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Provincie Noord-Brabant

A. Duurzame verstedelijking

Onze opgave

A. Duurzame verstedelijking
De maatschappelijke transities veranderen het landschap en de ruimtelijke structuur van Brabant. Omdat de 
ruimte schaarser wordt en daarmee onder druk komt, moeten we als provincie keuzes maken. Bevolkingsgroei 
en economische activiteiten concentreren zich in toenemende mate in de Brabantse steden met ook daar 
schaarste tot gevolg. Zo neemt de druk op de woningmarkt toe, evenals het aantal files en de drukte in het 
openbaar vervoer. Deze ontwikkelingen gaan samen met de groeiende noodzaak om mobiliteit te verduurzamen, 
energieneutraal te worden en de ruimte klimaatbestendig in te richten. We zien de dynamiek van de Brabantse 
steden en het stedelijk netwerk samengaan met een toenemende demografische druk en een opgave voor meer 
vitaliteit in de meer landelijke delen van onze provincie en in de middelgrote steden.

Onze inzet

Duurzame verstedelijking - Afspraken maken met ruimtevragers
Werklocaties zijn een belangrijke ruimtevrager in Brabant. Zo laten de prognoses een uitbreidingsbehoefte zien 
bij delen van de industrie en logistiek. Wij willen de economische dynamiek, zorgvuldig ruimtegebruik, de 
energie- en klimaatopgave en de toegevoegde waarde voor de Brabantse arbeidsmarkt van onze werklocaties 
versterken. We gaan samen met gemeenten in gesprek met bedrijven die zich hier willen vestigen of willen 
uitbreiden. Door met de eindgebruikers aan tafel te gaan, kunnen we op voorhand afspreken om private ambities 
en publieke waarden met elkaar te verbinden. We bieden ruimte aan bedrijven die waarde toevoegen aan onze 
Brabantse economie en een bijdrage willen leveren aan de omgevingskwaliteit. Wij bouwen daarbij verder op de 
aanpak die wij in de afgelopen periode met andere overheden en bedrijven hebben ontwikkeld. Op deze wijze 
gaan wij ook met gemeenten en bedrijven in gesprek over bereikbaarheidsvraagstukken, energiegebruik en over 
de huisvesting van arbeidsmigranten. Wij verwachten dat alle partners hierin hun verantwoordelijkheid nemen 
en zullen hen daarin ondersteunen.
Gedeputeerde: Merrienboer Erik, van

Duurzame verstedelijking - Maximaal inzetten woningbouwprogramma
De ruimtelijke kwaliteit van onze steden en dorpen is een centrale pijler voor een gezond en dynamisch woon-, 
leef- en vestigingsklimaat. Er liggen grote uitdagingen op het gebied van het vitaal houden van binnensteden en 
het tegengaan van leegstand. We willen met het woningbouwprogramma maximaal inzetten op binnenstedelijke 
(transformatie)locaties en het herbestemmen van leegstaand commercieel en maatschappelijk vastgoed. Onze 
provinciale inzet richten we vooral op die gebieden waar er aanvullend provinciaal belang is naast wonen en 
werken (erfgoed, energie, leefbaarheid) en waar synergie mogelijk wordt gemaakt. We streven naar een actief, 
langjarig partnerschap met gemeenten rond concrete stedelijke transformaties. In aanvulling op kennisdeling en 
regionale samenwerking benutten we uit de Omgevingswet zowel de ruimte voor maatwerk als voor 
meerwaarde. Ons Ontwikkelbedrijf zetten we optimaal in voor de benodigde realisatiekracht om deze 
transformaties mogelijk te maken. Daartoe verruimen wij de mogelijkheden voor het Ontwikkelbedrijf om in 
complexe situaties ook risicodragend te participeren. We zoeken daarnaast aansluiting het Stedelijk 
Transformatiefonds dat door het Rijk is opgezet.
Gedeputeerde: Merrienboer Erik, van

Duurzame verstedelijking - Mogelijkheid tijdelijke vergunning
Om de omgevingskwaliteit in Brabant te vergroten, willen we meer gebruik maken van het tijdelijk vergunnen 
van functies als wonen, bedrijfsruimtes, energieopwekking en mestbewerking. Tijdelijk vergunnen past in een 
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bredere inzet van de provincie om onder meer overlast, ondermijning en vervuiling te voorkomen. Ook 
bevorderen we dat vergunningen kunnen worden ingetrokken indien niet tijdig gerealiseerd wordt. Ten slotte 
onderzoeken we een bredere inzet van de “phase out-methode”. Hierbij krijgen eigenaren een vooraf bepaalde 
periode om hun investering terug te verdienen en zo de kosten voor transformatie van de locatie te dragen. Daar 
waar we eigenaren uitdagen hun verantwoordelijkheid te nemen, is het onze uitdaging ze daarin passend en met 
maatwerk te ondersteunen.
Gedeputeerde: Merrienboer Erik, van

Duurzame verstedelijking - Omgevingsverordening
De komende periode vertalen wij de Brabantse Omgevingsvisie naar een provinciale Omgevingsverordening. 
Uitgangspunt hierbij is dat er een beleidsrijke implementatie van de Omgevingswet komt. Gebaseerd op de 
goede ervaringen die we bij de totstandkoming van de Omgevingsvisie hebben opgedaan, willen we ook de 
Omgevingsverordening in nauwe samenspraak met Provinciale Staten opstellen. De implementatie van de 
Omgevingswet is ook een digitaliseringsopgave waarvoor wij onze verantwoordelijkheid nemen.
Gedeputeerde: Merrienboer Erik, van

