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Vooraf
Deze perspectiefnota is geschreven in een voor Brabant bijzondere en dynamische tijd. Bij de
afronding van de perspectiefnota sloeg het Coronavirus hard toe in Brabant, met een grote impact
op de Brabantse samenleving en de Brabantse economie. En waarvan wij de precieze gevolgen op
dit moment nog niet volledig kunnen overzien. Als College zijn we ons er terdege van bewust het
Coronavirus ook zijn sporen zal nalaten in Brabant. Daar wij de implicaties bij het opstellen van
deze perspectiefnota nog niet volledig kunnen doorgronden, hebben wij ervoor gekozen er in deze
perspectiefnota niet verder inhoudelijk op te gaan. Wel stellen wij voor - gezien de onzekerheden
die de Coronacrisis met zich meebrengt — de financiële buffer hiervoor te verhogen.
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1.

Algemeen

Vorig jaor startte een nieuwe provinciale bestuursperiode. Een bestuursperiode waarin de maat
schappelijke transities centraal staan. En omdat deze maatschappelijke transities verder strekken dan
één bestuursperiode, hebben wij ons vanaf het begin van deze bestuursperiode - en naar analogie
van de Brabantse Omgevingsvisie - gericht op het Brabant van 2030. Een Brabant waar we een
hoge kwaliteit van leven kennen. Ofwel een omgeving waar je je gezond, prettig en veilig voelt.
Waar je je talenten kunt ontwikkelen en kunt benutten op de arbeidsmarkt, waar het niet uitmaakt
wie je bent of waar je vandaan komt. Een plek waar je graag wilt werken en (ver)blijven.
Bij de begroting 2020 hebben wij ons toekomstbeeld verder geordend. We hebben specifiek geko
zen voor die opgaven die richting 2030 een maatschappelijke trendbreuk versterken en waarbij de
provincie het verschil kan maken door nu te investeren. Het gaat dan om het versterken van speci
fieke kwaliteiten in Brabant die op de lange termijn ervoor zorgen dat de (leef)omgevingskwaliteit,
de samenleving en onze economie in Brabant duurzaam versterkt wordt. In hoofdstuk 3 van deze
perspectiefnota treft u de stand van zaken van deze trendbreuken aan.
Nu ruim een jaar na de provinciale verkiezingen, schrijven wij deze perspectiefnota. We schrij
ven deze nota in een voor Brabant po itiek-bestuurlijk dynamische periode. En in een tijd van
maatschappelijke dynamiek waar onder meer de agrarische sector, de bouw, het onderwijs, de
gezondheidszorg en Urgenda hun zorgen uiten. Op alle overheidslagen en in nauw samenspel met
maatschappelijke partners wordt gewerkt aan oplossingen voor de grote maatschappelijke opga
ven. Daarbij is er geen oplossing die iedereen tevredenstelt. Polarisering neemt toe en wordt onder
meer zichtbaar in sociaaleconomische en regionale ongelijkheid, ook in Nederland. Het econo
misch landschep varieert per regio en dat weerspiegelt zich in de woning- en arbeidsmarkt. Er zijn
toenemende demografische verschillen tussen regio's, steden en gemeenten zichtbaar. Deze demo
grafische verschillen vertalen zich ook electoraal’.
Verschillen voeden de actuele maatschappelijke discussies. Waar de één de urgentie voelt en stelt
dat we grenzen bereiken als het gaat om klimaat, economische groei en de ecologische kwaliteit
van onze leefomgeving, ziet de ander deze grens veel minder. De keuze hoe hiermee wordt omge
gaan is aan de politiek. Met betrekking tot de perspectiefnota geldt dat deze beleidsarm is opge
steld omdat de voorstellen voor beleidsinterventies (bestuursopdrachten) reeds in de begroting 2020
zijn. Wij schetsen in deze perspectiefnota wel welke autonome ontwikkelingen wij zien én hoe
Brabant ervoor staat. Daarnaast rapporteren wij over de voortgang in de totstandkoming en (meer
jarige) uitvoering van de door Provinciale Staten vastgestelde bestuursopdrachten.
De hierboven genoemde bestuursopdrachten worden grotendeels gefinancierd uit de voor deze
bestuursperiode beschikbare vrij begrotingsruimte van C200 mln. Dit is weliswaar een aanzienlijk
bedrag, maar substantieel minder dan in de voorgaande bestuursperiodes toen lijdelijke impulsen
gegeven konden worden vanuit de Essent- investeringsagenda middelen. Deze middelen zijn nu
vrijwel geheel besteed of voor langere tijd ingezet of belegd. Zoals reeds bij de begroting 2020
aangegeven, komen we voor wat betreft de provinciale financiën voor deze en toekomstige perio
des in een situatie van het 'nieuwe normaal'. Ambities zullen we moeten realiseren binnen de kaders
van onze reguliere middelen en inkomsten.

1

Dwars door Nederland. Ruimtelijke verschillen in beeld, Kennis Openbaar Bestuur
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De komende periode zal, naar verwachting, de financiële ruimte afnemen. Mede als gevolg van
de aanhoudende loge rente nemen ook de inkomsten uit vermogen af. Gezien deze ontwikkelin
gen werken we daarom toe naar een nieuw structureel begrotingsevenwicht. In hoofdstuk 4 wordl
de wijze waarop wij vorm en ínhoud gaan geven aan het structureel begrotingsevenwicht nader
geduid, In hoofdstuk 5 is, tot slot, de actualisatie van het meerjarig financieel perspectief opgeno
men. Bij de actualisatie van het financieel beeld betrekken wij tevens de onzekerheden met betrek
king tot de financiële consequenties van de stikstofproblematiek en die van de coronacrisis.
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2.

Hoe staat Brabant ervoor?

Dagelijks werken we samen met onze partners én voor onze inwoners aan Brabant. We willen dat
bet aangenaam toeven is in Brabant, dat onze economie floreert en dat onze prachtige natuur toe
neemt. Om de kwaliteiten van Brabant te versterken en door te geven aan toekomstige generaties,
maken we dagelijks keuzes. Keuzes die soms direct, maar vaak ook in de (nabije) toekomst effect
genereren. Om Provinciale Staten in staat te stellen juiste keuzes te maken, schetsen wij hieronder de
staat van Brabant. Om deze staat inzichtelijk te houden, maken we gebruik van een beperkt aantal
indicatoren die we uitzetten in de tijd (gaat het beter/slechter dan voorheen) en in vergelijking met
de andere provincies. Dit is wellicht een versimpeling van de werkelijkheid. Het gaat in deze staat
vooral om het schetsen van een beeld, een richting. Op onderdelen is door middel van hyperlinks
meer informatie te geven of wordt de gegeven informatie nader geduid. We beseffen daarbij dat
er vele cijfers en monitoringsinstrumenten in omloop zijn, die soms verschillend van aard zijn. We
hebben ons gebaseerd op cijfers van met name CBS en PON/Telos. Los van de precieze cijfers en
indicatoren wijzen alle monitoringsinstrumenten in dezelfde richting en dat is waar het ons om gaat
in deze staat van Brabant. Daarbij kunnen we over het algemeen stellen dat het relatief goed gaat
met Brabant.

Gezonde en Veilige leefomgeving
Een gezonde en veilige leefomgeving ĩs de basis van de Brabantse samenleving. De ingrediënten
hiervoor zijn natuur, klimaat, een gezonde lucht en bodem, nauwelijks tot geen geur- of geluidsover
last en een veilig gevoel onder inwoners. Als we kijken naar onze Brabantse leefomgeving zien we
dat deze met kleine stapjes in positieve richting verandert. Zowel de geluidsbelasting als de lichtbelasting neemt licht af. Hoewel dat positief is, blijft Brabant nog steeds niet voldoen aan de normen.
De vergelijking met andere provincies laat zien dal deze doelstelling voor Brabant nog ver weg is.
De luchtkwaliteit in Nederland en in Brabant is door de járen heen aanzienlijk verbeterd. De daling
van de emissie van fijnstof gaat echter de laatste járen minder vlot dan geprognotiseerd. De con
centraties waaraan de bevolking gemiddeld genomen wordt blootgesteld zijn sinds 2010 gedaald.
In het overgrote deel van Nederland liggen de concentraties onder de Europese grenswaarden. Dit
geldt ook voor Brabant, maar in de woonomgeving van 10 veehouderijen in 9 Brabantse gemeen
ten is nog een overschrijding van de norm voor fijnstof berekend.
Voor de landbouw specifiek geldt dat de productie van fosfaat en stikstof en de emissie van ammo
niak tussen 1990 en 2003 sterk gedaald zijn. Sindsdien heeft een stabilisatie plaatsgevonden,
weliswaar op een nog altijd te hoog niveau. De fijnstofemissie is sinds 2010 licht gestegen maar
stabiliseert de laatste járen. Ook het aandeel bedrijven met mestoverschot lijkt zich recentelijk te sta
biliseren na járen van geleidelijke stijging. Meer informatie over de ontwikkeling van de landbouw
vind je fvţi.

Perspediefnota 2020 | 17 april 2020 | Hoe staal Brabant ervoor?

