
JAARVERSLAG EN 
JAARREKENING 

2019
Status/planning jaarverslag en 
jaarrekening 2019 Regio Noordoost Brabant
13 mei 2020 Bespreking Dagelijks Bestuur Regio Noordoost Brabant

11 juni 2020 Bespreking portefeuillehoudersoverleggen op Bestuurlijke 
  Regiodag: advies vanuit poho’s voor Bestuurlijke Regiegroep

25 juni 2020 Bespreking reacties uit poho’s in het Dagelijks Bestuur

9 juli 2020 Vaststellen jaarverslag in de Bestuurlijke Regiegroep

juli 2020	 Toezenden	definitief	jaarverslag	ter	informatie	naar	colleges/
	 	 gemeenteraden	en	dagelijkse/algemene	besturen	waterschappen



Jaarverslag Regio Noordoost Brabant 2019 2     

Terugkijken op 2019 in deze bijzondere tijd van corona 
doen	we	met	gemengde	gevoelens.	Vorig	jaar	was	alles	
namelijk	nog	heel	‘normaal’.	Maar	juist	nu	is	het	goed	om	
te	laten	zien	wat	we	kunnen	bereiken	door	goed	samen	
te	werken.	Vooral	in	de	afgelopen	maanden	zagen	we	hoe	
belangrijk	regionaal	samenwerken	in	tijden	van	crisis	is.	
Het	vertrouwen	in	een	sterk	netwerk	met	goede	relaties	
biedt	een	solide	en	stabiele	basis	om	samen	te	handelen.	

In	2019	hebben	we	vooral	ingezet	op	meer	draagvlak	en	
eigenaarschap bij alle betrokkenen in onze regionale 
samenwerking.	Dat	was	nodig	om	onze	samenwerking	
naar	de	volgende	fase	te	kunnen	brengen.	Zo	is	het	
‘Rondje	langs	Raden’	afgerond.	Vervolgens	hebben	
raadsleden,	bestuurders	en	ambtenaren	een	gezamenlijke	
Regioreis	gemaakt	voor	de	nieuwe	Samenwerkingsagenda	
en	het	bijhorende	convenant.	Daarnaast	pakten	we	
tijdens de bestuurlijke Regiodagen en portefeuille-
houdersoverleggen	steeds	meer	door.	

Ook	is	de	samenwerking	met	belangrijke	strategische	
partners verbeterd, zoals Provincie Noord-Brabant, 
AgriFood Capital, Noordoost Brabant Werkt en 
Ondernemerslift+.	Samen	zijn	we	afgelopen	jaar	tot	
een succesvolle Regio Deal aanvraag voor onze regio 

gekomen.	Momenteel	zijn	we	deze	Regio	Deal	met	het	Rijk	
aan	het	uitwerken.	Deze	ontwikkeling	is	een	geweldige	
stimulans	om	nu	én	na	de	coronacrisis	met	elkaar	de	
leefbaarheid	van	de	regio	te	verbeteren.

Veel	van	de	plannen	van	2019	zijn	uitgevoerd	waardoor	
we	voor	onze	regio	mooie	stappen	hebben	gezet.	
Daar	hebben	we	met	elkaar	heel	hard	aan	gewerkt.	
De jaarrekening 2019 laat zien dat de uitvoering binnen 
de	kaders	van	de	begroting	2019	is	gebleven.	Het	geringe	
positieve	financiële	resultaat	(€	25.000,-)	kunnen	we	
inzetten	voor	de	werkplannen	2021.

Terwijl	we	deze	woorden	schrijven,	liggen	de	nieuwe	
Samenwerkingsagenda	en	-convenant	voor	de	periode	
na	2020	nog	bij	veel	gemeenten	ter	besluitvorming	voor.	
Door	alle	extra	inspanningen	in	2019	hebben	we	een	
stevig	fundament	kunnen	leggen	voor	de	volgende	fase	
van	onze	regionale	samenwerking.	Dat	doen	we	voor	alle	
inwoners	en	bedrijven	van	onze	mooie	regio.	2019	was	
een	goed	jaar	voor	onze	samenwerking!

Jack Mikkers, voorzitter Regio Noordoost Brabant  
René Peerenboom, regiomanager Noordoost Brabant

2019 was een goed jaar voor 
onze samenwerking!
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Inhoud

Impressie van de start van de Regioreis bij IBN. Met raadsleden en bestuurders 
worden de eerste stappen gezet naar een nieuwe Samenwerkingsagenda.
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Inhoudelijk verslag 2019

Alle	in	dit	Jaarverslag	opgenomen	resultaten	en	
ontwikkelingen	zijn	het	resultaat	van	de	samenwerking	
tussen	enerzijds	de	17	gemeenten	en	2	waterschappen	
in	Regio	Noordoost	Brabant,	en	anderzijds	samen	met	
tal	van	andere	betrokken	partijen.	

Strategie
 De	nieuwe	Samenwerkingsagenda	‘Richting	2030’	is	
tot	stand	gekomen	via	‘de	Regioreis’,	een	interactief	
proces	met	veel	partijen	binnen	en	buiten	de	regio.	
In	de	eerste	helft	van	2020	nemen	de	gemeenten	en	
waterschappen	een	besluit	over	deze	agenda.	

	 De	organisatie	van	de	regionale	samenwerking	wordt	
vastgelegd	in	een	nieuw	Samenwerkingsconvenant.	

 In 2019 heeft Regio Noordoost Brabant een aanvraag 
ingediend	voor	een	Regio	Deal	met	het	Rijk.	Dit	deden	
we	samen	met	AgriFood	Capital,	Noordoost	Brabant	
Werkt,	OndernemersLift+	en	Provincie	Noord-Brabant.	
Het	Rijk	heeft	€	10	miljoen	toegekend.	Inmiddels	zitten	
we	midden	in	de	voorbereidingen	om	deze	Regio	Deal	
daadwerkelijk	te	sluiten.	

 In	de	periode	september	2018	–	februari	2019	hebben	
alle	gemeenteraden	en	waterschapsbesturen	zowel	
intern	als	samen	met	de	Regiomanager	en	enkele	

	 medewerkers	tijdens	het	functioneren	van	de	regionale	
	 samenwerking	geëvalueerd.	Dat	gebeurde	tijdens	het	

‘Rondje	langs	de	Raden’.
 Om	de	eigen	identiteit	van	Regio	Noordoost	Brabant	
beter	zichtbaar	te	maken,	is	de	gezamenlijke	

	 communicatie	onder	de	vlag	van	AgriFood	Capital	
	 ontvlochten.	Regio	Noordoost	Brabant	kreeg	een	

eigen	logo,	huisstijl,	website	en	andere	middelen.	
 
Economie  
 Voor	het	ruimtelijk	ontwikkelen	van	bedrijventerreinen	
heeft	Regio	Noordoost	Brabant	met	de	provincie	

	 een	nieuwe	aanpak	gekozen,	het	zogenaamde	vraag-
gericht	ontwikkelen.

 Er	is	een	regionale	website	gelanceerd	met	het	aanbod	
van alle beschikbare bedrijfskavels in Noordoost-Brabant: 

 https://www.bedrijfskavelsnoordoostbrabant.nl.
 Het	programma	Voeding	&	Gezondheid	richtte	zich	

 op voedselvaardigheid vergroten en verspilling terug-
dringen	(voedsel	en	verpakkingen).	

 Provincie Noord-Brabant en Regio Noordoost Brabant 

hebben	via	de	Subsidieregeling	Economie	&	Innovatie	
€	508.706,-		beschikbaar	voor	mkb-ers	om	innovatie	
en	samenwerking	in	innovatieprojecten	te	stimuleren.	
Er	zijn	in	2019	11	projecten	goedgekeurd.

Duurzame Leefomgeving  
 AgroProeftuin	de	Peel	is	met	ondersteuning	van	Regio	

Noordoost Brabant en AgriFood Capital verder door-
ontwikkeld.	Er	worden	onderzoeksprojecten	uitgevoerd	
op	gebied	van	kringlooplandbouw.	Het	ministerie	van	
Landbouw,	Natuur	en	Voedselkwaliteit	(LNV)	heeft	in	het	

	 Interbestuurlijk	Programma	Vitaal	Platteland	€	1,25	
miljoen	voor	AgroProeftuin	de	Peel	gereserveerd.	Ook	is	

	 AgroProeftuin	de	Peel	door	LNV	aangewezen	als	één	van	
	 de	vijf	experimenteergebieden	voor	kringlooplandbouw.	
	 Mede	door	de	unieke	manier	van	samenwerken	(in	pro-
	 gramma	en	kopgroep)	is	onze	regio	koploper	in	transitie	
	 landbouw.	Zo	wordt	er	gezamenlijk	voorgesorteerd/geanti-
	 cipeerd	op	de	warme	saneringsregeling	varkenshouderij.	
 Binnen	het	thema	Klimaatadaptatie	ligt	de	focus	op	

 vijf regioprojecten: Verdiepingsslag stresstesten en 
voorbereiding risicodialogen, Robuuste Beekdalland-
schappen,	Klimaatbewustzijn,	Klimaatadaptieve	

	 bedrijventerreinen	en	Sponswerking	Bodem.
 De	Stuurgroep	Regionale	Energiestrategie	(RES),	

 bestaande uit Provincie Noord-Brabant, energie-
	 maatschappijen,	waterschappen	en	een	aantal	
	 gemeenten,	heeft	een	concept-RES	Noordoost-Brabant	

laten	uitwerken.	De	RES	wordt	in	het	voorjaar	2020	
door	de	gemeenteraden	en	besturen	vastgesteld.	

Ruimte & Mobiliteit
 De	Peel	is	aangewezen	als	integrale	gebiedsopgave	
in	de	concept	Nationale	Omgevingsvisie	(NOVI).	Rijk,	
twee	provincies	en	vier	regio’s	gaan	samen	werken	
aan	een	nieuw	gedragen	(welzijns)perspectief	en	

	 aanpak	waarin	economie,	ecologie	en	de	kwaliteit	
	 van	de	leefomgeving	weer	met	elkaar	in	balans	zijn.	
 De	subregionale	woonagenda’s	zijn	vastgesteld.	

Wonen is nu ook onderdeel van het vraagstuk over 
arbeidsmigranten.

 De	lobby	voor	de	Maaslijn	leverde	een	mooi	resultaat.	
De	agendering	van	de	A50	kreeg	bovenregionaal	een	
plaats	in	het	rijkstraject.

 Bijna	€	5	miljoen	kwam	beschikbaar	voor	regionale	en	
lokale	mobiliteitsprojecten.

Samenvatting

https://www.bedrijfskavelsnoordoostbrabant.nl
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Financieel verslag 2019

De	jaarrekening	van	2019	geeft	een	getrouw	beeld	
van	het	vermogen	en	het	resultaat	over	2019.	Uit	de	
jaarrekening	blijkt	hoe	de	beschikbare	middelen	voor	het	
realiseren	van	de	doelen	zijn	ingezet.	De	accountant	heeft	
een	goedkeurende	verklaring	afgegeven.

Het positieve resultaat over 2019 is € 25.000,-.  
Voorgesteld	wordt	om	dit	resultaat	toe	te	voegen	aan	de	
Algemene	Reserve,	zodat	deze	middelen	ingezet	kunnen	
worden	voor	de	werkplannen	2021.	 

Samenwerking
 De	samenwerking	met	AgriFood	Capital,	Regio	Food-
Valley	en	Greenport	Venlo	is	geïntensiveerd	door	

	 gezamenlijk	op	te	trekken	richting	Brussel	in	‘FoodNL’.	
In	het	bijzonder	op	de	thema’s	Eiwittransitie	en	Voeding.

 De	samenwerking	met	het	Rijk	en	Provincie	
Noord-Brabant	is	geïntensiveerd,	onder	andere	in	

	 de	Regio	Deal,	Omgevingsagenda	in	het	kader	van	
de	Nationale	Omgevingsvisie	en	het	Interbestuurlijke	
Beleidsprogramma	Vitaal	Platteland	voor	ontwikkeling	
De	Peel	(IBP).	Met	de	provincie	gaan	we	een	gezamen-
lijk	uitvoeringsprogramma	maken	om	gezamenlijke	
ambities	samen	uit	te	voeren.
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Net	als	voorgaande	jaren	zijn	in	bijlage	1	de	voorgenomen	
acties	uit	het	jaarplan	één-op-één	afgezet	tegen	de	werke-
lijke	resultaten.	Dit	geeft	een	goed	verantwoordingsbeeld	
van	de	realisatie	van	de	voornemens	uit	het	jaarplan	2019	
over	de	programma’s.	Aan	de	hand	van	smileys	wordt	
duidelijk	of	de	actie	gerealiseerd	( ),	deels	gerealiseerd	
( )	of	niet	( )	gerealiseerd	is.

In	bijlagen	2	en	3	staan	aanvullende	toelichtingen	
op respectievelijk de jaarrekening en de volledige 
jaarrekening	2019	met	controleverklaring.

Proces van vaststellen en informeren 
Dit	jaarverslag	2019	(inclusief	jaarrekening)	wordt	
vastgesteld	in	de	bijeenkomst	van	de	Bestuurlijke	
Regie	Groep	op	9	juli	2020.	Daarna	wordt	dit	jaarverslag	
ter	informatie	aangeboden	aan	de	colleges	en	raden	
van	de	gemeenten	en	aan	de	dagelijkse	en	algemene	
besturen	van	de	waterschappen.

Dit	jaarverslag	(met	jaarrekening)	van	2019	van	Regio	
Noordoost	Brabant	laat	zien	wat	de	aangesloten	17	
gemeenten	en	2	waterschappen	in	2019	concreet	met	
elkaar hebben gerealiseerd ten opzichte van het 
vastgestelde	jaarplan	en	de	begroting.	Daarmee	is	dit	
het	jaarlijkse	verantwoordingsdocument	van	en	voor	
Regio	Noordoost	Brabant.

We	beginnen	dit	jaarverslag	met	een	terugblik	op	de	
algemene	ontwikkelingen	binnen	onze	samenwerking	
(hoofdstuk	1),	zoals	de	nieuwe	Samenwerkingsagenda	
en	–convenant,	de	Regio	Deal	Noordoost	Brabant	en	het	
Rondje	langs	de	Raden.	Daarna	laten	we	zien	welke	acties	
we	in	2019	hebben	ondernomen	in	de	afzonderlijke	
programma’s	‘Economie’	(hoofdstuk	2),	‘Duurzame	
Leefomgeving’	(hoofdstuk	3)	en	‘Ruimte	&	Mobiliteit’	
(hoofdstuk	4).	In	hoofdstuk	5	vindt	u	een	beschrijving	
van	de	bestuurlijke,	nationale	en	internationale	samen-
werking.	In	hoofdstuk	6	komt	de	organisatie	aan	de	orde.	
Tot	slot	komt	in	hoofdstuk	7	de	financiële	verantwoording	
via	de	jaarrekening	2019	aan	bod.	

Inleiding 

De regio van boven: Sint-Oedenrode
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Alle in dit jaarverslag beschreven resultaten en 
ontwikkelingen	zijn	nadrukkelijk	het	resultaat	van	de	
samenwerking	tussen	enerzijds	de	17	gemeenten	en	
2	waterschappen	in	Regio	Noordoost	Brabant,	en	
anderzijds	samen	met	tal	van	andere	betrokken	partijen.	

 

In	dit	hoofdstuk	blikken	we	terug	op	de	algemene	
ontwikkelingen	binnen	onze	samenwerking.	Allereerst	
geven	we	aan	waar	we	staan	in	het	proces	van	onze	
nieuwe	Samenwerkingsagenda	en	het	Samenwerkings-
convenant,	daarna	de	Regio	Deal	en	tot	slot	blikken	we	
terug	op	het	‘Rondje	langs	de	Raden’.	

