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Voorwoord 
 

Dit is het jaarverslag (met jaarrekening) van 2018 van Regio Noordoost Brabant. Hiermee laten we u 

zien wat we namens de aangesloten 17 gemeenten en 2 waterschappen in 2018 hebben 

waargemaakt ten opzichte van het jaarplan en de begroting. Daarmee is dit het jaarlijkse 

verantwoordingsdocument van en voor Regio Noordoost Brabant. 

 

Het is goed om te constateren dat veel van de plannen van 2018 daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Mede 

hierdoor hebben we regionaal veel resultaten bereikt. Daarnaast hebben we ook als organisatie 

belangrijke strategische stappen gezet. Zo hebben we een nieuwe positionering voor onze 

samenwerking gerealiseerd en een voorstel voor een ‘regiodeal’ met het kabinet ontwikkeld. We 

hebben de nieuwe Provinciale Staten via een memorandum uitgenodigd om meer samen te werken 

en een start gemaakt voor een nieuwe strategische agenda 2020-2028 voor onze regionale 

samenwerking.  

 

Tijdens een ‘Rondje langs de Raden’ gingen raadsleden, wethouders, burgemeesters en 

waterschapsbestuurders uit de regio  met elkaar en met de Regiomanager in gesprek om de 

regionale samenwerking verder te verbeteren. Daarbij bleken een heldere communicatie en het 

nemen van eigen verantwoordelijkheid belangrijke voorwaarden voor een goede samenwerking. 

Oftewel: we moeten werken aan ‘eigenaarschap’ bij alle betrokkenen. Gelukkig zien we dat de 

portefeuillehouders steeds meer de inhoudelijke trekkers worden van de maatschappelijke en 

economische opgaven voor onze regio. Daarnaast pakken  de gemeenteraden en 

waterschapsbesturen steeds meer hun rol in de samenwerking. 

 

Ook werd duidelijk dat de raadsleden behoefte hebben aan een duidelijkere koppeling tussen de 

ondernomen stappen en de behaalde resultaten in relatie tot de strategische agenda 2014-2020. In 

dit jaarverslag hebben we hier gehoor aan gegeven. U leest nu dus ook welke doelen van de 

strategische agenda 2014-2020 hebben gehaald tot begin 2019. Deze evaluatie tot nu toe gebruiken 

we ook als bouwsteen voor de nieuwe strategische agenda 2020-2028.  

 

De jaarrekening 2018 laat zien dat de uitvoering binnen de kaders van de begroting 2018 is gebleven. 

De beheersing van de financiën wordt ook steeds beter. Zo zijn we terughoudend geweest met extra 

uitgaven, zodat we de extra uitgaven in 2019 (zoals voor de strategische agenda) kunnen opvangen 

en geen extra middelen van de gemeenten en waterschappen nodig zijn. Over het positieve 

financiële resultaat (€ 138.000) heeft de Bestuurlijke Regiegroep een besluit genomen, nadat de 

portefeuillehoudersoverleggen hierover een advies hadden afgegeven. Dit staat in hoofdstuk 5. 

 

Mede dankzij de inzet van alle betrokkenen is 2019 een belangrijk jaar geweest in de 

doorontwikkeling van onze organisatie en daarmee onze regionale samenwerking. Bedankt voor de 

goede en prettige samenwerking in het afgelopen jaar! 

 

 

Jack Mikkers, voorzitter Regio Noordoost Brabant   

René Peerenboom, Regiomanager Regio Noordoost Brabant 
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Samenvatting 
 

Inhoudelijk verslag 2018 

Alle hieronder beschreven resultaten en ontwikkelingen zijn nadrukkelijk het resultaat van 

samenwerking tussen enerzijds de 17 gemeenten en 2 waterschappen van Regio Noordoost Brabant, 

en anderzijds tal van andere betrokken partijen. Zo werken we samen aan een regio waar het goed 

wonen, werken en leven is. Voor een samenvatting in beeld, klik hier. 

 

Algemeen 

Uit de evaluatie van de strategische agenda 2014-2020 blijkt het volgende: 

• Er is weliswaar minder bereikt dan we ambieerden in 2014 (bij het schrijven van de strategische 

agenda), maar meer dan je nu zou verwachten op basis van capaciteit, middelen en 

beeldvorming.  

• Het programma was erg omvangrijk, met te veel doelstellingen en abstracte ambities en te 

weinig focus. 

• Als we letterlijk kijken naar de ambities en doelstellingen hebben we zeker niet alles bereikt. In 

de ‘geest’ van deze ambities en doelstellingen hebben we echter wel het nodige bereikt: we zijn 

duidelijk op weg naar wat we in de strategische agenda voor ogen hadden.  

• Er is veel met en voor elkaar gedaan, maar soms wel ten koste van duidelijkheid en draagvlak. 

 

Verder hebben we in 2018 de volgende belangrijke stappen gezet: 

• We zijn begonnen met het opstellen van een strategische agenda 2020-2028. Deze stellen we in 

2019 samen vast. Begin 2020 nemen de gemeenten en waterschappen hierover een besluit. 

• We hebben in 2018 een voorstel opgesteld voor een ‘regiodeal’ met het kabinet. De inzet was de 

transitie van de landbouw. Ons voorstel heeft het niet gehaald, maar in 2019 doen zich nieuwe 

kansen voor. 

• In aanloop naar de verkiezingen voor de Provinciale Staten in 2019 hebben we een 

memorandum opgesteld. Hiermee nodigen we de provincie uit om samen te werken aan de 

gemeenschappelijke opgaven van de regio en de provincie. 

• Het ‘Rondje langs de Raden’ was erg nuttig. De voorgestelde verbeteringen op het gebied van 

rollen (wie doet wat), inhoud van de strategische agenda en communicatie (duidelijke afzenders) 

pakken we op. 

 

Duurzame Leefomgeving   

Transitie landbouw (prioritaire opgave) 

• Met het oog op een duurzame mestbewerking in de toekomst hebben we samen met de andere 

drie Brabantse regio’s en de provincie een mestvisie opgesteld. 

• We hebben de eerste proeflocatie van AgroProeftuin de Peel uitgebreid van 5 naar 35 hectare. 

Hier doen we 14 proeven op het gebied van alternatieve eiwitproductie, biomassateelt en 

natuurinclusieve landbouw/biodiversiteit. 

• Voor de verbinding tussen natuur, gezondheid en economie hebben we binnen AgroProeftuin de 

Peel een natuurplan ontwikkeld voor 30-54 hectare. 

 

 

https://www.regionoordoostbrabant.nl/storage/cms/files/2019/samenvatting_jaarverslag_regio_noordoost_brabant_2018.pdf
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Klimaat & Energie (prioritaire opgave) 

• We hebben concrete projecten opgestart (of doorgestart) in het kader van ons 

klimaatadaptatieprogramma. Denk hierbij aan projecten op het gebied van verdiepende 

klimaatstresstesten, de sponswerking van de bodem, robuuste beekdallandschappen en 

klimaatbewustzijn van inwoners van de regio.  

• Het Rijk heeft de zogenaamde energieregio’s de taak gegeven om een Regionale Energiestrategie 

(RES) te ontwikkelen. Vanuit de Regio Noordoost Brabant zoeken we aansluiting bij de strategie 

voor onze regio.  

 

Bedrijvigheid   

Voeding & Gezondheid (prioritaire opgave) 

• We ondersteunen innovaties die bijdragen aan halvering van de voedselverspilling in 2030. 

• We hebben een ambitie vastgelegd: we willen dat alle kinderen in de regio in 2030 onderwijs 

en/of voorlichting hebben gekregen over gezond voedsel en de waarde ervan. Hiervoor gaan we 

‘Keukenbazen’ inzetten. 

• In 2018 hebben we het project ‘Blue Zone Brabant Hub Oss’ succesvol afgerond.  

 

Economische strategie 

• Onze samenwerking met het Holland Expat Center South is van de grond gekomen. Dit center 

helpt expats op weg in de regio en ontzorgt bedrijven die werken met expats. Veel bedrijven 

maken daar gebruik van.  

• We maken een gezamenlijke website voor het regionale aanbod van bedrijventerreinen.  

• We hebben samen met Provincie Noord-Brabant gewerkt aan nieuwe prognoses op het gebied 

van bedrijventerreinen en kantoren. 

• Via de regeling Economie & Innovatie hebben we 9 innovatieve projecten op gebied van voeding, 

gezondheid en duurzaamheid ondersteund met in totaal € 432.500 subsidiebijdrage.  

 

Internationale samenwerking 

• We hebben de samenwerking met de regio's FoodValley en Greenport Venlo versterkt. Deze 

kreeg de naam Food NL. Gezamenlijk hebben we deelgenomen aan de European Week of 

Regions and Cities in Brussel. 

 

Ruimte & Mobiliteit 

Ruimtelijke ontwikkeling 

• We hebben gezorgd voor een goede verankering van onze opgestelde regionale omgevingsvisie 

(het koersdocument) in de Brabantse omgevingsvisie en in de concepten van de nationale 

omgevingsvisie. 

• Samen met het Rijk, de provincie en maatschappelijke organisaties hebben we een 

'gebiedsdialoog transitie landbouw' georganiseerd. Dit was een opmaat naar de nationale 

omgevingsvisie. Deze dialoog heeft bijgedragen aan een stevig netwerk dat zijn vruchten begint 

af te werpen in 2019. Zo werken we samen met rijk, provincies, waterschappen en gemeenten 

toe naar een gezamenlijk agenda voor de Peelregio.  
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Bereikbaarheid en Mobiliteit 

• We hebben grote stappen gezet met de structuur van snelfietsroutes. 

• We hebben de uitvoeringsagenda mobiliteit vastgesteld en daarmee 4 regionale hoofdopgaven: 

1. Verduurzamen van de mobiliteit; een regiobrede opgave. 

2. ’s-Hertogenbosch; dé regionale mobiliteitshub1 voor nationale bereikbaarheid van 

Noordoost-Brabant. 

3. Bedrijventerreinen Meierijstad-Veghel goed bereikbaar. 

4. Voorzieningen blijven voor iedereen bereikbaar. 

• In uitvoeringsprogramma 2019 van onze regio staan maar liefst 46 projecten, met 3,9 miljoen 

euro aan cofinanciering door de provincie.   

 

Financieel verslag 2018 

De jaarrekening van 2018 geeft een getrouw beeld van het vermogen en het resultaat over 2018. De 

accountant heeft dan ook een goedkeurende verklaring afgegeven. 

 

Het resultaat over 2018 van € 138.000 is grotendeels te verklaren doordat we meer gerealiseerde 

opbrengsten hebben dan begroot. Dit komt door eenmalige voordelen van vrijval op projecten uit de 

subsidieprogramma’s REAP en Streeknetwerken, en een dekking uit de bestemmingsreserve. Deze 

voordelen waren bij het opstellen van de begroting niet voorzien. Ook waren de opbrengsten van de 

regiopartners iets hoger dan begroot. Per saldo leidt dat tot een voordeel van € 90.000. Daarnaast 

vallen de kosten circa € 48.000 lager uit dan totaal begroot. Dit komt vooral door onderbenutting op 

de programma’s economie en ruimte & mobiliteit. In hoofdstuk 5 staat de bestemming van dit 

resultaat. 

 

We blijven inzetten op een efficiënte organisatie, zodat de uitvoeringskosten in een gewenste 

verhouding blijven tot de programmakosten. De overheadkosten van Regio Noordoost Brabant zijn 

9,8% van onze eigen uitgaven. Uitgaande van de totale middelen uit het Regiofonds is het 

overheadpercentage voor de samenwerkende uitvoeringsorganisaties samen 15,8%. Dat is 

ruimschoots binnen het afgesproken maximum van 25%. De beschikbare middelen zijn dus bijna 

volledig ingezet voor het behalen van de doelen.  

  

 
1 Mobiliteitshub is een plek waar verschillende vormen van vervoer samenkomen. Gebruikers kunnen per keer kiezen welke 

oplossing op dat moment het beste is. 

Herperduin 



 

 
 

 

Jaarverslag Regio Noordoost Brabant 2018, blz.7 

Inleiding  
 

Met dit jaarverslag (inclusief jaarrekening) zetten we de ingeslagen weg naar meer verantwoording 

en transparantie verder door. We beginnen met een terugblik op de algemene ontwikkelingen in 

onze samenwerking (hoofdstuk 1). Hierbij treft u ook een evaluatie aan van de doelen zoals we die 

gesteld hebben in onze strategische agenda 2014-2020. Daarna laten we zien welke acties we in 

2018 hebben ondernomen in de afzonderlijke programma’s ‘Duurzame Leefomgeving’ (hoofdstuk 2), 

‘Economie’ (hoofdstuk 3) en ‘Ruimte & Mobiliteit’ (hoofdstuk 4). Daarin leest u dat er veel is 

gebeurd. Ter illustratie hebben we net als vorig jaar in bijlage 1 de voorgenomen acties uit het 

jaarplan een-op-een afgezet tegen wat we hebben gerealiseerd. Ten slotte vindt u in hoofdstuk 5 de 

financiële verantwoording. In bijlagen 2 en 3 staan respectievelijk een aanvullende toelichting op de 

jaarrekening en de volledige jaarrekening 2018 met controleverklaring. 

