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Algemene voortgang van het programma 
Het programma loopt op koers en kent een aantal belangrijke ontwikkelingen. Eén van die ontwikkelingen 
is de Ruimtelijke Ordeningsbrief van Minister de Jonge. Het Rijk verzoekt middels deze brief de 12 
provincies om de ruimtelijke puzzel te leggen tussen oktober 2022 en juli/oktober 2023. Het Rijk geeft aan, 
haar keuzes zo veel mogelijk voor 1 oktober 2022 te maken. Vanuit deze kaders gaan we aan de slag met 
deze complexe ruimtelijke opgave.   
Op basis van de eerder vastgestelde startnotitie zijn we op dit moment aan de slag met het ontwikkelen van 
het Beleidskader Leefomgeving. Planning is dat deze voor de zomer 2023 wordt vastgesteld.   
Daarnaast zijn we hard aan het werk om klaar te zijn van de invoering van de omgevingswet. Als provincie 
lopen we op schema voor de invoering op 1 januari 2023, maar gezien het uitstel van het definitieve 
invoeringsbesluit wat nu voorzien is november 2022 houden we hierbij rekening met meerdere scenario’s.  
Op 1 juli is de verstedelijkingsstrategie oordeelsvormend besproken in PS. Met de verstedelijkingsstrategie 
als basis, is op 22 juni 2022 het verstedelijkingsakkoord Regio Eindhoven in het Bestuurlijk Overleg 
Leefomgeving vastgesteld, zie berichtgeving. In het najaar 2022 gaan we aan de slag met de 
verstedelijkingsakkoorden voor de overige stedelijke regio’s, zie verder ook de statenmededeling 
verstedelijkingsstrategie- en akkoorden, juni 2022. Ook op het gebied van gebiedstransformaties zetten we 
stappen. Zo verwachten we eind 2022 een besluit te nemen over de deelname in de entiteit voor de 
ontwikkeling van Eindhoven XL (Fellenoord). 
Voor wat betreft de realisatie van uitvoeringsagenda Werklocaties zijn ook stappen gezet. Zo is in juni 2022 
de regeling Grote Oogst vastgesteld waarmee de versnelling van de verduurzaming van een 13-tal 
bedrijventerreinen wordt gerealiseerd (zie statenmededeling). Ook zijn we bezig met het verder uitwerken 
en verankeren van selectief beleid ten aanzien van (XXL) logistiek op basis van het beleidsvoornemen wat 
op 3 febr. jl. is gepubliceerd (zie statenmededeling). Beleid hiertoe wordt opgenomen in het beleidskader 
leefomgeving en we voorzien begin 2023 te komen met een voorstel aan uw Staten.  
Tevens liggen we op koers om ook dit jaar de beoogde 13.000 woningen te realiseren, het hoogste niveau 
van de afgelopen 25 jaar. We voorzien begin oktober afspraken te maken met het Rijk over de te realiseren 
woningbouwopgave de komende jaren. Deze afspraken vormen de basis voor de vervolgens af te sluiten 
regiodeals. Daarnaast wordt uitvoering gegeven aan de regeling Flexpool Wonen waarbij gemeenten 
worden ondersteund om versnelling in de woningbouw mogelijk te maken. Zie verder de 
voortgangsrapportage Agenda Wonen d.d. 5 juli 2022. 
De uitvoering van programma Aanpak Stikstof en de Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof 1.0 gaat 
onverminderd verder. We zijn doorgegaan met de inzet in de drie pijlers (de tandwielen) die onlosmakelijk 
met elkaar zijn verbonden: versnelling van natuurherstel, verlaging stikstofdepositie en het mogelijk maken 
van gewenste maatschappelijke economische ontwikkelingen. Daarbij heeft het programma op 
verschillende terreinen te maken met een aantal onzekerheden die inherent zijn aan de (landelijke) 
beleidsontwikkeling, de lopende landelijke formatie en juridische ontwikkelingen. We blijven in onze aanpak 
voortdurend inspelen op actuele ontwikkelingen.  

Wat willen we bereiken? 

Verbeteren van omgevingskwaliteit 
Omschrijving (toelichting) 
Indicatoren: 

 Werkend stelsel om wettelijke taken, zoals beoordeling van ruimtelijke plannen, onder de 
Omgevingswet uit te kunnen voeren. 