Duurzame verstedelijking - Omgevingsvisie
De Brabantse Omgevingsvisie vormt de komende periode de basis voor de ontwikkeling van de woon-, werk- en 
leefomgeving in Brabant. Op basis van de in de Omgevingsvisie geldende principes en waarden, zetten we in op 
het creëren van meerwaarde, zorgvuldig ruimtegebruik en toekomstige landschappen. Het toevoegen van 
kwaliteit is hierbij uitgangspunt van ons handelen.
Gedeputeerde: Merrienboer Erik, van

Duurzame verstedelijking - Ruimte voor nieuwe woonvormen
De vergrijzing en het sterk toenemende aantal eenpersoonshuishoudens bereiken in 2040 hun hoogtepunt. 
Hiermee veranderen ook de woonwensen. Betaalbaarheid, wonen met zorg, wonen als een service en wonen in 
balans met de (natuurlijke) omgeving zijn trends die zich de komende jaren verder zullen manifesteren. 
Daarnaast is de Brabantse markt voor starters relatief duur. Om hieraan tegemoet te komen, stimuleren wij de 
komende periode onze partners om te komen tot een gevarieerd woningaanbod dat voor elke Brabander 
toegankelijk is en blijft. Hiervoor willen we het makkelijker maken om grote woningen (al dan niet tijdelijk) 
door meerdere huishoudens te laten bewonen. Specifieke aandacht richten wij op het verkennen van 
mogelijkheden naar woningen van tijdelijke aard. Ook hier is toevoegen van duurzaamheid en 
omgevingskwaliteit ons uitgangspunt. Door het gericht stimuleren van nieuwe woonvormen, niet alleen 
binnenstedelijk, maar ook in het buitengebied, bieden wij ook mogelijkheden voor bewoning voor specifieke 
doelgroepen als ouderen en mantelzorgers. Hiervoor ontkoppelen we woonbestemming en bewonen. Dit is altijd 
maatwerk en is altijd in dienst van de versterking van het buitengebied. Ten slotte verdient bouwen in eigen 
beheer /collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) een meer centrale plaats in de inspanningen van 
gemeenten, corporaties en marktpartijen.
Gedeputeerde: Merrienboer Erik, van

Duurzame verstedelijking - Sturen op zorgvuldig ruimtegebruik en realisatie
Onze woonopgave is fors en vraagt om een versnelling van de huidige productie. Door kleinere huishoudens en 
binnenlandse en buitenlandse migratie moeten er tot 2050 circa 150.000 woningen worden toegevoegd. 
Driekwart daarvan moet al in de komende tien tot vijftien jaar gebouwd worden. Daarom zetten we de Brabantse 
woonagenda voort. We vragen gemeenten de woningbouwprognoses en de regionale monitoring van de 
woningbouwproductie als uitgangspunt te nemen voor het aantal te bouwen woningen per gemeente. Ook de 
komende jaren sturen wij als provincie niet op basis van contingenten. Hiervoor verlangen we van steden en 
dorpen dat ze samen zorgen voor vraaggerichte en flexibele woningbouwprogramma’s en dat 
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overprogrammering voorkomen wordt. Voor alle steden en dorpen geldt: sturen op realisatie en niet alleen op 
plannen. Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor de inbreidingslocaties en binnengemeentelijke 
transformatieopgaven. Daar waar het gaat om uitleglocaties vragen wij van gemeenten dat zij dit binnen de regio 
met elkaar afstemmen. Als provincie hebben wij een rol in het bevorderen van regionale afspraken. Wij sturen 
op zorgvuldig ruimtegebruik door bijvoorbeeld locatiekeuzes, mobiliteitsbeleid en verduurzaming aan elkaar te 
koppelen. We jagen innovaties in de bouw- en woonsector aan, bijvoorbeeld in de proeftuin Brainport Smart 
District en de innovatiehub SPARK. Onze inzet op ‘vakantieparken’, aanpak leegkomende agrarische 
bedrijfsgebouwen en proeftuinen Omgevingswet zetten we door en schalen we indien nodig op.
Gedeputeerde: Merrienboer Erik, van

Duurzame verstedelijking - Wonen, werken en retail
De komende periode bestendigen we ons beleid op het gebied wonen, werken en retail. Voor de opgave van 
wonen en werken, maken wij samen met andere partijen keuzes die maatschappelijke meerwaarde hebben en de 
ruimtelijke kwaliteit van onze provincie versterken. We willen ruimtelijke ontwikkelingen duurzaam, gezond, 
circulair en sociaal-inclusief vormgeven. In deze opgaven spelen wij, vanuit onze visie, als provincie een actieve 
rol door richting te geven, beweging te stimuleren en mogelijk te maken.
Gedeputeerde: Merrienboer Erik, van

Gedeputeerde aan het woord
 

Erik van Merrienboer, gedeputeerde Ruimte en Wonen:
"Kiezen voor kwaliteit’ betekent voor mij… de overtuiging dat we juist en alleen door een consequente keuze 
voor kwaliteit, de grote maatschappelijke opgaven in Brabant duurzaam en sociaalinclusief kunnen realiseren.
Ik wil deze bestuursperiode… met excellent maatwerk tonen dat het voorzien in urgente behoeften aan ruimte 
voor wonen en ook werken hand in hand gaat met het versterken van de kwaliteit van onze leefomgeving, in stad 
en rand.
In 2030… zijn de Brabanders trots op elkaar en op Brabant omdat de dynamiek van maatschappelijke en 
ruimtelijk-economische veranderingen samen is gegaan met behoud en versterking van zowel de kwaliteit van de 
leefomgeving als de sociale kwaliteit.

