 

 Hoe presteert Brabant ten opzichte van andere (concurrerende en/of vergelijkbare) regioげs ? 

 Welke succesvolle strategieën worden gevolgd in andere (concurrerende en/of vergelijkbare 

ヴWｪｷﾗげゲぶい 

Beschikbaar materiaal: 

Analyse naar het versterken van het stedelijk 

netwerk Brabant/ #Brabant (2013) 

Analyse van trends en ontwikkelingen op gebied van economie, 

ruimte en mobiliteit van het stedelijk netwerk in Brabant met 

aanbevelingen. In opdracht van de provincie. 

Complementariteit 

 

Connectiviteit 
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REOS: Ruimtelijke Economische Ontwikkel 

Strategie, (2014/2015) 

(Lopende) verkenning naar meer samenhang en samenwerking 

in de driehoek Amsterdam-Rotterdam-Eindhoven. In opdracht 

van ministerie I&M, samen met betrokken provincies, regio’s en 

steden 

PBL, De internationale concurrentiepositie van 

topsectoren (2012a) 

Vergelijking 250 concurrerende regio’s 

E. Meijers, NAPOLEON 2014 Netwerken Agglomeratie en Polycentrische Metropolitane 

gebieden 

Rli, De toekomst van de stad: de kracht van 

nieuwe verbindingen (2014) 

Advies hoe kracht van de Nederlandse steden verder te 

ontwikkelen en  beter benutten. 

OECD: Territorial reviews: Netherlands ( 2014) Agglomeratievoordelen in Nederland lager dan gemiddeld. 

Polycentrische stedenstructuur moet beter worden benut. 

OECD: Rural Urban Partnerships (2013) Dynamiek tussen stad en land in internationaal perspectief. 

BrabantStad als casus met 10 andere regio’s  

 

2. Mozaïekstructuur Brabant als vertrekpunt 

De polycentrische structuur van Brabant waarbij stedelijk en landelijk gebied elkaar afwisselen wordt 

ook Mozaïekmetropool genoemd. 

 Wat is bekend over de Mozaïekmetropool van Brabant met name in sociaal-culturele en 

economische zin?  

 Welke aspecten van de Mozaïekmetropool Brabant bieden kansen (of vormen bedreigingen) 

in relatie tot versterking van agglomeratiekracht (kijkend naar massa, dichtheid, 

bereikbaarheid, quality of life)? 

 Op welke wijze ontwikkelt het Brabantse Mozaïek zich: さverfletstざ het of worden de 

contrasten scherper?  

 Op welke wijze kunnen grotere contrasten in het Mozaïek worden aangebracht, zoals 

hoogstedelijke zones, concentratie van verstedelijking en een divers palet woon- en 

werkmilieus? 

Telos/PON Sociale veerkracht als 

ontwikkelperspectief (2014) 

Sociale dimensie van de Mozaïek, onderzoek in  West Brabant,  

Analyse naar het versterken van het stedelijk 

netwerk Brabant/ #Brabant (2013) 

Analyse van trends en ontwikkelingen op gebied van economie, 

ruimte en mobiliteit van het stedelijk netwerk in Brabant met 

aanbevelingen. In opdracht van de provincie. 

OECD: Rural Urban Partnerships (2013) Dynamiek tussen stad en land in internationaal perspectief. 

BrabantStad als casus met 10 andere regio’s  

 

 

Strategie Netwerkvorming 

Borrowed size & function en connectiviteit. 

3. Borrowed size & function 

 Welke functies heeft Brabant nodig voor versterking van haar concurrentiekracht? 

 Uit welke regioげs buiten Brabant kunnen deze functies geleend worden? 
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Tordoir, P. Megacity Nederland Position paper over opschalen van driehoek Amsterdam-

Rotterdam-Eindhoven 

E. Meijers, NAPOLEON 2014 Netwerken Agglomeratie en Polycentrische Metropolitane 

gebieden 

REOS: Ruimtelijke Economische Ontwikkel 

Strategie, (2014/2015) 

Verkenning naar meer samenhang en samenwerking in de 

driehoek Amsterdam-Rotterdam-Eindhoven. In opdracht van 

ministerie I&M, samen met betrokken provincies, regio’s en 

steden 

Analyse naar het versterken van het stedelijk 

netwerk Brabant/ #Brabant (2013) 

Analyse van trends en ontwikkelingen op gebied van economie, 

ruimte en mobiliteit van het stedelijk netwerk in Brabant met 

aanbevelingen. In opdracht van de provincie. 

4. Externe connectiviteit (fysiek en niet fysiek) 

 Welke externe connecties zowel fysiek als niet-fysiek) dragen bij aan een verbetering van de 

agglomeratiekracht van Brabant? 

 Welke verbetering van de (inter)nationale connectiviteit van Brabant draagt het meeste bij 

aan borrowed size (zie kennisthema 3.) en daarmee aan de agglomeratiekracht van de regio?  

