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1. Inleiding 
 
 
1.1 Aanleiding 
 
Op 22 november 2013 is de jaarlijkse voortgangsrapportage gebiedsopgaven in de 
themacommissie TSP besproken. Afgesproken is dat de commissie in 2014 direct na de zomer 
wordt geïnformeerd over de voortgang en bereikte resultaten van de gebiedsopgaven in deze 
bestuursperiode. 
 
In paragraaf 1.2 wordt het kader beschreven dat Provinciale Staten voor de gebiedsopgaven 
hebben gesteld en waarbinnen de gebiedsopgaven de afgelopen 4 jaar hebben geopereerd. In 
paragraaf 1.3 wordt kort ingegaan op het doel van deze rapportage en de gehanteerde 
werkwijze. 
 
 
1.2 Strategisch kader 
 
Kort samengevat is op verschillende manieren met Provinciale Staten afgesproken dat bij de 
realisatie van de gebiedsopgaven invulling wordt gegeven aan Ruimtelijke Kwaliteit, wordt 
gewerkt volgens de principes van de nieuwe koers Transitie Stad en Platteland en dat rekening 
wordt gehouden met het thema Gezondheid. Hieronder wordt het kader verder toegelicht. 
 
Structuurvisie Ruimtelijke Ordening 
De gebiedsopgaven worden voor het eerst aangekondigd in de Structuurvisie Ruimtelijke 
Ordening die op 1 oktober 2010 is vastgesteld en op 1 januari 2011 in werking is getreden. 
De volgende 9 gebiedsopgaven worden benoemd: 

• Brabantse Wal 
• Waterpoort 
• Oostelijke Langstraat 
• Het Groene Woud 
• N65 
• Levende Beerze 
• Grenscorridor N69 
• Brainport-Oost 
• De Peelhorst 

 
Voor de gebieden met een gebiedsopgave wordt in de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening (en 
de herziening daarvan in februari 2014) een beeld geschetst van vraagstukken die 
bovenlokaal van aard en daarmee van provinciaal belang zijn en waarvoor samen met 
partners in de gebieden integrale oplossingen worden gezocht. De provincie eigent zich 
daarbij de rol van gebiedsregisseur toe. 
Het aanwijzen van de gebiedsopgaven en het benoemen van de provinciale belangen die in 
het geding zijn heeft vooral plaatsgevonden vanuit provinciale optiek. De benoemde ambities 
en de daaruit voortvloeiende opgaven laten aanvankelijk een duidelijke provinciale agenda 
zien. De provincie wil de ruimtelijke ontwikkelingen in de gebiedsopgaven in de door haar 
gewenste richting sturen en daartoe fors investeren. 
Bestuursakkoord Tien voor Brabant 
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In het Bestuursakkoord Tien voor Brabant 2011-2015 (voorjaar 2011) is voor de 
gebiedsopgaven in de financiële paragraaf onder Ruimtelijke Kwaliteit een bedrag van � 40 
miljoen gereserveerd. In de portefeuilleverdeling zijn de meeste gebiedsopgaven toegerekend 
aan de portefeuille Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen (Yves de Boer); later is ook de 
coördinatie van de gebiedsopgaven aan deze portefeuille toegewezen. De gebiedsopgaven 
Grenscorridor N69 en Brainport-Oost (inclusief Noordoostcorridor) zijn in de portefeuille 
Mobiliteit en Financiën (Ruud van Heugten) opgenomen. 
 
Naast de verankering van ruimtelijke kwaliteit in de gebiedsopgaven is vanuit het 
Bestuursakkoord � 4 miljoen gereserveerd voor Impulsmaatregelen Mijn Mooi Brabant. Samen 
met de partners wordt gewerkt aan kwalitatief hoogwaardige ontwerpen die zorgvuldig worden 
ingepast in het landschap. Het gaat om circa 20 voorbeeldprojecten. Binnen Mijn Mooi 
Brabant ligt de focus op het inbedden van ruimtelijke kwaliteit in het onderwijs door het 
ontwikkelen van een curriculum met onderwijsinstellingen. 
 
Agenda van Brabant 
 
Landschappen van Allure 
In de Agenda van Brabant, uitvloeisel van het Bestuursakkoord, is de ambitie opgenomen om 
drie Landschappen van Allure te realiseren: Brabantse Wal, Het Groene Woud en De 
Maashorst. De Landschappen van Allure zijn belangrijk voor het behoud van de internationale 
positie van Brabant als hoogwaardige kennis- en innovatieregio. Landschappen met allure en 
robuuste natuurgebieden zijn randvoorwaarden voor het behoud van bestaande en de 
realisatie van nieuwe hoogwaardige woon- en werkmilieus die internationaal opererende 
bedrijven verleiden tot de keuze voor (blijvende) vestiging in Brabant. 
Voor de realisatie van de Landschappen van Allure is � 56,2 miljoen beschikbaar gesteld vanuit 
het provinciale investeringsfonds voor natuur- en landschapsprojecten (Essent-gelden). 
Landschappen van Allure vallen onder de portefeuille Ecologie en Handhaving (Johan van den 
Hout). De afspraak is gemaakt dat de Landschappen van Allure worden gerealiseerd binnen de 
gebiedsopgaven Brabantse Wal, Het Groene Woud en De Peelhorst. 
 
Spaar- en investeringsfonds Wegeninfrastructuur 
In de Agenda van Brabant is goede bereikbaarheid genoemd als een belangrijke voorwaarde 
voor het realiseren van de ambitie om tot de top van de Europese kennis- en innovatieregio’s te 
behoren. De provincie wil de bereikbaarheid verbeteren en daarmee het regionale 
vestigingsklimaat. Vanuit de provinciale investeringsagenda is binnen het domein “de 
bereikbare regio” maximaal � 750 miljoen beschikbaar gesteld voor het spaar- en 
investeringsfonds Wegeninfrastructuur. De projecten uit het spaar- en investeringsfonds worden 
door de provincie samen met haar regionale partners uitgevoerd.  
Het fonds is bestemd voor 3 infrastructurele projecten: N69 (Eindhoven-Belgische grens), N279 
Noord (’s-Hertogenbosch-Veghel) en de Noordoostcorridor (“Ruit rond Eindhoven”). De N69 is 
onderdeel van de gebiedsopgave Grenscorridor N69, de Noordoostcorridor is onderdeel van 
de gebiedsopgave Brainport-Oost. 
 
Koersdocument Transitie Stad en Platteland 
In december 2011 is het Koersdocument Transitie Stad en Platteland door Provinciale Staten 
vastgesteld. Hierin wordt een nieuwe werkwijze geïntroduceerd, waarin wordt ingezet op het 
transitieproces naar integraal werken, meer participatie, open planproces en maatwerk. In juni 
2012 is door Provinciale Staten ingestemd met het voorstel voor de nieuwe externe organisatie 
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passend bij deze nieuwe koers, waarin de gebiedsopgaven (met focus stad en platteland) een 
belangrijke rol krijgen toegewezen. In aanvulling op de gebiedsopgaven worden op dat 
moment de streeknetwerken opgericht, als opvolgers van de reconstructie- en 
gebiedscommissies. In de streeknetwerken organiseren de partners gezamenlijk het proces van 
de gebiedsontwikkeling en nemen daarbij het voortouw. De provincie functioneert als één van 
de partners. In enkele gebieden is afgesproken om de gebiedsopgave te koppelen aan het 
(streek)netwerk: 

- De gebiedsopgave Het Groene Woud bouwt geen nieuw netwerk op, maar maakt 
gebruik van het bestaande netwerk Regionaal Netwerk Het Groene Woud; 

- De oorspronkelijke gebiedsopgave Levende Beerze wordt enerzijds uitgevoerd door het 
Regionaal Netwerk Het Groene Woud (noordelijk deel, o.a. Essche Stroom), anderzijds 
neemt het Streekplatform De Brabantse Kempen de uitvoering in het zuidelijke deel 
voor haar rekening. 

 
De gebiedsopgaven Brabantse Wal, Waterpoort en Het Groene Woud ontvangen een 
financiële bijdrage vanuit het budget Subsidieregeling Streeknetwerken. Brabantse Wal en 
Waterpoort ontvangen deze provinciale bijdrage, omdat een streeknetwerk ook in deze 
gebieden essentieel is om het gebiedsproces verder uit te kristalliseren. Het Groene Woud 
krijgt deze bijdrage, omdat het bestaande Regionaal Netwerk Het Groene Woud de 
samenwerkingsovereenkomst heeft ondertekend. 
De financiële bijdrage betreft procesgelden met als doel het opzetten en (verder) uitbouwen 
van regionale netwerken van samenwerkende partners. Deze netwerken beogen een brede 
gebiedsontwikkeling ten behoeve van een vitaal platteland. 
 
Provinciaal Milieuplan 
Het Provinciaal Milieuplan 2012-2015 is in januari 2012 door Provinciale Staten vastgesteld. 
Daarin krijgt het thema Gezondheid een extra accent. Aanleiding hiervoor zijn geweest de 
zogenoemde gezondheidstafels met externe partijen en de gesprekken met gedeputeerden 
Ecologie en Handhaving (Jules Iding) en Cultuur en Samenleving (Brigite van Haaften) over 
gezondheid. In het PMP staat het besluit om gezondheid van begin af aan mee te nemen bij de 
provinciale gebiedsontwikkelingen zoals bedoeld in de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening. De 
aandacht gaat vooral uit naar het beïnvloeden van de fysieke omgeving waarbij de lokale 
luchtkwaliteit, geluidsoverlast, geurhinder en externe veiligheid een rol spelen. 
 
Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan - Dynamische Beleidsagenda 
In het Provinciaal Verkeers- en vervoerplan Verplaatsen in Brabant 2006-2020 geeft de 
Provincie haar visie op de mobiliteit. De dynamische beleidsagenda (DBA) is de tactische 
uitvoeringsagenda van het PVVP. In 2012 is de DBA geactualiseerd en is de koppeling gelegd 
met de speerpunten die zijn genoemd in de Agenda van Brabant en het Bestuursakkoord. 
Deze speerpunten zijn onder andere het Brabants Meerjarenprogramma Infrastructuur en 
Transport (N65, Oostelijke Langstraat) en het spaar- en investeringsfonds Wegeninfrastructuur 
(N69, Brainport-Oost). 
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Toegekende middelen 
 
Gebiedsopgaven 
Voor de gebiedsopgaven is in het Bestuursakkoord � 40 miljoen gereserveerd. Na aftrek van 
4% apparaatskosten (� 1,6 miljoen) en � 5 miljoen te hebben ingeleverd bij de 
Voorjaarsnota 2013 is budget beschikbaar gesteld aan de individuele gebiedsopgaven. 
Daarbij is als strategisch kader vastgelegd dat de inzet van deze middelen: 

- leidt tot realisatie van ruimtelijke kwaliteit; 
- gebeurt op basis van een kansrijke businesscase met vliegwieleffect; 
- wordt aangevuld met sectorale provinciale budgetten; 
- leidt tot zichtbare resultaten in de bestuursperiode 2011-2014. 

In 2012 is € 2,3 miljoen toegekend aan gebiedsopgave Levende Beerze na vaststelling van het 
nieuwe uitvoeringsprogramma. In maart 2013 is in gebiedsopgave Waterpoort aan de 
projecten Roode Vaart en Benedensas � 5,1 miljoen toegekend, vooruitlopend op het 
gezamenlijke uitvoeringsprogramma. Ook is budget toegekend aan de gebiedsopgaven 
Oostelijke Langstraat (� 10 miljoen), N65 (� 5 miljoen) en Brainport-Oost (� 10 miljoen). 
De gebiedsopgaven Brabantse Wal, Het Groene Woud, Grenscorridor N69 en De Peelhorst 
hebben géén beroep gedaan op het uitvoeringsbudget. 
 