Hoofdstuk 1 
Strategie

Organisatie en strategie

Samenwerkingsagenda

Rondje langs de Raden 
Nieuwe	
Samenwerkingsagenda
Nieuw	
Samenwerkingsconvenant
Samenwerking
Aanvraag	Regio	Deal	met	
Rijk,	samen	met	Provincie,	
AgriFood Capital, Noord-
oost Brabant Werkt en 
OndernemersLift+
Samenwerking	met	
AgriFood Capital, Regio 
Foodvalley	en	Greenport	
Venlo	in	FoodNL
Samenwerking	met	regio’s	
Noord-Limburg,	Zuidoost	
Brabant, Provincie en Rijk 
inzake De Peel

Duurzame leefomgeving 

Transitie Landbouw

AgroProeftuin de Peel 
Mestverwaarding	en	-
verwerking
Relatie veehouderijen en 
gezondheid	omgeving
Klimaat
Klimaatstresstesten	en	
risicodialogen

Robuuste 
beekdallandschappen 

Klimaatbewustzijn
Klimaatadaptieve	
bedrijventerreinen
Volksgezondheid en 
Klimaatadaptatie
Energie
Regionale	Energie	
Strategie	(RES)
Natuur
Natuurontwikkeling	de	
Peel	(circa	50	ha)	
Groene	Woud

Economie

Economische strategie

Bedrijventerreinen
MKB	Innovatiefonds

Vestiging	en	werken	
vanuit buitenland
Leisure	Ontwikkel	Fonds
Voeding	en	Gezondheid

Keukenbazen

Voedselverspilling
Voedseleducatie

Ruimte & mobiliteit

Ruimtelijke ontwikkeling

Omgevingsagenda
De Peel integrale 
gebiedsopgave	(NOVI)
Subregionale	
woonagenda’s
Mobiliteit	en	bereikbaarheid
Verduurzaming	mobiliteit

Mobiliteitsplan

Fietsroutes

  Portfolio Regio Noordoost Brabant 2019

  Goed wonen, leven en werken in Noordoost Brabant
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1.1. Nieuwe Samenwerkings-
 agenda en -convenant

Al	in	december	2018	zijn	we	begonnen	met	de	voor-
bereidingen	van	de	nieuwe	Samenwerkingsagenda	
‘Richting	2030’.	Dit	gebeurde	via	‘de regioreis’, een 
interactief	proces	met	veel	partijen	binnen	en	buiten	
de	regio.	Hiermee	hebben	we	met	elkaar	voor	meer	
draagvlak	gezorgd	voor	regionale	samenwerking,	met	
name	bij	de	gemeenteraden.

De	uitkomsten	van	de	Regioreis	zijn	verwerkt	in	de	
nieuwe	Samenwerkingsagenda.	Hierin	is	ook	de	
evaluatie	van	de	lopende	Strategische	Agenda	2014-2020	
opgenomen.	In	de	eerste	helft	van	2020	nemen	de	
gemeenten	en	waterschappen	hier	een	besluit	over.	
De	Samenwerkingsagenda,	zoals	voorgelegd	aan	de	
gemeenteraden	en	algemene	besturen	van	water-

schappen, is hier	(gebruikersnaam=	AgendaNOBrabant	
wachtwoord=	SamenRichting2030!)	digitaal	te	raadplegen.	
 
De	nieuwe	organisatie	van	Regio	Noordoost	Brabant	na	
2020	is	vastgelegd	in	een	nieuw	Samenwerkingsconve-
nant.	In	een	animatiefilmpje	wordt	kort	toegelicht	hoe	we	
in	de	nieuwe	organisatie	met	elkaar	gaan	samenwerken.	

De vijf opgaven uit de nieuwe Samenwerkingsagenda.

https://www.samenopregioreis.nl/
https://nl.bg5792-nobagri.rhdhv.f19.nl/inloggen?strAction=autorefer&strReferrerB=Lw==
https://www.youtube.com/watch?v=H4e0fNPrcSM&feature=youtu.be


Jaarverslag Regio Noordoost Brabant 2019 9

1.2. Regio Deal Noordoost-
 Brabant

In 2019 heeft Regio Noordoost Brabant een aanvraag 
ingediend	voor	een	Regio	Deal	met	het	Rijk.	
Dit	deden	we	samen	met	AgriFood	Capital,	Noordoost	
Brabant	Werkt	(voorheen	AgriFood	Capital	Werkt),	
OndernemersLift+	en	Provincie	Noord-Brabant.	
De aanvraag bestaat uit drie pijlers:

1. Goed leven: de leefbaarheid in het landelijk gebied, 
dorpen	en	in	middelgrote	steden	verbeteren.	

 De leefbaarheid in landelijk gebied, dorpen en 
	 middelgrote	steden	staat	onder	druk.	De	trek	naar	
	 de	grote	stad	wordt	in	onze	regio	nog	groter,	omdat	

de	‘traditionele’	landbouw	verdwijnt.	Vooral	jongeren	
	 trekken	weg.	School,	bank,	kerk,	gemeentehuis,	
	 winkels	en	café	verdwijnen.	Dorpen	vergrijzen	en	
	 krimpen.	Een	negatieve	spiraal	dreigt.

2. Fijn wonen: de	leefomgeving	anders	ordenen.	
	 Naast	klimaatverandering,	energietransitie,	mobiliteit,	

circulaire	economie	en	de	gezondheid	van	de	leef-
omgeving	heeft	onze	regio	een	grote	opgave	in	de	
sanering van de intensieve veehouderij en de aanpak 
van	agrarische	bedrijven	die	niet	langer	meekunnen	

	 of	op	een	verkeerde	plek	liggen.

3. Anders werken: een	leven	lang	ontwikkelen	en	werk	
voor	de	toekomst	zekerstellen.	Door	de	sanering	in	
de	landbouw	gaat	werk	verloren.	Daarnaast	wordt	het	
werk	zelf	anders.	Ook	andere	sectoren	stoten	werk	af.	
En	er	komen	banen	bij	die	om	andere	competenties	
vragen.	De	omschakeling	naar	kringlooplandbouw	vraagt	

	 om	innovaties,	proeftuinen	en	kennisontwikkeling.	
Deze	en	de	andere	transities	vragen	om	bedrijven	die	
vooruitkijken	in	strategie	en	HR	en	mensen	die	zich	
een	leven	lang	ontwikkelen.

Het	Rijk	heeft	€	10	miljoen	toegekend	voor	deze	deal.	
Inmiddels	bereiden	we	het	daadwerkelijk	sluiten	van	een	
Regio Deal	voor.	

1.3. Rondje langs de Raden

In	de	periode	september	2018	–	februari	2019	hebben	
alle	gemeenteraden	en	waterschapsbesturen	zowel	intern	
als	samen	met	de	Regiomanager	en	enkele	medewer-
kers gesproken over het functioneren van de regionale 
samenwerking.	Klik	hier voor alle bevindingen, conclusies 
en	aanbevelingen	van	dit	‘Rondje	langs	de	Raden’	en	hier 
voor	de	meest	gestelde	vragen	met	antwoorden.

Rondje langs de Raden: te gast bij de gemeente Boekel

https://www.regionoordoostbrabant.nl/nieuws/op-weg-naar-een-regio-deal
https://www.regionoordoostbrabant.nl/storage/cms/files/2019_publicaties/reflectie_rondje_langs_de_raden_voor_raden_def.pdf
https://www.regionoordoostbrabant.nl/storage/cms/files/2019_publicaties/rondje_langs_de_raden_meest_gestelde_vragen.pdf
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In	dit	hoofdstuk	beschrijven	we	de	acties	uit	het	programma	
Economie	op	het	gebied	van	Economische	strategie,	
Voeding	&	Gezondheid,	Investeringsfonds	MKB	Innovatie,	
Internationale	samenwerking,	We	are	Food	en	het	Leisure	
OntwikkelFonds	(LOF).	

2.1. Economische strategie

Op	het	gebied	van	economische	strategie	zijn	de	volgende	
resultaten bereikt:
 Voor	het	ruimtelijk	ontwikkelen	van	bedrijventerreinen	
	 heeft	Regio	Noordoost	Brabant	met	Provincie	

Noord-Brabant	voor	een	nieuwe,	vraaggerichte	
aanpak	gekozen.	Hierdoor	kunnen	regio	en	provincie	
vragen	die	echt	spelen	efficiënter	bedienen	en	met	
een	betere	afstemming	met	buurgemeenten	op	(sub-)
regionaal	niveau.	

 Door	onvoldoende	betrouwbare	data	kwam	het	
onderzoek	naar	de	detailhandelsstromen	niet	goed	
uit	de	verf.	Het	algemene	beeld	is	wel	dat	er	teveel	
vierkante	meters	detailhandel	zijn,	waardoor	vraag	en	
aanbod	niet	in	evenwicht	zijn.	

 De	regionale	website	www.bedrijfskavelsnoordoost-
brabant.nl	is	gelanceerd	met	het	aanbod	van	alle	
beschikbare	bedrijfskavels	in	onze	regio.	

 Het	Holland	Expat	Center	South	voert	veel	gesprekken	
bij	bedrijven	in	de	hele	regio.	Er	sluiten	zich	nog	steeds	
bedrijven	aan	bij	het	expat	center.	In	2019	waren	dit	er	
zo’n	15.	

 De	samenwerking	tussen	het	regionale	arbeidsmarkt-
programma	(Noordoost	Brabant	Werkt)	en	het	

	 programma	Economie	is	verbeterd.	
	 Door	ontmoetingen,	kennisuitwisseling	en	gezamenlijke	
	 ondersteuning	van	de	ZZP-ers.		

2.2. Voeding & Gezondheid 
 (prioritaire opgave)

Belangrijkste	resultaten	in	dit	programma	zijn:
 Het	programma	is	voorzien	van	twee	focusgebieden:	

voedselvaardigheid vergroten en verspilling terug-
	 dringen	(voedsel	en	verpakkingen).	Bovendien	zijn	

voorbereidingen	getroffen	voor	de	interregionale	

	 samenwerking	Food	NL.	Het	gaat	dan	om	een	
	 gemeenschappelijke	partneragenda	op	onder	
	 meer	Voeding	&	Gezondheid	(en	eiwittransitie)	
	 van	Regio	Noordoost	Brabant/AgriFood	Capital,	
	 Venlo/Greenport	en	Wageningen/Regio	Food	Valley.		
 De	5e	regionale	kinderkookwedstrijd	Keukenbazen	
is	gehouden.	Meer	dan	130	teams	uit	15	gemeenten	
meldden	zich	aan.	Het	bereik	op	social	media	is	

	 wederom	toegenomen	en	de	PR-waarde	kwam	neer	
op	ruim	200.000	euro.	Keukenbazen	heeft	zich	de	
afgelopen	jaren	goed	opgewerkt.	Om	nog	meer	impact	
te	genereren,	is	het	moment	aangebroken	om	de	
volgende	fase	van	dit	concept	door	te	ontwikkelen.	
Hiervoor	is	een	Voedsel	Educatie	Plan	opgesteld,	

	 waarin	meer	bewustwording	van	de	waarde	van	
	 voedsel	onder	de	jeugd	centraal	staat.
 De Horeca-FoodwasteChallenge vanuit Rabo-
	 Verspillingshub	is	ondersteund	via	het	netwerk	van	

lokale	overheden.	Zo’n	170	horeca-ondernemers	
meldden	zich	aan	voor	de	challenge.	Uiteindelijk	is	

	 in	6	weken	tijd	21%	minder	voedsel	verspild.	Een	
	 besparing	van	ruim	75.000	kg	of	ruim	750.000	euro.	
 Voorbereidingen	zijn	getroffen	voor	het	starten	van	

een project Zero-Foodwaste	waarin	voedselverspilling	
op	een	datagedreven	wijze	wordt	benaderd.	

	 De	data-universiteit	Jheronimus	Academy	of	Data	
	 Science	(JADS)	zet	via	haar	MKB-datalab	een	student-
	 onderzoek	uit.	Onder	begeleiding	van	NoFoodWasted	

en	Stichting	Samen	tegen	Voedselverspilling	wordt	
nader	onderzoek	gedaan	naar	(beleids)kansen	voor	
vermindering	van	voedselverspilling.	

Hoofdstuk 2 
Economie

De winnaars van keukenbazen 2019

https://www.bedrijfskavelsnoordoostbrabant.nl
https://www.bedrijfskavelsnoordoostbrabant.nl
https://www.bedrijfskavelsnoordoostbrabant.nl
https://www.horecafoodwastechallenge.nl/
https://samentegenvoedselverspilling.nl/zero-foodwaste/
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2.3. Investeringsfonds 
 MKB Innovatie

Net als in voorgaande jaren stellen Provincie Noord-
Brabant	en	Regio	Noordoost	Brabant	via	de	Subsidie-
regeling	Economie	&	Innovatie	middelen	beschikbaar	
voor	mkb-ers	om	innovatie	en	samenwerking	in	innovatie-
projecten	te	stimuleren.	Het	beschikbare	subsidiebudget	
was	€	508.706,-.	Van	de	22	aanvragen	zijn	er	11 projecten 
goedgekeurd	in	2019.	Bij	een	vijftal	aanvragen	is	nauw	
samengewerkt	met	OndernemersLift+	om	de	projecten	
ook	in	een	vervolgfase	(financieel)	te	kunnen	blijven	
ondersteunen.

2.4. Leisure OntwikkelFonds 

Regio	Noordoost	Brabant	is	partner	in	het	Brabant	Leisure	
Ontwikkel	Fonds	(LOF).	Dit	fonds	is	bedoeld	voor	de	
ontwikkeling	van	bijzondere	bestemmingen	in	Noord-
Brabant,	waar	bezoekers	de	kracht	en	kwaliteit	van	food	
kunnen	ervaren.	Eind	2018	(december)	heeft	het	Oorlogs-
museum	Overloon	als	eerste	een	lening	ontvangen.	In	2019	
zijn	er	voor	Noordoost-Brabant	geen	aanvragen	geweest.

Enkele projecten ondersteund met Investeringsfonds MKB:
Ontwikkeling van fijnstoffilter pluimveehouderij

Watersnijsysteem prei met vison technologie

https://www.regionoordoostbrabant.nl/storage/cms/files/regeling_ei_resultaten/resultaten_2018-2019_regeling_ei_definitief.pdf


Jaarverslag Regio Noordoost Brabant 2019 12     

In	dit	hoofdstuk	over	het	programma	Duurzame	
leefomgeving	komen	‘Transitie	van	de	landbouw’	en	
‘Energie	&	Klimaat’	aan	bod,	evenals	‘Natuur’.	

3.1. Transitie landbouw 
  (prioritaire opgave)

Binnen	de	transitie	van	de	landbouw	zijn	de	volgende	
resultaten bereikt:
 Er	zijn	tal	van	projecten	in	AgroProeftuin	de	Peel	
	 gerealiseerd.	Onderzoeksprojecten	zoals	een	meet-
	 netwerk	luchtkwaliteit	Sint	Anthonis,	verschillende	

bodemprojecten,	versnelling	natuurrealisatie,	bloem-
rijke	graslanden,	proefveld	sorghum,	permanent	telen	
van	mais	in	gras,	dragen	bij	aan	de	ontwikkeling	van	
kringlooplandbouw.	Met	name	aan	deze	projecten	van	
de	proeftuin	heeft	Regio	Noordoost	Brabant	zowel	in	

	 financiële	zin	maar	ook	met	capaciteit	(ook	vanuit	
	 gemeenten)	een	bijdrage	geleverd.	
 AgroProeftuin	de	Peel	is	door	minister	Schouten	van	
Landbouw,	Natuur	en	Voedselkwaliteit	(LNV)	in	het	
Realisatieplan	Visie	LNV	aangewezen	als	één	van	de	
vijf	experimenteergebieden	voor	kringlooplandbouw.