Ontwikkelagenda OV-netwerk Brabant Onderzoek (verkenning en analyse)  naar versterken Brabantse 

(internationale) knooppunten en corridors 

REOS: Ruimtelijke Economische Ontwikkel 

Strategie, (2014/2015) 

Verkenning naar meer samenhang en samenwerking in de 

driehoek Amsterdam-Rotterdam-Eindhoven. In opdracht van 

ministerie I&M, samen met betrokken provincies, regio’s en 

steden 

Lange Termijn Spooragenda Traject om kwaliteit van het spoor als vervoerproduct te 

verbeteren 

5. Baten en risico╆s netwerkvorming 

 Wat zijn de economische effecten van het verbeteren van de (inter)nationale connectiviteit?  

 Welke ふWIﾗﾐﾗﾏｷゲIｴWぶ ヴｷゲｷIﾗげゲ zijn verbonden aan het verbeteren van specifieke 

(inter)nationale verbindingen (denk aan het leegzuigen van economische activiteiten uit 

Brabant door het verbeteren van specifieke verbindingen)? 

 

Strategie Metropoolvorming 

Functionele, institutionele en culturele verbindingen. 

6. Metropool in wording 

 Hoe functioneren de daily urban systems in Brabant? 

 Welke ontwikkelingen zijn te verwachten? 

 Welke functionele verbindingen, institutionele en culturele netwerken zijn van belang? En 

hoe kunnen die ontwikkeld/versterkt worden? 
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Tordoir, Brabantste netwerken (2014) Studie over verplaatsingsstromen en motieven 

Analyse naar het versterken van het stedelijk 

netwerk Brabant/ #Brabant (2013) 

Analyse van trends en ontwikkelingen op gebied van economie, 

ruimte en mobiliteit (daily urban system) van het stedelijk netwerk 

in Brabant met aanbevelingen. In opdracht van de provincie. 

Lopend eigen onderzoek: Daily urban system – 

verplaatsingspatronen in Noord-Brabant 

Hoe kunnen we (beter) inzicht in het verplaatsingspatroon van Brabanders 

krijgen? 

6a. Culturele identiteit  

 Op welke manier kan een (gedeelde) culturele identiteit helpen om meer te denken vanuit 

het Brabantse collectief?  

Bijsterveld, A-J.: Naar indicatoren voor 

regionale samenhang.  

Regionale samenhang en bijdrage van landschaps-en 

cultuurgeschiedenis 

6b.  Good governance (link met opgave Veerkrachtig Bestuur) 

 Welke nieuwe sturingsconcepten, met meer ruimte voor innovaties van onderaf, kunnen het 

proces van metropolitaans denken en handelen ondersteunen?  

Tordoir, Brabantste netwerken (2014) Studie over verplaatsingsstromen en motieven 

Mud, M Agglomeratiekracht en public 

governance 

Paper n.a.v.  onderzoek 

6c. Kennis- en Onderwijsinfrastructuur  

 Welke zinvolle verbindingen c.q. samenwerkingsverbanden tussen kennis- en onderwijs 

kunnen nog worden toegevoegd? 

Nicis, Brain drain of brain gain (2011)  Rapport over wensen, voorkeuren en mobiliteit van 

hogeropgeleiden in Nederland 

Cörvers, F., Ramaekers, G.: De strijd om 

kenniswerkers tussen provincies (2010) 

Essay over concurrentie tussen universiteiten 

7. Interne connectiviteit 

 Hoe kan de interne connectiviteit op het niveau van de daily urban systems in Brabant 

worden verbeterd gerelateerd aan de functionele verbindingen? 

 Hoe kan de interne connectiviteit tussen de daily urban systems verbeterd worden? 

Ontwikkelagenda OV-netwerk Brabant Onderzoek (verkenning en analyse)  naar versterken Brabantse 

(internationale) knooppunten en corridors 

Tordoir, Brabantste netwerken (2014) Studie over verplaatsingsstromen en motieven 

Analyse naar het versterken van het stedelijk 

netwerk Brabant/ #Brabant (2013) 

Analyse van trends en ontwikkelingen op gebied van economie, 

ruimte en mobiliteit (daily urban system) van het stedelijk netwerk 

in Brabant met aanbevelingen. In opdracht van de provincie. 

7a. Smart en green mobility  

 Welke mogelijkheden bieden technologische innovaties om de bereikbaarheid van en binnen 

het stedelijk netwerk Brabant op een duurzame wijze te verbeteren? 

Verkenning smart en green mobility  Inventarisatie van lopende initiatieven en (Europese) kansen  
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8. Knooppunten 

 Hoe functioneren knooppunten in Brabant op dit moment (wat is hun knoopwaarde en 

plaatswaarde)?  