 

Regio Noordoost Brabant heeft de laatste jaren vooral gecommuniceerd onder de vlag van AgriFood 

Capital. Deze communicatie heeft geleid tot onduidelijkheid, zo is ons in het ‘Rondje langs de Raden’ 

duidelijk geworden. Sinds de tweede helft van 2018 hebben we daarom voorgesorteerd op 

communicatie vanuit de eigen identiteit van de Regio Noordoost Brabant. Conform het jaarplan 2020 

hebben we de verantwoording van AgriFood Capital BV en AgriFood Capital werkt! niet meer in ons 

jaarverslag opgenomen. Deze organisaties leggen verantwoording af in hun eigen jaarverslag. 

 

Proces van vaststellen en informeren  

Dit jaarverslag 2018 is vastgesteld in de bijeenkomst van de Bestuurlijke Regie Groep op 4 juli 2019. 

Daarna bieden we het aan (inclusief jaarrekening) aan de colleges en gemeenteraden van de 

gemeenten en aan de dagelijkse en algemene besturen van de waterschappen.  

 

Status/planning jaarverslag 2018 Regio Noordoost Brabant 

8 mei 2019 Concept voorleggen aan Dagelijks Bestuur Regio Noordoost Brabant 

6 juni 2019 Bespreken in portefeuillehoudersoverleggen op Bestuurlijke Regiodag: 

advies vanuit poho’s voor Bestuurlijke Regiegroep 

19 juni 2019 Bespreken reacties uit poho’s in het Dagelijks Bestuur 

4 juli 2019  Vaststellen jaarverslag in de Bestuurlijke Regiegroep 

juli 2019 Toezenden definitief jaarverslag ter informatie naar 

colleges/gemeenteraden en dagelijkse/algemene besturen waterschappen 
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Hoofdstuk 1: Algemeen 
 

Alle in dit jaarverslag beschreven resultaten en ontwikkelingen zijn nadrukkelijk het resultaat van 

samenwerking tussen enerzijds de 17 gemeenten en 2 waterschappen van Regio Noordoost Brabant, 

en anderzijds tal van andere betrokken partijen. Zo werken we samen aan een regio waar het goed 

wonen, werken en leven is. 

 

 
 

In dit hoofdstuk blikken we terug op de algemene ontwikkelingen in onze samenwerking. Allereerst 

geven we aan waar we staan in de uitvoering van de huidige strategische agenda 2014-2020. Daarna 

beschrijven we de start van de nieuwe strategische agenda, de regiodeal en het memorandum voor 

de Provinciale Statenverkiezingen. Tot slot doen we verslag van het gehouden ‘Rondje langs de 

Raden’. In bijlage 1, vanaf bladzijde 22, staat een nadere toelichting op de realisatie van het jaarplan 

2018. 

 

1.1. Evaluatie strategische agenda 2014-2020 

 

De strategische agenda 2014-2020 was een geïntegreerde agenda voor: 

1. de overheidssamenwerking in Regio Noordoost Brabant 

2. de triple helix (ondernemers, kennisinstellingen en overheden) samenwerking in de Stichting 

AgriFood Capital.  
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De strategische agenda 2014-2020 bevat een aantal publieke opgaven, uit te voeren door de 

‘regionale bestuurlijke samenwerking’ (lees: Regio Noordoost Brabant), met name op het gebied van 

ruimtelijk-economische thema’s (Basics). De opgaven op het gebied van economische 

structuurversterking (Business), innovatie (Innovation) en Werk (People) zijn aangejaagd door de 

triple helix-samenwerkingen van ondernemers, kennisinstellingen en overheden: AgriFood Capital 

(Innovation), OndernemersLift+ (Business) en AgriFood Capital Werkt! (People).  

 

De strategische agenda 2014-2020 bestond uit 14 ambities en 21 doelen. Deze ademen allemaal de 

tijdgeest van 2014 en zijn illustratief voor het (pionierend) begin van Regio Noordoost Brabant en 

triple helix-samenwerking AgriFood Capital. Hieronder beschrijven we de stand van zaken van die 

ambities en doelen. Dat doen we waar mogelijk kwantitatief, vaak ook kwalitatief.  

 

Terugblikkend valt op dat de ambities en doelen erg gedetailleerd zijn geformuleerd. Een formulering 

in de vorm van een richting of koers zou beter zijn geweest. In sommige gevallen hebben we daarom 

volstaan met een kwalitatieve schets van de stand van zaken. Een kwantitatieve beoordeling zou 

namelijk weinig zinvol zijn of voorbijgaan aan de indertijd gangbare gedachte over een ambitie of 

doelstelling. In de praktijk hebben Regio Noordoost Brabant en de Stichting AgriFood Capital 

overigens veel meer in gang gezet dan in de strategische agenda is opgenomen. 

 

In 2017 is de regionale samenwerking tussentijds geëvalueerd (onder de noemer Midterm Review). 

Een van de conclusies was: we moeten meer focus aanbrengen in de inhoud. Daarom hebben we 

drie inhoudelijke prioriteiten (‘prioritaire opgaven’) benoemd. In dit jaarverslag melden we de stand 

van zaken per prioriteit:  

 

1. De transitie van de landbouw (paragraaf 2.1) 

2. Energie en Klimaat (paragraaf 2.2) 

3. Voeding en Gezondheid (paragraaf 3.1). 

 

Uit de evaluatie van de strategische agenda 2014-2020 kwam ook het volgende naar voren:   

• Er is weliswaar minder bereikt dan we ambieerden in 2014 (bij het schrijven van de strategische 

agenda), maar meer dan je nu zou verwachten op basis van capaciteit, middelen en 

beeldvorming.  

• Het programma was erg omvangrijk, met te veel doelstellingen en abstracte ambities en te 

weinig focus. 

• Als we letterlijk kijken naar de ambities en doelstellingen hebben we zeker niet alles bereikt. In 

de ‘geest’ van deze ambities en doelstellingen 

hebben we echter wel het nodige bereikt: we 

zijn duidelijk op weg naar wat we in de 

strategische agenda voor ogen hadden.  

• Er is veel met en voor elkaar gedaan, maar 

soms wel ten koste van duidelijkheid en 

draagvlak. 

Bekijk hier een complete evaluatie strategische 

agenda 2014-2020. Bespreking van de evaluatie huidige strategische agenda 

https://www.agrifoodcapital.nl/cache/evaluatie-strategische-agenda-2014+2020_5259/evaluatie-strategische-agenda-2014+2020.pdf
https://www.agrifoodcapital.nl/cache/evaluatie-strategische-agenda-2014+2020_5259/evaluatie-strategische-agenda-2014+2020.pdf
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1.2. Nieuwe strategische agenda 

 

In december 2018 zijn we begonnen met (de voorbereidingen voor) het opstellen van een nieuwe 

strategische agenda 2020-2028. Dit plan van aanpak, ‘de regioreis’, hebben we met veel partijen 

binnen en buiten de regio gedeeld. Ons doel: bouwen aan het benodigde draagvlak, met name bij de 

gemeenteraden. In 2019 stellen we samen de strategische agenda op, en begin 2020 nemen de 

gemeenten en waterschappen hier een besluit over. Lees hier meer over de regioreis. 

 

1.3. Regiodeal 

 

Regio Noordoost Brabant en stichting AgriFood Capital (AFC) hebben in 2018 samengewerkt aan het 

opstellen van een voorstel om te komen tot een ‘regiodeal’ met het kabinet. Klik hier voor de 

samenvatting voorstel ‘regiodeal’. De inzet was de transitie van de landbouw, in het bijzonder de 

intensieve veehouderij, naar een circulaire, mens- en diervriendelijke productie van eiwitten. Ons 

voorstel behoorde helaas niet tot de 12 voorstellen die uiteindelijk zijn opgenomen in een definitieve 

regiodeal. Dat kwam niet zozeer door de inhoud, maar eerder door de verdeling van de middelen 

over de verschillende landsdelen. Daarbij had onze provincie (met Brainport) al eerder geprofiteerd 

van een eerste tranche. Ook heeft een rol gespeeld dat de varkensbedrijven in onze regio aanspraak 

kunnen maken op een deel van de 200 miljoen euro aan subsidie voor de sanering van de 

varkenshouderij. In 2019 volgt een derde tranche voor de regiodeal en doen zich dus nieuwe kansen 

voor. Ons voorstel was overigens beslist geen verloren moeite; deze doet momenteel uitstekend 

dienst als plan van aanpak voor de transitieopgave voor de landbouw, een van de prioritaire 

speerpunten van de regio. 

 

1.4. Memorandum Provinciale Verkiezingen 

 

In de aanloop naar de verkiezingen voor de Provinciale Staten in 2019 hebben we gewerkt aan een 

memorandum van Regio Noordoost Brabant, Stichting AgriFood Capital, AgriFood Capital Werkt! en 

Ondernemerslift+. Daarin hebben we de provincie uitgenodigd om samen te werken aan de 

gemeenschappelijke opgaven van de regio en de provincie. Parallel daaraan hebben we een 

lobbytraject opgezet om de lijsttrekkers van de grootste fracties te informeren over deze uitnodiging 

aan de nieuwe Provinciale Staten.  

 

1.5. 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 medewerkers gesproken over het 

functioneren van de regionale samenwerking. Dit initiatief, dat we ‘Rondje langs de Raden’ zijn gaan 

noemen, is ontstaan om de volgende redenen: 

• Er was wederzijds behoefte om (opnieuw) met elkaar kennis te maken. 

• We wilden met elkaar in gesprek gaan over het nut en de noodzaak van samenwerking binnen 

Regio Noordoost Brabant en AgriFood Capital voor de gemeenten en waterschappen. 

https://www.samenopregioreis.nl/
https://www.agrifoodcapital.nl/cache/regiodeal-agrifood-capital-noordoost+brabant-2018_3994/regiodeal-agrifood-capital-noordoost+brabant-2018.pdf
https://www.agrifoodcapital.nl/cache/memorandum-provinciale-staten-2019_5187/memorandum-provinciale-staten-2019.pdf
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• We wilden de gemeenten en waterschappen informeren over de resultaten van de 

samenwerking, regionaal én lokaal. 

• We wilden de gemeenteraden meer betrekken bij de regionale samenwerking, nu en in de 

toekomst. 

 

Tijdens de gesprekken viel vooral het volgende op: 

• De bijeenkomsten, 19 in totaal, werden goed bezocht. De opzet werd goed ontvangen. Het 

merendeel van de raden waardeerde het gesprek.  

• De gesprekken boden ruimte om de dialoog aan te gaan en gevoelens te uiten, maar ook om 

constructieve stappen naar de toekomst te zetten. Er waren veel frustraties uit het verleden en 

irritaties. Deze emoties werden versterkt door berichtgeving in de media en politiek. 

• ‘Eigenaarschap’ nemen is erg belangrijk. In de huidige opzet moeten we het immers samen doen. 

Er was een direct verband merkbaar tussen de rol van de collegeleden en de houding van de 

raad. 

• Raadsleden voelen een te grote afstand, waardoor ze hun rol onvoldoende kunnen pakken. Dat 

komt ook doordat niet altijd duidelijk is wat de regionale samenwerkingen doen. Verder is niet 

altijd duidelijk waar de raad precies over gaat.  

• Het beeld van raadsleden over de regionale samenwerkingen wijkt erg af van de werkelijkheid. 

• Eén strategische agenda voor meerdere organisaties werkt verwarrend (‘spaghetti’), evenals één 

beeldmerk (AgriFood Capital).  

 

Het Rondje langs de Raden leverde de volgende verbeterpunten op: 

 

1. Rollen: voor een succesvolle regionale samenwerking is het belangrijk dat alle betrokken partijen 

hun rol pakken en ook kúnnen pakken. Dat vraagt om eigenaarschap en verantwoordelijkheid 

nemen: 

• De raden stellen de strategische agenda (inhoud) en het samenwerkingsconvenant 

(organisatie en geld) vast en controleren de collegeleden op de uitvoering ervan.  

• De collegeleden bereiden de strategische agenda en het samenwerkingsconvenant voor, 

betrekken de raden hierbij, voeren deze agenda uit en rapporteren hierover naar de raden.  

• De werkorganisatie van de regionale samenwerking ondersteunt de raden, de colleges en AB 

en DB van het waterschap bij de invulling van hun rollen. Dit vraagt ook om ambtelijke en 

bestuurlijke inzet vanuit de gemeenten en waterschappen. 

 

2. Strategische agenda: in de komende periode werken we toe naar een nieuwe strategische 

agenda voor Regio Noordoost Brabant. We betrekken de raden, zoals zij wensten, hier intensief 

bij, zowel bij de inhoud als het proces. Ook komt er een duidelijke relatie tussen deze agenda, de 

jaarplannen en -verslagen en de bereikte resultaten. De agenda van AgriFood Capital koppelen 

we hiervan los. 

 

3. Communicatie: om de raden beter in de gelegenheid te stellen om hun rol te pakken in Regio 

Noordoost Brabant, is het nodig om de communicatie met hen te verbeteren. Hiervoor voeren 

we de volgende verbeteracties door: 
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• We ontvlechten de communicatie van AgriFood Capital en Regio Noordoost Brabant en zijn 

duidelijker over waar welke organisatie over gaat. 

• We communiceren in heldere (klare) taal.  

• We maken nut en noodzaak van regionaal samenwerken duidelijk.  

• Colleges en werkorganisatie gaan actiever communiceren.  

• Via een eigen nieuwsbrief gaan we gerichter communiceren richting raden en bestuurders. 

Om de communicatie in de regionale samenwerking met de raden te verbeteren, hebben we een 

Raadsgroep Communicatie gevormd. Deze raadsgroep bestaat uit 14 raadsleden uit de regio.  

 

Klik hier voor alle bevindingen, conclusies en aanbevelingen van het ‘Rondje langs de Raden’ en hier 

voor de meest gestelde vragen met antwoorden. 