Landschappen van Allure 
De provincie heeft voor de realisatie van de Landschappen van Allure � 56,2 miljoen 
beschikbaar gesteld. Projecten voor Landschappen van Allure zijn ingediend in twee tenders. In 
de eerste tender (juni 2012) zijn de projecten De Zoom (Brabantse Wal), De Groene Corridor, 
Het Kloppend Hart, Biomassaplein (Het Groene Woud) en Landerij van Tosse (De Maashorst) 
gehonoreerd. 
In de tweede tender (maart 2013) zijn de projecten West-Brabantse Waterlinie (Brabantse 
Wal), Vorstelijk Landschap (Het Groene Woud) en Meer Maashorst! Een gezond Landschap 
(De Maashorst) gehonoreerd. 
Binnen de gebiedsopgaven Brabantse Wal en Het Groene Woud heeft de provincie prioriteit 
gegeven aan de realisatie van de projecten Landschappen van Allure. De realisatie van het 
Landschap van Allure De Maashorst is losgeknipt van de gebiedsopgave De Peelhorst. 
 
Spaar- en investeringsfonds Wegeninfrastructuur 
In het beheerskader van het fonds is opgenomen dat de definitieve uitvoeringsvariant en het 
bijbehorende investeringskrediet per project door Provinciale Staten wordt vastgesteld op het 
moment dat het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) vastligt. In 2013 heeft deze besluitvorming 
plaatsgevonden voor de N279 Noord, voor de N69 zal de PIP in het najaar van 2014 worden 
voorgelegd aan Provinciale Staten. Brainport-Oost volgt in 2015.  
  
 
1.3 Doel en werkwijze 
 
In deze rapportage staan de processen van gebiedsontwikkeling centraal en de bijdragen die 
daaraan vanuit de thema’s Ruimtelijke Kwaliteit, Transitie Stad en Platteland en Gezondheid 
worden geleverd. Gebiedsontwikkeling is vóór alles een proces waarin actoren en belangen bij 
elkaar komen om een gezamenlijke agenda op te stellen en projecten te realiseren. Hoe 
verloopt het proces? Het voeren van een goed proces is doorslaggevend voor een goed 
eindresultaat voor alle partners; het proces is de succesfactor. Voor een geslaagde 
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gebiedsontwikkeling zijn veel partners nodig; partners met nieuwe ideeën, creativiteit, 
daadkracht, deskundigheid, zeggenschap en financiële middelen. 
 
Het proces is vaak onzichtbaar en niet direct tastbaar te maken via uitvoeringsprogramma’s, 
projectplannen, begrotingen en fysieke resultaten. Toch is sturen op proces de richting die bij 
de start van de gebiedsopgaven is uitgezet en na de vaststelling van de nieuwe koers Transitie 
Stad en Platteland nog meer aandacht kreeg. In de gebiedsopgaven is daarom onder 
aanvoering van de gebiedsmanagers veel energie gestoken in het opbouwen en uitbouwen van 
het streeknetwerk, op het opstellen van de regionale agenda waaraan partijen een bijdrage 
willen leveren (en daardoor partners worden), op het voorbereiden van projecten die uit de 
gezamenlijke regionale agenda voortvloeien en op de uitvoering van deze projecten die 
invulling geven aan de provinciale doelen die binnen de gebiedsopgaven worden nagestreefd. 
 
In deze rapportage wordt zichtbaar wat op dit moment in de gebiedsopgaven gebeurt, 
verandert en ontstaat. We beschrijven welke procesresultaten zijn behaald (o.a. de invulling 
van het strategisch kader door middel van Ruimtelijke Kwaliteit, nieuwe werkwijze Transitie 
Stad en Platteland en Gezondheid in de gebiedsopgaven), hoe ver de uitvoering is gevorderd 
en welke fysieke resultaten zichtbaar worden. Ook worden de successen van de 
gebiedsopgaven voor de provincie benoemd. 
 
Deze rapportage is tot stand gekomen in samenwerking met gebiedsmanagers, de 
programmamanager Ruimtelijke Kwaliteit, de manager strategische opgave Transitie Stad en 
Platteland en de projectleider Streekontwikkeling en Gezondheid. De rapportage is gebaseerd 
op schriftelijke bijdragen van de gebiedsmanagers over de voortgang en bereikte resultaten en 
op resultaten uit drie werkateliers waarin de processen van gebiedsontwikkeling zijn besproken 
met de hiervoor genoemde personen. 
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2. Voortgang gebiedsopgaven; stand van zaken 
 
In dit hoofdstuk wordt een overall beeld geschetst van de voortgang van de 9 gebiedsopgaven. 
Dit doen we door kort in te gaan op de hoofdopgave, wat er tot nu toe bereikt is, waar we als 
provincie trots op zijn en wat beter kan. 
 
In de bijlage van deze rapportage wordt eveneens per gebiedsopgave dit beeld geschetst. 
Hierbij is niet het streven om volledig te zijn, maar om de belangrijkste (proces)resultaten te 
tonen.  
 
2.1 Hoofdopgave 
 
Ruimtelijke opgaven voor bereikbaarheid, wonen, leefbaarheid, werken, natuur en milieu 
hangen vaak samen. In de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening heeft de provincie ervoor 
gekozen om bij 9 gebiedsontwikkelingen deze verschillende opgaven in het gebied te 
verbinden, samen te werken met gebiedspartners en gezamenlijk te zoeken naar integrale 
oplossingen. Daarbij heeft elke gebiedsopgave één of meerdere dominante thema’s, waaraan 
met veel energie wordt gewerkt . Deze thema’s zijn met pictogrammen in Figuur 1 opgenomen. 
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Figuur 1  Hoofdopgave

 
 
2.1.1 Inhoudelijke opgave 
Grofweg kunnen de 9 gebiedsopgaven in twee groepen worden ingedeeld: de 
gebiedsopgaven met focus op infrastructuur enerzijds en de gebiedsopgaven met focus op 
vitaal platteland anderzijds. Uiteraard doet dit niet volledig recht aan de beoogde 
ontwikkelingen waar de verschillende gebiedsopgaven voor staan, maar om een samenhangend 
en begrijpelijk beeld te kunnen geven van de diversiteit van de gebiedsopgaven is voor deze 
indeling gekozen. 
 
Gebiedsopgaven met focus op infrastructuur 
In de gebiedsopgaven Oostelijke Langstraat (A59), N65, Grenscorridor N69 (Westparallel en 
N69) en Brainport-Oost (Noordoostcorridor en N279) richt de provincie zich vanuit haar 
wettelijke taak primair op de aanpak van de infrastructuur en dan met name het 
(hoofd)wegennet. In de gebiedsopgaven N65 en Grenscorridor N69 speelt het thema 
leefbaarheid/gezondheid een dominante rol. Bij Oostelijke Langstraat en Brainport-Oost staat 
naast de verbetering van de bereikbaarheid over de weg ook de verdere ontwikkeling van de 
natuur in de groenblauwe mantel centraal. 
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Ruimtelijke kwaliteit speelt bij alle gebiedsopgaven een belangrijke rol bij het verbinden van de 
verschillende partners gedurende het gebiedsproces. 
 
Gebiedsopgaven met focus op vitaal platteland 
De gebiedsopgaven Brabantse Wal, Waterpoort, Het Groene Woud en Levende Beerze 
richten zich primair op de verbetering van de groenblauwe structuur (natuur en water), het 
combineren van agrarische en overige functies in het landelijk gebied en de verbetering van de 
verbinding tussen stad en platteland. Voor Brabantse Wal en Het Groene Woud is landschap 
vanuit recreatief oogpunt een dominant thema: stedelingen zoeken ontspanning in het 
buitengebied (investeringsstrategie Landschappen van Allure). 
 
De Peelhorst is in de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening aangewezen als accentgebied 
agrarische ontwikkeling. De opgave staat als volgt beschreven: betrokken partijen (boer, burger, 
belangenorganisaties, overheid) werken gezamenlijk aan een veehouderij die goed is voor 
mens, dier en omgeving. Hoe deze veehouderij er in dit gebied uit komt te zien, is het resultaat 
van de samenwerking tussen alle betrokken partijen. Gezondheid is het dominante thema. 
 
In bijlage 2 van de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening worden per gebiedsopgave de 
uitgangspunten van de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen beschreven. 
 
 
2.1.2 Procesopgave – rol provincie 
De 9 integrale gebiedsopgaven uit de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening zijn bovenlokaal van 
aard en daarmee van provinciaal belang. De provincie heeft de regierol op zich genomen 
en/of met de regio afgesproken deze rol te nemen: per gebiedsopgave is een bestuurlijke 
opdrachtgever, ambtelijke opdrachtgever en ambtelijke opdrachtnemer (gebiedsmanagers) met 
budgetverantwoordelijkheid actief. 
De provinciale inzet is gericht op het in gezamenlijkheid met partners realiseren van 
provinciale doelen conform de filosofie van het Koersdocument Transitie Stad en Platteland. 
Uitgangspunt bij de gebiedsopgaven is dat de provincie trekt en de regio volgt. 
 
De rol van de provincie is niet in alle gebiedsopgaven dezelfde, deze is afhankelijk van de 
inhoudelijke opgave. Bij de gebiedsopgaven met focus op vitaal platteland wordt door de 
provincie samengewerkt met een streekorganisatie of -netwerk. Hierdoor wordt gebruik 
gemaakt van het reeds opgebouwde netwerk en komen initiatieven voor projecten uit de streek 
(bottom-up). De provincie is vooral de verbinder en de initiatiefnemer om tot een gezamenlijke 
gebiedsagenda ten behoeve van een gewenste brede gebiedsontwikkeling te komen. 
 
De gebiedsopgaven met focus op infrastructuur hebben veelal een strakkere aansturing vanuit 
de provincie. De planvorming beslaat meerdere jaren (7-10 jaar), waardoor bestuurlijke 
continuïteit en provinciale regie gewenst is. Naast het doorlopen van het proces is ook de 
wettelijke procedure van belang. Met de aanleg van de infrastructuur zijn grote belangen 
gemoeid die op verschillende schaalniveaus spelen en dikwijls tegenstrijdig zijn. Vanuit het 
belang van de provincie wordt hierop stevig ingezet. Dit neemt niet weg dat ook in deze 
opgaven met alle belanghebbende partijen het proces wordt doorlopen: juist het bundelen van 
krachten en middelen van overheden, bedrijfsleven en andere partners leidt tot meer draagvlak 
en resultaat in het gebied. 
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2.2 Wat is bereikt? 
 
Ten tijde van het uitkomen van de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening in 2010 waren in 6 van 
de 9 gebiedsopgaven al enkele jaren gebiedsontwikkelingen gaande. Deze 6 gebiedsopgaven 
zijn voortgekomen uit de deelprogramma’s Schoon en Mooi van het vorige Bestuursakkoord 
Vertrouwen in Brabant (proeftuinen, provinciale landschappen) en uit opgestarte verkenningen 
voor verbetering van de infrastructuur. 
De gebiedsopgaven Waterpoort, N65 en De Peelhorst zijn in 2010 toegevoegd. Waterpoort 
en De Peelhorst zijn in 2010 reeds gestart met de verkenning van de opgave, N65 in 2013. 
 
