
2. Hoge kwaliteit van leven



Provincie Noord-Brabant

Onze opgave

Hoge kwaliteit van leven
Hoe ziet onze Brabantse samenleving in 2030 eruit? De samenleving individualiseert, we focussen meer op 
welzijn dan op welvaart en we worden gemiddeld steeds ouder. Onderlinge verschillen worden groter: tussen 
stad en streek, tussen jong en oud en tussen praktisch en theoretisch opgeleiden. De ontwikkelingen op het 
gebied van onder meer digitalisering en energie brengen voor velen kansen met zich mee, maar voelen voor 
sommige groepen ook als een bedreiging.
In deze veranderende samenleving zien we in Brabant een extra dimensie als het gaat om de steden, de 
middelgrote gemeenten en de randen van onze provincie. Het gaat de meeste Brabantse stedelijke gebieden voor 
de wind. Tegelijkertijd staat de kwaliteit van leven in sommige wijken in de stad, middelgrote gemeenten en de 
randen daaromheen onder druk. Er ontstaan verschillen in gezondheid, onderwijs, arbeid en inkomen, wonen en 
voorzieningen zoals sport en cultuur.
We willen in Brabant een krachtige, energieke en diverse samenleving. We zien graag dat alle mensen gelijke 
kansen krijgen en benutten. De provincie kan met sport, cultuur en erfgoed een bijdrage leveren om de sociale 
cohesie in Brabant te versterken en onze trots te verbeelden.

Onze inzet

Versterken van het 'blijfklimaat'
De internationale trend van de trek naar de stad kunnen we als provincie niet keren. Als gevolg hiervan zien we 
een ‘braindrain’ ontstaan, zowel binnen Brabant als van Brabant richting de Randstad. Wel kunnen we eraan 
bijdragen dat Brabantse dorpen en middelgrote gemeenten plekken blijven die aantrekkelijk zijn om te wonen, 
werken en leven. Plekken die zich bewust onderscheiden van de stad door rust en ruimte. Om het ‘blijfklimaat’ 
in deze gemeenten te versterken, gaan we in overleg met onze partners om te kijken waar we samen meerwaarde 
kunnen creëren. Bijvoorbeeld door toepassing van innovaties op het gebied van openbaar vervoer, wonen en de 
energietransitie.
Gedeputeerde: Sloot Marianne, van der

Sociale veerkracht en maatschappelijke transities
Belangrijk voor het verstevigen van het ‘blijfklimaat’ zijn de lokale initiatieven waarin Brabanders samen 
werken aan oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van vandaag en morgen. In de afgelopen periode 
is door de
provincie samen met partners een infrastructuur opgezet om de sociale veerkracht van lokale initiatieven aan te 
jagen, te ondersteunen en te versterken. Die netwerken beginnen nu hun vruchten af te werpen. We blijven deze 
ontwikkelingen volgen vanuit onze rol als middenbestuur. Hierbij streven we ernaar dat initiatieven vooral van 
de grond komen op plekken waar een maatschappelijke uitdaging ligt. We hebben daarbij bijzondere aandacht 
voor de ontwikkeling van de basisvaardigheden voor Brabanders op het gebied van onder meer digitalisering, 
taal en gezondheid. Ons programma Sociale Veerkracht loopt eind 2019 af. We ontwikkelen samen met onze 
partners, in het licht van de maatschappelijke transities, een nieuwe visie op sociale veerkracht en leefbaarheid.
Gedeputeerde: Sloot Marianne, van der

Cultuur
Cultuur biedt mensen volop kansen voor ontplooiing en creativiteit. Negen van de tien Brabanders bezoeken 
culturele activiteiten: van dancefeest tot carnavalsoptocht en van ballet tot toneel. Ruim 60% van onze inwoners 
beoefent zelf een culturele activiteit. Mede dankzij de aanwezigheid van een groot aantal kunstvakopleidingen, 
het grote aanbod aan festivals, musea en een stevig cultureel ecosysteem is Brabant de derde culturele regio van 
Nederland. Naast cultuur als intrinsieke waarde, is cultuur ook een belangrijke waarde voor onze 
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vrijetijdseconomie, het onderwijs en het vestigingsklimaat. Vernieuwing, inspiratie en innovatie gaan daarbij 
hand in hand om het bereik van cultuur voor iedere Brabander te vergroten. Het vergroten van deze impact 
begint bij de cultuureducatie van onze jongeren en het hebben van aandacht voor talentvolle mensen. We willen 
als provincie het bereik van de cultuureducatie binnen de bestaande infrastructuur versterken zonder op de stoel 
van de gemeenten te gaan zitten.
Gedeputeerde: Sloot Marianne, van der

Culturele makers en talenten
Om onze positie als top kennis- en innovatieregio te behouden en uit te bouwen, blijven we investeren in de 
Brabantse vrijetijdseconomie en ons vestigingsklimaat. Belangrijke voorwaarden hiervoor zijn een breed aanbod 
van sport en cultuur. Passend bij het design-profiel van de Brainportregio blijven wij ons daarom sterk maken 
voor een Rijksmuseum voor Design. We continueren een duurzame versterking van het cultuursysteem door 
makers, talenten en culturele initiatiefnemers te ondersteunen. Zowel in de basis als in de top. Daarbij blijven we 
kritisch toetsen op de te bereiken resultaten. De evaluatie van het Brabant C-fonds moet ons daarin inzicht 
geven. We erkennen het belang van de philharmonie zuidnederland voor Brabant en zeggen subsidie toe voor de 
komende collegeperiode. We vragen ook het bedrijfsleven het orkest te blijven ondersteunen.
Gedeputeerde: Sloot Marianne, van der

