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Inleiding 
We willen een Levendig Brabant zijn waar voor iedereen iets te doen en beleven is. Een vitale en 
aantrekkelijke provincie waar het goed wonen, leven en werken is. Brabant zet zich daarbij in voor het 
allerbeste culturele, sportieve en toeristisch-recreatieve klimaat van Nederland.   
Deze doelstellingen worden uitgewerkt in het nieuwe beleidskader Levendig Brabant 2030 wat voorzien is 
eind 2022 vastgesteld te worden. Op basis daarvan zal, na de Provinciale Staten verkiezingen in maart 
2023, de uitvoeringsagenda 2024 worden opgesteld. Dit zodat de afspraken en keuzes vanuit het nieuwe 
bestuursakkoord 2023-2027 hierin meegenomen kunnen worden.   
Tot die tijd wordt op basis van de in 2022 vastgestelde Uitvoeringsagenda Levendig Brabant 2023 
uitvoering gegeven aan het realiseren van onze doelstellingen. In deze agenda is rekening gehouden met 
recente ontwikkelingen zoals een langduriger herstel van de verschillende sectoren na de Coronacrisis. 
Daarom zijn wij voornemens om in 2023 te investeren in vergroten van publieksbereik, stimuleren van 
bewegen en meer bezoekers naar Brabant halen. Ook willen we, door het werken met pilots, leren hoe we 
onze inzet op een levendig Brabant kunnen versterken. We hebben daarbij bijzondere aandacht voor 
initiatieven van onderaf uit alle geledingen van de maatschappij.  
Verder zal in 2023 op basis van de uitgangspunten van het nieuwe beleidskader de regeling voor de 
nieuwe Kunstplanperiode 2024-2028 worden vastgesteld op basis waarvan aanvragen kunnen worden 
ingediend en in 2024 de beschikkingen kunnen worden vastgesteld.  
In het erfgoedveld zal de kamerbrief “nationale regie in de ruimtelijke ordening” van Minister de Jonge waar 
we als Provincie in 2023 volop mee aan de slag gaan, zijn weerslag hebben. Er moeten ruimtelijke keuzes 
worden gemaakt en in de afwegingen is cultuurhistorie één van de aspecten die daarbij een rol speelt. Wij 
zullen ons dan ook vanuit ons het erfgoedbeleid inzetten om de ruimtelijke puzzel gezamenlijk te kunnen 
leggen. Daarbij hoort ook de koppeling van behoud c.q. de versterking van (de kracht van) erfgoed aan de 
opgaven van de Brabantse Omgevingsvisie zoals energietransitie en klimaatadaptatie.   
De Coronapandemie heeft aangetoond hoe belangrijk bewegen is voor de gezondheid. Daarom gaan we in 
2023 extra inzet plegen op het stimuleren dat Brabanders (meer) gaan sporten en bewegen. Ook blijven we 
ons het komend jaar inzetten om topsportevenementen, zoals de Vuelta in 2022, naar Brabant te halen.   
Tot slot continueren we in 2023 de campagne ‘Brabant Dichterbij’. De campagne heeft als doel om de 
levendigheid van Brabant nog verder te vergroten door meer bezoekers naar Brabant te trekken.  
NB. In deze begroting zijn vooralsnog de doelstellingen en prestaties opgenomen op basis van de huidige 
kaders en uitvoeringsagenda. Op basis van het nieuwe beleidskader Levendig Brabant 2030 zullen deze bij 
de 1ste bestuursrapportage 2023 worden aangepast.  

Wat willen we bereiken? 

Onderscheidend, divers en inclusief Brabants cultuur- sport- en vrijetijdsaanbod 
Omschrijving (toelichting) 
Wij willen in Brabant een hoge kwaliteit van leven. Wij willen dat er iets te doen en te beleven valt. En 
Brabanders trots zijn dat ze hier wonen.??  
Indicatoren:  

 Gemiddelde beoordeling van Brabanders voor het totale cultuuraanbod, streefwaarde 7,3.  
 % bezoekers van ondersteunde topsportevenementen dat (meer dan) tevreden is over het 

evenement (streefwaarde ≥80%)  
 Aantal bezoekers aan Brabant (streefwaarde in 2023: > 2,7 mln (= aantal bezoekers 2020)  
 Tevredenheid van bezoekers aan Brabant op basis van de Net Promotor Score (NPS).  NPS score 

wordt uitgedrukt in het saldo van % promotors t.o.v. % criticasters op de vraag of ze Noord-Brabant 
zouden aanbevelen te bezoeken. Streefwaarde 2023 ≥ 13 (= score 2019)  

 

https://noordbrabant.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/256c4e5a-b519-4736-864c-697063386976?documentId=cedc95ba-8795-4d54-80f1-542d9aefbd3b&agendaItemId=e9b0927d-f013-4af0-8f14-a377746f0f01
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Wat gaan we daarvoor doen? 