Vanuit een integrale, gebiedsgerichte benadering – ‘diep, breed en rond’ – participeren we in 
wisselende rollen (‘richting geven’, ‘beweging stimuleren’, ‘mogelijk maken’) in ruimtelijke 
ontwikkelingen, zowel binnenstedelijk als in het landelijk gebied en op verschillende schaalniveau’s 
(van lokaal tot Rijk). 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/05/17/nationale-regie-in-de-ruimtelijke-ordening
https://noordbrabant.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/d943f6dd-9650-4f94-9044-09948be549aa?documentId=440c6e22-fcc2-49f1-9d95-3df527064974&agendaItemId=143eceda-ddb2-44b4-bfd7-745b184146b5
https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/ruimtelijke-ontwikkeling/2022/afspraken-over-woningbouwversnelling-ongenoegen-over-vertraging-rijksinfraprojecten
https://noordbrabant.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/0d55df3c-ce3b-42f6-9e06-3d73d587c247?documentId=22ec5dd7-faba-4024-b5ab-dc87eeace764&agendaItemId=9d8742c1-57da-4aee-9aab-25e7d53d12d3
https://noordbrabant.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/0d55df3c-ce3b-42f6-9e06-3d73d587c247?documentId=22ec5dd7-faba-4024-b5ab-dc87eeace764&agendaItemId=9d8742c1-57da-4aee-9aab-25e7d53d12d3
https://noordbrabant.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/256c4e5a-b519-4736-864c-697063386976?documentId=8121ec43-38b0-4777-ab6f-3ae6d96ad154&agendaItemId=6a0317b4-8b95-49e9-af93-9d252e2fea43
https://noordbrabant.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/1d3cee43-51ec-4be3-adcf-aa686575b222?documentId=037097f5-7656-456b-ac22-ab099239423f&agendaItemId=62af2c6d-79ba-4ee6-9336-a3e90326377f
https://noordbrabant.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/256c4e5a-b519-4736-864c-697063386976?documentId=22053120-d7b2-489b-a084-179acf835667&agendaItemId=f95b6e44-b116-411c-8297-7ff5cb4a4508


Provincie Noord-Brabant  3

 Voortgang in uitvoering van ruimtelijke (gebieds)ontwikkelingen 
Aan het einde van deze bestuursperiode participeren wij in 10 à 12 stedelijke transformaties en in 
maximaal 3 coalities m.b.t. de aanpak van leegstand in het buitengebied. Hierin zien we voortgang 
doordat de ontwikkeling steeds een fase dichter bij de uitvoering komen. 

 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
De invoering van omgevingswet op 1 januari 2023 is vanwege recente ontwikkelingen onzeker, maar wij 
bereiden ons via meerdere scenario’s voor op uitvoering van onze werkzaamheden per 1 januari 2023 via 
huidige óf de nieuwe omgevingswet.  
Ook de voortgang in de uitvoering van ruimtelijke (gebieds)ontwikkelingen loopt op koers. Zie verder 
statenmededeling Voortgang stedelijke transformaties. Ten aanzien van de coalities voor aanpak leegstand 
lopen er trajecten in Asten/Deurne en Land van Cuijk via een datagedreven en gebiedsgerichte aanpak.  
 

Wat gaan we daarvoor doen? 

Begeleiden en beoordelen van initiatieven met ruimtelijke impact 
Omschrijving (toelichting) 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
 

Implementeren van de Omgevingswet 
Omschrijving (toelichting) 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
Onze voorbereidingen voor de invoering van de nieuwe wet liggen op schema: Visie, Verordening, 
werkprocessen, Omgevingsvergunningen, digitalisering en aansluiting op het Digitaal Stelsel (DSO) zijn 
klaar of zijn voorzien tijdig gereed te zijn. Het voorbehoud ligt op de werking van het DSO in de totale 
keten. In november besluit de Eerste Kamer over het invoeringsbesluit. Het gevolg hiervan is dat we 
werken in meerdere scenario’s zodat we ongeacht het besluit van de kamer op 1 januari 2023 de 
(ruimtelijke en milieuvergunning) procedures door kunnen laten lopen. De onzekerheid van dit besluit 
maakt dat wij pas in november zekerheid hebben over de processen en instrumenten waarmee we op 1 
januari aan de slag gaan.  
 

Participeren in gebiedstransformaties en aanpakken van leegstand 
Omschrijving (toelichting) 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 