 Hoe kan de kwaliteit van die knooppunten worden verbeterd, c.q. wat zijn kansrijke 

interventies om knoopwaarde en plaatswaarde te vergroten?  

 Hoe kan dit samenhangend gebeuren op het niveau van het netwerk? 

 Wat is nodig om die kansrijke interventies ook daadwerkelijk te realiseren, c.q. hoe kunnen 

betrokken partijen gezamenlijk uitvoering geven aan de ontwikkeling van knooppunten? 

De knoopwaarde gaat in op de kwaliteit van de bereikbaarheid van het knooppunt via 

verschillende vervoerswijzen. De plaatswaarde beschrijft de intensiteit en diversiteit van 

activiteiten die zich rondom een knooppunt afspelen.  

Ontwikkelagenda OV-netwerk Brabant Onderzoek (verkenning en analyse)  naar versterken Brabantse 

(internationale) knooppunten en corridors 

Tordoir, Brabantste netwerken (2014) Studie over verplaatsingsstromen en motieven 

Analyse naar het versterken van het stedelijk 

netwerk Brabant/ #Brabant (2013) 

Analyse van trends en ontwikkelingen op gebied van economie, 

ruimte en mobiliteit (daily urban system) van het stedelijk netwerk 

in Brabant met aanbevelingen. In opdracht van de provincie. 

Vereniging Deltametropool Sprintstad 

9. Interactiemilieus en hoogstedelijke zones 

 Welke eisen stellen gebruikers aan interactiemilieus, o.a. aan de ruimtelijke kwaliteit? 

 Wie kan bijdragen aan de realisatie van dit soort interactiemilieus? 

 Op welke wijze kunnen hoogstedelijke zones gecreëerd worden? 

MIRT verkenning Brainport Avenue   

MIRT verkenning Maintenance Valley  

10. Complementariteit 

 Op welke wijze kunnen we meer complementariteit realiseren tussen de Brabantse steden? 

 Op welke wijze kunnen we meer complementariteit realiseren en benutten tussen Brabant 

en de ﾗﾏﾉｷｪｪWﾐSW ヴWｪｷﾗげゲい (ook relevant onder netwerkvorming)  

E. Meijers, NAPOLEON 2014 Netwerken Agglomeratie en Polycentrische Metropolitane 

gebieden 

 

 

 

  



Naar één meerjarig onderzoeksprogramma Sterk Stedelijk Netwerk en Vitaal Platteland 

 

10 

6. Verdere verkenning en kennisleemtes 
 

Uit de eerste ┗WヴﾆWﾐﾐｷﾐｪ ┗;ﾐ SW ヴWﾉW┗;ﾐデW ﾆWﾐﾐｷゲデｴWﾏ;げゲ (zie vorige paragraaf) blijkt dat er zowel 

in de provincie als landelijk al ruimschoots kennis beschikbaar is. Landelijke en internationale 

adviesraden en kennisinstituten (o.a. Rli, Pbl, OECD) zien het thema van agglomeratiekracht 

(inclusief borrowed size en complementariteit) als relevant en hebben deze uitvoerig beschreven 

en onderzocht. Ook is al veel kennis beschikbaar over Brabant, door rapporten zoals de in 

opdracht van de provincie gemaakte Analyse #Brabant (2013), het rapport Brabantse Netwerken 

(Tordoir, 2014) en door deelname aan enkele trajecten zoals het Rural Urban Partnerships 

onderzoek van het OECD en het NAPOLEON-onderzoek, onderdeel van het Kennis voor Krachtige 

Steden onderzoeksprogramma van NICIS/NWO. Daarnaast wordt een aantal inhoudelijke 

デｴWﾏ;げゲ ┣ﾗ;ﾉゲ ｷﾐデWヴﾐW en externe connectiviteit, knooppunten en interactiemilieus voor een deel 

opgepakt binnen de organisatie (vanuit de clusters). Daarbij wordt nadrukkelijk samengewerkt 

met de strategische opgave.  

Nadere analyse van de bestaande kennisvragen en beschikbare kennis is gaande. Nu reeds 

signaleren we globaal een aantal kennisleemtes. Deze concentreren zich rondom de volgende 

デｴWﾏ;げゲぎ 

Mozaïekstructuur Brabant als vertrekpunt 

 Onze kennis over de Mozaïekmetropool Brabant niet alleen in de ruimtelijke, maar ook sociaal-

culturele en economische zin vraagt om aandacht. Deze kennis is noodzakelijk om scherp in 

beeld te krijgen welke aspecten van de Brabantse Mozaïekmetropool kansen bieden (en welke 

bedreigingen er zijn) in relatie tot versterking van de agglomeratiekracht.  

 Er zijn al onderzoeken gaande die deze vragen beter kunnen duiden, bijvoorbeeld 

het onderzoek naar Sociale Veerkracht van Telos. 

