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Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,
Kennisnemen van
De maatregelen die GS nemen voor een herstel van Brabant op korte en
middellange termijn.
Aanleiding
De maatregelen om de uitbraak van het Coronavirus een halt toe te roepen zijn
onlangs sterk versoepeld. Daarmee komt Brabant versneld uit de lockdown,
waarbij steeds de risico’s voor de volksgezondheid worden gemonitord. In
principe is bijna alles weer mogelijk, zij het op anderhalve meter afstand. Grote
bezoekersaantallen zijn weer toegestaan, Europese grenzen gaan open,
dierbaren kunnen elkaar weer bezoeken in verzorgingstehuizen, terrassen vullen
zich en ondernemers zien hun omzet weer stijgen. Niettemin dienen we de
ontwikkelingen nauwgezet te monitoren. In Europa lijkt de verspreiding van het
virus onder controle, maar zien we ook al weer aanscherpingen van de
maatregelen. De mogelijkheid bestaat dat ook Europa, en ons land, een tweede
golf krijgt.
We zien dat er veel is gevraagd van de veerkracht van de Brabantse inwoners en
ondernemers. Daarnaast is er ook juist veel creativiteit en saamhorigheid
aanwezig in de provincie waardoor sectoren zich ook snel aan leken te passen
aan de ontstane situatie. Desalniettemin zien we dat vele sectoren verschillend
presteren. Daarbij blijkt uit diverse verkenningen dat de werkloosheid oploopt en
voorspellen bureaus, zoals die van de Rabobank en het UWV, dat delen van
Brabant proportioneel zwaarder getroffen worden dan andere gebieden in
Nederland. Daarom moet Brabant zich voorbereiden op een economische
recessie.
Als provincie oriënteren wij ons opnieuw op onze rol en verantwoordelijkheid op
de korte en middellangetermijn. Een fase van perspectief in de anderhalve meter

samenleving, waarin de crisisorganisatie wordt afgeschaald en we ons
voorbereiden op de impact van de gevolgen. Dat perspectief is belangrijk voor
de Brabantse samenleving. Om de veerkracht van de Brabantse samenleving te
laten zien, te ondersteunen en te versnellen.
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U bent eerder op 2 juni geïnformeerd over de eerste interventies in deze aanpak
in een mededeling en op 26 juni hebben we hierover met elkaar van gedachten
gewisseld tijdens de themabijeenkomst Economie en Internationalisering.
In deze mededeling informeren we u over dit perspectief, de bijbehorende
maatregelen die daartoe worden genomen en de consequenties die deze
hebben op de begroting.
Bevoegdheid
Vanuit uw controlerende taak kennisnemen van de maatregelen die GS vanuit
onze uitvoerende rol treffen in het kader van het Corona-herstel en de
consequenties die deze hebben op de lopende begroting 2020.
Kernboodschap
1. De rol van de provincie in de corona aanpak is het herstellen, verbinden en
innoveren om Brabant daarmee weer vooruit te helpen.
GS bereiden zich voor op een stevige rol in het Coronaherstel van Brabant.
Uiteraard passend bij de taken van de provincie en aanvullend op de
maatregelen die op Europees en Rijksniveau worden genomen en
complementair aan de rol van gemeenten. We putten daarbij uit de lessen die
we de afgelopen maanden en uit de kredietcrisis hebben geleerd, we versterken
en beschermen de vitale ecosystemen en sociale infrastructuur en gebruiken de
crisis als kans om te versnellen op een aantal opgaven. Daarbij zien we
digitalisering, talentontwikkeling en verduurzaming en vergroening als
belangrijke componenten om te kunnen versnellen. Hiermee wil de provincie
stilstand voorkomen en investerend de crisis uit te komen.
2.

