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SAMEN BOUWEN
AAN DE KWALITEIT
VAN BRABANT
Brabant en de Brabanders hebben zich in de
coronaperiode weerbaar getoond; zorgend voor
elkaar als het moeilijk is, zoekend naar innovatieve
oplossingen en gezamenlijk inspelend op nieuwe
kansen. Tegelijkertijd staan Nederland en Brabant de
komende jaren voor grote opgaven; bijvoorbeeld op
het gebied van wonen, energietransitie, economie,
landbouw, mobiliteit, gezondheid en brede welvaart.
De druk op de ruimte in Brabant is groot en vraagt
om duidelijke keuzes voor de lange termijn. Brabant
en de Brabanders hebben recht op een krachtig
provinciebestuur dat er staat als betrouwbare partner
voor inwoners, andere overheden, maatschappelijke
organisaties en bedrijven.
Hoofdlijnen
Samen, Slagvaardig en Slim is de titel van het
huidige bestuursakkoord. Deze kernwaarden
staan ook voor de lange lijnen die zichtbaar zijn
in ons provinciaal beleid. Op hoofdlijnen bevatten
de Brabantse Omgevingsvisie, de twee laatste
bestuursakkoorden1, de begroting 2021 en de
perspectiefnota 2022 dan ook veel overeenkomsten.
De hoofdlijnen van het Brabants beleid worden door
1

veel partijen in Provinciale Staten onderschreven, en
kennen daarmee een breed draagvlak. Belangrijke
richtinggevende beleidskaders als economie,
klimaatadaptatie, energie en mobiliteit zijn met grote
meerderheden in de Staten aangenomen en vormen
daarom mede de ruggengraat van het Brabantse
beleid. Daar gaan we op door.
De huidige bestuursperiode loopt nog ongeveer
anderhalf jaar. Brabant is gebaat bij stabiliteit en
continuïteit, zeker nu na de lastige coronaperiode de
wereld weer open gaat. Vanuit die uitgangspunten
hebben wij elkaar gevonden, en kiezen we om door
te gaan op de ingeslagen weg. Het bestuursakkoord
Samen, Slagvaardig en Slim blijft ook in de tweede
helft van deze bestuursperiode richtinggevend voor
het Brabants bestuur. Wel hebben wij op een aantal
punten aanpassingen gedaan, en zijn nieuwe
afspraken gemaakt middels dit addendum.
Wij gaan door op de ingeslagen weg om meer
in te zetten op participatie van burgers en
maatschappelijke organisaties. Door onder de
noemer ‘samen’ meer te investeren in betrokkenheid

van burgers bij provinciaal beleid en projecten,
ontstaat meer draagvlak en draagkracht voor
de transities in Brabant. Wij zien dat als een
randvoorwaarde, en investeren daarom in sterke
betrokkenheid vooraf en tijdens de uitvoering van
ons beleid. Niet als toetssteen, maar als integraal
onderdeel van een eigentijdse en zorgvuldige
werkwijze. Een instrument als een provinciaal
correctief referendum past daar niet bij. Wij geloven
in maatwerk, met participatievormen die het mogelijk
maken om betrokkenen te laten meedenken, meedoen
en meebeslissen over hun eigen leefomgeving.
Basis voor samenwerking
Het bestuursakkoord en dit addendum vormen
daarmee de basis voor onze samenwerking in de
resterende bestuursperiode. Een samenwerking tussen
vijf partijen, maar nadrukkelijk ook in verbinding
naar alle andere partijen in de Staten. De opgedane
ervaring met de open samenwerking in de Staten
is positief en die willen wij graag continueren,
vanuit een ambitie om besluiten te nemen die een
breed draagvlak kennen. Zo werken we aan een
toekomstbestendig en responsief bestuur voor Brabant.