https://noordbrabant.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/4d997ec0-7d37-425c-ba4d-136a092bb72b?documentId=f76b6463-0ff1-4d04-a297-126db197a85e&agendaItemId=7e61a7d4-b394-40e8-8c54-5181935b3e4d
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Kwaliteit (toelichting) 
Brabantbrede verstedelijkingsstrategie en verstedelijkingsakoorden. De ontwikkelprincipes van de 
verstedelijkingsstrategie zijn door alle betrokken partijen in het bestuurlijk overleg leefomgeving (BOL) in 
juni 2022 vastgesteld.  Op 1 juli jl. is de verstedelijkingsstrategie oordeelsvormend besproken in PS en zal 
in het najaar in het BOL worden vastgesteld. Als uitwerking van de verstedelijkingsstrategie worden 
verstedelijkingsakkoord gemaakt per stedelijke regio. Op 22 juni 2023 is de verstedelijkingsstrategie Regio 
Eindhoven in het BOL vastgesteld en 75 mln. toegezegd voor de ontwikkeling op Eindhoven/Fellenoord. In 
het najaar 2022 gaan we aan de slag met de verstedelijkingsakkoorden voor de overige stedelijke regio’s.  
Gebiedstransformatie/terugdringen leegstand. We participeren in 10-12 gebiedstransformaties. Naast de 
genoemde ontwikkelingen in Eindhoven wordt met Breda gewerkt aan een samenwerkingsagenda m.b.t. 
gebiedsontwikkeling van ‘‘t Zoet’ (voorzien najaar 2022) en hebben we voor wat betreft de zogenaamde 
'M7'-gemeenten in 2e kwartaal 2022 ook een intentieovereenkomst gesloten over de centrumontwikkeling 
Oosterhout. Verder wordt uitvoering gegeven aan de VAB impuls, waarbij de eigenaren van leegstaande 
agrarische bedrijven worden begeleid in de sloop of herbestemming van hun locatie. Tot slot wordt is in het 
kader van de leegstandsaanpak een aantal gebiedsgerichte aanpakken opgestart. 
 

Uitvoeren ontwikkelaanpak stikstof 
Omschrijving (toelichting) 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
In 2022 staan de volgende prestaties gepland:  

 Start 9 aankoopprocedures 1e tranche vrijwillige opkoopregeling piekbelasters.  
 40 transacties worden ondersteund door het Ondersteuningsloket Stikstof.  
 Doorontwikkeling monitor basisinformatie voortgang Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof gereed.  
 Oplevering actualisatie stikstofanalyses.  

 

Wat willen we bereiken? 

Versnellen van de woningbouw 
Omschrijving (toelichting) 
Indicatoren: 

 Groei van woningvoorraad 
Om in de behoefte aan nieuwe woonruimte te voorzien, zullen de eerstkomende vier jaar (2022 t/m 
2025) ca. 50.000 woningen aan de voorraad moeten worden toegevoegd 

 Zorgvuldige inpassing van nieuwe woonruimte 
Circa 70% van de jaarlijkse woningbouw (toevoeging aan de woningvoorraad) wordt op 
binnenstedelijke locaties gerealiseerd 

 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
Naar verwachting wordt evenals in 2021 ook in 2022 circa 13.000 woningen gerealiseerd. Daarmee lopen 
we op koers voor de doelstelling van 50.000 in 2025 te realiseren. De groei van de Brabantse 
woningvoorraad ligt met deze ‘scores’ op het hoogste niveau in bijna 25 jaar. De genoemde 13.000 ligt ook 
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in lijn met de afspraken die we hierover met het Rijk voorzien te maken in oktober 2022. Zie verder de 
Voortgangsrapportage Agenda Wonen van 5 juli 2022.   
  
 

Wat gaan we daarvoor doen? 

Actualiseren informatie over bevolking, bouwen en wonen 
Omschrijving (toelichting) 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
Ieder kwartaal worden onze ‘Monitor Bevolking en Wonen’ en ons ‘Kwartaalbeeld Woningmarkt Noord-
Brabant’ geactualiseerd. Ook intensiveren we onze monitoringsactiviteiten, om nog meer zicht te krijgen op 
de voortgang van de woningbouw, op geschikte locaties én de mate van vraaggerichtheid.  
 

Actualiseren van regionale afspraken over planning, programmering en realisatie 
Omschrijving (toelichting) 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
Rond 1 oktober worden met het Rijk definitieve afspraken gemaakt over de woningbouwopgave, niet alleen 
kwantitatief, maar ook kwalitatief. Deze afspraken vinden hun doorvertaling te krijgen in zogenoemde 
regionale woondeals, die we voorzien eind dit jaar vast te stellen. Dit in een nauwe verbinding met het 
traject van de Regionale perspectieven op bouwen en wonen, waarin de afspraken over de regionale en 
gemeentelijke woningbouwplanning en –programmering jaarlijks worden geactualiseerd.  
   
Voor het mogelijk maken van de versnelling worden de gemeenten ook ondersteund via de 
subsidieregeling ‘Flexpool Versnelling Woningbouw’, waarmee ze extra financiële middelen krijgen om de 
plannen versneld uitvoeringsgereed te krijgen.  
  