Brabants cultureel erfgoed
De honderden kloosters, kerken, fabrieken, vestingsteden en buitenplaatsen vertellen niet alleen de geschiedenis 
van Brabant. De monumenten bepalen ook de identiteit waardoor mensen zich hier thuis voelen. Tilburgers zijn 
vervuld van trots wanneer hun voormalige locomotiefhal wordt omgebouwd tot LocHal en daarmee een nieuw 
‘icoon van deze tijd’ wordt. Ons cultureel erfgoed draagt op die manier bij aan de aantrekkelijkheid van onze 
provincie, en verbindt veel vrijwilligers. Om die historie te bewaren, blaast de provincie samen met 
marktpartijen nieuw leven in iconische monumenten en bewaart ze daarmee voor de toekomst. Daarbij kijken we 
samen met GRUTS op een inventieve manier naar mogelijke nieuwe maatschappelijke functies die met behoud 
van erfgoed gecombineerd kunnen worden. Om keuzes te maken in het erfgoed dat we willen behouden, 
restaureren en herbestemmen, continueren we onze inzet op het Brabants cultureel erfgoed. We blijven werken 
aan de verhaallijnen ‘Religieus Brabant’, ‘Bevochten Brabant’, ‘Innovatief Brabant’ en ‘Bestuurlijk Brabant’. In 
2019 besteden we bijzondere aandacht aan het feit dat Brabanders inmiddels 75 jaar in vrijheid kunnen leven. 
Hierbij staat herdenken en nadenken over deze mijlpaal centraal als grondstof voor verbeeldingskracht.
Gedeputeerde: Sloot Marianne, van der

Gezondheid
Hoe mooi en succesvol Brabant ook is, uiteindelijk is gezond zijn de belangrijkste voorwaarde voor kwaliteit 
van leven. Dat roept de vraag op of we in Brabant op de goede weg zijn op dit gebied. Gezondheidszorg is geen 
taak van de provincie. Wel is 50% van de gezondheidsbeleving afhankelijk van de omgevingsfactoren die we 
wel kunnen beïnvloeden. Daarom bewaken we dat de gezondheid van de Brabander wordt meegewogen in ons 
beleid en bij de uitvoering van onze taken. Want hoe gezonder je bent, hoe meer je jezelf kunt ontplooien en hoe 
meer je mee kunt doen met de samenleving. We gaan als provinciebestuur de Brabander niet voorschrijven wat 
hij wel of niet mag eten of hoe vaak iemand moet gaan sporten. Wel gaan we mensen uitdagen en faciliteren om 
gezonder te leven. Bijvoorbeeld door de aanleg van snelfietspaden waardoor de fiets een goed alternatief is voor 
de auto en de bus bij het woon-werkverkeer. En door de realisatie van aantrekkelijke natuurgebieden die 
letterlijk uitnodigen om buiten te recreëren. Ook onze inzet om de duurzame productie van gezond voedsel te 
bevorderen, draagt bij aan een vitaal Brabant. Belangrijk aandachtspunt in ons beleid is de voortdurende 
verbetering van omgevingsfactoren als de lucht-, water- en bodemkwaliteit en het beperken van geluid- en 
geurhinder.
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We zoeken aansluiting bij het landelijke Schone Lucht Akkoord. En om de staat van de Brabantse gezondheid 
betrouwbaar te kunnen staven, gaan we intensiever samenwerken met de GGD’s die met de Brabantse 
omgevingsscan een breed data-instrument aanbieden. Hiervan kunnen we bij de vorming van beleid 

gebruikmaken. 
Samen met onze 
partners, met name 
gemeenten, 

omgevingsdiensten en GGD’s, implementeren wij de resultaten van het Veehouderij en Gezondheid 
Omwonenden onderzoek 3.
Gedeputeerde: Sloot Marianne, van der

Sport
Ook sport houdt mensen gezond en vitaal en geeft plezier. Maar bovenal zorgt sport ervoor dat mensen met 
elkaar in verbinding blijven, ongeacht afkomst, opleidingsniveau of talent. De 5000 sportclubs in Brabant 
vormen daarbij een belangrijk fundament van onze samenleving. De provincie speelt voor de top- en 
breedtesport op het bovenregionale niveau een verbindende rol. We blijven ons daarbij inzetten voor sporten 
voor mensen met een beperking. Toonaangevende sportevenementen maken Brabant aantrekkelijker voor onze 
inwoners en bezoekers. Om onze gezamenlijke Brabantse sportambities op langere termijn helder te maken, 
stellen wij samen met onze partners een provinciaal sportakkoord op. Dit akkoord is complementair aan het 
nationaal Sportakkoord van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, NOC*NSF en VNG. Ter 
ondersteuning van het provinciaal sportakkoord, richten we een Brabants Sportfonds op waarin we samen met 
het bedrijfsleven en gemeenten komen tot cofinanciering voor talentontwikkeling, innovatie en evenementen.
Gedeputeerde: Sloot Marianne, van der

Gedeputeerde aan het woord
 

Marianne van der Sloot, gedeputeerde Samenleving, Cultuur en Erfgoed: 
"Kiezen voor kwaliteit’ betekent voor mij… dat het in elke wijk en ieder dorp fijn wonen, goed leven en veilig 
opgroeien is. Dát is leefbaarheid.
Ik wil deze bestuursperiode… samen met de Brabanders aan de slag om onze provincie nog mooier te maken: elk 
initiatief is welkom!
In 2030… is Brabant nog steeds toonaangevend op het gebied van sport, cultuur en erfgoed en profiteren alle 
Brabanders daarvan mee."
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