  

Nuttige gespreken tussen gemeenteraadsleden tijdens ‘Rondje langs de 
Raden’ 

https://www.regionoordoostbrabant.nl/storage/cms/files/2019/reflectie_rondje_langs_de_raden_voor_raden_def.pdf
https://www.regionoordoostbrabant.nl/storage/cms/files/2019/rondje_langs_de_raden_meest_gestelde_vragen.pdf
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Hoofdstuk 2: Duurzame Leefomgeving   
 

In dit hoofdstuk over het programma Duurzame leefomgeving komen de prioritaire opgaven 

'Transitie van de landbouw' en ‘Energie & Klimaat' aan bod, evenals ‘Natuur’. In bijlage 1, vanaf 

bladzijde 22, lichten we de realisatie van het jaarplan 2018 nader toe. 

 

2.1. Transitie landbouw (prioritaire opgave) 

 

We hebben de transitie van de landbouw (officieel: transitie naar een sociaal, ecologisch en 

economisch duurzame landbouw) bevorderd en versneld. Daarin zijn we geslaagd door regionale 

afstemming, door programmaontwikkeling in onderlinge samenwerking én door samenwerking met 

de provincie en de regio Zuidoost Brabant, zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau.  

 

Voor een duurzame mestbeverwerking is een bestuurlijke stip op de horizon gezet. Deze hebben we 

samen met de andere drie Brabantse regio’s en de provincie vertaald naar een mestvisie. Deze visie 

is vervolgens regionaal vastgesteld en voorgelegd aan de afzonderlijke gemeenteraden en algemene 

besturen. Ook hebben we voorbereidingen getroffen (in de vorm van een visie en bestuurlijke 

afspraken) om ruimtelijke kaders te gaan opstellen voor mestbewerkingslocaties met 

maatschappelijk draagvlak. Met het eigenlijke opstellen van de kaders starten we in maart 2019.  

 

Voor een emissievrije productie luidt de bestuurlijke stip op de horizon: emissievrij in 2025. De focus 

ligt niet (langer) op visievorming, maar op ontwikkeling van concrete initiatieven. Zo bereiden we nu 

(2019) een aantal initiatieven voor om te experimenteren in bestaande stallen. Daarnaast verkennen 

we de ontwikkeling van een nieuw totaalconcept (AgroProeftuin de Peel). Er zijn enkele initiatieven 

in beeld. 

 

Wat betreft Vrijkomende Agrarische Bedrijven (VAB’s) zijn de doelstellingen: het voorkomen van 

verrommeling van het buitengebied, en het duurzaam hergebruik van lege bedrijfsbebouwing. Op 

lokaal niveau wordt hier al hard aan gewerkt. Op regionaal en provinciaal niveau worden kennis en 

ervaringen gedeeld. De voucherregeling voor extra ondersteuning wordt voortgezet, onder regie van 

een provinciebrede taskforce. Op lokaal niveau lopen diverse pilots.  

 

AgroProeftuin de Peel (voorheen Agro As de Peel) is een 

ontwikkeling van een duurzame circulaire agrarische 

sector met toekomstperspectief en een daaraan 

gekoppeld nieuw kwalitatief hoogwaardig 

productielandschap. Met de inrichting van deze eerste 

integrale proeflocatie aan de Middenpeelweg worden 

drie innovatiesporen aan elkaar gekoppeld: 

1. De transitie naar een zero emissie veehouderij 

2. Alternatieve eiwitproductie  

3. Biomassaverwaarding.  

 
Start uitbreiding AgroProeftuin de Peel. 
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Energieneutrale productie is als enige speerpunt hierbij nog niet geconcretiseerd. Verder blijft de 

‘ontwikkeling van een duurzame circulaire agrarische sector met toekomstperspectief’ werk in 

uitvoering. Het is dus nog niet afgerond. We hebben de proeflocatie uitgebreid van 5 naar 35 hectare 

en ingevuld met 14 proeven op het gebied van alternatieve eiwitproductie, biomassateelt en 

natuurinclusieve landbouw/biodiversiteit. De ontwikkeling van projecten voor de transitie naar een 

zero emissie veehouderij kost veel tijd en is complex. Voor de toepassing van zero emissie 

veehouderij is het voortdurend de vraag of dit haalbaar is op de proeflocatie aan de Middenpeelweg. 

Daarom zetten we ook in op de ontwikkeling van een (of meer) andere proeflocaties en eventueel 

proeven op bestaande bedrijfslocaties. Daarbij worden we ondersteund door toekomstbedrijven en 

koploperprojecten, zoals Eiwitcampus Beers, Duurzame mais telen in permanent grasland, Zero 

emissie-stal Agrifirm en Slateelt met gebruik van mest(warmte).  

 

Op het gebied van bodemverbetering en 

verdrogingsbestrijding monitoren we de proeven op de 

proeflocatie en op gronden van ondernemers. De 

subsidie van de provincie voor de ontwikkeling van een 

compostketensamenwerking wordt gecontinueerd. 

Voor de verbinding natuur, gezondheid en economie 

hebben we een natuurplan ontwikkeld van 30-54 

hectare.  

 

In nauwe samenwerking met de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) en Omgevingsdienst Zuid 

Oost Brabant (ODZOB) verzamelen en delen we kennis op het gebied van veehouderij en 

volksgezondheid. Ons gezamenlijke doel is om de burgers in de regio Oost Brabant zo goed mogelijk 

te beschermen tegen volksgezondheidsrisco’s vanuit de veehouderij. Daarnaast willen we door 

onderlinge afstemming samen beleidsvoorstellen ontwikkelen voor lokaal, provinciaal en landelijk 

beleid. Daarbij werken we uiteraard ook nauw samen met de GGD en provincie (bijvoorbeeld in het 

kader van de ‘Health deal’). Informatie en kennis wordt in de bestuurlijke kopgroep samengebracht 

en besproken. Begin 2019 is ter aanvulling gekozen voor een samenwerking op dit thema door Regio 

Noordoost Brabant, GGD en ODBN. Een plan van aanpak wordt nu (eerste deel 2019) uitgewerkt. 

 

2.2. Klimaat & Energie (prioritaire opgave) 

 

Klimaat 

Eind 2017 hebben de provincie en regio het klimaatadaptatieprogramma ondertekend. In 2018 

hebben we concrete projecten opgestart (of doorgestart). Denk hierbij aan projecten op het gebied 

van verdiepende klimaatstresstesten, de sponswerking van de bodem, robuuste 

beekdallandschappen en klimaatbewustzijn van inwoners van de regio. 

 

In de projecten verdieping klimaatstresstesten en robuuste beekdallandschappen kijken we zowel 

naar het bebouwde als onbebouwde gebied. Ook komen wateroverlast, droogte en hittestress aan 

de orde. Daarnaast ontwikkelen we de contouren voor een regionaal project sponswerking bodem. 

Daarmee willen we de aanwezige kennis over innovatieve projecten op het gebied van 

Ondertekening natuurplan met Groen 
Ontwikkelfonds Brabant. 
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bodemverbetering en klimaatadaptatie voor de Regio 

Noordoost Brabant ontsluiten en gericht aanbieden 

aan ondernemers en agrariërs. Ook hebben de 

projectcontouren voor klimaatadaptieve 

bedrijventerreinen ontwikkeld, in samenwerking met 

kennisinstellingen en bedrijventerreinenorganisaties / 

belangenorganisaties. In het project 

klimaatbewustzijn gaan we de inwoners van onze 

gemeenten ondersteunen om zelf aan de slag te gaan 

met klimaatadaptatie. 

 

We hebben onze regio voor klimaatadaptatie op de 

kaart gezet tijdens verschillende regionale en 

landelijke bijeenkomsten. Zo hebben we een presentatie verzorgd tijdens de Klimaattop in Breda in 

juni 2018. Ook op landelijk niveau (Deltateam, Deltacommissaris) volgt men de ontwikkelingen in 

onze regio. De provincie Noord-Brabant steunt de regionale samenwerking onvoorwaardelijk en er 

zijn korte lijnen gelegd met de trekkers en contactpersonen die op de schaal van de provincie en 

Zuid-Nederland werken aan klimaatadaptatie. Tussen de Regio Zuidoost-Brabant / Metropool Regio 

Eindhoven en Regio Noordoost Brabant vindt kennisuitwisseling plaats over regionale projecten. 

Zuidoost-Brabant werkt op dit moment aan een Regionale Klimaatagenda Brainport en een drietal 

regionale projecten (geïnspireerd door onze aanpak in Noordoost Brabant). 

 

Energie 

Het Rijk heeft verschillende energieregio’s benoemd en hen de taak gegeven om een Regionale 

Energiestrategie (RES) te ontwikkelen. De Stuurgroep RES, bestaande uit provincie, 

energiemaatschappij, waterschappen en een aantal gemeenten, heeft daarbij de leiding. Het traject 

heeft daarmee een andere invulling gekregen. De ontwikkeling van de RES is gestart in 2018 en loopt 

door tot 2020. Het accent is verschoven en ligt nu op het ontwikkelen een regionale energiestrategie. 

Dat komt vooral door landelijke ontwikkelingen en verplichtingen van het Rijk. Vanuit de Regio 

Noordoost Brabant zoeken we aansluiting bij de strategie voor onze regio. 

 

2.3. Natuur 

 

Tot en met 2017 hebben we geïnvesteerd in 11 gebiedsopgaven2. Daarna is besloten om de integrale 

gebiedsopgaven niet langer te financieren. De integrale gebiedsopgaven hebben nu ieder hun eigen 

traject, hoewel de financiering van Het Groene Woud wel doorloopt. In 2018 hebben we als Regio 

Noordoost Brabant deelgenomen aan de overleggen van het Van Gogh National Park en die van het 

Natuurnetwerk Brabant. We zijn eveneens betrokken geweest bij het opstellen van het manifest 

Brabant Mozaïek in Ontwikkeling. 

 
2 Deze gebiedsopgaven zijn: 1. Oostelijke Langstraat 2. Maasoever Park 3. Meanderende Maas 4. Noordelijke Maasvallei 5. 

Raamvallei 6. Groene Delta  7. Duits Lijntje 8. Knooppunt Veghel 9. Dommelvallei 10. Aa-dal  11. AgroProeftuin de Peel. 

Klimaatadaptatie 
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Hoofdstuk 3: Bedrijvigheid   
 

In dit hoofdstuk beschrijven we de acties uit het programma Bedrijvigheid op het gebied van de 

prioritaire opgaven Voeding & Gezondheid, Economische strategie, Investeringsfonds MKB Innovatie, 

Internationale samenwerking, We are Food en het Leisure ontwikkelfonds. In bijlage 1, vanaf 

bladzijde 28, vindt u een nadere toelichting op de realisatie van het jaarplan 2018. 

 

3.1. Voeding & Gezondheid (prioritaire opgave) 

 

Regio Noordoost Brabant heeft drie prioritaire thema’s benoemd. Voeding & Gezondheid is er een 

van. Daarmee is het zowel een zelfstandig thema als een integraal onderdeel van de andere thema’s. 

Als voedselregio staat Noordoost Brabant voor grote maatschappelijke uitdagingen. Niet alleen om 

de voedselproductie te verduurzamen, maar ook om het voedselbewustzijn te vergroten. Voedsel en 

voeding zijn immers onlosmakelijk verbonden met gezondheid. Als inwoner weten welk eetpatroon 

bij hun leefstijl past, kunnen ze beter gezonde en duurzame keuzes maken om op gewicht te blijven 

en langdurige aandoeningen voorkomen.  

 

Gezond en duurzaam kiezen betekent ook: 

minder verspillen. In Nederland wordt jaarlijks 

een kwart van al het voedsel verspild. Dat 

gebeurt in de hele keten, van 

voedselproducerende bedrijven tot in 

supermarkten, restaurants en bij mensen 

thuis. Het is beter voor milieu en klimaat om 

kringlopen te sluiten en zoveel mogelijk 

(rest)producten te hergebruiken. 

 

Ons programma Voeding & Gezondheid bevat de volgende drie onderdelen met bijbehorende 

ambities:  

1. Data en verspilling - Onze ambitie is dat de verspilling van voedsel in onze regio in 2030 met de 

helft is teruggebracht. We ondersteunen innovaties die daaraan bijdrage. (zie ter illustratie: 

Samentegenvoedselverspilling). Ook is er een samenwerking opgezet tussen de gemeenten ’s-

Hertogenbosch en Meierijstad, samen met Rabobank en Sligro, om data en horeca met elkaar te 

verbinden rond het thema verspilling.  

2. Jeugd en gezondheid - Onze ambitie is dat in 2030 alle kinderen 

in de regio onderwijs en/of voorlichting hebben gekregen over 

gezond voedsel en de waarde ervan. Dat gaan we vooral 

vormgeven vanuit het project Keukenbazen. Vanaf 2019 wordt 

dit door Regio Noordoost Brabant uitgevoerd. Ons streven is om 

met het project een grotere impact te generen in onze regio dan 

in voorgaande jaren al is gerealiseerd.  

3. Bedrijvigheid en innovatie: Hiervoor moet de ambitie nog 

worden geformuleerd.  

 

Minder verspillen van voedsel. 

Winnaars Keukenbazen 2018 

https://samentegenvoedselverspilling.nl/
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In de uitvoering van het programma werken we in de  

samen met ondernemers, kennisinstellingen en 

overheden in de triple-helix organisatie AgriFood 

Capital. Daarnaast biedt samenwerking met hightech- 

en ICT-bedrijven en de gezondheidssector kansen 

voor nieuwe systemen en concepten. Ook willen we 

voorlichting en voedingsonderwijs stimuleren, opdat 

mensen de waarde van voedsel (opnieuw) leren 

kennen. Jong en oud, van inwoner tot professional. 

