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Provincie Noord-Brabant

BRABANTSE
OMGEVINGSVISIE
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Deze krant is een weerslag, een staalkaart, van ruim twee jaar hard
werken aan de totstandkoming van een nieuwe Omgevingsvisie. Een
traject, dat samen met professionals, markt, inwoners van Brabant én
de overheid is gelopen. Waarbij we hebben gedroomd, gedacht,
gedurfd en, nu, op de drempel staan van doen.
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Blik
vooruit

Ons mooie Brabant

Het Markdal, de zonneauto en elektrisch vracht
vervoer: dit zijn enkele voorbeelden waarin grote

Brabant is meer dan de som der delen. Meer dan een verzameling steden,
dorpen, wegen, natuurgebieden, beken en - ja - meer dan carnaval
en het worstenbroodje. Brabant heeft een extra kwaliteit die verborgen,
maar stevig verankerd ligt in de Brabanders zelf. Het is de vervlechting
van trots en zorgzaamheid voor dit stukje Nederland. Brabanders zijn
dol op hun straat, hun buurt, het plein in het centrum en het park om de
hoek. En Brabanders dragen vaak zelf concreet bij aan de verbetering
van hun directe omgeving. In dit magazine is hier een keur aan voor
beelden over meegenomen.
De Brabantse identiteit klinkt in alles door. In ons praten, in ons doen,
maar vooral in ons denken. Brabanders willen namelijk vooruit. Deze
houding levert ons veel goeds op: een kerngezonde regionale economie
met banen in haar kielzog. Het zorgt tegelijkertijd voor meer binding met
Brabant zelf. En waar je je aan bindt, daar draag je zorg voor. Met name
als het onder druk komt te staan. Zo heeft ondermijnende criminaliteit een
directe impact op onze omgeving; denk aan drugslabs in woonhuizen.
Levensgevaarlijke situaties waar met man en macht aan wordt gewerkt
om dit tegen te gaan. Brabanders zitten hier, terecht, niet op te wachten.
Ze willen gewoon dat hun dagelijkse omgeving iedere keer steeds iets
beter wordt. Steeds iets mooier. Steeds iets slimmer.

transities zichtbaar worden. En samenwerken de
norm is.
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'Brabant- bezit
een fantastische,

Hoofdopgave
Klimaatproof

Omdat fossiel -we weten het allemaal
eindig is, zet Brabant in op besparing en

van beekdallandschappen en een robuuster

Klimaatbestendige verstedelijking, herstel

verduurzaming. Met concrete doelen voor

rivierenlandschap: klimaatproof schaakt op

de nabije en verdere toekomst.

vele borden.

stuwende kracht

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Omgevingsvisie van de provincie
Noord-Brabant extra bezieling krijgt door het denkwerk van talloze
Brabanders. Zij deden mee met meedenksessies, deelden hun ideeën en
resultaten van eigen werk. Geïnspireerd door een goed idee, stroopten
ze de mouwen op en gingen aan de slag. Hun ideeën vormden hiermee
weer een inspiratie voor beleidsmakers; zie de verhalen verderop over de
waterkrachtcentrale in de Dommel of de Moerdijkse dorpsmolen. Mooie
voorbeelden van Brabanders die actief meehielpen mee om hun omge
ving steeds iets beter te maken. Steeds iets mooier. Steeds iets slimmer.
De Omgevingsvisie mag nooit een einde kennen. Een visie is namelijk
nooit af. Het moet permanent ruimte bieden voor huidige en toekomstige
ambities. Het is een levend getuigschrift van Brabanders en betrokkenen
bij Brabant die uitkijken en toewerken naar een mooie toekomst: voor
zichzelf en hun kinderen. Altijd leunend op de kennis van vandaag.
Niemand van ons weet namelijk hoe Brabant er écht uitziet in 2050.
Eén ding is wel zeker: wij zijn Brabanders. Of we hier nu geboren zijn
of later zijn komen wonen: Brabant is ons thuis. En dit gebied geven we
zelf vorm. En hiervoor dragen we allemaal zorg. Zo maken we samen
Brabant steeds iets beter. Steeds iets mooier. En steeds iets slimmer.

Hoofdopgave^
Energietransitie
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Hoofdopgave
Slimme netwerkstad

Het panorama
van Brabant

Hoofdopgave
Concurrerende duurzame
economie

Hoe een combi van slimme mobiliteit, samen

Hoe slimme samenwerkingen tussen boeren,

werken, verstedelijking én kwaliteit hand in

markt én overheid van economie een aan

hand kunnen gaan. Zodat dat Brabant ook

jager van innovatie maken. Beter voor onze

in 2050 nog 'top of the world' is.

leefomgeving. Plus de garantie dat de toe
komst een concurrerende, circulaire economie is.

en verder...

Lang bekeken we Brabant vooral met het perspectief van 'de
oppervlakte'. Met de 4D-lagenbenadering zien we hoe beslis
send de ondergrond kan zijn voor inrichting. En hoe zuinig
we dus ook met deze ondergrond om moeten gaan. Niet voor
niets vormen de vier hoofdopgaven, die uit het Panorama
voortvloeien, samen met de meerwaardebenadering de kern
van de nieuwe Omgevingsvisie.

6, 16:
5, 11 en 17:
19:
20 - 24

De Verdieping ã De praktijk: stof tot nadenken
Drie Brabantse pioniers, vooruitlopend en inspirerend
Vijf principes: de kern van de Omgevingsvisie in vijf bullets
Dromen, denken, durven én doen: twee jaar lang samen
werken aan een nieuwe Omgevingsvisie
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BLIK VOORUIT
Stella Vie
380 kilo, schoon aan de haak. Obees? Zeker niet:
we hebben het over de zonneauto Stella Vie, van de
TU Eindhoven. De derde generatie alweer. En winnaar
van de World Solar Challenge. In de Cruiser-klasse,
welteverstaan: de gezinsautoklasse, waarin het gaat
om meerdere personen zo comfortabel mogelijk te
vervoeren over een afstand van iets meer dan 3000
kilometer.
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Terwijl we langzaamaan beginnen te wennen aan
elektrische auto's, is rijden op zonne-energie -nu nogiets bijzonders. En dat zal het in Nederland ook wel
blijven, voorspelt hoogleraar Maarten Steinbuch:
'Daarvoor schijnt de zon hier simpelweg te weinig.'
De toekomst is aan de stekkerauto, waarbij zonnecellen
misschien voor extra energie zorgen. De zelfrijdende
auto zet ook majeure stappen. Beide ontwikkelingen
hebben grote gevolgen voor ons denken over mobili
teit, voor de manier waarop we ons wegennet inrichten:
voor de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland, dus.
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Elektrische

nieuwe

vrachtauto's,

Naam:
Job Wittens

Typering:

uit Brabant
Elon Musk: eat your heart out! Daar waar Tesla's Semi
nog steeds op de spreekwoordelijke tekentafel ligt,
bouwt EMOSS in Brabant gewoon elektrische vracht
wagens. Een stille vuilniswagen, bijvoorbeeld. Of een
compacte trekker. Met een bereik tot zo'n 300 km.
Kortom, alles waar we in Nederland distributieland
op zitten te wachten. En, nog mooier, EMOSS bouwde
de eerste trucks al in 1998. Échte big business is dat
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Als je nu eens verdienmodellen bedenkt, waarmee je lokale voedsel
ketens opzet, bijdraagt aan duurzaam landschapsbeheer en nieuwe
vormen van stadslandbouw winstgevend maakt. Sociaal ondernemer
Job Wittens ontwikkelt dit soort initiatieven voor het Brabantse buiten
gebied. Samen met andere ondernemers en overheden.

overigens nog steeds niet: het bedrijf laat ongeveer
75 voertuigen per jaar van de band lopen. Directeur
Maarten Noordam verwacht dat de echte omslag er
over vijf jaar zal zijn. Dan is de logistieke markt er echt
rijp voor. Dus Tesla heeft nog alle tijd om aan te haken.