Inzet Leisure Ontwikkel Fonds (LOF) Noord-Brabant 
Omschrijving (toelichting) 
Het Leisure Ontwikkel Fonds Noord-Brabant (LOF Brabant) verstrekt leningen aan ondernemers met een 
innovatief, kwalitatief onderscheidend plan voor de Brabantse vrijetijdssector. Zo stimuleert het LOF 
Brabant de ontwikkeling van nieuw vrijetijdsaanbod in Brabant met als doel ofwel structureel meer 
bezoekers van verder weg naar de provincie te trekken, ofwel het leef- en vestigingsklimaat voor de 
Brabanders zelf verbeteren.   
 

Meerjarige ondersteuning van professionele- en amateurkunst (incl. PZN) 
Omschrijving (toelichting) 
In de periode 2021-2024 ondersteunen we 54 (checken) professionele kunstinstellingen en 18 
amateurkunstinstellingen die activiteiten mogelijk maken die bijdragen aan een levendig Brabant.??  
 

Ondersteunen van topsportevenementen 
Omschrijving (toelichting) 
We ondersteunen jaarlijks 8-10 terugkerende evenementen en zijn mede-aanjager van (het verankeren 
van) de maatschappelijke activatie rond topsportevenementen via het BrabantSport Fonds.   
 

Stimuleren bewegen en sporten 
Omschrijving (toelichting) 
We willen zoveel mogelijk Brabanders stimuleren om meer te gaan bewegen, juist ook degene die nog niet 
voldoen aan de beweegnorm. We gaan initiatieven ondersteunen om in samenwerking met het 
RoutebureauBrabant en andere route organisaties het recreatieve wandel/fiets route aanbod te versterken. 
Ook ondersteunen we initiatieven van onderaf in samenwerking met onze uitvoeringsorganisaties, 
sportverenigingen, scholen, maatschappelijke partners en andere instellingen. We streven ernaar om 
samen met minimaal 15 gemeenten innovatieve oplossingen te ondersteunen die eraan bijdragen dat de 
openbare ruimte zodanig wordt ingericht dat deze optimaal uitnodigt om gebruikt te worden voor sporten, 
bewegen en gezond gedrag. Hiermee geven mede uitvoering aan het realiseren van de provinciale 
doelstellingen uit het  beleidskader Gezondheid.  
 

Stimuleren (inter)nationale topcultuur met inzet van Brabant C Fonds 
Omschrijving (toelichting) 
In 2023 continueren we onze inzet op (inter)nationale topcultuur via Brabant C. Op basis van het nieuwe 
beleidskader en daaropvolgend de bijbehorende uitvoeringsagenda besluiten we over de voortzetting in 
2024 en verder.  
 

Bijdragen aan ontwikkeling Brabants icoon Van Gogh 
Omschrijving (toelichting) 
We ondersteunen de activiteiten van de Van Gogh Sites Foundation en maken vanuit vrijetijdseconomie, 
cultuur en sport waar mogelijk koppelingen met de ontwikkeling van het Van Gogh Nationaal Park.?  
 

Wat willen we bereiken? 

Meer bekendheid van het Brabantse cultuur-, sport en vrijetijdsaanbod 
Omschrijving (toelichting) 

https://www.brabant.nl/onderwerpen/gezondheid/beleidskader-gezondheid-2021-2030
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Het aanbod op het gebied van sport, cultuur, recreatie en toerisme willen we op een samenhangende, 
herkenbare en inspirerende wijze aan Brabanders en bezoekers laten zien.??  
Indicatoren:  

 Waardering van de zichtbaarheid van het Brabantse cultuuraanbod (≥ 6,7).  
 Het aantal contactmomenten op social media voor BrabantSport (≥ 4,4 mln)  

 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
 

Wat gaan we daarvoor doen? 