 Op	initiatief	van	de	gemeente	Boekel,	in	samenwerking	
	 met	de	GGD	en	het	Louis	Bolk	instituut,	is	een	project	

‘positieve	gezondheid	i.r.t.	veehouderij’	gestart.	
 Dit project is gericht op het verbeteren van de dialoog 

tussen	burger	en	ondernemer	en	op	het	verbeteren	
	 van	de	gezondheid(sbeleving)	in	3	pilotgebieden	in	
	 3	gemeenten.	Het	project	wordt	in	2020	uitgevoerd.	
 Door	beperkingen	in	het	(provinciaal)	ruimtelijke	
	 beleid	zijn	nieuwe	initiatieven	op	het	vlak	van	
	 emissievrije	productie	en	duurzame	mestverwaarding	

niet	of	nauwelijks	van	de	grond	gekomen.	We	blijven	
de	kansen	hiervoor	verkennen.

 Mede	door	de	unieke	manier	van	samenwerken	
	 (in	programma	en	kopgroep)	is	onze	regio	koploper	
	 in	transitie	landbouw.	Dit	heeft	zich	vertaald	in	meer	

aandacht van het Rijk voor onze regio en de Peel 
(NOVI,	experimenteergebied	kringlooplandbouw),	

	 en	ons	aandeel	in	het	IBP	Vitaal	Platteland	Zand-
	 gronden.
 AgroProeftuin	de	Peel	is	met	ondersteuning	van	

 Regio Noordoost Brabant en AgriFood Capital verder 
doorontwikkeld	met	vernieuwende	projecten	in	

	 kringlooplandbouw.	Ook	is	de	kwaliteit	van	het	gebied	
versterkt	door	versnelling	van	de	natuurrealisatie.

Hoofdstuk 3 
Duurzame Leefomgeving  

Bijeenkomst voor pioniers Agro Proeftuin de Peel.
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en	watersector.	De	studie	“	Bouwstenen	Klimaat-
adaptatie	voor	de	omgevingswet”	is	in	gang	gezet.

 • Robuuste Beekdallandschappen 
  Uitvoering	en	afronding	studie	‘Klimaatrobuuste	

beekdallandschappen’	door	WUR.	Voorbereiding	
van	gebiedsateliers	in	St.	Michielsgestel	en	Heesch	
en	onderzoek	in	gang	gezet	i.s.m.	HAS	Hogeschool	
en	ZLTO	bedrijfsadviseurs	rondom	verdienmodellen	
voor	agrariërs	(in	natte)	en	droge	omstandigheden.

 • Klimaatbewustzijn 
  Uitwerking	van	het	Klimaatwarenhuis	om	praktijk-

voorbeelden voor gedragsverandering bij burgers 
bij	elkaar	te	brengen.	Via	het	webportal	van	de	
provincie	worden	goede	praktijkvoorbeelden	uit	
Noordoost-Brabant	op	het	gebied	van	klimaat-
maatregelen	uitgewisseld.	Daarnaast	zijn	er	12	
(bewoners)initiatieven	rondom	klimaatadaptatie	

	 	 in	de	verschillende	gemeentes	ondersteund.	
	 	 Ook	zijn	er	nieuwsbrieven	over	het	thema	
	 	 klimaataanpassing	uitgestuurd.
 • Klimaatadaptieve bedrijventerreinen In 2019 

uitwerking	van	een	breed	gedragen	projectplan	
	 	 in	de	regio’s	Noordoost-Brabant	en	Zuidoost-
	 	 Brabant	onder	medewerking	van	gemeenten,	

waterschappen,	provincie	en	VNO-NCW.	Centraal	
in het projectplan staat de uitvoering van vier pilots 
op	de	bedrijventerreinen	Duin	(Meierijstad,	Meierij/
As50+),	Beyerd	en	’t	Riet	(Cuijk,	Land	van	Cuijk),	
Eeneind	2	(Nuenen,	Waterportaal	Zuidoost-

	 	 Brabant)	en	Kranenmortel	(Deurne).
 • Sponswerking Bodem Onderzoeksvoorstel 
	 	 ‘Kwantitatieve	effecten	sponswerking	bodem	/	best	
	 	 practices’	in	expert	meetings	met	waterschappen,	

ZLTO	en	gemeenten	uitgewerkt.

 Regio	Noordoost	Brabant	is	mede-initiatiefnemer	van	
het	PlanMER	proces	voor	mestbewerkingslocaties	in	
Brabant.	In	dit	proces	wordt	onderzocht	wat	de	beste	
locaties	voor	mestverwerking	zijn.

 Het	ministerie	van	LNV	heeft	in	het	IBP	vitaal	platte-
land	(periode	2020-2021)	€	7	miljoen	gereserveerd	
voor	het	gebied	de	Zuidoostelijke	Zandgronden.	

	 In	het	bijbehorende	actieprogramma	is	€	1,25	miljoen	
voor	AgroProeftuin	de	Peel	opgenomen.	Regio	

 Noordoost Brabant is een van de belangrijke 
	 kartrekkers	van	deze	gebiedssamenwerking.
 Tenslotte	wordt	er	gezamenlijk	voorgesorteerd/
	 geanticipeerd	op	de	warme	saneringsregeling	
	 varkenshouderij.

3.2. Klimaat & Energie 
  (prioritaire opgave)

In	2019	zijn	de	volgende	resultaten	in	het	programma	
\Klimaat	&	Energie	bereikt:

 Naast	intensieve	kennisuitwisseling	in	regiobrede	
	 workshops	en	kennisconferentie	zijn	vijf	concrete,	
 regioprojecten opgezet, die volgens planning zijn 
 uitgevoerd:
 • Klimaatstresstesten en risicodialogen 
  Verdieping	van	de	klimaatstresstesten	in	3	
	 	 regiobrede	workshops	onder	toepassing	van	de	
	 	 NAS-systematiek.	Voorbereidende	gesprekken	

(EVOKED)	en	masterclasses	georganiseerd	voor	
	 	 het	voeren	van	regionale	risicodialogen	met	
	 	 belangrijke	stakeholders	uit	de	landbouw,	
  terreinbeherende instanties, gezondheid, energie 

Werken aan klimaatadaptatie en energietransitie.
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 In	het	kader	van	het	regionale	klimaatrisicodialoog	
Noordoost-Brabant	zijn	er		gesprekken	gevoerd	met	
de	GGD	Brabant	over	een	regionaal	project	“Volksge-
zondheid	en	Klimaatadaptatie”.	Dit	project	is	onder-
deel van de Brabantse Healthdeal.	We	onderzoeken	
of	we	op	regioschaal	de	gezondheidsgevolgen	van	
hitte(stress)	en	de	warmere	zomerperiodes	kunnen	en	
willen	aanpakken:	verminderde	arbeidsproductiviteit,	
hoger aantal sterfgevallen, overlast door eikenproces-
sierups,	blauwalgen	en	exoten	(tijgermuggen).

 Het	Rijk	heeft	verschillende	energieregio’s	benoemd	
en	hen	de	taak	gegeven	om	een	Regionale	Ener-
giestrategie	(RES)	te	ontwikkelen.	De	Stuurgroep	RES,	
bestaande	uit	Provincie	Noord-Brabant,	energiemaat-
schappijen,	waterschappen	en	een	aantal	gemeenten,	
heeft	de	leiding	in	onze	regio.	Deze	stuurgroep	heeft	
een	concept-RES	Noordoost-Brabant	laten	uitwerken.	
Deze	wordt	in	het	voorjaar	2020	door	de	gemeentera-
den	en	besturen	vastgesteld.	

3.3. Natuur

De realisatie van het natuurgebiedsplan van AgroProef-
tuin	de	Peel	ligt	goed	op	schema.	Twee	derde	van	de	
opgave	(ca.	50	ha)	is	ingevuld	via	aanvragen	bij	het	Groen-
ontwikkelfonds	(GOB)	of	in	concrete	projecten.	De	andere	
1/3	opgave	wordt	door	de	betreffende	gemeenten	samen	
uitgewerkt,	ondersteund	door	Regio	Noordoost	Brabant.

Werkbezoek aan Agro Proeftuin de Peel met 
raadsleden en bestuurders uit de regio.

De	samenwerking	met	het	Groene	Woud	heeft	dit	jaar	
niet	tot	directe	resultaten	geleid.	De	afspraken	lopen	tot	
en	met	2020.	Voor	eventuele	vervolgafspraken	vindt	een	
evaluatie	plaats.

https://www.brabantadvies.com/wp-content/uploads/2017/03/Brabantse-Health-Deal.pdf
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In	dit	hoofdstuk	beschrijvingen	we	de	resultaten	op	het	
gebied	van	het	programma	Ruimte	&	Mobiliteit.	

Belangrijke resultaten:
 De	regionale	Omgevingskoers	is	opgenomen	in	de	
Samenwerkingsagenda	‘Richting	2030’.	Deze	agenda	
dient	vervolgens	weer	als	basis	voor	de	ontwikkeling	
van	een	Omgevingsagenda	met	provincie	en	rijk.	

 De	Peel	is	aangewezen	als	integrale	gebiedsopgave	
in	de	concept	nationale	omgevingsvisie	(NOVI).	Voor	
het	Rijk	is	De	Peel	met	hierin	Noordoost	Brabant	het	
landelijke	focusgebied.	Rijk,	twee	provincies	en	vier	
regio’s	gaan	samen	werken	aan	een	nieuw	gedragen	
(welzijns)perspectief	en	aanpak	waarin	economie,	
ecologie	en	de	kwaliteit	van	de	leefomgeving	weer	met	
elkaar	in	balans	zijn.	Maatschappelijke	betrokkenheid	
organiseren	is	het	uitgangspunt	bij	de	aanpak.	

	 Vaststelling	van	de	NOVI	wordt	verwacht	in	2020.	
 De detailhandelsvisie en prognose bedrijventerreinen 
zijn	vastgesteld	in	het	portefeuillehoudersoverleg.

 De	subregionale	woonagenda’s	zijn	vastgesteld	in	
het	portefeuillehoudersoverleg.	Wonen	is	daarnaast	
onderdeel	van	het	vraagstuk	over	arbeidsmigranten.

 Samen	met	Provincie	Noord-Brabant	wordt	2	keer	per	
jaar	de	Regiodag	benut	als	regionale	ontwikkeldag.	
Daar	sluiten	de	gedeputeerden	voor	ruimte	en	mobili-
teit	aan.	De	agenda	wordt	als	één	overheid	voorbereid.	
Deze	manier	van	werken	is	samen	met	de	provincie	
geëvalueerd.	De	verbeterpunten	worden	meegenomen	
in	de	doorontwikkeling	van	de	samenwerking,	zoals	het	
opstellen	van	een	gezamenlijke	agenda.

 Het	regionaal	mobiliteitsplan	is	afgerond	en	vastge-
steld in het portefeuillehoudersoverleg als basis voor 
de	Samenwerkingsagenda.	Er	zijn	vier	prioriteiten	

	 benoemd	waar	in	deze	bestuursperiode	de	focus	op	ligt.	
	 Station	’s-Hertogenbosch	als	regionaal	knooppunt,	

verduurzamen	van	mobiliteit	met	grote	kansen	voor	
de	fiets,	verbeteren	van	de	bereikbaarheid	van	Veghel	

Hoofdstuk 4 
Ruimte & Mobiliteit  

A50

als	economische	hotspot	met	in	het	verlengde	de	
	 hele	A50-corridor	tussen	Nijmegen	en	Eindhoven	en	

voorzieningen	voor	iedereen	bereikbaar	houden.	
	 Elke	opgave	kent	een	bestuurlijke	trekker.
 Structurele	interactie	met	programma’s	en	opgaven	Tran-
	 sitie	landbouw,	RES	en	Klimaatadaptatie	zijn	opgestart.
 De	uitwerking	van	de	fietsbrug	Oeffelt-Gennep	vindt	
plaats	met	provincies	Noord-Brabant	en	Gelderland,	
Rijkswaterstaat	en	betrokken	gemeenten.	De	gemeen-
te	Boxmeer	participeert,	Regio	Noordoost	Brabant	
agendeerde	deze	opgave	en	ondersteunt	dit	proces.

 Voor de corridor A50	Paalgraven is de propositie aan-
geboden	in	het	najaarsoverleg	Meerjarenprogramma	
Infrastructuur,	Ruimte	en	Transport	(MIRT).	Daarmee	
komt	de	hele	corridor	in	beeld	tussen	Nijmegen	en	
Eindhoven	aanvullend	op	de	lopende		MIRT-trajecten	
Bankhoef-Paalgraven	en	Randweg	Eindhoven-Veghel.

 De	beoogde	snelfietsroutes	op	strategische	
 verbindingen zijn in verkenning of aangelegd, 
	 zoals	’s-Hertogenbosch-Zaltbommel,	Uden-Veghel,	

Uden-Nistelrode	en	’s-Hertogenbosch-Eindhoven.
 Het	jaarlijkse	uitvoeringsprogramma	met	daarin	de	
subsidiabele	mobiliteitsprojecten	is	vastgesteld	met	een	
bijdrage vanuit de provincie van bijna €	5	miljoen	euro.

 De lobby voor de Maaslijn	leverde	een	mooi	resultaat.	
De agendering van de A50 kreeg bovenregionaal een 
plaats	in	het	rijkstraject.

https://www.regionoordoostbrabant.nl/nieuws/succesvol-in-duurzame-bereikbaarheid
https://www.regionoordoostbrabant.nl/nieuws/bijna-5-miljoen-euro-naar-verkeersveiligheid-en-fiets
https://www.regionoordoostbrabant.nl/nieuws/aanpak-maaslijn-in-bestuursakkoord-provincie
https://www.regionoordoostbrabant.nl/nieuws/succesvol-in-duurzame-bereikbaarheid
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In	dit	hoofdstuk	over	het	programma	Samenwerking	
komen	‘Bestuurlijke	samenwerking’,	‘Nationale	samen-
werking’	en	‘Internationale	samenwerking’	aan	de	orde.	

5.1. Bestuurlijke samenwerking

 Voor de bestuurders zijn er vier Regiodagen 
	 georganiseerd.	Tijdens	deze	dagen	worden	naast	
 de portefeuillehoudersoverleggen ook integrale onder-
	 werpen	(plenair)	besproken,	zoals	energietransitie,	

transitie	landbouw,	nieuw	Samenwerkingsagenda	en	
samenwerking	met	Provincie	Noord-Brabant	en	Rijk.	

 Op	8	oktober	2019	vond	een	extra	Regiodag	in	de	
vorm	van	een	heidag	voor	alle	bestuurders	van	de	

	 regio	plaats.	De	samenwerking	werd	besproken	aan	
de	hand	van	de	uitwerking	van	de	regionale	opgave	
van	de	energietransitie	(RES-spel).

 Er	vonden	drie	(regulier)	overleggen	plaats	met	de	
ambtelijke	contactpersonen	van	gemeenten	en	

	 waterschappen.
 De	Raadsgroep	Communicatie	is	vier	keer	bij	elkaar	
geweest.	In	het	nieuwe	convenant		is	de	positie	van	
deze	groep	doorontwikkeld	naar	een	nieuwe	

	 Klankbordgroep	Raadsleden.

 Door	de	Rekenkamercommissies	van	Bernheze,	
	 Boxtel	en	Meierijstad	is	een	onderzoek naar de 
	 regionale	samenwerking	uitgevoerd.	Het	samenspel	

tussen	colleges	en	raden	moet	beter1.	In	het	nieuwe	
Samenwerkingsconvenant	en	samenwerkings-

	 afspraken	worden	de	rol	van	de	raden	en	het	
	 lokale	afstemmingsproces	tussen	raden	en	colleges	

beter	verankerd.
 Voor	de	totstandkoming	van	de	nieuwe	Samen-
	 werkingsagenda	vonden	drie	bijeenkomsten	plaats	

voor	raadsleden,	collegeleden	en	ambtenaren.	
 Ook de strategische agenda’s van Noordoost Brabant 

Werkt	en	AgriFood	Capital	zijn	daarbij	besproken.	
 In 2020 is dit nog gevolgd door een Verenigde 
	 Voorbereidende	Bijeenkomst	voor	gemeenteraden	en	

algemene	besturen	van	de	waterschappen.	
	 Een geslaagd	experiment	om	de	besluitvorming	over	

de	nieuwe	Samenwerkingsagenda	en	-convenant	in	
	 de	afzonderlijke	raden	gezamenlijk	voor	te	bereiden.	
	 Een	wens	die	door	veel	raadsleden	is	geuit.	