Bestuursakkoorden ‘Kiezen voor Kwaliteit’ (2019) & ‘Samen, Slagvaardig en Slim: Ons Brabant’ (2020).
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NATUUR, LANDBOUW EN
WATER HAND IN HAND

De druk op de ruimte in Brabant is groot. Dat geldt
zeker voor het landelijk gebied van Brabant.
Wij zijn er van overtuigd dat opgaven op het
gebied van natuur, landbouw en water in Brabant
alleen in samenhang en gebiedsgericht kunnen
worden vormgegeven. We geven daarbij invulling
aan de gewenste ‘rond, breed en diep’ benadering
uit de Brabantse Omgevingsvisie. We werken
Brabant-breed aan het behalen van onze doelen en
leveren tegelijkertijd - samen met alle betrokkenen
- maatwerk per gebied, afhankelijk van de lokale
situatie, specifieke omgevingsfactoren en kansen
die zich voordoen. Om de benodigde ‘checks and
balances’ te borgen, hebben wij er voor gekozen
om het fysieke domein in de portefeuilleverdeling
breed te verdelen in het college. Als onderdeel van
de doorontwikkeling van de gebiedsgerichte aanpak
wijzen we voor de stikstofgevoelige Natura2000gebieden coördinerende portefeuillehouders aan.
Op die manier borgen we balans tussen alle
belangen en de gezamenlijke verantwoordelijkheid.
Maatregelenpakket
Wij kiezen voor stabiliteit en continuïteit. Het huidige
maatregelenpakket van de provincie blijft daarom
gehandhaafd voor de komende periode, inclusief
de Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof (BOS) en
de Omgevingsverordening. Dat betekent ook dat de

datum voor stalaanpassingen blijft staan op 1 januari
2024. Ook het stalderen blijft een onderdeel van het
maatregelenpakket. Op landelijk niveau worden in
het aanstaande regeerakkoord nieuwe afspraken en
maatregelen verwacht op het stikstofdossier.
Brabant geeft voortvarend uitvoering aan toekomstig
landelijk beleid. Eventuele extra maatregelen voor
Brabant bovenop dit landelijk beleid worden in
consensus tussen de coalitiepartijen besloten.
Dat geldt ook als maatregelen gebiedsgericht worden
ingezet. In aanvulling op generieke maatregelen kan
het immers wenselijk zijn om gebiedsgericht extra
maatregelen in te voeren, zoals het benutten van
stikstofruimte voor maatschappelijke ontwikkelingen
of het extra afromen van stikstofruimte ten gunste van
de natuur.
In het afgelopen jaar heeft het Rijk een doorlichting
laten uitvoeren naar de status en begrenzing van
Natura2000-gebieden. Voor ons is het schrappen of
aanpassen van Natura2000-gebieden niet aan de
orde en staat de wettelijke bescherming van deze
gebieden niet ter discussie. Onze ambities zijn helder
vastgelegd in ons natuurbeleid, wij gaan nu proactief
verder met de uitvoering daarvan vanuit de ambitie
om de natuur meer robuust en weerbaar te maken.
Naar verwachting stelt het Rijk voor Brabant €80
miljoen extra budget beschikbaar voor natuurherstel

in en rond stikstofgevoelige Natura2000-gebieden en
voor boscompensatie. Hiermee wordt in de komende
periode een impuls gegeven aan het herstel van de
biodiversiteit in deze Natura2000-gebieden.
Herwaardering en herontdekking
De coronaperiode heeft geleid tot een breed
gevoelde herwaardering en herontdekking van
natuur. We zien dit als een aanmoediging om verder
te werken aan de maatschappelijke verankering
van ons natuurbeleid en de uitvoering van de reeds
vastgestelde Visie Klimaatadaptatie en de Brabantse
Bossenstrategie. In aanvulling op de afronding
van het Natuurnetwerk Brabant en het herstel en
behoud van onze Natura2000-gebieden blijven we
ook investeren in andere natuurgebieden en in de
versterking van natuur in de stad en op
het platteland.
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NATUUR, LANDBOUW EN
WATER HAND IN HAND