Job zegt: 'Ik ben initiatiefnemer van, en betrokken bij, verschillende nieuwe
plattelandsconcepten waarbij het verdienmodel als vliegwiel fungeert om andere
waarden te versterken. Dat is leuk, uitdagend en vooral heel erg nodig. Het
versterken van omgevingswaarden is hierin onlosmakelijk verbonden met de
kern van de businesspropositie, zodat je echt kunt spreken van meervoudige
waardecreatie. Dat is het verschil tussen green washing en green performance.'

Markdal: samenwerken is de norm
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In het Markdal, het beekdal ten zuiden van Breda,
is het fraai fietsen en wandelen. Maar in het Mark
dal gaat het om meer dan natuurschoon; ook de
ontstaansgeschiedenis is bijzonder. Op een avond
in 2011 bogen vijf natuurverenigingen zich over
de toekomst van het gebied om te constateren, dat
ze in hun eentje, het Markdal nooit zouden kunnen
laten ontluiken. Dus werden verbindingen gezocht
én gevonden. Zo ontstond de Vereniging Markdal
duurzaam en vitaal. Met inmiddels zo'n 150 vrij
willigers. Die samen zo'n 5000 uren in het gebied
steken. Deze bonte coalitie van betrokken inwoners,
vrijwilligers, politici en professionals werkt aan een
mix van water, natuur én innovatie in het Markdal.
Samen worden oude patstellingen doorbroken via
het maken van afspraken over de gebiedsontwikkeling: 'Het is mogelijk, het werkt!'

Durf
'Ik werk mee aan de Brabantse Omgevingsvisie omdat ik een context wil
creëren waarin nieuwe waardemodellen kunnen wortelschieten. Een inhou
delijke duurzaamsheidsagenda neerzetten is niet zo moeilijk; er zijn genoeg
trendwatchers die we kunnen citeren om te schetsen waar we staan in 2030 of
later. De spannende vraag is vooral: durven we ons Brabantse platteland te zien
als podium, hulpbron, instrument en leslokaal, om dat voor elkaar te krijgen?'

Sturingsfilosofie
'Dat betekent nogal wat qua sturingsfilosofie: we nemen afscheid van het
gescheiden denken en de harde contouren tussen stad en land, en gaan naar
een inclusief netwerksysteem toe waarin meervoudige waardecreatie terug
grijpt naar het versterken van omgevingswaarden. Het Brabantse platteland
vormt daarin opnieuw de bron voor echte, eerlijke en authentieke producten
en diensten.'
.««
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initiatiefnemer van o.a. Coöperatie Peppelhout
en Stichting Hopteelt Nederland. Job werkte
na zijn studie binnen verschillende gemeenten
aan beleidsopgaven voor het buitengebied.
Hij dacht met ondernemers na over het vertalen
van duurzaamheid in verdienmodellen en
ontwikkelde brede ervaring in de Food en
Agri-sector. Vervolgens werd hij zelf onderne
mer. Hij werkt daarnaast als adviseur vanuit
Praedium, een coöperatie van duurzame onder
nemers die weer andere ondernemers, organi
saties en overheden helpt bij hun transitie
naar circulair ondernemen.

Opvallend: 'Brabant is een bruisende provincie waar platteland en
bedrijvigheid in een mooi samenspel bij elkaar komen. Het is high tech én
high touch. Groen én rood. De belangrijkste waarde in dit samenspel is
synergie. De mooiste concepten ontstaan in de verbinding.'
Opzienbarend: 'Ik zie steeds meer ondernemers opstaan met een frisse kijk
en nieuw omgevingsbewustzijn om de transitie naar een betekenisvolle
economie vorm te geven. Daar ligt volgens mij de uitdaging en de rol van
de provincie - namelijk die van 'omgevingscoach' om ondernemers en
initiatiefnemers te verbinden en initiatieven te verrijken.'
Op weg naar 2050: 'Het komt er nu op aan om met vertrouwen schijnbare
tegenstellingen te overbruggen. 'Vertrouwen' is een kernwaarde die al
generaties lang een drijvende kracht vormt in de Brabantse geschiedenis.
Vanuit de katholieke roots samen bouwen aan verbetering. Dat leidt tot heel
mooie uitkomsten.'
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DE TOEKOMST IN HET HEDEN

DE VERDIEPING

Netwerken in Brabant,

Water in Brabant 2030

Water in
Brabant

Sociaalgeografische systeemwerking
in Noord-Brabant
Door: Tordoir, P.P.

203ÓIV,

Dit boek laat aan de hand van een
analyse van ruimtelijk-economische
en demografische patronen zien hoe
de dagelijkse bewegingen van Brabanders eruit zien. Hoe we ons
voor werk, winkelen, zorg, onderwijs, recreatie en sociale contacten

Wateragenda voor de Brabantse
Omgevingsvisie
Door: Waterschappen Aa en Maas,
Brabantse Delta, De Dommel, Rivieren
land; Provincie Noord-Brabant en
Brabant Water

'Brabant is van oudsher een kletsnatte
provincie.' Aldus de Wateragenda. In
Brabant is de aanwezigheid van al
dat water niet alleen sturend (geweest) voor de ligging van steden,
dorpen en wegenpatronen, maar ook voor de oude akkercomplexen
en bos- en natuurgebieden. Brabant voegde zich in eerste aanleg
naar het water. Om daarna 'van Brabant een enorme afwateringsmachine' te maken. Waterbeheersing is, dus per definitie verbonden
met Brabant.

verplaatsen. Opmerkelijk is echter, dat er ook in het 'kleine' Brabant
toch grote verschillen in mobiliteit zichtbaar zijn. Variabelen als leef
tijd, opleidingsniveau en huishoudenssamenstelling spelen bijvoor
beeld een rol in de mate van mobiliteit. Bovendien zijn verschillen
tussen plekken en gebieden aan te wijzen.

ï

- m in 1 i ;'

i in m nun r.r;rrr
i "i in in m ir 1 r r -

i in m;nf'T i'ijrrr:

j IFI"’ m lí l'r 1 ' ^
ī r« t in b 1 r -r,
SįciiTr*r*irľxn
I'm
i: lí
nu

1 Ī.' : " 1

3 r r rrŗ
Tegelijk staat Brabant op watergebied misschien wel voor de grootste
uitdaging ooit: Brabant klimaatbestendig te maken. Door bijvoorbeeld
onze steden adaptiever en klimaatbestendigheid te maken. Ook liggen
er kansen in combinatie met andere grote opgaven door bijvoorbeeld
in te zetten op circulaire aspecten, zoals het hergebruik van afval
water voor grondstoffen en energie.

Bij wijze van voorbeeld: interstedelijke mobiliteit is vooral voor
hoogopgeleiden bovenmatig belangrijk, terwijl suburbane gemeenten
werkgelegenheid voor hoogopgeleiden verliezen. Deze gebieden
vormen steeds vaker de werkgebieden van middengroepen. Op basis
van deze analyse benoemen de drie onderzoekers drie majeure
beleidsopgaven. Hoe zorgen we er, ten eerste voor, dat de maat
schappelijke effecten van deze veranderende mobiliteitspatronen
niet te zwaar gaan wegen? Hoe voorkomen we, ten tweede, dat
de economische effecten al te negatief uitpakken? En, tot slot, hoe
stoppen we de groeiende onbalans tussen stedelijk gebied en
platteland?
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Water is -dus- een beetje van ons allemaal. Niet voor niets zien
waterschappen water dan ook als een belangrijke, verbindende factor
bij de totstandkoming van integrale omgevingsvisie van Brabant.
De Wateragenda inspireert gemeenten, de provincies, waterschappen
en andere partners om samen de rol van water in de leefomgeving
vorm te geven.
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Ecodorp Boekel: circulair en praktisch
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Eigenlijk is een ecodorp helemaal niet nieuw. Sinds
eind jaren 60 zijn er wereldwijd ecodorpinitiatieven
te vinden met als hoogste doel om duurzaam te leven.
Sommige initiatieven werden vermaard: dan denken
we aan Findhorn in Schotland, Zegg in Duitsland,
Damanhur in Italië, Auroville in India en The Farm in
Amerika. Er bestaan nu wereldwijd tienduizenden
ecodorpen, waarvan de meeste zich aangesloten
hebben bij het Global Ecovillage Network (GEN).
Maar toch gebeurt er in Boekel nu iets bijzonders.
In Boekel is namelijk de circulaire wijk Ecodorp-Boekel
aan het ontstaan: een wijk, die uiteindelijk een mix van
dertig klimaatadaptieve en klimaatpositieve huurwonin
gen gaat herbergen. En plaats biedt aan een buurt
huis, een werkplaats en wat kantoren. De wijk is zo
opgezet, dat ze kan voorzien in haar eigen voedsel
voorziening. Ook is in een energievoorziening, een
eigen drinkwatervoorziening, ecologische waterzuive
ring en duurzame ondernemingen voorzien. Op die
manier gaat Ecodorp Boekel duurzaam en circulair in
haar levensbehoeften voorzien. Om zo praktische en
werkbare oplossingen aan te dragen voor klimaat
verandering, milieuvervuiling en uitputting van hulp
bronnen.
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We staan op sommige plekken in BrabanįO^et onze beide benen in de toekomst. Di
Den Bosch -*s zo’n piek. Hlet'jsjŞn^ooi voorbeeld van hoe natuur, wonen, Werksnen,
Van Laarhoven Combinatie Architectuur