Borrowed size & function 

 MWWヴ ｷﾐ┣ｷIｴデ ｷﾐ ｪW┘WﾐゲデW けborrowed funcデｷﾗﾐゲげ. MWデ ┘WﾉﾆW ヴWｪｷﾗげゲ ﾏﾗWデWﾐ ┘W ﾗﾐ┣W a┞ゲｷWﾆW Wﾐ 
functionele verbindingen versterken? Welke specifieke functies zijn noodzakelijk voor de 

Brabantse economie? 

 In het REOS traject wordt dit onderzocht voor de driehoek Amsterdam-Rotterdam-

Eindhoven. De internationale aspect is nog onderbelicht. Mogelijk biedt het 

onderzoekstraject van het rijk (Lage Landen 2100) aangrijpingspunten. 

Culturele identiteit 

 Meer inzicht in de rol van de factor culturele identiteit voor de processen van metropoolvorming 

 Dit thema kan gezamenlijk worden opgepakt met de strategische opgave Culturele 

Identiteit. 

Good governance (Veerkrachtig bestuur) 

 Meer inzicht in het belang van good governance voor het proces van metropoolvorming. 

 Dit thema is gerelateerd aan de opgave Veerkrachtig bestuur. 
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Complementariteit 

 Het beter benutten en uitbouwen van de complementariteit van ons stedelijk netwerk, waarbij 

het niet alleen om de B5 steden maar (juist) ook om de middelgrote steden en hun rol en positie 

in de netwerkmetropool. 

 Mogelijk vervolg op NAPOLEON onderzoek. 

In de komende maanden worden de bovenstaande kennisleemtes verder bekeken. Dit proces hoort 

bij de strategische verkenning van de opgave sterk stedelijk netwerk. We zullen ons daarbij laten 

voeden en inspireren door het verwachte gezamenlijke advies van de provinciale adviesraden.  

Op dit moment is nog niet duidelijk of de nog op te leveren onderzoeksresultaten van lopende 

externe onderzoeken voldoende inzicht zullen geven in de bovenstaande vragen. Mogelijk zal er 

(beperkt) aanvullend onderzoek nodig zijn. In dat geval zal deze, mits voldoende onderbouwd, plek 

krijgen in een update van de provinciale kennis en onderzoekagenda. 
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1. Opgave Vitaal Platteland 
 

Inleiding 

Noord-Brabant heeft de ambitie om tot de top van Europese kennis- en innovatieregio's te (blijven) 

behoren. Daarvoor wordt een mooie, aantrekkelijke en gezonde woon- en werkomgeving van belang 

geacht. (Agenda Van Brabant, 2010). De Brabander woont voor een groot deel binnen het 

verzorgingsgebied van onze steden. Voor hen vormt het buitengebied de toegang tot groene ruimte 

voor recreatie en rust. In dat buitengebied is de provinciale overheid van oudsher nadrukkelijk en 

sturend aanwezig. Sinds enkele jaren kiest de provincie voor een andere benadering (Transitie Stad 

en Platteland, een nieuwe koers, 2011). De uitgangspunten in dit document bieden in belangrijke 

mate houvast en richting voor de wijze waarop we kijken naar ontwikkelingen in de samenleving en 

de wijze waarop we hier mee om zouden kunnen of moeten gaan. 

 

Demografische en sociaal-economische ontwikkelingen, overheidsbezuinigingen en klimatologische 

veranderingen zijn voorbeelden van factoren die de kwaliteit van onze woonomgeving onder druk 

kunnen zetten. Daarvan zijn nu reeds hier en daar de gevolgen zichtbaar. Daarom is Vitaal Platteland 

één van de strategische opgaven van de provincie Noord-Brabant. Stad en Land (strategische opgave 

Vitaal Platteland) worden nadrukkelijk in samenhang bezien, tezamen vormen zij één systeem. Een 

veronderstelde dichotomie tussen beide is achterhaald en functioneert niet langer als een bruikbaar 

(beleids)concept. Het gaat om het identificeren van welke quality of life nodig is en positief bijdraagt 

aan de ambities uit de Agenda van Brabant. Het maakt daarbij in beginsel geen verschil of de 

Brabander in Broekhoven woont of in Lepelstraat. Het kan helpen om feiten en fabels van elkaar te 

scheiden. Daar gaan we op zoek naar hoe het en waarom op een reeks onderwerpen die verband 

houden met vitaliteit. 

Aanpak 

Vanuit een signalerende functie wordt de opgave Vitaal Platteland met een brede blik benaderd. We 

willen toekomstbestendig zijn en daarom is het belangrijk om te blijven kijken naar nieuwe 

ontwikkelingen en actuele kansen en bedreigingen. Een brede blik is van belang om ontvankelijk te 

blijven voor veranderingen in onze omgeving.  