B. Natuur, water en milieu

Onze opgave

B. Natuur, water en milieu
Tussen en in de Brabantse stedelijke regio’s liggen mooie landschappen en natuurgebieden. Toch baart de 
toestand van de Brabantse natuur ons zorgen. De biodiversiteit is de afgelopen decennia afgenomen en 
stabiliseert zich op een te laag niveau. Onze natuurgebieden hebben te lijden onder de vermesting, verdroging en 
versnippering. Daarnaast wordt ons klimaat steeds grilliger met grote pieken van neerslag en periodes van 
droogte. De extreme hagelbui in de zomer van 2016 en de extreem droge zomer van afgelopen jaar staan ons nog 
vers in het geheugen. Omdat de verwachting reëel is dat deze ontwikkeling zich doorzet, neemt dit 
provinciebestuur nu maatregelen die passen in een samenhangend natuur-, landschap- en waterbeleid. Hierbij 
richten wij ons op de realisatie van een robuust, samenhangend natuurnetwerk, de versterking van de kwaliteit 
van het Brabantse landschap, het herstel van de biodiversiteit en het bergen en vasthouden van water. In een 
bredere gebiedsgerichte benadering streven we naar verbinding van deze doelen met versterking van de 
recreatieve functie, het vastleggen van CO2 en transitie naar kringlooplandbouw.
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Onze inzet

Natuur, water en milieu - Natuurnetwerk Brabant
Om het hele Natuurnetwerk Brabant (NNB) in 2027 te realiseren, is tijdige beschikbaarheid van gronden 
cruciaal. Daarom versnellen we deze bestuursperiode de verwerving van de benodigde gronden met als doel om 
in 2025 alle benodigde gronden beschikbaar te hebben. Daarmee resteert nog twee jaar om de gronden ook in te 
richten. Van de resterende inrichtingsopgave van circa 9.000 hectare willen we ruim de helft in deze 
bestuursperiode in uitvoering nemen. Om een snellere realisatie van het NNB mogelijk te maken, verruimen we 
– binnen de financiële kaders van het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) - het instrumentarium van het 
GOB. In gebieden waar landbouw en natuurfuncties naast elkaar liggen, willen we als provincie bijdragen aan de 
transitie naar kringlooplandbouw door een actieve grondpolitiek te voeren. Samen met gemotiveerde agrarische 
ondernemers zoeken we naar synergie tussen natuur, landbouw en landschap. Daarbij denken we onder meer aan 
inzet van ruilgronden buiten het NNB, een (tijdelijke) uitgave van gronden in (erf)pacht en het aangaan van 
publiek-private samenwerkingsconstructies waarmee ook private investeringen kunnen worden aangetrokken. 
Ook willen we meer flexibel omgaan met de grenzen van het provinciale deel van het
NNB onder voorwaarde dat het natuurnetwerk één aangesloten geheel wordt. In samenwerking met de B5-steden 
zoeken we daarbij ook naar mogelijkheden om nieuwe natuur te realiseren aan de randen van de stad en de 
groenblauwe dooradering van het stedelijke gebied te versterken.
Gedeputeerde: Grashoff Rik

Natuur, water en milieu - Ecologische verbindingszones
Een essentieel onderdeel van het NNB zijn de ecologische verbindingszones. Deze groene verbindingen tussen 
natuurgebieden zorgen ervoor dat dieren en planten niet geïsoleerd raken en een aaneengesloten natuurgebied 
ontstaat. De realisatie van deze ecologische verbindingszones blijft achter bij onze ambities. Daarom willen we 
deze opgave versnellen en circa 200 hectare aan ecologische verbindingszones per jaar aanleggen. Hiervoor 
maken we afspraken met waterschappen en gemeenten. We realiseren deze ambitie binnen de beschikbare 
middelen voor natuur.
Gedeputeerde: Grashoff Rik

Natuur, water en milieu - Aanleg meer bos
Als provincie willen we een bijdrage leveren aan de klimaatopgave door meer bos aan te leggen. Met meer 
bossen zorgen we voor de binding van CO2, versterken we onze biodiversiteit en gaan we verdroging tegen. De 
ambitie is om tot 2030 het bosgebied in Brabant te laten groeien met circa 13.000 hectare. In de komende 
bestuursperiode maken we een begin met de aanplant van tenminste 2.500 hectare bos. Deze bossen realiseren 
we grotendeels binnen de grenzen van het NNB, maar deels ook daarbuiten en altijd in afstemming met andere 
beleidsambities. Daarbij verbinden we het bos met functies zoals recreatie, bosbouw en voedselbos.
Gedeputeerde: Grashoff Rik