5/42

Gezonde leefomgeving
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Op het vlak van de natuurlijke leefomgeving zien we eveneens tot circa 2003 een afname in verzu
rende deposities en daarna een stabilisatie. Daarmee is echter het verzuringsprobleem van bodems
in zowel natuur- als landbouwgebieden nog lang niet opgelost. Voor landbouwbodems is geconsta
teerd dat de vitaliteit op de meeste plekken in Brabant laag is; zowel bodemstructuur als bodemleven scoren laag.
Op waterkwaliteit en natuurkwaliteit zien we nauwelijks verandering. De toestand van beide aspec
ten is zeer zorgelijk ten opzichte van de wettelijke eisen die eraan worden gesteld en die de pro
vincie in haar beleid heeft verankerd. Anders gezegd, geen enkel water in Brabant voldoet aan de
eisen die vanuit de Kader Richtlijn Water gesteld worden, namelijk dat de kwaliteit goed is. Meer
informatie over de natuur- en waterkwaliteit tref je hier aan.
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Als we kijken naar de veiligheid van de leefomgeving, dan zie we dal zowel op hel gebied van
verkeersveiligheid als ook de dumping van drugsafval de ontwikkeling in 2017 een andere richting
op gaal dan we voorslaan. Hoewel het aantal geweldsdelicten met meer dan lO'/śi is gedaald, geldt
dat bij alle meegenomen aspecten Brabant boven het landelijk gemiddelde scoort. Als het gaat om
het aantal drugsdumpingen heeft Brabant de twijfelachtige eer om de meeste drugsdumpingen te
noteren. Uit het aantal geregistreerde misdrijven (waarbij er altijd sprake is van een onderschatting),
is met name een verschuiving zichtbaar naar activiteiten die met harddrugs te maken hebben. Meer
informatie over drugscriminaliteit tref je
aan.
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Klimaatproof
Ook in Brabant verandert het klimaat. Daarom werken we aan een klimaatbestendige en waterrebuuste inrichting van Brabant. Hiermee beogen we om gebruiksmogelijkheden (landbouw, natuur,
stedelijk gebied) naar de toekomst veilig te stellen tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten en
om de leefomgeving te verbeteren. Dit doen we op veel vlakken, waarbij de nadruk momenteel nog
ligt op de watergerelateerde effecten als gevolg van toenemende frequentie en duur van watertekor
ten (structurele verdroging van natuur, incidentele droogte) en wateroverlast. Een duidelijke trend
breuk is de opschaling van de noodzakelijke maatregelen via een gebiedsgerichte aanpak op het
niveau van deelstroomgebieden. De toon daarbij is reeds gezet door de grootschalige projecten die
dijkversterking en rivierverruiming combineren langs de rivieren Maas en Merwede. Hier komen de
Kaderrichtlijn WaterļKRWļ-doelstellingen om in 2027 te zorgen dat het oppervlaktewater schoon is
nog bovenop.
Het is niet eenvoudig om deze zaken in een aantal kernachtige cijfers te vangen, maar we zien
aan de hand van verschillende gegevens dat de maatregelen met betrekking tot een klimaatproof
Brabant nog geen duidelijke resultaten laten zien. De beregeningsverboden wijzen daarop, net als
het zakkende grondwaterpeil. Ook blijft het een uitdaging om hevige neerslag (vaak plaatselijk)
goed te verwerken.
In de bijlage zijn verschillende gegevens opgenomen die een beeld van de huidige situatie geven.
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Energietronsitie
Met de Energieagenda 2019 - 2030 en het Uitvoeringsprogramma Energie 2020 - 2023 beogen
we de Brabantse energietransitie te versnellen, met bijzondere aandacht voor draagvlak en op een
manier die Brabant versterkt. Ons doel is om in 2030 ten minste 50/4 reductie van C02-uitstoot ten
opzichte van de uitstoot in 1990 te realiseren en ten minste 50oZo duurzame energie op te wekken.
Met deze doelstelling beogen wij mede te voorkomen dat de aarde teveel opwarmt met risico's voor
mens en natuur als gevolg. Daarnaast geeft de energietransitie via technische èn sociale innova
tie een vernieuwingsimpuls aan onze economie å samenleving. We zien dat de emissie van C02
afneemt. Ook wordt er steeds meer hernieuwbare energie geproduceerd. Bij de Brabantse huishou
dens neemt het energieverbruik af in tegenstelling tot de Brabantse bedrijven. De afname van het
energieverbruik in Brabant loopt achter in vergelijking met de rest van Nederland. Meer informatie
over de Brabantse energietransitie vindt u hįej.
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Duurzame verstedelijking en vitaal platteland
Brabant bestaat uit een fijnmazig mozaïek van steden en dorpen. Op basis van data zien we geen
significante wijzigingen in het migratiesaldo van de afgelopen twee jaar. In enkele Brabantse
gemeenten vertrekken meer mensen uit de gemeente dan dat er zich vestigen. Een leegloop
van delen van Brabant lijkt voorlopig niet aan de orde te zijn. Dat is anders dan in bijvoorbeeld
Groningen, waar A0oZo van de gemeenten te maken heeft met een afnemend inwonertal.
Ucvolkingsontwikkcl1nft
Wat is het?

PosîI ie

Ontwikkeling

van andere
provInt ie*

,Jú gemeenten met neg3tief migratiesaldo.
Hel migHliesaldois Mei aanlal gevestigde
personen minus het aantal vertrokken

« 2017

4

4,e»i

l-o.

2010

4,SK
NoorH-Brabanl

į2
41,7®*

0
04o

4,8?;

Oreulli*1

jteisonen per 1.0ÖÜ inwoners

10,7^

Groningen

Nederland
I ÍIVR*. I -»IMİ
Wdl

is

het ľ

Met percentage leegstaande vertrttjtsobj«.ien
(O.i woningen. winkels en fcanto»enl

Ookwikkeling

Positie

t.r

Noord Brabanl

van andere

ļL““ ļ
Y
ÏN

p» u» inc ies
34b

lŵ
t levolanrt

8/42

1 imhurg

Gelderland

24b

Drenthe

Nederland

Perspeclieínoto 2020 | 17 april 2020 | Hoe staal Brabant ervoor?

Op de Brabantse woningmarkt is duidelijk sprake van krapte. In de cijfers zien we een zeer geringe
leegstand van woningen. Ongeveer }0Zo van de woningen staat langer dan een jaar leeg en wordt
vooral veroorzaakt door grootscheepse renovatie en sloop van oudere woningen. De krapte laaf
zich goed zien in de lengte van wachtlijsten voor huurwoningen en de stijgende transactieprijzen
van koopwoningen. Door deze druk op de woningvoorraad is een eigen woning voor steeds meer
mensen een niet of niet makkelijk te bereiken ideaal. Aangaande de leegstand in de retail zagen we
de afgelopen bestuursperiode een afname van de leegstand in de retail ten opzichte van de voor
gaande twee bestuursperiodes. In 2019 zien we de leegstand weer toenemen. Als het gaat om de
leegstand van het agrarisch vastgoed, dan is deze reeds aanzienlijk en is de verwachting dat deze
leegstand richting 2030 fors toeneemt.
Meer informatie over leegstand vindt u liiei.

Mobiliteit
Integraal onderdeel van duurzame verstedelijking en een vitaal platteland is mobiliteit. Het is essen
tieel om onze economie en vestigingsklimaat te versterken. De verkeersintensiteit is afgelopen járen
min of meer gelijk gebleven. We zien een lichte toename in het gebruik van Openbaar Vervoer.
Daarnaast is het aantal geregistreerde elektrische voertuigen flink gestegen. Dit is mede te verkla
ren door het aantal gevestigde leasemaatschappijen in Brabant. Het feit dat Brabant op de vierde
plaats staat met het aantal geregistreerde elektrische voertuigen geeft daarmee een wat vertekend
beeld. Mteer informatie over de ontwikkeling van mobiliteit in Brabant vindt u hier.
Duurzame mobiliteitssystemen
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Duurzame concurrerende economie
De Brabantse economie groeit gemiddeld al járen harder don de Nederlandse economie.
Tegelijkertijd zien we dat de sponning op de arbeidsmarkt in Brabant hoger is dan in Nederland en
bovendien ook verder toeneemt.
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De economische groei van Brabant vraagt veel van de arbeidsmarkt. Een deel van de tekorten
kan worden weggenomen met de inzet van internationale medewerkers, maar feitelijk vormen zij
de flexibele schil om tijdelijke capaciteitskrapte op te vangen. In de logistieke en agrarische sector
zijn internationale medewerkers feitelijk vaak vaste krachten. Onderliggend is de spanning op de
arbeidsmarkt dan echter ook veel groter. Op alle niveaus is er sprake van tekorten, en in sommige
sectoren zijn de tekorten nog groter dan in andere. Krapte op de arbeidsmarkt kent vele facetten.
Voor een structureler evenwicht op de arbeidsmarkt is een verbeterde kwalitatieve match op de
arbeidsmarkt en het verhogen van de arbeidsproductiviteit door onder meer digitalisering, robotise
ring, om- en bijscholing (leven lang ontwikkelen) en het aantrekken van werknemers buiten Brabant
een noodzakelijke randvoorwaarde. Uit een recent Europees onderzoek blijkt dat het innovatief
vermogen van Brabant in Europees perspectief lager scoort omdat het intellectueel eigendom niet
langer meegenomen wordt in de score. Tevens blijkt uit dit onderzoek dat het aandeel werkenden
dat participeert in leven lang ontwikkelen in Europees èn landelijk verband laag is.
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Deze trend vraagt om permanente aandacht voor het investeren in kennis, innovatie en talentontwik
keling. Het is op dit punt nog onduidelijk welke kansen en beleidsmaatregelen precies gaan voort
vloeien uit de 'Groeistrategie voor Nederland op langere termijn' ven het Kabinet, en de Europese
Green Deal. De ontwikkelingen worden actief gevolgd, en waar mogelijk worden voorbereidingen
getroffen om daar optimaal op in te spelen. Meer cijfers over de Brabantse economie vindt u niej.

Leefbaarheid
De kwaliteit van leven van Nederlanders is gemiddeld hoog, maar is in de afgelopen tien jaar niet
toegenomen. De economische groei vertaalt zich niet in een betere kwaliteit van leven. De verschil
len tussen bevolkingsgroepen wordt groter als gevolg van verschillen in opleiding, inkomen en het al
dan niet hebben van werk, een aandoening of ziekte2.
Leefbaarheid hangt sterk samen met het voorzieningenniveau op hel gebied van onderwijs, sport,
cultuur en zorg én de bereikbaarheid ervan. Een sterke verbondenheid met elkaar én met de omge
ving (of het nu Brabant, een stad, een wijk, een dorp of een kern is) samen met de mogelijkheden
om elkaar te ontmoeten zijn daarbij eveneens belangrijk. Cultuur, erfgoed en sport dragen bij aan
die ontmoetingsfunctie. Tegelijkertijd zetten ontwikkelingen zoals de toenemende vergrijzing, energietransitie, ondermijnende criminaliteit, voldoende goede zorg en de toekomst van de landbouw
druk zetten op de leefbaarheid van zowel de Brabantse steden als dorpen en kernen.
Als we kijken naar voorzieningen in de nabije omgeving, dan zien we dat gemiddeld inwoners
850 meter van dagelijkse voorzieningen wonen. Op het gebied van cultuur en erfgoed, zien we
dat Brabanders gemiddeld 23 keer per jaar een culturele activiteiten bezoeken, wat gelijk staat aan
zo'n 2 keer per maand. De meerderheid beperkt zich daarbij niet tot een enkel type activiteit, maar
bezoekt tenminste 5 verschillende type culturele activiteiten in een jaar (theater, concert, bioscoop,
etc). Daarnaast voelt de meerderheid zich sterk verbonden met de Brabantse identiteit en heeft
vertrouwen in de medemens. Binnen het concept 'samenleving in beweging' zien we dat zo'n een
derde van de Brabanders zich actief inzet voor de buurt. Zelf- en samenredzaamheid zijn beide indi
catoren voor veerkracht. De ruime meerderheid van de Brabanders is veerkrachtig. Minder dan één
op de acht Brabanders is niet veerkrachtig. Met betrekking tot ervaren gezondheid, zijn Brabanders
zich iets minder gezond gaan voelen, maar de afwijking met het Nederlandse gemiddelde is
beperkt tot niet noemenswaardig. Lees hier meer over de ervaren gezondheid van Brabanders. Leer
lnei meer verdiepende cijfers.
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3.

Stand van zaken uitwerking bestuursopdrachten

In het kader van de lange termijn ontwikkelingen voor een sterk, schoon en veilig Brabant in 2030
zetten wij structuurversterkend en innovatief in op het realiseren van zeven trendbreuken:
a. het versterken van onze duurzaam concurrerende innovatieve economie;
b.
c.
d.
e.
f.
g.

het
het
het
het
het
het

veilig en weerbaar maken van Brabant;
toekomst klaar maken van Brcbant voor nieuwe vormen van mobiliteit;
stoppen van de verdroging met een waterrobuuste inrichting van Brabant;
versnellen van de energietransitie;
terugdringen van het woningtekort en de leegstand;
versterken van het blijfklimaat in Brabant.

