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Bijlage 0.3, Mededelingennotitie proces beleidsagenda provincie 

Noord-Brabant  

De omgevings-/ontwikkeldagen in juni/juli zijn voor de provincie op een aantal 

vlakken een belangrijk moment voor de regionale samenwerking in Brabant. Hoewel 

de focus ligt op de kennismaking met de nieuw aangetreden colleges, vragen een 

aantal ontwikkelingen om een doorkijk naar de beleidsagenda van de provincie, en 

de wijze waarop wij de regio daarbij willen betrekken. Voor de provincie geldt 

immers, dat er nog minder dan een jaar beschikbaar is tot aan de verkiezingen van 

maart 2023. Tegelijkertijd heeft de provincie deze bestuursperiode nog een aantal 

belangrijke ambities en opgaven.  

Vanuit Den Haag komt daar de uitwerking van het coalitieakkoord bij, in het 

bijzonder rond de plannen van de recente brief van minister de Jonge over de 

nationale regie in de ruimtelijke ordening en de uitwerking van het Nationaal Plan 

Landelijk Gebied (NLPG). Deze memo is bedoeld om op hoofdlijnen overzicht te 

bieden in bovenstaande ontwikkelingen en de onderlinge samenhang te 

benoemen, in aanloop naar de meer inhoudelijke discussies die we in de komende 

periode met elkaar te voeren hebben.  

 

Aangepaste planning beleidskaders  

Bij de start van deze bestuursperiode van de provincie is afgesproken om het aantal 

nieuwe beleidskaders te beperken, en deze meer eenduidig op te stellen. Alle 

beleidskaders worden afgeleid van de Brabantse Omgevingsvisie ‘De kwaliteit van 

Brabant’ en hebben een perspectief tot 2030. Onder de beleidskaders wordt telkens 

één of meerdere uitvoeringsagenda’s opgesteld voor de vigerende 

bestuursperiode. Vanwege de late start van dit college in de bestuursperiode, heeft 

het college van GS op dit moment nog 5 beleidskaders in voorbereiding. Het gaat 

daarbij om de volgende beleidskaders:  

1. Natuur. Met dit beleidskader laat de provincie zien wat zij in 2030 wil bereiken 

op het gebied van natuur in Brabant. 

2. Milieu. In het beleidskader legt de provincie haar milieu-ambities vast en de 

contouren voor de aanpak voor de periode tot 2030, met doorkijk naar 2050.  

3. Levendig Brabant. Heroriëntatie van het toekomstig beleid op het gebied van 

vrijetijdseconomie, cultuur, erfgoed en sport. 

4. Leefomgeving. Met dit beleidskader wil de provincie enerzijds vastleggen hoe 

de provincie wil werken aan het versterken van de omgevingskwaliteit in 

Brabant (invulling van diep, breed & rond) en anderzijds wordt beleid rondom 

de verstedelijkingsopgave herijkt.  

5. Toekomstbestendig bestuur. Overkoepelend beleidskader voor de wijze 

waarop de provincie invulling geeft aan o.a. de samenwerking met de 

andere Brabantse overheden en het interbestuurlijk toezicht.  

Om ervoor te zorgen dat er voor de Staten voldoende ruimte is om deze 

beleidskaders goed te kunnen bespreken, is afgesproken dat er in het najaar 2022 
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niet meer dan één Statenvoorstel per Statenvergadering aangeboden zal worden. 

Concreet betekent dit de volgende planning:  

1. Beleidskader Natuur: besluitvorming 14-10, themabijeenkomst 30-9.  

2. Beleidskader Milieu: besluitvorming 4-11, themabijeenkomst 21-10.  

3. Beleidskader Levendig Brabant: besluitvorming 16-12, themabijeenkomst 2-12.  

4. Het Beleidskader Leefomgeving wordt deze bestuursperiode nog aan PS 

aangeboden, besluitvorming volgt na de provinciale verkiezingen;  

5. Het beleidskader Toekomstbestendig bestuur wordt na de verkiezingen 

aangeboden. 

Voor de beleidskaders Natuur, Milieu en Leefomgeving zal een ontwerp 

beleidskader ter inzage gelegd worden conform Wet milieubeheer en Algemene 

wet bestuursrecht. Dit ontwerp beleidskader wordt ook aan de Staten aangeboden.  

Betrokkenheid medeoverheden  

Iedere beleidskader kent een eigen participatietraject, maar bij alle trajecten geldt 

dat gemeenten en waterschappen in meer of mindere mate betrokken zijn. Waar 

mogelijk wordt geprobeerd om gezamenlijk op te trekken om de partners zo efficiënt 

mogelijk te bevragen. Ook de Ontwikkeldagen (Omgevingsdag in Zuidoost-Brabant) 

zijn een belangrijk onderdeel van de dialoog met de partners. Naast de 

informerende bijeenkomsten voor de zomer zal in het najaar meer inhoudelijk 

gesproken worden over de beleidsambities van de provincie. Op hoofdlijnen zien de 

participatietrajecten er als volgt uit.  

