Verantwoording onderzoeken en adviezen in 2018 (PS 13/19 - bijlage 7)
Onderwerp

Uitvoering

Status onderzoek / advies

Eindproduct en
evt. opmerkingen

1. Arbeidsmarkt en economische ontwikkeling
a. Prognose werklocaties
(signalerend/agenderend
onderzoek)

Extern (Stec
Groep)

b. Onderzoek naar Human
Capital Agenda (i.p.v.
toekomstverkenningen
arbeidsmarkt naar sector
en regio)
(signalerend/agenderend
onderzoek)
c. “Onderkant” van de
arbeidsmarkt
(beleidsvormend onderzoek)

Extern (Etil
Afgerond.
arbeidsmarkt &
onderwijs)

Extern (Wissen- Afgerond.
raet van
Spaendonck)

Onderzoeksrapport.

d. (Tussen)evaluatie
Economisch programma
Brabant 2020
(evaluatief onderzoek –
217a)
e. Verkenning arbeidsmigranten (n.a.v. motie PS
M61A)
(signalerend/agenderend
onderzoek)

Extern
(Technopolis)

Evaluatierapport.
Statenmededeling.

 Valorisatieprogramma’s/
doorgroei MKB
(adviesvraag aan BrabantAdvies)

 Biobased en circulariteit
(adviesvraag aan BrabantAdvies)

Afgerond.

Afgerond.

Intern (i.s.m.
Afgerond.
het PON,
BrabantAdvies,
Brabantse
gemeenten,
VNO-NCW en
ZLTO)
Extern (Brabant- —
Advies)

Extern (Brabant- Doorgeschoven
Advies)
naar 2019.
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Haal meer waarde
uit werklocaties Prognoses
bedrijventerreinen,
kantorenlocaties en
winkelgebieden.
Onderzoeksrapport.

Onderzoeksrapport,
met 6 bijlagen /
bouwstenen.
Statenmededeling.

Gaat niet door. Er is
op andere wijze al
invulling gegeven
aan de adviesvraag,
nl. evaluatie
Brabantse valorisatieprogramma’s (2016),
landelijke evaluatie
door het Rijk (2018)
+ vervolg.
Adviesrapport.

Onderwerp

Uitvoering

Status onderzoek / advies

Eindproduct en
evt. opmerkingen

2. Organiseren slimme en duurzame mobiliteit
—

—

—

—

—

—

a. Monitor Sociale Veerkracht Extern (het
- verdieping
PON/Telos)
(signalerend/agenderend
onderzoek)
b. Verkenning ontwikkelingen —
sociale veerkracht
(signalerend/agenderend
onderzoek)

Afgerond.

Onderzoeksrapport.

—

c. Evaluatie Programma
Versterken Sociale
Veerkracht
(evaluatief onderzoek –
217a)
 Reflectie in het kader van
het Interreg-programma
ITHACA
(adviesvraag aan BrabantAdvies)

Afgerond.

Gezien de verschillende trajecten (vervolg en verdieping
monitor sociale veerkracht, pilot impactmonitoring en de
beleidsevaluatie) is
deze verkenning
overbodig.
Evaluatierapport.
Statenmededeling.

3. Circulair maken economie
—

—

4. Versterken sociale veerkracht

Extern (Lysias)

Extern (Brabant- —
Advies)

Wordt niet als adviesvraag opgepakt. De
nadruk ligt op het
zichtbaar maken van
resultaten en
conclusies van Ithaca
richting Europa.

5. Vitaliteit natuur en (stedelijke) landschappen
a.

Transformatiepotentie: van
leegstand naar woningbouw
(signalerend/agenderend
onderzoek)

Intern (i.s.m.
Brabantse
gemeenten)

Afgerond.

‘Brabantse Agenda
Wonen – Voortgangsrapportage
2018’ (zie par. 3.1
en 4.1).
Inventarisatie van
binnenstedelijke
transformatieopgaven.
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Onderwerp
b.

c.

d.

e.

f.





Uitvoering

Kwalitatieve analyse van
Intern
de woningmarkt in Brabant
(signalerend/agenderend
onderzoek)

Status onderzoek / advies
Afgerond.

Vitaliteitsonderzoek
recreatieparken (i.p.v.
Weerbare overheid in het
buitengebied)
(beleidsvormend onderzoek)
Evaluatie Programma
Brabantse Aanpak
Leegstand
(evaluatief onderzoek)
Tussenevaluatie
Beleidskader Provinciaal
Milieu- en Waterplan
2016-2021
(evaluatief onderzoek)
Duurzaamheidsbalans
(signalerend/agenderend
onderzoek)
Omgevingsvisie
(adviesvraag aan BrabantAdvies)

Extern (ZKA
Leisure
Consultants)

Afgerond.

Extern (het
PON)

Afgerond.

Humane medicijnresten in
het grondwater
(adviesvraag aan BrabantAdvies)

Extern (Brabant- Loopt – gereed 2e
Advies)
kwartaal 2019.

Extern
Afgerond.
(Panteia/Kwink
groep)

Extern (Telos)

Afgerond.

Extern (Brabant- Afgerond.
Advies)

Eindproduct en
evt. opmerkingen
‘Brabantse Agenda
Wonen – Voortgangsrapportage
2018’ (zie par. 3.1
en 4.1).
Webpublicatie
’Woningbouw,
planaanbod en
woonwensen’
(hoofdstuk 10).
Onderzoeksrapport.
Statenmededeling.