Hoofdstuk 5 
Samenwerking   

Extra Regiodag voor alle collegeleden en 
DB waterschappen.

1  Boxtel heeft dit uitgewerkt op basis van rekenkameronderzoek Bernheze, 
Boxtel en Meierijstad (klik hier)

https://www.bernheze.org/data/downloadables/9/4/9/rapport-rekenkamer-deel-1-agrifood-capital.pdf
https://www.regionoordoostbrabant.nl/nieuws/eerste-vvb-geslaagd-experiment
https://www.regionoordoostbrabant.nl/nieuws/heen-en-weer-notitie-over-beter-intern-samenspel
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5.2. Nationale samenwerking

 De	samenwerking	met	AgriFood	Capital,	Regio	
	 FoodValley	en	Greenport	Venlo	in	FoodNL	is	
	 geïntensiveerd	door	gezamenlijk	op	te	trekken	
	 richting	Brussel.	In	het	bijzonder	op	de	thema’s		
	 Eiwittransitie	en	Voeding	(zie	ook	internationale	
	 samenwerking).
 De	samenwerking	met	de	provincie	is	ook	
	 geïntensiveerd.	Afgesproken	is	dat	we	een	
	 gezamenlijk	uitvoeringsprogramma	gaan	maken	
	 op	basis	van	de	nieuwe	Samenwerkingsagenda	van	

Regio Noordoost Brabant en het coalitieakkoord 
	 van	Provincie	Noord-Brabant.	
 Met	het	Rijk	is	de	samenwerking	geïntensiveerd,	

 onder andere in de Regio Deal, Omgevingsagenda 
	 in	kader	van	de	Nationale	Omgevingsvisie	en	het	
	 Interbestuurlijke	Beleidsprogramma	Vitaal	Platteland.

5.3. Internationale samenwerking

 Met	AgriFood	Capital,	Regio	Food	Valley	en	Greenport	
Venlo	is	verder	invulling	gegeven	aan	samenwerking	
in FoodNL.	Hiervoor	is	medio	2019	een	gezamenlijke	
lobbyist	begonnen.	Deze	is	deels	gestationeerd	in	het	
Huis	van	de	Nederlandse	Provincies	in	Brussel.	

	 Via	deze	gezamenlijke	lobbyist	is	gestart	met	de	
	 voorbereidingen	van	deelname	aan	de	Europese	

Green	Deal,	waardoor	we	Europese	cofinanciering	
kunnen	krijgen.

 In oktober 2019 is een bestuurlijke delegatie op 
	 werkbezoek	geweest	in	Brussel.	Tijdens	dit	werk-
	 bezoek	is	met	de	partners	in	Food	NL	en	in	het	bijzijn	

van	enkele	Europarlementariërs	de	strategie	voor	
Food	NL	besproken.	Dit	heeft	geleid	tot	het	opstarten	
van	een	tweetal	inhoudelijk	prioriteiten:	“eiwittransitie”	
en	“voeding	&	gezondheid”.

 In	de	aanloop	naar	de	Europese	verkiezingen	is	onze	
regio	door	meerdere	(kandidaat)	Europarlementariërs	
bezocht.

Delegatie uit de regio in Brussel voor ontmoeting Europarlementariërs en partners FoodNL.

https://www.denationaleomgevingsvisie.nl/actueel/artikelen+en+blogs/1570026.aspx?t=Omgevingsagenda%e2%80%99s-in-de-maak
https://www.agrifoodcapital.nl/nl/actualiteiten-verhalen/foodnl-taskforces-van-start/
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Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.	•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt

u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	communicatie@regionoordoostbrabant.nl	toe	aan	uw	adresboek.

In	dit	hoofdstuk	over	organisatie	komen	‘Communicatie’	
en	‘Financieel	beheer,	directie	en	huisvesting’	aan	bod.	

6.1. Communicatie

 In	2019	is	besloten	om	de	gezamenlijke	communicatie	
onder	de	vlag	van	AgriFood	Capital	te	ontvlechten.	
Duidelijk	moest	worden	wie	in	de	regionale	samen-
werking	waarover	gaat.	Regio	Noordoost	Brabant,	
AgriFood	Capital	én	Noordoost	Brabant	Werkt	startten	
elk	een	nieuw	communicatietraject	op.	Deze	ontvlechting	

 heeft bijgedragen aan een betere herkenbaarheid van 
de	drie	organisaties.

 De	eigen	identiteit	van	Regio	Noordoost	Brabant	werd	
daardoor	beter	zichtbaar	met	o.a.	eigen	logo,	huisstijl,	
website	en	andere	middelen.	

 Introductie	van	een	nieuwe	en	herkenbare	huisstijl.
 Elke	maand	komt	een	nieuwsbrief	uit	voor	raden,	
ambtenaren	en	colleges.	Deze	gaat	ook	naar	alle	griffies.

 Er	is	een	nieuwsbrief	‘special’ uitgegeven naar 
	 aanleiding	van	het	‘Rondje	langs	de	Raden’.	
	 Hierin	staat	een	terugkoppeling	en	een	evaluatie.	
 Op	social	media	zijn	circa	1.500	berichten	op	Twitter	
en	LinkedIn	gepost,	met	een	potentieel	bereik	van	

	 2,1	miljoen	mensen.	Deze	thema’s	kwamen	
	 herkenbaar	terug	op	de	website,	in	nieuwsberichten	

en	op	social	media.
 Medio	2019	werd	de	website www.regionoordoost-

 brabant.nl	gelanceerd	met	o.a.	de	samenwerkings-
	 thema’s,	uitleg	van	de	rollen	in	de	samenwerking	
	 (met	een	animatiefilmpje)	en	manier	van	samen-
	 werken	en	(project)nieuws.	De	primaire	doelgroepen	

van	de	website	zijn	raden	en	colleges.
 Om	de	communicatie	met	raden	te	verbeteren,	is	de	
Raadswerkgroep	Communicatie	ingesteld.	Deze	kwam	
vier	keer	bij	elkaar.	Vanaf	2020	wordt	de	functie	van	
deze	raadsgroep	verder	uitgebreid.

 In	navolging	van	het	Rekenkameronderzoek	van	drie	
gemeenten,	is	het	‘drs	P-en	geintroduceerd’.	Met	een	
duidelijke	opgave	om	de	communicatie	tussen	raden	
en	colleges	op	gemeenteniveau	te	verbeteren.	Deze	
verbeteractie	zal	worden	vastgelegd	in	het	nieuwe	
samenwerkingsconvenant.

Hoofdstuk 6 
Bestuur & Organisatie  

Nieuwe eigen nieuwsbrief Regio Noordoost Brabant.

https://www.regionoordoostbrabant.nl/storage/cms/files/2019_publicaties/reflectie_rondje_langs_de_raden_voor_raden_def.pdf
http://www.regionoordoostbrabant.nl
http://www.regionoordoostbrabant.nl
https://www.youtube.com/watch?v=H4e0fNPrcSM&feature=youtu.be
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strategische	en	dagelijkse	afhandeling	van	de	inkomende	
en	uitgaande	geldstromen.	Facilitaire	zaken	worden	
afgenomen	bij	Agri&Food	Plaza	in	’s-Hertogenbosch.

De	overheidssamenwerking	Regio	Noordoost	Brabant	
werkt	nauw	samen	met	de	werkorganisaties	AgriFood	
Capital	BV,	Noordoost	Brabant	Werkt	en	Ondernemers-
Lift+.	Deze	werkorganisaties	streven	naar	maximale	
samenhang	en	synergie	door	gezamenlijke	huisvesting,	
communicatiecapaciteit,	administratie,	secretariaat	en	
gezamenlijke	overlegstructuren.	

Gezamenlijke	huisvesting	in	Agri&Food	Plaza	draagt	
ook	bij	aan	netwerksamenwerking	met	de	hierin	en	in	
de	nabijheid	gevestigde	stakeholders.

 We	hebben	extra	privacy-maatregelen	genomen	om	
	 te	voldoen	aan	de	Algemene	Verordening	Gegevens-

bescherming	(AVG).
 Ook	zijn	er	extra	beveiligingsmaatregelen	genomen	
met	betrekking	tot	de	ICT.

 

6.2. Financieel beheer, directie  
 en huisvesting

De	werkorganisatie	van	Regio	Noordoost	Brabant,	het	
Regiobureau,	bestaat	uit	een	regiomanager,	secretariaat,	
administratie,	controlling,	communicatie	en	diverse	
programmamanagers/PoHo-secretarissen.	
Een	administrateur	en	een	controller	zorgen	voor	de	

Communicatie werkgroep raden

Start van de Regioreis bij IBN in Uden.
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De	jaarrekening	van	2019	geeft	een	getrouw	beeld	van	het	
vermogen	en	het	resultaat	over	2019.	Uit	de	jaarrekening	
blijkt	dat	de	beschikbare	middelen,	behoudens	de	geringe	
overhead,	voor	het	realiseren	van	de	doelen	is	ingezet.	

Er	zijn	hogere	opbrengsten	door	een	vrijval	uit	de	reserve	
van	€	105.000,-	en	voor	€	255.000,-	aan	opbrengsten	van	
derde	financiers,	zoals	de	Provincie,	de	watersamenwerking	
en	het	Rijk.	Ook	hadden	we	iets	hogere	inkomsten	(€	12.000,-)	
uit	de	regiobijdrage	door	een	toegenomen	inwoneraan-
tal.	De	kosten	zijn	toegenomen	door	bestedingen	op	het	
programma	klimaat	en	de	strategische	agenda.	

Voor	het	komende	jaar	van	het	convenant	(2020)	heeft	
Regio	Noordoost	Brabant	totaal	€	461.000,-	gereserveerd	
voor	de	uitvoering	van	de	programma’s	in	het	kader	van	
de	uitvoeringsagenda.	Van	dit	bedrag	komt	€	311.000,-	
uit	de	financiering	van	derden	en	het	restant	bestaat	
uit	regiomiddelen	die	in	eerdere	jaren	op	de	begroting	
stonden,	maar	waarvoor	in	het	komende	jaar	verplichtingen	
zullen	worden	aangegaan.

Voor de vaste verplichtingen die Regio Noordoost Brabant 
is	aangegaan	is	niets	gereserveerd.	Deze	bestaan	uit	

eenmalige	en	jaarlijks	terugkerende	vaste	bijdragen	voor	
bijvoorbeeld	het	Leisure	Ontwikkelfonds	(LOF),	streek-
huis	Het	Groene	Woud	en	ons	regionale	aandeel	in	het	
subsidieplafond	voor	de	Regeling	Economie	en	Innovatie	
Noordoost-Brabant.

We	blijven	inzetten	op	een	efficiënte	organisatie,	zodat	de	
uitvoeringskosten	in	een	gewenste	verhouding	blijven	tot	
de	programmakosten.	Uitgaande	van	de	totale	middelen	
uit het Regiofonds is het overheadpercentage voor de 
samenwerkende	uitvoeringsorganisaties	samen	14,4%.	
Dat	is	ruimschoots	binnen	het	afgesproken	maximum	
van	25%.	De	beschikbare	middelen	zijn	dus	bijna	volledig	
ingezet	voor	het	behalen	van	de	doelen.	

In	Bijlagen	2	en	3	staan	resp.	een	aanvullende	toelichting	
en	de	volledige	jaarrekening	2019	met	controleverklaring.	

Het Dagelijks Bestuur stelt de Bestuurlijke Regie Groep voor:
1. Het jaarverslag inclusief jaarrekening 2019 vast te stellen. 
2. Het positieve resultaat van € 25.000,- toe te voegen aan 
 de Algemene Reserve, zodat deze middelen kunnen 
 worden ingezet aan de hand van de werkplannen 2021.

Hoofdstuk 7 
Jaarrekening 2019   
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Bijlage 1 
Toelichting realisatie jaarplan 2019   
We	gaan	op	dezelfde	wijze	als	in	het	jaarverslag	2017	en	2018	een	verantwoording	geven	van	de	realisatie	van	de	
voornemens	uit	het	jaarplan	2019	over	de	programma’s.	Aan	de	hand	van	het	jaarplan	2019	wordt	aangegeven	of	
de	actie	gerealiseerd	( ),	deels	gerealiseerd	( )	of	niet	( )	gerealiseerd	is,	met	een	eventuele	toelichting.

1.1. Economische strategie

Wat wilden we in 2019 bereiken?  
De	regio	streeft	naar	een	sterk	vestigingsklimaat	als	
basis	voor	sterke	bedrijvigheid.	We	werken	hieraan	door	
economische	groei	te	faciliteren,	zowel	kwantitatief	als	
kwalitatief,	en	innovatie	te	stimuleren.	In	de	omgevings-
koers	Noordoost	Brabant	is	één	van	de	drie	gekozen	
kernopgaves het versterken van innovatiekracht voor de 
topsectoren.	We	willen	de	bestaande	bedrijven	behouden	en	
aantrekkelijk	zijn	voor	nieuwe.	We	proberen	aantrekkelijk	

In	2018	is	weer	gestart	met	het	opstellen	van	
prognoses	voor	bedrijventerreinen,	waarvoor	we	in	
2019	een	regionale	uitwerking	gaan	opstellen.	
Dit	heeft	geleid	tot	procesafspraken.	We	noemen	
dat	vraaggericht	ontwikkelen.	

In	december	2018	zijn	de	prognoses	vastgesteld	
door	Provinciale	Staten	en	zijn	gemeenten	in	2019	
begonnen	met	de	uitwerking	ervan.	Samen	met	de	
provincie	heeft	de	regio	procesafspraken	gemaakt	
in	plaats	van	een	kwantitatieve	statische	planning.	
Door	het	vraaggericht	ontwikkelen	willen	regio	en	
provincie	de	vraag	kunnen	bedienen	waar	die	zich	
voordoet	in	afstemming	met	buurgemeenten	op	
(sub-)regionaal	niveau.	

Wat zouden we daarvoor in 2019 gaan doen en hebben we gedaan?  

te	zijn	door	voldoende	en	kwalitatief	goede	locaties	
beschikbaar	te	hebben.	Dat	geldt	zowel	voor	de	kantoren,	
detailhandel	als	bedrijventerreinen.	Daarnaast	willen	
we	als	regio	ook	dienstverlenend	zijn	voor	ondernemers	
die	zich	in	de	regio	willen	vestigen	via	het	1-loket	voor	
ruimtevragers,	door	bedrijven	te	helpen	hun	buitenlandse	
werknemers	in	te	stromen	in	onze	regio	via	het	expat	center	
en	door	bedrijven	te	helpen	werk	vanuit	het	buitenland	
terug	te	halen	met	behulp	van	een	re-shoring	tool.

Hoofdstuk 1 Programma economie  

Actie Jaarplan Eventuele toelichtingRealisatie
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Ook	wordt	in	2018	gestart	met	detailhandel-
prognoses	en	koopstroomonderzoeken.	
De	uitkomsten	hiervan	zijn	op	hoofdlijnen	samen-
gevoegd	met	de	uitkomsten	van	de	evaluatie	van	
de	regionale	detailhandelsvisie.	In	2019	heeft	Regio	
Noordoost Brabant vervolgens afgesproken de 
visie als uitgangspunt te houden en aan de slag 
te	gaan	met	een	verplichte	leergang	detailhandel	
voor	alle	gemeenten	in	onze	regio.	Eind	2019	zijn	
de	inhoudelijke	en	financiële	afspraken	gemaakt,	
waardoor	in	2020	de	leergang	gestart	kan	worden.		

Er	zijn	innovatieve	hotspots	benoemd	en	die	
ondersteunen	we	in	hun	ontwikkeling	door	van	
elkaar	te	leren	en	gezamenlijk	financierings-
trajecten	te	verkennen.