In deze paragraaf wordt beschreven in hoeverre de gebiedsopgaven invulling hebben kunnen 
geven aan het strategisch kader (zie paragraaf 1.2), welke procesresultaten zijn bereikt en 
welke inhoudelijke resultaten worden verwacht. 
 
2.2.1 Strategisch kader: maatwerk – invulling verschilt per gebiedsopgave 
 
In Figuur 2 wordt de invulling van het strategisch kader samengevat. In de grijze vlakken 
worden de gebiedsopgaven vermeld die de afgelopen jaren sterk hebben ingezet op het 
borgen van Ruimtelijke Kwaliteit, het toepassen van de nieuwe koers Transitie Stad en 
Platteland en het invullen van het thema Gezondheid. 
 
Borgen ruimtelijke kwaliteit vooral bij gebiedsopgaven met focus op infrastructuur en 
Waterpoort 
In de gebiedsopgaven met een focus op infrastructuur is fors ingezet op ruimtelijke kwaliteit. 
Partners zijn met behulp van de brede belangenbenadering betrokken geraakt en hebben hun 
invloed aangewend om het tracé van de infrastructurele ingreep zorgvuldig in te passen binnen 
het gebied.  
Elke gebiedsopgave heeft zich in meer of mindere mate bezig gehouden met ruimtelijke 
kwaliteit, maar de meest concrete invulling is zichtbaar bij de gebiedsopgaven met focus op 
infrastructuur en bij Waterpoort. 
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Figuur 2  Samenvatting invulling strategisch kader (zie paragraaf 1.2) 
 

	  
	  
 
*) Gebiedsopgaven met focus op infrastructuur: Oostelijke Langstraat, N65, Grenscorridor N69 en Brainport-Oost 
**) Gebiedsopgaven met focus op vitaal platteland: Brabantse Wal, Waterpoort, Het Groene Woud, 
Levende Beerze en De Peelhorst 
 
Werken volgens nieuwe koers Transitie Stad en Platteland niet alleen bij gebiedsopgaven met 
focus op vitaal platteland 
In de gebiedsopgaven met focus op infrastructuur is de provincie vaak de belangrijkste partner. 
De provincie is de opdrachtgever van het project waarvan de impact in het gebied groot is. Juist 
in deze gebiedsopgaven is mede onder invloed van de koers Transitie Stad en Platteland ook 
aandacht ontstaan voor een brede gebiedsontwikkeling op veel thema’s en met veel partners, 
die mede verantwoordelijk willen zijn voor het slagen van de (integrale) gebiedsontwikkeling. 
 
Aandacht voor gezondheid in ontspannings- en spanningsgebieden 
De eerste stappen om dit thema in de gebiedsopgaven meer aandacht te geven zijn gezet. In 
het ontspanningsgebied Het Groene Woud, recreatiegebied voor de inwoners van de 
stedendriehoek, is in 2013 het ‘butterfly’- model ontwikkeld waarmee partijen bewust worden 
gemaakt van het belang van gezondheid in relatie tot ruimtelijke ontwikkeling. Het model zal de 
komende jaren ook in andere gebiedsopgaven worden toegepast, waardoor de bewustwording 
verder op gang wordt gebracht. 
In de gebiedsopgaven met focus op infrastructuur wordt gezondheid expliciet meegenomen 
(MER en PIP): altijd moet worden voldaan aan de wettelijke normen ten aanzien van fijn stof en 
geluid. Op verzoek van Provinciale Staten wordt een Gezondheidseffect Screening (GES) 
toegepast op de onderzoeken voor de N69 en de Noordoostcorridor. In de spanningsgebieden 
Grenscorridor N69 en De Peelhorst geldt dat de urgente gezondheidsproblematiek de 
aanleiding was voor de start van de verkenning. 
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2.2.2 Voortgang proces – goede resultaten bereikt 
 
Vele processtappen zijn gezet 
De gebiedsopgaven kennen een lange doorlooptijd, dit geldt in het bijzonder voor de 
infrastructurele opgaven. Uitgezonderd de N65 zitten alle gebiedsopgaven met focus op 
infrastructuur op dit moment in de uitwerkingsfase. Ondanks de bestuurlijke complexiteit en 
kwetsbaarheid van dit soort langdurige gebiedsprocessen zijn belangrijke mijlpalen bereikt: de 
bestuursovereenkomst waarmee financiële middelen voor de A59 zijn vastgelegd is getekend 
(Oostelijke Langstraat), het voorkeursalternatief voor de nieuwe Westparallel is bestuurlijk 
vastgesteld (Grenscorridor N69) en alternatieve tracés voor de Noordoostcorridor zijn 
bestuurlijk vastgesteld (Brainport-Oost). 
 
De eerste stap in de realisatie van de totale gebiedsontwikkeling van Brainport-Oost is dit jaar 
gezet met het starten van de versnellingsopgave Ruimtelijke Kwaliteit Brainport-Oost, 
vooruitlopend op verdere besluitvorming rondom de Noordoostcorridor. 
 
De verkenning N65 is pas in het voorjaar van 2013 gestart, de vertraging werd veroorzaakt 
door bezuinigingen van het Rijk. 
 
Figuur 3  Voortgang proces gebiedsontwikkeling (stand van zaken juni 2014) 
 

 
 
De gebiedsopgaven met focus op vitaal platteland zitten op dit moment al voor een groot deel in 
de uitvoeringsfase. Bij Brabantse Wal en Het Groene Woud heeft de focus vooral gelegen op 
de twee investeringstranches voor Landschappen van Allure. Inmiddels zijn aan deze 
gebiedsopgaven 6 ingediende projecten toegezegd en kan worden gestart met de uitvoering 
hiervan. Een bredere gebiedsontwikkeling is een provinciale wens. Door het al vele jaren 
functionerende Regionaal Netwetwerk Het Groene Woud is een ontwikkelingsvisie vastgesteld 
dat in 2013 is vertaald naar een uitvoeringsprogramma. De nog jonge streekorganisatie 
Brabantse Wal zal de komende jaren hieraan verder invulling geven. Levende Beerze is in het 
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voorjaar van 2013 met het tekenen van de samenwerkingsovereenkomst tussen provincie en 
het Streekplatform De Brabantse Kempen overgegaan tot uitvoering. Waterpoort is van 
verkenningsfase naar uitwerkingsfase overgegaan met als doel het opstellen van een 
uitvoeringsprogramma. De gebiedsopgave is in enkele jaren succesvol uitgegroeid tot een 
gedragen, grensoverschrijdende gebiedsontwikkeling met als belangrijke mijlpaal de getekende 
samenwerkingsovereenkomst in de zomer van 2013. 
 
De gebiedsopgave Peelhorst heeft vooral een iteratief procesmatig karakter, waarbij de 
initiatieven en processen zijn gericht op het herstel van vertrouwen tussen partijen in het 
gebied. In deze gebiedsopgave heeft de provincie geen regierol, maar een faciliterende rol. 
Juist daarom heeft de provincie maar vooral de streek zelf het beste resultaat kunnen boeken. 
Op steeds meer plekken zitten ze in een fase waarbij vanuit hersteld vertrouwen energie is om 
gezamenlijk te werken aan een duurzame landbouw. Vanuit de provincie is alle ruimte 
gegeven om het gebiedsproces vlot te trekken. 
 
Vele samenwerkingsvormen zijn verder op- en uitgebouwd 
Bij de gebiedsopgaven met focus op vitaal platteland zijn al enkele tot vele jaren 
streekorganisaties actief, die tot doel hebben om de (plattelands)ontwikkeling met meerdere 
gebiedspartijen gezamenlijk op te pakken. De gebiedsopgaven Het Groene Woud en Levende 
Beerze zijn de afgelopen jaren door de bestaande streeknetwerken opgepakt. Omdat deze 
netwerken al ten tijde van de Reconstructie Landelijk Gebied (2005) functioneerden zijn deze 
inmiddels breed uitgebouwd met 4O-partners vanuit overheid, bedrijfsleven, onderwijs en 
maatschappelijke organisaties. De netwerken kunnen effectief worden ingezet voor de 
realisatie van de gebiedsopgaven. 
De opbouw van de streekorganisaties voor de gebiedsopgave Brabantse Wal en Waterpoort is 
respectievelijk afgerond en in volle gang, de komende jaren streven zij naar een (verdere) 
uitbouw en professionalisering. 
In de gebiedsopgave De Peelhorst wordt samengewerkt met partijen uit de streeknetwerken 
Peelnetwerk en Agrifood Capital (Noordoost Brabant). Daarnaast zijn de afgelopen jaren ook 
samenwerkingsverbanden ontstaan met een groot aantal partijen en personen buiten het 
gebied. 
 
De samenwerkingsverbanden voor de gebiedsopgaven met focus op infrastructuur zijn 
eveneens voor langere tijd aangegaan en vooral georganiseerd rondom de aanleg van de 
infrastructuur. Het gaat hier om stuur-, advies-, werk- en klankbordgroepen. Na realisatie van de 
infrastructuur wordt de samenwerking heroverwogen. In het geval van de gebiedsopgave N65 
is de koppeling gelegd met het Regionaal Netwerk Het Groene Woud. Dit netwerk houdt zich 
bezig met de gebiedsontwikkeling rondom de N65 en heeft inmiddels 2 projecten geïnitieerd 
(o.a. project met bedrijven in boomteeltsector). 
 
Experimenteren met provinciale rol 
De provincie heeft zich in de 9 gebiedsopgaven goed geprofileerd bij andere partijen (andere 
overheden, bedrijfsleven, onderwijs en andere belanghebbenden). Juist omdat iedere 
gebiedsopgave zijn eigen dynamiek heeft en maatwerk vereist, is veel geëxperimenteerd met 
de provinciale rol. Dit is ook in lijn met de manier van werken volgens het Koersdocument. 
 
De provinciale insteek is verschillend geweest: 

- Gezamenlijke ambitie en gebiedsagenda staan nog niet vast - “open proces”. De 
provincie wil actief aansluiten bij de energie in het gebied, met partners gezamenlijk 
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een gebiedsagenda opstellen en op die manier provinciale doelen realiseren 
(Waterpoort, Levende Beerze, De Peelhorst) 

- Gezamenlijke gebiedsagenda staat al vast, agenda samen uitvoeren (Oostelijke 
Langstraat, Brainport-Oost) 

- Provinciale agenda staat al vast, partners zoeken. Daarbij vanuit de provinciale agenda 
eerst zorgen voor een maatschappelijk breed gedragen oplossing en pas daarna met de 
formele procedure starten (Grenscorridor N69). 

Elke insteek heeft tot nu toe tot goede procesresultaten geleid. Hierbij moet worden opgemerkt 
dat bij de N65 de gebiedsontwikkeling mogelijk wordt losgekoppeld van de MIRT Verkenning 
N65. 
 
Eindigheid van rol provincie als gebiedsregisseur 
Bij het opnemen van de gebiedsopgaven in de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening is door de 
provincie niet bepaald wanneer deze zijn afgerond en welke rol de provincie na afronding nog 
wil spelen. In alle gevallen is de provincie gestart als regisseur van de gebiedsopgave. In enkele 
gebiedsopgaven is de provincie nu al vertrouwd geraakt met nieuwe vormen van 
gebiedsgericht werken waarin zij niet als gebiedsregisseur, maar als één van de 
(gelijkwaardige) partners actief is en doorgaans faciliterend optreedt, onder andere in 
Brabantse Wal, Waterpoort, Het Groene Woud, Levende Beerze en De Peelhorst. 
 