We benadrukken dat het meerjarig onderzoeksprogramma fungeert als leidraad en niet het karakter 

van een dogmatisch kader mag krijgen. Voortschrijdend inzicht en de actualiteit kunnen aanleiding 

geven voor aanpassing. De focus die nu is gekozen heeft echter wel een robuust karakter. De focus is 

sterk geënt op lopende trajecten van de provincie en binnen onze netwerken, actuele kansen en 

relevante trends en ontwikkelingen.  
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2. Meerjarig Onderzoeksprogramma en Strategische Opgave 
 

Het vergaren van feitelijke kennis over de Brabantse samenleving en de trends en ontwikkelingen die 

ons gaan raken spelen een centrale rol in de opgave Vitaal Platteland. We leven in een periode 

waarin de rol van de overheid verandert. En die overheid zelf krijgt als gevolg van crises minder 

armslag. Dus moeten we streven naar een optimale inzet van publieke middelen om onze doelen te 

bereiken.  

Op hoofdlijn is de aanpak van de strategische opgave gevangen in onderstaand schema. De oranje 

blokken geven het belang van kennis en onderzoek aan. 

 

 

Het meerjarig onderzoeksprogramma omvat de twee blokken aan de linkerkant van het schema. Op 

hoofdlijn willen we: 

1. Bewijsmateriaal verzamelen welke verschijningsvormen van vitaliteit van belang zijn voor de 

kernambities van de provincie Noord-Brabant. 

2. Inzicht krijgen in welke kansen en bedreigingen voortkomen uit ontwikkelingen die ons gaan 

raken. En hoe stevig die impact wellicht zal zijn. 

Met deze twee ingrediënten kunnen we gaandeweg bouwen aan een werkagenda door de 

uitkomsten te leggen naast onze ambities en de activiteiten die we als provincie ondernemen. 
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3. Vitaliteit: Sociale Veerkracht? 
 

Er is veel geschreven over termen als vitaliteit en leefbaarheid. Een vaak gebruikte omschrijving van 

ｴWデ ┘ﾗﾗヴS ┗ｷデ;ﾉｷデWｷデ ｷゲ けﾉW┗Wﾐゲﾆヴ;Iｴデげく BｷﾐﾐWﾐ Sｷデ ﾗﾐSWヴ┣ﾗWﾆゲヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏ; HWﾐ;SWヴWﾐ ┘W S;;ヴﾗﾏ SW┣W 
begrippen vanuit het perspectief dat wordt beschreven in het gezamenlijke essay van Telos en PON 

ｪWデｷデWﾉS け“ﾗIｷ;ﾉW VWWヴﾆヴ;Iｴデ ;ﾉゲ ﾗﾐデ┘ｷﾆﾆWﾉヮWヴゲヮWIデｷWaげく1
 Dit perspectief trekt namelijk parallellen met 

veerkracht in de natuur en ecologische systemen. Een natuurlijk systeem is veerkrachtig als het:  

 In staat is om zich te herstellen van een disbalans. 

 In staat is om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden. 

 Door groei en ontwikkeling het complete systeem te (doen) veranderen. Juist als 

veranderende omstandigheden het onmogelijk maken om op de oude voet verder te gaan. 

Onze samenleving verandert snel. Dat vraagt om veerkracht in sociaal opzicht. Is die veerkracht in 

voldoende mate aanwezig in het ecosysteem van de Brabanders? Dat is een belangrijke vraag. 

Daarnaast speelt de vraag hoe dit te vertalen is naar het handelen van de overheid in het algemeen 

en de provincie Noord-Brabant in het bijzonder. In het Koersdocument Transitie Stad en Platteland is 

gesteld dat de provinciale overheid meer ruimte wil geven aan initiatieven uit de samenleving. En 

vooral procesmatig wil sturen, niet langer de regie wil hebben op de uitkomst. De vragen dient zich 

aan: Waar is het verantwoord en/of juist wenselijk om dit loslaten in de praktijk te brengen? 

Waartoe kan dit leiden? Wat betekent dit voor de veerkracht van de Brabantse samenleving? En hoe 

is dit te plaatsen in het licht van de uitgesproken ambitie om topregio op het gebied van kennis en 

innovatie te zijn? 

Bovengenoemde vragen zijn de drijvende krachten achter dit onderzoeksprogramma. Het door Telos 

en PON aangereikte kader lijkt goed aan te sluiten bij de benadering om Brabant te beschouwen als 

één regio (ecosysteem) en passend bij de dynamische tijd waarin we ons bevinden. Daarnaast biedt 

Telos vier sets met bruikbare en beschikbare indicatoren aan de hand waarvan veel te zeggen is over 

de sociale veerkracht van de Brabantse samenleving. Deze vier sets van indicatoren zijn:  

 Sociale samenhang 

 Welvaart en welzijn 

 Voorzieningen en ontmoetingsplaatsen 

 Mobiliteit 

De kracht van deze brede bril om mee naar de samenleving te kijken, is dat het mogelijk is veel 

specifieker inzicht te krijgen in lokale en regionale verschillen. Netwerken met op het oog dezelfde 

ﾏ;デW ┗;ﾐ け┗ｷデ;ﾉｷデWｷデげ ﾆ┌ﾐﾐWﾐ SｷW ;;ﾐ デﾗデ;;ﾉ ┗WヴゲIｴｷﾉﾉWﾐSW a;ctoren te danken hebben. Dit is van belang 

om beter te kunnen duiden wat nodig is om in een netwerk de vitaliteit te behouden of versterken. 