Regionale	website	aanbod	bedrijventerreinen

Het expat center is ook in Regio Noordoost 
Brabant actief

Samenwerking	arbeidsmarkt	en	economie.

Bij de evaluatie van de regionale visie gingen 
we	er	nog	vanuit	dat	er	bruikbare	data	uit	het	
Koopstromen-onderzoek	zou	komen	waarmee	
het	effect	van	de	regionale	detailhandelsvisie	
onderzocht	kon	worden.	Het	bleek	dat	enkele	
gemeenten	een	verdiepingsslag	hebben	
aangevraagd	bij	Ik-Onderneem,	maar	zeker	niet	
alle	gemeenten.	De	methode	(pinbetalingen)	
lijkt	een	interessante	nieuwe	manier	om	naar	
detailhandelsstromen	te	kijken.	Helaas	hebben	
we	moeten	constateren	dat	er	nog	niet	veel	
betrouwbare	data	uit	gekomen	is.		De	werkgroep	
deelt	overigens	wel	het	algemene	beeld	dat	het	
koopstromenonderzoek	heeft	aangetoond,	dat	
er	teveel	vierkante	meters	detailhandel	zijn,	
waardoor	vraag	en	aanbod	niet	in	evenwicht	zijn.		

De innovatieve hotspots bleken onderling teveel 
van	elkaar	te	verschillen	op	inhoud	als	ontwik-
keling,	waardoor	kennisdeling	niet	de	gewenste	
effecten	tot	gevolg	had.		

In	2019	is	alle	informatie	opgehaald	en	digitaal	
gemaakt,	waardoor	de	site	nu	beschikbaar	is:	
https://www.bedrijfskavelsnoordoostbrabant.nl/

Het expat center voert veel gesprekken bij 
bedrijven	in	de	hele	regio.	Er	sluiten	zich	nog	
steeds	bedrijven	aan	bij	het	expat	center.	
Dit	jaar	ongeveer	15.		

In	september	2019	zijn	de	poho’s	economie	en	
arbeidsmarkt	gezamenlijk	op	bedrijfsbezoek	
geweest	bij	MSD	Animal	Health	in	Boxmeer.	
In	januari	2019	hebben	de	accountmanagers	van	
de	WSP	en	de	accountmanagers	economie	elkaar	
ontmoet	en	kennis	gedeeld	over	jaarplannen	en	
ambities.	Verder	hebben	het	arbeidsmarkt-
programma	en	het	poho	economie	gezamenlijk	
geïnvesteerd	in	een	projectleider	voor	de	ZZP-ers.	
In	2019	zijn	daardoor	veel	activiteiten	voor	ZZP-ers	
georganiseerd.		

Actie Jaarplan Eventuele toelichtingRealisatie

https://www.bedrijfskavelsnoordoostbrabant.nl/
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1.2. Voeding & Gezondheid

Wat wilden we in 2019 bereiken?  
De	wereldwijde	stijgende	vraag	naar	voedsel	vraagt	om	
slimme	en	vooral	duurzame	oplossingen.	Vergrijzing,	
ziekten en daarbij gepaard gaande stijging van zorgkosten 
doen bijvoorbeeld de vraag naar gespecialiseerde 

Beleidsverkenning
Richting	bepalen	regioprogramma,	waarbij	het	
mogelijk	is	om	innovatieve	oplossingen	te	zoeken	
via	spelers	uit	de	agrifoodketen.

Portfolio - start
Promofilm	Voedsel	&	Gezondheid	regio	
Noordoost Brabant 

Evenement	
Keukenbazen	uitvoeren	en	evalueren	voor	scale-up	

Project 
Horeca-FoodWasteChallenge vanuit Rabo-
Verspillingshub 

Concept	VoedselEducatiePlan	
Van AgriFood Capital bv onderbrengen bij regio 
Noordoost Brabant 

Project - start
FoodWaste	volgens	JADS	MKB-datalab

2 focusgebieden:
• Voedselvaardigheid vergroten
•	 Verspilling	terugdringen	(voedsel	en	
	 verpakkingen)

Beleidsrichting	Voedsel	&	Gezondheid	in	
Noordoost	Brabant	gevisualiseerd.	
Tevens	illustratie	voor	inzet	FoodNL
Voorjaar 2020 afgerond

De	volgende	stap	na	de	Kinderkookwedstrijd.	
Centraal staat de vergroting van het bereik over 
de	waarde	van	voedsel,	onder	de	jeugd
Bereik	is	in	zijn	geheel	toegenomen	vergroot.

Bijdrage	door	wervingscampagne	te	ondersteunen	
via	netwerk	lokale	overheden
Voedselverspilling	in	horeca	is	afgenomen

Voorbereidingen	zijn	gestart	in	2019.
Bestuurlijke kopgroep heeft in februari 2020 
besloten	tot	deelname	via	een	pilot,	voor	
vergroting van het bereik

Studentonderzoek	JADS	met	NoFoodWasted	en	St.	
Samen	tegen	Voedselverspilling	

Wat zouden we daarvoor in 2019 gaan doen en hebben we gedaan?  

‘voeding	op	maat’	toenemen.	In	2018	worden	nadere	
keuzes	gemaakt	waar	vanuit	de	overheid,	samen	met	de	
triple	helix-partners,	op	ingezet	gaat	worden	en	dat	de	
benodigde	randvoorwaarden	gerealiseerd	gaan	worden.

Actie Jaarplan Eventuele toelichtingRealisatie
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Wat wilden we in 2019 bereiken?  
Sinds	2018	is	het	regiobudget	voor	cofinanciering	van	de	
MKB-innovatieregeling	(oftewel:	subsidieregeling	Economie	
&	Innovatie,	voorheen	REAP)	verlaagd,	waardoor	minder	
projecten	gebruik	kunnen	maken	van	deze	subsidie.	
Als	regio	blijven	we	werken	aan	het	verder	uitdragen	van	
MKB	Innovatie	in	de	regio	via	de	verschillende	podia	die	de	
regio	heeft.	Hierbij	gaat	het	naast	podia	richting	het	brede	
publiek	en	andere	ondernemers	nadrukkelijk	ook	richting	
politiek	en	andere	stakeholders.	Presentaties	van	mooie	

Wat wilden we in 2019 bereiken?  
Vrijetijdseconomie	is	de	derde	economische	sector	van	
Brabant.	Er	ligt	een	ambitieus	provinciaal	plan	om	meer	
mensen	naar	Brabant	te	halen,	dat	is	goed	voor	de	lokale	
economie	en	de	werkgelegenheid.	Regio	Noordoost	

Evenals	in	voorgaande	jaren	stellen	provincie	en	
regio	via	de	subsidieregeling	Economie	&	Innovatie	
middelen	beschikbaar	voor	MKB-ers	ter	ondersteu-
ning	van	samenwerking	aan	innovatieprojecten.

Samen	met	andere	partners	in	het	innovatie-
ecosysteem	blijven	we	daarnaast	actief	zoeken	
naar	aanvullende	middelen	(subsidies,	leningen,	
investeringen	en	deelnemingen)	om	MKB-ers	ook	
op	langere	termijn	te	kunnen	blijven	ondersteunen	
in	hun	financieringsbehoefte.

Met	de	MKB-innovatieregeling	versterken	we,	i.s.m.	
de provincie, de agrifood sector in Noordoost 
Brabant.	

Gezamenlijk	met	de	provincie	hebben	we	de	
regeling	E&I	in	2019	uitgevoerd.	Het	beschikbare	
subsidiebudget	was	€	508.706.

Bij	een	vijftal	aanvragen	is	actief	samengewerkt	
met	OndernemersLift+	om	de	projecten	ook	in	
een	vervolgfase	(financieel)	te	kunnen	(blijven)	
ondersteunen.

In totaal zijn van de 22 aanvragen 11 projecten 
goedgekeurd	in	2019.

Wat zouden we daarvoor in 2019 gaan doen en hebben we gedaan?  

projecten	kunnen	tot	meer	kennis	leiden	over	MKB	
Innovatie	en	de	mogelijkheden	voor	ondersteuning	en	
daarmee	het	gebruik	ervan.	Daarmee	creëren	we	een	
grotere	betrokkenheid.	Concreet	verlenen	we	subsidie	
van	max.	€	50.000,-	bedoeld	voor	onder	meer	het	uit-
voeren	van	marktonderzoeken,	opzetten	van	consortia,	
opstellen van businessplannen, realiseren van prototypes, 
etc.	Hierbij	is	er	altijd	een	minimale	bijdrage	van	50%	door	
de	projectaanvrager(s)	zelf.

Brabant	is	partner	in	het	Brabant	Leisure	Ontwikkel	
Fonds	(LOF).	Het	LOF	is	bedoeld	voor	de	ontwikkeling	van	
bijzondere	bestemmingen	waar	bezoekers	de	kracht	en	
kwaliteit	van	o.a.	food	in	Noord-Brabant	kunnen	beleven.	

Actie Jaarplan Eventuele toelichtingRealisatie

1.3. Investeringsfonds MKB Innovatie

1.4. Leisure ontwikkelfonds
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Enkele	convenantpartners	hebben	recreatie	en	
toerisme	als	lokaal	speerpunt.	Door	de	rol	van	de	
regio	in	het	LOF,	worden	de	kansen	vergroot	om	
ondernemers	uit	de	regio	te	mobiliseren	gebruik	
te	maken	van	de	mogelijkheden	van	het	fonds.	Het	
LOF	helpt	ondernemers	bij	de	financiering	door	
leningen	te	verstrekken	aan	ondernemers	met	een	
innovatief,	kwalitatief	onderscheidend	plan	voor	
de	Brabantse	vrijetijdssector.	Zo	stimuleert	het	
LOF	de	ontwikkeling	van	nieuw	vrijetijdsaanbod	in	
Brabant	met	als	doel	structureel	meer	bezoekers	
van	verder	weg	naar	de	provincie	te	trekken.	Meer	
bezoekers	die	langer	blijven	en	meer	besteden	
betekent	meer	inkomsten	en	groei	van	de	werk-
gelegenheid.	Binnen	de	vrijetijdssector	zelf,	maar	
ook	in	aanverwante	sectoren.

Eind	2018	(december)	heeft	het	Oorlogsmuseum	
Overloon als eerste een lening kunnen ontvangen 
vanuit	het	Leisure	Ontwikkel	Fonds.	In	2019	zijn	er	
voor Noordoost Brabant verder geen aanvragen 
geweest.

Actie Jaarplan Eventuele toelichtingRealisatie

Wat zouden we daarvoor in 2019 gaan doen en hebben we gedaan?  

Wat wilden we in 2019 bereiken?  
Cruciaal	voor	de	toekomst	van	de	regio	/	provincie	is	het	
behoud,	versteviging	en	maatschappelijke	acceptatie	
van	de	primaire	landbouwsector.	De	regionale	stip	op	de	
horizon	is	een	emissievrije	veehouderij.	Voor	het	bereiken	
van	deze	ambitie	is	het	belangrijk	dat	overheden	de	regie	
nemen	en	verantwoordelijkheid	nemen.	Anders	dan	het	
(enkel)	aanscherpen	van	wet-	en	regelgeving	wat	tot	op	
heden	niet	heeft	geleid	tot	het	gewenste	resultaat.	
Het	uitgangspunt	daarbij	is	een	ecologisch,	economisch	
en	maatschappelijke	volhoudbare	primaire	sector	en	
daarmee	voedselsysteem.	Zonder	nadelige	gevolgen	
voor	de	omgeving	met	oog	voor	dierenwelzijn	en	een	
nieuw	(economisch)	perspectief	(t.a.v.	zowel	wereld-
marktproductie	en	ontwikkeling	van	niches).	Om	tot	deze	
stap	te	komen	is	het	belangrijk	dat	het	accent	ligt	op	het	

versterken	van	de	samenwerking	tussen	overheden,	
ondernemers,	maatschappelijke	organisaties	en	burgers	
en	het	initiëren,	aanjagen,	versnellen	en	realiseren	van	
innovaties	op	diverse	vlakken.	Daartoe	zijn	er	binnen	
het	programma	transitie	landbouw	vijf	deelprogramma’s:	
emissievrije	productie,	mestverwaarding,	ontwikkeling	van	
proeftuinen	(o.a.	Agro-as	de	Peel),	aanpak	vrijkomende	
agrarische	bedrijven,	veehouderij	i.r.t.	gezondheid	van	
mens,	dier	en	omgeving.	Er	zijn	in	2017	flinke	stappen	
gezet	in	het	draagvlak	en	de	energie	in	de	samenwerking	
tussen	regionale	partners,	maar	ook	daarbuiten	in	samen-
werking	met	de	provincie,	andere	regio’s,	ZLTO,	BMF	en	
kennispartners.	Dit	heeft	geresulteerd	tot	uiteenlopende	
concrete projecten en resultaten als onderdeel van de vijf 
deelprogramma’s.	

2.1 Transitie landbouw

Hoofdstuk 2 Programma Duurzame Leefomgeving    
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De	regionale	inzet	is	in	2019	met	name	gericht	
op het realiseren van aantoonbare resultaten op 
het	vlak	van	de	vijf	deelprogramma’s	en	op	het	
grensvlak	transitie	landbouw	en	duurzaamheid	
(klimaat,	energie,	landschap,	gezondheid).	

Het	bijdragen	aan	zowel	ontwikkelfase	als	
praktijktoepassingen	van	nieuwe	initiatieven	op	
het	vlak	van	emissievrije	productie	en	duurzame	
mestverwaarding	staat	daarbij	centraal	evenals	
het	doorontwikkelen	van	Agro-as	de	Peel	als	dé	
regionale	proeftuin.

Het	verder	intensiveren	van	onze	samenwerking	
met	belangrijke	partners	als	provincie,	andere	
regio’s,	maatschappelijke	organisaties,	bedrijfs-
leven,	kennis-	en	onderwijsinstellingen	is	daarbij	
een	cruciale	voorwaarde.

Agro Proeftuin de Peel

Er	zijn	tal	van	concrete	projecten	op	het	vlak	
van	kringlooplandbouw	in	de	AgroProeftuin	de	
Peel	gerealiseerd.	Projecten	zoals	bijvoorbeeld	
meetnetwerk	Sint	Anthonis,	verschillende	bodem-
projecten,	versnelling	natuurrealisatie,	bloemrijke	
graslanden,	proefveld	sorghum,	permanent	telen	
van	mais	in	gras,		dragen	bij	aan	de	gestelde	
doelstelling.	Met	name	aan	deze	projecten	van	
de	proeftuin	heeft	Regio	Noordoost	Brabant	zowel	
in	financiële	zin	maar	ook	met	capaciteit	(ook	
vanuit	gemeenten)	een	bijdrage	geleverd.	
Ook	is	er	een	aanpak	gezondheid	i.r.t.	veehouderij	
opgesteld	–	wordt	uitgevoerd	in	2020.
Geldt	ook	voor	een	project	dat	invulling	geeft	aan	
koppelkansen	energie	–	landbouw.

Door	beperkingen	in	het	(provinciaal)	ruimtelijke	
beleid	zijn	deze	initiatieven	niet	tot	nauwelijks	
van	de	grond	gekomen.	Echter	heeft	blijvende	
aandacht	en	kansen	worden	blijvend	verkend.	

In	algemene	zin	kan	worden	gesteld	dat	het	
programma	en	de	kopgroep	volwassener	is	
geworden	en	dat	we	ons	op	dit	dossier	onderscheiden	
en	voorop	lopen	t.o.v.	andere	regio’s.	We	zijn	als	
kopgroep gegroeid in positie, cohesie, elkaar 
aanspreken	en	image	naar	buiten.	Dit	is	afgelopen	
jaar	‘beloond’	door	meer	aandacht	vanuit	het	Rijk	
voor	onze	regio	en	de	Peel	(NOVI,	experimenteer-
gebied	kringlooplandbouw),	en	ons	aandeel	in	
het	IBP	Vitaal	Platteland	Zandgronden.