De Provincie zet in op versnellingsopgaven om een stevige impuls te geven
aan het herstel van Brabant die opgenomen worden in de actie- en
investeringsagenda
GS van Brabant willen in de herstelagenda van het Rijk en de EU een proactieve
rol spelen, om te voorkomen dat onze regio’s zwaarder getroffen worden dan
elders. Met input van gemeenten en de BOM ziet de provincie vanuit haar rol
voor zichzelf een viertal versnellingsopgaven weggelegd, waarmee we sterker uit
de crisis kunnen komen:
1. Een impuls in digitalisering: Op dit moment ervaren we maar al te zeer
dat het digitaal werken en communiceren op afstand helpt om door een
periode van pandemie te komen. Het gebruik van digitale
communicatiemethoden stijgt explosief. Ook bedrijven ervaren dat
investeringen in digitale systemen en digitale technieken, zoals VR, veel
voordelen opleveren. Als provincie hebben we de versnelling van het
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gebruik van data al in het bestuursakkoord als prioritair aangemerkt en
willen we nog meer een digitale provincie worden. Deze impuls vraagt
om meer data-verbondenheid, nieuwe bedrijvigheid en de ontwikkeling
van digitale vaardigheden.
Duurzaamheid en circulariteit: Deze Coronaperiode heeft de inzichten
doen versterken dat we nieuwe patronen moeten verkennen in de wijze
waarop we consumeren, produceren en verwerken. We kunnen en zullen
slimmer moeten omgaan met onze grondstoffen (sluitende kringlopen
maken) en kunnen ook – waar het gaat om de inrichting van
productieketens –de productie dichter bij huis overwegen. Er liggen
inmiddels veel nieuwe investeringsproposities op gebied van circulaire
samenleving en duurzaamheid. Deze investeringslijn is niet alleen een
losstaande opgave, maar zal tevens in samenhang met de overige 3
opgaven worden opgenomen; zo zal verstedelijking op een duurzame
manier moeten gebeuren, etc.
Investeringsprojecten bedrijven/campussen: We zien op dit moment dat
in verschillende delen van onze provincie nieuwe investeringen gepland
zijn, op campussen of door individuele bedrijven op bedrijventerreinen.
Corona zet druk op de slagingskans van deze investeringen. Samen met
initiatiefnemers, gemeenten en andere betrokkenen gaan we – in
overleg met de ondernemers – om deze investeringen alsnog kunnen te
realiseren (de rode loper benadering) en stilstand te voorkomen. Daarbij
kijken we niet alleen financiële hulp, maar ook naar randvoorwaarden in
wet- en regelgeving (o.a. stikstof).
Impuls Verstedelijkingsopgaven: We werken op dit moment op veel
plekken aan bouw- en ontwikkelprogramma’s, binnen en buiten de
steden (gericht op aantrekkelijke leef- en verblijfmilieus). De
ontwikkeling van deze locaties is belangrijk om perspectief te blijven
geven op voldoende woningen (en een continue bouwstroom), om de
leefbaarheid te vergroten (aantrekkelijk winkel- en verblijflocaties) en als
kans om de openbare ruimte pandemiebestendig (met aandacht voor
voldoende ruimte voor ontspanning en verblijf) in te richten. Belangrijk is
dat dit niet stilvalt. Met gemeenten en ontwikkelaars zullen we de
plannen beoordelen op de haalbaarheid en realisatiekracht.

Over deze impulsen zijn we op dit moment in gesprek met de 5 grote Brabantse
steden, de BOM, het Pact Brabant en met onze regionale
ontwikkelmaatschappijen. Ook zij verkennen de mogelijkheden om in dit kader
een extra versnelling te maken. We roepen andere partijen op zich aan te sluiten.
Samen met de Denktank Brabant (zie kernboodschap 3) halen we concrete
plannen op en beoordelen we welke maatregelen nodig zijn en hoe we daarbij
samen met het Rijk en investeerders kunnen optrekken.
Deze plannen worden opgenomen in een actie- en investeringsagenda, zodat
het Brabant-brede georganiseerde en gedekte versnellingen worden. Zodra een
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dergelijke actie- en investeringsagenda gereed is zullen wij u hierover informeren
en indien voor de uitvoering daarvan extra middelen/investeringsruimte nodig is,
zullen wij daarvoor voorstellen aan u voorleggen, al dan niet via de begroting
2021.
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3.

Investerend de crisis uit in samenwerking met gemeenten, IPO, het Rijk en
de EU
Met de andere provincies wordt gewerkt aan een actieagenda Corona herstel. De
provincies willen samen met het Rijk, en in het bijzonder de Minister van EZK,
inzetten op een proactieve herstelaanpak. Hiermee kunnen overheden samen
perspectief bieden aan ondernemers om door te investeren uit de crisis te
komen. Voor banken en kredietinstellingen om weer aan te durven te investeren
en voor de consument om te kopen. We verwachten dat het kabinet na de zomer
– in de context van de Miljoenennota – met concrete voorstellen komt,
gekoppeld aan de Groeibrief van het Rijk, aan investeringen in infrastructuur en
woningbouw en aan instrumenten voor innovatieversnelling en de arbeidsmarkt.