Uitvoeren van Brabantbrede marketingstrategie 
Omschrijving (toelichting) 
We zetten Visit Brabant in om het vrijetijdsaanbod, passend bij het Brabantse profiel, onder de aandacht te 
brengen bij inwoners en bezoekers. Dit gebeurt via structurele inzet in de vorm van het digitaal platform 
www.visitbrabant.com, trade services (persbewerking, touroperators en beurzen) en 
marketingcommunicatie acties (via social media, nieuwsbrieven, digitale magazines).   
 

Wat willen we bereiken? 

Ontwikkelen van toptalenten in Brabant 
Omschrijving (toelichting) 
We willen laten zien dat Brabant een plek is waar talent zich kan ontwikkelen. Hiertoe stimuleren we de 
ontwikkeling van culturele en sporttalenten.?  
Indicator: 

 Percentage ondersteunde talenten dat aangeeft tevreden tot zeer tevreden te zijn over de geboden 
ontwikkelkansen (≥ 80%) 

 Percentage topsporters/toptalenten Brabant t.o.v. landelijk (≥ 16%) 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
 

Wat gaan we daarvoor doen? 

Faciliteren Brabantse topsporters 
Omschrijving (toelichting) 
Via onze bijdrage aan BrabantSport faciliteren we talenten in het nastreven van hun ambities als 
topsporter. Dat doen we samen met partners zoals NOC*NSF en sportbonden. Daarnaast verbinden wij 
gearriveerde topsporters aan Brabant en zetten we ze in als ambassadeur voor (sport & bewegen in) onze 
provincie.   
 

Ondersteuning van talenthubs 
Omschrijving (toelichting) 

/www.visitbrabant.com
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In 2023 continueren we onze regeling Talenthubs. We stimuleren hiermee de ontwikkeling van culturele 
toptalenten door ondersteuning van 7 talenthubs. In deze talenthubs krijgen talenten, die door de sector 
zelf zijn uitgekozen, ondersteuning op maat via een netwerk in de discipline waarin ze zich bewegen.?  
 

Wat willen we bereiken? 

Versterken van innovatief vermogen en ondernemerschap van de cultuur, sport en vrijetijdssector 
Omschrijving (toelichting) 
We willen de marktpositie van (startende) ondernemers in de creatieve en vrijetijdssector ontwikkelen en 
versterken. Wij ondersteunen organisaties en ondernemers in het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen 
en partnerships.???  
Indicatoren: 

 Ranking aantal bedrijven en startups in creatieve sector t.o.v. andere provincies (≤ 5) 
 Ranking aantal bedrijven in subsector kunsten en cultureel erfgoed t.o.v. provincies (≤ 6) 
 Aandeel private financiering in Brabant Sportfonds (50% in 2022) 
 Aantal bij VisitBrabant aangesloten ondernemers (≥ 250 in 2022) 

 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
 

Wat gaan we daarvoor doen? 

Ondersteunen van ondernemerschap in de vrijetijdssector 
Omschrijving (toelichting) 
Via VisitBrabant ondersteunen we in 2023 minimaal 250 ondernemers in de vrijetijdssector met (cursussen, 
workshops etc. op het gebied van) marketing en productontwikkeling.  
 

Uitvoering geven aan innovatieagenda via BrabantSport 
Omschrijving (toelichting) 
Uitvoering geven aan innovatieagenda een 5-tal projecten uit de agenda mede mogelijk gemaakt. Voor de 
selectie van projecten geldt dat hieraan een concrete vraag uit de markt/samenleving ten grondslag ligt, dat 
er sprake is van cofinanciering uit het bedrijfsleven en dat de projecten binnen korte periode tot resultaat 
leiden.    
 

Uitvoering geven aan regeling Impulsgelden 
Omschrijving (toelichting) 
Via de Impulsgeldenregeling geven we incidentele financiële impulsen aan startende makers en 
instellingen om zich te ontwikkelen zodat daarmee de marktpositie duurzaam wordt versterkt. Ook in 2023 
zetten we de regeling voort met de hiervoor structureel beschikbare middelen.   
 

Wat willen we bereiken? 

