In Regio Noordoost Brabant werken
17 gemeenten en 2 waterschappen
samen aan een regio waar het goed
wonen, werken en leven is: nu én in
de toekomst.
In dit jaarverslag is te lezen hoe onze
programma’s en projecten bijdragen

in 2019

aan de gezamenlijke ambities voor de
regio. Ook laat het zien dat veel van
de plannen voor 2019 daadwerkelijk
zijn uitgevoerd. Hierdoor hebben
we voor onze regio mooie stappen
gezet. Daar hebben we met elkaar
heel hard aan gewerkt.
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Voorwoord

2019 was een goed jaar
voor onze samenwerking!

Strategie

Samenvatting
Jaarverslag

2019

Aanvraag voor
Regio Deal met het Rijk
met succes ingediend
Rondje langs de Raden afgerond
We leerden elkaar (opnieuw) kennen en
legden de basis voor vernieuwingen
binnen de samenwerking

Samen
op Regioreis
Raden, waterschapsbestuurders, colleges
en ambtenaren uit de
hele regio bereidden
samen de nieuwe
Samenwerkingsagenda
‘Richting 2030’ voor.

10 miljoen euro voor ‘goed leven, fijn wonen,
anders werken’. Partners AgriFood Capital,
Noordoost Brabant Werkt, OndernemersLift+
en Provincie Noord-Brabant

Economie

MKB
Innovatiefonds
Ondersteuning van
11 innovatieprojecten
via de Regeling
Economie & Innovatie
Noordoost-Brabant
Ruim € 500.000
subsidie toegekend

Ruimtelijke ontwikkeling
bedrijventerreinen
Nieuwe, vraaggerichte aanpak samen
met Provincie Noord-Brabant voor betere
inrichting van bedrijventerreinen

Regionale 1Loket functie
Lancering van
www.bedrijfskavelsnoordoostbrabant.nl ter
verbetering van het vestigingsklimaat voor bedrijven.

Voeding en gezondheid/
(prioritaire opgave)
Focus op verbeteren van voedselvaardigheid
bij kinderen en terugdringen van verspilling
(voedsel en verpakkingen). Keukenbazen aan
de basis van een nieuw Voedsel Educatie Plan.

Ondersteuning van de
succesvolle Horeca Food Waste
Challenge 2019

Duurzame Leefomgeving
Transitie
Landbouw
(prioritaire
opgave)
Regio koploper in
transitie landbouw
in programmering en
organisatie

AgroProeftuin
de Peel
één van de vijf
nationale
experimenteergebieden voor
kringlooplandbouw.

€ 1,25 miljoen voor
AgroProeftuin de Peel
in het Interbestuurlijk Programma Vitaal
Platteland (IBP) van het Ministerie van LNV

Klimaat en Energie
(prioritaire opgave)
Regionaal klimaatprogramma
in uitvoering met focus op:
• Verdiepingsslag stresstesten
en voorbereiding risicodialogen
• Robuuste Beekdallandschappen
• Klimaatbewustzijn
• Klimaatadaptieve bedrijventerreinen
• Sponswerking bodem

Regionale Energie Strategie (RES):
bijdrage aan concept RES
Noordoost-Brabant

2e Regionale
Klimaatconferentie
met ruim 100 deelnemers

Ruimte & Mobiliteit

A50 /
knooppunt
Paalgraven
in het onderzoekstraject
Meerjarenprogramma
Infrastructuur, Ruimte
en Transport (MIRT)

De Peel
is integrale
gebiedsopgave in de
concept-Nationale
Omgevingsvisie (NOVI)

Verschillende
snelfietsroutes
aangelegd of
in verkenning

Samenwerking
Intensievere samenwerking
met het Rijk en Provincie
Noord-Brabant
Regio Deal Noordoost-Brabant,
Omgevingsagenda en IBP Vitaal Platteland
(één overheid).

FoodNL naar volgende fase
Actieve lobby in Europa op eiwittransitie en
voeding & gezondheid samen met AgriFood Capital,
Regio FoodValley en Greenport Venlo

Bestuur & Organisatie
Meer “drs. P-en”
Rekenkamers adviseren over
verbetering van de communicatie
binnen gemeenten en waterschappen

Lancering
website

Nieuwe
communicatie
strategie
Vanuit een heldere
positionering
met nieuwe huisstijl
en middelen

De Raadsgroep
Communicatie ontwikkelt door en krijgt vervolg
in het nieuwe Samenwerkingsconvenant.

Financiën
Bijlagen Jaarverslag 2019:

Positief
resultaat:
€ 25.000,Te besteden
voor werkprogramma
2021

De accountant
heeft een
goedkeurende
verklaring
afgegeven
voor de
jaarrekening

Bijlage 1

Toelichting realisatie
Jaarplan 2019

Bijlage 2

Naar de
Jaarrekening
2019

Toelichting
Jaarrekening 2019

Bijlage 3

Jaarrekening 2019
met controleverklaring