We hebben vanuit het IPO aangeboden met het Rijk samen de uitvoering ervan
op te pakken middels een brief aan staatssecretaris Keijzer (zie bijlage I).
Vanuit de Europese Unie worden extra middelen vrijgespeeld die ook door
regio’s kunnen worden benut voor het herstel. In het voorstel van de Europese
Commissie, waarover nu onderhandeld wordt In Brussel, zitten daarvoor hele
concrete maatregelen (o.a. EU React en Just Transition Fund). We zullen samen
werken in landsdeel Zuid en met het Rijk om deze middelen naar onze regio te
halen. U zult hierover – zodra daar meer zekerheid over is (verwachting is dit
najaar) – separaat worden geïnformeerd.
4.

De provincie blijft in contact met onze inwoners en partners via de
Impact Monitor, Denktank en Publiekscampagne
In onze Corona herstelaanpak hebben we aangekondigd dat we impact van de
lockdown op de economie en samenleving ook na de zomer blijven volgen
(Brabantse Impact Monitor). Hiermee presenteren we meer concrete data inzicht
proberen te krijgen over de impact van het herstel, ontwikkeling in
toekomstperspectief en inspirerende initiatieven. Het betreft dan onder meer de
omgang van de Brabanders in de anderhalve-metersamenleving, de kwaliteit van
de leefomgeving en milieu en de ontwikkelingen in de Brabantse vrijetijdssector
en cultuur. De PON-meting heeft hiervoor waardevolle input geleverd de
afgelopen periode en er wordt gekeken naar hoe deze informatie ook
opgenomen kan worden in de Brabantse Impact Monitor. Uit de 4 e meting van
het PON blijkt dat de bezorgdheid onder respondenten ten opzichte van eerdere
metingen is afgenomen, van 63% bij de 1e meting naar 37% bij de 4e meting. Iets
meer dan de helft geeft aan zich ‘rustig’ te voelen onder de huidige
omstandigheden en het aandeel Brabanders dat behoorlijk is aangedaan door de
situatie is afgenomen. Ook is, naar aanleiding van uw actuele motie ‘Een
blijvende herinnering’, gevraagd of Brabanders behoeften hebben aan een
gedenkteken voor de slachtoffers van het coronavirus. 71% vindt dat op dit
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moment (nog) niet nodig. Op een later moment zal nog een meting worden
uitgevoerd.
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Om de ontwikkelingen nauwgezet te blijven volgen, nieuwe initiatieven aan te
jagen, elkaar te inspireren en het ontwikkelen van toekomstscenario’s en perspectief hebben we een Denktank ingericht rondom Gedeputeerde Staten.
Deze denktank helpt ons kansen voor versnelling te zien en deze goed af te
kunnen wegen.
Het past bij onze rol om de verbinding te zoeken met ‘buiten’ en om samen met
partners het initiatief te nemen om dat perspectief te schetsen. De denktank
vormt, zoals ook besproken in de themabijeenkomst herstelaanpak Corona van
26 juni, een goede afspiegeling van de maatschappij en de vraagstukken die zich
voordoen in de corona aanpak. De deelnemers zijn op basis van hun professie,
hun ervaring en hun binding met Brabant gevraagd. Daarbij is ook rekening
gehouden met de afspiegeling in leeftijd, zoals naar voren kwam tijdens de
themabijeenkomst, en betrekken we (jonge) frisdenkers. De komende maanden
zullen zij regelmatig bij elkaar komen om ons te adviseren.
Bovendien werken we aan herstel in Brabant door de komende maanden
proactief te blijven communiceren via een publiekscampagne, over de
activiteiten die overal in Brabant plaatshebben en laten we zien over welke
veerkracht Brabant en de Brabanders beschikken. We geven een impuls aan deze
positieve boodschap over de veerkracht van Brabant, door samen met lokale en
regionale media extra activiteiten te ontplooien.
5.