Natuur, water en milieu - Waterbeleid voor de toekomst
Als provincie hebben we een rol om te zorgen voor voldoende water voor mens, plant en dier. Samen met onze 
partners moeten we ervoor zorgen dat we Brabant beschermen tegen te natte of te droge voeten. Zeker met de 
snelle verandering van het klimaat vraagt dat om een watersysteem dat is ingericht op langere periodes van 
droogte en heftige regenval. In samenhang daarmee verbeteren we de waterkwaliteit en grondwatersituatie. 
Samen met de waterschappen en onze partners in het bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke 
organisaties zoeken we naar de optimale aanpak van het watersysteem. In het najaar van 2019 zullen wij op 
hoofdlijnen de plannen voor de nieuwe planperiode vanaf 2022 vormgeven en daarvoor vroegtijdig de benodigde 
middelen reserveren. Voor het nu lopende Provinciaal Milieu- en Waterplan (PMWP) bezien we hoe de 
uitvoering kan worden versneld en versterkt met het oog op klimaatadaptatie. Daarbij geldt dat we meer nog dan 
tot op heden zoeken naar een inbedding van het PMWP in de bredere gebiedsgerichte benadering.
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Gedeputeerde: Grashoff Rik

Natuur, water en milieu - Gebiedsgerichte aanpak
Om onze ambities te realiseren, gaan we de water- en natuurdoelen in meer samenhang met de landschappelijke 
en economische doelen oppakken. Hiervoor volgen we een integrale gebiedsgerichte aanpak en richten we ons 
op de realisatie van grote aaneengesloten gebieden. We starten daarbij in de voor Brabant belangrijke 
beeklandschappen. In deze gebieden willen we functies meer met elkaar verbinden. De uitvoeringscapaciteit 
wordt hiervoor versterkt. We omarmen het initiatief voor het ‘Van Gogh nationaal park’. Dit initiatief krijgt een 
plek in deze gebiedsgerichte aanpak. De partners van het manifest ‘Brabants Mozaïek in ontwikkeling’ worden 
nauw bij de gebiedsgerichte aanpak betrokken.
Gedeputeerde: Grashoff Rik

Natuur, water en milieu - Jacht
We zetten het huidige faunabeheerbeleid voort. De huidige evenwichtige samenstelling van het 
faunabeheereenheid en de vastgestelde uitgangspunten voor de jacht zijn daarbij voor ons de basis.
Gedeputeerde: Grashoff Rik

Natuur, water en milieu - Vergunning, toezicht en handhaving (VTH)
Om de kwaliteit van onze leefomgeving te verbeteren, zetten we het beleid voort om de uitstoot van schadelijke 
stoffen naar lucht, water en bodem terug te dringen. Het is van belang om de naleving van deze maatregelen te 
kunnen handhaven en de effecten van het beleid te kunnen monitoren. Om die reden zetten we de 
geïntensiveerde inspanningen op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving voort. Om de te 
verwachte piek in het aantal vergunningaanvragen voor stalaanpassingen in 2020 op te kunnen vangen, breiden 
wij tijdelijk de personele capaciteit uit. Ook het programma ‘Intensivering toezicht veehouderij’ zetten we voort. 
We ondersteunen gemeenten bij de uitvoering van de extra VTH-taken, mits die gemeenten het Bestand 
Veehouderij Bedrijven (BZV) actueel hebben en de BZV zichtbaar toepassen via de BZV-applicatie.
Gedeputeerde: Grashoff Rik

Natuur, water en milieu - Toezicht Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA's)
Zeker met de toename van het aantal dumpingen van drugsafval in onze natuurgebieden, blijft toezicht door 
BOA’s noodzakelijk. De tijdelijke versterkte inzet van negen BOA’s in het buitengebied en de Brabantse 
natuurgebieden zetten we daarom voort. De benodigde middelen daarvoor worden toegevoegd aan de 
hectarevergoeding van de terreinbeherende organisaties.
Gedeputeerde: Grashoff Rik

Natuur, water en milieu - Omgevingsdiensten
Een adequaat functioneren van onze omgevingsdiensten is belangrijk voor het uitvoeren van onze provinciale 
milieutaken. We indexeren de komende periode onze meerjarenbegroting en daarmee de bijdrage aan de 
omgevingsdiensten. Waar nodig gaan wij met de omgevingsdiensten en de deelnemende gemeenten in gesprek 
over de wijze van sturing. Met een efficiënte en effectieve inzet van middelen en instrumenten willen we tot een 
zo groot mogelijk doelbereik komen.
Gedeputeerde: Grashoff Rik

Natuur, water en milieu - Geurbeleid
We onderzoeken een mogelijke aanpassing van het huidige Brabantse geurbeleid. Hierbij streven we naar een 
verschuiving van metingen van emissies van de bron naar de geurbelasting op geurgevoelige objecten.
Gedeputeerde: Grashoff Rik
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Woord van gedeputeerde
 

Rik Grashoff, gedeputeerde Natuur, Water en Milieu:
"Kiezen voor kwaliteit’ betekent voor mij… kiezen voor schone lucht, schoon water en schone bodem en kiezen 
voor de prachtige natuurgebieden en landschappen van Brabant.
Ik wil deze bestuursperiode… het Natuurnetwerk Brabant snel verder vormgeven. Tegelijk wil ik ervoor zorgen 
dat we droge voeten houden bij steeds heftiger regenbuien en zorgen dat we niet té droge voeten krijgen bij 
langdurige periodes van droogte.
In 2030… is Brabant een nog fijnere plek om te wonen, leven en werken. Onze beeklandschappen zijn mooier én 
beter ingericht op de klimaatverandering. We hebben er veel bos bij gekregen en de biodiversiteit gaat flink 
vooruit. We kunnen in ons Brabantse land voluit wandelen, fietsen en recreëren."