 

1. Beleidskader Natuur  

Gedeputeerde Staten hebben op 10 mei 2022 het ontwerp-beleidskader Natuur 

vastgesteld. Hierin staat omschreven wat Brabant in 2030 op het gebied van natuur 

wil bereiken. Het beleidskader stelt de doelen, beschrijft wat de inzet van de 

provincie daarin is en hoe het gerealiseerd wordt. Ten behoeve van het 

beleidskader is ook een Plan-milieueffectrapport (planMER) opgesteld. Het ontwerp 

beleidskader met bijbehorend MER liggen van 17 mei 2022 tot en met 27 juni 2022 ter 

inzage. Iedereen kan een reactie op het ontwerp en het planMER indienen bij 

Gedeputeerde Staten. 

2. Beleidskader Milieu  

Het Beleidskader Milieu is de uitwerking van de Omgevingsvisie voor het onderdeel 

milieu, en wel primair vanuit de basisopgave: “werken aan een gezonde en veilige 

leefomgeving met een goede omgevingskwaliteit”. Onderwerpen die aan bod 

komen zijn o.a. zeer zorgwekkende stoffen, externe veiligheid, lucht- en 

bodemkwaliteit, geluid-, geur- en lichthinder, ondergrond, grond- en afvalstoffen en 

luchtvaart. Op al deze thema’s is samenwerking met gemeenten essentieel voor een 

goede kwaliteit van Brabant. Recent zijn twee dialoogsessies georganiseerd met 

professionals rondom de diverse milieuthema’s onder het beleidskader. Daarnaast is 

Brabant Advies gevraagd om advies en wordt een milieueffectrapportage 

uitgevoerd. Bij de totstandkoming van het beleidskader trekken we lering uit de 

opgedane ervaringen uit voorgaand beleid. Inmiddels is er een evaluatie uitgevoerd 
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van het nog vigerende Provinciaal Milieu- en Waterplan (PMWP), de voorganger van 

het Beleidskader Milieu. We betrekken en verwerken deze conclusies en 

aanbevelingen bij het opstellen van het Beleidskader Milieu. 

3. Beleidskader Levendig Brabant  

Het participatietraject voor het beleidskader Levendig Brabant is gestart met een 

groot aantal gesprekken met betrokkenen en experts alsmede een brede 

inventarisatie onder inwoners en bezoekers van Brabant. Aan hen is gevraagd wat zij 

verstaan onder een Levendig Brabant en wat voor hen belangrijk is op het gebied 

van vrijetijdsbeleving, cultuur, erfgoed en sport. Op basis van deze input organiseren 

we momenteel dialoogtafels met onze partners (stakeholders, experts en 

gemeenteambtenaren uit de betrokken sectoren) over wat nodig is en hoe we hier 

in de toekomst samen aan kunnen werken. Deze dialoogfase wordt afgerond met 

een samenvattende rapportage van opvattingen en aandachtspunten. Deze wordt 

via het platform www.levendigbrabant2030.nl teruggelegd richting alle deelnemers 

en vormt de basis voor het formuleren van het beleidskader Levendig Brabant 2030. 

In september 2022 zal nog een extra consultatie plaatsvinden met gemeenten. 

4. Beleidskader Leefomgeving 

We organiseren een brede bijeenkomst begin juni om input op te halen voor het 

beleidskader leefomgeving. Ook gebruiken we Brabant Ontmoet Live (medio juni) 

om ook bestuurlijk input op te halen voor het beleidskader en faciliteert Brabant 

Advies op deze dag een discussie omtrent omgevingskwaliteit in Brabant. Daarnaast 

wordt voor dit beleidskader een MER-procedure doorlopen en komt zowel het 

ontwerp beleidskader als de planMER (naar verwachting) medio september ter 

inzage. In samenhang met (en in samenwerking met) het beleidskader Bestuurlijke 

Vernieuwing bekijken we hoe we de ontwikkeldagen van eind 2022 kunnen 

benutten t.b.v. aanscherping van deze beleidskaders. Naast bovenstaande (meer 

plenaire) bijeenkomsten gebruiken wij bestaande (regionale) trajecten/netwerken 

rondom bijvoorbeeld de verstedelijkingsstrategie en (XXL) Logistiek om met elkaar 

beleid rondom verstedelijking te actualiseren. 