å

Landschap

ement - het stuk tussen Vught en
iliteit samenkomen in één gebied

Hier is de Randweg te viiŢdeneVenals bedrijven, woningen én de Dommel. Niet alleer kan hier volop van de omliggende

mmm

natuur worden genoļan^hetis ook een overloopgebied voor als de Dommel buiten ha* ir oevers treedt.
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HET GROTE VERHAA

'Brabant bezit
een fantastische,
stuwende kracht

ŕ***tK**J

Floris Alkemade ontvangt Erik van Merrienboer in zijn
sfeervolle negentiende-eeuwse huis in St. Oedenrode.
'Onze familie woont hier al vijf generaties', zegt hij,
als de koffie op tafel komt.
Floris trapt af: 'Brabant bevindt zich in een ontzettend
goede positie voor de toekomst. Kijk naar de ruimte
die we hebben. Het relatief hoge opleidingsniveau.
De ontwikkelingen op het gebied van verduurzaamde
voedselproductie en mobiliteit. Kijk naar ons onderne
merschap en ons vermogen tot verandering. Brabant
bezit een fantastische, stuwende kracht. Als Rijksbouw
meester werk ik veel in Den Haag. In gesprekken over
de omgeving ligt de nadruk als vanzelfsprekend vaak
op de Randstad. Ik zou zeggen: richt de blik eens op
Brabant. De veranderingen hier gaan sneller, en ze
zijn radicaler en diepgaander. Brabant anno nu is
als een ontbrandende raket, die op het punt staat de
ruimte in te schieten.'

Beetje licht
Erik hoort de vurige pitch voor Brabant met plezier aan.
'Ik herken dat beeld wel', zegt hij. 'In veel opzichten
doen we het heel goed. Kijk naar de Brainportregio,
het succesverhaal van ASML, maar ook de manier
waarop we het rivierenlandschap opnieuw inrichten
en de slimme logistiek in Midden- en West-Brabant.
Wij kunnen onszelf goed opnieuw uitvinden. Met een
zekere vrolijkheid ook. Als ik ons vergelijk met andere
provincies, dan denk ik: wij Brabanders zijn toch ook
van laten we het een beetje licht houden.'

Floris Aļp^l.qde e
over veranderend
De Brabantse Omgevingsvisie bevindt zich in de durf-fase. Het voorontwerp
van de visie verschijnt voor het eind van het jaar. Tijd voor een goed
gesprek over waar we nu staan en waar we naartoe gaan. Met: Floris
Alkemade - Rijksbouwmeester, geboren, getogen en betrokken Brabander.
En gedeputeerde Erik van Merrienboer, die zich met veel energie inzet
voor de totstandkoming van 'een Omgevingsvisie die alle Brabanders met
elkaar verbindt'.

_________J
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'Maar', vervolgt hij, 'er is ook een andere kant aan
Brabant. Er is ook weerstand tegen wat echt noodza
kelijke veranderingen zijn. Daardoor gaat het traag.
Ook de ondermijnende criminaliteit is een bedreiging
voor onze kwaliteit van leven en werken. Een van onze
grote uitdagingen is om die andere kant van Brabant
ook mee te krijgen.'
Gedurende de avond zal deze spanning tussen de
visies van Floris en Erik nog een paar keer terugkomen.
Floris is de architect, de bouwer, behept met een ijzer
sterk vooruitgangsgeloof. Erik denkt minder lineair, is

Floris Alkemadļ(links): 'Durf te inspirërëñ^B^^^
Erik van MerffiKboer (rechts): 'De droom vertalen in eennandelingsperspectief, is nog moeil

meer gericht op de mens, telkens op zoek naar de
balans. Zijn overtuiging: we staan nog maar aan het
begin van de omslag van een lineaire economie naar
een circulaire economie, en van de omslag van ruim
telijke ordening naar omgevingskwaliteit.

Sturen op kwaliteit
De Brabantse Omgevingsvisie staat in het teken van
vier opgaven. Een energiemix creëren waardoor de
provincie in 2050 energie- en CO2-neutraal is. Brabant
laten uitgroeien tot een slimme, complementaire net
werkstad. Een circulaire economie tot stand brengen.
En klimaatproof worden. 'Want', zegt Erik over dat
laatste, 'het klimaat is snel een grote zorg geworden.
Denk aan de hagelstormen in Zuidoost-Brabant van
afgelopen zomer. Daar hadden de boeren binnen zes
weken te maken met zowel wateroverlast als verdroging.Piekbelasting ondervinden ook de steden. Neem
de onderlopende straten en huizen door de waterover
last in Noordoost-Brabant. Hoe gaan we daarmee om?
Welke rol pakken wij als provincie daarin?'
Floris: 'Je moet je als overheid afvragen: gaan we voor
een zuiver technische oplossing, of zoeken we een

hoogwaardige oplossing? De opgave is groter dan
een paar dijken verhogen en een ontwateringsmachine neerzetten. Het gaat ook over natuurbeheer, over
slimme doeners en denkers bij elkaar brengen die
innovatieve, duurzame oplossingen kunnen bedenken.
In Brabant barst het overigens van de creatieve inge
nieurs die dat kunnen. Voor mij is dat bij elkaar
brengen van talent en creativiteit een van de belang
rijke rollen van de provincie. Het uitgangspunt dat
daarachter ligt, is: sturen op kwaliteit. En dus niet op
kosten. Dat wil overigens niet zeggen dat kwaliteit
per se duur is. Vaak is het gewoon een kwestie van
beter nadenken en benoemen.'

Iets slimmers
Erik: 'We hebben als overheid nog steeds wel last van
die reflex, dat je een belang denkt te borgen door be
scherming te zoeken in de wet- en regelgeving. Waarbij
het al snel is: 'U mag niet!' We opereren nog vaak on
nodig verkaveld en gefragmenteerd. Agrarisch natuur
beheer, bijvoorbeeld, geldt alleen voor niet-natuurgebieden. Windmolens mogen niet op bedrijventerreinen
terwijl daar juist de energievraag zit.Begrijpelijk vanuit
veiligheidsoverwegingen.
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HET GROTE VERHAAL

BRABANT

'Wij Brabanders zijn
ook van: laten we het
een beetje licht houden'
Maar, jongens, kunnen we hier met elkaar niet iets
slimmers voor bedenken?'
Floris: 'Eens! Durf een klimaat te scheppen voor experi
menten. Het hoeft niet allemaal in een keer goed. Vind
zoekend je weg - de uitkomst is vaak onverwacht
en creatief.'
Als Rijksbouwmeester schrijft Floris binnenkort de
wedstrijd 'Brood en Spelen' uit. Daarin gaat hij met
boeren die vooruit willen, op zoek naar nieuwe moge
lijkheden voor de inrichting van het platteland, dat
problemen heeft met leegstand, ondermijnendecriminaliteit, bodemachteruitgang en verloedering. Kennis
en ontwerpkracht koppelen aan boerenverstand - dat
is het idee.