HWデ ﾆ;SWヴ HｷWSデ S;;ヴﾏWW ｷﾐゲデヴ┌ﾏWﾐデWﾐ SｷW けﾏｷIヴﾗ-Iｴｷヴ┌ヴｪｷWげ ﾏﾗｪWﾉｷﾃﾆ ﾏ;ﾆWﾐく DｷW ﾆﾗﾏWﾐ ｪﾗWS ┗;ﾐ 
pas in een tijd waarin de inzet van publieke middelen nog effectiever zal moeten worden afgewogen 

dan altijd al het geval is geweest. De vier sets met indicatoren worden hieronder ingeleid. Aan iedere 

set worden specifieke en actuele kennisvragen toegevoegd.  

 

                                                           
1
 Mommaas e.a., Telos en PON, Sociale Veerkracht als ontwikkelperspectief, 2014 
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1. Sociale samenhang 

Brabant vormt onderdeel van een netwerksamenleving. Iedere Brabander beweegt zich in 

┗WヴゲIｴｷﾉﾉWﾐSW ゲﾗIｷ;ﾉW ﾐWデ┘WヴﾆWﾐく DW ゲデW┗ｷｪｴWｷS ┗;ﾐ SW┣W ﾐWデ┘WヴﾆWﾐ ふけHﾗﾐSｷﾐｪげぶ Wﾐ SW ﾏ;デW ┘;;ヴｷﾐ 
ｷﾐデWヴ;IデｷW HWゲデ;;デ デ┌ゲゲWﾐ ﾐWデ┘WヴﾆWﾐ ふけHヴｷSｪｷﾐｪげぶ ┣ｷﾃﾐ Sﾗﾗヴ ｴWデ CB“ ｷﾐ ヲヰヱ0 voor 430 gemeenten 

geoperationaliseerd.
2
 Daaruit komt naar voren dat Brabant over het geheel iets lager scoort dan het 

landelijk gemiddelde. Daarnaast blijken er regionale verschillen te bestaan binnen Brabant. En de 

analyse leidt tot een aantal verrassende inzichten. De sociale samenhang blijkt bijvoorbeeld niet 

zoals veelal wordt aangenomen in de dorpen automatisch hoger te liggen dan in de steden. 

Daarnaast is deze sociale samenhang in beweging; het is geen statisch gegeven. En deze samenhang 

Hﾉｷﾃﾆデ ┣Wﾉaゲ ｷﾐ ﾏｷﾐ ﾗa ﾏWWヴSWヴW ﾏ;デW けゲデ┌┌ヴH;;ヴげ Wﾐ rechtstreeks gerelateerd aan de manier waarop 

we in onze samenleving institutionele grenzen trekken.
3
  

KENNISVRAGEN 

Het zou goed zijn om Brabant nog eens nader te bekijken.  

 W;;ヴ ﾉｷｪｪWﾐ W┗Wﾐデ┌WﾉW けヮヴﾗHﾉWWﾏｪWHｷWSWﾐげい  
 En welke trends versterken of verzwakken deze situatie?  

 Welke mogelijke verklaringen zijn te vinden voor een hoge of lage sociale samenhang?  

 En met welke acties zou de samenhang verbeterd kunnen worden? 

 

2. Welvaart en welzijn 

Deze set indicatoren speelt een dubbelrol in dit verhaal. Zij zijn zowel variabelen die iets zeggen over 

de sociale veerkracht op een bepaald moment als de optelsom van sociale veerkracht op langere 

termijn. Immers: in een veerkrachtige samenleving zijn mensen in staat om bijvoorbeeld makkelijker 

een baan te vinden. Dat verhoogt welvaart (en welzijn) waardoor de veerkracht nog verder 

toeneemt. NB: deze spiraal zou zich dus ook in omgekeerde richting kunnen bewegen. 

EWﾐ Hヴ┌ｷﾆH;;ヴ ｷﾐゲデヴ┌ﾏWﾐデ ﾗﾏ ┘Wﾉ┗;;ヴデ Wﾐ ┘Wﾉ┣ｷﾃﾐ ｷﾐ ﾆ;;ヴデ デW HヴWﾐｪWﾐ ┗ﾗヴﾏデ SW けMaatschappelijke 

Achterstand IndW┝げ. Die is opgebouwd uit een cumulatie van zeer uiteenlopende factoren als werk, 

gezondheid, onderwijs, huisvesting en veiligheid. 