Evaluatierapport, met
bijlagen/factsheet.
Statenmededeling.
Evaluatierapport met
conclusies en
bevindingen +
aanbevelingen.
Statenmededeling.
Onderzoeksrapport.

Advies Ontwerp
Omgevingsvisie - De
kwaliteit van Brabant
(juli 2018).
Adviesrapport.

6. Verduurzamen landbouw
a.

Sluiten van kringlopen in
de landbouw op noord
west Europese schaal
(beleidsvormend onderzoek)

Extern
(TNO/WUR)
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—

Is niet doorgegaan in
deze vorm, omdat
subsidieverzoek voor
dit omvangrijke
onderzoek door
NWO niet is
gehonoreerd.

b.



Onderwerp

Uitvoering

Evaluatie Uitvoeringsagenda Brabantse
Agrofood (UBA)
2016-2020
(evaluatief onderzoek –
217a)
Toekomstperspectief voor
de landbouw in Brabant in
2030/2035 - scenario’s
(adviesvraag aan BrabantAdvies)

Extern
(Berenschot)
Extern
(expertteam)

Status onderzoek / advies
Afgerond.

Extern (Brabant- Afgerond.
Advies)

Eindproduct en
evt. opmerkingen
Evaluatierapport.
Expertrapport.
Statenmededeling.

Briefadvies en
brochure ‘Agrofood
Brabant in 2050’
(febr. 2019).

7. Versnellen energietransitie
a.

Evaluatie Energieagenda
2010-2020
(evaluatief onderzoek –
217a)

Extern (E&E
advies)

Afgerond.

Evaluatierapport.
Statenmededeling.

Extern (Stratix)

Dit heeft een
andere invulling
gekregen.

Monitoring halfjaarlijks van beschikbaarheid en uitrol
glasvezel in buitengebieden, kernen en
bedrijventerreinen.
Ambtelijke
verkenning.

8. Digitalisering
a.

Verkenning Brabantse
smart city toepassingen en
smart regions
(beleidsvormend onderzoek)

b.

Verkenning mogelijkheden Intern
Loopt.
voor internationale en
Europese samenwerking op
gebied van digitalisering
(beleidsvormend onderzoek)
Brabantse Robotagenda
Extern (Brabant- Afgerond.
(monitor)
Advies)
Heeft andere
invulling gekregen
(adviesvraag aan Brabant– n.a.v. verzoek
Advies)
van PS (motie nr.
47, begrotingsbehandeling
10 nov. 2017)



Advies Risico's en
kansen van
digitalisering vanuit
politiek-bestuurlijk
perspectief van de
Staten en GS van
Brabant (mei 2018).

9. Bestuurlijke vernieuwing en samenwerking
a.

Opgaven en het optimale
schaalniveau
(signalerend/agenderend
onderzoek)

—

—
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Geen apart
onderzoek; wordt
meegenomen in
activiteiten rondom
TiREG (TiU).

b.

c.

d.

e.

Onderwerp

Uitvoering

Status onderzoek / advies
Afgerond.

Eindproduct en
evt. opmerkingen
In de vorm van een
slotconferentie,
13 febr. 2019.

Verkenning – Hoe
veerkrachtig is NoordBrabant?
(signalerend/agenderend
onderzoek)
Evaluatie Programma
(Veer)krachtig Bestuur
(evaluatief onderzoek)
Burgerparticipatie bij
beleid
(evaluatief onderzoek)

Intern (i.s.m.
partners en
Brabantse
gemeenten)
Extern
(Erasmus/
GovernEUR)
Intern

Afgerond.

Evaluatierapport.
Statenmededeling.

Dit heeft een
andere invulling
gekregen.

Extern (SVDL)

Net gestart –
gereed eind 2e
kwartaal 2019.

1. Advies op gebied
van energietransitie, hoe
jongeren inzetten.
2. Voorstel voor
doorontwikkeling
‘young projects’.
3. Leerervaringen.
Evaluatierapport.
Statenmededeling.

Evaluatie Beleidskader
Interbestuurlijk Toezicht
2016-2019
(evaluatief onderzoek –
217a)

Evaluatie Beleidskader
Erfgoed 2016-2020
(evaluatief onderzoek –
217a)
Evaluatie Cultuuragenda
voor Brabant 2020
(evaluatief onderzoek –
217a)

Extern
(Berenschot en
Bureau Buiten)

Afgerond.

Evaluatierapport.
Statenmededeling.

Extern (Lysias)

Afgerond.

Evaluatierapport.
Statenmededeling.

Evaluatie Sportagenda
2016-2019
(evaluatief onderzoek –
217a)
Cultuur in BrabantStad
(adviesvraag aan BrabantAdvies)

Extern (BMC
Yacht groep)

10. Culturele identiteit
a.

b.

c.



Afgerond.

Extern (Brabant- —
Advies)

Bijlage: Stand van
zaken Uitvoeringsprogramma Cultuur.
Evaluatierapport.
Statenmededeling.

Gaat niet door,
omdat het regioprofiel BrabantStad
reeds is afgerond.

NB: Bij BrabantAdvies gaat het over de onderwerpen waarover de provincie advies heeft gevraagd
aan BrabantAdvies. BrabantAdvies brengt ook ongevraagd advies uit. Zie ook de website.
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