Regio Noordoost Brabant is
een samenwerking van en
voor overheden in NoordoostBrabant. De 17 gemeenten
en 2 waterschappen vormen

in 2018

een regionaal platform om
maatschappelijke en economische
opgaven op te pakken waarvoor
samenwerking echt nodig is. Samen
werken we aan een regio waar het
goed wonen, leven en werken is.
Voor nu en de toekomst.
Dit overzicht is een greep uit de
resultaten die we gezamenlijk
en met tal van andere betrokken
partijen in 2018 hebben bereikt.
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Organisatie en Strategie

Voorbereiding Strategische Agenda
2020-2028:
niet één maar twee agenda’s

2014-2020

Evaluatie Strategische Agenda
2014-2020:
veel bereikt
maar ook veel leerpunten

Regiodeal met Rijk, samen met
AgriFood Capital, niet gehaald,
maar nieuwe kansen in 2019

Uitnodiging aan
Provinciale Staten

‘Samen voor een veerkrachtig Brabant:
slim, gezond en duurzaam.’
“In de regio komt alles samen. Dit is
het schaalniveau waar grote abstracte
opgaven concreet worden. Juist in
een context van een gebiedsspecifieke
identiteit, geschiedenis en landschap
kun je de opgaven in een logisch verband
brengen met de aanwezige en gewenste
kwaliteiten van een gebied.”
Uit Panorama Nederland, college van Rijksadviseurs,
december 2018
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Memorandum
Provinciale Staten
2019:
uitnodiging
aan provincie
voor meer
samenwerking
met de regio

2020-2028

2020-2028

Publieke
Agenda

Economische
speerpuntagenda

Rondje langs de Raden:
nuttig met elkaar in gesprek
over betere samenwerking en
communicatie

Duurzame Leefomgeving
TRANSITIE LANDBOUW (PRIORITAIRE OPGAVE)

Gezamenlijke visie op
duurzame mestbewerking van
vier Brabantse regio’s en provincie

Natuurplan van 30-54 hectare voor
verbinding natuur, gezondheid en
economie

Uitbreiding AgroProeftuin de Peel
van 5 naar 35 hectare
14 proeven gestart

KLIMAAT & ENERGIE (PRIORITAIRE OPGAVE)

Regionaal
klimaatprogramma
in uitvoering
Aansluiting
bij Regionale
Energiestrategie
(RES) Noordoost
Brabant

Bedrijvigheid
ECONOMISCHE STRATEGIE

Meer samenwerking met
Holland Expat Center
South
Mensen vanuit
het buitenland

Bedrijventerreinen:
1 Loket voor vestigen in de regio en nieuwe
prognoses bedrijventerreinen en kantoren

INTERNATIONALE SAMENWERKING

Ondersteuning van
9 innovatieprojecten via
regeling Economie
& Innovatie
€ 432.500 subsidiebijdrage

Oprichting Food NL samen met
Regio Food Valley en Regio Greenport Venlo

VOEDING & GEZONDHEID (PRIORITAIRE OPGAVE)

De ambities voor 2030 zijn
voedselverspilling halveren en voor alle kinderen onderwijs en
voorlichting over gezond voedsel en de waarde daarvan

Afronding
‘Blue Zone
Brabant Hub Oss’

Ruimte & Mobiliteit
RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

Onze Omgevingskoers
is gebruikt voor de
Brabantse en landelijke
omgevingsvisies

Gebiedsdialoog Transitie Landbouw samen met
Rijk, provincie en maatschappelijke organisaties
op weg naar de nationale omgevingsvisie

BEREIKBAARHEID EN MOBILITEIT

Vaststelling
uitvoeringsagenda
mobiliteit met vier regionale
hoofdopgaven

€3,9
miljoen

Uitbreiding snelfietsroutes
Oost-Brabant

cofinanciering

Financiën
De beschikbare
middelen zijn, behalve
voor overhead, ingezet
voor het realiseren van
de doelen.

Positief resultaat:

Overhead:

€ 138.000.

15,8%

Besluit over de
bestemming volgt.

van het
Regiofonds.

De accountant heeft
een goedkeurende
verklaring afgegeven.