KENNISVRAGEN 

 Hoe staat het met de welvaart en welzijn van Brabant, bezien vanuit van de 

Maatschappelijke Achterstand Index?  

 Hoe kunnen regionale en lokale verschillen verklaren? 

 Welke demografische en sociaal-economische ontwikkelingen spelen hierbij nog een rol? 

Op de kennisvragen in deze set is het mogelijk om verder in te zoomen: 

  

                                                           
2
 CBS, Sociale samenhang, participatie, vertrouwen en integratie, 2010 

3 Bijsterveld, A.-J., Tilburg University, Naar indicatoren voor regionale samenhang. De bijdrage van 

landschaps- en cultuurgeschiedenis, 2014 
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 Werk:  

o De bereikbaarheid van banen lijkt in Brabant goed te zijn.
4
 Maar hoe ziet dit eruit 

als we onderscheid maken naar bijvoorbeeld opleidingsniveau en de mate waarin 

beroepsgroepen bereid zijn om te reizen naar hun broodwinning?  

o Welke mogelijkheden/barrières spelen een rol bij grensoverschrijdend werk?   

 Gezondheid:  

o Welke regionale verschillen zien we in Brabant ten aanzien van gezondheid?  

o Wat is de relatie tussen nabijheid van water/natuur op de gezondheid?  

o Welke kansen biedt het verbinden van de kracht van het Brabants mozaïek aan 

trends in de samenleving waarin aan gezondheid, streekproducten en 

duurzaamheid een hoge waarde worden toegekend?  

o Welke rol speelt een gezonde omgeving als vestigingsfactor voor jong talent? 

o Op welke manier zijn we in Brabant in staat om ons zorgsysteem 

toekomstbestendig te maken?  

 Onderwijs:  

o Hoe zit het met de bereikbaarheid van onderwijs in Brabant? Zowel in sociale als 

fysieke zin?  

o Hoe komt het dat Brabant last heeft van een brain drain? Wat is het profiel van 

de hoger opgeleide die uit Brabant vertrekt? En is dit een definitief of tijdelijk 

vertrek? 

o Op ┘WﾉﾆW ﾏ;ﾐｷWヴ ゲヮWWﾉデ SW ゲ;ﾏWﾐﾉW┗ｷﾐｪ ｷﾐ ﾗヮ SW ﾐﾗﾗS┣;;ﾆ デﾗデ けWWﾐ ﾉW┗Wﾐ ﾉ;ﾐｪ 
ﾉWヴWﾐげ ;ﾉゲ ｪW┗ﾗﾉｪ ┗;ﾐ ;ヴHWｷSゲﾏﾗHｷﾉｷデWｷデが ｴﾗｪWヴW ヮWﾐゲｷﾗWﾐﾉWWaデｷﾃS Wﾐ ゲデWWSゲ ゲﾐWﾉﾉWヴW 
conjunctuureffecten?  

 Leefomgeving:  

o Welke waarde kent de Brabander toe aan groen in de leefomgeving? Verschilt 

die waardering per bevolkingsgroep? Zo ja, wat betekent dit voor de 

mogelijkheden om via natuurbeleid te komen tot een stijging van de waardering 

van de leefomgeving? 

o Hoe staat het met vrijkomende werklocaties (zowel detailhandel als agrarisch)? 

Wat doet dit met het landschap? Welke kansen zijn er voor alternatieve 

aanwending van deze gebouwen? 

o Welke mogelijkheden biedt de transitie naar een duurzame energievoorziening 

binnen onze leefomgeving? Hoe kunnen we die verbinden aan andere 

ontwikkelingen in de samenleving? 

 

3. Voorzieningen en ontmoetingsplaatsen 

Van oudsher vindt interactie binnen netwerken vooral plaats op fysieke ontmoetingsplekken. In dit 

ﾆ;SWヴ ┘ﾗヴSデ ┘Wﾉ ｪWゲヮヴﾗﾆWﾐ ┗;ﾐ SW ┗ｷWヴ ﾆげゲ ふﾆWヴﾆが kroeg, kantine, kapper). Dit klassieke beeld is aan 

ｪヴﾗデW ┗Wヴ;ﾐSWヴｷﾐｪWﾐ ﾗﾐSWヴｴW┗ｷｪき ﾐWデ┘WヴﾆWﾐ ┘ﾗヴSWﾐ ｷﾐ デﾗWﾐWﾏWﾐSW ﾏ;デW け┗ｷヴデ┌WWﾉげく MWﾐゲWﾐ 
verbinden zich vaker aan netwerken die minder of zelfs geen fysieke ontmoetingen kennen. Ook de 

detailhandel is steeds minder een ontmoetingsplek onder invloed van toenemend internetwinkelen. 

