Programma 2 Ruimte en wonen

Algemene voortgang van het programma
De implementatie van de Omgevingswet is op stoom. De werkprocessen worden kritisch tegen het licht
gehouden en aangepast aan de ambities uit de wet. De Omgevingsverordening is in ontwikkeling en wordt
eind van het jaar aan Provinciale Staten aangeboden. De gedachte en werkwijze uit de omgevingsvisie
werkt door in de omgevingsverordening maar ook in ons dagelijks handelen. We streven naar excellent
maatwerk in de uitvoering van onze ruimtelijke afwegingen om zo kwaliteit van de leefomgeving voor alle
Brabanders te verbeteren. Veel van onze opgaven worden regionaal afgestemd.
We zien een grote woningbouwopgave om aan de vraag te blijven voldoen. Dit zowel kwantitatief als
kwalitatief. De inzet op het terugdringen van het woningbouwtekort en leegstand is verwerkt in de
bestuursopdracht. Hierin is tevens de ambitie opgenomen te participeren in stedelijke transformaties. Via
het actieprogramma woonvormen is aandacht voor de diversiteit in de vraag naar woonvormen.
De aanpak werklocaties is een voorzetting van de succesvolle aanpak van afgelopen jaren. Wel zijn er naar
aanleiding van het bestuursakkoord accenten gelegd zoals bijvoorbeeld de verduurzaming van
bedrijventerreinen.
We werken aan bovenstaande opgaven door richting te geven, beweging te stimuleren en mogelijk te
maken. Richting geven door goed onderbouwde data/monitoring en een overtuigende visie. Beweging
stimuleren door te experimenten en kennis te delen. En mogelijk maken door risicodragend te investeren
en/of via planologie maatwerk te leveren.

Wat willen we bereiken?
Verbeteren en realiseren van omgevingskwaliteit en innovatie in gebiedstransformaties langs de
lijnen richting geven, beweging stimuleren en mogelijk maken.
Indicatoren:
 Participeren in ruimtelijke ontwikkelingen.
Vanuit een integrale, gebiedsgerichte benadering – ‘diep, breed en rond’ – participeren we in wisselende
rollen (‘richting geven’, ‘beweging stimuleren’, ‘mogelijk maken’) in ruimtelijke ontwikkelingen
 Participeren stedelijke transformatieopgaven.
10 à 12 samenwerkingsovereenkomsten in gebieden met een stedelijke transformatieopgave, die bijdragen
aan verbetering van de omgevingskwaliteit.
Stand van zaken

Wat gaan we daarvoor doen?
Aanpak Leegstand
Kwaliteit
Het beroep op het sloopinstrumentarium (subsidieregeling warmen sanering veehouderij) is groter
dan verwacht. De gevolgen daarvan zijn op dit moment nog niet duidelijk. Vooralsnog is een restant
krediet beschikbaar van €350.000 en is géén bijstelling van de middeleninzet nodig.
Begeleiden en beoordelen initiatieven met ruimtelijke impact
Kwaliteit
Bijdragen aan de verstedelijkingsopgaven
Kwaliteit
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Implementatie van de Omgevingswet
Kwaliteit
De verwachte transitiekosten voor fase 1 t/m 3 van het project Digitalisering
Omgevingswet bedragen naar verwachting €650.000. Het benodigde budget wordt onttrokken aan
de risicobuffer Omgevingswet.
Participeren in een integrale, gebiedsgerichte benadering.
Kwaliteit

Bijdragen aan het versnellen van de woningbouw, vraaggericht en met oog voor zorgvuldig
ruimtegebruik.
Indicatoren:
 Verhogen woningvoorraad
Om in de behoefte aan nieuwe woonruimte te voorzien worden de eerstkomende vijf jaar (2019 t/m 2023)
50 duizend woningen aan de voorraad toegevoegd.
 Binnenstedelijke inpassing nieuwe woonruimte.
Toevoegen van nieuwe woonruimte vindt zo veel mogelijk plaats op binnenstedelijke (transformatie)locaties
of in leegstaand vastgoed. We bestendigen de lijn van de afgelopen jaren, waarin steeds zo’n 70% van de
woningbouw in Brabant op binnenstedelijke locaties is gerealiseerd.

Wat gaan we daarvoor doen?
Actuele informatie over stand van Wonen is beschikbaar
Kwaliteit
Afspraken en agenda Wonen opgesteld
Kwaliteit
Stimuleren ontwikkeling nieuwe woonvormen
Kwaliteit
Actieprogramma Nieuwe Woonvormen en Zelfbouw is in maart 2020 van start gegaan.
Stimuleren van voldoende planaanbod
Kwaliteit

Zorgen voor kwalitatief hoogwaardige en toekomstbestendige werklocaties
Indicatoren:
 Ontwikkeling van werklocaties
Vraaggerichte ontwikkeling van hoogwaardige en toekomstbestendige werklocaties vanuit de regionale
afspraken en samenwerking.
 Verduurzamen werklocaties
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10 verduurzaamde werklocaties waar maatregelen zijn genomen betreffende de energietransitie en
klimaatadaptatie opgaven.

Wat gaan we daarvoor doen?
Begeleiding bedrijven en campusontwikkeling
Kwaliteit
Voor 2020 is het belangrijk om naast de doorontwikkeling van de campussen een keuze te maken
voor 8 “grote oogst”-terreinen; dit zijn bedrijventerreinen met (grote) mogelijkheden voor
verduurzaming. De versnelling van campus- en locatieontwikkelingen laat zich op voorhand moeilijk
ramen.
Kennisontwikkeling en informatievoorziening
Kwaliteit
Regie en programmering
Kwaliteit

Ontwikkelingen en onzekerheden
Wij voorzien dat door de Corona-crisis en de Stikstof-crisis de beoogde prestaties en de uitvoering van
geplande werkzaamheden vertraging zullen oplopen. Processen van samenwerken en realiseren zijn op
een andere manier ingericht, zodat toch sprake is van voortgang. Hoe onzeker de ontwikkelingen ook zijn!

Financieel overzicht
Bedragen x € 1.000

begroting t/m wijz. I

Lasten

Baten
saldo baten en lasten

Wijziging II

begroting t/m wijz. II

22.137

2.990

25.127

520

0

520

-21.617

-2.990

-24.607

Specificatie besluitvorming
Specificatie van de besluitvorming vindt u
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