De provincie investeert in navolging van eerder genomen maatregelen in
gerichte interventies op de korte termijn
Intussen zitten we niet stil en werken we vanuit verschillende provinciale
programma’s aan het dempen van de effecten van de coronacrisis. Daar waar we
vanuit onze eigen rolopvatting het verschil kunnen maken om slim, snel en
investerend de crisis uit kunnen, moeten we dat niet nalaten. Binnen de
verschillende lopende programma’s zijn ontwikkelingen in beeld gebracht. Hier
ziet u een greep uit de interventies voor de korte termijn:

-

-

a. Wonen & Leefomgeving
Doel en uitdaging zijn om de komende jaren, ook in een economische
crisis als gevolg van corona, het woningbouwtempo (ten minste) op peil
te houden. Ook al wordt er voor dit jaar, net zoals voorgaande jaren nog
een groei verwacht;
Samen met het ministerie BZK organiseren we een drietal regionale
‘werkconferenties versnellen woningbouw’, waar gevolgen van corona en
stikstof een belangrijke rol hebben (als vervolg op eerder gemaakte
afspraken tussen de minister en de ‘wonen-gedeputeerden’). Met
partners gaan we in gesprek over de voortgang en voorziene knelpunten
en het geven van vervolg daar aan;.
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b. Mobiliteit
We onderzoeken de effecten van corona op mobiliteit. We monitoren de
verplaatsingen en doen werknemersonderzoek naar ervaringen met
thuiswerken. Ook doet het Brabants Mobiliteitsonderzoek
werkgeversonderzoek naar ervaringen omtrent thuiswerken met als doel
de werkgeversaanpak een boost te geven door bijv. de inzet van
leasefietsen;
We sluiten aan bij een landelijke gedragscampagne om thuiswerken te
stimuleren door het Brabants Mobiliteitsnetwerk en SmartwayZ.nl. We
zijn als werkgever lid van de coalitie anders reizen en blijven
medewerkers stimuleren om zoveel mogelijk vanuit huis te werken;
We zijn in overleg met onderwijsinstellingen een aanpak ontwikkelen
voor het onderwijs, omdat het openbaar vervoer (OV) in de anderhalvemetersamenleving beperkte capaciteit heeft. Daarnaast liggen er kansen
om de piek in het OV in de spits te verminderen door meer te spreiding.
Dit kan onder meer door afspraken te maken over de lestijden;
We blijven inzetten op experimenten van gedeelde mobiliteit
(deelfietsen, deelauto’s, vooraf reserveren). Door het beperkte gebruik
van het OV moeten we reizigers alternatieven kunnen bieden. We delen
en ontwikkelen kennis en ervaringen in Brabantstad en stimuleren
ruimte-efficiënte vervoerswijzen;
Korte termijnmaatregelen op gebied van de provinciale infrastructuur,
die in de periode vanaf maart zijn opgesteld, zijn reeds in opdracht of in
uitvoering. Daar waar mogelijk is versneld aanbesteed of worden
opdrachten, zoals de geplande vervanging van de openbare verlichting
door LED, zodanig georganiseerd dat meerdere MKB bedrijven hier
onderdelen van kunnen uitvoeren. Versnellen van (groot) onderhoud en
vervanging betekent echter wel kapitaalvernietiging en daarmee vanuit
assetmanagement ongewenst.
We presenteren eind 2020 een robuuste planning voor de aan te
besteden werken in 2021, met een doorkijk naar 2022, zodat de markt
zich hier tijdig op kan voorbereiden en de stroom aan opdrachten van
bouwprojecten niet opdroogt
c. Economie, Kennis & Talentontwikkeling
Na het zomerreces komt er een nieuwe economische visie 2030 waarin
de ambitie op weg naar de toekomst centraal staat. U bent hierover
geïnformeerd tijdens themabijeenkomst op 12 juni jl. De visie zal tevens
worden voorzien van een handelingskader, met een concrete aanpak om
Brabant weer sterker uit de economisch crisis te laten komen. We zullen
daarbij maximaal inspelen op de agenda’s van de EU en het Rijk en
samen optrekken met andere provincies. Aan gemeenten is de oproep
gedaan om in het kader van het handelingsperspectief hierop mee te
denken.