Daarnaast zorgen de trek naar stad en sociale trends als verdergaande ontkerkelijking ervoor dat het 

                                                           
4
 PBL, compendium voor de leefomgeving 
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voorzieningenniveau vooral in dunner bevolkte gebieden afneemt en toeneemt in gebieden met een 

hogere agglomeratiekracht. 

KENNISVRAGEN 

Een aantal van deze ontwikkelingen is autonoom en zal zich de komende decennia verder voltrekken. 

Verschillende vragen dienen zich daarom aan.  

 Hoe wordt de verandering in het aanbod van voorzieningen en ontmoetingsplaatsen ervaren 

door de Brabander? Wat betekent dit voor de sociale veerkracht in een gebied?  

 Op welke wijze is de samenleving zelf in staat om invulling te geven aan het 

behoud/ontwikkeling van voorzieningen en ontmoetingsplaatsen?  

 

4. Mobiliteit 

Om te kunnen functioneren in een netwerk zijn verplaatsingen noodzakelijk. Dit thema komt in hoge 

mate overeen met wat hierover is gesteld in het onderzoeksprogramma Sterk Stedelijk Netwerk.  

KENNISVRAGEN 

In het kader van de sociale veerkracht is hier wel een belangrijke toevoeging noodzakelijk.  

 Hoe gaan we om met de groter wordende groep ouderen? Op welke manier zullen 

vervoerssystemen in de toekomst hun mobiliteit faciliteren?  
Hier ligt een link met onze provinciale rol als vervoersautoriteit. Maar daarnaast zien we in 

de ontwikkeling van zelfrijdende voertuigen trends die wellicht in versneld tempo (sneller 

dan we op dit momenteel kunnen voorzien?) ervoor kunnen zorgen dat de mobiliteit van de 

Brabander in de toekomst op een niveau zal zijn dat past bij zijn of haar behoefte. Het werk 

van Tordoir biedt hiervoor zeer bruikbare kennis.  
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4. Waar komt de benodigde kennis vandaan? 
 

 De input voor het meerjarig onderzoeksprogramma komt voor een groot deel uit de 

bestaande onderzoeken en onderzoekstrajecten. Denk bijvoorbeeld aan: 

o De periodiek verschijnende dorpenmonitor van het Sociaal Cultureel Planbureau. 

o DW デヴWﾐS┗WヴﾆWﾐﾐｷﾐｪ けゲデ;S Wﾐ ﾉ;ﾐSげ SｷW Sﾗﾗヴ Bヴ;H;ﾐデ KWﾐﾐｷゲ ﾏﾗﾏWﾐデWWﾉ ┘ﾗヴSデ 
uitgevoerd. 

o Het Alterra rapport over vrijkomende agrarische verbouwing (maart 2014) 

o Dataverzameling die plaatsvindt in het kader van andere beleidstrajecten, zoals het 

Provinciale Milieu- en Waterplan, de omgevingsvisie en de OV-visie. 

o Hulpbronnen, zoals gemeentelijke college akkoorden en beleidstukken van andere 

provincies. 

o Eigen cijfers die we monitoren vanuit Kennis en Onderzoek. 

o Recent wetenschappelijk werk dat inzoomt op de Brabantse situatie, zoals de 

onderzoeken van Tordoir, Bijsterveld, en Mommaas  

 Het is van belang om meer materiaal te verzamelen dat inzicht geeft in waarom mensen 

ergens gaan wonen (of juist niet). Dat materiaal kan komen van: 

o Een inventarisatie van bestaande onderzoeken 

o Nieuw materiaal, bijvoorbeeld op basis van inzichten van de atlas voor gemeenten
5
 

5. Welke kennis ontbreekt?  
 

De belangrijkste constatering die op dit moment gedaan kan worden, is dat statistische gegevens niet 

altijd aansluiten bij het institutionele niveau waarop de analyse zou moeten plaatsvinden. Veel 

gegevens zijn alleen op gemeentelijk niveau beschikbaar, terwijl de interactie tussen mensen in hun 

netwerken hele andere grenzen volgt. 

Daarom sluiten we aan bij de wens in het essay van Telos en Pon - gegevens die beter aansluiten bij 

het niveau van sociale interactie i.p.v. alleen gemeentelijk - ontsloten kunnen worden. Daarvoor 

zouden analyses van internetverkeer op sociale media en big data bijvoorbeeld creatieve 

aanvliegroutes kunnen bieden.    

 

 

                                                           
5
 De atlas voor gemeenten heeft een econometrische analyse ontwikkeld waarmee de relatieve aantrekkelijk 

van een gemeente kan worden uitgedrukt in een index. Die index is samengesteld uit een breed scala aan 

sociale, economische en culturele factoren. 
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