AgroProeftuin	de	Peel	is	met	ondersteuning	van	
Regio	Noordoost	Brabant	verder	doorontwikkeld:	
concrete projecten op het vlak van kringloop-
landbouw	zijn	uitgevoerd.
Ook	is	de	kwaliteit	van	het	gebied	versterkt	door	
versnelling	van	de	natuurrealisatie.	

Wat zouden we daarvoor in 2019 gaan doen en hebben we gedaan?  

Actie Jaarplan Eventuele toelichtingRealisatie

Overige resultaten
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Actie Jaarplan Eventuele toelichtingRealisatie

Gezondheid	i.r.t.	intensieve	veehouderij

PlanMER	mestbewerkingslocaties

Gebiedssamenwerking	Peel	-	IBP

Projectaanpak	positieve	gezondheid	i.r.t.	
veehouderij	–	wordt	in	2020	uitgevoerd

Mede-initiatiefnemer	van	het	PlanMER	proces	
mestbewerkingslocaties	Brabant

Op	1	oktober	j.l.	is	bekend	geworden	dat	er	
vanuit	het	ministerie	van	LNV	voor	het	IBP	vitaal	
platteland	voor	de	periode	2020-2021	€	7	miljoen	
wordt	gereserveerd	voor	de	Zuidoostelijke	
Zandgronden.	In	het	daartoe	opgestelde	actie-
programma,	is	€	1,25	miljoen	voor	AgroProeftuin	
de	Peel	opgenomen.	Regio	Noordoost	Brabant	
is een van de belangrijke kartrekkers voor deze 
gebiedssamenwerking.

Wat wilden we in 2019 bereiken?  
Het	strategiedocument	Noordoost	Brabant	klimaatrobuust	
in	2030	is	uitgewerkt,	waarbij	er	een	start	is	gemaakt	met	
de	verschillende	projecten	die	in	2018	gaan	lopen.	Daarbij	
gaat	het	om:	hitte,	droogte,	wateroverlast	en	waterveilig-
heid.	Op	het	vlak	van	gezonde	leefomgeving	is	een	start	

Voor	klimaat	richten	we	ons	op	concrete	projecten	
in	de	bebouwde	en	onbebouwde	omgeving	op	
wateroverlast,	droogte	en	hitte

Naast	intensieve	kennisuitwisseling	in	regiobrede	
workshops	en	kennisconferentie	zijn	vijf	concrete,	
regioprojecten	uitgevoerd	(zoals	beschreven	in	het	
vigerende	werkprogramma	NOB	Klimaatadaptatie	
2018-2020):
• Verdiepingsslag stresstesten en voorbereiding 

risicodialogen: Verdieping	van	de	klimaatstress-
	 testen	in	3	regiobrede	workshops	onder	toepassing	
	 van	de	NAS-systematiek.	Voorbereidende	gesprek-
	 ken	(EVOKED)	en	masterclasses	georganiseerd	

voor het voeren van regionale risicodialogen 
met	belangrijke	stakeholders	uit	de	landbouw,	
terreinbeherende instanties, gezondheid, energie 
en	watersector.	De	studie	“	Bouwstenen	Klimaat-
adaptatie	voor	de	omgevingswet”	is	in	gang	gezet.

Wat zouden we daarvoor in 2019 gaan doen en hebben we gedaan?  

gemaakt	met	het	project	Blue	Zone	Brabant	en	op	het	vlak	
van	natuur	werken	we	aan	integrale	gebiedsopgaven.	Voor	
het	onderwerp	energie	zijn	de	eerste	stappen	gezet	om	
een	regionale	energiestrategie	met	een	overall-perspectief	
op	duurzame	energie	te	ontwikkelen.

Actie Jaarplan Eventuele toelichtingRealisatie

2.2. Klimaat en energie
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Met	regiospecifieke	projecten	haken	we	waar	
mogelijk	en	relevant	aan	bij	Brabantse	Healthdeal.

• Robuuste Beekdallandschappen	Uitvoering	en	
afronding	studie	‘Klimaatrobuuste	beekdalland-
schappen’	door	WUR.	Voorbereiding	van	gebieds-
ateliers	in	St.	Michielsgestel	en	Heesch	en	onder-
zoek	in	gang	gezet	i.s.m.	HAS	Hogeschool	en	ZLTO	
bedrijfsadviseurs	rondom	verdienmodellen	voor	
agrariërs	(in	natte)	en	droge	omstandigheden.

• Klimaatbewustzijn Uitwerking	van	het	Klimaat-
warenhuis	om	praktijkvoorbeelden	voor	gedrags-
verandering	bij	burgers	bij	elkaar	te	brengen.	Via	
het	webportal	van	de	provincie	worden	goede	
praktijkvoorbeelden uit Noordoost-Brabant op 
het	gebied	van	klimaatmaatregelen	uitgewisseld.	
Daarnaast	zijn	er	12	(bewoners)initiatieven	rond-
om	klimaatadaptatie	in	de	verschillende	gemeen-
tes	ondersteund.	Ook	zijn	er	nieuwsbrieven	over	
het	thema	klimaataanpassing	uitgestuurd.

• Klimaatadaptieve bedrijventerreinen In 2019 
uitwerking	van	een	breed	gedragen	projectplan	
in	de	regio’s	Noordoost-Brabant	en	Zuidoost-Bra-
bant	onder	medewerking	van	gemeenten,	water-
schappen,	provincie	en	VNO-NCW.	Centraal	in	het	
projectplan staat de uitvoering van vier pilots op 
de	bedrijventerreinen	Duin	(Meierijstad,	Meierij/
As50+),	Beyerd	en	‘t	Riet	(Cuijk,	Land	van	Cuijk),	
Eeneind	2	(Nuenen,	Waterportaal	Zuidoost-Bra-
bant)	en	Kranenmortel	(Deurne).

• Sponswerking Bodem Onderzoeksvoorstel	‘	
Kwantitatieve	effecten	sponswerking	bodem	/	
best	practices’	in	expert	meetings	met	water-
schappen,	ZLTO	en	gemeenten	uitgewerkt.	

In	het	kader	van	het	regionale	klimaatrisicodialoog	
NOB	zijn	gesprekken	met	de	GGD	Brabant	gevoerd	
over de contouren van een regionaal NOB 
project	“Volksgezondheid	en	Klimaatadaptatie”	
ivm	de	Brabantse	Healthdeal.	Verkend	wordt	of	
en	hoe	we	op	NOB	schaal	de	gezondsheidsgevolgen	
van	hitte(stress)	en	de	warmere	zomerperiodes	
kunnen	aanpakken:	verminderde	arbeidsproducti-
viteit, hoger aantal sterfgevallen, overlast door 
eikenprocessierups,	blauwalgen	en	exoten	
(tijgermuggen).

Actie Jaarplan Eventuele toelichtingRealisatie
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Gebruik	makend	van	de	in	de	regio	aanwezige	
kennis	stellen	we	een	regionale	energiestrategie	
op	met	uitvoeringsparagraaf.

De	stuurgroep	Regionale	Energie	Strategie	(RES)	
heeft	een	concept-RES	NOB	laten	uitwerken,	die	
in	het	voorjaar	2020	in	de	gemeenteraden	en	
besturen	wordt	voorgelegd,		besproken	en	vast-
gesteld.	Met	de	vaststelling	committeren	partijen	
zich aan de opgave, de leidende regionale principes 
en	het	principe	van	het	afwegingskader,	inhoudelijk	
geladen	met	uitgangspunten	vanuit	regionaal	
perspectief.	Lokaal	zal	worden	bezien	of	dit	
haalbaar	is	of	dat	er	wordt	afgeweken.	Een	concept	
Regionale	Energiestrategie	(RES)	is	opgesteld	in	
intensieve	afstemming	en	terugkoppeling	met	de	
colleges	en	raden.	

Actie Jaarplan Eventuele toelichtingRealisatie

Wat wilden we in 2019 bereiken?  
De	afgelopen	jaren	zijn	er	meerjarige	afspraken	gemaakt	over	een	bijdrage	vanuit	het	regiofonds	aan	het	
Streeknetwerk	Groene	Woud.	

Voor	2019	is	er	geen	budget	meer	voor	de	ont-
wikkeling	van	nieuwe	projecten	in	relatie	tot	de	
gebiedsopgaven.	Wel	loopt	de	structurele	bijdrage	
voor	de	doorontwikkeling	van	het	Streeknetwerk	
Groene	Woud	door.

De realisatie van het natuurgebiedsplan van 
AgroProeftuin	de	Peel	ligt	goed	op	schema.	
Voor	ruim	twee	derde	van	de	beoogde	opgave	
(ca.	50	ha),	zijn	reeds	aanvragen	bij	het	Groen-
ontwikkelfonds	(GOB)	gedaan	of	zijnde	in	voor-
bereiding.	Aan	de	realisatie	van	de	overige	opgave	
wordt	aandacht	besteed	door	de	deelnemende	
gemeentes,	ondersteund	door	Regio	Noordoost	
Brabant.

Voor	het	Groene	Woud	heeft	samenwerking	in	het	
afgelopen	jaar	niet	tot	directe	resultaten	geleid.	
Afspraken	in	dit	kader	lopen	tot	en	met	2020.	
Voor een keuze voor het vervolg vindt een evaluatie 
plaats.	

Wat zouden we daarvoor in 2019 gaan doen en hebben we gedaan?  

Actie Jaarplan Eventuele toelichtingRealisatie

2.3. Gebiedsopgaven
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Wat wilden we in 2019 bereiken?  
In	2017	zijn	de	PoHo’s	Ruimte	(RRO)	en	Bereikbaarheid	&	
Mobiliteit	in	het	kader	van	bestuurlijke	vernieuwing	en	in	
de	geest	van	de	nieuwe	Omgevingswet	samengevoegd	

De	ambitie	in	2019	is	om	uitvoering	te	geven	
aan	de	‘koers’,	de	verdere	ontwikkeling	van	de	
provinciale	omgevingsvisie	te	volgen	en	zal	worden	
gewerkt	aan	een	verbrede	en	integrale	samen-
werking	binnen	regionale	ontwikkeldagen	met	
een	frequentie	van	twee	keer	per	jaar.	Doel	is	om	
vanwege	de	samenhang	tussen	opgaven	de	omslag	
te	maken	van	een	sectorale	naar	thematische	
benadering	met	een	integrale	focus	op	opgaven	in	
het	fysieke	domein	in	samenhang	met	de	andere	
regionale	programma’s	en	prioritaire	opgaven.	

Afronden	integraal	mobiliteitsplan,

Verbinding	met	prioritaire	thema’s	en	werkgroepen	
transitie	landbouw	(locaties	en	omgeving),	voeding	
en	gezondheid	(duurzame	mobiliteit)	en	klimaat	en	
energie

Lobby	voor	fietsbrug	Oeffelt-Gennep

Lobby	voor	A50	/	knooppunt	Paalgraven

Onderzoek	en	realisatie	van	diverse	snelfietsroutes	
op strategische verbindingen

Vaststellen van detailhandelsvisie en prognose 
bedrijventerreinen

Woonagenda

De	koers	is	vertaald	in	de	Samenwerkingsagenda	
richting	2030.	Deze	dient	vervolgens	weer	als	basis	
voor	de	ontwikkeling	van	een	Omgevingsagenda	
met	provincie	en	rijk.	Inmiddels	is	De	Peel	benoemd	
als integrale gebiedsopgave in de concept nationale 
omgevingsvisie	als	belangrijkste	resultaat	voor	2019.	
Vaststelling	wordt	verwacht	in	2020.	Samen	met	
provincie	wordt	2	keer	per	jaar	de	Regiodag	benut	als	
regionale	ontwikkeldag	en	sluiten	de	gedeputeerden	
ruimte	en	mobiliteit	aan.	De	agenda	wordt	als	één	
overheid	voorbereid.	Deze	manier	van	werken	is	ook	
samen	met	de	provincie	geëvalueerd.

Het	regionaal	mobiliteitsplan	is	afgerond	als	basis	
voor	de	Samenwerkingsagenda	richting	2030.

Goede	interactie	met	transitie	landbouw,	RES	en	
klimaat	opgestart.

Inmiddels	loopt	de	uitwerking	met	provincies,	
rijkswaterstaat	en	betrokken	gemeenten.	
Gemeente	Boxmeer	participeert,	regio	ondersteunt.

Inmiddels	is	de	propositie	aangeboden	in	het	
najaarsoverleg	BO	MIRT.	Daarmee	komt		het	
gehele traject in beeld als onderzoekstraject naast 
de	lopende	MIRT-trajecten	Bankhoef-Paalgraven	
en	Randweg	Eindhoven-Veghel

De	beoogde	snelfietsroutes	zijn	in	verkenning	of	
realisatie	gekomen.

Deze zijn vastgesteld in het portefeullehouders-
overleg

De	subregionale	agenda’s	wonen	zijn	vastgesteld	
in	het	portefeuillehoudersoverleg.	Wonen	is	
daarnaast aangehaakt voor het vraagstuk over 
arbeidsmigranten.

Wat zouden we daarvoor in 2019 gaan doen en hebben we gedaan?  

om	meer	als	één	overheid	te	opereren.	De	verbinding	van	
de	kernopgaven	van	de	Omgevingskoers	met	de	gekozen	
prioritaire	opgaven	transitie	landbouw,	klimaat	&	energie	
en	voeding	&	gezondheid	krijgt	in	2019	nog	verder	vorm.		

Hoofdstuk 3 Programma Ruimte & Mobiliteit  

Actie Jaarplan Eventuele toelichtingRealisatie
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Wat wilden we daarvoor in 2019 bereiken?
In dit jaarplan van Regio Noordoost Brabant ligt de focus 
voor	wat	betreft	bestuurlijke	samenwerking	bij	de	BRG	
en	de	PoHo’s.	De	kerntaak	van	de	BRG	ligt	in	het	bepalen	
van	strategie	en	beleid	van	Regio	Noordoost	Brabant.	
Zij	stelt	het	jaarplan	en	begroting	2018	vast.	Het	Dagelijks	
Bestuur	van	Regio	Noordoost	Brabant	is	verantwoordelijk	

Wat wilden we daarvoor in 2019 bereiken?  
AgriFood	Capital	werkt	samen	met	andere	relevante	partners.	
In	triple	helix-verband	onder	andere	met	Food	Valley,	
Health	Valley,	Brainport	en	Greenport	Venlo.	Maar	ook	van-

Tot	2018	was	er	ook	sprake	van	een	Klankbord-
groep	Raadsleden	om	raadsleden	beter	te	
informeren	en	te	betrekken	bij	de	activiteiten	van	
AgriFood	Capital.	In	2017	en	2018	is	afstemming	
met	adoptie-griffiers	opgestart.	Om	de	samen-
werking	met	raadsleden	te	verbeteren	verkennen	
we	in	onderling	overleg	nieuwe	vormen.	We	
willen	de	communicatie	naar	(nieuwe)	colleges,	
gemeenteraden	en	ambtenaren	verbeteren	om	
het	draagvlak	voor	de	regionale	samenwerking	
te	verbeteren.	De	noodzaak	van	samenwerking	
en	de	resultaten	moeten	helder	zijn.	Ook	dienen	
alle partijen hieraan ieders aandeel te leveren en 
verantwoordelijkheid	te	nemen.

Met	Food	Valley	en	Greenport	Venlo	wordt	de	
samenwerking	nader	verkend	omdat	de	regio’s	
elkaar	aanvullen	op	agrifood	en	daarmee	de	
samenwerking	een	interessante	meerwaarde	
kan	bieden	voor	het	Rijk	richting	regiodeals.	
Het	kabinet	heeft	namelijk	in	het	regeerakkoord	
opgenomen	om	met	regiodeals	invulling	te	geven	
aan	meervoudige,	regio-overstijgende	opgaven.