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Samen met onze regionale ontwikkelmaatschappijen en de BOM is er
een Brabants Business Panel opgezet om op 11 sectoren in de 5 regio’s
te volgen;
Samen met regionale ontwikkelmaatschappijen, BSF en de BOM
bestuderen we een aanpak om alle beschikbare fondsen beter te
bundelen, een zogenaamd Brabants Pledge Fonds zodat van daaruit
kredietverlening ook dit najaar kan blijven doorlopen;
In het kader van het PactBrabant volgen we met onze partners de
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. We hebben een digitaal
scholingsloket ontwikkeld, BrabantLeert. Komende maanden zullen we
deze verder door ontwikkelen met onze partners, zodat het platform ook
na de eerste fasen van de coronacrisis zijn toegevoegde waarde blijft
behouden en opleidingen op maat aangevraagd kunnen worden.
d. Vrijetijdseconomie
Vanuit de provincie nemen we deel aan de Taskforce Toerisme Brabant
en zijn we betrokken bij de landelijke Taskforce Gastvrijheidssector om
bij te dragen aan het herstellen van de coronacrisis door kennis te delen
en samen te werken;
VisitBrabant start een nieuwe campagne “#hiermoetjezijninBrabant”,
aansluitend op het landelijke herstel-offensief, met als doel de
vrijetijdssector en de bezoekerseconomie van Brabant op een
verantwoorde manier een boost te geven. Samen met partners
(ondernemers, gemeenten en citymarketingorganisaties) zal een
campagne worden uitgevoerd, gericht op de binnenlandse markt, kleiner
aanbod en veiligheid en comfort.
VisitBrabant breidt haar dienstverlening aan ondernemers uit om hen te
ondersteunen en inspireren bij herstel Corona-crisis door bijvoorbeeld
trainingen gastvrijheid, facilitering 1,5 metereconomie en tools
Routebureau.
De coronacrisis leidt tot terugloop van betaalde opdrachten en
intensivering van de werkzaamheden van VisitBrabant. De sector heeft
minder te besteden en heeft juist meer behoefte aan ondersteuning,
waarvoor nieuwe diensten ontwikkeld moeten worden, zoals de
druktemeter en het in kaart brengen van trends en ontwikkelingen.
Afhankelijk van de toekenning van de Tijdelijke Noodmaatregel
Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) en benodigde inzet van reserves
zal wellicht een eenmalige financiële impuls nodig zijn om een solide
bedrijfsmatige basis te behouden. Dit zal duidelijk worden na het
opmaken van de jaarrekening van Visit Brabant 2020.
Er wordt verkend of landbouw- en natuurgronden die in bezit zijn van de
provincie ter beschikking gesteld kunnen worden aan evenementen en
festiviteiten. Dit in afstemming met gemeenten, GroenOntwikkelbedrijf
en de horeca en evenementenbranche.
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e. Cultuur, Sport & Erfgoed
GS hebben op 24 april 2020 € 2,0 miljoen gereserveerd voor steun aan
de vitale regionale culturele infrastructuur. Wij garanderen een
provinciale bijdrage voor Brabantse (pop)podia, filmhuizen en musea die
van Fonds Podiumkunsten, Mondriaanfonds of Filmfonds ondersteuning
ontvangen vanuit de Regeling aanvullende ondersteuning culturele en
creatieve sector COVID-19. (Met betrekking tot de bijdragen aan
Brabantse musea betreft dit alleen cofinanciering vanuit de
Compensatieregeling Coronacrisis Musea meer dan 100.000 bezoekers.)
In de bijlage II vindt u een lijst van instellingen waarvoor wij een bijdrage
reserveren ten behoeve van de benodigde cofinanciering bij de
voornoemde Rijksfondsen. Daarbij zijn percentages genoemd van ons
maximale aandeel in de cofinanciering en de maximale bijdragen. Onze
bijdrage is nadrukkelijk aanvullend op de gemeentelijke bijdragen. In
afstemming met BrabantStad is voor instellingen uit de B5 maximaal
20% van de cofinanciering beschikbaar, en voor instellingen uit de
overige Brabantse gemeenten maximaal 50%. Wij ondersteunen het
Noord-Brabants Museum extra door de huur kwijt te schelden over de
maanden dat het museum gesloten moest blijven.