Bij de begroting 2020 zijn voor zes van deze zeven trendbreuken bestuursopdrachten vastgestelc.
Voor de trendbreuk 'het versnellen van de energietransitie' is bij de begroting 2020 geen bestuursopdracht geformuleerd, omdat hiervoor in 2019 reeds het Uitvoeringsprogramma Energie is opge
steld. Hieronder treft u per bestuursopdracht een korte stand van zaken aan. Tevens is de stand van
zaken rondom het uitvoeringsprogramma energie, 2020 - 2023, opgenomen.
a. Het versterken van onze duurzaam concurrerende innovatieve economie
Op dit moment werken we - onder de werktitel 'de kenniseconomie van morgen' - toe naar een
economische visie en bijbehorend handelingsperspectief. Deze visie richt zich onder meer op de
rol van de provincie om te komen tot verdere economische systeemversterking en innovatie. Hierin
brengen we ook in beeld welke integrale afwegingen gemaakt kunnen worden met de andere
trendbreuken en tot welke gecoördineerde investeringen we willen komen op het gebied van innova
tiebeleid, kennisvalorisatie, verduurzaming en digitalisering van de economie. De economische visie
staat ten dienste van de maatschappelijke opgaven. Uw Staten is via een Statenmededeling over dit
proces geïnformeerd. Gedurende het verdere proces blijven we in gesprek met uw Staten en onze
partners hierover om zodoende ook uw inbreng en die van onze partners mee te kunnen nemen in
de uiteindelijke economische visie. Het actieplan Arbeidsmarkt, met een focus op het ontwikkelen,
aantrekken, benutten en behouden van talent voor Brabant, is reeds aan uw Staten aangeboden.
b. Het veilig en weerbaar maken van Brabant
Vanuit de gevoelde urgentie doen wij als provincie een nadrukkelijke stap naar voren in de strijd
tegen de ondermijnde criminaliteit. Samengevat is onze ambitie: "Het faciliteren, aonjagen en stimu
leren van de bestuurlijke en maatschappelijke weerbaarheid in de strijd tegen de ondermijnende cri
minaliteit om de impact hiervan op de samenleving Ie verkleinen en de veiligheid van de Brabantse
leefomgeving te vergroten". We doen dit vanuit een ondersteunende en aanvullende rol samen met
gemeenten en ketenpartners aan de hand van drie actielijnen:
1. een weerbare overheid en samenleving;
2. een veiliger buitengebied
3. stimuleren kennisontwikkeling, ker nisdeling en onderzoek.
De essentie is dat we vanuit één overheid acteren tegen de ondermiįnende criminaliteit. We kiezen
voor een pragmatische aanpak en sluiten nauw aan bij bestaande werkwijzen op het gebied van
Samen Sterk in het Buitengebied, verkeersveiligheid en de taskforce RIEC Brabant-Zeeland. De uit
werking van deze bestuursopdracht is aan uw Staten aangeboden.

12/42

Perspecliefnota 2020 | 17 opril 2020 | Stand von zaken uitwerking besluursopdrochlen

c. Het toekomst klaar maken van Brabant voor nieuwe vormen van mobiliteit
Op dit moment werken we aan de uitvoering van de transitiestrategie horende bij de in Provinciale
Staten vastgestelde visie r
teelde mobiliieii is mouiweik'. We ontwikkelen daarbij in West-Brabant
ook een flankerend pakket aan maatregelen met mobiliteitshubs als verbindende schakel. Daarnaast
werken v/e in een interactief proces aan de Brabantse uitwerking van het landelijk vastgestelde toe
komstbeeld OV 2040. Dit moet leiden tot een ontwikkelagenda Spoor, HOV en Knooppunten (incl.
investerir.gs-en uitvoeringsprogramma). Hiervoor werken we samen met de B5 en de regio's aan de
belangrijkste onderzoeksvragen om te komen tot een Brabantse propositie. Tot slot doen we onder
zoek naar de bereikbaarheid in de Brainportregio om samen met het Rijk en de regio Eindhoven tot
afspraken te komen over een samenhangend pakket van maatregelen.
d. Het stoppen van de verdroging met een waterrobuuste inrichting van Brabant
We werken aan een zodanig robuuste inrichting van het bodem-watersysteem dat de Brabantse
natuur zich herstelt, de basiscondities voor een toekomstbestendige en duurzame landbouw op orde
zijn en extreem weer niet leidt tot maatschappelijk onacceptabele kosten. Vanwege wettelijke termij
nen om in 2027 aan de Kaderrichtlijn Water te voldoen, ligt de focus in deze periode op maatrege
len in de schil rondom natuurgebieden. Maatregelen zijn onder meer:
*
het langer vasthouden van water;
#
structureel hogere waterpeilen;
»
bodemverbetering door onder meer het verhogen van het gehalte organische stof in de bodem;
»
meer water bergen als buffer voor droge perioden;
»
het verminderen van onttrekkingen.
Deze maatregelen zullen consequenties hebben voor de gebruiksmogelijkheden van grondwater en
gronden, zowel onbebouwd als bebouwd. Daarmee hebben de maatregelen dan ook impact op
landbouw (extensivering) en stedelijk gebied (vergroening).
De bestuursopdracht wordt vormgegeven in samenspraak met onze partners tot een meer omvat
tende visie op klimaatadaptatie. De ncta klimaatadaptalie en de uitwerking van de bestuursop
dracht zijn medio april gelijktijdig aan uw Staten aangeboden. Op de uitgewerkte bestuursopdracht
wordt instemming van uw Staten gevraagd. Inmiddels zijn ook de voorbereidingen gestart voor het
Omgevingsprogramma Water en Bodem 2022-2027. Het ontwerp voor dit programma, inclusief de
financiële kaders, zal in het najaar van 2020 aan uw Staten worden toegezonden. Het programma
ligt eind 2021 ter vaststelling voor bij uw Staten.
e. Het versnellen van de energietransitie
In december 2018 is de
door Provinciale Staten vastgesteld. De
Energieagenda bevat de provinciale ambities en de aanpak met acht 'Brabantse principes' en drie
strategische lijnen:
1. Mobiliseren van de samenleving voor de energietransitie
2. Selectief en slim stimuleren van koplopers
3. Slim en integraal combineren
Voor de transitiepaden 'Elektriciteit', 'Industrie', 'Gebouwde Omgeving', 'Mobiliteit' en 'Landbouw' is
de Energieagenda vervolgens uitgewe'kt tot een Uilvoerinasproaiammo Energie 2020 - 2023. Het
Uitvoeringsprogramma 'Energie verbindt' hebben wij in oktober 2019 vastgesteld in het College van
GS. De hieraan gekoppelde eerste begrotingswijziging à Cl 8 mln is door uw Staten vastgesteld op
22 november 2019,
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In hel Uitvoeringsprogramma Energie zijn de resultaten benoemd die we de komende vier jaar
willen realiseren om de energietransitie Ie versnellen en onze doelen te behalen. Denk aan:
»
Het proces van de Regionale Energiestrategieën(RES) met de vier Brabantse RES-regio's gericht
op (locaties voor) grootschalige duurzame opwek en (opwek en besparing in) de gebouwde
*

omgeving;
De vernieuwing van de energie-infrastructuur mede vormgeven, tegen zo laag mogelijke maat
schappelijke kosten;

*
»

Innoveren op sociaal en technisch gebied - denk aan innovaties voor opslag en conversie;
Het betrekken van de Brabantse samenleving bij de energietransitie (en zorgen dat iedereen
mee kan doen).
Ook vanuit de beleidsterreinen mobiliteit, landbouw, ruimte en wonen worden concrete resultaten
benoemd en opgepakt om de energietransitie te kunnen versnellen. De komende periode vertalen
we deze resultaten uit hel Uitvoeringsprogramma naar concrete activiteiten. Dit doen we samen met
onze partners zodat we op een innovatieve en adaptieve manier uitvoering geven aan de opgaven
die de Brabantse energietransitie met zich mee brengt. We gaan op zoek naar de juiste allianties,
verbinden opgaven en financiering zodanig met elkaar dat de versnelling in gang wordt gezet.
f.
Hel terugdringen van hel woningtekort en de leegstand
We willen de woningbouwopgave de komende periode optimaal inzetten voor het versterken
van de omgevingskwaliteit en het herbestemmen van leegstaand erfgoed. Daarvoor willen wij de
'Brabantse aanpak wonen en tegengaan leegstand' continueren en intensiveren. Tevens beogen wij
een actief en intensief partnerschap met gemeenten aan te gaan voor 10 tot 12 stedelijke transfor
maties. Het Ontwikkelbedrijf zal daarbij een belangrijke rol spelen en wordt daarvoor ook beter
toegerus*. De uitwerking van deze bestuursopdracht is reeds aan uw Staten aangeboden
g. Het versterken van het blijfklimaat in Brabant
De programma's samenleving/sociale veerkracht en cultuur, sport en erfgoed bieden belangrijke
ingrediënten voor de versterking van het blijfklimaat. Voor de genoemde onderwerpen wordt de
komende periode nieuw beleid ontwikkeld waarvoor uw Staten voorstellen ontvangen. In dit nieuwe
beleid zal een aantal aandachtspunten worden meegenomen:
»
De eerdere opgedane kennis en expertise vanuit het programma sociale veerkracht waaronder
Sterk Brabant worden verder ingezet bij het oplossen van onze maatschappelijke opgaven.
»
Het belang van cultuur, sport en erfgoed voor een goed blijf- (en vestigings-ļklimaat en het
(samen met partners) structureel borgen daarvan betrekken wij daarbij. Denk bijvoorbeeld
aan voldoende aanbod van kunst en cultuur, het Brabant C-fonds, het Brabants Sportfonds, het
Sporlakkoord i.o., onze erfgoedverhaallijnen en de aandacht voor monumenten.
»
We zetten onze ambities voort om ons beleid, onze netwerken en uitvoeringsorganisaties op
het gebied von samenleving, cultuur, sport en erfgoed nog meer te verbinden, de samenwerking
Ie veislerken en hen nodrukkelijker Ie viugen zich Ie verhouden lol hel leveren von bijdragen
oan hel oplossen van onze maatschappelijke opgaven.
Daarbij maken wij gebruik van de lijnen 'richting geven, beweging stimuleren en mogelijk maken'.
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4.