 
2.2.3 Voortgang inhoudelijke opgave – zicht op resultaat 
 
Méér investeringen door bundeling van krachten 
Binnen de provincie worden voor de gebiedsopgaven onder andere de budgetten voor 
Ruimtelijke Kwaliteit (� 33 miljoen), Landschappen van Allure (� 36 miljoen, exclusief De 
Maashorst) en het spaar- en investeringsfonds Wegeninfrastructuur (�537 miljoen) benut. 
Uit onderstaande figuur blijkt dat voor elke euro van de provincie Noord-Brabant door de 
partners 1,2 euro wordt geïnvesteerd in de gebiedsopgaven: de partners financieren � 766 
miljoen naast de provinciale investeringen van � 655 miljoen. Het Rijk draagt in de totale 
investeringen van de partners meer dan de helft (54%) bij. 
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Figuur 4  Investeringen provincie en partners (in � miljoen) *) 

 

 
 
 
*) Overheid-overig = provincie Zeeland, waterschappen; Overig = Brabants Landschap, Natuurmonumenten, 
Stichting Landschapsbeheer en derden 
Nb. Nog niet alle bedragen zijn bestuurlijk vastgelegd. 
 
Ruim 90% van de totale investeringen in de gebiedsopgaven komt terecht in de 4 
gebiedsopgaven met focus op infrastructuur, waarvan het merendeel voor Brainport-Oost is. De 
investeringen in de 5 gebiedsopgaven met focus op vitaal platteland omvatten circa 10% van 
de totale investeringen. 
 
De totale investeringen kunnen per gebiedsopgave worden uitgesplitst. De onderstaande 
figuren 5 en 6 geven per gebiedsopgave de investeringen weer van de provincie en haar 
partners. 
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Figuur 5  Investeringen provincie en partners (in � miljoen) t.b.v. gebiedsopgaven met focus op 
infrastructuur 

 
 
Figuur 6  Investeringen provincie en partners (in � miljoen) t.b.v. gebiedsopgaven met focus op 
vitaal platteland 

 
 

 
 
In bijna alle gebiedsopgaven is de bijdrage van de partners even hoog of hoger dan die van de 
provincie. Vooral in Waterpoort, Oostelijke Langstraat, Het Groene Woud en N65 is de 
gezamenlijke inbreng van de partners hoog; in deze gebiedsopgaven wordt 2 tot 3 keer meer 
door de partners ingebracht dan door de provincie. 
Steeds vaker zijn grote infrastructurele projecten afhankelijk van cofinanciering. Bijvoorbeeld 
de opgave Brainport-Oost wordt grofweg voor de helft gefinancierd door partners, terwijl het 
grootste deel van het geld bedoeld is voor de aanleg van een provinciale weg. Voorheen was 
dit puur een verantwoordelijkheid van de provincie. 
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In de getoonde figuren 4, 5 en 6 zijn alleen de provinciale investeringen meegenomen en de 
investeringen van de partners die daarbij als cofinanciering worden gedaan. Naast deze 
cofinanciering worden in de gebieden door de partners aanvullend investeringen gedaan ten 
behoeve van de eigen (bedrijfsmatige) activiteiten, die overigens de gebiedsontwikkeling 
versterken. 
 
Gebiedsopgaven dragen bij aan ruimtelijke kwaliteit Brabant 
Hiervoor is al aangegeven dat elke gebiedsopgave zich de afgelopen jaren in meer of mindere 
mate heeft bezig gehouden met ruimtelijke kwaliteit. Veel gebiedsopgaven hebben hierbij 
nauw samengewerkt met het Brabants Expertisecentrum Ruimtelijke Kwaliteit (BERK). Bij BERK 
staat het samen werken aan een ontwerp centraal om op deze wijze partijen aan een opgave 
te binden. De ervaring leert dat het belangrijk is dat ruimtelijke kwaliteit een continue factor is 
in het gehele proces, waarbij een goede afhechting van de gemaakte afspraken over 
ruimtelijke kwaliteit bij de overgang naar een volgende fase belangrijk is. De provinciale 
ontwerper is daarbij een onmisbare schakel. Bij de gebiedsopgaven Waterpoort, Oostelijke 
Langstraat en Brainport-Oost heeft het instrument van BERK de gewenste resultaten opgeleverd. 
De beschikbare provinciale middelen voor ruimtelijke kwaliteit hebben bijgedragen aan het 
vergroten van het draagvlak bij andere partijen om samen met de provincie te investeren in 
ruimtelijke kwaliteit. 
 
Maar ook in de gebiedsopgaven zonder deze middelen is gewerkt aan ruimtelijke kwaliteit. In 
de gebiedsopgaven Brabantse Wal, Het Groene Woud en Grenscorridor N69 zijn met 
medewerking van BERK afspraken over verbetering van de ruimtelijke kwaliteit vastgelegd in de 
projecten Landschappen van Allure en in de Gebiedsimpuls. In De Peelhorst heeft het verbinden 
van mensen en partijen en het continu schakelen tussen ideeën en uitvoering invloed op de 
ruimtelijke kwaliteit in het gebied. Het instrument BERK is hiervoor nog niet ingezet. 
 
In Brainport-Oost is bij het ontwerp ingezet op de samenwerking met kennis- en 
onderwijsinstellingen. Zo zijn projecten gedaan met de Design Academy Eindhoven en de 
Technische Universiteit Eindhoven om de planvorming en samenwerking in de gebiedsopgave 
te voorzien van nieuwe ideeën en innovaties. 
 
Steeds meer zicht op projectresultaten gebiedsopgaven 
Het vergt langdurige processen om te komen tot een gedragen aanpak van projecten van de 
gebiedsopgaven. In 2013 zijn de eerste financiële afspraken over de uitvoering van de 
projecten gemaakt. Deze uitvoering van projecten duurt al gauw drie tot vijf jaar. 
In de huidige bestuursperiode kunnen enkele behaalde projectresultaten worden genoemd 
(Benedensas, De Pielis), de komende bestuursperiode zullen de resultaten van de 
gebiedsopgaven steeds meer zichtbaar worden: 
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Tabel - Zicht op projectresultaten gebiedsopgaven in komende bestuursperiode 
 
 Vitaal Platteland Infrastructuur 

2013 Uitvoering project De Zoom, 
Landschap van Allure 

Brabantse 
Wal 

2014 Start uitvoering project West-
Brabantse Waterlinie, Landschap 
van Allure 

2013 Toeristisch recreatieve 
toegangspoort Benedensas 

Waterpoort 

2015-
2018 

Water in centrum Zevenbergen 

 

2013 Realisatie Ei van Drunen Oostelijke 
Langstraat 

2015-
? 

Blauw-groene opgave ecologische 
verbindingen en ecopassages 2015 Start uitvoering infrastructurele 

maatregelen A59 
2013 Uitvoering project De Groene 

Corridor, Landschap van Allure 
Het Groene 
Woud 

2014 Start uitvoering andere 
gehonoreerde projecten, Landschap 
van Allure 

 

N65 2016 Ecopassage en fietspassage Helvoirt  2015-
2017 

Start uitvoering infrastructurele 
maatregelen N65 

2014 Project De Pielis: beheer 25 ha 
ecologische verbindingszone in 
nieuw samenwerkingsverband 

2014-
2017 

Projecten uitvoeringsprogramma 
Kleine Beerze gereed – meer 
natuurlijk karakter, mooier 
landschap directe omgeving van 
Kleine Beerze 

Levende 
Beerze 

2015-
2021 

Projecten Grondportefeuille De 
Kempen 

 

Grenscorridor 
N69 

2015 Uitvoering gebiedsimpuls 2015 Start uitvoering infrastructurele 
maatregelen Westparallel en 
N69 

2015-
2017 

Projecten versnellingsopgave 
ruimtelijke kwaliteit: blauw-groene 
en recreatieve opgave 
vooruitlopend op realisatie 
infrastructuur 

2017 Start uitvoering infrastructurele 
maatregelen NO-corridor en 
N279 

Brainport-Oost 

2015-
2020 

Projecten Rijk van Dommel en Aa – 
uitvoering 16 projecten ter 
versterking van het landschapspark 
tussen Eindhoven en Helmond 

 

Peelhorst   
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Figuur 7  Collage projectresultaten 
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2.3 Waarop kan de provincie trots zijn? 
 
Gedeelde verantwoordelijkheid 
In alle gebiedsopgaven zijn belangrijke procesresultaten geboekt. Met behulp van 
overeenkomsten, convenanten, vaststellen van voorkeursalternatieven, uitschrijven van tenders 
is het de provincie gelukt om partijen te binden. In alle gebiedsopgaven nemen niet alleen de 
provincie, maar ook andere partijen (andere overheden, bedrijfsleven, onderwijs en 
maatschappelijke organisaties) verantwoordelijkheid voor de realisatie van de gewenste 
gebiedsontwikkeling. 
 
Verschillende rollen 
Door andere partijen wordt steeds meer geaccepteerd dat de provincie – naar gelang de 
behoefte – speelt met haar rol. Deze kan variëren van regisseur tot begeleider van het 
gebiedsproces en alles wat daar tussenin zit: 

• De gebiedsopgaven met focus op infrastructuur hebben een impuls gegeven aan een 
brede gebiedsontwikkeling (Oostelijke Langstraat, Brainport-Oost); 

• De samenwerking met en verbinding tussen partijen is gestimuleerd door het proces van 
Landschappen van Allure te integreren met de gebiedsopgaven (Brabantse Wal, Het 
Groene Woud); 

• In een aantal gebiedsopgaven is de provincie initiatiefnemer geweest tot een brede 
gebiedsontwikkeling en heeft zij ingezet op de opbouw en uitbouw van 
streeknetwerken (Brabantse Wal, Waterpoort). 

• In een aantal gebieden realiseren de streeknetwerken de gebiedsopgaven (Brabantse 
Wal, Waterpoort, Het Groene Woud, Levende Beerze); de provincie behoeft hier niet 
langer de gebiedsregisseur te zijn om provinciale doelen te bereiken. 

• In De Peelhorst begeleidt en ondersteunt de provincie het transitieproces, om 
uiteindelijk te komen tot een duurzame intensieve veehouderij en verbetering van de 
leefbaarheid in het gebied. Op korte termijn richt de provincie zich vooral gericht op 
het herstel van vertrouwen, luisteren naar en serieus nemen van signalen uit het gebied 
en in gesprek gaan met bewoners, agrariërs, consumenten en producenten, overheden 
en vertegenwoordigers uit het onderwijs en het bedrijfsleven. 

 
Ervaring met nieuwe werkwijze 
De provincie heeft via de gebiedsopgaven veel ervaring opgedaan met het werken in de geest 
van het Koersdocument Transitie Stad en Platteland en met de Brede Belangen Benadering. 
Deze is goed bruikbaar bij een brede aanpak van gebiedsgericht werken. 
 
Breed netwerk 
De provincie heeft zich goed kunnen profileren richting andere partijen door het inzetten van 
het instrument van de gebiedsopgaven om te komen tot een brede gebiedsontwikkeling. 
Provinciale medewerkers in de gebiedsopgaven hebben een groot en waardevol netwerk 
opgebouwd waar nieuwe provinciale opgaven in de toekomst hun voordeel mee kunnen doen. 
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2.4 Wat kan beter? 
 