Het erfgoed fysiek en digitaal duurzaam behouden, ontwikkelen, benutten en ontsluiten 
Omschrijving (toelichting) 
De geschiedenis van Brabant doorgeven aan toekomstige generaties. Dat is onze ambitie. Daarom 
blijven? we ons richten op duurzaam behoud van cultuurhistorische landschappen, (archeologische) 
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monumenten? en historische stedelijke structuren. Dat doen we door restauratie, behoud en bescherming 
van monumenten en landschappen. Want monumenten, cultuurlandschappen, collecties archeologische 
vondsten etc. vertellen het verhaal van de Brabanders van toen. De tastbare herinneringen aan deze 
verhalen maken dat de Brabanders van nu en de Brabanders van straks, zich aan Brabant kunnen 
binden.?  
Indicatoren:  

 % Rijksmonumenten (exclusief oorspronkelijke functie woonhuis), weergegeven naar de staat van 
het casco, categorie ‘matig’ en ‘slecht’.  Streefwaarde: niet hoger is dan het percentage van de 0- 
meting in 2017 (18,7%). Betreft BBV/verplichte indicator.  

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

Bevorderen van verduurzaming monumenten 
Omschrijving (toelichting) 
Het verduurzamen van monumenten is gezien de aard van de gebouwen niet altijd een makkelijke opgave. 
Daarom richten we vanuit de provincie samen met Monumentenwacht en Monumentenhuis een zelfstandig 
opererend energieloket op waar verschillende doelgroepen terecht kunnen met vragen over verduurzamen 
van monumenten.  
 

Ondersteunen restauratie onroerend erfgoed 
Omschrijving (toelichting) 
Met de vaststelling van de jaarlijkse subsidieregeling voor cultureel erfgoed in Brabant dragen we bij aan de 
restauratie van onroerend erfgoed.   
 

Stimuleren van gebruik Cultuurhistorische Waardekaart (CHW) 
Omschrijving (toelichting) 
We voegen inspiratie-/informatielagen toevoegen aan de CHW om initiatiefnemers van ruimtelijke plannen 
en toetsers van ruimtelijke plannen te informeren en inspireren over erfgoed en de potentie daarvan.  
 

Wat willen we bereiken? 

De (verbeeldings)kracht van erfgoed benutten en inzetten voor behoud en ontwikkeling van 
erfgoed en ter versterking van de omgevingskwaliteit van Brabant. 
Omschrijving (toelichting) 
In het erfgoedbeleid hebben we de verbeeldingskracht van erfgoed uitgewerkt in 4 verhalen van Brabant: 
Bevochten, Religieus, Innovatief en Bestuurlijk Brabant. Elk verhaal vertelt een aansprekend en inspirerend 
verhaal uit de Brabantse geschiedenis. We kiezen daarbij voor het karakter van Brabant. Deze verhalen 
van Brabant houden we levend en bieden we kansen. We dragen de verhalen uit, maken beter zichtbaar 
en vergroten de marketingkracht naar een breder publiek bijvoorbeeld door wandel- of fietsroutes rond een 
verhaal. We willen dat netwerken van partijen zich blijvend bezighouden met het beheer, het 
(her)ontwikkelen en toeristisch ontsluiten van het erfgoed van de vier verhaallijnen.   
Indicatoren  

 Verhaallijnen worden uitgedragen. Hierbij gaat het primair om de verhaallijnen Bevochten Brabant 
en Religieus Brabant en secundair  om de verhaallijnen Bestuurlijk Brabant en Innovatief Brabant.  

 Netwerken van partijen die erfgoed beheren, ontwikkelen en ontsluiten. Betreft met name de 
netwerken Hollandse Waterlinies, Zuiderwaterlinie en Kloosternetwerk  
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Wat gaan we daarvoor doen? 

We borgen en consolideren de opgebouwde samenwerking met partners 
Omschrijving (toelichting) 
We ondersteunen het doorgroeien van het opgebouwde netwerk naar een langdurige samenwerking, dat 
het eigenaarschap op zich neemt en het verhaal van het erfgoed blijvend kan overdragen.  
 

We faciliteren initiatieven uit de samenleving die passen binnen de verhaallijnen 
Omschrijving (toelichting) 
We spelen in op kansen die zich van onderop voordoen en haken aan op initiatieven uit de samenleving. 
Daarbij benutten we de energie van partners uit de samenleving als overheden, ondernemers en burger.  
 

We verbinden erfgoed in voorbeeldprojecten aan de hoofdopgaven van de omgevingsvisie 
Omschrijving (toelichting) 
We zorgen er proactief voor dat bij ruimtelijke ontwikkelingen de cultuurhistorische waarden worden 
meegewogen met als doel dat ze behouden blijven, worden versterkt en/of duurzaam ontwikkeld. Ook 
brengen we het belang van cultuurhistorische waarden van een gebied in bij gebiedsontwikkelingen met 
maatschappelijke opgaven (klimaatadaptatie, energietransitie, krimp of groei). Dit doen we bijvoorbeeld 
door historische structuren zoals van beekdalen, herkenbaar te houden in de inrichting van het landschap 
en daarmee het verleden zichtbaar te houden.   
 