De	Klankbordgroep	Raadsleden	is	in	2019	4x	bij	
elkaar	geweest.	In	het	nieuwe	convenant	is	de	
positie	van	de	Klankbordgroep	Raadsleden	en	
haar	functies	toegevoegd.	In	nieuwe	convenant	
en	samenwerkingsafspraken	is	de	rol	van	de	raden	
verankerd.	Door	de	Rekenkamercommissies	van	
Bernheze,	Boxtel	en	Meierijstad	is	een	onderzoek	
naar	de	regionale	samenwerking	uitgevoerd.
Het	samenspel	tussen	colleges	en	raden	kan	
worden	verbeterd.	Voor	de	bestuurders	zijn	er	
4	Regiodagen	georganiseerd.	Voor	de	totstand-
koming	van	de	nieuwe	Samenwerkingsagenda’s	
zijn	3	bijeenkomst	georganiseerd	voor	raadsleden,	
collegeleden	en	ambtenaren.	In	2020	nog	gevolgd	
door	een	Verenigde	Voorbereidende	Bijeenkomst.

De	samenwerking	met	FoodValley	en	Greenport	is	
geïntensiveerd	door	gezamenlijk	op	te	trekken	richting	
Brussel.	In	het	bijzonder	op	de	thema’s	Eiwit	en	
Voeding	(zie	ook	internationale	samenwerking).	
Onder	leiding	van	de	BOM	is	in	2019	gestart	met	
kennisdeling	tussen	de	4	triple	helix	samenwerkings-
verbanden	in	Brabant.	Zowel	op	inhoud	als	op	
manier	van	werken	wordt	van	elkaar	geleerd.	
In	2020	wordt	dit	voortgezet.	

Wat zouden we daarvoor in 2019 gaan doen en hebben we gedaan?  

Wat zouden we daarvoor in 2019 gaan doen en hebben we gedaan?  

voor	de	meer	dagelijkse	besturing.	Sinds	2017	worden	
de bestuurlijke overleggen van portefeuillehouders en 
van	de	BRG	gecombineerd	op	een	Regiodag	Noordoost	
Brabant.	Deze	gebundelde	bijeenkomsten	maken	het	
mogelijk	om	meer	interactie	tussen	de	verschillende	
programmalijnen	te	krijgen.	

uit	de	publieke	samenwerking	zijn	er	interessante	relaties	
op	nationale	schaal	met	bijvoorbeeld	de	ministeries	van	
EZK	en	LNV	die	bijdragen	aan	de	regionale	speerpunten.

Hoofdstuk 4 Programma samenwerking

Actie Jaarplan Eventuele toelichtingRealisatie

Actie Jaarplan Eventuele toelichtingRealisatie

4.1. Bestuurlijke samenwerking

4.2. Nationale samenwerking



Jaarverslag Regio Noordoost Brabant 2019 32     

Wat wilden we daarvoor in 2019 bereiken?  
Afgelopen jaren is AgriFood Capital door het intensiveren 
van	het	contact	met	‘Brussel’	meer	in	het	vizier	gekomen	
bij	Europa	en	andere	regio’s	met	als	specialisatie	Agrifood.	
Deze	willen	graag	met	ons	samenwerken.	Het	blikveld	is	
daardoor	verruimd	van	het	provinciale	en	nationale	naar	
het	Europese	en	(soms)	wereldwijde	speelveld.

Via	meerdere	projecten	zoals	het	Interreg-project	STRING	
(STrategies	for	Regional	INnovative	Food	Clusters)	en	het	
Horizon	2020-project	ACTTiVAte	(PAn-European	Clusters	
for	Technology	Transfer	and	new	VAlue	chains)	heeft	
Brabant	zich	op	de	kaart	weten	te	zetten	als	toonaan-
gevende	agrifoodregio.	Via	projecten	zoals	STRING	is	
de	regio	actief	binnen	het	Europese	netwerk	van	

Voor	succesvolle	beïnvloeding	is	het	nodig	om	
heel	scherp	te	maken	voor	welke	onderwerpen	
een	lobby	nodig	is	en	op	welke	manier	de	lobby	
wordt	ingezet.	In	2019	zullen	we	door	middel	van	
consultaties,	papers	en	werkbezoeken	de	beleids-
vorming	in	Brussel	beïnvloeden.	Evenals	in	voor-
gaande	jaren	spelen	we	actief	in	op	kansen	om	
(project)subsidies	naar	de	regio	te	halen.	Dit	kan	
door zelf als partner op te treden, of door een van 
de	netwerkpartners	binnen	AgriFood	Capital	in	een	
consortium	te	laten	toetreden.	Tenslotte	zetten	
we	actief	in	op	het	ontvangen	van	buitenlandse	
delegaties	om	naast	de	naamsbekendheid	hen	ook	
nadrukkelijk de kracht van de regio en Brabant te 
tonen	en	laten	ervaren.	De	ambitie	is	om	daarbij	
ook	in	2019	minimaal	een	Eurocommissaris	te	
ontvangen	in	onze	regio	en	minimaal	een	werk-
bezoek	van	de	(Nederlandse)	Europarlementariërs	
met	agrifood	in	hun	werkpakket.

Namens	FoodNL	is	medio	2019	een	gezamenlijke	
lobbyist	begonnen.	Deze	is	deels	gestationeerd	in	
het	Huis	van	de	Nederlandse	Provincies	in	Brussel.	
Via	deze	gezamenlijke	lobbyist	is	gestart	met	de	
participatie	in	de	ontwikkelingen	rondom	de	Green	
Deal.	In	oktober	is	een	bestuurlijke	delegatie	op	
werkbezoek	geweest	in	Brussel.	Tijdens	dit	werk-
bezoek	is	met	de	partners	in	Food	NL	en	in	het	
bijzijn	van	enkele	Europarlementariërs	de	strategie	
voor	Food	NL	besproken.	Dit	heeft	geleid	tot	het	
opstarten	van	een	tweetal	inhoudelijk	prioriteiten:	
“eiwittransitie”	en	“voeding	&	gezondheid”.
In	2019	heeft	de	inzet	op	verbinding	met	de	
regio	niet	geleid	tot	een	bezoek	van	een	Euro-
commissaris.	Wel	is	de	regio	in	de	aanloop	naar	
de	Europese	verkiezingen	door	meerdere	
(kandidaat)	Europarlementariërs	bezocht.

Wat zouden we daarvoor in 2019 gaan doen en hebben we gedaan?  

vooraanstaande	foodregio’s.	Als	regio	maken	we	hierdoor	
kennis	met	hoe	op	andere	plaatsen	innovatie	wordt	
gestimuleerd,	leren	hiervan	en	kijken	op	welke	wijze	dit	
ook	hier	geïmplementeerd	kan	worden.	Via	projecten	
zoals	ACTTiVAte	ontvangen	MKB-ers	uit	onze	regio	direct	
ondersteuning.	Hiermee	kunnen	zij	hun	eigen	en	daarmee	
ook	de	regionale	concurrentiepositie	verbeteren.	Door	deel-
name	aan	thematische	platforms	en	netwerken	voor	
innovatie	in	agrifood	staat	AgriFood	Capital	in	nauw	contact	
met	andere	foodregio’s	en	clusters	in	Europa.	AgriFood	
Capital	heeft	het	Bronze	Label	verkregen	in	de	Europese	
Standaard	voor	Clusterlabels	en	is	geregistreerd	op	het	
Europese	Cluster	Collaboration	Platform.	Het	behalen	van	
dit	label	helpt	om	in	gesprek	met	andere	Europese	clusters	
tot	samenwerking	of	projectontwikkeling	te	komen.

Actie Jaarplan Eventuele toelichtingRealisatie

4.3. Internationale samenwerking



Jaarverslag Regio Noordoost Brabant 2019 33

(H)erkenning	van	Noordoost-Brabant	als	dé	
topregio	in	agrifood.	Regio	Noordoost	Brabant	
draagt	hieraan	bij	door	de	unieke	manier	van	
werken	en	de	resultaten	van	de	regionale	
samenwerking	in	de	etalage	te	zetten.	
We versterken de noodzakelijke cohesie in de 
regio	en	inspireren	elkaar	en	andere	(food)regio’s	
door kennis, expertise en ervaringen uit te 
wisselen	en	successen	te	vieren.	Hierbij	geldt	de	
regio	als	broedplaats	voor	groei	en	vernieuwing	
met	’AgriFood	Capital’	als	regiomerk.	Via	‘public	
affairs’	en	internationalisering	bouwen	we	verder	
aan	relaties	met	voor	Regio	Noordoost	Brabant	
belangrijke	beslissers	en	beïnvloeders.

Net	als	in	2018	zijn	de	drie	prioritaire	thema’s	de	
belangrijkste	communicatiethema’s.

In	2019	is	besloten	om	de	gezamenlijke	
communicatie	onder	de	vlag	van	AgriFood	Capital	
te	ontvlechten.	De	eigen	identiteit	van	Regio	
Noordoost	Brabant	werd	daardoor	beter	zichtbaar	
met	o.a.	eigen	logo,	huisstijl,	website	en	andere	
middelen.	De	profilering	van	Noordoost-Brabant	
als	topregio	werd	meer	het	domein	van	de	
Stichting	AgriFood	Capital	die	daarvoor	aan	de	
slag	ging	met	een	hernieuwde	positionering	en	
communicatieaanpak.

PA	en	lobby	samen	met	Regio	Food	Valley	en	
Greenport	Venlo	in	‘FoodNL’	opgestart.	
Deelname	als	FoodNL	aan	European	Week	
of	Regions.

Lancering	1	Loket-website

Resultaten	Social	media:	
-	 Ca.	1.500	berichten	op	Twitter	en	LinkedIn
-	 Potentieel	bereik	2,1	miljoen	mensen
 

Deze	thema’s	kwamen	herkenbaar	terug	op	de	
website,	in	nieuwsberichten	en	op	social	media.	

Wat zouden we daarvoor in 2019 gaan doen en hebben we gedaan?  

Hoofdstuk 5 Bestuur & Organisatie

Actie Jaarplan Eventuele toelichtingRealisatie

Communicatie
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Raadsleden	worden	actief	geïnformeerd	via	
regiobrede	raadsledenbijeenkomsten,	het	regio-
naal	informatiesysteem	en	raadsinformatiebrieven.	
De	komende	tijd	gaan	we	in	overleg	om	te	bepalen	
of	deze	communicatie	verbeterd	kan	worden.

Samen	met	de	andere	pijlers	in	AgriFood	Capital	
werken	we	aan	de	stevige	positioneringsopgave	
van	de	regio,	in	binnen-	en	buitenland.	Samen	
bouwen	we	verder	aan	de	aantrekkelijkheid	van	de	
regio,	het	aanwezige	agrifood	ecosysteem	en	het	
(gewenste)	imago	van	AgriFood	Capital.	

Om	de	communicatie	met	raden	te	verbeteren	is	
de	Raadswerkgroep	Communicatie	ingesteld.	Deze	
kwam	4	keer	bij	elkaar.	Vanaf	2020	wordt	de	functie	
van	deze	raadsgroep	verder	uitgebreid.	

In	navolging	van	het	Rekenkameronderzoek	van	
3	gemeenten,	is	het	‘drs	P-en	geintroduceerd’.	
Met	een	duidelijke	opgave	om	de	communciatie	
tussen	raden	en	colleges	op	gemeenteniveau	te	
verbeteren.	Deze	verbeteractie	zal	worden	vast-
gelegd	in	het	nieuwe	samenwerkingsconvanant.

Stukken	van	Regio	Noordoost	Brabant	zijn	te	
vinden	op	regionale	ibabs.

Nieuwsbrieven	Regio	Noordoost	Brabant	gaan	
naar	alle	raden	via	griffies;	er	zijn	er	8	uitgebracht.

Begin 2020 staat de allereerste Verenigde Voorberei-
dende	Bijeenkomst	gepland,	een	nieuw	experiment.

Zoals	eerder	aangegeven,	was	2019	het	jaar	van	de	
ontvlechting	van	de	communicatie.	Duidelijk	moest	
worden	wie	in	de	regionale	samenwerking	waarover	
gaat.	Regio	Noordoost	Brabant,	AgriFood	Capital	én	
Noordoost	Brabant	Werkt	startten	elk	een	nieuw	
communicatietraject	op.	Deze	ontvlechting	zal	
bijdragen	aan	het	(gewenste)	imago.	
Voorbereiding	propositie	Regio	Deal.

Actie Jaarplan Eventuele toelichtingRealisatie

Voor de noodzakelijke cohesie in de regionale 
samenwerking	(publiek	en	in	triple	helix	AgriFood	
Capital)	blijven	we	inzetten	op	partnerschapsbele-
ving	door	heldere	communicatie	met	en	tussen	de	
gemeenten	en	waterschappen,	online	en	offline.	
Onder	andere	door	jaarlijkse	ambtelijke	ontmoe-
tingsdagen,	Regiodagen	en	inspiratiebijeenkom-
sten	te	organiseren.

De	samenwerkingsagenda	2020-2028	is	voorbereid	
in	samenwerking	met	raden	en	ABs	waterschappen;	
het proces en resultaten zijn vastgelegd op 
www.samenopregioreis.nl	
4	Regiodagen
3	contactpersonenoverleggen
8	nieuwsbrieven

Lancering	van	een	eigen	website	met	o.a.	de	
samenwerkingsthema’s,	uitleg	van	de	rollen	in	
de	samenwerking	en	manier	van	samenwerken	
en	(project)nieuws.	Doelgroepen	website:	raden	
en	colleges,	ABs	en	DBs	waterschappen

https://www.samenopregioreis.nl/
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Bijlage 2 
Toelichting jaarrekening 2019
In	deze	bijlage	wordt	een	nadere	toelichting	gegeven	op	de	betekenis	van	de	posten	en	een	toelichting	op	de	afwijkingen	
ten	opzichte	van	voorgaande	jaren	dan	in	de	jaarrekening,	omdat	daarvoor	in	de	jaarrekening	geen	plaats	is.

A.	 Dit	betreft	de	vordering	op	enkele	externe	partners,	die	
participeren	in	de	projecten	voor	de	klimaatadaptatie.	
Deze bijdragen zijn voor drie jaar ineens toegezegd, 
maar	worden	in	drie	jaren	in	rekening	gebracht,	of	in	
een	bepaald	ritme	bevoorschot.	Dit	bedrag	represen-
teert het verschil tussen het toegezegde bedrage en de 
daarop	ontvangen	bedragen.

B.	 Dit	betreft	voor	€	198.000,--	een	vordering	op	AgriFood	
Capital BV inzake de doorbelaste overhead en hun 

	 aandeel	in	de	kosten	voor	de	Strategische	Agenda.	
Beide bedragen zijn in 2020 door AgriFood Capital BV 
aan	Regio	Noordoost	Brabant	terugbetaald.	Daarnaast	
omvat	deze	post	een	vordering	op	de	Provincie	

	 Noord	Brabant	vanwege	het	doorberekenen	van	
 het voorgeschoten bedrag op de detacheringskosten 

voor	het	streekhuis	Het	Groene	Woud.

C.	 Dit	betreft	de	BTW	welke	op	grond	van	het	door-
	 schuifprincipe	doorgelegd	is	aan	de	deelnemende	
	 gemeenten,	die	deze	op	hun	beurt	weer	compenseren	

bij	het	BTW	Compensatiefonds.	Regio	Noordoost	
	 Brabant	factureert	deze	bedragen	weer	aan	de	
	 gemeenten.	Daarom	is	deze	post	als	vordering	
	 opgenomen.	De	omvang	varieert	afhankelijk	van	
 de feitelijk betaalde BTW en het aandeel van de 
	 gemeenten	in	de	totale	bijdrage	ten	opzichte	van	
	 de	waterschappen.		

D.	 Dit	betreft	het	saldo	op	31-12-2019	op	de	subrekening	
van	de	BNG	rekening	die	door	de	gemeente	

 ’s-Hertogenbosch als penvoerder ten behoeve van 
	 de	Regionale	samenwerking	wordt	gehouden.