Formuleren van exit-strategie 
Bij het opnemen van de gebiedsopgaven in de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening is door de 
provincie niet bepaald wanneer deze zijn afgerond en welke rol de provincie na afronding nog 
wil spelen. Omdat het realiseren van alle geformuleerde ambities jaren zo niet decennia in 
beslag kan nemen, moet worden nagegaan of het nodig is om alsnog met een exit strategie te 
komen. Niet om de afronding van de gebiedsopgaven ter discussie te stellen (deze zijn immers 
in goed overleg met meerdere partners in de regio tot stand gekomen), maar om de provinciale 
rol ter discussie te stellen. 
De wereld om de gebiedsopgaven heen staat niet stil en brengt nieuwe kansen en/of 
bedreigingen met zich mee die ook gebiedsgericht moeten worden aangepakt. De 
havenstrategie Moerdijk is een sprekend voorbeeld. De provincie is inmiddels vertrouwd 
geraakt met nieuwe vormen van gebiedsgericht werken waarin zij niet als gebiedsregisseur, 
maar als één van de (gelijkwaardige) partners actief is en faciliterend optreedt (Het Groene 
Woud, Levende Beerze en De Peelhorst). 
 
Verbreding versus afbakening gebiedsontwikkeling 
De gebiedsopgaven zijn de afgelopen jaren succesvol geweest in het breder oppakken en 
verbinden van meerdere thematische opgaven in de gebieden en het tot stand brengen van 
een gedeelde verantwoordelijkheid voor deze opgaven bij alle partners. Het is belangrijk om 
dit in ieder geval vast te houden. 
Verwijzend naar de uitgangspunten van de gebiedsopgaven zoals beschreven in de 
Structuurvisie Ruimtelijke Ordening, kan een gebiedsgerichte aanpak nog breder worden 
ingezet dan nu het geval is. Door andere bestaande en nieuwe provinciale opgaven en 
plannen te koppelen aan een gebiedsopgave kunnen deze integraal en duurzaam worden 
opgepakt (bijvoorbeeld de havenstrategie rondom Moerdijk). 
 
De nieuwe werkwijze en provinciale rol - luisteren naar wat speelt in het gebied 
Provinciaal leiderschap vraagt om luisterend leiderschap en een luisterende organisatie. Het 
provinciaal bestuur kan nog meer op zoek gaan naar wat bij maatschappelijke partners gebeurt 
en op basis daarvan eventueel kaders bijstellen. Hierdoor kan de provincie regie voeren 
zonder machtsvertoon. De provinciale inhoudelijke opgaven behoeven niet altijd te domineren 
t.o.v. de belangen van de partners in het gebied. Het provinciaal bestuur kan zichzelf de ruimte 
gunnen om meer te sturen op het proces dan op de inhoud. De inhoud komt “vanzelf” tot stand 
in de samenwerking met alle partijen in het gebied. 
 
Interne organisatie afstemmen op organisatie buiten 
Provinciale Staten hebben twee jaar geleden besloten over de externe organisatie voor de 
nieuwe koers Transitie Stad en Platteland. Deze organisatie bestaat uit de streeknetwerken 
(voortgekomen uit de reconstructie- en gebiedscommissies) en de integrale gebiedsopgaven met 
focus op vitaal platteland die zijn vastgelegd in de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening. Na 
enkele jaren constateren we dat de overlap van meerdere gebiedsopgaven met de 
streeknetwerken nog steeds zorgt voor onduidelijkheid. Hetzelfde geldt voor de overlap van 
enkele gebiedsopgaven (Het Groene Woud en N65). De provincie blijft vasthouden aan 
verschillende sturingsmechanismes, wat haaks staat op ons initiatief om vanuit de gebieden te 
streven naar een gezamenlijke organisatie met partners. Eén eenduidige manier van aansturen 
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binnen de provincie schept intern duidelijkheid en sluit beter aan op de beoogde brede 
gebiedsontwikkeling met partners. 
Inzet financiële middelen? 
Bij de start van gebiedsgericht werken kan het beschikbaar stellen van financiële middelen de 
verkeerde energie creëren (bijvoorbeeld Landschappen van Allure). De opbouw en uitbouw van 
de streekorganisatie is juist gebaat bij afwezigheid van (veel) geld, omdat de gesprekspartners 
dan gelijkwaardige partners zijn (voorbeeld Waterpoort). Het verbinden van ambities tot 
gezamenlijke ambities en de samenwerking tussen partners komen dan beter tot zijn recht.  
 
Bestuurlijk geduld loont 
In het strategisch kader is vastgelegd dat de gebiedsopgaven in de bestuursperiode 2011-
2014 zullen leiden tot zichtbare resultaten. Tot nu toe zijn dit vooral procesresultaten conform 
de nieuwe koers Transitie Stad en Platteland. Deze procesresultaten zijn onmisbaar om te 
komen tot uitvoering. Omdat gebiedsontwikkelingen langdurige processen zijn die altijd meer 
dan één bestuursperiode beslaan, zullen fysieke resultaten op zich laten wachten. Dit kan 
politiek onrust geven. Geduld en continuïteit lonen, want de ingezette koers leidt uiteindelijk tot 
het bereiken van provinciale doelen. 
 
Durven loslaten 
Gebiedsontwikkeling is vóór alles een proces waarin partijen en belangen bij elkaar komen om 
een gezamenlijke agenda op te stellen en te realiseren. Het voeren van een goed proces is 
doorslaggevend voor een goed eindresultaat voor alle deelnemende partners; het proces is de 
succesfactor. Voor de provincie is de uitdaging om serieus naar andere partijen in de gebieden 
te luisteren, te weten wat er speelt en daarop tijdig te reageren, ook als de provincie als 
opdrachtgever voor het grootste project een speciale positie inneemt (infrastructuur) of veel 
financiële middelen beschikbaar stelt en daarmee haar eigen belangen nastreeft (Landschappen 
van Allure). Ook is belangrijk dat de provincie aan de partijen in de gebieden duidelijk maakt 
dat zij één van de partners wil zijn. Elke gebiedsopgave levert een bijdrage aan onze eigen 
beleidsdoelen en in elke gebiedsopgave zijn wij als provincie in staat om de 
gebiedsontwikkeling te verbreden en daarvoor partners te interesseren en te binden. Door het 
open karakter van de processen van gebiedsontwikkeling, waarbij de richting en de voortgang 
mede worden bepaald door de vele betrokken partners, is de provinciale sturing van de 
ruimtelijke ontwikkelingen beperkt. Dat is de uiteindelijke consequentie van de ingezette koers 
Transitie Stad en Platteland. 
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Bijlage – Gebiedsopgaven; impressies 
 
 
In deze paragraaf wordt een korte impressies gegeven van de 9 gebiedsopgaven, om snel een 
beeld te krijgen van de inhoud van de opgaven en de voortgang van de realisatie.  
 
Per gebiedsopgave wordt de hoofdopgave benoemd, de provinciale rol en de voortgang in de 
opbouw van de streekorganisatie. Aangegeven wordt welke belangrijke resultaten inmiddels 
zijn bereikt, waarop de provincie trots kan zijn en wat beter kan. Ook worden de dominante 
thema’s benoemd, de investeringen van de provincie en haar partners aangegeven en is een 
beeld toegevoegd dat karakteristiek is voor de betreffende gebiedsopgave. 
 
De impressies zijn onder andere ontleend aan de schriftelijke bijdragen van de 
gebiedsmanagers en de uitkomsten van de werkateliers Ruimtelijke Kwaliteit, Transitie Stad en 
Platteland en Gezondheid. 



Provincie Noord-Brabant

Gebiedsopgave Brabantse Wal
verkenning

Provincie Noord-Brabant

Gebiedsopgave Brabantse Wal
verkenning

Wat is bereikt?
•  De provincie investeert in Landschappen van Allure. Ter 

realisatie van het Landschap van Allure Brabantse Wal is 
in de 1e tender het project De Zoom gehonoreerd, in de 
2e tender is budget toegekend aan het project West-Bra-
bantse Waterlinie; provinciale bijdrage € 18,4 miljoen, 
totale investering € 39,3 miljoen. Een aantal historische 
locaties (Ravelijn, Fort de Roovere en Fort Henricus) kan 
daardoor opnieuw worden vormgegeven, ingericht en 
gebruikt. Uitvoering van het project De Zoom is gestart in 
2013, start van het project West-Brabantse Waterlinie is 
voorzien in 2014.

•  Nieuwe toegangspoorten tot het gebied (Waterschans, 
Haven Steenbergen, Benedensas) worden gecreëerd om 
de West-Brabantse Waterlinie zowel over land als over 
water toegankelijk te maken en beter te kunnen ervaren.

•  Ruimte voor nieuwe luchtvaartgebonden bedrijven wordt 
aangeboden op het business park Aviolanda, het voor-
malige Stork/Fokker-terrein nabij de landingsbaan van 
vliegbasis Woensdrecht. In de afgelopen jaren hebben 
zich tal van bedrijven en onderwijstellingen op of in de 
directe omgeving van het business park gevestigd.

Waarop kan de provincie trots zijn?
De gehonoreerde projecten maken het mogelijk om het 
beoogde Landschap van Allure te realiseren. Daarmee wordt 
een stevige impuls gegeven aan de landschappelijke kwali-
teiten en de regionale economie.

Wat kan beter?
Door de provincie is prioriteit gegeven aan de realisatie van 
het Landschap van Allure. De ambitie is om te komen tot een 
bredere gebiedsontwikkeling, gericht op een vitaal platte-
land. Het succesvolle beroep op een deel van het beschik-
bare budget geeft mogelijk ook een impuls aan de bredere 
invulling van de gebiedsontwikkeling.

HOOFDOPGAVE 
VITAAL PLATTELAND

De Brabantse Wal is een gebied met een unieke geomor-
fologie en een karakteristieke flora en fauna, op de grens 
met Zeeland en Vlaanderen. Opvallend in het landschap 
is de Wal, een abrupte overgang van de hoger gelegen 
zandgronden (tot 20 m boven NAP) naar de lager gelegen 
zeekleipolders. De Wal slingert tussen Ossendrecht en Steen-
bergen, is een aardkundig en cultuurhistorisch waardevol 
gebied en wordt ontwikkeld tot Landschap van Allure. De 
historische West-Brabantse Waterlinie, een verdedigingsli-
nie tegen vijandelijke troepen met water als bondgenoot en 
onderdeel van de Zuiderwaterlinie, wordt in ere hersteld.
Nieuwe vestigingsmogelijkheden worden gecreëerd voor 
bedrijven en onderwijsinstellingen die specifiek zijn gericht 
op het onderhoud in de luchtvaartsector, zowel militaire 
luchtvaart als burgerluchtvaart.
Door de grote verscheidenheid aan landschappen en na-
tuurgebieden en de aanwezigheid van landgoederen en de 
markante markiezenstad Bergen op Zoom is het gebied inte-
ressant voor recreatie. In het Grenspark De Zoom-Kalmthout-
se Heide worden nieuwe recreatieve fiets-, wandel- en ruiter-
paden aangelegd. Recreatieve poorten worden ontwikkeld 
op de landgoederen Wouwse Plantage en Lievensberg. Mo-
gelijkheden voor watersportactiviteiten worden ontwikkeld 
in de zogenaamde waterpoorten. Daarbij wordt aansluiting 
gezocht bij de gebiedsopgave Waterpoort.

Provinciale rol
Van aanjager van de brede gebiedsontwikkeling naar 
gelijkwaardige partner en procesbegeleider. Investeerder in 
Landschap van Allure.