Aanpak structureel begrotingsevenwicht

Vanwege de aanhoudende lage rente is de huidige raming van de inkomsten uit vermogen van
structureel f 122,5 mln per jaar op termijn niet meer houdbaar en reëel. Een eerste inschatting
van een reëel en houdbaar rendement is een mogelijke halvering van het huidig rendement. Wij
zullen de komende periode nader onderzoeken hoe wij uitgaande van structureel lagere inkomsten
op termijn kunnen toegroeien naar een nieuw structureel begrotingsevenwicht. Halverwege deze
bestuursperiode bij de Perspectiefnota 2021 leggen wij de resultaten hiervan aan u voor en stellen
u concrete keuzerichtingen voor. Bij de Perspectiefnota 2022 legger wij u concrete en uitgewerkte
voorstellen voor welke vervolgens in de begroting 2023 verwerkt kunnen worden.
In de aanpak structureel begrotingsevenwicht stellen wij de volgende vraag centraal:
Hoe kunnen we stapsgewijs bewegen naar een nieuw en houdbaar structureel begrotingsevenwicht
waarbij we kijken naar de totale begroting (inkomsten, uitgaven en de integrale financiële positie)
en waarbij we zorgdragen voor financiële beleidsruimte voor toekomstige provinciebesturen zodat
we de komende 10 tot 15 jaar in kunnen blijven spelen op wat er op ons af komt?
In de begroting 2023 moet de eerste stap naar het 'nieuwe normaal' worden gezet. In de begroting
2022 zal een passage opgenomen worden over de wijze waarop GS voorstellen hoe om te gaan
met de restant middelen van Essent. Op basis hiervan kunnen PS bij de begrotingsbehandeling van
de begroting 2022 met GS hierover in gesprek kan gaan.
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, richten we ons om de volgende
deelvragen/onderwerpen:
l.a Welk rendement is redelijkerwijs te behalen met het huidige immunisatievermogen?
We geven inzicht in een aantal scenario's, inclusief bijbehorende bandbreedtes. We laten daar
bij ook zien hoe het rendement en de scenario's zich in periode 2020 - 2030 ontwikkelen.
1. b Wat zijn reële alternatieven om het rendement te verbeteren op de (middel)lange termijn, al dan
niet in combinatie met het bereiken van de gestelde beleidsdoelen?
Hierbij verkennen we de ruimte die wij als provincie kunnen nemen om het (maatschappelijke)
rendement te verbeteren en brengen we de risico's daarvan in beeld. We brengen onder meer
in beeld welke rollen de provincie kan vervullen, wie de te betrekken partners zijn en leggen
verbindingen met relevante beleidsvelden. Tevens definiëren we de organisatorische randvoor
waarden (tijd, capaciteit en budget) die nodig zijn om meer rendement te kunnen realiseren.
Dit vraagt de komende periode extra inzet en onderzoek om dit in beeld te brengen. In de
besluursrapportage nemen wij een voorstel op om de hiervoor benodigde extra middelen
beschikbaar te stellen.
2.

De ontwikkeling van de provinciale inkomsten, zoals de provinciale opcenten op de motor
rijtuigenbelasting (MRB) in relatie tot ontwikkelingen ten aanzien van het provinciale belas
tinggebied en ontwikkelingen rondom (de verdeelsystematiek van) het provinciefonds. Als
gezamenlijke provincies werken we in IPO-verband aan een aanbod aan het nieuwe kabinet
waarin we inzetten op een autonome, onafhankelijke en zelfbewuste positie van de provincie
als middenbestuur en een daarbij passende financiële verhouding tussen Rijk en provincie(s).
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3.

Visitatie op de rol en performance van de provincie.
Bij vaststelling van de begroting 2021 stellen wij Provinciale Staten voor een tijdelijke commissie
van (5-7) externe deskundigen in Ie stellen. Daarbij stellen wij voor deze commissie als opdracht
te geven om in de eerste helft van 2021 in beeld te brengen wet er nodig is om als provincie
de komende 10-15 jaar toekomstbestendig te kunnen blijven inspelen op ontwikkelingen en
strategische opgaven die als provincie op ons afkomen. Het gaat om ontwikkelingen en opga
ven, in termen van rolinvulling, nieuwe aandachtsgebieden en opgaven en zaken die we nu
nog tot ons takenpakket rekenen, maar die mogelijk minder aandacht behoeven. Provinciale
Staten zal nauw betrokken worden bij de invulling van deze opdracht.

4.

Doorlichting van de uitgavenkant van de begroting om onder meer inzichtelijk te krijgen welk
(financieel) niveau van de begroting ten minste nodig is om de vaslgestelde beleidsdoelen te
realiseren. De reserves maken eveneens een onderdeel uit van de doorlichting.
Bij de uitwerking van deze vragen/onderwerpen hanteren we de volgende principes:
»
Het immuun houden van de portefeuille;
«
Voorzichtigheid bij raming van de inkomsten;
Geleidelijkheid bij de invoering van het 'nieuwe normaal'.
*
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5.

Actualisatie meerjarig financieel perspectief

Bij de bestuursrapportage 2019 is een vrije begrotingsruimte gepresenteerd van in totaal C200 mln.
Nadien hebben er begrotingswijzigingen plaatsgevonden die effect hebben op de vrije begrotings
ruimte. Dit betreft o.a. de (financiële) uitwerking van het bestuursakkoord bij de begroting 2020 en
de slotwijziging 2019.
In dit meerjarig financieel perspectief wordt voor het eerst de vrije begrotingsruimte van 2024
gepresenteerd. Dit betreft overigens niet een structureel bedrag. Het jaar 2024 wordt voor het eerst
opgenomen in de begroting 2021.
Het verloop van de vrije begrotingsruimte is als volgt:

In mln. C

2020

2021

2022

2023

Vrije begrotingsruimte
Aanvang begroting

20202023

2024

200,0

Besluitvorming bij begroting:
» Trendbreuken BA
» effect verhoging opcenten

-6ó,0

-59,0

-65,0

-64,0

-255,0

6,4

12,8

19,5

26,3

65,0

Buffer na vaststelling
begroting

10,00

Vrije begrotingsruimte

0

Besluitvorming na begroting:
» Eerdere besluitvorming

-4,45

» slotwijziging (incl. kleine
afwikkelingen)

-1,77

-4,45
-0,45

Buffer
Vrije begrotingsruimte

0,34

0,46

-1,42
4,1
0

41,2

Bestuursakkoord
Bij de financiële uitwerking bestuursakkoord bij de begroting 2020 is de vrije begrotingsruimte voor
deze bestuursperiode toegedeeld aan de 10 begrotingsprogramma's en op stelposten gereserveerd.
Na uitwerking van de besfuursopdrachfen en vaststelling van bijbehorende begrotingswijzigingen
worden de financiële middelen op de begroting op het betreffende programma geraamd.
In onderstaande tabel is aangegeven voor welke middelen reeds een begrotingswijziging is
gemaakt en voorgelegd aan GS.
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20202023

Vrijval
breedbandfonds

Totaal
20202023

Reeds
gealloceerd

restant

20202023

Vrijval
BF

20202023

Vrijval
BF

Bestuur en
veiligheid

17

-

17

15*

-

2*

-

Ruimte en wonen

16

-

16

16*

-

0*

-

Water en bodem

33

-

33

-

-

33

-

Natuur en milieu

10

-

10

1,2

-

8,8

Economie

37

20

57

Energie,
circulaire
samenleving en
gezondheid

23

16

39

10

8

13

8

Landbouw en
voedsel

12

-

12

-

-

12

-

Basisinfrastructuur
mobiliteit/mobiliteitsontwikkeling

55

Cultuur, erfgoed,

37

5

42

-

-

37

5

15

-

15

9,5*

-

5,5*

-

55

55

samenleving en
sport
organisatie

* Betreft voorstellen die in procedure (bij PS) zijn, maar waarover nog niet definitief besloten is (peil
datum 1 maart 2020)

Raming accres Provinciefonds
Vanaf het begin van deze bestuursperiode wordt de raming van het accres van het provinciefonds
bijgesteld volgens een methode die beter aansluit bij het zo reëel mogelijk ramen van de inkomsten
uit het provinciefonds. Het accres van het jaar t wordt voor 80'^. in de raming opgenomen en het
accres vanaf jaar t+1 wordt voor 60aZo geraamd. Op basis van deze methode wordt de raming
bijgesteld als gevolg van diverse ontwikkelingen.
Het effect van de bijstelling heeft het volgende effect op de vrije begrotingsruimte.

Bedragen x Cl mln.
Effect op vrije

2021

2022

2023

2021-2023

6,1

6,3

5,9

18,3

2024*
35,6

begrotingsruimte
* moet bezien worden in relatie tol de indexatielasten
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Het accres 2024 wordt voor het eerst geraamd als onderdeel van het opstellen van de begroting
2021. Het wordt aangewend ter dekking van de indexatie van de uitgaven, die eveneens voor het
jaar 2024 voor het eerst wordt geraamd als onderdeel van het opstellen van de begroting 2021.
Derhalve is deze bijstelling hoger dan voor de járen 2021 t/m 2023.
Het accres 2021 tot en met 2023 leidt tot een positieve bijstelling. Deze bijstelling is grotendeels
het gevolg van de bijstelling van de Rijksbegroting als gevolg van de Miljoenennota van het Rijk in
september 2019. Daarbij is het accres 2021 (met cumulatieve doorv/erking naar de járen 2022 en
2023) naar boven bijgesteld.
Bijstellingen 2021 t/m 2024 worden meegenomen bij de eerste bestuursrapportage als onderdeel
van het opstellen van de begroting 2021.

Ontwikkeling opcenten MRB
De huidige raming voor de opcenten MRB is gebaseerd op de belastingcapaciteit per juli 2019
tegen het jaarlijks stijgend opcentenpercenlage van 2,5aZo (t/m 2023), zoals is besloten bij de (finan
ciële) uitwerking van het bestuursakkoord 2020-2023. Als gevolg van ontwikkelingen in de belas
tingcapaciteit (aantal voertuigen en gewicht) wordt de raming bijgesteld.
Het effect van de bijstelling heeft het volgende effect op de vrije begrotingsruimte.

Bedragen x Cl mln.
Effect op vrije

2021

2022

2023

2021-2023

2024*

2,6

2,7

2,8

8,1

3,1

begrotingsruimte
*incl. afrondingseffect
De belastingcapaciteit wordt tweemaal per jaar door de belastingdienst geactualiseerd. In de
meest recente actualisatie wordt zowel een stijging van elektrische voertuigen geconstateerd als een
stijging van auto's met fossiele brandstof en daarbij vooral in de zwaardere categorie. Hierdoor is
de verwachte opbrengst opcenten hoger dan opgenomen in de begroting 2020. Deze stijging heeft
meerjarig effect.
Bijstellingen 2021 t/m 2024 worden meegenomen bij eerste de bestuursrapportage als onderdeel
van het opstellen van de begroting 2021.

Indexatie, nieuwe jaarschijf 2024 en afwikkeling effect 2020
Vanaf deze bestuursperiode worden de lasten volgens de systematiek zoals opgenomen in de
begroting geïndexeerd (. ey.u z
Blz. 135). De lasten zijn geïndexeerd voor het prijspeil
2020. In de dekking is t/m 2023 voorzien door de hiervoor benodigde middelen op een stelpost te
plaatsen Voor de dekking van de indexatielasten voor het jaar 2024 wordt de stelpost indexatie nu
aangevuld op basis van het beleid.
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Het effect van de bijstelling heeft het volgende effect op de vrije begrotingsruimte.