2018 stond vooral in het teken van het formuleren van een programma en het opbouwen van een 

netwerk. In 2018 is het project ‘Blue Zone Brabant Hub Oss’ succesvol afgerond. Een Blue Zone 

 is een plek waar je langer, gezonder en gelukkiger leeft, woont en werkt.  

 

3.2. Economische strategie 

 

Het 1-loket functioneert sinds februari 2017. Dit 

overleg geeft input voor beleid bij het maken 

van programmeringsafspraken (NRD Heesch 

West, opstarten van Hoogveld-zuid, 

doorontwikkeling Foodpark 2). Wanneer het 

logisch is dat een bedrijf zich op een bepaalde 

locatie vestigt, beperkt de afhandeling van de 

ruimtevraag zich tot een melding. In andere 

gevallen is er discussie over welke locaties voor 

het bedrijf geschikt zijn. Het op deze wijze delen 

van de ruimtevragers tussen gemeenten neemt 

het concurrentiegevoel weg. Ook zorgt het ervoor dat gemeenten niet tegen elkaar worden 

uitgespeeld. Promotie is er op regionaal niveau nog niet van gekomen. Bij het platform 

Vijfsterrenlogistiek is daar wel al over gesproken, maar dat is een samenwerking tussen 'slechts' 

enkele van de regiogemeenten.  

 

De werkvelden economie en arbeidsmarkt werken steeds meer samen. Bij veel gemeenten worden 

beide dan ook al gecombineerd in het poho (wekelijks overleg van ambtenaren met de 

portefeuillehoudende bestuurder). Ook zien we dat economie-deskundigen steeds vaker 

aanschuiven bij de denktank arbeidsmarkt. De reshoring-tool is te gebruiken in Noordoost Brabant. 

De reshoring-tool helpt bedrijven die overwegen hun productie terug te halen vanuit het buitenland 

(reshoring). Deze tool wordt nog niet door ondernemers gebruikt. De samenwerking met het Holland 

Expat Center South is van de grond gekomen. Dit center helpt expats op weg in de regio en ontzorgt 

bedrijven die werken met expats is van de grond gekomen. Veel bedrijven maken daar gebruik van. 

 

In 2018 hebben we een extern bureau opdracht gegeven om een gezamenlijke website te 

ontwikkelen voor het regionale aanbod op bedrijventerreinen. De oplevering daarvan staat gepland 

voor 2019. Wij hebben samen met Provincie Noord-Brabant gewerkt aan de totstandkoming van de 

Bedrijvigheid in de regio. 

Blue Zone Oss 

http://vitalzone.eu/voorbeelden.php
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nieuwe prognoses voor bedrijventerreinen en kantoren. Daarbij hebben we ook de wethouders 

ruimte en economie betrokken.  

 

3.3. Investeringsfonds MKB Innovatie 

 

Via de regeling E&I hebben we 9 innovatieve projecten 

op gebied van voeding, gezondheid en duurzaamheid 

ondersteund met in totaal € 432.500 aan 

subsidiebijdragen. Tijdens het ‘Rondje lang de Raden’ 

zijn ook steeds ondernemers aan het woord geweest, 

die ondersteuning hebben gehad. Daarnaast hebben 

we via de nieuwsbrief, de website en social media 

aandacht geschonken aan de projecten. 

 

3.4. Internationale samenwerking 

 

We hebben periodiek overlegd met Provincie Noord-Brabant en diverse activiteiten en bezoeken 

voorbereid. Daarnaast hebben we de samenwerking met Regio FoodValley en Regio Greenport Venlo 

versterkt. Deze kreeg de naam Food NL. Vanuit het netwerk van de EU-tafel hebben we twee 

aanvragen binnen het Europese programma Horizon2020 ingediend. Beide aanvragen hebben geleid 

tot een subsidie voor projecten met AgriFood Capital BV als partner. Daarnaast hebben we een 

aantal mogelijkheden verkend voor onder andere 

Agro-as De Peel (nu: AgroProeftuin de Peel) 

(POP3). Deze hebben helaas niet tot een volledige 

aanvraag geleid. De timing van de subsidie sloot 

niet goed aan bij die van de lopende projecten en 

programma. 

 

In oktober hebben we gezamenlijk deelgenomen aan de European Week of Regions and Cities in 

Brussel. Tijdens dit bezoek zijn we onder meer ingegaan op het nieuwe Gemeenschappelijke 

Landbouwbeleid (GLB) en de mogelijkheden van beïnvloeding vanuit onze regio hierop. 

 

3.5. Bijdragen We are Food en Leisure ontwikkelfonds  

 

In het kader van We Are Food hebben we gedurende het gehele jaar meerdere grote en kleine 

buitenlandse delegaties ontvangen. De opening van het We Are Food-jaar in maart was daarbij een 

hoogtepunt. Daarnaast kwam in een november de CDA-fractie van het Europees Parlement bij ons 

op werkbezoek. 

 

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. Het themajaar Brabant, European Region of 

Gastronomy 2018 was hiervoor een belangrijke mijlpaal. Het sloot mooi aan op (een deel van) de 

focus van AgriFood Capital. 

Ondertekening samenwerking Food NL 

Regeling Economie & Innovatie 

https://wearefood.nl/
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Hoofdstuk 4: Ruimte & Mobiliteit 
 

In dit hoofdstuk beschrijvingen we de ontwikkeling in 2018 op het gebied van het programma Ruimte 

& Mobiliteit. In bijlage 1, vanaf bladzijde 33, vindt u een nadere toelichting op de realisatie van het 

jaarplan 2018. 

 

4.1. Ruimtelijke ontwikkeling   

 

Er vond in 2018 een samenwerkingsproces plaats met provincie en rijk. Onze regionale 

Omgevingskoers vormde daarbij een waardevolle basis voor de beleids- en visieontwikkeling, op 

zowel regionaal, provinciaal als rijksniveau. Dit werd zichtbaar in onder meer de Brabantse 

omgevingsvisie, de gebiedsdialoog en 

burgerdialoog die met rijk en provincie zijn 

georganiseerd voor de opgave Transitie 

Landbouw én in de goede samenwerking die 

hieruit is ontstaan. Dit was een opmaat naar 

de nationale omgevingsvisie. Deze dialoog 

heeft bijgedragen aan een stevig netwerk dat 

zijn vruchten begint af te werpen in 2019.  

 

Regio Noordoost-Brabant heeft het initiatief genomen om zich samen met Peelgemeenten te gaan 

organiseren rondom de opgave Transitie Landbouw en de stad-platteland relaties met de omliggende 

stedelijke kernen en de daaruit voortvloeiende opgaven voor het landelijk gebied. Samen met rijk, 

provincies, waterschappen en gemeenten werken we toe naar een gezamenlijk agenda voor de 

Peelregio. Dit gebied bestaat uit de landelijke gemeenten in de regio’s Noordoost-Brabant, 

Metropoolregio Eindhoven en Noord- en Midden-Limburg. De regionale agenda zal gaan over de 

strategische opgaven landbouw en het landelijk gebied en de impact daarvan op klimaatverandering, 

energietransitie en verstedelijking. Deze agenda moet gaan zorgen voor samenhang met en 

doorwerking van andere (beleids)trajecten, zoals de Nationale Omgevingsvisie, Visie Landbouw, 

natuur en voedsel (kringlooplandbouw), Interbestuurlijk Programma (IBP) Vitaal Platteland, 

zuidoostelijke zandgronden, Regiodeal en diverse andere provinciale en regionale programma’s. Een 

eerste concept-agenda moet in het eerste kwartaal van 2020 op tafel liggen. 

 

4.2. Bereikbaarheid en Mobiliteit   

 

Voor de snelfietsroute ’s-Hertogenbosch-Eindhoven is de 

verkenningsfase afgerond. De snelfietsroute ’s-

Hertogenbosch-Zaltbommel is onderdeel geworden van 

het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en 

Transport (MIRT) A2 Vught-Deil. De snelfietsroute ’s-

Hertogenbosch-Tilburg wordt onderdeel van de MIRT-

opgave N65/PHS. De bestuursovereenkomsten voor de 

Gebiedsdialoog 

Snelfietsroutes 
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snelfietsroutes Nistelrode-Uden en Uden-Veghel (Meierijstad) zijn met provincie getekend. De 

uitvoering bereiden we momenteel voor. 

 

We hebben vier regionale hoofdopgaven mobiliteit in de regio vastgesteld: 

1. Verduurzamen van de mobiliteit; een regiobrede opgave. 

2. ’s-Hertogenbosch; dé regionale mobiliteitshub voor nationale bereikbaarheid van Noordoost-

Brabant. 

3. Bedrijventerreinen Meierijstad-Veghel goed bereikbaar. 

4. Voorzieningen blijven voor iedereen bereikbaar. 

Het proces is te volgen via een digitale storymap. De regionale opgaven mobiliteit zijn verwerkt in 

beeld (op kaart) en in een memorandum voor de provinciale verkiezingen.  

 

Tijdens de regionale ontwikkeldagen hebben we de volgende besluiten genomen en/of financiële 

afspraken gemaakt met de provincie: 

• In uitvoeringsprogramma 2019 van onze regio staan maar liefst 46 projecten, met 3,9 miljoen 

euro aan cofinanciering door de provincie.   

• Besluit over Bereikbaarheidsplan voor samenloop van de afsluiting van de N65 en diverse 

uitvoeringsprojecten. 

• Ondertekening van de bestuursovereenkomst Snelfietsroute Uden-Veghel. 

• Investering in Zero Emissie (ZE) bussen in 2019 in ’s-Hertogenbosch. 

• Vaststelling van de regionale reactie op de concept-Omgevingsvisie provincie Noord-Brabant. 

• Afspraak over N264/N605 met een investering van € 26 miljoen door de provincie en € 5 miljoen 

door gemeente Uden, met een vervolgstudie naar ruimtelijk-economische aspecten van het 

omklappen van de N605. 

• Afspraak over een gezamenlijke lobby voor goede doorstroming op de A50. 

• Afspraak over lobby met bedrijfsleven rond de A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven voor een 

onderzoek om te komen in de Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). 

• Vaststelling van het Werkplan ruimte en mobiliteit. 

• Investering in de verbindingsweg van de N279 (afslag Keldonk) naar de bedrijventerreinen 

Veghel-West van € 2 miljoen. 

• Vaststelling van het regionaal perspectief op wonen, subregio’s Noordoost Brabant-West en Land 

van Cuijk. 

• Afspraak over communicatie over handhaving door gemeenten (integrale aanpak 

verkeersveiligheid). 

• Investeringen in Hoogwaardig Openbaar Vervoer (haltes en verbindingen). 

• Afspraak over onderzoek naar verbreding van de fietsbrug Oeffelt – Gennep (Boxmeer). 

 

  

Afspraken met de provincie over 
mobiliteit 

http://overmorgen.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=b1f13e0f634a4b59aaa3bc2e44618a3a


 

 
 

 

Jaarverslag Regio Noordoost Brabant 2018, blz.21 

Hoofdstuk 5: Jaarrekening 2018 
 

De jaarrekening van 2018 geeft een getrouw beeld van het vermogen en het resultaat over 2018. Uit 

de jaarrekening blijkt dat de beschikbare middelen, behoudens de geringe overhead, voor het 

realiseren van de doelen is ingezet. De ambities geven nauwelijks ruimte voor fondsvorming. Om de 

ambities voor 2019-2020 te kunnen realiseren zal Regio Noordoost Brabant strikt op de uitvoering 

van projecten en de bijbehorende financiële verplichtingen monitoren.  

 

Het resultaat over 2018 van € 138.000 is grotendeels een gevolg van meer gerealiseerde 

opbrengsten dan begroot door eenmalige voordelen van vrijval op projecten uit de 

subsidieprogramma’s REAP en Streeknetwerken en een dekking uit de bestemmingsreserve. Deze 

waren niet op de begroting voorzien. Ook verkregen wij iets hogere opbrengsten van de 

regiopartners. Per saldo een € 90.000 voordeel. De kosten vallen ca. € 48.000 lager uit dan totaal 

begroot. Vooral door onderbenutting op de programma’s economie en ruimte & mobiliteit. 

 

Voor de komende twee jaar van het convenant heeft Regio Noordoost Brabant totaal € 525.000 

gereserveerd voor de uitvoering van de programma’s in het kader van de strategische agenda 2014-

2020. Voor de vaste verplichtingen die Regio Noordoost Brabant is aangegaan is niets gereserveerd. 

We gaan dus reserveringen aanleggen voor vaste in de jaarlijkse begroting opgenomen uitgaven, 

zoals het Leisure Ontwikkelfonds (LOF), streekhuis Het Groene Woud en Ondernemerslift+3. Wij 

hebben deze werkwijze aangepast om een vlakker verloop van het financiële resultaat te krijgen en 

eventuele overschotten van de regio direct na afloop van het boekjaar in te kunnen zetten voor de 

opgaven en doelstellingen van Regio Noordoost Brabant.  

 

We blijven inzetten op een efficiënte organisatie, zodat de uitvoeringskosten in een gewenste 

verhouding blijven tot de programmakosten. Voor Regio Noordoost Brabant zijn de overheadkosten 

9,8%. Met de totale middelen uit het Regiofonds is dit voor de samenwerkende 

uitvoeringsorganisaties met een percentage van 15,8% ook gelukt en blijven we ruimschoots binnen 

het afgesproken maximum van 25%. 