Wij kunnen echter niet alle culturele instellingen ondersteunen. De
genoemde instellingen zijn door de Brabantse gemeenten aangedragen
als kansrijke aanvragers. Indien de Rijksfondsen minder of geen
middelen toekennen aan de betreffende instelling, wordt ook de
provinciale bijdrage aangepast. Als blijkt dat er aldus financiële ruimte
ontstaat, zullen wij overwegen om ook Brabantse podia/ theaters van
buiten de B5 die op 1 maart 2020 aangesloten zijn bij de Vereniging van
Schouwburg en Concertzaal Directeuren (VSCD) te ondersteunen die
geen ondersteuning vanuit de rijksregelingen ontvangen. Ook hierin
zullen wij aanvullend zijn aan gemeentelijke bijdragen.;
Het Brabant C Fonds, het provinciaal investeringsfonds voor kunst en
cultuur, geeft aan dat de uitvoering stagnatie ondervindt door corona.
Binnen het beschikbare investeringsbudget 2020 worden aanpassingen
doorgevoerd waardoor Brabant C in staat is om passend binnen haar
opdracht ten behoeve van de duurzame versterking van het Brabantse
cultuursysteem ook waar het gevolgen van Corona betreft haar partners
support te bieden.
Diverse sportevenementen konden geen doorgang vinden. Ook La
Vuelta is niet in Nederland doorgegaan. Ten aanzien van de Vuelta
wordt onderzocht - samen met de vijf publieke partners - Provincie
Utrecht, gemeente Utrecht, gemeente Breda, gemeente ‘sHertogenbosch en Provincie Noord-Brabant - of er voldoende
commitment is om de start van La Vuelta alsnog in het najaar van 2022
te organiseren in Nederland, zoals eigenlijk in het najaar van 2020 het
geval zou zijn;
BrabantSport heeft de expertise van de sportpsychologen en
leefstijlcoaches van talentenopleidingscentrum CTO Zuid ingezet om IC-
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personeel te helpen omgaan met de toegenomen werkdruk en stress
door de overvolle intensive cares.
Dit jaar zou de viering van 75 jaar bevrijding plaatsvinden.
Uitvoeringsorganisatie in de provincie Noord-Brabant is hiervoor
Stichting Cross Roads met het programma Brabant Remembers. Bijna
alle geplande activiteiten zijn door de coronacrisis niet doorgegaan.
Gekoppeld aan 75 jaar bevrijding was het uitvoeringsprogramma: Kunst
van de Vrijheid. Wij willen dit programma voort te zetten in 2021.
Uit een inventarisatie gemaakt naar de financiële schade bij culturele
instellingen in de kleine en middelgrote gemeenten is gebleken dat er
voor een aantal middelgrote musea financiële problemen worden
verwacht. Erfgoed Brabant voert momenteel een enquête uit naar de
financiële problemen bij de musea.
f. Landbouw & Voedsel
Er is behoefte aan een verdere impuls op het vlak van ontwikkeling van
oogst- en gewasverzorgingsrobots De coronacrisis heeft blootgelegd
hoe afhankelijk met name de tuinbouw is van arbeidskrachten van
derden, en vaak uit het buitenland. Er lopen al langer initiatieven om met
robotica en vision-technieken te komen tot oogstrobots of robots die
aan mechanische onkruidbestrijding doen. Bij het laatste wil de provincie
ook anticiperen op de teruglopende beschikbaarheid van toegelaten
bestrijdingsmiddelen;
Verder zien we dat afzetstromen deels worden verlegd. Afzet aan de
horeca is lange tijd tot vrijwel nul teruggevallen. Rechtstreekse levering
aan consumenten heeft een zekere opmars gekend. Ook hier geldt dat
dit in een bredere agenda inpasbaar is: minder voedselkilometers,
mogelijke bijdrage aan het verdienvermogen van de primaire sector. De
Provincie ziet dat een impuls gewenst is en verkent de mogelijkheden.
Lang niet alle korte keteninitiatieven kennen voldoende professionaliteit.
Dit speelt zich overigens in belangrijke mate af op het vlak van sociale
innovatie. Technologische innovatie speelt wel een rol: er is een
kwalitatief goed, digitaal platform nodig om het te kunnen laten draaien.