C. Energie-neutrale en circulaire samenleving

Onze opgave

C. Energie-neutrale en circulaire samenleving
Internationale en nationale ambities onderstrepen de noodzaak van de energietransitie met als mijlpalen het 
Akkoord van Parijs en het Ontwerp Klimaatakkoord. Als Brabant leveren wij onze bijdrage op een Brabantse 
manier: dat wil zeggen we gaan voor de doelstellingen en met een goed oog voor het benodigde draagvlak. Met 
een strategie waar Brabant gezonder, mooier en sterker van wordt, geven we invulling aan onze afspraken met 
het Rijk. Als provinciebestuur zien wij de energietransitie als provinciale kerntaak. We hebben daarbij de 
ambitie om enerzijds te verduurzamen door in 2030 50% van onze energie op te wekken uit duurzame bronnen. 
Anderzijds willen we vergroenen door in 2030 een 50%-reductie van de CO2-uitstoot ten opzichte van 1990 te 
realiseren.
We zien de energietransitie als een gedeelde opgave waarvoor draagvlak en draagkracht van groot belang zijn. 
Als provincie willen we Brabant in beweging brengen om te handelen vanuit de kansen van de energietransitie. 
Hiervoor delen en verspreiden wij kennis in Brabant over onder meer energiebesparing in wijken en bij 
bedrijven, slimme keuzes voor het opwekken van duurzame energie en participatie van Brabanders in 
energieprojecten. Hierdoor ontstaat een lerend effect in Brabant en kunnen we ‘best practices’ opschalen. We 
verbinden daarnaast partijen met elkaar en initiëren complexe projecten. Als provinciebestuur wegen we alle 
energiebronnen af op basis van inhoudelijke argumenten als CO2-reductie, kosteneffectiviteit, inpasbaarheid in 
het energiesysteem, neveneffecten, draagvlak, en de aansluiting bij het ecosysteem van kennisinstellingen en 
bedrijven. We blijven daarbij open staan voor
nieuwe technieken die in het licht van voorgaande afwegingen in 2050 energieneutraal kunnen zijn.

Onze inzet

Energie-neutrale en circulaire samenleving - Energieagenda 2019-2030
De in december 2018 vastgestelde Energieagenda, met daarin de acht Brabantse principes, is in de komende 
periode leidraad voor ons handelen. We ontwikkelen uitvoeringsprogramma’s voor de vijf transitiepaden: 
elektriciteit, gebouwde omgeving, mobiliteit, landbouw en industrie. Hiervoor volgen we de strategie van 
‘mobiliseren van de samenleving’, ‘selectief en slim stimuleren van koplopers’ en ‘slim integraal combineren’. 
In onze aanpak van de energietransitie volgen we een koers die solide is en aansluit op onze eigen kracht en 
mogelijkheden en bovendien gericht is op het benutten van de kansen in Brabant.
Gedeputeerde: Spierings Anne-Marie
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Energie-neutrale en circulaire samenleving - Helpende hand en verbinden opgaven
Met ons netwerk van overheden, betrokken inwoners, maatschappelijke organisatie, kennisinstellingen en 
bedrijven, willen wij in de komende periode een rol spelen in de energieopgave. We zien onszelf als een 
verbindende schakel tussen het Rijk, de regio’s en gemeenten. Daarbij richten wij ons op het creëren en benutten 
van kansen en het wegnemen van belemmeringen. We laten de verantwoordelijkheid daar waar die hoort en 
reiken waar nodig een helpende hand aan. Met gemeenten die vragen om onze steun voor potentiële locaties 
voor windenergie, gaan we als gelijkwaardige partners aan de slag. Zoals we dat ook bij de A16 hebben gedaan. 
De bestaande afspraken ‘Wind op land’ uit het Energieakkoord en de elektriciteitswet voeren we uit.
Gedeputeerde: Spierings Anne-Marie

Energie-neutrale en circulaire samenleving - Regionale energie strategieën
In de vier Regionale Energie Strategieën (RES’en) zitten wij als gelijkwaardige partner aan tafel. De 
Verordening Ruimte en de Omgevingsverordening zijn hiervoor ons kader. De principes van de Energieagenda 
zijn onze leidraad voor het vormgeven van de RES’en op proces en inhoud. Wij brengen kennis in om 
zorgvuldige keuzes te kunnen maken, bijvoorbeeld met betrekking tot locaties voor zonnepanelen. Wij 
organiseren kennisdeling binnen en tussen de Brabantse RES’en. We geven op een Brabantse wijze invulling aan 
onze afspraken met het Rijk. We omarmen de keuzes die in de regio’s worden gemaakt. Onze rol binnen de 
RES’en is positief stimulerend: we laten zien hoe we gezamenlijk de doelen kunnen bereiken en daarmee een 
positieve bijdrage kunnen leveren aan onze toekomst.
Gedeputeerde: Spierings Anne-Marie