In bijlage 2 en 3 staan resp. een aanvullende toelichting en de volledige jaarrekening 2018 met 

controleverklaring.  

 

De Bestuurlijke Regie Groep heeft op 4 juli 2019 ingestemd met: 

1. Het jaarverslag inclusief jaarrekening 2018 vast te stellen, die sluit met een positief resultaat van  

€ 138.000.  

2. € 75.000 te bestemmen voor de ontwikkeling van de strategische agenda en de organisatie. 

3. € 15.000 te bestemmen voor Mozaïek Dommelvallei. 

4. € 15.000 te bestemmen voor het inhuren van capaciteit voor de programma’s ‘Economie & 

Innovatie’ en ‘Internationalisering’ voor 2019 

5. € 33.000 toe te voegen aan de Algemene Reserve, zodat deze middelen ingezet kunnen worden 

aan de hand van de werkplannen 2020.   

 
3 Overigens neemt AgriFood Capital BV met ingang van 2019 de regiobrede activiteiten binnen Ondernemerslift+ over van 

Regio Noordoost Brabant. Dit is een wijziging ten opzicht van 2017 en 2018, toen daarvoor nog wel gereserveerd werd. 
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Bijlage 1: Toelichting realisatie jaarplan 2018 
 

We gaan op dezelfde wijze als in het jaarverslag 2017 een verantwoording geven van de realisatie 

van de voornemens uit het jaarplan 2018 over de programma’s. Aan de hand van het jaarplan 2018 

wordt aangegeven of de actie gerealiseerd (☺), deels gerealiseerd () of niet () gerealiseerd is, 

met een eventuele toelichting. 

 

Hoofdstuk 1: Veerkrachtige Leefomgeving   
 
1.1 Regionale aanpak transitie landbouw 
 
Wat zouden we daarvoor in 2018 gaan doen en hebben we gedaan?   
  

 Actie jaarplan: algemeen  Realisatie Eventuele toelichting  

Per spoor opzetten / verder uitwerken van 
een programma door de ambtelijk trekkers 
die inzicht geven in ambitie, doelen/ 
mijlpalen, strategie, plan van aanpak 
(planning, mensen, middelen)  

☺ 

In het werkplan 2019 is deze verdere 
uitwerking gemaakt van het jaarplan. 

Periodieke ambtelijke en bestuurlijke 
afstemming kopgroep NOB ☺ 

Dit is georganiseerd. 

Periodieke bestuurlijke afstemming tussen 
NOB en ZOB ☺ 

Er is zowel ambtelijke als bestuurlijke 
afstemming met Regio Zuidoost Brabant. 

Periodieke  bestuurlijke afstemming tussen 
NOB, ZOB, Provincie   ☺ 

Dit vindt regelmatig plaats. Naast Zuidoost 
Brabant nemen ook Midden- en West 
Brabant deel aan dit overleg. 

 
 

 Actie jaarplan: duurzame mestverwerking Realisatie Eventuele toelichting   
Bestuurlijke stip-op-de-horizon 

☺ 

Er is samen met de andere drie regio’s en de 
provincie een mestvisie opgesteld. Deze is 
regionaal vastgesteld.  

Ruimtelijke kaders met maatschappelijk 
draagvlak faciliteren 
 

 

Met dit proces wordt in maart 2019 gestart. 
Visie en bestuurlijke afspraken zijn wel al 
gemaakt.  

Verkenning bedrijfsmodel 

 

  

Eigenaarschap agrarische sector  
 

Is onderdeel van vervolgproces 

Collectief bedrijfsmodel voor 
mestverwaarding  

Eerst moeten kaders helder zijn en 
gedragen.  
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 Actie jaarplan: emissievrije productie Realisatie Eventuele toelichting   
Bestuurlijke stip-op-de-horizon (emissievrij 
2025)  

Focus ligt niet (langer) op visievorming, maar 
ontwikkeling van concrete initiatieven in 
samenwerking / door triple helix organisatie. 

Behoefteverkenning en bereidheid 
bedrijfsinitiatieven  

 

(Criteria voor) experimenteerruimte, 
generieke meetmethodiek  

  

Testen/ ontwikkelen/ toepassen 
pilotprojecten in bestaande stallen  

Er zijn op dit vlak een aantal initiatieven die 
nu (2019) worden voorbereid.  

Ontwikkelen en voorbereiding nieuw 
totaalconcept (Agro As de peel)  

Verkenning loopt. Er zijn enkele initiatieven 
in beeld.  

 
 

Actie jaarplan: Vrijkomende Agrarische 
Bedrijven (VAB’s) 

Realisatie Eventuele toelichting  

Voorkomen verrommeling buitengebied en 
duurzaam hergebruik lege 
bedrijfsbebouwing 

 

Lopend proces op lokaal niveau waarbij op 
regionaal en provinciaal niveau kennis en 
ervaringen worden gedeeld.  

Creëren bewustwording bij markt en 
gemeenten  

Loopt op lokaal niveau. Geen regionale inzet.  

Doorontwikkeling en implementatie 
voucherregeling ondersteuning boeren ☺ 

Voucherregeling krijgt vervolg. Loopt via 
provinciebrede taskforce 

Uitvoeren 10 pilotprojecten 

 

Op lokaal niveau lopen diverse pilots. Exacte 
aantal niet in beeld.  

 
 

 Actie jaarplan:  Agro As de Peel Realisatie Eventuele toelichting   
Ontwikkeling van een duurzame circulaire 
agrarische sector met toekomstperspectief 
en een daaraan gekoppeld nieuw kwalitatief 
hoogwaardig Agro As de Peel 
productielandschap. Het gaat daarbij om de 
volgende speerpunten. In 2018 worden op al 
deze punten pilotprojecten (door)ontwikkeld 
en uitgevoerd.  

 

Energieneutrale productie is als enige 
speerpunt niet geconcretiseerd. Verder is de 
‘ontwikkeling van een duurzame circulaire 
agrarische sector met toekomstperspectief’ 
werk in uitvoering en dus nog niet afgerond. 

Innovatieve en duurzame primaire 
productie, met transitie veehouderij: 

• Ondersteuning 
toekomstbedrijven/koploperprojecten 
op bestaande bedrijfslocaties 

• Inrichting integrale proeflocatie 
Middenpeelweg met koppeling drie 
innovatiesporen: transitie zero emissie 
veehouderij, alternatieve eiwitproductie 
en biomassaverwaarding. 

☺ 

De proeflocatie is uitgebreid naar 35 hectare 
en ingevuld met 14 proeven op het gebied 
van alternatieve eiwitproductie, 
biomassateelt en natuurinclusieve 
landbouw/biodiversiteit.  
Projecten voor de transitie naar zero emissie 
veehouderij ontwikkelen kost veel tijd en is 
complex. Voor de toepassing van zero 
emissie veehouderij is het de constante 
vraag of dit haalbaar is op de proeflocatie 
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 aan de Middenpeelweg. Daarvoor zetten we 
ook in op een andere locatie en eventueel 
op bestaande bedrijfslocaties. 
Er vindt ondersteuning plaats van plannen 
van toekomstbedrijven/koploperprojecten: 
Eiwitcampus Beers, Duurzame mais telen in 
Permanent grasland, Zero emissie stal 
Agrifirm en Slateelt met gebruik van 
mest(warmte). 

Bodemverbetering en verdrogingsbestrijding 

☺ 

Monitoring, proeven op de proeflocatie en 
op gronden van ondernemers. Continuering 
van de subsidie door de provincie voor de 
ontwikkeling van een 
compostketensamenwerking. 

Verbinding natuur, gezondheid en economie  

☺ 

Natuurplan 30-54 hectare. 

Energieneutrale productie 

 

Er hebben zich geen concrete initiatieven 
aangediend en ook de provincie heeft dit 
vooralsnog niet verder opgepakt.  

 
 

 Actie jaarplan: gezondheid 
  

Realisatie Eventuele toelichting  

In nauwe samenwerking met de ODBN en 
ODZOB richten we ons op het gezamenlijk 
verzamelen, delen en afstemmen van kennis 
op het gebied van veehouderij en 
volksgezondheid, om zo de burgers in de 
regio Oost Brabant zo goed mogelijk te 
beschermen tegen volksgezondheidsrisco’s 
vanuit de veehouderij en van daaruit komen 
met beleidsvoorstellen voor lokale, 
provinciale en ook landelijk beleid. Hierin 
wordt uitdrukkelijk ook samengewerkt met 
de GGD en provincie (o.a. in relatie tot de 
‘Health deal’)  
In de relatie tussen veehouderij en 
volksgezondheid spelen verschillende 
thema’s en aspecten een rol. We richten ons 
op de volgende. 

☺ 

Informatie en kennis wordt in de 
bestuurlijke kopgroep samengebracht en 
besproken.  
 
 
Begin 2019 is aanvullend gekozen voor een 
samenwerking op dit thema door regio NOB, 
GGD en ODBN. Plan van aanpak wordt nu 
(eerste deel 2019) uitgewerkt.  
Daarbij wordt vooralsnog gericht op de regio 
NOB en (nog) geen relatie met de healthdeal 
gelegd.  

Geurhinder (indirect ziek worden door 
gevoel van onbehagen als gevolg van 
geurhinder); 

 

Deze onderwerpen komen wel aan de orde 
in de bestuurlijke vergaderingen. Worden 
verder opgepakt als onderdeel van het 
vervolg (zie eerder) 

Belasting door fijnstof en endotoxinen (dode 
celwandresten van bacteriën die 
luchtwegklachten bij de mens kunnen 
veroorzaken); 

 

Idem.  
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Zoönosen (van dier op mens overdraagbare 
infectieziekten);  

Idem. 

Antibioticaresistentie (vorming van bacteriën 
die niet meer gevoelig zijn voor bepaalde 
antibiotica). 

 

Idem. 

We ontwikkelen samen enkele pilotprojecten 
die bijdragen aan een gezondere 
leefomgeving.  

 

Idem. 

Dit doen we in samenhang met ook andere 
innovatieve projecten die bijdragen aan een 
gezonde leefomgeving. Lopende initiatieven 
zijn: gezondheidsprogramma’s op de 
Maashorst, Blue Zone Oss.   

 

Idem. 

 

1.2. Klimaat, gezondheid, natuur  en energie 
 
Wat wilden we in 2018 bereiken? 

Klimaat  

Klimaatbestendige en bewuste regio. Daarbij gaat het om: hitte, droogte, wateroverlast en 

waterveiligheid.   

  

Gezondheid  

In 2018 werkt de regio de uitgangspunten/basisprincipes van de ‘Blue Zone-theorie’ / gezonde en 

vitale regio verder uit. Het gaat daarbij om een combinatie van Groene leefomgeving (o.a. natuurlijke 

beweging, maar ook gezondheidslandschappen), voeding (80% regel, bonen en wijn), sociale cohesie 

(geloof, geliefden op de 1e plaats, sociale netwerken gezond gedrag) en vitale arbeidsmarkt  Vanuit 

de verbinding van de lopende programma’s ‘veerkrachtige leefomgeving’, ‘voeding en gezondheid’ 

en ‘AgriFood Werkt!’ zijn er mogelijkheden voor bedrijven en andere organisaties om hier met 

innovatieve concepten op in te spelen. Dit versterkt het realiseren van de missie van AgriFood 

Capital.  

  

Natuur  

We zien juist voor (agrarische) ondernemers een sleutelrol  in het leveren van ‘ecosysteemdiensten’, 

waarmee doelen voor natuur en water en voor de agrifood keten kunnen worden gerealiseerd. We 

richten ons (ondermeer in de 11 gebiedsopgaven) op het inspireren, het verbinden van partijen en 

het aanjagen van nieuwe voorbeelden en pilots waarbij een verbinding wordt gelegd tussen 

(agrarisch) ondernemerschap / bedrijven en investering in landschap, biodiversiteit, natuur 

(ontwikkeling en beheer), duurzame bodem.   

  

Energie  

Gezamenlijk met de Provincie is er behoefte aan de ontwikkeling van een overall-perspectief op 

duurzame energie. Dit is een randvoorwaarde voor de economie en bedrijvigheid van de toekomst. 

Ook vanuit preventief oogpunt  voor het voorkomen van klimaatverandering is een regionale aanpak 

van belang.   
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Wat zouden we daarvoor in 2018 gaan doen en hebben we gedaan?   
  

 Actie jaarplan: klimaat  Realisatie Eventuele toelichting  

(Door)ontwikkelen regionale klimaatstrategie 
bebouwd gebied (gericht op m.n. hitte, 
extreme buien  

☺ 

Eind 2017 is het klimaatprogramma 
ondertekend door provincie en regio. In 
2018 is hier concreet inhoud aan gegeven 
door het opstarten/doorstarten van 
concrete projecten: verdieping 
klimaatstresstesten (in juni benchmark 
uitgevoerd), sponswerking bodem, robuuste 
beekdallandschappen en waterbewustzijn.  

(Door)ontwikkelen klimaatstrategie 
onbebouwd gebied (samen met 
ondernemers, innovaties gericht op 
voorkomen van/ anticiperen op 
wateroverlast en droogte) 
 

☺ 
 

In het project robuuste 
beekdallandschappen kijken we nadrukkelijk 
naar het onbebouwd gebied en betreft 
zowel wateroverlast als droogte. Daarnaast 
ontwikkelen we de contouren van een 
regionaal project Sponswerking Bodem om 
de aanwezige kennis over innovatieve 
bodemverbeterings/ 
klimaatadaptatieprojecten voor de regio 
NOB te ontsluiten en gericht aan 
ondernemers en agrariërs aan te bieden. 