Opbouw streekorganisatie
De opbouw van de streekorganisatie is afgerond. De 
provincie wil één van de drijvende krachten in de vitale 
streekorganisatie zijn en spoort de partners in het streeknet-
werk aan om te komen tot een gezamenlijke gebiedsagenda 
ten behoeve van de gewenste brede gebiedsontwikkeling.
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Provincie Noord-Brabant

Gebiedsopgave Brabantse Wal
verkenning

Provincie Noord-Brabant

Gebiedsopgave Waterpoort
uitwerking

1,3 miljoen); provinciale bijdrage e 6,5 miljoen, totale 
investering e 26,3 miljoen.

•  Toeristisch-recreatieve toegangspoort Benedensas is in 
2013 geopend.

•  Voor project Roode Vaart ligt de uitvoering op koers. 
Roode Vaart wordt bij het Ministerie van Infrastructuur 
& Milieu en het Deltaprogramma geroemd als hét 
voorbeeld van een no regret maatregel door de meer-
waarde-ontwikkeling en de gezamenlijke financiering en 
uitvoering met private partijen.

•  Rond Ooltgensplaat, het bijbehorende havenkanaal 
en de Galathese haven is een ondernemende groep 
ontstaan die werkt aan diverse projecten in verbinding 
met Brabant.

•  Voor de Roterij in Stampersgat ligt een visie van de onder-
nemer voor uitbreiding van de werf en meerwaarde-ont-
wikkeling voor de kern, omgeving en haar bewoners.

•  Doorontwikkeling van jachthaven De Schapenput bij De Heen.
•  Het veilen van streekproducten in de veiling van Sint-An-

naland is in combinatie met streekmuseum De Meestoof 
een toeristische trekpleister op Tholen geworden.

Waarop kan de provincie trots zijn?
Waterpoort is in de afgelopen twee jaar uitgegroeid tot een 
gedragen en grensoverschrijdende gebiedsontwikkeling van 
meerdere partijen. De verbinding is gemaakt met partners 
in het onderwijs en het bedrijfsleven. De gemeenten Tholen 
en Goeree Overflakkee zijn provinciegrensoverschrijdende 
partners. Op 27 juni 2013 is door de partners de samenwer-
kingsovereenkomst Waterpoort ondertekend. Waterpoort 
maakt deel uit van het programma Zuidwestelijke Delta, 
onderdeel van het nationale Deltaprogramma dat Nederland 
moet beschermen tegen hoogwater en moet zorgen voor 
voldoende zoet water.

Wat kan beter?
In de praktijk is het lastig om financiële middelen uit verschil-
lende clusters, beleidsvelden of programma’s vrij te maken 
voor initiatieven en uitvoerbare projecten die bijdragen 
aan de bevordering van de vitaliteit van het gebied. Meer 
aandacht is gewenst voor de wijze waarop nieuwe ideeën 
worden uitgewerkt tot concrete initiatieven en de meerwaar-
de die de provincie daarin kan leveren.

HOOFDOPGAVE 
VITAAL PLATTELAND

Waterpoort ligt op de grens van de provincies Noord-Bra-
bant, Zuid-Holland en Zeeland. Het grootschalige open 
landschap is gevormd door het water. Water vormt het hart 
van het gebied met Volkerak-Zoommeer, Hollands Diep, 
Schelde-Rijnkanaal, Steenbergse Vliet, Mark, Dintel, Roode 
Vaart, havenkanalen en stadshavens, zeedijken, dammen, 
sluiscomplexen, gemalen, kreken en cultuurhistorisch inte-
ressante oude verdedigingslinies, met forten, vestingen en 
inundatiegebieden. In samenwerking met gebiedsopgave 
Brabantse Wal wordt de West-Brabantse Waterlinie hersteld 
en worden waterpoorten ontwikkeld ten gunste van de wa-
terrecreatie. De waterpoorten sluiten aan op het regionale 
vaarroutenetwerk binnen Waterpoort en de aangrenzende 
wateren van de Zeeuwse delta. Door verzilting wordt de wa-
terkwaliteit van het Volkerak-Zoommeer verbeterd. Belangrijk 
is het veiligstellen van een robuuste zoetwatervoorziening 
voor de agrarische sector. Het gebied staat onder druk 
door grootschalige ontwikkelingen, zoals het Logistiek Park 
Moerdijk en het Agro & Foodcluster Nieuw-Prinsenland. De 
strategische ligging nabij en tussen de havens van Rotterdam 
en Antwerpen en langs grote transportassen maakt het 
gebied interessant voor vestiging van economische activi-
teiten; logistiek, (chemische) industrie en glastuinbouw. Het 
gebied biedt kansen voor windenergie.

Provinciale rol
Van aanjager van de brede gebiedsontwikkeling naar gelijk-
waardige partner en procesbegeleider.

Opbouw streekorganisatie
De opbouw van de streekorganisatie is afgerond. De 
provincie wil één van de drijvende krachten in de vitale 
streekorganisatie zijn en spoort de partners in het streeknet-
werk aan om te komen tot een gezamenlijke gebiedsagenda 
ten behoeve van de gewenste brede gebiedsontwikkeling.

Wat is bereikt?
•  Voor de realisatie van de gebiedsopgave zijn provinciale 

middelen beschikbaar vanuit Ruimtelijke Kwaliteit (e 5,1 
miljoen), Vrijetijdseconomie (e 0,1 miljoen) en Water (e 
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Provincie Noord-Brabant

Gebiedsopgave Brabantse Wal
verkenning

Provincie Noord-Brabant

Gebiedsopgave Oostelijke Langstraat
uitwerking

•  Meerwaarde voor de provincie zit in het combineren 
van drie ruimtelijke trajecten: de Corridorstudie A59, De 
Groene Rivier en De Groene Delta.

•  In 2012 is tussen partners een samenwerkingsovereen-
komst getekend, in 2013 hebben de partners de Bestuur-
sovereenkomst (BOK) Gebiedsontwikkeling Oostelijke 
Langstraat ondertekend. In de BOK zijn afspraken vastge-
legd voor de uitwerkings- en realisatiefase.

• Langs de A59 zijn geluidschermen geplaatst.
•  Het Ei van Drunen is in september 2013 gerealiseerd. 

Daarmee krijgt het bedrijventerrein Groenewoud een 
goede ontsluiting.

•  De provincie heeft ingestemd met het betalen van de 
meerkosten voor de verlenging van de brug in de A59 
over het Drongelens Kanaal. Daardoor ontstaat ruimte 
voor de aanleg van een ecologische verbindingszone.

Waarop kan de provincie trots zijn?
De gebiedsversterking Oostelijke Langstraat is uitgegroeid 
tot een breed gedragen gebiedsontwikkeling van publieke 
en private partijen. Door het koppelen van de Corridorstudie 
A59, De Groene Rivier en De Groene Delta is een kwaliteits-
sprong gemaakt.
In iedere fase van het gebiedsproces wordt mede door 
toedoen van de provinciale ontwerper ruimtelijke kwaliteit 
zorgvuldig vastgelegd, zodat in de volgende fase daarop 
kan worden voortgebouwd. Ruimtelijke kwaliteit is de rode 
draad voor de verdere invulling van de gebiedsopgave.

Wat kan beter?
[...]

HOOFDOPGAVE 
INFRASTRUCTUUR

De doorstroming van de rijksweg A59 tussen ’s-Hertogen-
bosch en Waalwijk wordt verbeterd door aanpassing van de 
parallelstructuur voor het regionale verkeer, het aanleggen 
van volwaardige knooppunten ’s Hertogenbosch-West en 
Drunen-West en het opheffen van onveilige, korte aansluitin-
gen op de A59. Bedrijventerreinen en woonwijken krijgen 
een robuuste ontsluiting.
In het gebied worden twee forse ecologische verbindingen 
aangelegd tussen Nationaal Park De Loonse en Drunense 
Duinen en Het Groene Woud in het zuiden en het rivierge-
bied van de Maas in het noorden. Dit  wordt gecombineerd 
met waterberging bij Vlijmen-Oost (Engelermeer en Vughtse 
Gement). De ecopassage tussen de Baardwijkse Overlaat 
ten westen van Drunen wordt aangelegd als Rijkswaterstaat 
in 2015 de brug in de A59 over het Drongelens Kanaal 
vervangt.
De bereikbaarheid van grote recreatieve voorzieningen (De 
Efteling, Beekse Bergen) wordt verbeterd. Tussen ’s Hertogen-
bosch en Waalwijk wordt een snelle fietsroute voor woon-, 
werk- en schoolverkeer aangelegd via het oude spoortracé 
ten zuiden van de A59 en langs de bestaande en nieuwe 
parallelwegen tussen de Zeedijk en de Heidijk/Moerputten-
weg.

Provinciale rol
Regisseur van het gebiedsproces en initiatiefnemer tot de 
brede gebiedsontwikkeling.

Opbouw streekorganisatie
De opbouw van de streekorganisatie is afgerond; met behulp 
van de Brede Belangen Benadering is een vitale samenwer-
kingscoalitie tot stand gekomen.

Wat is bereikt?
•  Voor de realisatie van de gebiedsopgave zijn provinciale 

middelen beschikbaar vanuit Ruimtelijke Kwaliteit (€ 10,0 
miljoen) en het Brabants Meerjarenprogramma Infrastruc-
tuur en Transport (€ 15,0 miljoen); provinciale bijdrage 
€ 25,0 miljoen, totale investering € 76,4 miljoen.
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Provincie Noord-Brabant

Gebiedsopgave Het Groene Woud
verkenning

ontwikkeling van Het Groene Woud kunnen zich aanslui-
ten bij de Coöperatie Het Groene Woud.

•  Het Streekfonds Het Groene Woud ondersteunt duurzame 
lokale initiatieven. Het fonds wordt gevuld met donaties 
en stortingen van rente die op RaboStreekrekeningen Het 
Groene Woud worden bijgeschreven.

•  Het Regionaal Netwerk Het Groene Woud neemt actief 
deel aan de Europese programma’s Rural Alliances 
(leefbaar platteland met vitale kleine kernen) en Sociale 
Innovatie Religieus Erfgoed.

Waarop kan de provincie trots zijn?
Binnen het Deltaplan voor het Landschap is het gebied 
Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven aangewezen als één 
van de vier landelijke pilots van het ministerie van Economie, 
Landbouw & Innovatie om samen met grondeigenaren, 
gemeenten, buurtbewoners en lokale natuurorganisaties te 
zoeken naar nieuwe vormen van landschapsfinanciering en  
realisatie.
Actief wordt gezocht naar manieren om burgerinitiatieven te 
faciliteren; een regionale leefbaarheidsagenda is opgesteld 
en het initiatief is genomen om loketten in de streek te 
bundelen in één ondersteuningsstructuur met bijbehorend 
(digitaal en live) dienstenpakket. Ook wordt een training 
georganiseerd voor medewerkers van gemeenten en water-
schappen over omgaan met actief burgerschap.
In zes gemeenten zijn zes energiecoöperaties opgericht of 
in oprichting. Uniek daarbij is de samenwerking van zes 
gemeenten én de doelstelling om een deel van de opbreng-
sten ten goede te laten komen aan versterking van het 
landschap.
Het Groene Woud Onderneemt helpt startende onder-
nemers, door middel van advies, workshops, inzet van 
studenten en coaching door ervaren ondernemers.

Wat kan beter?
Door de provincie is prioriteit gegeven aan de realisatie 
van het Landschap van Allure. De verdere invulling van 
de gebiedsopgave blijft achter. Voor de financiering van 
het overige deel van het uitvoeringsprogramma legt het 
Regionaal Netwerk Het Groene Woud zich toe op het ont-
wikkelen van nieuwe Europese programma’s en het zoeken 
naar innovatieve vormen van financiering.