Bedragen x 1 mln.
C
Effect op vrije
begrotingsruimte

2021

2022

2023

2021-2023

2024*

0,1

0,3

0,3

0,7

-38,4

* incl. de indexatielasten voor prijspeil 2020 voor jaar 2024. Bedrag moet bezien worden in relatie
tot het accres provinciefonds
De indexatielasten voor het nieuwe jaar 2024 in de meerjarenraming komen ten laste van de vrije
begrotingsruimte. Deze lastenstijging moet bezien worden in relatie tot de stijging van de inkomsten
provinciefonds en opcenten MRB. Voor 2024 wordt de accresraming 2024 van het provinciefonds
voor het eerst meegenomen in de raming. Voor de opcentenraming MRB wordt - in lijn met de
afspraken in het bestuursakkoord - vanaf 2024 geen rekening gehouden met indexatie. De indexatiepercentages zijn gebaseerd op de relevante cijfers van het CBS, waarbij voor 2024 in verband
met het ontbreken van de cijfers wordt uitgegoan van de cijfers 2023. Daarnaast zijn de járen 2021
tot en met 2023 geactualiseerd op basis van relevante cijfers van het CBS en reeds gerealiseerde
indexlasten 2020 (incl. cumulatief effect). De accresroming van het provinciefonds 2024 is onvol
doende om de indexatielasten volledig te dekken. Immers de omvang van het provinciefonds is co.
C150 mln. lager dan de omvang van uitgaven die geïndexeerd worden. Door de stijging van de
belastingcapaciteit leidt deze indexatie niet direct tot een beroep op de vrije begrotingsruimte.
Indien de belastingcapaciteit in de toekomst zich niet positief ontwikkelt, zal een deel van de indexa
tielasten ten laste komen van de vrije begrotingsruimte.
Bijstellingen 2021 t/m 2024 worden meegenomen bij de eerste bestuursropportage als onderdeel
van het opstellen van de begroting 2021. Daarnaast wordt bij de burap voorafgaande aan de
begroting ten laste van de stelpost 'indexatie' de begroting geïndexeerd naar prijspeil 2021. Dit
heeft dan geen invloed meer op de vrije begrotingsruimte.
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Effect op vrije begrotingsruimte:
Na verwerking van de financiële consequenties resteert een vrije begrotingsruimte van ruim C 11
mln. voor deze bestuursperiode.

In mln. C

2021

2022

2023

2020-2023

2024

Aanvang financieel
perspectief

Buffer

4,1

Vrije
begrotingsruimte

0

41,2

Bijstellingen
» Accres provinciefonds

6,1

6,3

5,9

18,3

35,8

» Opcenten MRB

2,6

2,7

2,8

8,1

3,1

» Actualisatie indexatie

0,1

0,3

0,3

0,7

-38,4

Vrije
begrotingsruimte

8,8

9,3

9,0

27,1

41,5

Aanvulling buffer*

Buffer

27,1

31,2

Als onderdeel van de financiële uitwerking van het bestuursakkoord is afgesproken dat de financiële
buffer wordt verhoogd naar C 20 mln indien de financiële ruimte dit toelaat. Deze financiële buffer
is bestemd voor eventuele knelpunten en om in te kunnen spelen op onvoorziene ontwikkelingen.
Gelet op de onzekerheden met betrekking tot de financiële consequenties van de stikstofproblematiek en van de coronacrisis stellen we voor ook de restant vrije begrotingsruimte van C27,l mln nu
toe te voegen aan de 'knelpuntenbuffer' waarmee een totale buffer van C31,2 ontstaat. Als er aarleiding is een beroep te doen op de buffer dan zullen wij uw staten daarover terstond informeren en
de (financiële) consequenties vervolgens bij het eerstvolgende Sturings- en Verantwoordingsmoment
in de begroting verwerken. Naar het zich laat aanzien wordt een eerste beroep op de buffer
verwacht rond de inzet van extra personele capaciteit voor de aanpak van de stikstofproblematiek. Mede als gevolg van het uitstellen van de nieuwe beleidskaders cultuur, erfgoed en sport en
vanwege de financiële gevolgen voor de begroting 2021 is het belangrijk dat er vóór 1 juli 2020
besluiten worden genomen over het al dan niet continueren van de structurele subsidierelaties op
deze beleidsterreinen.

Perspectiefnata 2020 | 17 april 2020 ļ Actualisatie meerjarig financieel perspectief

21/42

22/42

Perspediefnota 2020 | 17 opril 2020 | Actualisatie meerjarig financieel perspectief

Technische toelichting op de cijfers
hoofdstuk 2 en bronnen gebruikte cijfers
Provincie Noord-Brabant
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Bijlage ì.

Technische toelichting op de cijfers hoofdstuk 2 en
bronnen gebruikte cijfers

Het weergeven van een beperkte set cijfers, zoals in hoofdstuk 2 het geval is, heeft voor- en nade
len. Het voordeel is dat in één oogopslag een beeld wordt gegeven van ontwikkeling op hoofdlij
nen. Daarmee krijgt de lezer snel een gevoel van de richting van de ontwikkeling. Door daar ook
andere provincies bij te vermelden (en een landelijk gemiddelde) komt een cijfer ook in perspectief
te staan. Wanneer is iets nu goed, maar ook wat is gelet op andere enigszins vergelijkbare gebie
den realistisch te verwachten. Wat is een logische bandbreedte waarbinnen een bepaalde ontwik
keling kan zitten.
Tegelijkertijd is de keuze van indicatoren altijd aan discussie onderhevig. Een indicator, het woord
zegt het al, geeft een indicatie. Het is door ons ook zeker niet bedoeld als een soort waarheid,
boven alle discussie verheven. Immers, iemand die geen koorts heeft, kan wel degelijk ziek zijn. Al is
het hebben van koorts wel een goede indicatie voor iemands gezondheidssituatie.
Om de presentatie van indicatoren inzichtelijk te houden, is de ontwikkeling van de indicator met
een pijl weergegeven. De richting van de pijl geeft aan of er sprake is van een cijfermatige toe- of
afname van de indicator. Daarbij is telkens naar meerdere járen gekeken om te voorkomen dat een
incidentele afwijking van de trend als trend wordt gerepresenteerd.
Met de kleur van de pijl wordt aangegeven of de ontwikkeling positief (groen) of negatief (rood)
is gezien onze ambities. Met de kleur grijs wordt aangegeven dat de trend niet eenduidig is te
interpreteren.

Bronnen gebruikte cijfers
Door Het PON zijn de gepresenteerde cijfers opgesleld. Onderstaand de bron van de gebruikte
cijfers (per onderdeel).
Gezonde en veilige leefomgeving
*
Geluid: Landoppervlak met geluidsniveau boven 55 decibel (X). Bron: Telos Nationale duurzaamheidsmonitor 2018
*
Licht: Totale lichtbelasting per gemeente gemeten vanuit een ruimteboek (sr) in opgevangen
energie (nW) per oppervlakte (nW/cmVsr). Bron: Telos Nationcle duurzaamheidsmonitor 2018
»
Fijnstof: Totale emissie fijnstof in PM2,5. PM2,5 zijn inhaleerbare deeltjes die schadelijk zijn
voor de gezondheid. Bron: Emissieregistratie 2017
*
Waterkwaliteit: 7o waterlichamen waarvan fysisch-chemische kwaliteit minimaal matig is (opper
*
»
»
*
»
»

vlaktewater). Bron: Telos Nationale duurzaamheidsmonitor 2018
Bodemkwaliteit: Verzuring van de natuurbodem f?ó). Bron: Telos Staat van Brabant 2018
Natuurkwaliteit: Mate van instandhouding Natura 2000 gebieden (X). Bron: Telos Staat van
Brabant 2018
Biodiversiteit: Biodiversiteit uitgedrukt in aantal bedreigde soorten per km2. Bron: Telos
Nationale duurzaamheidsmonitor 2018
Verkeersslachtoffers: verkeersslachtoffers per 1.000 inwoners (dodelijk en niet-dodelijk). Bron:
Telos duurzaamheidsbalans 2018
Criminele activiteiten: Aantal geweldsdelicten per 1.000 inwoners. Bron: Telos duurzaamheids
balans 2018
Dumpingen drugsafval: Aontal dumplocaties in Brabant per jaar. Bron: Brabant inzicht 2018
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Energiälraniilie
»
*
*

»
*
*

Duurzame energie: productie hernieuwbare energie t.o.v. totale hernieuwbare energie. Bron:
Klimaatmonitor 2018
Energiebesparing bedrijven: energieverbruik naar branche (opgeteld excl. Winning delfstoffen,
afvol en water). Bron: Klimaatmonitor 2018
Bevolkingsontwikkeling: % gemeenten met negatief migratiesaldo. Migratiesaldo is het
aantal gevestigde personen minus het aantal vertrokken personen per 1,000 inwoners. Bron:
Duurzaamheidsbalans, bewerkt.

Verkeersintensiteit: verkeersintensiteit rijkswegen. Aantal gepasseerde motorvoertuigen per uur.
Bron: CBS
Gebruik OV: afgelegde afstand met trein/bus/tram/metro per persoon per jaar. Bron: CBS
Elektrisch rijden: aantal geregistreerde elektrische voertuigen. Bron: Klimaatmonitor.

Dmittaoni cone un erende economie
m
Economische groei: Economische groei is de toename van de economie. Bron: CBS
*
Spanning op de arbeidsmarkt: ve'houding tussen vraag naar en aanbod van arbeid. Bron:
arbeidsmarktinzicht.nl
«
Ranking Regional Innovation Scoreboard: regional innovation scoreboard ranking t.o.v,
EU-regio's. Totaal 31 landen en 239 EU-regio's. (De ranking op het 'regional innovation sco
reboard (RIS)'. Het RIS rangschikt de meest innovatieve regio's in Europa.). Bron: European
Commission 2019.
*

*

Leven lang leren: Het percentage van de populatie (25-64 jaar) dat participeert in lifelong
learning. Lifelong learning is het constant op blijven doen van nieuwe kennis waardoor je een
duurzamere en beter inzetbare werknemer wordt. Bron: Eurostat 2018.
Arbeidsmigranten: Aantal arbeidsmigranten dat ingeschreven staat bij een gemeente in
Brabant. Bron: Factsheet arbeidsmigranten Telos/PON

leefbaarheid
» Voorzîeningenscore: Score voor de voorzieningen in Brabant bepaald op basis van het aantal
'noodzakelijke', 'relevante, maar niet perse nodig' en 'niet nodig, maar extra' voorzieningen.
Bron: CBS, bewerking Telos.
*
Leegstand: Het percentage leegstaande verblijfsobjecten. Bron: CBS
»
Cultuurbezoek diversiteit (participatie): Het percentage Brabanders dat ten minste 5 verschil
lende culturele activiteiten heeft bezocht in de afgelopen 12 maanden. Bron: Cultuurpeiling
2019
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Cijfermatige verdieping Staat van Brabant

Bijlage 2

Provincie Noord-Brabant
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Bijlage 2.