Floris: 'Ze staan te popelen om mee te doen. Er is bij
de boeren een enorme gretigheid, gekoppeld aan het
besef dat het anders moet, en de behoefte om anders
met het landschap om te gaan. Of neem, onlangs, de
Dutch Design Week in Eindhoven. Het knettert van de
nieuwe mogelijkheden. Je ziet een beweging waarvan
je weet: dit is waar het naartoe moet. Twee voorbeel
den die ik typerend vind voor Brabant.'

Overtuigend eindbeeld
Erik: 'Er is een enorme transitiedrive. Er zijn gemeenten
die aan de slag gaan met de omgevingsvisie en juist op
de kansen springen die dat biedt. Maar, toegegeven,
je hebt ook gemeenten die nog niet bewegen. En, ja,
dan ervaar je de omgevingsvisie als een grote ver
plichting in plaats van kans.'

Floris: 'Ken Livingstone deed in zijn tijd als burgemeester
van Londen (2000-2008, red.) iets interessants. Hij
had een lijstje van, ik meen, tien door duurzaamheid
ingegeven punten. Als bijvoorbeeld projectontwikke
laars naar hem toe kwamen met: "wij willen daar en
daar bouwen", dan schoof hij dat lijstje naar voren
en vroeg: geef aan hoe jouw plan aan de hand van
deze punten onze stad verbetert. Dus precies het
tegenovergestelde van alles vooraf dichttimmeren met
regels.'
Erik: 'Dat proberen wij nu ook. Het goede is: door
dezelfde omgevingswetprincipes te hanteren, kun je
meer maatwerk bieden. Een gemeente die met een
ontwikkelaar of coöperatie, bijvoorbeeld, zonneakkers
wil realiseren, hoeft niet meer te vragen of het mag
volgens de regels. Maar ze moeten wel een visie heb
ben. Waar past het in? Is het voor de gemeenschap
een kwalitatieve toevoeging? Levert het wat op voor
het landschap. Als ik een overtuigend eindbeeld zie,
dan kan er ontzettend veel.'

I i i/TI
'Ik kijk met
Brabanders
in de V
toekomst'

JJL

Naam:
Isis Boot

Typering:

Langszij
Dat brengt ons bij de rol van de provincie nu en in de
toekomst. Wat is die rol?
Erik: 'Je kunt ons zien als de naaf in het grote geheel,
die zorgt voor drie dingen: netwerk, overzicht en
verbinding. De lucht is zwanger van transitiedenken.
Maar de droom vertalen in een handelingsperspectief,
is nog moeilijk. Wij zijn de netwerkpartner die niet komt
om de boel over te nemen, maar die langszij komt
om samen op te trekken. Klein voorbeeld: wist je dat
de provincie een eigen ontwikkelbedrijf heeft, met grond
en vastgoed? Niet om winst mee te maken, maar om
dingen voor elkaar te krijgen op plekken waar het
echt nodig is, maar de markt het laat liggen. Zo kunnen
wij ook actie organiseren op de grote opgaven. Ook
op die manier kunnen wij partners in de transitie zijn.'

Hoe ervaren Brabanders hun straat, buurt, dorp of stad? Hoe zijn ze
verbonden met mede-Brabanders? Hoe gaan ze om met verschillen?
En: hoe bouwen ze samen aan de toekomst? Isis Boot (sociaal ont
werper en geograaf) onderzoekt het en ging op expeditie om Brabant

social designer die door een ontwerpende
manier van onderzoeken diep doordringt
in de ziel en omgeving van Brabant. Isis
studeerde aan de Design Academy in
Eindhoven en deed sociale geografie in
Nijmegen. Ze specialiseerde zich in Urban
and Cultural Geography. Inmiddels manifes
teert Isis zich als onderzoeker, ontwerper,
(concept)ontwikkelaar en programmamaker,
telkens op zoek naar een duurzame, inclusieve
en gezonde leefomgeving en samenleving.

tot in de haarvaten te leren kennen.

Als een heuse pionier stapte Isis in 2016 op een speciale onderzoekstandem,
bewapend met een typemachine en camera, die ze samen met designdenker
Anne van Strien ontwierp. De expeditie, in opdracht van BrabantKennis en
onderdeel van de toekomstverkenning Mind the Gap!, voerde van Bergen op
Zoom tot Cuijk en alles daar tussenin. Waarom deze onderzoeksmethode? Isis:
'De tandem trekt bekijks en verlaagt de drempel om met allerlei Brabanders
een gesprek aan te knopen.'

weg verkent naar de duurzame, inclusieve en gezonde stad van de toekomst.
Een stad die niet alleen slim is, maar ook wijs.'
^ Opvallend: 'Brabant 'in het echt' is natuurlijk super divers en gelaagd. Maar
als je even doorvraagt, zit onder al die verschillen vaak een gemene deler,
een wens, zorg of uitdaging. Door die gemeenschappelijkheid centraal te
stellen, wordt het ineens een stuk gemakkelijker om in gesprek te gaan en
samen naar oplossingen te zoeken.'

Hart voor Brabant
Floris: 'Ik vind 'overzicht' ook een belangrijke kwaliteit
van de provincie. Denk aan de middelgrote steden in
Brabant, die serieuze problemen hebben met lege
winkelstraten. De dorpen die worstelen met het overeind
houden van hun dorpskernen. Je moet daar als
provincie een coachende rol spelen en kennis en
competenties inbrengen.'

Floris Alkemade (links): 'De provincie moet sturen op kwaliteit'
Erik van Merrienboer (rechts): 'De lucht is zwanger van transitiedenken.'

Erik: 'Ja, en zo kom je weer bij de omgevingsvisie.
Wat is daar nu in essentie de rol van? Ik zeg: inspi
reren en mobiliseren. De omgevingsvisie dient om
ons als Brabanders met elkaar te verbinden. Hij moet
uitstralen: zo doen wij dat in Brabant.'

Onderweg werden de fietstassen gevuld met ervaringen, gesprekken en in
drukken. De vruchten van deze grondige verkenning door het Brabantse land
vormden de basis van een Reisgids voor de beleidsmaker: Biodivers Brabant.
Aan de hand van vijf routes leidt deze langs verschillende perspectieven op
Brabant. De routes voeren door het Brabant van tradities, continuïteit, veran
dering en van verschillende sociale groepen. En de route van ontmoeting gaat
juist op zoek naar de bruggenbouwers en verbinders. De reisgids maakt op
zijn beurt weer deel uit van de publicatie Mind the Gap! van BrabantKennis het platform van toekomstkijkers met een groot Brabants hart.

De wijze stad
Voorlopig is Isis nog volop bezig met Brabant en de leefomgeving. 'Ik partici
peer bijvoorbeeld in 'The Wise City' - een leer- en experimenteertraject dat de

^ Opzienbarend: 'Stiekem zijn veel mensen, op hun eigen manier, met verge
lijkbare dingen bezig. De overeenkomsten worden niet altijd bepaald door
nabijheid. Zo vonden we bijvoorbeeld een hoop overeenkomsten tussen de
regio's in het uiterste westen en uiterste oosten van Brabant, waar tradities
en verenigingsleven een belangrijke rol spelen.'
^ Op weg naar 2050: 'Leer van elkaar, leg de verbanden die het lokale
kunnen overstijgen maar vergeet daarbij niet de vertaalslag te blijven maken
naar specifieke lokale contexten met eigen vormen, gebruiken en manieren.
Pas dan behouden goede ideeën hun overdraagbare waarden en zijn ze
levensvatbaar.'
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Energietransitie

Klimaatproof

Doel: Brabant energieneutraal in 2050

Doel: Brabant klimaatproof in 2050
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Concurrerende duurzame economie