Stimuleren van/ ontwikkelen vijftal 
innovatieve projecten in 3O verband   

 

We hebben de projectcontouren voor 
klimaatadaptieve bedrijventerreinen 
ontwikkeld, in samenwerking met 
kennisinstellingen en 
bedrijventerreinenorganisaties / 
belangenorganisaties.  

 
  

 Actie jaarplan: gezondheid 
  

Realisatie Eventuele toelichting  

Aanhaken bij / versterken van Brabantse 

Healthdeal met regiospecifieke ‘roadmap’ en 

projecten 

 
Wel geprobeerd, maar geen vervolg 
gekregen 

Aanpak / gerichte projecten i.r.t vitale 
landbouw/ transitie veehouderij (zie eerder) 
 

☺ 

Zie transitie landbouw 

Doorontwikkeling programmalijn ‘gezonde 
en vitale regio’ vanuit de programma’s groen 
blauw, vitale landbouw, voeding en 
gezondheid, vitale arbeidsmarkt.  

☺ 

De regio heeft drie prioritaire thema’s 
benoemd, waar ‘voeding en gezondheid’ er 
een is. Daarmee is het zowel een zelfstandig 
thema als een integraal onderdeel van het 
andere thema’s.  

Integraal onderdeel van regionale 
bouwsteen omgevingsvisie   

 

2018 heeft in het teken gestaan van 
verkennen van het begrip gezondheid. 
Bewustwording op het thema is vergroot, 
verankering in regionale projecten moet 
grotendeels nog plaatsvinden. 
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(door)ontwikkelen innovatieve concepten: 
gezondheidsprogramma’s Maashorst, Blue 
Zone Oss 

☺ 

In 2018 is het project ‘Blue Zone Brabant 
Hub Oss’ succesvol afgerond.  
 

 
 

 Actie jaarplan: natuur Realisatie Eventuele toelichting   
Doorontwikkelen/ stimuleren van integrale 
gebiedsopgaven, Maashorst, Groene Woud 
en projecten op samenhang natuur en 
economie in samenwerking met 
belangenorganisaties, onderwijs.  

 
 

Tot en met 2017 is geïnvesteerd in de 
gebiedsopgaven. Daarna is de beslissing 
gemaakt om de integrale gebiedsopgaven 
niet langer te financieren. De integrale 
gebiedsopgaven hebben hun eigen trajecten. 
De financiering van Het Groene Woud loopt 
wel door. 

Gebundelde samenwerking, o.a. in Van Gogh 
National Park 
 

☺ 

In 2018 hebben we als regio deelgenomen 
aan de overleggen van het Van Gogh 
National Park, aan de overleggen van het 
Natuurnetwerk Brabant. We zijn betrokken 
geweest bij het opstellen van het manifest 
‘Brabant Mozaïek in Ontwikkeling’. 

Uitvoeren programma Brabant bodem 
bewust    

Is niet opgepakt  

Bieden inspirerend podium  
☺ 

Door onze deelname in verschillende 
overleggen (Natuurnetwerk Brabant, Van 
Gogh National Park) kunnen we de regio 
informeren over interessante 
ontwikkelingen.  Zo hebben we in een 
portefeuillehoudersoverleg  Duurzame 
Leefomgeving Mary Fiers (directeur GOB) 
uitgenodigd en hebben we meegedacht met 
de totstandkoming van het Manifest 
‘Brabants Mozaiek in Ontwikkeling’ van de 
Manifestpartners.  

 
  

 Actie jaarplan: energie 
  

Realisatie Eventuele toelichting  

Met kennispartners en bedrijven maken we 
een regionale energiestrategie voor 
agrarische bedrijven.   

 
 

De regio heeft van het Rijk de taak gekregen 
om een Regionale Energiestrategie (RES) te 
ontwikkelen. Het traject heeft daarmee een 
andere invulling gekregen. De ontwikkeling 
van de RES is gestart in 2018 en loopt door 
tot 2020.  

Hierbij worden kansrijke verbindingen met 
een thema als leegstand gelegd. 
 

 
 

Het accent is verschoven en ligt nu, 
ingegeven door landelijke ontwikkelingen en 
verplichtingen van het Rijk op het 
ontwikkelen een regionale energiestrategie.  
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Hoofdstuk 2: Sterke bedrijvigheid   
 
2.1. Economische strategie 
 
Wat wilden we in 2018 bereiken?   

In 2016 en 2017 heeft de focus gelegen op het maken van afspraken over de bedrijventerreinen. 

Voor de toekomst willen we de economie meer centraal stellen binnen het poho ez. Het stimuleren 

van innovatie, stimuleren van topsectoren en beter samenwerken met het poho arbeidsmarkt 

(sociaal-economisch), Ondernemerslift + voor het vergroten van succes bij starters en het versterken 

van de triple Helix organisatie Agrifood Capital en het vergroten van het draagvlak hiervoor.   

Naast voldoende en kwalitatief goede werklocaties gaat de regio Noordoost zich dus meer focussen 

op “stimuleren” voor het door het MKB.    

 
Wat zouden we daarvoor in 2018 gaan doen en hebben we gedaan?   
  

 Actie jaarplan:   
  

Realisatie Eventuele toelichting  

Door evaluatie en monitoring van de 
werklocaties in 2017-2018 houden we 
vraag en aanbod in evenwicht en kunnen 
we tijdig anticiperen op nieuwe 
ontwikkelingen, zowel kwantitatief 
(deprogrammeren) als kwalitatief 
(herstructureren of omcatten). Een goed 
lopend 1-loket zorgt voor een vlotte 
afhandeling van een ruimtevraag vanuit de 
doelstelling “juiste bedrijf op de juiste 
plek”. Voor met name de bovenregionale 
ruimtevrager reageert de regio zijnde 1 
gemeente en naar buiten toe voeren we 
een eensgezinde promotie met lokale 
bijzonderheden.    

☺  

Het 1-loket functioneert sinds februari 2017. 
Het overleg geeft input voor beleid bij het 
maken van programmeringsafspraken (NRD 
Heesch West, opstarten van Hoogveld-zuid, 
doorontwikkeling Foodpark 2). Het 
afhandelen van de ruimtevraag gaat in 
sommige gevallen via een melding omdat het 
logisch is dat een bedrijf zich op een bepaald 
locatie vestigt. In andere gevallen is er 
discussie over welke mogelijke locaties er 
voor het  bedrijf geschikt zijn. Het delen van 
de ruimtevragers tussen gemeenten neemt 
het concurrentiegevoel weg en zorgt er 
tevens voor dat gemeenten niet tegen elkaar 
uitgespeeld worden. Promotie is er op 
regionaal niveau nog niet van gekomen. Via 
Vijfsterrenlogsitiek is daar wel overleg over, 
maar dat is een samenwerking tussen enkele 
gemeenten.   

De werkvelden arbeidsmarkt en economie 
gaan integraal te werk op onderwerpen als 
robotisering, automatisering en 
digitalisering. De resultaten voor het 
bedrijfsleven tav expats en het gebruik van 
de tool reshoring/offshoring worden 
gemonitord, maar er zal ook naar de 
effecten voor de arbeidsmarkt gekeken 
worden. Er wordt in  2017 een voorstel 
voorbereid over de reshoring/offshoring 
tool en de wijze waarop we als regio 
hiervan gebruik gaan maken.   
 

☺ 

De werkvelden economie en arbeidsmarkt 
werken steeds meer samen. Er worden 
poho’s gezamenlijk georganiseerd. Economie 
schuift aan bij de denktank arbeidsmarkt. En 
de reshoring tool is te gebruiken in 
Noordoost-Brabant. De samenwerking met 
het Expat center is  van de grond gekomen. 
Veel bedrijven maken daar gebruik van. het 
gebruik van de tool is nog niet van de grond 
gekomen. 
In 2018 heeft er een onderzoek onder ZZP 
plaats gevonden die startte met een 
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enquête. De kosten werden gedeeld door het 
poho arbeidsmarkt en economie.    

Programmalijnen van AgriFood Capital, 
Ondernemerslift+ en Economie & innovatie 
krijgen de aandacht van het poho 
Economie, zodat zowel bestuurders als 
ambtenaren in het veld deze informatie 
kunnen verspreiden. Met talrijke 
initiatieven in Noordoost-Brabant op het 
gebied van innovatie zijn er enorme kansen 
voor het doorontwikkelen naar een 
krachtig systeem van (open) innovatie. De 
provincie en regio zetten hun de 
inspanningen op versterking van de 
innovatieve hotspots voort. Zo bevorderen 
we het gehele systeem van (open) 
innovatie. De bedrijven zijn uitgangspunt. 
Een lange termijn perspectief, met 
draaglijnen voor de bedrijven en de 
industrie van de toekomst, geeft richting 
aan de soms lastige keuzes van vandaag. 
Voor een krachtig systeem is het van belang 
om de bestaande/ toekomstige hotspots 
duurzaam met elkaar te verbinden. 

 

De innovatieve hotspots hebben voor het  
merendeel niet de ontwikkeling 
doorgemaakt die we hadden verwacht. De 
samenwerking tussen de hotspots is verkend, 
maar heeft geen doorvertaling gekregen 
ineen duurzame verbinding. 
 
Het verspreiden van informatie bij 
bestuurders en ambtenaren over AgriFood 
Capital en Ondernemerslift+ heeft te weinig 
aandacht gekregen. Andere onderwerpen 
hebben de aandacht gekregen. Poho is via 
memo’s en presentatie op de hoogte 
gehouden over E&I (en REAP). 

 
 

2.2. Investeringsfonds MKB Innovatie 
 
Wat wilden we in 2018 bereiken?   

De regio Noordoost en de triple helix organisatie Agrifood Capital willen een Innovatief ecosysteem 

creëren.  Samen met andere triple helix organisaties zoeken we naar mogelijkheden om meer mkb-

bedrijven gebruik te laten maken van de innovatieve kracht van triple helix organisaties. Voor Regio 

Noordoost Brabant/Agrifood Capital onderzoeken we verbreding en verdieping.    

De verbreding door met VijfsterrenLogistiek voorstellen te maken die de samenwerking intensiveren. 

De logistieke sector maakt net zo goed deel uit van Regio Noordoost Brabant als de agrifood-sector. 

De verwachte innovatiekracht zoeken we juist in de crossovers tussen die twee. Door intensiever 

samen te werken hopen we innovatie te stimuleren.   

 
Wat zouden we daarvoor in 2018 gaan doen en hebben we gedaan?   
 

 Actie jaarplan:   Realisatie Eventuele toelichting  

Bij het onderdeel innovaties ligt de focus op 
experimenteren. Daarmee creëren we een 
nieuwe manier van denken en doen die een 
adequate en vernieuwende aanpak van 
(toekomstige) vraagstukken mogelijk maakt. 
Dat doen we door innovatieclusters, 
proeftuinen en living labs te ondersteunen. 
Daarnaast richting het MKB onder andere via 

☺ 

Via regeling E&I meerdere initiatieven 
ondersteund (zie hierna) 
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de inzet van innovatiemiddelen (voorheen 
REAP). 

Evenals in voorgaande jaren stellen provincie 
en regio via de subsidieregeling Economie & 
Innovatie van de provincie middelen 
beschikbaar voor MKB-ers ter ondersteuning 
van samenwerking aan innovatieprojecten. 
Samen met andere partners in het 
innovatieecosysteem 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. 

☺ 

Er zijn in 9 projecten ondersteund met in 
totaal € 432.500 subsidiebijdrage vanuit E&I. 

Daarnaast blijven we in 2018 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 
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. En daar kunnen de 
ondernemers uit Noordoost-Brabant van 
profiteren. 

☺ 

Tijdens de ronde “langs de raden” zijn veel 
ondernemers die ondersteuning (o.a. E&I) 
hebben gehad aan het woord geweest. 
Daarnaast is via de 
nieuwsbrief/website/social media aan 
projecten aandacht geschonken.  

Daarnaast zetten we in op:  

• Participatie in de pilot voor Triple helix-
organisaties begeleid door Platform 31. 

• Inventariseren van de problematiek en 
beschrijven van mogelijke oplossingen. 

• Uitvoering voorstellen en delen met 
andere triple helix-organisaties.   

☺ 

 

 

 
2.3. Internationale samenwerking 
 
Wat wilden we in 2018 bereiken?   

Agrofood is een typisch grensoverschrijdend thema. De productie en distributie van voedsel vindt 

plaats binnen een mondiaal netwerk. Nederland en daarbinnen de Regio Noordoost Brabant neemt 

daarin een belangrijke positie in en wil in 2020 de topregio in AgriFood zijn. 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 willen 

samenwerken. Het blikveld is daardoor verruimd van het provinciale en nationale naar het Europese 

en (soms) wereldwijde speelveld.  In dat kader heeft het meer gezamenlijk acteren richting Europa 

en Den Haag samen met netwerkpartners uit Zuid-Nederland meerwaarde. In Europese context 

moet Noordoost-Brabant als onderdeel van het Zuid-Nederlandse cluster (of Brainport) één van de 
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voorlopers zijn als het gaat om (innovatie in) agrofood. Als voorloper zijn Regio Noordoost Brabant 

en AgriFood Capital logische partners voor andere regio’s en clusters om mee samen te werken.  

 
Wat zouden we daarvoor in 2018 gaan doen en hebben we gedaan?   
 