DIT GAAN WE (AANVULLEND) DOEN
•	Brabant zoekt bij nieuwe regelgeving actief naar
kansen en inzichten in maatregelen en budgetten
om invulling te geven aan onze ambities op
het gebied van natuur, landbouw en water.
Specifiek zoeken we naar win-winsituaties door
het gebiedsgericht combineren van aanpakken,
projecten en budgetten.
•	Wij blijven ambitieus aan de slag met de
uitvoering van trajecten binnen de gebiedsgerichte
aanpak, vanuit de gedachte dat de druk op de
omgeving in Brabant (te) groot is. De aankoop
van gronden en uitkoop van boerderijen gebeurt
op vrijwillige basis, uitzonderingen daargelaten.
Daarbij maken we maximaal gebruik van
verkavelingsinstrumenten om beweging in een
gebied te krijgen; op voor natuur kwetsbare
plekken extensivering te bereiken en tegelijkertijd
de landbouwstructuur te versterken.
•	Voor het behalen van de natuur-, water- en
landbouwdoelen in de gebiedsgerichte aanpak
is grond cruciaal. Daarom starten we naast een
provinciale grondbank met een herallocatiefonds
waarbij de provincie met middelen uit de
immunisatieportefeuille (mede) gronden aankoopt.

Hiermee ontstaat een extra instrument waarmee
we ook vanuit de eigenaarsrol kunnen sturen op
grondruil ten behoeve van transities in specifieke
gebieden. Uiteraard zijn de spelregels van de
Treasury verordening van toepassing op dit fonds.
•	Wij handhaven de bouwstop voor geitenstallen
zolang de uitkomsten van onderzoek naar
verhoogde gezondheidsrisico’s niet bekend zijn,
en deze niet aantonen dat er geen verhoogde
gezondheidsrisico’s bestaan.
•	De maatregelen met betrekking tot de Brabantse
Zorgvuldigheidsscore (BZV) worden gehandhaafd,
of vervangen door een eventueel beter instrument
als dat vanuit evaluatie beschikbaar komt.
•	Stikstofruimte die de provincie heeft meegekocht
bij de aankoop van gronden in het kader van
natuurontwikkeling wordt in principe ingezet
als bronmaatregel voor depositiedaling in
Natura2000-gebieden.

•	Met de Omgevingsvisie en diverse vigerende
beleidsregels borgen we de kwaliteit van de
omgeving in relatie tot mestbewerking. We kiezen
voor zorgvuldigheid en duidelijkheid als het gaat
om nieuwe ontwikkelingen; met kringlooplandbouw
als uitgangspunt worden het beleidskader
Landbouw & Voedsel en de uitvoeringsagenda
Mest opgesteld. Binnen deze kaders wordt
vervolgens samen met de regio’s een plan MER
uitgevoerd om te komen tot regionale afspraken
over mestbewerkingslocaties en de onderliggende
voorwaarden. Wij zien de urgentie om dat in deze
bestuursperiode te realiseren.
•	De aanpak van mestfraude door middel van
handhaving door de provincie en het Rijk is voor
ons een belangrijk dossier; niet acteren is voor alle
betrokkenen een probleem.
•	Er worden in 2022 en 2023 extra investeringen
gedaan in natuur, zoals in de aanleg van
faunapassages en het verbeteren van de
leefomgeving voor weide- en akkervogels.
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ENERGIETRANSITIE: PROVINCIE
ALS STEVIGE PARTNER

De provincie Brabant is en blijft een betrouwbare
partner bij de uitvoering van het Klimaatakkoord.
Zonder voorbehoud maar met respect voor
haalbaarheid, betaalbaarheid, doelrealisatie en
draagvlak. De provinciale energieopgave raakt
vrijwel de gehele context van de maatschappelijke
opgaven waaraan (ook) de provincie werkt. Wij
gaan blijvend in gesprek met onze partners over
de rol die de provincie pakt in deze transitie.
Dat kan per regio verschillen, afhankelijk van de
lokale problematiek en de verwachtingen van onze
partners.
Betrokken partner
Het primaat van de uitvoering van de Regionale
Energie Strategieën (RES’en) ligt bij de gemeenten,
zoals in onze Omgevingsverordening is vastgelegd.
De provincie stelt zich richting gemeenten op als
betrokken partner: zij neemt een proactieve rol in
bij de realisatie van de RES’en en biedt vanuit dat
oogpunt waar nodig en gewenst ondersteuning
met kennis en kunde. Wij hechten aan een sterke
betrokkenheid van burgers bij de energietransitie.
We trekken in gelijkwaardigheid met de gemeenten
op in de regio om onze gezamenlijke ambities te
realiseren.