Een aantal ondernemers is door het wegvallen van de afzet en de sterk
verminderde beschikbaarheid van personeel in acute problemen
gekomen. We zullen in een compact traject, samen met ZLTO en
Rabobank, ondernemers ondersteunen in het vinden van een oplossing
die bijdraagt aan een lange termijnperspectief.
g. Interne organisatie
De coronacrisis heeft ook grote impact op de interne provinciale
organisatie. Sinds half maart wordt volledig vanuit huis gewerkt. Het
recent geaccordeerde en deels ingevoerde kantoorconcept ‘Huis voor
Brabant’ blijkt niet voldoende tegemoet te komen aan de voorwaarden
zoals die worden gesteld in de RIVM-maatregelen rondom corona.
Momenteel wordt dit huisvestingsconcept daarom doorontwikkeld. Er is
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een gefaseerde routekaart uitgelijnd met betrekking tot de hernieuwde
ingebruikname van het provinciehuis. Fase 1; veilig ontmoeten, fase 2;
veilig werken, fase 3; Huis voor Brabant nieuwe stijl. De timing van de
fasering hangt nauw samen met de ontwikkeling van het coronavirus.
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Consequenties
De totale kosten van de impact van corona en de interventies die hierboven zijn
toegelicht bedragen €3,3 miljoen. €2,7 miljoen hiervan kan worden afgedekt
binnen bestaande programmabudgetten. Voor een drietal activiteiten is dat op
dit moment nog niet met zekerheid aan te geven, te weten:
- Proceskosten Brabantse Impact Monitor en Denktank Brabant
- Herstelcampagne en uitbreiding van diensten in het kader van de
coronacrisis van VisitBrabant
- Publiekscampagne rondom de coronacrisis.
In totaal is hier een bedrag van €583.250 voor benodigd. Ons streven is erop
gericht om indien enigszins mogelijk ook de kosten van deze drie activiteiten
binnen bestaande budgetten op te vangen. Wij verwachten dat in het kader van
de doorlichting bij de 2e Burap op onderdelen nog onderbesteding zal blijken,
doordat bepaalde activiteiten als gevolg van corona geen doorgang hebben
kunnen vinden en minder kosten met zich meebrengen. Mocht dit, na het
aflopen van de financiële ladder, niet voldoende zijn om de kosten van deze drie
activiteiten op te vangen, dan zullen wij u bij de 2 e Burap een voorstel doen om
de extra kosten ten laste van de knelpuntenbuffer te brengen.
Voor de versnellingsopgaven wordt gezocht naar co-financiering vanuit
Europese programma’s, het Rijk en regionale partners, dan wel uit de
verschillende programma’s en de immunisatieportefeuille. Richting de begroting
voor 2021 wordt bekeken of de coronacrisis om extra middelen vraagt.
Europese en internationale zaken
De impact van Corona en de aanpak hoe hiermee om te gaan in de vervolgfase
speelt nadrukkelijk ook internationaal. De EU heeft recent een nieuw pakket
maatregelen voor herstel aangekondigd. We volgen deze ontwikkelingen op de
voet en ondernemen wij stappen waar nodig.
Communicatie
Communicatie over de corona-aanpak van de Provincie en het monitoren van de
impact is goed belegd in de bestaande communicatiemiddelen van de Provincie,
met www.brabant.nl/corona als basis. Met deze middelen bereiken we vooral de
professionals in het maatschappelijk middenveld. Om het brede publiek te
kunnen bereiken worden er, aanvullend aan de provinciale
communicatiemiddelen, kanalen gezocht. We blijven proactief communiceren
over de activiteiten die overal in Brabant plaatshebben en laten zien over welke
veerkracht Brabant beschikt.
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Vervolg
We blijven u regelmatig informeren over de actualiteiten en ontwikkelingen
rondom de corona-maatregelen. U zult daarbij op de hoogte worden gehouden
van de uitwerking van de versnellingsopgaven in de begroting van 2021.
Bijlagen
Bijlage I Brief IPO-Taskforce aan Staatssecretaris Keijzer
Bijlage II
Lijst gereserveerde bedragen voor culturele instellingen
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Programmamanager: de heer G.A. ten Dolle, (06) 83 94 52 26,
gtdolle@brabant.nl.
Opdrachtnemer: de heer M.W.A.M. Raaijmakers, (06) 18 30 32 18,
mraaijmakers@brabant.nl.
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