Energie-neutrale en circulaire samenleving - Vergroten draagvlak en draagkracht
We willen Brabant verduurzamen. En we willen rendement genereren dat we kunnen inzetten om Brabanders 
mee te laten doen met de energietransitie. We zijn ervan overtuigd dat de energietransitie de beste kans van 
slagen heeft als er maatschappelijk draagvlak is. Dat lezen we onder meer af aan de grote hoeveelheid 
energiecoöperaties in Brabant. Als provincie willen we de komende periode verder bevorderen dat onze 
inwoners kansen zien, eigen verantwoordelijkheid nemen, dat zij meedenken, meepraten en/of meebeslissen. Dit 
doen we in een tempo dat bij Brabant past. We stimuleren daarom een brede, gedifferentieerde aanpak met 
maatwerk voor verschillende groepen in de samenleving. Dit betekent dat we de transitie productief maken, met 
het oog op sociale inclusie. Daar waar mogelijk vloeien de opbrengsten van energieopwekkende voorzieningen 
terug naar de omliggende gemeenschap. Zo beogen we het mede-eigenaarschap, draagvlak en de draagkracht te 
vergroten.
Gedeputeerde: Spierings Anne-Marie

Energie-neutrale en circulaire samenleving - Energiefonds en provinciaal ontwikkelbedrijf
We kunnen nog meer halen uit het opschalen van bewezen technieken en uit bewezen aanpakken zoals de 
postcoderoos en aanpak windmolens A16. We onderzoeken hoe we de werkwijze en taakomschrijving van ons 
Energiefonds (BOM) en het provinciale Ontwikkelbedrijf en hun samenwerking met maatschappelijke partners 
nog beter kunnen richten op het realiseren van de energietransitie. Hiervoor dient het beschikbare provinciale 
instrumentarium breder te worden ingezet: het actief inzetten van het eigen grondbezit, het revolverend 
gebruiken van het immunisatievermogen en energie- investeringen koppelen aan infrastructurele investeringen, 
stedelijke transformatie, erfgoed en natuurontwikkeling,
Gedeputeerde: Spierings Anne-Marie

Energie-neutrale en circulaire samenleving - Blijvend inzetten op circulariteit
Vanwege de (toenemende) schaarste aan grondstoffen en om te komen tot meer energiebesparing, intensiveren 
wij onze inzet op circulair en voeren wij het landelijke grondstoffenakkoord uit. We willen hierin internationaal 
toonaangevend zijn. We concentreren ons hierbij vooral op de sectoren ‘bouw en infrastructuur’, ‘biomassa en 
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voedsel’ en de ‘maakindustrie’. Het bevorderen van een circulaire samenleving vormt voor ons integraal 
onderdeel van provinciale thema’s zoals mobiliteit, economie, landbouw, wonen en erfgoed. Met ons 
arbeidsmarktbeleid besteden wij specifiek aandacht aan de toenemende vraag naar goed opgeleide 
arbeidskrachten in de energiesector.
Gedeputeerde: Spierings Anne-Marie

Energie-neutrale en circulaire samenleving - Groene cirkels en Brabantse versnellingskamer circulair
De methodiek van Groene Cirkels om in samenwerking met stakeholders en de omgeving stappen te zetten in 
onder meer energie, circulair en biodiversiteit heeft zich buiten Brabant bewezen. Recent is het eerste project in 
Brabant gestart vanuit de SuikerUnie. We enthousiasmeren en ondersteunen bedrijven die volgens deze 
methodiek willen gaan werken. We verkennen de mogelijkheid van een Brabantse versnellingskamer circulair. 
In deze versnellingskamer komen kennis, goede voorbeelden en vraag en aanbod van afval- en grondstoffen bij 
elkaar. Dit kan zowel op Brabantse schaal als op de schaal van een bedrijventerrein of een subregio. 
Voorbeelden daarvan zijn ‘parksharing Waalwijk’ en ‘GreenTech Park Brabant’ in Boxtel.
Gedeputeerde: Spierings Anne-Marie

Energie-neutrale en circulaire samenleving - Afvalverwerking
We zien kansen om huisvuilrecycling in Brabant op relatief korte termijn goedkoper en gebruiksvriendelijker te 
maken voor Brabanders en bovendien bijna volledig circulair te maken, bijvoorbeeld door nascheiding. In de 
komende bestuursperiode verkennen wij de mogelijkheden hiervoor. Afhankelijk van de uitkomsten van deze 
verkenning, nemen wij een initiërende rol in eventuele projecten.
Gedeputeerde: Spierings Anne-Marie

Energie-neutrale en circulaire samenleving - Provincie als launching customer
We streven ernaar om onze eigendommen energieneutraal en duurzaam te maken. Niet de aanvankelijke 
investering, maar de kosten over de levenscyclus (LCC) zijn het uitgangspunt. Bovendien willen we launching 
customer zijn met vernieuwende technieken, energiebesparing, CO2-reductie en circulariteit zijn daarnaast 
belangrijke voorwaarden in ons inkoopbeleid. We verkennen in de komende periode of we hierin een volgende 
stap kunnen zetten.
Gedeputeerde: Spierings Anne-Marie

Gedeputeerde aan het woord
 

Anne-Marie Spierings, gedeputeerde Gezondheid, Energie en Landbouw:
"Kiezen voor kwaliteit’ betekent voor mij… kiezen voor energiebesparing, natuur en schone lucht in alle 
projecten waar de provincie bij betrokken is.
Ik wil deze bestuursperiode… dat gezondheid een volwaardig onderdeel wordt van het provinciale beleid, zodat 
Brabanders langer gezond blijven door een schone leefomgeving en veel ruimte om te bewegen.
In 2030… heeft Brabant zich in harmonie verder ontwikkeld: Brabanders hebben eigenaarschap genomen in 
onze energievoorziening, het natuurnetwerk is afgerond en de kwaliteit van het landschap is toegenomen wat 
Brabanders uitdaagt om te bewegen en te recreëren. Brabanders kunnen een goede opleiding volgen om zichzelf 
te ontplooien en onze economie draagt bij aan een gezond en
gelukkig leven in Brabant."
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D. Landbouw en voedsel