Doel: Brabant als complementaire netwerkstad

Doel: Hergebruik en behoud (grond)stoffen zijn uitgangspunt
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Overstroming
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Eutrofiëring van bodem en milieu
Verdichting van de bodem

Alleen bemesten waar nodig
en wat nodig is: slim & circulair
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'ÍVĨ.'"Gericht werken aan
Omgevingskwaliteit
- Veiligheid
- Gezondheid
- Ruimtelijke kwaliteit

Op zijn Brabants
- Steeds slimmer
- Steeds beter

Adaptatief handelen

I IfH* f

Vooruitkijken
Adaptatief, niet reactief handelen

Den Bosch
Breda
Tilburg

Vernieuwt samen
De tijd van simpele oplossingen is voorbij. We ontkomen er
Eindhoven

vaak niet aan om verschillende doelen met elkaar te verweven
en slimme combinaties te maken zodat er een meerwaarde
ontstaat. Het streven naar meerwaarde staat centraal in de

Naar een beter samenspel

Brabantse Omgevingsvisie. Bepalend is hoe naar een initiatief
gekeken wordt. Ons handelen als provincie richten we op het
verknopen en verweven van opgaven, het zoeken naar samen
werking en meerwaarde. Bij het zoeken naar oplossingen
voor maatschappelijke opgaven is het belangrijk om vanuit

Het gedroomde Brabant is in de toekomst
welvarender, meer verbonden, klimaatzeker
en vernieuwend.
Welvarend
In de ideale situatie verdient iedere Brabander een
goede boterham, maar louter veel geld verdienen is niet
zaligmakend. Juist aspecten als veiligheid, gezondheid
en ergens onderdeel van uitmaken (sociale samenhang),
hebben invloed op ons welbevinden. Brabant investeert
juist in die aspecten die bijdragen aan de brede wel
vaart zodat we een aantrekkelijke, leefbare regio
blijven met een geweldig vestigingsklimaat voor toon
aangevende bedrijven.

Verbonden
Brabant weet zijn centrale ligging goed te gebruiken
door goede en nieuwe verbindingen te leggen. Dit zijn
verbindingen tussen mensen maar ook verbindingen
om van A naar B te komen. Via digitale kanalen zijn
we met de hele wereld verbonden, maar tegelijkertijd

is Brabant ook sterk in haar onderlinge verbondenheid.
Dit zie je goed terug in het aantal (sport)verenigingen,
carnaval en florerende familiebedrijven. Verbonden
heid en samenwerking zit in de Brabantse genen; het
vormt onze identiteit. Als Brabant willen we deze ver
bondenheid behouden en, indien nodig, versterken.
Daarnaast zorgen we er uiteraard voor dat de fysieke
bereikbaarheid op orde is voor de behoeftes van de
Brabanders en, bijvoorbeeld, onze logistieke sector.
De dorpen, steden, de buurlanden en het achterland
zijn goed bereikbaar.

Klimaatzeker
We hebben steeds vaker te maken met extremer weer.
Het wordt zowel natter door hevigere regenbuien als
droger door hetere zomers. Het huidige watersysteem
is in de loop der jaren optimaal ingericht, maar kan de
steeds extremere weersomstandigheden niet meer aan.
De opgave luidt Brabant dusdanig in te richten dat de
extreem natte periodes niet leiden tot overlast of on
veilige situaties. Daarnaast mogen de extreem droge

periodes ook niet leiden tot overlast. Er moet voldoen
de water zijn voor een gezonde natuur, landbouw en
het tegengaan van hittestress in de steden. De uitput
ting van grondstoffen en de uitstoot van gassen die de
klimaatverandering versterken, worden tegengegaan.
We bewegen naar een circulaire economie waarbij
groene productiemethodes worden gebruikt. Daar
naast zetten we in op energiebesparing en gaan vol
voor het gebruik en productie van duurzame energie.
Ook de uitstoot van overige broeikasgassen wordt
fors verminderd.
Om deze dromen te verwezenlijken zien we vier grote
maatschappelijke opgaven op ons afkomen waar we
als Brabant ambitieus mee aan de slag gaan:
Energietransitie
Klimaatproof
Slimme netwerkstad
Circulaire economie

meerdere richtingen naar een ontwikkeling te kijken: diep,
rond en breed. We hopen dat we dat met medeoverheden dit

Diep, rond & breed kijken

als één overheid op kunnen pakken. En dat ook Brabanders
en betrokkenen bij Brabant deze werkwijze gaan omarmen.

JĚL

tijd

overheid

occupatielaag
netwerklaag

People

Profit

ondergrond

Diep: gelaagdheid (lagenbenadering 4D)

Planet

initiatiefnemer

omgeving

Een 'diepe' manier van kijken: we kijken niet alleen naar
zichtbare effecten, maar ook naar minder zichtbare lagen,

Rond: people, planet en profit in balans

Breed: Brabanders en betrokkenen bij Brabant

zoals wat onder de grond zit en de wisselwerking tussen de
lagen. Het is een samenhangend systeem waarin het maken

Een 'ronde' manier van kijken: we kijken niet sectoraal en

Een 'brede' manier van kijken: de Brabander en de be

van slimme combinaties de oplossing biedt. De sociale en

stellen ons de vraag hoe de ontwikkeling zó kan worden

trokkenen bij Brabant staan centraal. We gaan voor grote

technologische innovaties gaan zo snel dat de tijd een
belangrijke factor is om een strategie te bepalen. Iets wat

vormgegeven dat deze bijdraagt aan de balans tussen

betrokkenheid en brede participatie van belanghebbende

nu niet slim is om te doen, kan dat in de toekomst wel zijn.

People, Planet en Profit in Brabant.

partijen zoals organisaties, Brabanders en bedrijven met
visies, meningen, wensen, ideeën en belangen.
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Energietransitie
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Klimaatproof

ļ ŕŵ

Waterkrachtcentrale de Dommel

Overdiepse polder

Groene energie opwekken én mede-eigenaar
zijn van een waterkrachtcentrale? Voor
170 huishoudens in het Dommelgebied
bij Sint-Michielsgestel is dit de gewoonste
zaak van de wereld. Maar eigenlijk is dat

Brabant en water. Een onlosmakelijke
combinatie. Sterker nog, de naam Brabant
is een afgeleide van het woord Braecbant
wat, vrij vertaald, drassige streek betekent.
We hebben zowel een rijke traditie als
ruime ervaring met water omleiden, op
vangen en afvoeren.

verre van gewoon. En te danken aan de
buitengewone prestatie van een vader en
zoon uit Sint-Michielsgestel.

maken van dit unieke project, was het miljoen
binnen vier maanden opgehaald en kon de bouw
beginnen. Op 13 september 2016 was het zover.
De enorme schroef van negen bij vijf meter werd
bij wijze van kers op de taart te water gelaten in
de bak in de Dommel. Een feestelijk moment, dat
veel bekijks trok. Naar verwachting zal de water
krachtcentrale Dommelstroom 600.000 kWh per
jaar aan energie opleveren.

Doorzettingsvermogen
Jan en Bram Taks, initiatiefnemers van de centrale,
werkten vijf jaar lang met ziel en zaligheid aan hun
wens om uit de Dommel duurzame energie te kunnen
winnen. Zij zagen bij de stuw in Sint-Michielgestel
de mogelijkheid om het stromende water te verzil
veren in groene stroom via een waterkrachtcentrale.
En die kwam er. Niet alleen dankzij het door
zettingsvermogen van vader en zoon, maar ook
dankzij de financiers, zoals de gemeente en ver
schillende fondsen.

Crowdfunding
Voor 150 euro kon iedereen een ledencertificaat
kopen. Hiermee werd de koper terstond deeleigenaar van de waterkrachtcentrale. Mede dankzij
alle positieve reacties en de wens om deel uit te

Energietransitie
Waarom?
Verbranding van fossiele brandstoffen verergert de klimaatverandering en de grondstoffen raken op.