 

Stimuleren van nieuwe woonvormen 
Omschrijving (toelichting) 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
De komende tijd willen wij stimuleren, dat er meer nieuwe (collectieve) woonvormen worden gerealiseerd. 
Hierbij richten wij ons vooral op de totstandkoming van (meer) flexwoningen, de huisvesting van ouderen 
en initiatieven voor collectieve woonvormen. Door hierbij het accent te leggen op innovatieve, circulaire en 
duurzame bouwconcepten willen we – in lijn met de motie Benutten kansen duurzaam en toekomstgericht 
bouwen (PS, mei 2022) – tegelijkertijd (de benodigde) vernieuwingen in de bouw en in de bouwketen 
stimuleren.  

https://noordbrabant.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/256c4e5a-b519-4736-864c-697063386976?documentId=22053120-d7b2-489b-a084-179acf835667&agendaItemId=f95b6e44-b116-411c-8297-7ff5cb4a4508
https://publicaties.brabant.nl/cijferswonen-2021-q3/cijfers2021q3/
https://publicaties.brabant.nl/cijferswonen-2021-q3/cijfers2021q3/
https://noordbrabant.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Item/38fcb26b-a446-497f-8c04-7fc528077d0a
https://noordbrabant.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Item/38fcb26b-a446-497f-8c04-7fc528077d0a
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Wat willen we bereiken? 

Verbeteren van vitaliteit en toekomstbestendigheid van werklocaties 
Omschrijving (toelichting) 
Indicatoren: 

 Ontwikkeling van werklocaties 
Vraaggerichte ontwikkeling van vitale en toekomstbestendige werklocaties vanuit de regionale 
afspraken en samenwerking. Hiertoe maken wij met de vier regio’s plannings- en 
programmeringsafspraken. Voor 2022 agenderen wij nadrukkelijk ook regionale afspraken over 
detailhandel. 

 Verduurzamen van werklocaties 
13 bedrijventerreinen, waar maatregelen worden genomen betreffende de energietransitie, 
circulariteit en klimaatadaptatie (grote “oogst”) 

 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
Op basis van de uitvoeringsagenda Werklocaties 2020-2024 wordt uitvoering gegeven aan realisatie van 
de doelstellingen.  
 

Wat gaan we daarvoor doen? 

Actualiseren van informatie over werklocaties en detailhandel 
Omschrijving (toelichting) 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
De informatie wordt in Q3 geactualiseerd (inclusief nieuwe prognoses). 
 

Actualisering van regionale afspraken over planning, programmering en realisatie 
Omschrijving (toelichting) 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
Voor wat betreft de regio’s Noordoost Brabant en Zuidoost Brabant zijn we de afspraken aan het herijken 
en actualiseren. In de regio’s Midden en West volstaan de bestaande afspraken. Daarnaast verwachten we 
tijdens de ontwikkeldagen eind 2022 besluitvorming ten aanzien van de locaties waar wel/geen XXL-
logistiek zal kunnen vestigen   
Verder zetten we in op het verder uitwerken en verankeren van selectief beleid ten aanzien van (XXL) 
logistiek. Het brownfieldsbeleid wordt opgenomen in het beleidskader leefomgeving. Begin 2023 wordt een 
voorstel aan uw staten voorgelegd over de vaststelling van voorbeschermingsregels, het 
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voorbereidingsbesluit en een wijziging van de Omgevingsverordening met instructieregels voor het 
omgevingsplan.  
 

Verduurzamen van werklocaties en versterken van campussen 
Omschrijving (toelichting) 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
Voor de zomer is de subsidieregeling Grote Oogst vastgesteld waarbij € 3,25 beschikbaar wordt gesteld 
voor de versnelling van de verduurzaming van 13 bedrijventerreinen (zie statenmededeling).  
Verder geven we uitvoering aan de versnellingsmogelijkheden bij campusontwikkelingen (o.a. op Brainport 
Industrie Campus, SPARK Campus, High Tech Automotive Campus, Pivot Park) maar gaan ook op basis 
van maatschappelijke relevantie onderzoeken in welke fase de campussen zich bevinden en/of in welke 
mate onze betrokkenheid nog noodzakelijk is.  
  
 

Ontwikkelingen en onzekerheden 
Veel van de prestaties worden geleverd in samenwerking met externe partners. Daarmee geeft dat ook 
onzekerheden ten aanzien van de (timing van) uitnutting van budgetten. Voorbeelden hiervan zijn de 
uitnutting van de regeling Flexpool Wonen (afhankelijk van aanvragen), de uitgaven voor Werklocaties en 
de (volledige) besteding van de middelen t.b.v. Oekraïne.   

Financieel overzicht 
   Bedragen x € 1.000 

2. Ruimte en wonen Begroting t/m wijz. 2 Wijziging  3 Begroting t/m wijz. 3 

Lasten 39.089 -13.919 25.169 

Baten 2.961 -790 2.171 

Saldo baten en lasten 36.128 N 13.129 V 22.999 N 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://noordbrabant.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/256c4e5a-b519-4736-864c-697063386976?documentId=8121ec43-38b0-4777-ab6f-3ae6d96ad154&agendaItemId=6a0317b4-8b95-49e9-af93-9d252e2fea43