Cijfermatige verdieping Staat van Brabant
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Bron: Barometer Duurzame Landbouw Noord-Brabant.
Terug naar hoofdleksl

Verdieping Luchtkwaliteit
Jaarlijks wordt de monitorings-rapportage Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)
opgesteld. Deze geeft inzicht in de omwikkeling van de luchtkwaliteit in Nederland en de voortgang
van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. De monitoringsrapportage NSL 2019 is
in december 2019 gepubliceerd en gaat over het jaar 2018. De provincie is verantwoordelijk voer
de luchtkwaliteit rond provinciale wegen en bedrijven. Veehouderijen vallen onder de bevoegdheid
van gemeenten.
De monitoring van het NSL laat zien dat in Noord-Brabant de lokale overschrijdingen van fijnstof
zijn toegenomen van 4 in 2017 naar 10 in 2018. De gemiddelde concentratie fijnstof in NoordBrabant is in 2018 licht toegenomen ten opzichte van 2017.
Specifiek voor Noord-Brabant stelt het rapport:
»
In de woonomgeving van 10 veehouderijen in negen Brabantse gemeenten een overschrijding
van de norm voor fijnstof is berekend. Een toename van het aantal overschrijdingen ten opzichte
van 2017 die naar verwachting te maken doordat de gemeenten meer veehouderijen hebben
opgegeven in de berekeningen over 2018. Een mogelijke andere factor zijn de uitzonderlijke
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*
»

weersomstandigheden van dat jaar, zoals de droogte. Het Rijk gaat in overleg met de gemeen
ten waar de overschrijdingen zijn geconstateerd. Afspraak is dat de fijnstofoverschrijdingen zo
snel mogelijk, en uiterlijk in 2023 zijn opgelost.
In Brabant veroorzaakte het verkeer in 2018 geen hoeveelheden fijnstof boven de EU-normen.
Ook de berekende voorspellingen voor 2020 geven geen overschrijdingen aan.
Op alle provinciale wegen wordt aan de normen voor stikstofdioxide voldaan.

Bij de vcststelling van het NSL is als eerste doel het verbeteren van de luchtkwaliteit ten behoeve
van de volksgezondheid opgenomen. Vermindering van de concentraties leidt tot verbetering van
de volksgezondheid, ongeacht of dit boven of onder de grenswaarde plaatsvindt. In onderstaande
tabellen zijn de bevolkingsgewogen gemiddelde concentraties per provincie te zien. De Brabantse
situatie bevindt zich iets boven het landelijk gemiddelde.
Tabel Bevolkingsgewogen concentratie N02 gemiddeld per provincie in pg/m3.

Provincie

2010 2011

2012 2013

2014

2015

2016 2017 2018 2020

Drenthe

15,0

14,8

14,3

13,0

13,3

11,7

12,6

11,8

12,0

10,3

Flevoland

19,7

19,1

17,6

14,8

14,9

15,2

15,9

15,5

14,6

12,7

Friesland

14,0

13,8

13,2

12,3

12,4

10,9

11,7

10,7

n,o

10,0

Gelderland

22,8

21,6

20,5

19,4

19,0

18,3

18,8

18,5

17,5

15,5

Groningen

14,7

15,3

14.7

13,7

13,9

12,1

12,6

12,0

11,9

10,8

Limburg

22,5

21,7

20,0

19,7

18,1

18,2

19,0

18,9

18,1

15,4

NoordB ra bant

24,9

23,5

22,5

22,1

21,4

20,7

21,0

21,3

19,5

17,5

NoordHolland

24,5

23,9

22,2

20,1

20,5

20,0

20,8

20,5

19,6

17,2

Overijssel

20,0

18,1

17,3

15,7

16,0

14,9

16,1

15,3

15,3

13,0

Utrecht

26,4

24,9

24,4

22,2

21,8

21,3

22,0

21,4

19,8

17,9

Zeeland

22,2

21,0

18,6

18,7

17,1

16,6

17,1

16,8

16,8

15,2

Zuid-Holland

30,7

30,5

28,6

25,7

25,1

24,1

24,4

23,9

22,9

20,8

Nederland

24,5

23,3

22,1

20,5

20,1

19,3

19,9

19,6

18,8

16,7

Bron: Monitoringsrapportage NSL 2019
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Tabel Bevolkingsgewogen concentratie PM10 gemiddeld per provincie in pg/m3.

Provincie

2010 2011

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020

Drenthe

22,0

22,3

18,6

17,7

17,8

15,6

14,7

14,6

15,9

14,3

Flevoland

23,5

24,1

19,9

18,9

19,0

17,0

16,7

16,4

17,5

16,1

Friesland

21,2

21,7

17.4

16,6

16,6

14,6

14,3

14,2

15,5

14,3

Gelderland

25,2

25,8

22,4

21,3

21,2

19,1

18,3

18,1

18,9

17,3

Groningen

21,7

21,7

17.8

16,9

17,1

14,9

14,3

14,2

15,6

14,1

Limburg

25,9

25,3

22.6

22,6

21,2

19,3

17,8

17,8

19,0

17,2

NoordB ra bant

26,1

26,4

22,9

22,3

21,8

19,5

18,4

18,7

19,5

18,3

NoordHolland

25,2

25,9

21.3

20,2

20,5

18,3

18,9

18,4

19,6

18,3

Overijssel

23,7

24,3

20.9

19,7

19,9

17,7

16,9

16,6

17,7

15,9

Utrecht

25,9

26,8

23.0

21,8

21,9

19,6

19,3

19,0

20,0

18,4

Zeeland

24,1

24,4

19,4

19,4

18,4

16,4

16,2

16,5

17,6

17,4

Zuid-Holland

26,1

26,9

22.1

21,4

21,3

19,0

19,2

19,1

20,1

19,1

Nederland

25,1

25,6

21.6

20,8

20,6

18,4

18,1

17,9

19,0

17,6

Bron: Monitoringsrapportage NSL 2019
Terug noor hoofdleksl
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Verdieping drugscriminaliteit
Zoals uit de cijfers blijkt, neemt Brabant een koppositie in als het gaat om drugsdumpingen.
Gemiddeld genomen worden wekelijks een tweetal drugsdumpingen aangetroffen in de provincie.
Een aantal járen geleden waren drugsdumpingen nog een zeldzaamheid. Dit is ook terug te zien in
door de politie geregistreerde misdrijven. Daar waar in de eerste járen sprake was van een groot
aantal softdrugs gerelateerde misdrijven, is de laatste járen een verschuiving zichtbaar naar misdrij
ven die een verband hebben met harddrugs. Het betreft daarbij naast het bezit van en handel in
harddrugs, steeds vaker het vervaardigen van harddrugs.
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Bron: CBS
Het aantal geregistreerde misdrijven geeft naar alle waarschijnlijkheid slechts een deel van de
onderliggende problematiek weer. De eventuele impact op de maatschappij (ondermijning) wordt uit
deze gegevens niet zichtbaar. Maar dat deze er is, is uit verschillende studies wel duidelijk.
Terug naar hoofdteksl
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Verdieping Klimoatproof
Hel in beeld brengen van wateroverlast en watertekorten is lastig, omdat het veelal specifieke
gebieden betreft waar iets speelt. Bij bescherming tegen water is de hoogte van een gebied van
belang, net als de afvoercapaciteit van watergangen. In onderstaand figuur is een beeld gegeven
van het totaal oppervlakte van Brabant dat niet voldoet aan de normen voor wateroverlast. Het gaat
om ongeveer 4000 ha. Deze gebieden liggen verspreid over Noord-Brabant en zeker niet allemaal
langs de Maas.
'ä Oppervlak dal níel voldoel aan waleroverlasl normen

Bron: Brabanlinzichl.nl
Als het gaat om droogte, is het nog lastiger om een beeld voor heel Brabant te geven. In Brabant
wordt op verschillende plaatsen de hoogte van het grondwater gemeten. Onderstaand is een beeld
gegeven van de gemiddelde grondwaterstand op één zo'n punt. Te zien is dat de grondwaterstand
per jaar sterk wisselt (veroorzaakt door de hoeveelheid neerslag die valt, de mate van verdamping
en onttrekking). Wat wel heel duidelijk wordt, is de dalende trend.
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Bron: Brabantinzicht.nl
Terug naar hoofdtekst
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Verdieping Energietronsitie
Eén van de ontwikkelingen met betrekking tot de energietransitie is het opwekken van hernieuwbare
energie. Onder andere door middel van het toepassen van zonne-energie. De hoeveelheid energie
die door middel van de zon kan worden opgewekt is daarbij (voornamelijk) afhankelijk van het
aantal geplaatste zonnepanelen en van het aantal zonne-uren. Omdat de hoeveelheid zonne-uren
jaarlijks kan verschillen en zelfs per gebied verschillend kan zijn, is het aantal geplaatste zonne
panelen (toegerekend naar vermogen] een goede maat om de ontwikkeling richting hernieuwbare
energie te laten zien.
Uit onderstaande grafiek is af te lezen dat Brabant relatief veel vermogen aan zonne-energie heeft
geplaatst en dat toename de afgelopen járen fors is.

Opgesteld vermogen zonneenergie
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Bron: klimaatmonilor.dolabank.nl
Voor windenergie is eveneens in beeld te brengen wat het geplaatste vermogen is. Daarbij moet
echter rekening worden gehouden met het gegeven (meer dan bij zonne-energie) dat windturbines
niet overal geplaatst kunnen worden. Met name verder van de kust zijn de condities minder gun
stig en is het plaatsen van een windturbine niet altijd realiseerbaar. Dat verklaart bijvoorbeeld het
relatief beperkte geplaatste vermogen van Overijssel en Gelderland (in de grafiek zijn Utrecht en
Limburg weggelaten, maar daar geldt hetzelfde voor).
Opeesteld windvermogen op land
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Terug naar hoofdteksl

Verdieping leegstand
De leegstand van gebouwen kent een tweetal dimensies. De eerste dimensie is een ruimtelijke, niet
in iedere gemeente is er sprake van een even grote leegstand. In onderstaand kaartje is te zien dat
binnen Brabant er een redelijk vlak beeld te zien is als het gaat om de leegstand van woningen.
Alleen aan in het zuidwesten van Brabant is er sprake van een iets grotere leegstand.
Langdurige administratieve leegstand woningen, oppervlakte, per 1 januari 2019
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Bron: CBS
De leegstand van panden kan betrekking hebben op woningen, hierboven weergegeven, maar
kan ook betrekking hebben op ander onroerend goed als kantoren en bedrijfspanden. Uit onder
staand overzicht blijkt dat in Brabant ten opzichte van de andere provincies met name de leegstand
van winkelpanden relatief hoog is, terwijl de andere vormen van vastgoed relatief een minder
hoog leegstandspercentage hebben. Daarbij wordt de leegstand van kantoren (veelal in de gro
tere steden) gezien als een mogelijkheid voor het creëren van mogelijkheden voor woningen door
middel van transformatie.
leegstand detailhandel
In de afgelopen bestuursperiode is sprake van een (licht) positieve ontwikkeling in vergelijking met
de twee voorgaande periodes. De groei in het aantal leegstaande (winkel)panden stagneerde (23
panden versus 340 resp. 670 in de voorgaande bestuursperiodes). In de afgelopen bestuursperiode
was tot het jaar 2018 sprake van een afname in de winkelleegstand. De retailvoorraad nam per
saldo af (transformatie), terwijl in voorgaande bestuursperiodes was nog sprake van een toename.
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De cijfers over 2019 geven echter de eerste signalen dat het niet goed gaat met de detailhandel. De
leegstand neemt het afgelopen jaar weer toe. Wij informeren de Staten binnenkort over de belang
rijkste cijfers van het afgelopen jaar.
Leegsrcndspercentage (in aantal gebouwen)
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Bron: CBS
Leegstand agrarische bebouwing
Noord-Brabant heeft ook met een omvangrijke leegstand van agrarisch vastgoed te maken en de
omvang daarvan zal in de periode tot 2030 nog sterk toenemen. In de periode 2012-2017 is in
totaal 2,7 miljoen m2 agrarische bebouwing vrijgekomen en de omvang van de leegstand zal verder
toenemen. Zie onderstaande figuur. In de komende periode zullen grotere bedrijven stoppen en
leeg komen te staan (omvangrijker oppervlak) en de bebouwing op die oppervlakten is van recenter
datum dan voorheen (meer relatief nieuwe gebouwen en schuren).
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Vrijgekomen agrarische
locaties