Onze opgave

D. Landbouw en voedsel
In 2030 is de landbouw in Brabant flink veranderd. We zetten de trendbreuk van een landbouw die veelal gericht 
is op kwantiteit naar een landbouw gericht op nog meer kwaliteit verder door. Samen met de Brabantse 
samenleving formuleren wij een Brabantse visie op de landbouw in het perspectief van 2030. Eén van de doelen 
van het nieuwe beleidskader is het verbeteren van het maatschappelijk draagvlak voor de landbouw, omdat we 
trots zijn op onze agrarische ondernemers en hun gezinnen die zich elke dag zich inzetten om ons voedsel te 
produceren. We baseren onze visie op een aantal uitgangspunten. Ten eerste willen we in Brabant het voedsel 
van en voor de toekomst produceren. Het gaat dan om nieuwe teelten, hoogwaardige plantaardige eiwitten, en 
diervriendelijk geproduceerd voedsel dat positief bijdraagt aan onze gezondheid. Daartoe verbinden we het 
Brabantse bedrijfsleven met ons onderwijs en kennisinstellingen. Ten tweede ambiëren we gesloten kringlopen 
en het minimaliseren van ongewenste effecten van de landbouw op de omgeving. We streven naar een 
emissieloze landbouw als het gaat om geur, fijnstof, ammoniak, ziektekiemen en nutriënten en het minimaliseren 
van bestrijdingsmiddelen. Door een sterke gezamenlijke inzet op concepten, niches en korte ketens neemt de 
toegevoegde waarde per eenheid product van de primaire sector toe. Daarnaast kan de landbouw 
maatschappelijke waarde creëren door het bijdragen aan een gezonde bodem, biodiversiteit, zonne- en 
windenergie, het vastleggen CO2 (bio-based grondstoffen) en het verbeteren van dierenwelzijn en landschap. De 
provincie speelt hierbij een stimulerende en faciliterende rol.

Onze inzet

Landbouw en voedsel - Stimulerend beleid gericht op het realiseren van kringlooplandbouw
Kringlooplandbouw is het uitgangspunt voor de veehouderij van de toekomst. De analyse ‘Kringlooplandbouw 
in de praktijk’ vormt hiervoor de basis. We ambiëren een transitie naar het sluiten van kringlopen op een zo’n 
klein mogelijke schaal, maar maximaal op het niveau van Noordwest-Europa. We voeren hiertoe een 
stimulerend beleid. Een overgang naar kringlooplandbouw zal waarschijnlijk gaan leiden tot een lager aantal 
landbouwhuisdieren in Brabant.
Gedeputeerde: Spierings Anne-Marie

Landbouw en voedsel - Gezonde bodem en agrarisch natuurbeheer
Een gezonde bodem en agrarisch natuurbeheer dragen bij aan duurzame teelten, het opvangen van piekbuien en 
droogte en de natuurwaarden in het agrarisch gebied. Om in 2030 een gezonde bodem te bereiken, zetten wij 
onze samenwerking met het agrarisch onderwijs en bedrijfsleven voort en stimuleren we agrarische 
bedrijfsvoering die bijdraagt aan een gezonde bodem. We continueren het Groen Blauw Stimuleringskader en 
het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer in samenwerking met de Collectieven en de Agrarische 
Natuurverenigingen. We zoeken gezamenlijk naar het vergroten van de bijdrage aan natuur- en 
landschapswaarden.
Gedeputeerde: Spierings Anne-Marie

Landbouw en voedsel - Stimuleren van innovaties
Ons landbouwbeleid is maatschappij- en innovatiegedreven. We jagen zowel technische als sociale innovaties 
aan vanuit de overtuiging dat beide vormen van innovatie in Brabant sterk geworteld zijn. Onze rol is 
stimulerend, initiërend en verbindend. Dit zetten wij de komende bestuursperiode door. Daarvoor continueren 
wij bestaande instrumenten als Landbouw Innovatie Noord-Brabant (LIB) en de Landbouw Innovatie Campus. 
We stimuleren innovaties in nieuwe stalsystemen en maken hiervoor maximaal gebruik van de 
rijksinnovatiegelden voor varkens, pluimvee en geiten uit de warme sanering varkenshouderij. We stimuleren 
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het real-time meten op en om het landbouwbedrijf voor zowel veehouderij als plantaardige teelten. Dit verschaft 
zowel de boer als de omgeving waardevolle informatie. Met behulp van deze ontwikkelingen beogen we deze 
periode een stap te zetten van middelvoorschriften naar doelvoorschriften. Agrofood maakt daarom 
onlosmakelijk onderdeel uit van de digitaliseringsagenda.
Gedeputeerde: Spierings Anne-Marie