5. Beleidskader Toekomstbestendig Brabant  

Het opstellen van het beleidskader doen we samen met onze Brabantse partners, in 

een breed proces met een groot aantal betrokkenen. We maken daarbij gebruik 

van bestaande gremia en overlegtafels, zoals de VBG, de Noord-Brabantse 

Waterschapsbond, de Regionale Omgevings-/ontwikkeldagen en de 

secretariskringen. Om voor de pijlers ook meer specifieke informatie op te halen en 

samenwerkingspartners te kunnen bevragen, wordt ook een aantal 

verdiepingssessie georganiseerd. Tijdens Brabant Ontmoet Live spreken we met 

partners over hun visie op Toekomstbestendig Brabants openbaar bestuur. De 

contouren van het beleidskader bespreken we graag met de betrokken overheden 

tijdens de ontwikkeldagen in het najaar. BrabantAdvies is gevraagd medio 2022 een 

onafhankelijk advies te schrijven over de manier waarop de provincie de bestuurlijke 

kwaliteit in Brabant kan borgen en versterken. Dit advies, met betrokkenheid vanuit 

de vier Brabantse adviesraden, is bedoeld als slijpsteen voor discussie in het 

http://www.levendigbrabant2030.nl/
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participatie- en beleidstraject. 

 

Ambities nationale regie in de ruimtelijke ordening  

In de ruimtelijke ordeningsbrief die op 17 mei jl. door minister de Jonge van 

Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening naar de Tweede Kamer is gestuurd, worden 

de contouren geschetst van een nieuw nationaal ruimtelijk beleid. In de brief wordt 

duidelijk gemaakt dat Nederland aan de vooravond staat van een grote 

verbouwing. Die grote verbouwing wordt in de brief uitgewerkt aan de hand van 3 

perspectieven: landbouw en natuur, energie en circulaire economie en leefbare 

steden en regio’s.  

Een deel van de keuzes zal op nationaal niveau moeten worden gemaakt. De grote 

urgente opgaven krijgen vorm via de verschillende nationale programma’s van de 

verschillende ministeries in het fysieke domein. Niet alles kan en niet alles kan overal. 

Meer dan in de afgelopen jaren zal het kabinet zelf keuzes moeten maken indien 

nationale opgaven elkaar ruimtelijk in de weg zitten of wanneer de ruimtelijke 

kwaliteit hierom vraagt. In de programma’s worden ruimtelijke structurerende keuzes 

gemaakt. Maar ook van de medeoverheden worden nieuwe rollen verwacht.   

De 12 provincies wordt gevraagd om de nationale opgaven en doelen ruimtelijk te 

vertalen, in te passen en te combineren met decentrale opgaven. Per 1 oktober 

worden de opgave per beleidsdomein geformuleerd, de provincies leggen 

vervolgens de ruimtelijke puzzel per provincie. Met deze ruimtelijke puzzel ontstaat 1 

juli 2023 inzicht of de uitvoering van de programma’s ruimtelijk mogelijk is in de 

betreffende provincie of dat nationale aanvullende keuzes noodzakelijk zijn. 

Wederkerige afspraken hierover in oktober 2023 vormen het ruimtelijke arrangement 

per provincie. 

Naast de ruimtelijke regie per provincie wordt ook ingezet op een gebiedsgerichte 

regie. Voor het landelijk gebied wordt een pakket van doelen en maatregelen per 

provincie opgesteld. Dit wordt verder uitgewerkt in het Nationaal Programma 

Landelijk Gebied (NLPG). Voor een aantal regio’s is duidelijk dat de nationale 

opgaven dusdanig stapelen, dat het nodig is om deze gebiedsgericht te ordenen 

en te prioriteren. Dit zijn de NOVEX gebieden, die krijgen een andere bestemming of 

worden opnieuw ingericht. Een aantal gebieden stonden al bekend als NOVI-

gebied of als gebieden met grote verstedelijkingsopgaven, zoals De Peel en Stedelijk 

Brabant. 

Afsluiting  

Middels deze mededelingennotitie hebben wij inzicht willen geven in de hoofdlijnen 

van de beleidsplanning van de provincie voor de komende maanden. Wij hopen de 

uitwerking van de beleidskaders en de Brabantse regie in de ruimtelijke ordening in 

goede samenwerking met onze partners te kunnen blijven vormgeven. Met zijn allen 

staan we voor een grote opgave om Brabant een goede balans te vinden tussen 

leefbaarheid, natuur en ruimte voor economische ontwikkeling. De omgevings-

/ontwikkeldagen zijn daarbij van groot belang om met onze partners te kunnen 

afstemmen. Wij kijken uit naar de samenwerking in de komende periode.   

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties/nieuws/2022/05/17/nationale-regie-in-de-ruimtelijke-ordening