Gemiddelde oppervlak
per locatie

Omvang vrijgekomen
agrarische bebouwing

Opgave leegstanden hergebruik

2012-2017

leegstond
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2017 2030

leegstond

2,5 mln. m2
hergebruik

2,8 mln. m2
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1,2 mln. m2

Bron: Wageningen Environmental Research3
Meer feiten en cijfers? Cijfers leegsland in Brabanl
Terug naar hoofdteksl

Verdieping Mobiliteit
De intensiteit van het verkeer op het hoofdwegennet neemt toe. Dat leidt, wanneer de toename van
het verkeer zich concentreert op bepaalde plaatsen en momenten, tot files en daarmee reistijdverlies. In onderstaand figuur is het reistijdverlies per afgelegde kilometer weergegeven. Duidelijk zicht
baar is cat de toename van reistijdver ies in Brabant en overig Nederland gestaag toeneemt, terwijl
met name in de Noordvleugel van de Randstad deze afneemt.
Het reistijdverlies per afgelegde kilometer is sterk afgenomen in
de Noordvleugel en toegenomen in Noord-Brabant en overig
Nederland
Regionale verschillen reistijdverlies hoofdwegennet
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Bron: KIM
Terug naar hoofdtekst3
3

De doorwerking van de stikstofaanpak en regelingen zoals de 'Warme Sanering Varkenshouderij' zijn nog niet in deze
cijfers verwerkt.
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Verdieping Economie
Het economisch belang van Brabant binnen Nederland is groot. En die positie van Brabant wordt
ook steeds steviger. Dat is bijvoorbeeld te zien wanneer gekeken wordt naar de jaarlijkse groei van
de economie. De Brabantse economie groeit de laatste járen harde' dan het landelijk gemiddelde.

Economische groei in Brabant
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Bron: CES, CPB, ING

Werkgelegenheidsontwikkeling naar
sector
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Niet-commerciele dienstverlening

Tegelijkertijd neemt de spanning op de arbeidsmarkt steeds grotere vormen aan, juist ook in
Brabant. Uit onderzoek onder ondernemers is heel goed zichtbaar waar in een paar jaar het
belang van verschillende belemmeringen drastisch verandert. Waar in 2014 ondernemers met name
financiële beperkingen als belangrijkste belemmering ervaren, is dat in 2019 juist het tekort aan
arbeidskrachten geworden. Maar ook is het aandeel van de ondernemers dat belemmeringen zegt
te ervaren toegenomen.
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Belemmeringen voor ondernemen
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Bron: CBS
Als het goot om innovatie, dan heeft Brabant al járen een vooraanstaande positie. In de Regiona
Innovation Scoreboard staat Brabant in de top 25, en valt daarmee in de categorie "Innovation
Leader -f". Op de innovatie-onderdelen van de Regional Competitiveness Index staat Brabant op
47e plaats van de 268 vergeleken regio's als het gaat om innovatie. Overall scoort Noord-Brabant
in de Regionale Competitiviteitsindex een 20e plek. Als het gaat om private R&D-uitgaven, is duide
lijk zichtbaar dat Brabant hier - binnen Nederland - een koppositie inneemt.
R&D uitgaven per provincie in miljoenen Euro's
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Terug near hoofdteksl
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Verdieping woon- en leefklimaat
De kwaliteit van het woon- en leefklimaat is in hoge mate subjectief. Wat de één prettig vindt, kan
voor een ander uitermate vervelend zijn. Het is daarom van belang met name inwoners te vragen
hoe tevreden zij zijn met de woonomgeving en daarnaast ook te kijken naar het feitelijke gedrag
van inwoners. Dit vanuit de veronderstelling dat hoe langer en hoe meer de ontevredenheid aan
houdt, of toeneemt er sprake zal zijn van een verhuizing of verplaatsing (voor zover dat mogelijk is).
Uit de subjectieve beoordeling blijkt landelijk dat de tevredenheid met de woonomgeving in de loop
van de tijd afneemt. Brabant volgt deze trend, maar blijft wel rond het landelijke gemiddelde zitten.
Met name in de Randstedelijke provincies is de relatieve tevredenheid duidelijk lager.
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Bron: CBS
De beoordeling van de eigen gezondheid van Brabanders laat zien hoe men in het leven staat. In
tijden van onzekerheid wordt de gezondheid gemiddeld genomen minder goed beoordeeld, dan
wanneer alles voor de wind gaat. Zo geeft de beoordeling van de gezondheid ook een mooie indi
catie van hoe het feítelijk gaat.
In de afgelopen járen is de gemiddelde beoordeling van de gezondheid iets afgenomen. Daarbij is
het landelijke beeld niet direct heel afwijkend van het landelijke beeld, al is het aandeel personen
dat eigen gezondheid als (zeer) goed ervaart in Brabant iets lager.
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Waar de opvallende knikken in de Brabantse lijn vandaan komen, is niet duidelijk.
terug noor hoofdteksl
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Postbus 90151
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Behoort bij het besluit van Provinciale Staten van Noord-Brabant
d.d. 15 mei 2020 , bijlage 2 bij Besluit 45/20
Mij bekend,

Onderzoeks- en Adviesagenda 2020
Provincie Noord-Brabant

Griffier der Staten van Noord-Brabant

Onderzoeks- en Adviesagenda 2020
Aansluiting op Perspectiefnota * leeswijzer
De Perspectiefnota is opgebouwd rond de zes maatschappelijke opgaven en de ontwikkelingen
daarbinnen. (Hoe staat Brabant ervoor?) De onderzoeken en adviezen in deze agenda sluiten
daarop aan. Opgenomen is een kort overzicht van beleidsvormende of evaluatieve onderzoeken,
en adviesvragen aan BrabantAdvies zoals we die op dit moment voorzien in 2020. De accenten
daarin kunnen/zullen uiteraard nog worden aangebracht op basis van een eventueel nieuw bestuur
sakkoord of autonome ontwikkelingen. De agenda is geen statisch instrument, gaandeweg het jaar
kunnen nog nieuwe, concrete onderzoeken en adviesvragen worden toegevoegd.
In deze agenda zijn tevens de voorgenomen verkenningen van BrabantKennis opgenomen.

Opgave: Gezonde 8t Veilige Leefomgeving
Hierbij hebben we ook aandacht voor de kwaliteit van het openbaar bestuur.
Beleidsvormende of evaluatieve ondeizoeken in 2020
* ĩhema-onderzoek 2020 in afstemming met de VBG
De provincie overweegt net als in de vorige bestuursperiode ook in 2020 een breed themaonderzoek uit te voeren dat ingaat op een maatschappelijke relevante opgave en waarvan
de uitkomst naar verwachting bijdraagt aan verbetering van de kwaliteit van het openbaar
bestuur. Voorbeelden van eerdere onderzoeken die in goed overleg met de VBG zijn uitge
voerd zijn de rapporten 'Ondertussen in het buitengebied' en 'Themaonderzoek Energietransitie
Noord-Brabanť.
Adviesvragen aan BrabantAdvies in 2020
*
Gezondheid
Om Ie komen tot een gedegen integrale provinciale gezondheidsvisie willen we de expertise
van BrabantAdvies benutten. Hiertoe vragen wij BrabantAdvies om vanuit hun rol een advies
uit te brengen wat de grootste impact op de verbetering van de gezondheid van de Brabander
heeft, welke taak en rol de provincie hierin kan pakken en welke interventies gepleegd kunnen
worden. Gelet op het takenpakket van de provincie voor met name de fysieke leefomgeving.
Daarnaast willen we een advies over het mogelijk opzetten van een Expertisecentrum
Gezondheid (motie uit 2018), de aanhaking bij bestaande centra en hoe dit een geëffectueerd
kan worden.

Opgave: Energietransitie
Beleidsvotmende of evaluatieve onderzoeken in 2020
*
Betekenis van digitalisering voor de energietransitie
Op welke wijze kan digitalisering bijdragen aan het realiseren van energiebesparing en duur
zame opwek?
«

Monitoring Brabantse energietransitie
Hoe kunnen de Brabantse energietransitie en het RES-proces in de vier Brabantse regio's
worden gemonitord?
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Adviesvragen aan BrabantAdvies in 2020
*
Circulaire samenleving
In de voorbereiding van hel uitvoeringsprogramma Circulaire samenleving gaan we met
BrabanlAdvies het gesprek aan over de invulling van hef advies. Onderwerp van de vraagstel
ling zal zijn waf de mogelijke rolinvulling van de provincie is ter versnelling van de transitie naar
circulariteit. Dit als input voor nieuw provinciaal beleid op het terrein van circulariteit.

Opgave: Klimaotproof
Beleidsvormende of evaluatieve onderzoeken in 2020

«

Waterhuishouding in en rond natte natuur - inzicht in effectiviteit maatregelen
De uitwerking van de bestuursopdracht 'Verdroging stoppen door een waterrobuuste inrich
ting van Brabant' zal leiden tot diverse kennisvragen om maatwerk in gebieden te kunnen
leveren. Het gaat dan om inzicht in de effectiviteit van maatregelen om de waterhuishouding
in en rond natte natuur op orde te krijgen. De principes krijgen een plek in het Regionaal
Waterprogramma 2022-2027.

Adviesvragen aan BrabanlAdvies in 2020
*
Water
In 2019 is de vraag bij BrabantAdvies neergelegd hoe de bewustwording van de betekenis van
grondwater kan worden vergroot. Na enkele gesprekken is de adviesvraag niet meer door
gezet, ook omdat dit thema vanuit provinciezijde al goed in hel Bestuursakkoord was geland.
De oriëntatie door BrabantAdvies biedt echter wel aanknopingspunten voor een relevante en
strategische adviesvraag. Dit wordt nog met de provincie ambtelijk en bestuurlijk besproken.
*

Verduurzaming natuurinitiatieven
Bedrijven en initiatiefnemers die een aanvraag doen binnen de Wet Natuur Bescherming
hebben te maken met een drempelwaarde voor stikstofuitstoot. Door initiatieven te verduurza
men is veel meer mogelijk dan nu het geval is. Deze verduurzamingsslag gaat hand in hand
met de transitie naar een circulaire economie. Vanuit welke rol, en hoe kan de provincie NB
deze verduurzamingsslag veel steviger verankeren vooraan in het vergunningsverleningsproces,
ook in relatie tot de Omgevingswet?