Beleidskaders en uitvoeringsagenda's 
Beleidskaders 
• Beleidskader Vrijetijd, Cultuur en Sport 2021-2022  
• Beleidskader Verbeeldingskracht van Erfgoed 
Uitvoeringsagenda’s 
• Uitvoeringsagenda Levendig Brabant 2023 

Verbonden partijen 
Voor het realiseren van de doelstellingen uit dit begrotingsprogramma worden onderstaande verbonden 
partijen ingezet: 

 Stichting Beheer Museumkwartier 
 Stichting Brabant C Fonds 
 NV Monumenten Beheer Brabant 
 Stichting Leisure Ontwikkelfonds Brabant Noord-Brabant 

Nadere informatie over verbonden partijen staat in de paragraaf Verbonden partijen. 

Ontwikkelingen en onzekerheden 
Veel prestaties worden geleverd in samenwerking met externe partners. Ook wordt steeds meer ‘van buiten 
naar binnen’ gewerkt: het initiatief van externe partners wordt gekoppeld aan de maatschappelijk opgaven 
van de Provincie. Dit biedt kansen, maar creëert in sommige gevallen ook afhankelijkheid als het gaat om 
het daadwerkelijk realiseren van prestaties. 

https://www.brabant.nl/bestuur/provinciale-staten/statenstukken/av/20210118/download?qvi=1672287
https://www.brabant.nl/bestuur/provinciale-staten/statenstukken/av/20210118/download?qvi=1672327
https://noordbrabant.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/256c4e5a-b519-4736-864c-697063386976?documentId=cedc95ba-8795-4d54-80f1-542d9aefbd3b&agendaItemId=e9b0927d-f013-4af0-8f14-a377746f0f01
https://www.museumkwartiershertogenbosch.nl/
http://www.brabantc.nl/
http://www.monumentenbeheerbrabant.nl/
https://www.lofbrabant.nl/
https://begroting.brabant.nl/begroting-2020/programma/verbonden-partijen
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Wat mag het kosten? 
10. Vrije tijd, Cultuur, Sport en 

Erfgoed 

       

Bedragen x € 1.000  Realisatie Begroting 

2022 

Begroting Begroting Begroting Begroting 

  2021 na wijz. 2023 2024 2025 2026 

Lasten        

 Programmalasten 49.023 N 55.552 N 54.454 N 46.328 N 40.454 N 39.206 N 

 Toerekening organisatiekosten 3.927 N 3.743 N 4.005 N 3.690 N 3.690 N 3.690 N 

Totaal Lasten  52.950 N 59.296 N 58.459 N 50.018 N 44.144 N 42.896 N 

Baten        

 Programmabaten 782 V 651 V 651 V 651 V 651 V 651 V 

 Baten toerekening 

organisatiekosten 

0 0 0 0 0 0 

Totaal Baten  782 V 651 V 651 V 651 V 651 V 651 V 

Saldo van baten en lasten  52.168 N 58.645 N 57.808 N 49.367 N 43.493 N 42.245 N 

Onttrekking aan reserves  5.709 V 8.104 V 10.180 V 7.990 V 4.742 V 4.026 V 

Bedragen x € 1.000  Realisatie Begroting 

2022 

Begroting Begroting Begroting Begroting 

  2021 na wijz. 2023 2024 2025 2026 

Onttrekking aan reserve  5.709 V 8.104 V 10.180 V 7.990 V 4.742 V 4.026 V 

 Investeringsagenda 4.588 V 2.582 V 5.728 V 3.249 V - - 

 Res.instandhouding onroerend 

erfgoed 

1.120 V 5.522 V 4.452 V 4.742 V 4.742 V 4.026 V 

 

Reserves 
 saldo per saldo per saldo per saldo per saldo per saldo per 

(bedragen x € 1.000) 01-01-2022 31-12-2022 31-12-2023 31-12-2024 31-12-2025 31-12-2026 

10. Vrije tijd, Cultuur, Sport en Erfgoed       

Investeringsagenda 25.027 23.033 17.305 14.056 14.056 14.056 

Res.instandhouding onroerend erfgoed 6.509 5.582 4.273 2.673 1.074 191 
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