Daarom!
We zetten in op besparen en verduurzamen van de energievoorziening. Met 50^) CO2-equivalenten
reductie en tenminste 50^) duurzame energie als doel in 2030, en een energieneutraal Brabant in 205'

Extremer weer
Water laat zich moeilijk beheersen, maar we doen
als Brabanders ons uiterste best om niet verrast te
worden. Dit betekent dat we steeds een stapje harder
moeten lopen. Zo weten we dat we in de komende
jaren steeds vaker te maken zullen krijgen met meer
regenbuien. De afgelopen decennia heeft Brabant
al talloze keren te maken gehad met extremer weer.
Om al dat water af te voeren, maakten we rivieren
breder en dieper. Zo ook de Bergsche Maas. Na
iedere fikse regenbui kreeg deze rivier te veel water
te verstouwen. De oplossing: aangrenzend land werd
aangewezen als overloopgebied, en wel de Over
diepse Polder bij Waspik.

Terpen in de polder
Tegen de zin van de boeren in de Overdiepse Polder,
overigens. Die wilden gewoon blijven wonen en

werken. Ze stelden de oer-Hollandse bouwtechniek
van terpen voor. Zo zou een deel van de polder
kunnen dienen als overloopgebied, terwijl de boeren
hoog en droog - zes meter hoger dan voorheen met hun boerenbedrijf konden blijven boeren. Dit
idee beklijfde en resoneerde. Zowel het Rijk als de
provincie namen het plan voor de terpen in de polder
over. Het kostte veel tijd en overleg, maar na vijftien
jaar was het dan zover. De Overdiepse Polder is nu
én een overloopgebied én een woon- en werkgebied.

Klimaatproof
Waarom?
De klimaatverandering heeft een grote impact op Brabant. Het wordt steeds natter, droger, warmer en de
zeespiegel stijgt.

Daarom!
Hiervoor is het nodig dat Brabant in 2030 klimaatproof handelt om klimaatproof te zijn in 2050. Dit houdt
in dat we bij pieken van teveel water zorgen dat we het kwijt kunnen zonder het te verplaatsen naar lager
gelegen delen. Het beeklandschap voorkomt overlast in het bebouwd gebied. We houden water zo veel
mogelijk vast om het in tijden van droogte te kunnen benutten. We zorgen in steden voor voldoende afkoeling.
We zorgen dat de grote rivieren voldoende ruimte hebben zodat ze geen overlast veroorzaken.
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Sustainability Transitions

Governance
of Urban
Sustainability
Transitions

Door: Derk Loorbach, Julia M. Wittmayer,
Hideaki Shiroyama, Junichi Fujino, Satoru

Effectief samenwerken blijkt lang
niet gemakkelijk te zijn. Vooral als
het om de openbare ruimte gaat.
Onze directe leefomgeving is voer
voor complexe, langdurige juridische
procedures. Met alle gevolgen van
dien: verlies van energie, tijd en geld. Aan de hand van zeven
Brabantse casestudies beschrijft dit onderzoek, welke knelpunten
worden ervaren. En hoe dit effectief aan te pakken zou zijn. Een
onderzoek, dat prima past in het streven van de nieuwe Omgevingswet: 'Eenvoudig beter'.

Mizuguchi

'Onze snel veranderende wereld
staat voor grote uitdagingen.' Vast
een zin, die je weleens eerder
gelezen hebt. Toch weet Derk Loor
bach (en in zijn kielzog een heel blik aan geleerde dames en
heren) aannemelijk te maken dat 'we' echt aan de slag moeten:
duurzame levering van energie, voedsel, onderdak, water en
welzijn voor een groeiende stedelijke bevolking zijn niet langer
vanzelfsprekend. Loorbach is in het dagelijks leven hoogleraar
'Socio-economic Transitions (Erasmus Universiteit). Hij staat mede
aan de wieg van een nieuwe transitiemanagementbenadering. In
Governance of Urban Sustainability schetst hij hoe steden, steeds
meer plekken worden, systemische transformaties nodig hebben.
In gewone mensentaal: als we niet opletten gaat de spreekwoor
delijke wal het schip keren. In een combinatie van verkeersinfarct,
ziekmakende luchtkwaliteit en maatschappelijke spanningen.
Euņpfirt ånå Asia» Expti rout

De praktijk is, zoals zo vaak, weerbarstig: partijen, met ieder hun
'eigen belang' zorgen ervoor dat menig traject na verloop van
tijd in gedoe ontaardt, moeizaam, stroperig, en soms zelfs rond
uit vijandig wordt. Volgens de onderzoekers is dat het gevolg van
een aantal factoren. Zoals: gebrek aan gelijkwaardigheid tussen
partijen, onrealistische verwachtingen of de afwezigheid van
daadwerkelijke bewegingsvrijheid. Twee, door de onderzoekers
geformuleerde actielijnen, zouden verlichting kunnen brengen:
allereerst het opstellen van een zogenaamd omgevingsconvenant
(in eenvoudig Nederlands: een deal). Daarnaast zou een proeftuin
ingericht moeten worden om gezamenlijk kennis te ontwikkelen
over slimme trajecten. Dat zou moeten leiden tot een 'nieuwe
Brabantse praktijk' van behoorlijk handelen.

Dit boek laat zien, hoe complex, onzeker deze stedelijke trans
formaties zijn. En met welke weerstand ze gepaard gaan.
Anderzijds laat het boek zien, welke mechanismen eraan kunnen
bijdragen om deze transities te versnellen. Aan de hand van een
aantal praktische cases in Europese en Japanse steden. Hoe ze
oude patronen niet herhalen, maar zoeken naar innovatieve
methoden en instrumenten.

'Wų bedac
Naam

voor

Michael Daamen

Typering:

DE PRAKTIJK
Als de windmolen nu eens ten goede komt aan het dorp. Als je met de
opbrengsten nu eens niet alleen het milieu helpt, maar ook de energie
rekening van alle bewoners, én voor nieuwe inkomsten zorgt. Michael
Daamen zorgt met Energiek Moerdijk dat straks een op de vier wind
molens langs de A16 zo'n dorpsmolen is.

Trapkes Sprundel
Herbestemmen, dat weet iedere professional, is 'een
heel karwei'. En een kerk een nieuwe bestemming
geven, is helemaal niet eenvoudig. Omvormen 'moet'
namelijk altijd met respect. De inwoners van Sprundel
laten zien, dat het -als je goed samenwerkt- welzeker
kan. Met die waarde in het achterhoofd, is de Johan
nes de Doperkerk omgetoverd tot een multifunctioneel
centrum. De fraaie glas in loodramen (hersteld met
subsidie van de Provincie), het gerestaureerde voeg
en metselwerk en de fraaie muurschilderingen en
mozaïeken zorgen voor intimiteit en continuïteit. Zo
is het kerkgebouw herboren als bruisend dorpshart
van Sprundel. Waar de fanfare kan oefenen, wordt
gebiljart, gesjoeld en carnaval gevierd. En, voor we
het zouden vergeten, ook de kerkdiensten worden
gehouden. Bewoners, parochie, sociaal- cultureel werk,
woningcorporatie en gemeente maken samen gebruik
van één gebouw. Mede mogelijk gemaakt, zoals dat
in goed jargon heet, door de inzet van een sterke
vereniging van dorpelingen. De inrichting van het
gebouw is betaald door de inwoners. Samen - er
wonen een kleine 5000 mensen in Sprundel - haalden
ze 671.500,- op om het meubilair aan te schaffen.
Anno nu, zorgen school, het oude nonnenhuis, de
pastorie, het Kloosterplein én de kerk er samen voor,
dat Sprundel een dorpskern heeft om trots op te zijn.
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Zijn vader was coöperatieboer in hart en nieren. En nu is hij, op zijn manier,
ook bezig met het versterken van de leefbaarheid in de lokale gemeenschap.
'De manier waarop mijn vader dacht, heeft mij onbewust geïnspireerd', vertelt
Michael. 'Geïnspireerd om bijvoorbeeld samen met anderen de gemeenschapscoöperatie Energiek Moerdijk op te richten. Van daaruit maken we werk van
windmolens waarmee we ook de leefbaarheid en de sociale cohesie kunnen
versterken in gemeenten als Moerdijk, Zundert en Drimmelen.'