Landbouw en voedsel - Actieve grondpolitiek
Om de overgang naar kringlooplandbouw te faciliteren en het publieke belang van zuivere lucht, schoon water 
en een gezonde bodem te dienen, gaat de provincie een actieve grondpolitiek voeren binnen de kaders van 
revolverendheid. Ook gaan wij het gesprek aan met gemeenten, waterschappen en andere grootgrondbezitters 
om hetzelfde te doen. Provinciale gronden worden alleen nog verpacht onder voorwaarden op het gebied van 
kringlooplandbouw en natuurinclusiviteit, met de daarbij horende pachtprijs. Waar nodig kopen of ruilen we 
gronden om deze vormen van duurzame landbouw te positioneren op plaatsen waar onze natuur en ons 
watersysteem dit het hardst nodig hebben. We kiezen hierbij voor een integrale, gebiedsgerichte benadering met 
onze water- en natuuropgaven. Bezit van grond is geen doel op zich. We zetten in op een ruimhartige toepassing 
van langjarige pacht en altijd met het perspectief dat de pachter op termijn de gronden koopt. Op deze manier 
zetten we concrete stappen in de transitie naar kringlooplandbouw en bieden we (jonge) boeren een nieuw 
perspectief.
Gedeputeerde: Spierings Anne-Marie

Landbouw en voedsel - Blijvende aandacht voor dierenwelzijn
Dierenwelzijn heeft onze blijvende aandacht, alhoewel de primaire verantwoordelijkheid hiervoor bij de 
landelijke politiek ligt. Recent is een subsidieregeling voor uitbreiding onder dierenwelzijnskeurmerken 
ingesteld. Via diverse instrumenten bevorderen we brandveilige stallen. We onderzoeken of we, in aanvulling 
hierop en op dat wat andere partners al doen, extra maatregelen kunnen nemen om de brandveiligheid verder te 
vergroten.
Gedeputeerde: Spierings Anne-Marie

Landbouw en voedsel - Besluiten over 'versnelling transitie veehouderij'
De besluiten over de ‘Versnelling Transitie Veehouderij blijven van kracht. Dit doen we vanuit de overtuiging 
dat de stikstofdepositie op de Brabantse natuur omlaag moet. Daarnaast moet er naast ruimte voor landbouw, 
ook ruimte zijn voor andere economische ontwikkelingen die stikstof uitstoten. We leveren op korte termijn 
maatwerk, mits het geprognosticeerde afnamepad van de stikstofdepositie van jaar tot jaar wordt gerealiseerd. 
Een maatregel voor een (deel)sector die leidt tot toename van de stikstofdepositie wordt in beginsel binnen 
diezelfde (deel)sector, maar altijd binnen de veehouderij, opgevangen. Zolang met de maatregelen het 
voorgenomen doel van de stikstofdepositie wordt bereikt, leggen we als provincie tijdens de uitvoering van deze 
maatregelen geen extra maatregelen op behalve wanneer dit door het Rijk of Europa of rechterlijke macht wordt 
verplicht.
Gedeputeerde: Spierings Anne-Marie

Landbouw en voedsel - Reductie kunstmest en mestbewerking
We streven naar de reductie van het gebruik van kunstmest in Brabant. De mogelijkheden daarvoor onderzoeken 
we in samenwerking met HAS, ZLTO, Louis Bolk Instituut en andere partners. De provincie creëert ruimte voor 
schone en veilige mestbewerking binnen de kaders van de Verordening Ruimte. We zoeken naar daarvoor 
geschikte locaties tot een totale maximale vergunde omvang van het Brabantse mestoverschot. Om een keuze te 
maken voor de beste locaties, de spreiding van de locaties en om inzicht te krijgen in de ‘ideale omvang’ van een 
locatie voeren wij samen met onze partners een plan-MER uit. Daarnaast beoordelen wij ook de consequenties 
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voor lopende initiatieven. Op basis daarvan kan de sector de mestbewerkingscapaciteit realiseren binnen de 
randvoorwaarden van schoon en veilig.
Wij willen dat in Brabant vergunningen voor industriële mestbewerking worden verleend voor een periode van 

maximaal vijftien 
jaar. We hanteren 
daarbij de 
verplichting om na 

afloop van deze vergunningsperiode de gebouwen en installaties te saneren. Wij stimuleren agrarische 
ondernemers, binnen de kaders van de Verordening Ruimte, hun mest zoveel mogelijk op een schone en veilige 
manier op het eigen terrein te bewerken. Alleen of in samenwerking met directe omliggende bedrijven. We 
bevorderen dit bijvoorbeeld via puntentoekenning in de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij. Bij 
vergunningverlening vragen wij permanente en transparante monitoring van de uitstoot binnen de op dat moment 
beschikbare technologische mogelijkheden. Wij investeren samen met partners als HAS en TU Eindhoven in 
verbetering van de techniek. Wij onderzoeken de wenselijkheid en mogelijkheid om omschakeling naar of 
nieuwvestiging van covergisting te verbieden. Covergisting heeft grote risico’s voor milieu, gezondheid en 
fraude. Er zijn ruimschoots voldoende andere technieken voor mestbewerking voorhanden.
Gedeputeerde: Spierings Anne-Marie

Landbouw en voedsel - Teeltondersteunende voorzieningen en glastuinbouw
Het huidige beleidskader ‘Teeltondersteunende voorzieningen en glastuinbouw’ is gebaseerd op ruimtelijke 
overwegingen. Om ervoor te zorgen dat de teelten onder glas of teeltondersteunende voorzieningen bijdragen 
aan onze ambities voor een duurzame landbouw, herijken wij komende bestuursperiode dit beleidskader. Dit 
doen we op basis van de uitgangspunten uit de onlangs vastgestelde Brabantse Omgevingsvisie.
Gedeputeerde: Spierings Anne-Marie
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