De afgesproken ambities en doelen op het gebied
van de energietransitie zoals verwoord in de
Brabantse Omgevingsvisie en de Energieagenda
2019 – 2030 blijven overeind. Kernenergie is een
vraag voor de toekomst, en een discussie die in
eerste instantie op landelijk niveau wordt gevoerd.
Voor de periode tot 2030 speelt kernenergie in
de energiemix van Brabant geen rol. In hoeverre
dat voor de periode daarna mogelijk en wenselijk
is, is afhankelijk van landelijke discussies en de
ontwikkeling van nieuwe technologieën. Brabant
blijft bij deze discussie betrokken vanuit onze
innovatieagenda.
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ENERGIETRANSITIE: PROVINCIE
ALS STEVIGE PARTNER

DIT GAAN WE (AANVULLEND) DOEN
•	Brabant blijft inzetten op de doorontwikkeling van
het energiesysteem van de toekomst: de provincie
neemt een regierol op het verkennen en begeleiden
van de transitie naar een toekomstbestendige
energiemix en de benodigde netwerken in
Brabant.
•	De capaciteitstekorten van het energienet is een
complex dossier met consequenties voor alle
portefeuilles. Brabant pakt een verbindende
en regisserende rol in het oplossen van deze
randvoorwaardelijke problematiek, door samen
met gemeenten en regio’s keuzes te maken op
vraagstukken in bovenlokale ruimtelijke ordening.
Ook starten wij een lobby richting het Rijk voor
het verankeren van deze provinciale regierol in de
Energiewet.

• W
 ij investeren vanuit de daarvoor bestemde
fondsen en de immunisatieportefeuille in projecten
voor onder andere het opwekken van duurzame
energie, om aanvullend maatschappelijk
rendement te behalen. Specifiek zoeken we
daarbij naar participaties in projecten die
tevens opbrengsten hebben voor de omgeving
(door bijvoorbeeld opbrengst te delen met de
omgeving en te investeren in maatregelen voor
landschappelijke inpassing in de omgeving),
en naar mogelijkheden rondom leningen voor
bijvoorbeeld zonnepanelen en woningisolatie. De
kaders van de Treasury verordening zijn en blijven
van toepassing.
• W
 ij onderzoeken op welke wijze wij Brabantse
energiecoöperaties kunnen ondersteunen bij het
delen van kennis en ervaring.

•	De verduurzaming van de industrie in Brabant is
één van de grote opgaven in de energietransitie.
Om op dit vlak tempo te maken, erkennen wij dat
we een rol kunnen spelen in het aanjagen door
bijvoorbeeld netwerkvorming, kennisdeling en in
het coördineren van vraagstukken op het gebied
van verduurzaming van de industrie.
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VRIJE TIJD, CULTUUR,
SPORT EN ERFGOED

De afgelopen periode heeft ons nogmaals duidelijk
gemaakt wat de waarde is van cultuur, sport en
ontmoeting voor het welzijn van Brabanders.
Tegelijkertijd zien we nieuwe behoeften, vormen en
initiatieven in de Brabantse samenleving ontstaan.
De provincie werkt aan een herpositionering van
haar rol op de terreinen vrije tijd, cultuur, sport
en erfgoed. De afgelopen jaren is structureel
en incidenteel geïnvesteerd in het ondersteunen
van projecten. De tijd is gekomen om te kiezen
wat structureel bekostigd gaat worden, en wat
incidenteel.
Structurele inbedding
De ingeslagen route om tot een structurele inbedding
van vrije tijd, cultuur, sport en erfgoed te komen
wordt gecontinueerd. Ook het afgesproken
budgettair kader blijft leidend. In de bekostiging
wordt een onderscheid gemaakt tussen een
basisinfrastructuur die structureel bekostigd wordt
en incidentele middelen die op innovatie en
stimulering worden ingezet. Wij sluiten onze ogen
niet voor de wetenschap dat de cultuur-, sport- en
evenementensector zwaar is getroffen door de
coronacrisis, en dat onduidelijk is wat de effecten
daarvan op middellange termijn zijn. Om de