HOOFDOPGAVE 
VITAAL PLATTELAND

Het Groene Woud is een Nationaal Landschap dat wordt 
ontwikkeld tot Landschap van Allure. Het is een authentiek 
kleinschalig cultuurlandschap dat samen met grote natuur-
gebieden met een hoge kwaliteit en diversiteit (Oisterwijkse 
Bossen en Vennen, Kampina, De Mortelen, De Scheeken, De 
Geelders, Nieuwe Heide, Wijboschbroek) het groene hart 
van BrabantStad vormt. Het gebied functioneert als uitloop- 
en ontspanningsgebied voor de inwoners van de stedendrie-
hoek Eindhoven, ’s-Hertogenbosch en Tilburg. De recreatieve 
aantrekkelijkheid van het gebied wordt vergroot door Het 
Groene Woud en de omliggende steden beter met elkaar te 
verbinden.

Provinciale rol
Gelijkwaardige partner in brede gebiedsontwikkeling en 
procesbegeleider. Investeerder in Landschap van Allure.

Opbouw streekorganisatie
De op- en uitbouw van de streekorganisatie is afgerond. 
De partners zijn verenigd in het Regionaal Netwerk Het 
Groene Woud. De gebiedsopgave is uitgewerkt in een ge-
zamenlijk uitvoeringsprogramma en wordt uitgevoerd door 
het Regionaal Netwerk Het Groene Woud. De Duurzame 
Driehoek, een samenwerkingsverband van gemeenten, 
waterschappen en de provincie op het terrein van duurzaam-
heid en biodiversiteit is in 2012 opgegaan in het regionale 
netwerk.

Wat is bereikt?
•  De provincie investeert in Landschappen van Allure. 

Ter realisatie van het Landschap van Allure Het Groene 
Woud zijn in de 1e tender de projecten De Groene 
Corridor, Het Kloppend Hart en Biomassaplein geho-
noreerd, in de 2e tender is budget toegekend aan het 
project Vorstelijk Landschap; provinciale bijdrage € 17,7 
miljoen, totale investering € 51,6 miljoen. Uitvoering van 
het project De Groene Corridor is gestart in 2013, start 
van de andere gehonoreerde projecten is voorzien in 
2014.

•  Ondernemers die willen bijdragen aan het behoud en de 
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Provincie Noord-Brabant

Gebiedsopgave N65
verkenning

Waarop kan de provincie trots zijn?
De provincie is medeopdrachtgever voor de MIRT Verken-
ning N65. Daardoor zit een regionale overheid (mede 
namens de gemeenten) aan tafel om mee te denken, mee te 
betalen en mee te beslissen over een rijksweg. De eindver-
antwoordelijkheid ligt bij het Ministerie van Infrastructuur & 
Milieu.

Wat kan beter?
Het proces loopt anders dan voorzien. Op rijksniveau is 
volop discussie over oplossingen voor de problematiek in 
Vught die in de MIRT Verkenning N65 worden voorbereid. 
Daarop wil de provincie niet wachten; bovendien gaat de 
MIRT Verkenning N65 alleen over het tracé Vught-Haaren. 
Pas na 2020 heeft het Rijk financiële middelen beschikbaar 
om te starten met de uitvoering.
Voorstel is om de leefbaarheidsproblematiek van de N65 los 
te koppelen van de bredere gebiedsontwikkeling. De eco-
passage Helvoirts Broek en de fietspassage Helvoirt worden 
vooruitlopend op de aanpassing van de infrastructuur door 
de provincie naar verwachting in 2016 uitgevoerd.
Bij de verbreding van de gebiedsagenda kan mogelijk 
worden aangehaakt bij het functionerende streeknetwerk 
Regionaal Netwerk Het Groene Woud. Dit netwerk heeft 
inmiddels twee projecten in gang gezet.

HOOFDOPGAVE 
INFRASTRUCTUUR

Ambitie is om de leefbaarheid te verbeteren door het 
beperken van de overlast die wordt veroorzaakt door de 
rijksweg N65. Inrichting en inpassing van de weg komt niet 
overeen met de functie van de weg. Naar verwachting zal 
de verkeersdrukte op de N65 de komende jaren toenemen. 
Voor kruispunten in Vught, Helvoirt en Oisterwijk dreigt over-
belasting. De grootste knelpunten bevinden zich in Vught, 
waar de N65 het stedelijk gebied doorsnijdt en een forse 
barrière vormt. Provincie, Rijk en gemeenten werken samen 
aan de realisatie van een veilige en verkeerslichtvrije weg 
die als “mooiste weg van Brabant” bekend zal staan.
Op het moment dat Provinciale Staten besloten om N65 als 
gebiedsopgave op te nemen in de Structuurvisie Ruimtelijke 
Ordening (2011) was nog geen sprake van een toekomstige 
brede gebiedsontwikkeling samen met regionale partners.

Provinciale rol
Medeopdrachtgever voor de MIRT Verkenning N65.

Opbouw streekorganisatie
De opbouw van een streekorganisatie heeft nog niet plaats-
gevonden. Private partijen zijn vooralsnog terughoudend. 
Recent hebben bedrijven in de boomteeltsector zich positief 
uitgelaten over de meerwaarde van een brede gebieds-
ontwikkeling in het gebied langs de N65 en hun bijdrage 
daaraan.

Wat is bereikt?
•  Voor de realisatie van de gebiedsopgave zijn provinciale 

middelen beschikbaar vanuit Ruimtelijke Kwaliteit (€ 5,0 
miljoen) en het Brabants Meerjarenprogramma Infrastruc-
tuur en Transport (€ 17,5 miljoen); provinciale bijdrage 
€ 22,5 miljoen, totale investering € 100,0 miljoen.

•  Verkenning van de opgave is in mei 2013 gestart. Niet 
alleen wordt gekeken naar de mogelijkheden om de 
doorstroming op de weg te verbeteren, maar ook naar de 
mogelijkheden om de ruimtelijke kwaliteit, leefbaarheid 
en natuur te verbeteren.
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Provincie Noord-Brabant

Gebiedsopgave Levende Beerze
uitvoering

De Kempen worden op dit moment 4 projecten uitge-
werkt die voor financiering in aanmerking komen. Eén 
van deze projecten is het ASN-project Duurzaam boeren.

Waarop kan de provincie trots zijn?
Waarop kan de provincie trots zijn?
De gebiedsopgave wordt (in afgeslankte vorm) gerealiseerd. 
Ondanks het wegvallen van rijksmiddelen zien de partners 
in de streek de meerwaarde van een brede gebiedsontwik-
keling. De toegevoegde waarde van de gebiedsontwikkeling 
is de bijdrage die het levert aan een aantrekkelijke groene 
omgeving rond Brainport. De inzet van de Grondportefeuille 
De Kempen is een nieuwe vorm van revolverend investeren 
waardoor projecten met een maatschappelijke meerwaar-
de en die bijdragen aan de realisatie van de doelen van 
gebiedsopgave kunnen worden gerealiseerd.

Wat kan beter?
De grondverwerving voor het project De Kleine Beerze loopt 
minder voortvarend dan beoogd. Door het wegvallen van 
gemeentelijke bijdragen is een gat in de dekking van het 
uitvoeringsprogramma ontstaan, waarvoor een oplossing 
moet worden gevonden. De wens om één of twee projecten 
binnen de Grondportefeuille De Kempen eind 2014 in 
uitvoering te hebben wordt waarschijnlijk niet gehaald. De 
projecten die binnen de Grondportefeuille worden ontwik-
keld, hebben onder meer vertraging opgelopen door het niet 
beschikbaar zijn van een projectleider Grondportefeuille (is 
inmiddels opgelost).

HOOFDOPGAVE 
VITAAL PLATTELAND

In de Nota Ruimte (2006) is het stroomgebied van De 
Beerze, tussen de Belgische grens en De Dommel bij ’s 
Hertogenbosch aangemerkt als Robuuste Verbinding, ter ver-
sterking van de Ecologische Hoofdstructuur. Het Rijksbeleid 
voor ecologische verbindingszones is in 2010 stopgezet. 
Door het wegvallen van rijksmiddelen is de opgave in 2012 
beperkt tot het stroomgebied van de Kleine Beerze, ten 
zuiden van de rijksweg A58. De ambitie van de betrokken 
regionale partners is een duurzame herinrichting van het 
stroomgebied van De Kleine Beerze, met aandacht voor 
natuurontwikkeling, waterhuishouding, plattelandseconomie 
en streekidentiteit.

Provinciale rol
Gelijkwaardige partner in brede gebiedsontwikkeling en 
procesbegeleider.

Opbouw streekorganisatie
De op- en uitbouw van de streekorganisatie is afgerond. De 
partners zijn verenigd in het Streekplatform De Brabantse 
Kempen. De gebiedsopgave is uitgewerkt in een gezamen-
lijk uitvoeringsprogramma en wordt uitgevoerd door het 
Streekplatform De Brabantse Kempen.

Wat is bereikt?
•  Voor de realisatie van de gebiedsopgave zijn provinciale 

middelen beschikbaar vanuit Ruimtelijke Kwaliteit 
(€ 2,3 miljoen); provinciale bijdrage € 6,6 miljoen, 
totale investering € 11,1 miljoen. Daarnaast wordt de 
Grondportefeuille De Kempen ingezet.

•  In 2012 is de nieuwe opdracht voor Levende Beerze vast-
gesteld. Op 28 maart 2013 is de samenwerkings¬over-
eenkomst Levende Beerze getekend. Het uitvoerings-
programma wordt door het streeknetwerk De Brabantse 
Kempen uitgevoerd.

•  Van de drie onderdelen in de gebiedsontwikkeling ligt de 
uitvoering van het project De Pielis op schema; gereed 
in 2014. Het project Kleine Beerze heeft vertraging 
opgelopen in de grondverwerving; uitvoering is voorzien 
in de periode 2014-2017. Vanuit de Grondportefeuille 
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Provincie Noord-Brabant

Gebiedsopgave Brabantse Wal
verkenning

Provincie Noord-Brabant

Gebiedsopgave Grenscorridor N69
uitwerking

•  In 2008 is de voormalige rijksweg N69 overgedra-
gen aan de provincie na acties van bewoners. Vooral 
de regio is aan zet geweest om de belangen van 
alle partijen in beeld te brengen en te komen tot een 
regionaal gedragen oplossing. De werkwijze is succesvol 
gebleken. Na 3 jaar intensief overleg is op 27 juni 
2012 het Gebiedsakkoord ondertekend en eind 2013 
is het regionaal gedragen voorstel voor het tracé van de 
nieuwe verbinding door de 9 direct betrokken partijen in 
de regio vastgesteld. De provincie heeft op 29 oktober 
2013 besloten om op basis van dit regionale advies de 
PIP-procedure te starten.

•  De aandacht ligt niet alleen bij de infrastructuur, 
waarvoor de afspraken zijn vastgelegd in de onderde-
len Nieuwe Verbinding en Nulpluspakket. Afspraken 
over verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en een 
bredere gebiedsontwikkeling zijn vastgelegd in de 
Gebiedsimpuls. Hierin zijn maatregelen opgenomen om 
de negatieve effecten van de aanleg van de Westparallel 
Plus te verzachten en te compenseren.