Í'lV’'
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'Zulke dorpsmolens zijn simpelweg nodig. De bevolking in een aantal van onze
twaalf kernen krimpt en vergrijst. Winkels, sportclubs en bibliotheken blijven met
moeite overeind. Tegelijkertijd ligt er de opdracht en noodzaak om windmolens
te bouwen. Van een aantal van die te bouwen windmolens maken we dorpsmolens. Met de opbrengsten kun je de lokale energietransitie op gang brengen.
Het geld wordt gebruikt om inwoners en bedrijven te helpen met energiebe
sparing, woningisolatie en het aanschaffen van zonnepanelen.'
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Sportclubs
'Denk aan sportverenigingen. De energierekening is voor hen een hoge kosten
post. Dus als zij worden geholpen met het verduurzamen van hun kantines en
veldverlichting, levert dat hen geld op. Zo kunnen ze blijven bestaan en hun
contributies zelfs verlagen.
m «e w

oprichter gemeenschapscoöperatie Energiek
Moerdijk. Michael heeft ruim dertig jaar
ervaring als organisatieadviseur. Werkte voor
provincies, grote gemeenten, nutsbedrijven
en uitvoeringsorganisaties. Richtte in 2009
met buurtgenoten Platform Duurzame Energie
West-Brabant op. Motto: 'naar een stekkerloze
regio'. De droom: duurzame verbindingen tus
sen inwoners en bedrijven op energiegebied.
Zelf de regie in plaats van afhankelijk zijn van
anderen. Eigen betaalbare duurzame energie.
In 2013 richtte Michael Energiek Moerdijk op.

Ouders zien wat er gebeurt bij de sportverenigingen. En dat kan hen aan het
denken zetten om zelf actie te ondernemen om hun huizen te verduurzamen.
Het mes snijdt aan vele kanten.'

Opvallend: 'De aversie tegen windmolens is groot omdat het gevoel van
urgentie en inzicht in het nut ontbreken. Lokaal maatwerk waarbij stroom
en opbrengst lokaal worden benut, kan helpen. Eigen varkens stinken niet.
Voor lokaal maatwerk zijn een proactieve, doelbewuste gemeente en een
actieve gemeenschap vereist.'
Opzienbarend: 'Met een dorpsmolen verbind je lokaal belangen die
regionaal niet verbonden kunnen worden. Voor verbinden is dus het juiste
schaalniveau vereist. Voor dorpsmolens op het schaalniveau van vier
gemeenten langs de A16 lijkt verbinden al lastiger.'
Op weg naar 2050: 'Energietransitie is complex en lukt alleen als iedereen
meedoet. Dat geldt voor alle grote thema's van het omgevingsbeleid. Hoe
organiseer je die brede maatschappelijke betrokkenheid? Dat is meestal lokaal.
De provincie heeft daarin een belangrijke strategische en tactische rol en
stuurt op doelen en niet op middelen.'

o
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Concurrerende duurzame economie
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Strijp-S
Een verboden stad die toch 1.300.000
bezoekers weet te trekken. Daar waar je
vroeger een pasje nodig had om binnen te
komen, zo open en uitnodigend is Strijp-S
in Eindhoven vandaag de dag.
Een eeuw aan ontwikkeling
In essentie is dit terrein nog steeds het toneel van
productie en creativiteit, maar dan niet meer onder
de verantwoordelijkheid van elektronicareus Philips
die hier in 1916 een lampenfabriekje opende.
Zonder deze fabriek had niet alleen Strijp-S in de
huidige vorm niet bestaan; ook Eindhoven had een
wezenlijk ander gezicht en karakter gehad. Philips
vormde Eindhoven tot de stad van design, innovatie
en allerhande uitvindingen die het dagelijkse leven
beter maken. En in dezelfde lijn werken nu talloze
startups, kunstenaars en ontwerpers om de ver
trouwde Eindhovense dynamiek op Strijp-S door te
zetten.

Suiker Unie
gewoond en er is sinds 2016 ook een creatieve
school gevestigd. Ook worden er concerten, Dutch
Design Week en urban sportsactiviteiten zoals klim
men, skaten en bootcamps georganiseerd. Strijp-S
heeft zich in een krap een eeuw tijd ontwikkeld van
het epicentrum van de technologie industrie, tot een
hippe, huiselijke hub waar Eindhoven, Brabant,
eigenlijk heel Nederland gewoon, trots op mag zijn.
Met beide benen in het verleden en met het hoofd
in de toekomst, biedt Strijp-S tot op de dag van van
daag het decor voor potentiële, 21e eeuwse versies
van Anton en Gerard Philips.

Slimme netwerkstad
Waarom?
De bereikbaarheid in Brabant staat onder druk, en steden en omliggende kernen krijgen te maken met
verandering van woon- en winkelbehoeften, gevolgen van klimaat en verslechterde omgevingskwaliteit.

Pionierstuin

Daarom!

Die magie van Philips hangt feitelijk nog steeds in
de lucht en net als in 1916 is Strijp-S een pionierstuin geworden van creativiteit en ontwikkeling. Niet
alleen wordt het oude Philipsterrein optimaal gebruikt
door ondernemers; er wordt ook naar hartenlust

Spelen we in op de transformatie van stedelijke gebieden en hun omgeving, en slimme mobiliteit. Zodat
Brabant in 2050 een goed functionerend netwerk is van stedelijke en landelijke gebieden, waarbij fysieke,
sociale en digitale netwerken elkaar op de verschillende schaalniveaus versterken (bv. regionaal en
nationaal)Het doel is dat het handelen hiernaar in 2030 door de vele verschillende partijen in Brabant
vanzelfsprekend is.

Suiker. We kennen het allemaal. Van het
klontje in de thee tot de poeder over de
oliebol. Maar de suikerbiet kent nog veel
meer kwaliteiten. Nog véél meer. Bij Suiker
Unie in Oud Gastel weten ze daar alles van.
Letterlijk. De suikerbiet wordt daar namelijk
tot in detail onderzocht om te zien welk
deel van de biet kan worden gebruikt voor
materialen zoals lijm en verf.
Groen gas
Suiker Unie is een koploper in biobased denken en
doen. Restproducten van de suikerproductie vinden
bij ketenpartners gretig aftrek, waardoor Suiker Unie
zich in de voorhoede bevindt van de circulaire eco
nomie. En op terreinen waar je dat wellicht niet een,
twee, drie zou verwachten: zo is Suiker Unie de grootste
groen-gasproducent van Nederland. Zodra suiker
bieten worden verwerkt, blijven restproducten over
zoals bietenpuntjes en bladresten. In plaats van deze
als compost verwerken, worden deze reststromen ver
gist zodat biogas wordt geproduceerd. Uiteindelijk
blijven aan het einde van dit proces mineralen over
die weer als meststoffen worden gebruikt.

Samen schoner
Suiker Unie wil de hele productieketen verduurzamen.

En dat betekent: samenwerken. In je eentje lukt dat
niet; daar heb je meer partners voor nodig. Daarom
werkt Suiker Unie mee aan Stichting Veldleeuwerik.
Hier treffen alle ketenpartners elkaar en wordt er volop
samengewerkt om de circulaire economie een boost
te geven. Het begint met het delen van kennis om de
samenwerking echt op gang te krijgen en houden. En
in die samenwerking wordt ingezet op een constante
verbetering; zowel van de samenwerking als de toe
passingen van de reststromen. Op die manier wordt
de agrofoodsector groener, slimmer en beter.

Concurrerende duurzame economie
Waarom?
De behoefte aan grondstoffen neemt alleen maar toe terwijl grondstoffen schaarser worden. Steeds duide
lijker wordt de noodzaak om duurzamer met de beschikbare grondstoffen om te gaan. Dat is beter voor
onze leefomgeving maar is ook in toenemende mate een kwestie van economie.