effecten in beeld te krijgen in de combinatie met
de aankomende provinciale herpositionering,
onderzoeken we binnen een jaar samen met de
sectoren en onze inwoners de consequenties voor de
Brabantse ecosystemen.
Consultatie en reflectie
Bewust nemen we voldoende tijd voor consultatie en
reflectie met de sectoren en de Brabantse inwoners.
De resultaten van de onderzoeken moeten inzicht
geven in verschillende scenario’s en effecten op het
Brabantse landschap van deze sectoren.
We stellen deze bestuursperiode een beleidskader
vast dat richting en invulling geeft in de provinciale
rol en onderliggende principiële keuzes.
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VRIJE TIJD, CULTUUR,
SPORT EN ERFGOED

DIT GAAN WE (AANVULLEND) DOEN
• H
 et budgettair kader voor Vrije tijd, Cultuur, Sport
en Erfgoed wordt ingericht als bij de start van deze
bestuursperiode, waarmee voor de resterende
periode €6 miljoen extra beschikbaar wordt
gesteld.
• D
 e meerjarige subsidies voor de kunstensector
(professioneel en amateurkunsten) zijn door de
provincie gegarandeerd tot 2025.
• W
 e stellen deze bestuursperiode een nieuw
beleidskader Vrije tijd, Cultuur, Sport en Erfgoed
vast.

2

•	Aanvullend op de huidige uitvoeringsagenda
stellen we volgende bestuursperiode een nieuwe
uitvoeringsagenda Vrije tijd, Cultuur, Sport en
Erfgoed vast.
• In 2022 en 2023 wordt binnen het aanvullende
budget onder andere ingezet op innovatie en
topsportevenementen en staan we open voor
investeringen in erfgoedcomplexen. Daarnaast
wordt aanvullend gekeken naar versterking van de
bibliotheektaak2.

Uitvoering van aangenomen motie M64a-2021 Verhoging kwaliteit uitvoering wettelijke taak Bibliotheken.
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BREDE WELVAART VOOR
ALLE BRABANDERS

Iedere Brabander doet mee. Uit de Brabantse
Omgevingsvisie komen onze opgaven voort:
een gezonde & veilige leefomgeving, de
energietransitie, een klimaatproof Brabant, een
slimme netwerkstad, een concurrerende, duurzame
economie en leefbaarheid. Om het draagvlak en
de draagkracht voor deze opgaven te versterken,
zetten wij in op sociale innovatie en inclusieve
maatregelen. Het thema van sociale innovatie en
inclusiviteit willen we sterker verankeren in al onze
begrotingsprogramma’s, zoals we nu al doen via
sociale innovaties in het openbaar vervoer en bij
de aanpak van de energietransitie. Ook naar de
toekomst toe willen we onze opgaven in onderlinge
samenhang en steeds vanuit een breder perspectief
aanvliegen met als doel de brede welvaart voor
Brabanders te verstevigen. Hiermee sluiten we aan
bij de landelijke ontwikkeling om sterker te sturen op
Brede Welvaart.

Brede Welvaart, waaronder onder meer
gezondheid valt, is evenals digitalisering, een
samenbindend thema dat door alle dossiers heen
loopt, en invulling moet krijgen via alle portefeuilles.
Ter stimulering wijzen wij aanvullend op de
coördinerend portefeuillehouder voor digitalisering
een coördinerend portefeuillehouder aan voor
brede welvaart. Gezondheid maakt onderdeel
uit van deze coördinerende portefeuille Brede
Welvaart. Deze portefeuille kent een eigen budget
en formatie voor de coördinerende taken op
organisatiebreed niveau. Om de Staten meer dan
nu de mogelijkheid te geven om te sturen op Brede
Welvaart, rapporteren en monitoren we in onze
plannings- en verantwoordingscyclus op basis van
onze opgaven en stellen we jaarlijks de Staat van
Brabant op. Daarin rapporteren we langs de lijn van
onze opgaven op de drie gehanteerde perspectieven
van het Planbureau voor de leefomgeving:
kwaliteit van leefomgeving, kwaliteit van leven en
welvaartseconomie. In elk perspectief is het van
belang om niet alleen naar het hier en nu te kijken,
maar ook naar ‘elders’ en ‘later’.
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BREDE WELVAART VOOR
ALLE BRABANDERS