Opgave: Duurzame verstedelijking Z vitaal platteland en mobiliteit
Beleidsvormende of evaluatieve onderzoeken in 2020
*
Gedeelde mobiliteit
Inzicht in de huidige en toekomstige verplaatsingspatronen per regío/concessiegebied en van
de concurrentiepositie van gedeelde mobiliteit in het gehele mobiliteitssysteem, Ter voorberei
ding op de nieuwe concessieverlening in West-Brabant wordt momenteel een innovatief data
gedreven onderzoek uitgevoerd door de analyse van onder meer enquêtes, telefoondata en
ov-chipkaart-data. Dit kan als basis dienen voor toekomstige beslissingen over de inzet van
gedeelde mobiliteit. Bij de voorbereiding van de nieuwe concessies in Oost- en ZuidoostBrabant wordt voortgeborduurd op de ervaringen met dit lopende onderzoek in West-Brabant.
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4

Multimodalíteit en mobiliteitshubs
We hebben meer kennis en inzicht nodig in de aard en omvang van multimodale verplaatsin
gen in Brabant, in mogelijke typen en functies van mobiliteitshubs, in mogelijke locaties voor ie
ontwikkelen mobiliteitshubs en in de bijdrage/effecten van die verschillende typen mobiliteits
hubs op het functioneren van het totale mobiliteitssysteem.

4

Fiets
4
Het onderzoek naar optimalisatie van het netwerk van snelfietsroutes door kansrijke 'fee

4

4

ders' toe te voegen, pakken we samen met partners in het werkveld op. Hierbij staat een
data gedreven aanpak voorop,
Daarnaast trekken we samen met partners hard aan de dóórontwikkeling van Cycle
Intelligence door het 'tracken' van fietsgedrag en door de ontwikkeling van monitoringsdashboards en tooling.
Specifieke kansen liggen er in onderzoeken naar de potentie van de E-bike en onderzoek
naar routekeuze van reizigers. Ook plaatsen we de rol en meerwaarde van de fiets in
het multimodale en integrale perspectief met concepten als Bicycle Oriented Development
(BOD) en mobiliteitshubs.

4

Gedrag en data t.b.v. mobiliteitskeuzes
4
We willen de Brabantse reiziger beter leren kennen. Er is een grote kennisbehoefte op het
gebied van mobiliteitsattitudes en leefstijlen. Meer inzicht in onder meer (regionale) verplaatsingsbehoeften, (potentiële) reizigers/ gebruikers, doelgroepen, gebruikersacceptatie
van innovaties e.d. maakt het mogelijk om gedeelde mobiliteit of stimuleringscampagnes
voor het gebruik van fiets of openbaar vervoer gericht in te zetten in gebieden waar er
daadwerkelijk potentie is voor deze vervoerswijzen.
4
Concrete kansen en onderzoeksvragen voor verdere verdieping liggen onder meer in
het regionaal opschalen van lokale initiatieven voor GPS-onderzoeken zoals Meetweken
(Breda) en Mijn040Roufes (Eindhoven). En in de dóórontwikkeling en toepassing van de
werkgevers BMI (BedrijfsMobīliteits Index), waarin het reisgedrag van medewerkers wordt
gerelateerd aan de multimodale bereikbaarheid van de bedrijfsvestiging.

4

Logistiek/leefbare stad/duurzame stadsdistributie
Enkele járen geleden is stadsdistributie al landelijk op de kaart gezet, maar we constateren dat
er nauwelijks stadsdistributiecentra in Brabant tot stand zijn gekomen. Wel zijn er diverse initia
tieven ín meerdere steden om de stedelijke distributie efficiënter te maken en te verduurzamen.
Wat is er uit die initiatieven te leren om stadsdistributiecentra (hubs), vanuit de duurzaamheidsopgave, meer van de grond te krijgen?

Adviesviagen aar BrabantAdvies in 2020
4

Omgevingsverordening
In vervolg op de advisering in het kader van de Omgevingsvisie, waartoe BrabantAdvies
bouwstenen (bodem â klimaat, gezondheid, kwaliteit van sámenleven, krimp å groei) heeft
opgeleverd, zal BrabantAdvies inbreng leveren in het proces van de uitwerking richting de
Omgevingsverordening.
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Verkenning BrabantKennis
*

Land van schaarste en overvloed
BrabantKennis heeft samen met de NSOB en de Erasmus Universiteit meegewerkt aan het
onderzoek 'Het nieuwste waterschap' (publicatie Ie kwartaal 2020). Dit was de opmaat rich
ting de pre-verkenning 'Land van schaarste en overvloed'. Deze pre-verkenning heeft als doel
om vanuiteen brede, integrale blik naar het platteland te kijken, van buitengebied tot dorp.
Via het thema 'schaarste en overvloed' gaat BrabantKennis op zoek naar de balans voor de
toekomst (verschijnt maart 2020). De pre-verkenning vormt een inhoudelijke onderlegger voor
de uiteindelijke verkenning naar de toekomst van het Brabantse platteland die naar verwachting
in 2020 zal plaatsvinden.

Opgave: Duurzame concurrerende economie
Beleidsvoi mende oI evaluatieve onderzoeken in 2020
*

Verkenningen t.b.v. de Visie Landbouw en Voedsel
Ook in de landbouwsector zien we dat we aanlopen tegen de grenzen van duurzaamheid.
Als eerste stap naar een visie/perspectief Landbouw en Voedsel 2030 in Noord-Brabant is een
'Barometer Duurzame Landbouw' opgesteld. Daarnaast willen we in 2020 nog een tweetal
vragen beantwoord hebben die dienen als input voor de visie/perspectief:
«
Wat zijn de waarden en opvattingen in de Brabantse samenleving ten aanzien van land
«

*

bouw en voedsel?
'Schets Duurzame landbouw Noord-Brabant 2040' door een breed team van weten
schappers: als we in 2040 kringlopen gesloten hebben op schaalniveau NW-Europa en
de relevante opgaven (klimaat, voedselzekerheid, water, energie, emissies) goed hebben
geadresseerd, hoe ziet het landbouw en voedselsysteem in Brabant er dan uit?

Digitalisering en omgevingskwaliteit in de landbouw
Bouwsteen voor de op te stellen Visie Landbouw en Voedsel.

Adviesvragen aan BiabanlAdvies In 2020
«
Concurrerende economie
De ambitie van de provincie is om in 2020 te komen tot een nieuwe economische visie, gericht
op een goed functionerend economisch ecosysteem en een krachtig innovatiebeleid ten dien
ste van de werkgelegenheid en de maatschappelijke uitdagingen. BrabantAdvies levert graag
input ten behoeve van de economische visie, vanuit een bredere blik op economie, die Brabant
vooruithelpt en in balans brengt. Daartoe gaal BrabantAdvies twee expertsessies organiseren
waarin een dialoog vorm krijgt over doelstellingen en invullingen voor toekomstig provinciaal
economisch beleid: over transitievraagstukken en missiegedreven beleid, "war on talent", en
gewenste en noodzakelijke randvoorwaarden voor de economie van de toekomst.
*

Brabantse kansen en belemmeringen voor jongeren in 2020
In vervolg op het landelijke SER-rapport 'kansen en belemmeringen voor jongeren in 2019'
-waarin wordt beschreven hoe zich een scheidslijn aftekent tussen jongeren met meer en
minder kansen - wordt aan de Young Professionals Brabant, in combinatie met de SER Brabant,
gevraagd een reflectie te geven vanuit Brabants perspectief. Zou bijvoorbeeld voor het provinci
aal beleid een generatietoets toegevoegde waarde hebben?

F/J
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*

Digitalisering
De adviesvraag betreft een verdieping rondom het thema dataplatforms en geeft input voor
de uitvoering van de komende Economische visie 2030 en de Datavisie waar het gaat om hel
delen van data mei andere partijen. Het gaat om inzicht in de Brabantse initiatieven om dato
te delen en de maatschappelijke vragen die zich hierbij voordoen. Om daarmee de dialoog
met bestuur en politiek over de rol van de overheid en in het bijzonder die van de provincie te
voeden. En uiteindelijk te komen tot uitspraken over de rol van de provincie in dataplatforms
om de grip op gegevens technisch en organisatorisch goed te regelen en de besluitvorming in
voorkomende gevallen te ondersteunen.

«

Ondersteunende maatregelen transitie veehouderij (vervolgadvies)
In vervolg op de besluitvorming van de provincie over de ondersteunende maatregelen tran
sitie veehouderij heeft de provincie toegezegd een Commissie in te richten die toeziet op de
effectiviteit van het flankerend beleid en de maatschappelijke effecten ervan. Vanwege haar
onafhankelijke rol is BrabantAdvies gevraagd hierin het secretariaat te voeren en de inhoude
lijke begeleiding te verzorgen. Een deel van deze Commissie is bemenst met leden uit de raden
van BrabantAdvies. Dit traject is gestart in 2018, het eerste advies is in 2019 uitgebracht, het
tweede advies staat in 2020 op de agenda.

Opgave: Leefbaarheid
Beleidsvarmende of evaluatieve onderzoeken in 2020
«
Actualisatie monitor sociale veerkracht
Met speciale aandacht voor het thema gezondheid.
»

Evaluatie en vooruitblik Impulsgelden Cultuur
Terugblik en welke leerpunten zijn te trekken voor de toekomst (reeds gestart onderzoek)

*

Waarde voor Cultuur
Breed onderzoek naar de staat van cultuur in Brabant in opdracht van BrabantStad. De eerste
rapportage was in 2018. In 2020 volgt de 2e editie.

*

Impact sportevenementen
Onderzoek naar de economische en sociaal-maatschappelijke impact van sportevenemen
ten die in de afgelopen en aankomende járen door provinciaal sportbeleid zijn en worden
ondersteund.

*

Verkenning samenwerking erfgoedinstellingen
Hoe ziet het erfgoedlandschap er uit - spelers en rollen, en waar liggen kansen voor
verbetering?

Adviesvragen aan BrabantAdvies in 2020
»
Blijfklimaat
In het advies 'Krimp en Groei', als onderdeel van de advisering over de omgevingsvisie, heeft
BrabantAdvies de bevolkingskrimp op het Brabantse platteland geadresseerd. Met de longread
'Wat is er aan de Rand?' kaart BrabantKennis dit vraagstuk eveneens aan, inclusief de aanbe
veling om in te zetten op de verbetering van het blijfklimaat. De provincie heeft in haar bestuur
sakkoord de aanbeveling vertaald in de inzet op het creëren von een aantrekkelijk woon-,
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werk- en leefklimaat in de Brabantse dorpen en middelgrote gemeenten. Aan BrabantAdvies
wordt gevraagd om de advisering meer beschouwend (in plaats van instrumenteel) in te steken,
bijvoorbeeld door de longread 'Wat is er aan de Rand?' te verdiepen
Verkenning BrabanlKennis
*

H/J

De zeven zonden van Brabant
De zeven hoofdzonden zijn één grote spiegel, zowel voor ieder van ons individueel, als voor
ons als maatschappij. De zeven zonden van Brabant worden bekeken in deze verkenning. Niet
om in het verleden vast te blijven zitten, maar om ervan te leren. Niet omdat de Brabanders
zondiger zijn dan andere Nederlanders, maar omdat Brabanders kritisch op zichzelf durven te
zijn. Niet om het verleden te veroordelen, maar om de toekomst te openen.
In 2020 gaat BrabantKennis met experts analyseren, reflecteren en leren. Want wie zijn falen
van gisteren vergeet, is gedoemd die morgen te herhalen. Als inleiding op de verkenning is een
eerste essay gemaakt door cultuurtheoloog Frank G. Bosman.
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