Daarom!
Daarvoor zetten we in op een Brabantse economie waarin herbruikbaarheid van grondstoffen en het behoud
van natuurlijke hulpbronnen het uitgangspunt is in 2050. Het streven naar waardecreatie voor mens, natuur
en economie gaan daarbij hand in hand. Richting 2030 willen we samen met maatschappelijke partners het
gebruik van primaire grondstoffen verminderen.
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Kern van de visie
De 'magische winstverdubbelaar':
meerwaarde
Onze leefomgeving is nooit 'af'. We wonen, werken,
recreëren. Op een vierkante postzegel. Stedelijke ge
bieden worden drukker, andere gebieden lopen leeg.
Van oudsher zijn we gewend om daarbij in tegenstel
lingen te denken: woningen versus groen. Asfalt ver
sus luchtkwaliteit. Windmolens versus landschappelijke
kwaliteit. We denken bovendien graag in wetten en
regels, in kaders. Dit alles draagt bij aan ambtelijke
kwalen als verkokering en 'werken in silo's'. Dat is
niet langer houdbaar, in onze ogen. Initiatieven die
de claims van slechts één partij behartigen, zijn niet
af. Alleen door een bredere blik kunnen we Brabant
sterker, slimmer en circulair maken. We stellen daarom
voor om meer te werken met waarden. Waarbij we
mooie initiatieven bevorderen (in plaats van slecht
gedrag te bestraffen); waarbij we oog hebben voor
bedoelingen en gewenst effect in plaats van vast te
houden aan (oude) kaders. Die nieuwe manier van
kijken noemen we: diep (we weten hoe Brabant in
elkaar zit), rond (we zetten in op de balans tussen
people, planet, profit) en breed (in de wetenschap dat
we samen verder komen).

Sociale (en uiteraard ook,
technische) innovatie is een must
Eigenlijk is het al bijna normaal geworden: binnen
Europa hoort Brabant al jaren tot de 'innovation
leaders'. En alhoewel aan de top blijven moeilijker is,
dan er te komen, houdt Brabant deze positie vast. Dat
lukt ons, doordat we Brabant (blijven) zien als één
groot living lab. Waar we nieuwe ideeën ontwikke
len, waar we niet bang zijn om gewoon maar 'uit te
proberen'. Technologische en sociale innovatie gaat
daarbij hand in hand: high tech en high touch Het ene
kan niet zonder het andere: met als doel complexe
maatschappelijke vraagstukken rond energie, klimaat
en mobiliteit effectief te lijf te gaan. Bijvoorbeeld door
vernieuwers en voorlopers ruimte te geven. Door met
bedrijven en universiteiten een gezamenlijke leeragenda te formuleren. Zodat nieuwe kennis en com
petenties ontstaan. Maar vooral door technologische
innovaties in te bedden in het hier en nu. Zo ontstaan
nieuwe verbindingen en verhoudingen, nieuwe manie
ren van 'lerend organiseren.' Van samen ontdekken.

We geloven in
stap voor stap
In onze derde kernwaarde formuleerden we al dat groei
geen doel op zich is. Dat neemt niet weg dat we toch
wel voorwaarts willen. We stoppen niet met ons streven
naar de verdere verbetering van onze leefomgeving.
Met het bevorderen van gezondheid, veiligheid en
een fijne omgeving, En ook dat zeiden we al eerder:
landelijke normen zijn dan - soms- niet genoeg. Soms
willen we niet alleen meer, maar kunnen we ook meer.
Hetgeen niet wegneemt, dat we als provincie 'gewoon'
de wettelijk verplichte taken blijven uitvoeren, zodat,
zoals dat zo fraai heet, de basis op orde blijft.

Worstenbrood en bossche bol:
kwaliteit boven kwantiteit
Als het om eten gaat, weten we het intituïtief: té veel
is nooit lekker. Die intuïtie laat ons een tikje in de steek,
als het om economische groei gaat. Daar zijn we toch
geneigd te denken, dat 'meer' eigenlijk ook beter is.
Maar groei an sich is geen doel. We gaan voor 'an
ders en beter' in plaats van 'meer en verder', kwaliteit
boven kwantiteit, circulair boven lineair. Die 'groene'
groei is namelijk noodzakelijk voor de versterking van
welvaart en welbevinden. Waarbij we weten dat deze
vorm van groei nodig is om concurrerend te zijn. Dus
stimuleren we economische ontwikkelingen die toe
werken naar een circulaire economie. Kijken we naar
biobased grondstoffen, en ijveren we voor energiebe
sparing en beperking van uitstoot van broeikasgassen.
En prefereren we hergebruik van niet-vernieuwbare
grond- en hulpstoffen boven het aanspreken van nieu
we bronnen. In de wetenschap dat gebruiksruimte in
onze provincie schaars is.

Voorkomen
is beter dan genezen
Als we even uitzoomen uit Brabant en ons verplaatsen
naar de Wibautstraat in Amsterdam, dan is het beeld
meteen duidelijk. Nog niet zo lang geleden, ging in de
vaart der volkeren een prachtig stadsdeel tegen de
vlakte om ruim baan te bieden aan de auto. Vandaag
de dag zijn we meer bewust, dat een dergelijke aan
tasting van cultuurhistorisch erfgoed onomkeerbaar is.
En, om die reden, het natuurnetwerk Brabant (NNB)
van grote waarde is. Dat beeld gaat evenzeer op voor
bebouwde als voor niet bebouwde waarden. Denk
bijvoorbeeld aan de ondergrond: in deze meest trage
laag zijn de effecten van aantasting zonder meer lang
durig. En zoeken we 'daar' dus eerst naar alternatie
ven en stimuleren deze voordat we de ondergrond ver
storen. En handelen we pro-actief in plaats van reactief.
Omdat we weten, dat voorkomen écht beter is dan
genezen.
De Droomfase. Op de Dutch Design Week in Eindhoven kun je als bezoeker - jong en
oud - stilhouden bij de Klein Brabant Kar, een installatie die uitnodigt om als Braban
ders met elkaar te dromen over wat er in de Omgevingsvisie moet komen (2015-2016)
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Bijna iedereen kent het filmpje. Een man die raar aangekeken
wordt omdat ie in z'n eentje staat te dansen. Rond deze eenling
ontstaat in no-time een complete beweging. De succesfactor? De
first follower, de eerste persoon die zich aansluit bij deze danser.
Hij zorgt ervoor dat hij niet langer een gek is, maar dat het gek
is als je niet mee doet!

::::::::::
De Durf-fase. In het Bestuurderscafé - telkens op verschillende plekken, dit keer op de
Tramkade in Den Bosch - worden kritische vrienden uit bedrijfsleven, onderwijs en
waterwereld uitgenodigd om de stappen te formuleren die leiden naar de Doe-fase

Als provincie proberen wij met de Omgevingsvisie een beetje die gek te zijn,
maar we zien in Brabant al verschillende overheden spreekwoordelijk dansen.
Zo heeft Oirschot als pilot van de Omgevingswet recent haar omgevingsvisie
vastgesteld, heeft Uden haar visie mede op een G1000 gebaseerd, hebben
ook Tilburg en Oisterwijk al een vastgestelde omgevingsvisie en is Breda op
expeditie. En was Boekel de eerste gemeente in Nederland die aan de slag
ging met een omgevingsplan. Ook de regio's zitten ondertussen niet stil. Op
deze schaal bepalen gemeenten en andere partijen wat zij van belang vinden
voor de toekomst van de fysieke leefomgeving.

.

De Denkfase. Op de Dag van de Brabantse Omgevings
Bosch wisselen experts en professionals hun denkbeelde
karakter moet de Omgevingsvisie hebben '(2016-2017)

de Bra

thallen in Den

Het swingt dus al in Brabant, en maar goed ook! Als alle overheden deel gaan
nemen aan de beweging en aan de slag gaan met het werken met de Omgevingswet wordt het mogelijk om samen krachtig te werken aan de fysieke
leefomgeving in Brabant.

(2017).
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Colofon: Deze uitgave is in opdracht van de provincie Noord-Brabant gemaakt door: EMMA - Experts in media en maatschappij, Maan concept
Wim Hollemans Fotografie, Kamper Nauta en team Brabantse Omgevingsvisie.
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