 Actie jaarplan:   
  

Realisatie Eventuele toelichting  

De samenwerking binnen de Europatafel 
wordt verder uitgebouwd als platform waar 
partners binnen Brabant en Zuid-Nederland 
informatie, kennis en ervaringen 
uitwisselen. Tevens vindt daar afstemming 
plaats over gezamenlijk te nemen acties 
met betrekking tot: a. Beleidsuitwisseling; 
b. Identificeren en binnenhalen van 
relevante financiering vanuit de EU; c. 
Profilering en samenwerking.    

 

Het kernteam bestaan uit medewerkers van 
de Regio Noordoost Brabant en provincie 
Noord-Brabant heeft periodiek overlegd en 
diverse activiteiten / bezoeken voorbereid.  
Daarnaast is de samenwerking met Regio 
FoodValley en Regio Greenport Venlo 
versterkt wat heeft geleid tot de 
samenwerking onder de titel Food NL. 

Als onderdeel van de Europatafel gaan we 
samen met netwerkpartners bekijken hoe 
we meer samen kunnen optrekken op het 
thema agrifood. Met goede projecten is er 
aanspraak te maken op Europese fondsen. 
Evenals in voorgaande jaren zullen we in 
2018 in wisselende samenstellingen aan 
consortia deelnemen met het doel om 
ondersteund door Europese middelen de 
strategische agenda van de regio te 
realiseren. We streven naar 3 - 5 
deelnames aan dergelijke consortia.   
 

☺ 

Vanuit het netwerk van de EU-tafel is een 
tweetal aanvragen binnen H2020 ingediend 
die beide tot een subsidie hebben geleid met 
AgriFood Capital BV als partner. 
Daarnaast is een aantal mogelijkheden 
verkend voor o.a. AgroProeftuin De Peel 
(POP3) die helaas niet tot een volledige 
aanvraag hebben geleid. 
 

In het streven om als regio voorop te lopen, 
houden we aandacht voor de balans met 
een levelplaying field ten opzichte van 
andere landen binnen de EU. 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 
2018 zullen we door middel van 
consultaties, papers en werkbezoeken de 
beleidsvorming in Brussel beïnvloeden. We 
streven naar … consultaties, papers en 
werkbezoeken gericht op het versterken 
van de perspectieven voor een duurzame 
economische ontwikkeling van onze regio.   

☺ 

In oktober heeft een bestuurlijk en ambtelijk 
bezoek plaatsgevonden aan de European 
Week of Regions and Cities in Brussel. 
Tijdens dit bezoek is onder meer ingegaan op 
het nieuwe landbouwbeleid (GLB) en de 
mogelijkheden van beïnvloeding vanuit onze 
regio hierop.  

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 

☺ 

In het kader van We Are Food zijn gedurende 
het gehele jaar meerdere grote en kleine 
buitenlandse delegaties ontvangen met de 
opening in maart als hoogtepunt. 
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ambitie is om daarbij ook in 2018 minimaal 
een Eurocommissaris te ontvangen in onze 
regio en minimaal een werkbezoek van de 
(Nederlandse) Europarlementariërs met 
agrifood in hun werkpakket.  

Daarnaast heeft in een november een 
werkbezoek van de CDA-fractie van het 
Europees Parlement plaatsgevonden. 

 

 

2.4. Bijdragen We are Food en Leisure ontwikkelfonds  
 
Wat wilden we in 2018 bereiken?   

Naast genoemde taken is er gevraagd om een extra bijdrage te leveren aan “We are food” van 

Agrifood Capital BV en aan het Leisure ontwikkelfonds (een van de versnellingsafspraken met 

Provincie Noord Brabant). Vrijetijdseconomie is de derde sector van Brabant. Er ligt een ambitieus 

plan om meer mensen naar Brabant te halen, dat is goed voor de lokale economie en de 

werkgelegenheid. 

 
Wat zouden we daarvoor in 2018 gaan doen en hebben we gedaan?   
  

 Actie jaarplan:   
  

Realisatie Eventuele toelichting  

De Regio Noordoost 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 food in Noord-
Brabant kunnen ervaren.  

☺ 

 

Het themajaar European Region of 
Gastronomy 2018 is hierin een belangrijke 
mijlpaal en kan daarmee goed aansluiten op 
AgriFood Capital. 
 

☺ 

 

 
 

 
 
 
Hoofdstuk 3: Ruimte & Mobiliteit 
 
3.1. Ruimtelijke ontwikkeling   
 

Wat wilden we daarvoor in 2018 bereiken?   

De invoering van de Omgevingswet vraagt om een integrale belangenafweging die maximale 

aandacht vraagt. De Provincie is met een proces gestart om een Omgevingsvisie te ontwikkelen. Het 

DNA van de regio en de kernkwaliteiten zijn bekend. Daaruit kan de kracht worden ontleend voor het 

verwezenlijken van in het bijzonder de transitieopgaven van de komende tijd: klimaatbestendigheid, 

circulaire economie, emissievrije veehouderij en energieproductie.  
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 Wat zouden we daarvoor in 2018 gaan doen en hebben we gedaan?   
  

 Actie jaarplan:   
  

Realisatie Eventuele toelichting  

Het verkenningsdocument vraagt om 

regionale verdieping op onder meer deze 

punten. Onderdeel van dit perspectief is de 

Verstedelijkingsopgave en de wijze waarop 

de leefbaarheid van de regio als gezond, 

veilig, duurzaam en veerkrachtig kan worden 

ingericht. 

1. Koersdocument als regionale 

beleidsagenda richting Brabantse 

Omgevingsvisie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Koersdocument als inspiratiedocument 

richting gemeentelijke Omgevingsvisies.   

 
 
 
 
 
 
 
 

☺ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Er heeft een interactief proces 
plaatsgevonden met provincie en rijk 
waarbij de Omgevingskoers een waardevolle 
basis was voor provinciaal, rijks- en 
regionaal beleid of visies. Dit is  zichtbaar in 
onder meer de Brabantse omgevingsvisie, 
de gebiedsdialoog en burgerdialoog die met 
rijk en provincie zijn georganiseerd voor de 
opgave Transitie Landbouw én de goede 
samenwerking die hieruit is ontstaan.   Er 
gezorgd voor een goede verankering van het 
koersdocument in de Brabantse 
omgevingsvisie en in de concepten van de 
nationale omgevingsvisie. 
 
Er is beperkt terugkoppeling gegeven door 
gemeenten hoe de Omgevingskoers voor 
hun proces inspirerend werkt/heeft 
gewerkt. 

Crosssectorale studies/trajecten: de aard en 
schaal van diverse onderwerpen kunnen 
uiteenlopen waar het gaat om interregionale 
samenwerking. Daarnaast is binnen-
regionale samenwerking ook van 
onderwerpen afhankelijk die minder duidelijk 
te herleiden zijn naar de ons nu bekende 
thema’s. Om toch op zich aandienende 
aangelegenheden in te kunnen spelen zoals 
Breedband, Agrofood Proeftuin, programma-
ontwikkeling Circulaire AgriFood etc. is inzet 
nodig. Het gat dan om een 
netwerkbeweging, of voor een operationeel 
regionaal doel. In het verlengde hiervan 
kunnen ook ondersteunde activiteiten voor 
de integratie van onderwerpen op 
bestuurstafels met de Provincie aan de orde 
zijn, zoals de energieagenda.  

 

De opgave Transitie Landbouw is verbreed 
en is en blijft samen georganiseerd. 
Er zijn eerste stappen gezet in het inbedden 
van het thema wonen in de regionale 
overlegstructuur. 
Voor klimaat en energie is daarin nog niet 
het gewenste resultaat bereikt. Dat komt 
ook omdat deze zelf nog het proces aan het 
uitlijnen waren. 

 

https://www.agrifoodcapital.nl/nl/nieuws-pers-en-agenda/nieuws/gebiedsdialoog-transitie-landbouw-goede-basis-voor-verder-overleg/
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3.2. Bereikbaarheid en Mobiliteit   

 

Wat wilden we in 2018 bereiken?   

De hoofdlijnen voor de Mobiliteitsagenda zijn:  

1. Strategische (inter)nationale bereikbaarheid: externe en interne bereikbaarheid, (inter)nationale 

connectiviteit van economische centra, belangrijke kennisregio’s en agrifoodclusters en sterk 

daily urban system. Midden Midden-ambitie uit regiovisie. Knelpunten Strategische 

(inter)nationale bereikbaarheid oplossen.  

2. Verduurzamen en verslimmen van mobiliteit: uitvoering duurzame mobiliteitsvisie. Gebruiker en 

kwaliteit van leefomgeving staan centraal. Comodaliteit (multimodaliteit waarbij reiziger centraal 

staat), slimme en duurzame mobiliteit uitproberen en toepassen, zoals connected ITS 

(reisinformatie) en maatregelen uit ‘Fiets in de versnelling’ (snelfietsroutes). 

3. Sociale innovatie voor kleinschalige mobiliteit dicht bij de mensen thuis (verbinding stadland).  

4. Meekoppelkansen binnen integrale gebiedsopgaven (versterken overige ambities regio met 

mobiliteit).  

  

Om de basis op orde te houden is binnen de GGA-samenwerking een uitvoeringsprogramma 

afgesproken inclusief financiering van  Regionale Uitvoeringsprogramma’s. Deze uitvoeringslijn is 

nodig voor projecten die < 10 miljoen kosten zoals maatregelen/projecten voor het verduurzamen en 

verslimmen van mobiliteit, sociale innovatie van onderop en de meekoppelkansen. Dit GGA-budget 

geeft de Mobiliteitsagenda uitvoeringskracht. Door langdurige samenwerking is veel op Brabantse 

schaal gerealiseerd dat van meerwaarde is voor de mobiliteitsaanpak, zoals de samenwerking 

binnen:  

• Het Brabants Verkeersveiligheidsprogramma NUL verkeersdoden (mensgericht en infra)  

• Databeheer (wegen en bushaltes) 

• De Brabantbrede Modelaanpak (BBMA), bouw en onderhoud Regionaal Verkeersmodel  

• Regionaal Verkeerskundig Team  

• Strategisch en Tactisch Ontwikkelteam openbaar vervoer  

• Uitvoeringsprogramma ontwikkelingsagenda openbaar vervoer  

Coördinatoren en gemeenten participeren in deze gezamenlijke uitvoeringsagenda met tijd en geld.   

 
 Wat zouden we daarvoor in 2018 gaan doen en hebben we gedaan?   
  

 Actie jaarplan:   Realisatie Eventuele toelichting  

Doorontwikkeling regionale ontwikkeldag en 
bestuurlijke vernieuwing mobiliteit en 
ruimte.   

☺ 

Er zijn in 2018 2 ontwikkelingdagen 
georganiseerd. Inmiddels loopt de evaluatie 
waarbij de regio participeert in een 
begeleidend kernteam. Na de verkiezingen is 
een nieuwe bestuurlijke kopgroep 
geformeerd. 

Multihelixverkenning snelfiets 

☺ 

De snelfietsroute ’s-Hertogenbosch-
Eindhoven heeft de verkenningsfase 
afgerond. De snelfietsroute ’s-
Hertogenbosch-Zaltbommel is onderdeel 
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geworden binnen MIRT A2 Vught-Deil. 
De snelfietsroute ’s-Hertogenbosch wordt 
onderdeel van de MIRT-opgave N65/PHS. 
De bestuursovereenkomst voor de 
snelfietsroutes Nistelrode-Uden en Uden-
Veghel (Meierijstad) zijn met provincie 
getekend en komen in uitvoering. 

 
 

Hoofdstuk 4: Communicatie, branding, public affairs 

 

Wat wilden we in 2018 bereiken?  

In AgriFood Capital is én blijft partnerschapsbeleving (‘familiegevoel’) de basis voor een succesvolle 

triple-helix samenwerking. Het onderkennen van het gemeenschappelijke en het samen vieren van 

successen delen dragen hier in belangrijke mate aan bij. Daarnaast moeten deze successen anderen 

inspireren om mee te doen. Ambassadeurschap is daarom het sleutelwoord voor 2018. Betrokken 

ondernemers, overheden en kennisinstellingen met succeservaringen maken goede ambassadeurs 

en daarmee goede storytellers. Zo maken we de regio communicatiever.  

 

Wat zouden we daarvoor in 2018 gaan doen en hebben we gedaan?   
  

 Actie jaarplan:   
  

Realisatie Eventuele toelichting  

Nu de basis van de corporate communicatie 
op orde is (tools en middelen), kunnen we 
het nut en de noodzaak van de regionale 
samenwerking bij de verschillende 
doelgroepen nog beter zichtbaar maken. 
Hiervoor rollen we de in 2017 ontwikkelde 
contentstrategie verder uit. De 
ambassadeurs worden hier actief in 
betrokken.  
 
Waar mogelijk, sluiten we aan bij de 
resultaten van het haalbaarheidsonderzoek 
naar een meerjarige brandingscampagne 
(2017).   
 
Uiteraard blijft de ‘3-V strategie’ de 
onderliggende basis van al onze 
communicatie: Verhelderen (corporate 
identiteit / imago), Verbinden 
(partnerschapsbeleving) en Versterken 
(ambassadeurschap). Met storytelling als 
bouwsteen van de communicatie.   
   

 Regio Noordoost Brabant communiceerde 
de laatste jaren vooral onder de vlag van 
AgriFood Capital. Deze communicatie heeft 
geleid tot verwarring en onduidelijkheid.  
Vanaf de 2e helft van 2018 jaar werd 
voorgesorteerd op communicatie vanuit de 
eigen identiteit van de Regio Noordoost 
Brabant.  
 
 
Deze haalbaarheidsstudie naar meerjarige 
brandingscampgane is niet uitgevoerd 
vanwege de tussenevaluatie (Mid Term 
Review). 
 