    31-12-2019  31-12-2018
  ACTIVA   
     
  Vlottende activa    
	 A	 Te	vorderen	bedragen	inzake	subsidies	 €	 287.478	 €	 105.000
	 B	 Overlopende	activa	 €	 228.076	 €	 198.753
	 	 Debiteuren	 €	 -	 €	 3.829
	 	 	 €	 515.554	 €	 307.582
     
  Vordering op penvoerder    
	 C	 Omzetbelasting	onder	BTW	Compensatie	Fonds	doorschuifregeling	 €	 491.369	 €	 487.165
	 	 Rekening	courant	 €	 550.318	 €	 583.787
	 	 	 €	 1.041.687	 €	 1.070.952
     
  TOTAAL ACTIVA € 1.557.241     € 1.378.535 
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Dit	betreft	het	vermogen	van	Regio	Noordoost	Brabant.	
De	overige	reserves	zijn	vrij	te	besteden.	Wij	presenteren	
het	vermogen	voordat	het	resultaat	van	Regio	Noordoost	
Brabant	zelf	is	verwerkt.	Voor	de	besteding	hiervan	
ontvangt	de	Bestuurlijke	Regiegroep	(BRG)	separaat	
voorstellen.	Na	goedkeuring	zullen	deze	worden	verwerkt.

A.	 De	bestemmingsreserve	is	geoormerkt,	maar	hierin	zijn	
geen	middelen	meer	beschikbaar.	De	reserve	voor	AFC	
Werkt staat niet ter vrije beschikking aan Regio Noord-
oost	Brabant.	Over	de	besteding	kan	AFC	Werkt	zelf	
voorstellen	doen.

B.	 Het	resultaat	over	2019	staat	ter	beschikking	aan	Regio	
Noordoost	Brabant.	Aan	de	Bestuurlijke	Regiegroep	
(BRG)	zullen	voorstellen	worden	gedaan	voor	de	

	 besteding	van	deze	middelen.	Na	goedkeuring	van	deze	
plannen	zal	het	resultaat	conform	worden	verwerkt	
naar	de	Overige	Reserves	en/of	Bestemmingsreserves.

C.	 Om	tot	de	regiodeal	te	komen	en	voor	de	uitvoering	
daarvan,	worden	kosten	gemaakt	door	de	Regio.	

	 Hier	is	nog	geen	concrete	toegezegde	dekking	voor.	
Beoogd	wordt	de	kosten	in	2020	ten	laste	van	de	voor-
ziening	te	brengen.	Omdat	de	Regiodeal	is	aangevraagd	
in	2019	komen	deze	kosten	ten	laste	van	2019.

D.	 Dit	betreffen	de	kosten,	waarvoor	in	2019	reeds	een	
factuur	is	ontvangen,	maar	deze	waren	op	31-12-2019	
nog	niet	betaald.

E.	 Dit	betreffen	de	totale	verplichtingen	en	nog	te	
 realiseren activiteiten uit hoofde van de subsidie-
	 regeling	Economie	&	Innovatie	en	de	Regionale	
	 Agenda.	Een	verplichting	bestaat	uit	een	toezegging	van	

een	bijdrage,	waaraan	veelal	(subsidie)	voorwaarden	
en	verplichtingen	zijn	verbonden.	Het	bedrag	is	het	
saldo	van	het	totaal	aan	toezeggingen	minus	de	reeds	
betaalde	bedragen.	De	nog	te	realiseren	activiteiten	zijn	
aan Regio Noordoost Brabant toegezegde bedragen, 
waarvoor	nog	geen	verplichtingen	aan	derden	zijn	

	 aangegaan.	Deze	activiteiten	worden	in	de	komende	
jaren	ter	hand	genomen.	Concreet	betreft	dit	een	deel	
van	de	toegekende	middelen	uit	de	begroting	2019	

 en subsidietoezeggingen vanuit de Provincie 
Noord-Brabant,	het	Rijk	en	de	Watersamenwerking	
projecten	binnen	de	programma’s	van	de	duurzame	
leefomgeving:	transitie	van	de	landbouw	en	klimaat,	
natuur en energie, voor zover die nog niet tot besteding 
hebben	geleid.

F.	 Dit	betreft	de	posten	nog	te	ontvangen	facturen	en	de	
te	betalen	accountantskosten.

    31-12-2019  31-12-2018
  PASSIVA    
     
  Eigen vermogen (Beschikbaar voor doelstellingen)    
	 A	 Overige	reserve	 €	 37.945		 €	 4.781	
	 A	 Bestemmingsreserve	 	 																-		 	 																-	
	 A	 Reserve	AgriFood	Capital	Werkt	 €	 29.455	 €	 41.848	
	 B	 Onbestemd	resultaat	 €	 25.138		 €	 138.164	
	 	 	 							€	 92.538		 €	 184.794	
     
 C Voorziening Regiodeal	 €	 100.000		 	 																-	
     
  Kortlopende schulden    
	 D	 Crediteuren	 €	 360.767		 €	 146.023	
	 E	 Verplichtingen	uit	hoofde	van	subsidieprogramma’s	 €	 946.493		 €	 999.757	
	 F	 Overige	kortlopende	schulden	 €	 57.443		 €	 47.960	
	 	 	 €	 1.364.703		 €	 1.193.741	
       
 TOTAAL PASSIVA € 1.557.241  € 1.378.535 
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A.	 De	bijdragen	van	de	regiopartners	bedragen	voor	
	 de	gemeenten	€	3	+	€	1	per	inwoner	en	de	Water-
	 schappen	dragen	6,5%	bij	over	de	€	3,--	bijdragen	van	

de	gemeenten.	In	totaal	bedroeg	deze	bijdrage	over	
2019:	€	2.092.156	en	het	aandeel	Noordoost	Brabant	
Werkt	bedroeg	€	611.099.	De	afwijking	met	de	

	 verantwoorde	bijdrage	ontstaat	doordat	de	bijdragen	
in	de	subsidieprogramma’s	en	meerjarige	regionale	
agenda	als	bijdrage	worden	gepresenteerd	naar	gelang	
uitgaven	zijn	gedaan	voor	die	programma’s.	

 De gedachte hierachter is dat de betalingen aan de 
uitvoerders	van	de	programma’s	gelijk	loopt	aan	de	
realisatie	van	de	projecten.	De	bijdragen	moeten	

	 matchen	met	de	uitgaven,	zodat	een	valide	resultaat	
wordt	gepresenteerd.	

B.	 De	bijdragen	van	de	Provincie	Noord-Brabant	bestaan	
uit	subsidies	voor	de	Economie	&	Innovatie	en	de	

	 klimaatprojecten	binnen	de	portefeuille	Duurzame	
Leefomgeving.	De	bijdragen	worden	gepresenteerd	
naar gelang uitgaven zijn gerealiseerd in de 

	 programma’s.

C.	 In	principe	heeft	Regio	Noordoost	Brabant	geen	andere	
inkomsten	dan	de	hierboven	benoemde.	De	bijdrage	
uit	de	Watersamenwerking	van	de	Gemeenten	aan	de	
klimaatprojecten	is	in	tegenstelling	tot	vorig	jaar	nu	

	 onder	de	Overige	bijdragen	verantwoord.	In	2019	
	 ontvingen	wij	een	toezegging	uit	het	Rijk	vanuit	het	
	 Deltaprogramma	Ruimtelijke	Adaptatie.	Het	gedeelte	

dat	in	2019	is	ontvangen	is	als	bijdrage	verantwoord.

D.	 Vrijval	ontstaat	doordat	toegekende	subsidies	lager	
worden	afgerekend	dan	oorspronkelijk	is	toegezegd.	

 Dit kan doordat de kosten lager uitvallen dan begroot, 
of	projecten	niet	of	niet	geheel	worden	uitgevoerd.	

	 Dat	heeft	zich	in	2019	niet	voorgedaan.

 Resultatenrekening

    Realisatie  Realisatie
    2019  2018

  Baten    
     
	 A	 Bijdragen	regiopartners	 €	 2.978.139	 €	 2.923.424	
	 B	 Bijdragen	Provincie	 €	 400.775	 €	 377.972	
	 C	 Overige	bijdragen	 €	 148.300	 €	 30.422	
	 D	 Vrijval	verplichtingen	programma’s	 																				-		 €	 103.508	
     
        € 3.527.214  €  3.435.325 
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A.	 Regio	Noordoost	Brabant	heeft	de	regie	over	de	opzet	
van de organisatie en belast de kosten door aan 
Noordoost Brabant Werkt en aan AFC BV op basis van 
vooraf	afgesproken	verdeelsleutels.	Deze	sleutels	zijn	
gebaseerd	op	het	gebruik	van	elke	partij.

	 Een	deel	van	de	kosten	wordt	gedekt	door	bijdragen	
van de Provincie in de uitvoeringskosten van het 
programma’s	Economie	&	Innovatie.	Deze	bedroeg	
in	2019	€	51.439,--	en	is	op	de	organisatiekosten	in	
mindering	gebracht.	De	organisatiekosten	bestaan	

hoofdzakelijk	uit	de	inzet	van	de	Regiomanager	
	 (36	uur	per	week),	de	inhuur	van	medewerkers	van	
	 het	secretariaat	(76	uur	per	week	tot	1	aug	en	daarna	

48	uur)	en	een	medewerker	communicatie	(32	uur	
	 per	week),	huurkosten	en	kantoorkosten.
 De kosten zijn hoger, doordat in tegenstelling tot 
	 voorgaand	jaar	de	functie	van	Regiomanager	het	
	 gehele	jaar	is	ingevuld.	Daar	tegenover	staan	wat	

besparingen tegenover op de accountantskosten, 
	 de	algemene	kosten	en	een	hogere	bijdrage	van	de	

Provincie.	

Alle kosten zijn netto: Na doorbelasting en na aftrek BTW-compensatie!!!

    Realisatie  Realisatie
    2019  2018
     
  Lasten    
     
	 A	 Organisatiekosten	 €	 272.860		 €	 262.349	
	 B	 Programmakosten	 €	 1.091.637		 €	 685.195	
	 	 REAP	 																				-		 €	 174.503	
	 	 Streeknetwerken	 																				-		 €	 74.131	
	 C	 Economie	&	Innovatie	 €	 520.479		 €	 436.636	
	 D	 AgriFood	Capital	 €	 1.006.000		 €	 1.006.000	
	 E	 Noordoost	Brabant	Werkt	 €	 623.493		 €	 600.551	
     
     
	 	 	 					€	 3.514.469		 €	 3.239.365	
      -
  OPERATIONEEL RESULTAAT € 12.746  €         195.961 
     
	 	 Financiële	baten	en	lasten	 	 -	 	 -
     
 F RESULTAAT VOOR BESTEMMMING € 12.746  €         195.961 
     
  RESULTAAT BESTEMMING NOORDOOST BRABANT WERKT    
	 	 Onttrekken	aan	de	bestemmingsreserve	Noordoost	Brabant	Werkt	 																				-	 																				-
	 	 Toevoegen	aan	de	bestemmingsreserve	Noordoost	Brabant	Werkt	 €	 12.394		 										-57.796	
     
 G RESULTAAT REGIO NOORDOOST BRABANT VOOR BESTEMMING € 25.139 €         138.164 
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B.	 De	programmakosten	van	Regio	Noordoost	Brabant	
betreffen	de	uitgaven	voor	activiteiten	in	projecten	
die	de	programmadoelen	verwezenlijken.	De	kosten	
bestaan	uit	uitgaven	voor	de	prioritaire	thema’s	uit	de	
diverse	portefeuillehoudersoverleggen	(poho’s).	

	 Deze	bestaan	uit	eenmalige	en	jaarlijks	terugkerende	
vaste	bijdragen	voor	bijvoorbeeld	het	Leisure	

	 Ontwikkelfonds	(LOF)	en	streekhuis	Het	Groene	Woud.
 Naast de uitgaven in 2019 zijn ook toezeggingen 
 gedaan aan derden ten behoeve van de realisatie van 

de	programma’s.	Voor	zover	deze	toezeggingen	nog	
niet	volledig	zijn	voldaan.	Deze	zijn	toegelicht	in	Bijlage	
III	bij	de	jaarrekening	en	leiden	in	de	komende	jaren	
tot	uitgaven.	De	middelen	daarvoor	zijn	gereserveerd.	

C.	 Dit	programma	is	in	2017	van	start	gegaan	en	
 voor 2019 heeft de Provincie Noordoost Brabant 
	 €	291.000,-	en	Regio	Noordoost	Brabant	€	175.000,-	

beschikbaar	gesteld.	Daarnaast	mocht	het	restant	
	 van	voorgaand	jaar	dit	jaar	worden	toegekend	aan	

projecten.	In	lijn	met	het	beleid	van	de	Provincie	
Noord-Brabant kunnen projecten binnen dit 

	 programma	direct	een	80%	voorschot	krijgen.	
 Hierdoor zijn de uitgaven direct in het eerste jaar 
	 ook	hoog.	De	uitvoerders	rapporteren	aan	Regio	

Noordoost	Brabant	eenmaal	per	jaar	over	de	
	 voortgang	en	rekenen	het	project	na	twee	jaar	af	
	 en	ontvangen	dan	het	restant.	Doordat	er	meer	geld	

beschikbaar	was	gesteld,	valt	het	totaal	aan	uitgaven	
ook	hoger	uit.

D.	 De	bijdrage	aan	AgriFood	Capital	(AFC)	BV	bedraagt	
conform	de	opdrachtovereenkomst	€	1.006.000,--	

	 per	jaar.	AFC	BV	voert	hiervoor	projecten	uit	voor	
Regio Noordoost Brabant en probeert daarbij externe 
financiering	aan	te	trekken.	Van	de	totale	bijdrage	over	
de	jaren	2014-2019	van	€	6.038.000,--	heeft	AFC	BV	
op	31-12-2019	een	bedrag	van	€	5.925.754,--	gebruikt	
voor	projecten.	Bij	de	jaarrekening	2019	is	door	ABAB	
accountants	een	samenstelverklaring	afgegeven	en	
de	jaarrekening	wordt	door	de	aandeelhouders	in	mei	
2020	goedgekeurd.

E.	 De	kosten	bestaan	uit	de	kosten	van	ambtelijke	inzet	
vanuit	de	gemeenten	Oss	en	‘s-Hertogenbosch	en	
een	bijdrage	voor	de	kosten	van	Weener	XL	voor	o.a.	
projectleiding,	communicatie,	ondersteuning	website,	
lidmaatschap	Locus,	werkgeversbijeenkomsten,	

	 monitoring	en	advies.	Dit	is	conform	het	raadsbesluit	
van	de	gemeente	‘s-Hertogenbosch	als	penvoerder	
van	de	arbeidsmarktregio	Noordoost	Brabant	d.d.	

	 10	mei	2016.

F.	 Over	het	jaar	2019	hebben	de	activiteiten	van	Regio	
Noordoost Brabant geresulteerd in een overschot 

	 van	€	25.000,--.	Dit	bedrag	wordt	niet	op	voorhand	
toegevoegd	aan	de	Overige	Reserves.		AFC	Werkt	heeft	
een	negatief	resultaat	van	€	12.000,--	behaald,	dat	in	
de	jaarrekening	al	in	hun	eigen	reserve	is	verwerkt.

G.	 Na	aftrek	van	het	resultaat	van	AFC	Werkt,	blijft	het	
resultaat	van	Regio	Noordoost	Brabant	over.	

	 De	BRG	zal	uitgewerkte	voorstellen	ter	besluitvorming	
voorgelegd	krijgen	en	na	besluitvorming	in	de	jaar-

	 rekening	verwerkt.
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Bijlage 3 
Jaarrekening 2019 met 
controleverklaring
De	jaarrekening	2019	met	controleverklaring	is	via	een	separaat	document	bijgevoegd.	Klik	hier	om	te	openen.

https://www.regionoordoostbrabant.nl/storage/cms/files/2019_jaarverslag___jaarrekening/jaarrekening_2019_definitief_met_getekende_verklaring.pdf