DIT GAAN WE (AANVULLEND) DOEN
•	Nog dit jaar wordt een beleidskader gezondheid
vastgesteld door de Staten waarin we gezondheid
steviger op de agenda zetten en onszelf uitdagen
om 3 gezonde levensjaren erbij te realiseren voor
elke Brabander in 2030. We zien het als onze rol
om gezondheid, de kwaliteit van leven en welzijn
te beschermen en te bevorderen.
• A
 ls onderdeel van onze inzet op gezondheid
leggen we op het gebied van luchtkwaliteit
en geluid in Brabant streefwaarden vast in het
beleidskader Milieu.

• W
 e bevorderen het verduurzamen van
het maatschappelijk vastgoed in steden en
dorpen zoals scholen, sportvoorzieningen en
ontmoetingsplekken.
•	Wij investeren in een zo spoedig mogelijk
herstel van het openbaar vervoer in Brabant.
Door middel van gerichte investeringen, sociale
innovatie en slimme technologie zoeken we samen
met gemeenten om ook kleine kernen middels
het openbaar vervoer, waaronder buslijnen,
bereikbaar te houden.

• M
 et het bestaande beleidskader Economie en de
onderliggende uitvoeringsagenda’s blijven we
vanuit een economisch perspectief bijdragen aan
brede welvaart.
•	De bestuursopdracht ‘veilig en weerbaar Brabant’
loopt in deze bestuursperiode af. In de Staten
wordt nog deze periode discussie gevoerd over
welke rol en verantwoordelijkheid de provincie in
de toekomst zou moeten nemen op dit thema.
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FINANCIEEL
KADER

Het budgettair kader van Samen, Slagvaardig en
Slim blijft staan. Op onderdelen vullen wij dit aan op
basis van actuele ontwikkelingen en de inhoudelijke
afspraken in dit addendum. Bezuinigingen op de
structurele lasten in de begrotingsprogramma’s
gebeuren zoveel mogelijk als onderdeel van nog
op te stellen uitvoeringsagenda’s, bij voorkeur in
samenspraak met Provinciale Staten. Besluiten
vinden vervolgens hun weerslag in de Sturings- en
Verantwoordingsdocumenten.

Tevens betekent dit dat de verdeling van de vrije
begrotingsruimte waartoe in Samen, Slagvaardig
en Slim besloten is in stand blijft. En ten slotte dat
wij aan het eind van deze bestuursperiode ‘schoon
opleveren’; dat betekent dat alle afspraken onder
de begroting financieel gedekt zijn en dat voor de
uitvoering van structurele taken structurele middelen
in de begroting zijn opgenomen.
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FINANCIEEL
KADER

DIT GAAN WE (AANVULLEND) DOEN
•	De omvang van de knelpuntenbuffer, dat wil zeggen de voor deze bestuursperiode nog beschikbare
vrije begrotingsruimte, bedraagt op dit moment ruim € 71 miljoen. Hierbij is rekening gehouden met de
ontwikkelingen zoals gepresenteerd in de laatste perspectiefnota, met de financiële consequenties van de
jaarrekening 2020, van de eerste bestuursrapportage 2021 en met de laatste informatie over het accres
Provinciefonds.
• V
 oor de jaren 2022 en 2023 houden we binnen de knelpuntenbuffer een reservering aan
voor onvoorziene ontwikkelingen, nieuwe kansen en knelpunten van € 15 miljoen.
• D
 e overige € 56 miljoen zetten we in of reserveren we voor de financiële gevolgen van de afspraken
in dit addendum en voor lopende dossiers waarvoor voorstellen in het kader van de begroting 2022 in
voorbereiding zijn.
•	Voor de financiële consequenties van de afspraken in dit addendum reserveren wij de volgende middelen:
a. Extra middelen voor Vrije tijd, Cultuur, Sport en Erfgoed
€ 6 mln.
b. Extra middelen voor Natuur, zoals faunapassages en weide- en akkervogels
€ 5 mln.
c. Budget voor Brede welvaart, inclusief Gezondheid
€ 2 mln.
d. Budget voor de aanpak van capaciteitstekorten op het elektriciteitsnet
€ 2 mln.
e. Budget voor handhaven personele inzet Beleidskader Landbouw & Voedsel
€ 3 mln.
f. Budget voor verduurzaming provinciehuis
€ 2 mln.
g. Budget voor aanpak stikstof/gebiedsgerichte aanpak (GGA)
€ 10 mln.
		Totaal
€ 30 mln.
• We
 reserveren de resterende middelen (maximaal € 26 miljoen) voor lopende dossiers die verder uitgewerkt
worden tot een onderbouwd voorstel bij de begroting 2022. Bij deze dossiers wordt voordat een beroep op de
knelpuntenbuffer wordt gedaan eerst de financiële afwegingsladder doorlopen.
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PORTEFEUILLEVERDELING
2021