Waarop kan de provincie trots zijn?
De gebiedsversterking Oostelijke Langstraat is uitge-
groeid De Grenscorridor N69 is uitgegroeid tot een breed 
gedragen gebiedsontwikkeling van publieke en private 
partijen. De hoge urgentie van de verkeers- en gezond-
heidsproblematiek rond de N69 is regionaal onderkend én 
opgelost. Samen met de regiogemeenten en maatschappe-
lijke partners is gezocht naar een regionale oplossing. Met 
het regionaal gedragen voorstel hebben Provinciale Staten 
unaniem ingestemd.

Wat kan beter?
Bewaren van het evenwicht tussen het degelijk onderbouwen 
van inhoudelijke keuzes die door Provinciale Staten worden 
gemaakt en het behouden van voldoende tempo in de 
voortgang van de gebiedsontwikkeling.

HOOFDOPGAVE 
INFRASTRUCTUUR

Ambitie is om de leefbaarheid (vooral gezondheid) en 
bereikbaarheid van het gebied rond de N69 Waalre/Aalst/
Valkenswaard te vergroten. Door de forse verkeerstoename 
in de afgelopen decennia is de N69 overbelast geraakt met 
als gevolg meer sluipverkeer in de woon- en buitengebieden. 
De aanleg van de nieuwe weg, de Westparallel Plus, brengt 
een internationale verbinding tot stand tussen de Brainpor-
tregio en België (Lommel, Hasselt, Leuven). Tegelijk met de 
aanleg van de nieuwe Westparallel Plus worden lokale 
verkeersmaatregelen getroffen met het Nulpluspakket en 
wordt gewerkt aan de Gebiedsimpuls. De impuls richt zich 
binnen 5 deelgebieden op versterking van de landbouw-
kundige structuur, verbetering van de hydrologische situatie, 
agrarisch natuurbeheer, inrichting van nieuwe natuur en de 
aanleg en verbetering van recreatieve wandel- en fietspa-
den.
Op het moment dat Provinciale Staten besloten om Grenscor-
ridor N69 als gebiedsopgave op te nemen in de Structuur-
visie Ruimtelijke Ordening (2011) was nog geen sprake 
van een toekomstige brede gebiedsontwikkeling samen met 
regionale partners.

Provinciale rol
Opdrachtgever voor de Westparallel en N69 en regisseur 
van het gebiedsproces.

Opbouw streekorganisatie
De opbouw van de streekorganisatie is afgerond; met behulp 
van de Brede Belangen Benadering is een vitale samenwer-
kingscoalitie tot stand gekomen. Publieke en private partners 
hebben intensief samengewerkt aan het opstellen van een 
regionaal gedragen voorstel voor het tracé (ontwerp en 
inpassing) van de nieuwe verbinding en een mitigatie- en 
compensatieplan.

Wat is bereikt?
•  Voor de realisatie van de gebiedsopgave zijn provinci-

ale middelen beschikbaar vanuit het spaar- en investe-
ringsfonds Wegeninfrastructuur (€ 84,0 miljoen), totale 
investering € 180,1 miljoen.
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Provincie Noord-Brabant

Gebiedsopgave Brabantse Wal
verkenning

Provincie Noord-Brabant

Gebiedsopgave Brainport-Oost
uitwerking

Ordening. Een deel van de beschikbare financiële 
middelen (€ 10 miljoen) komt ten laste van het budget 
voor de gebiedsopgaven/Ruimtelijke Kwaliteit.

•  De opgaven zijn deels afgerond (Meros; ruimte voor 
verstedelijking rondom Helmond) en deels in uitvoering 
(Rijk van Dommel en Aa). In september 2013 heeft de 
Stuurgroep Brainport-Oost positief geadviseerd over de 
voorkeursalternatieven voor de Noordoostcorridor en 
het maatregelenpakket voor het Rijk van Dommel en Aa. 
Binnen het Rijk van Dommel en Aa zullen 16 projecten 
worden uitgevoerd ter versterking van de natuur en de 
recreatie in het gebied.

•  De versnellingsopgave Ruimtelijke Kwaliteit in Brain-
port-Oost ligt redelijk op schema. De subsidieregeling 
gebiedsopgaven wordt in de periode maart-juli 2014 
opengesteld. Projecten die bijdragen aan de ruimtelijke 
kwaliteit van het gebied kunnen worden ingediend.

•  Samenwerking met kennis- en onderwijsinstellingen 
Design Academy Eindhoven en Technische Universiteit 
Eindhoven.

Waarop kan de provincie trots zijn?
Op het bovenlokale niveau van Brainport Oost is een besluit 
genomen over de ontwikkelruimte voor wonen en werken 
rondom Helmond, gekoppeld aan de andere regionale 
opgaven. De Meros-opgave is inmiddels opgenomen in 
reguliere processen (gemeentelijke planvorming en regionale 
afstemming in RRO-verband).
Ondanks de vertraging in de realisatie van de Noordoost-
corridor kan de versnellingsopgave Ruimtelijke Kwaliteit 
doorgaan. Dat kan de samenwerking tussen partijen in het 
gebied en daarmee de verbreding van de gebiedsontwik-
keling een forse impuls geven. Voor de realisatie van de 
brede gebiedsontwikkeling kan mogelijk een beroep worden 
gedaan op het functionerende streeknetwerk Peelnetwerk.

Wat kan beter?
[..]

HOOFDOPGAVE 
INFRASTRUCTUUR

Ambitie is het verbeteren van de leefbaarheid, bereikbaar-
heid en het vestigingsklimaat van het oostelijke deel van 
de Brainport-regio door het voltooien van de verkeersruit 
rondom Eindhoven met de Noordoostcorridor (nieuwe 
verbinding tussen de A50/A58 en de N279), de verbreding 
van de N279 tussen Veghel en Asten en het ontwikkelen van 
het gebied tussen Eindhoven en Helmond (Rijk van Dommel 
en Aa) voor natuur en recreatie. Brainport-Oost is onderdeel 
van de zuidoostvleugel van BrabantStad. Samenwerking 
tussen toonaangevende kennis- en onderwijsinstellingen en 
clusters van bedrijven in de hoogwaardige en innovatieve 
industrie (high tech, automotive), logistiek en agrofoodsector.

Provinciale rol
Opdrachtgever voor Noordoostcorridor en regisseur van het 
gebiedsproces, initiatiefnemer tot de brede gebiedsontwik-
keling..

Opbouw streekorganisatie
De opbouw van de streekorganisatie is afgerond; van 
oudsher zijn het vooral publieke partijen die met elkaar 
samenwerken. In de loop van de tijd zijn ook private partijen 
aangehaakt en is de aandacht verplaatst van infrastructuur 
en daaraan gerelateerde nieuwe ruimte voor verstedelijking 
(wonen en werken) naar een bredere gebiedsontwikkeling 
waarin veel meer thema’s aan de orde komen en elkaar 
versterken.

Wat is bereikt?
•  Voor de realisatie van de gebiedsopgave zijn provinciale 

middelen beschikbaar onder andere vanuit Ruimtelijke 
Kwaliteit (€ 10,0 miljoen) en het spaar- en investerings-
fonds Wegeninfrastructuur (€ 450,0 miljoen); provinciale 
bijdrage € 471,0 miljoen, totale investering € 936,0 
miljoen.

•  Meerwaarde voor de provincie zit in het combineren 
van drie ruimtelijke trajecten: de Noordoostcorridor, Rijk 
van Dommel en Aa en de Meros-opgave. De koppeling 
is vastgelegd in een bestuurlijke overeenkomst (februari 
2010) en in de provinciale Structuurvisie Ruimtelijke 
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Provincie Noord-Brabant

Gebiedsopgave Brabantse Wal
verkenning

Provincie Noord-Brabant

Gebiedsopgave De Peelhorst
voorverkenning

•  Een herziening in de provinciale Structuurvisie Ruimtelijke 
Ordening heeft inmiddels plaatsgevonden, waarbij wordt 
ingezet op zogenaamde urgentiegebieden en op lokaal 
niveau kan worden gewerkt aan oplossingen.

•  Een groeiende groep betrokken en geïnspireerde jonge 
agrarische ondernemers organiseert bijeenkomsten en 
evenementen op het gebied van landbouw en voedselk-
waliteit.

•  Inspanningen van het Netwerk De Peelhorst zijn gericht 
op verandering van houding en gedrag, het creëren van 
ruimte voor vernieuwing en het delen van kennis binnen 
het netwerk.

Waarop kan de provincie trots zijn?
De provincie heeft zich tot nu toe vooral gericht op het 
herstel van vertrouwen, luisteren naar en serieus nemen van 
signalen uit het gebied en in gesprek gaan met bewoners, 
agrariërs, consumenten en producenten, overheden en 
vertegenwoordigers uit het onderwijs en het bedrijfsleven. 
Ondanks de tegengestelde belangen van partijen in de 
streek lukt het om verbinding tot stand te brengen. Nadruk-
kelijk is ervoor gekozen om niet te wachten tot op nationaal 
niveau de discussie over een duurzame intensieve veehoude-
rij is afgerond.

Wat kan beter?
Pas na het herstel van vertrouwen tussen partijen en duide-
lijkheid over de toekomst van de intensieve veehouderij kan 
voorzichtig worden gewerkt aan het opzetten van een streek-
organisatie en een gezamenlijke gebiedsagenda, waarin 
ook provinciale (inhoudelijke) belangen kunnen worden 
opgenomen. Daarbij kan aansluiting worden gezocht bij de 
functionerende streeknetwerken Peelnetwerk en Regionaal 
Platform Groene Ruimte Noordoost Brabant (Agrifood 
Capital).

HOOFDOPGAVE 
INFRASTRUCTUUR

De Peelhorst is een gebied met een hoge veedichtheid, waar 
de agrofood-sector sterk vertegenwoordigd is. De schaal-
vergroting en intensivering van de veehouderij heeft zich de 
afgelopen decennia met name in dit deel van Noord-Brabant 
en Limburg gemanifesteerd. Door de schaalvergroting en 
intensivering is de belasting van het milieu toegenomen en 
staat de leefbaarheid in het gebied onder druk. Hierdoor 
is het maatschappelijk draagvlak voor de sector die vanuit 
economisch perspectief van groot belang is voor Noord-Bra-
bant afgenomen.
Bij de afronding van de verkenning van de opgave in 2011 
is geconstateerd dat in De Peelhorst twee sporen worden 
gevolgd die weinig raakvlakken met elkaar hebben en zich 
met verschillende snelheden ontwikkelen: de transitie van 
de intensieve veehouderij en de versterking van het land-
schappelijk raamwerk in De Peelhorst door De Maashorst als 
Landschap van Allure te ontwikkelen. Vanaf maart 2011 is 
in de gebiedsopgave De Peelhorst uitsluitend ingezet op het 
herstel van vertrouwen tussen partijen in de streek.

Provinciale rol
Begeleider van het transitieproces.

Opbouw streekorganisatie
Er is geen nieuwe streekorganisatie opgezet. Gekozen is 
voor inzet van een ondersteuningsteam en een regionale 
inspiratiegroep die partijen in het Netwerk De Peelhorst 
procesmatig en inhoudelijk ondersteunt om daarmee een 
bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een duurzame 
intensieve veehouderij en de verbetering van de leefbaar-
heid in het gebied.

Wat is bereikt?
•  Netwerk De Peelhorst is ontstaan: in dit netwerk werken 

partijen samen aan de vernieuwing van de intensieve 
veehouderij met als ambitie om te streven naar een 
gezond en leefbaar platteland met een intensieve 
veehouderij die goed is voor mens, dier en omgeving; 
wantrouwen en ongenoegen tussen mensen en partijen is 
bespreekbaar.
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