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Provinciale Staten van Noord-Brabant,
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 7 maart 2017;
overwegende dat:
1. de Perspectiefnota de aftrap vormt van de jaarlijkse beleids- en planning &
controlcyclus van provincie Noord-Brabant;
2. in de Perspectiefnota Provinciale Staten bestuursopdrachten aan het college
van Gedeputeerde Staten verstrekken voor de uitwerking of bijstelling van
beleid;
3. Provinciale Staten met de Perspectiefnota richting aan de begroting voor het
volgende jaar geven;

besluiten:
1. de Midterm Review Bestuursakkoord ‘Volop in Beweging in Brabant’ vast te
stellen (bouwsteen II);
2. om de volgende bestuursopdrachten aan het college te verstrekken:
a. Digitalisering: Verken en analyseer de kansen en bedreigingen die
ontstaan uit de digitalisering van economie en samenleving in Brabant,
met als ambitie sneller en adequater op deze ontwikkelingen in te
springen. Breng de opgaven waar de provincie voor staat door
digitalisering in kaart in samenspraak met onze externe partners en
onszelf. Ontwikkel een interventiekader met uiteenlopende ambitie
niveaus. Ontwikkel voorbeeldprojecten en leg nieuwe beleidsvoorstellen
aan ons voor.
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b. MKB+ faciliteit: Verkennen of en hoe Europese financiering uit het EFSI
(Europees Fonds voor Strategische Investeringen) verbonden kan
worden aan Brabantse MKB-bedrijven om zo in de toekomst succesvolle
Brabantse bedrijven van groeifinanciering voorzien.
c.

Versnelling transitie veehouderij: Verken en ontwikkel samen met
(financiële) partijen in de veehouderijketen en partijen in andere
sectoren ondersteuning voor de transitie veehouderij. Dit in de vorm van
een Servicepunt Transitie Veehouderij in combinatie met een revolverend
investeringsfonds.

d. Vitale Bodem
Verken de sturingsmogelijkheden voor een vitale bodem in relatie tot de
wateropgaven en duurzame agrarische bedrijfsvoering en vertaal de
conclusies naar beleid dat na vaststelling wordt verwerkt in de
begroting.
e. Toekomst aanpak mobiliteit; Breng in beeld wat er voor nodig is om ons
handelingsrepertoire en instrumentarium als provincie te vernieuwen
voor de toekomst van mobiliteit en als input voor de omgevingsvisie.
f.

De Brabantse Agenda Wonen; Inventariseer - conform eerdere
Statenuitspraak (motie 11 november 2016) - de mogelijkheden om de
Brabantse woningbouwproductie op te voeren en te verduurzamen en
daarbij een optimale bijdrage te laten leveren aan de noodzakelijke
transformaties in stedelijk en landelijk gebied. Expliciteer daarbij de rol
die we als provincie hierbij kunnen spelen en welke instrumenten hierbij
ingezet kunnen worden, inclusief een verkenning van een
transformatiefonds zoals de gezamenlijke provincies dat aan het Rijk
hebben voorgesteld in het kader van de Nationale Omgevingsvisie.

3. de bestuursopdrachten, conform het principe ‘eerst beleid, dan geld’ eerst
uitwerken in concreet beleid, Provinciale Staten hierover actief informeren,
om daarna de prestaties en eventuele middelen in de begroting te ramen
en vast te stellen;
4. de geactualiseerde begrotingsruimte vast te stellen als uitgangspunt voor de
op te stellen begroting 2018;
5. het laten verwerken van de consequenties van de actualisering van de vrije
begrotingsruimte (bouwsteen VII) in de bestuursrapportage 2017;
6. het laten verwerken van de consequenties van de volgende voorstellen
voor de begroting 2018 in de bestuursrapportage 2017:
a. Co-financiering MIT (MKB innovatiestimulering regio en topsectoren)
b. European Region of Gastronomie
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Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat
Matching extra rijksmiddelen Cultuur
Taskforce Brabant Zeeland en RIEC’s
Beheer en onderhoud West-Brabantse kanalen

’s-Hertogenbosch, 21 april 2017
Provinciale Staten van Noord Brabant,
de voorzitter,

de griffier,

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

mw. mr. K.A.E. ten Cate
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