Vanuit Storytelling maakten we vijf nieuwe 
‘Verhalen uit de Regio’.  
 

De belangrijkste 
communicatiemiddelenmiddelen die we ☺ 

In 2018 organiseerden we: 
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inzetten zijn: bijeenkomsten & events 
(‘ontmoetingen’), corporate website, 
communicatietoolkit, nieuwsbrieven en 
social media. Daarnaast voeren we een actief 
persbeleid.  
Via Public Affairs en Lobby bouwen we 
verder aan relaties met voor AgriFood 
Capital belangrijke beslissers en 
beïnvloeders; op regionaal, nationaal en 
internationaal niveau. 

4 Bestuurlijke Regiodagen, waaronder 2 
ontwikkeldagen met de Provincie 
1 jaarlijkse ambtelijke ontmoetingsdag. 
 
In samenwerking met AgriFood Capital heeft 
de regio zich volop kunnen profileren als 
innovatieve voedselregio, met name met 
veel verschillende evenementen tijdens 
Dutch Agri Food Week (oktober 2018) en 
Brabant, Europese Regio van de 
Gastronomie 2018 (ook i.s.m. provincie 
Noord-Brabant). 
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Bijlage 2: Toelichting jaarrekening 2018 
 

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. 

   31-12-2018  31-12-2017 

 
  €  € 

 ACTIVA     
 

     
 Vlottende activa     
A Te vorderen bedragen inzake subsidies        105.000         384.500  
B Overlopende activa        198.753         200.701  
 Debiteuren           3.829                   -  

 
        307.582         585.201  

 
     

 
     

 Vordering op penvoerder     
C Omzetbelasting onder BTW Compensatie Fonds 

doorschuifregeling        487.165         441.738  
 Rekening courant        583.787         595.534  

 
     1.070.952      1.037.272  

 
     

A. Dit betreft de vordering op enkele regiopartners, die participeren in de projecten voor de 

klimaatadaptatie. Deze bijdragen zijn voor drie jaar ineens toegezegd, maar worden in drie jaren 

in rekening gebracht. 

 

B. Dit betreft voor € 163.000,-- een vordering op AgriFood Capital BV inzake de doorbelaste 

overhead en een door te berekenen uitgave. Beide bedragen zijn in 2019 door de 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 doorschuifprincipe 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. Deze verhouding is door de verhoging van het budget met € 1,-- per inwoner 

voor AgriFood Capital Werkt! gewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. De waterschappen 

betalen namelijk niet mee in de € 1,--. Hun aandeel in het totaal van gemeenten versus 

waterschappen is daardoor verminderd, waardoor er meer BTW teruggelegd kan worden bij de 

gemeenten. In 2018 zijn voor het eerst ook facturen met BTW betaald voor AgriFood Capital 

Werkt! Deze BTW kan volledig doorgeschoven worden, omdat de waterschappen geen bijdrage 

hebben in deze activiteiten en gemeenten volledig kunnen compenseren. Dit verklaart de 

toename van deze post. 
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D. In 2018 heeft de gemeente ’s-Hertogenbosch een subrekening bij de BNG geopend voor Regio 

Noordoost Brabant en voert Regio Noordoost Brabant zelf de administratie en is de gemeente ’s-

Hertogenbosch betaalautoriteit en kijkt mee met de administratie door de Regio Noordoost 

Brabant. De rekening courant is hiermee komen te vervallen en ingeruild voor een bankrekening. 

 

   31-12-2018  31-12-2017 

   €  € 
 PASSIVA     
      
 Eigen vermogen (Beschikbaar voor doelstellingen)     
A Overige reserve  4.781  4.781 
A Bestemmingsreserve  -  30.000 
A Reserve AFC Werkt!  41.848  -15.948 
B Onbestemd resultaat  138.163  - 

   184.793  18.833 

      
 Kortlopende schulden     
C Crediteuren  146.023  18.758 
D Verplichtingen uit hoofde van subsidieprogramma's  999.757  1.448.439 
E Overige kortlopende schulden  47.960  136.443 

   1.193.740  1.603.639 

      
      
 TOTAAL PASSIVA  1.394.632  1.622.472 

 
Dit betreft het vermogen van Regio Noordoost Brabant. De overige reserves zijn vrij te besteden. Dit 

jaar presenteren wij 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. De reserve voor AgriFood Capital Werkt! staat niet ter 

vrije beschikking aan Regio Noordoost Brabant. Over de besteding gaat AgriFood Capital Werkt! 

Op de inwonerbijdrage is in 2018 een overschot van € 41.848,- Dat restant wordt door AgriFood 

Capital Werkt! ingezet voor extra uitgaven in 2019 van het programmateam o.a. ten behoeve 

voorbereiding nieuwe strategische WERKagenda 2020-2028, het netwerkevent en de 

keeponlearning campagne. 

 

B. Het resultaat over 2018 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. Dit betreffen de kosten, waarvoor in 2018 reeds een factuur is ontvangen, maar deze zijn op 31-

12-2018 nog niet betaald. 

 

D. Dit betreffen de totale verplichtingen en nog te realiseren activiteiten uit hoofde van 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 
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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 wordt in de komende jaren ter hand 

genomen. Concreet betreft dit een deel van de toegekende middelen uit de begroting 2018, die 

nog niet tot besteding hebben geleid en subsidietoezeggingen vanuit de Provincie Noord-Brabant 

en de Watersamenwerking projecten binnen de programma’s van de duurzame leefomgeving: 

transitie van de landbouw en klimaat, natuur en energie. 

 

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

opzichte van voorgaand jaar lager, omdat wij niet meer afhankelijk zijn van verwerking van 

facturen door de gemeente ’s-Hertogenbosch. Hier zat altijd enige vertraging op waardoor deze 

post relatief omvangrijk was. 

Resultatenrekening. 

   Realisatie  Realisatie 
 

  2018  2017 

 
  €  € 

 Baten     
 

     
A Bijdragen regiopartners  2.923.424  2.782.127 
B Bijdragen Provincie  408.394  719.963 
C Overige bijdragen  -  27.500 
D Vrijval verplichtingen programma's  103.508  134.780 

 
     

 
  3.435.325  3.664.370 

 

A. De bijdragen van de regiopartners bedragen voor de gemeenten € 3 + € 1 per inwoner en de 

Waterschappen dragen 6,5% bij over de € 3,-- bijdragen van de gemeenten. In totaal bedroeg 

deze bijdrage over 2017: € 2.080.149 en het aandeel AgriFood Capital Werkt! bedroeg € 607.000. 

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 programma’s REAP, 

Streeknetwerken, Economie & Innovatie en de klimaatprojecten binnen de portefeuille 

Duurzame Leefomgeving. De bijdragen worden gepresenteerd naar gelang uitgaven zijn 

gerealiseerd in de programma’s. In 2018 zijn de restant betaling voor de programma’s REAP en 

Streeknetwerken afgewikkeld en daardoor is minder betaald en dus vallen de bijbehorende 

dekkingen ook lager uit. 

 

C. In principe heeft Regio Noordoost Brabant geen andere inkomsten dan de hierboven benoemde. 

Incidenteel worden projecten uitgevoerd in opdracht van bijvoorbeeld de Provincie Noord-

Brabant waarvoor Regio Noordoost Brabant een vergoeding ontvangt. In 2016 was dit een 
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vergoeding voor de bijdrage in de Interreg aanvraag. In 2017 was dit een vergoeding voor de 

bijdrage van Regio Noordoost Brabant in het project Breedband in het buitengebied, dat door de 

regio Zuidoost is uitgevoerd. 

 

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. Enkele projecten uit de programma’s REAP en Streeknetwerken bleken toch 

lager gerealiseerd te hebben. Daarnaast heeft AgriFood Capital Werkt! een eenmalige vrijval, 

omdat de kosten voorgaand jaar op basis van schattingen waren opgenomen. Deze bleken nu 

lager uit te vallen. 

   Realisatie  Realisatie 
 

  2018  2017 

 
  €  € 

 Lasten     
 

     
A Organisatiekosten  262.349  291.997 
B Programmakosten  685.195  253.267 
C REAP  174.503  331.138 
D Streeknetwerken  74.131  592.744 
E Economie & Innovatie  436.636  583.388 
F AgriFood Capital  1.006.000  1.006.000 
G Agrifood Capital Werkt!  600.551  620.305 

 
     

      
 

  3.239.365   3.678.840 
 

    - 

 OPERATIONEEL RESULTAAT  195.961      -14.470 
 

     
 Financiële baten en lasten  -  - 

 
     

H RESULTAAT VOOR BESTEMMMING  195.961   -14.470 
      
 RESULTAAT BESTEMMING AFC WERKT!     
 Onttrekken aan de bestemmingsreserve AFC Werkt!  -  15.948 
 Toevoegen aan de bestemmingsreserve AFC Werkt!  -57.796  - 
      
I RESULTAAT REGIO NOORDOOST BRABANT 

VOOR BESTEMMING  138.164  1.478 

 

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

A. Regio Noordoost Brabant heeft de regie over de opzet van de organisatie en belast de kosten 

door aan AgriFood Capital Werkt! en aan AgriFood Capital 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 2018 € 42.447,-- en is op de 

organisatiekosten in mindering gebracht. 
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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) en een medewerker 

communicatie (36 uur per week), huurkosten en kantoorkosten. 

De kosten zijn lager door een eenmalig grotere periode waarover de doorbelasting is berekend. 

Dit hangt samen met de gewijzigde boekhoudstructuur. De positie van Regiomanager is 

gedurende 4 maanden vacant geweest, waardoor de kosten lager zijn. De verwachte besparingen 

op het financieel beheer door de gemeente ’s-Hertogenbosch zijn gerealiseerd.  

 

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), Ondernemerslift+ en streekhuis Het Groene Woud. 

Naast de uitgaven in 2018 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. De toename van de verplichtingen wordt gedekt uit de 

bijdragen van de regiopartners. 

 

C. Het REAP programma stond tot en met 30 juni 2016 open. Daarna worden de projecten met een 

uitvoeringstermijn van maximaal 24 maanden uitgevoerd. Omdat in dit innovatieprogramma 

voor bedrijven veelal al 80% bevoorschot is tijden de projectperiode, zie je dat bij de afronding 

de uitgaven lager zijn. Omdat dit programma nu ook met de projectuitvoerders volledig is 

afgewikkeld, zien we deze post volgend jaar niet meer terug. 

 

D. Voor Streeknetwerken geldt dezelfde afloop als REAP van het programma. Bij de afronding van 

de projecten is minder uitbetaald dan in het voorgaande jaar, toen het grootste deel met de 

projectuitvoerders werd afgerekend. Omdat dit programma nu ook met de projectuitvoerders 

volledig is afgewikkeld, zien we deze post volgend jaar niet meer terug. 

 

E. Dit programma is in 2017 van start gegaan en voor 2018 heeft de Provincie Noordoost Brabant € 

240.000,- 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 minder geld beschikbaar was gesteld, valt 

het totaal aan uitgaven ook lager uit. 

 

F. De bijdrage aan AgriFood Capital (AFC) BV bedraagt conform de opdrachtovereenkomst 

€ 1.006.000,-- per jaar. AgriFood Capital BV voert hiervoor projecten uit voor Regio Noordoost 

Brabant en probeert daarbij externe financiering aan te trekken. Van de totale bijdrage over de 

jaren 2014-2018 van € 5.032.000,-- heeft AgriFood Capital BV op 31-12-2018 een bedrag van 

€ 4.876.000,-- gebruikt voor projecten. Bij de jaarrekening 2018 is door ABAB accountants een 
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samenstelverklaring afgegeven en de jaarrekening is door de aandeelhouders op 11 mei 2019 

goedgekeurd. 

 

G. 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. 

 

H. Over het jaar 2018 hebben de activiteiten van Regio Noordoost Brabant geresulteerd in een 

overschot van € 196.000,--. Dit bedrag is in tegenstelling tot voorgaande jaren niet op voorhand 

toegevoegd aan de Overige Reserves. € 58.000 van dit resultaat komt ten goede aan AgriFood 

Capital Werkt!, dat binnen haar eigen budget een eigen resultaat behaald. 

 

I. Na aftrek van het resultaat van AgriFood Capital Werkt! Blijft het resultaat van de Regio over. De 

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

jaarrekening verwerkt. Het resultaat is een gevolg van een eenmalige meevaller vanwege vrijval 

op projecten uit het oude REAP en Streeknetwerken, een dekking uit de bestemmingsreserve 

voor de energieagenda, hogere bijdragen van de partners dan begroot. Per saldo ca. € 90.000,-- 

voordeel. Voor de klimaatprogramma’s zijn extra bijdrage verlkregen van de Provincie en uit de 

gelden voor de Watersamenwerking. Deze opbrengsten zijn overigens gereserveerd voor 

toekomstige uitgaven voor deze programma’s en hebben geen effect op het resultaat. Ook zijn 

de kosten lager dan begroot, waardoor vooral op de programma’s Economie en Ruimte een deel 

van de begroting onbenut is gebleven. Hier tegenover staan iets hogere organisatiekosten dan 

begroot. Per saldo ca. € 48.000 voordeel. 
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Bijlage 3: Jaarrekening 2018 met controleverklaring 
 

De jaarrekening 2018 met controleverklaring is via een separaat document bijgevoegd. Klik hier om 

te openen. 

https://www.regionoordoostbrabant.nl/storage/cms/files/2019/getekende_jaarrekening_2018_regio_noordoost_brabant_inclusief_getekende_controleverklaring.pdf