INA
ADEMA

CHRISTOPHE
VAN DER MAAT, VVD

ERIK RONNES,
CDA

ANNE-MARIE
SPIERINGS, D66

COMMISSARIS VAN
DE KONING

MOBILITEIT,
FINANCIËN EN
ORGANISATIE

RUIMTE EN WONEN

ENERGIE, CIRCULAIRE
ECONOMIE EN MILIEU

•
•
•
•
•
•

Rijkstaken
Provinciearchief
Bestuurlijke integriteit (Bibob)
Bestuurlijke coördinatie
Externe betrekkingen
Taskforce BZ

•
•
•
•
•
•

Mobiliteit
Energie en Mobiliteit
Financiën
Organisatie
Deelneming Enexis
Eerste loco CdK

• Ruimte en Wonen
• Werklocaties en detailhandel
• Omgevingswet
•	Coördinerend portefeuillehouder
Gebiedsgerichte aanpak stikstof
(+IPO BC Stikstof)
•	Gebiedsgedeputeerde GGA
Brabantse Wal
• Tweede loco CdK

• Energie
• Circulaire economie
• Verduurzaming Provinciehuis
• Milieu
•	Gebiedsgedeputeerde GGA
Kampina & Westelijke Langstraat
• Derde loco CdK
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PORTEFEUILLEVERDELING
2021

HAGAR ROIJACKERS,
GROENLINKS

STIJN SMEULDERS,
PVDA

MARTIJN VAN
GRUIJTHUIJSEN, VVD

ELIES
LEMKES-STRAVER, CDA

WATER, NATUUR EN
GEBIEDSGERICHTE
AANPAK

BESTUUR, VEILIGHEID,
CULTUUR, SPORT EN
ERFGOED

ECONOMIE,
KENNIS- & TALENT
ONTWIKKELING

LANDBOUW,
VOEDSEL, BODEM EN
BREDE WELVAART

• Water
• Natuur
•	Coördinerend portefeuillehouder
Gebiedsgerichte aanpak (GGA)
• Van Gogh Nationaal Park
• Bestuur Omgevingsdiensten
•	Gebiedsgedeputeerde GGA
Ulvenhoutse Bos & Vlijmense Ven/
Bossche Broek en Moerputten
• Vierde loco CdK

• Vrije tijd, Cultuur, Sport & Erfgoed
•	Bestuur & Veiligheid
•	Ontwikkelbedrijf
•	Deelnemingen
•	Gebiedsgedeputeerde GGA
Kempenland & Grenscorridor N69
•	Vijfde loco CdK

• 	Economie, Innovatie,
Internationalisering en
Digitalisering
•	Onderwijs, Arbeidsmarkt en
Kennis en onderzoek
•	Europees Comité van de Regio’s
•	IPO-bestuur
•	Coördinerend portefeuillehouder
Coronacrisis
•	Coördinerend portefeuillehouder
Digitalisering
•	Zesde loco CdK

•	Landbouw en Voedsel
•	Bodem
•	Vergunningverlening,
Toezicht en Handhaving
•	Coördinerend portefeuillehouder
Regionale samenwerking
(incl. BrabantStad)
•	Coördinerend portefeuillehouder
Brede welvaart (incl. Gezondheid)
•	Gebiedsgedeputeerde GGA
Peelvenen, Strabrechtse Heide &
Loonse en Drunense Duinen
• Zevende loco CdK
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