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Ingekomen zienswijzen/reacties jaarplan en beqrotinq 2022 RNOB 

Gemeente/ Ingekomen zienswijzen en reacties Reactie van DB 
waterscha 
Bernheze* Besloten is geen zienswijze in te dienen. De suggestie Bedankt voor de 

gedaan om bij de uitvoering van het jaarplan nadrukkelijk instemming. Suggesties 
aandacht te schenken aan het herstel na de coronacrisis. worden overgenomen en 
Verder vragen ze de regio te onderzoeken naar nieuwe zijn/worden al uitgevoerd. 
balans tussen  online  en fysieke bijeenkomsten. 

Boekel Besloten is geen zienswijze in te dienen. Bedankt voor de 
instemming. 

Boxmeer* Besloten is in te stemmen en geen zienswijze in te dienen. Bedankt voor de 
instemming. 

Boxtel* Besloten is geen zienswijze in te dienen. Complimenten Bedankt voor de 
voor de verbeterslagen die worden doorgevoerd. Het instemming en de 
concept-jaarplan en begroting 2022 is overzichtelijk complimenten. Genoemde 
opgesteld. Het geeft helder weer hoe de aandachtspunten worden 
Samenwerkingsagenda Richting 2030 tot uitvoering wordt door het DB 
gebracht. Er is onder meer aandacht voor de rol van de onderschreven en actief 
regio en de wijze waarop de verschillende projecten met opgepakt in samenwerking 
elkaar in verbinding staan. Daarnaast zijn ze verheugd dat met de poho's.  
monitoring  van de uitvoering van de 
Samenwerkingsagenda prioriteit krijgt en dat de 
Klankbordgroep Raadsleden hierbij betrokken wordt. De te 
ondernemen stappen in 2022 worden gedurende dit jaar 
uitgewerkt in werkplannen. Boxtel ziet deze werkplannen 
met vertrouwen tegemoet. Bij de uitwerking van het 
Jaarplan en begroting 2022 geven ze 2 aandachtspunten 
mee: 
1. Ze onderschrijven het belang van flexibiliteit in een tijd 
waarin de veranderingen elkaar snel opvolgen. 
Tegelijkertijd dient er aandacht te zijn voor de continuïteit 
en opvolging van de gestelde opgaven uit de 
Samenwerkingsagenda. Veranderingen kunnen waar nodig 
worden meegenomen in het Uitvoeringsplan 2021-2022. 
2. De coronacrisis heeft een forse impact gehad op de 
regio en biedt onze regio op verschillende manieren 
kansen, bijvoorbeeld in de totstandkoming van een 
nationaal herstelplan en Europese fondsen. Bij de 
uitwerking van het jaarplan zal de regio hier de nodige inzet 
op kunnen plegen en dat meenemen bij het opstellen van 
de werkplannen. 

Cuijk* Besloten is in te stemmen en geen zienswijze in te dienen. Bedankt voor de 
instemming. 

Grave* Besloten is in te stemmen en geen zienswijze in te dienen. Bedankt voor de 
instemming. 

s- Besloten een zienswijze in te dienen. De gemeenteraad Bedankt voor de  
Hertogenbosch*  van 's-Hertogenbosch  kan zich vinden in de voorliggende instemming. Het DB 

ontwerpbegroting voor 2022 en in het conceptjaarplan. Ze onderschrijft de aangeven 
doen een aantal suggesties aan de hand bij de verdere thema's: 
uitvoering. Voor ons zijn er in het kader van deze 1 Regionale aanpak 
zienswijze 3 thema's om nader met u te verkennen: corona-herstel is 
1 Herstel na covid-19 in 2022 geïnventariseerd en 
Corona heeft landelijk veel extra aandacht gegenereerd vervolgstappen zijn 
voor volksgezondheid en luchtkwaliteit (o.a. i.r.t. intensieve besproken in de poho's en 
veehouderij). Voor onze regio is dit een bijzondere opgave. DB. 
Met de vooruitzichten en de kennis van nu (april 2021) zal 2 Met ons bod aan het 
in 2022 veel in het teken staan van herstel na corona. In kabinet, actieve lobby en 
het jaarplan neemt RNOB op dat dit verder vorm zal krijgen het organiseren van 
in de werkplannen, maar dit doet in onze optiek geen recht werkbezoeken van 
aan de situatie. De coronacrisis heeft forse impact gehad kamerleden zet RNOB hier 
op de regio, maar biedt onze regio op verschillende op in. Verdere 
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manieren kansen, bijvoorbeeld in de totstandkoming van intensivering vraagt meer 
een nationaal herstelplan en Europese fondsen. Wij gezamenlijke inzet. 
doen u de suggestie om hier de nodige inzet op te plegen 3 Goed om als 
ten goed van de gehele regio. En vragen u om de nodige centrumgemeente en regio 
aandacht voor het vraagstuk "hoe komen we als regio goed in deze samen op te 
uit de crisis" in de verdere uitwerking van het jaarplan trekken en onze 
2022; en dit zo nodig toe te voegen aan het Jaarplan in een samenwerking verder te 
addendum of een bijlage. intensiveren. 
Wij constateren verder dat in coronatijd de regionale 
samenwerking verplaatst naar online/hybride vormen van 
overleg en samenwerking, maar wel steeds is door gegaan 
en op punten zelfs geïntensiveerd. Wij verzoeken u te 
onderzoeken op welke wijze online/hybride 
bijeenkomsten kunnen worden voortgezet in 2022, 
aangezien deze vaak laagdrempeliger en efficiënter zijn, 
met als keerzijde dat persoonlijk contact ontbreekt. 
2 Vorming van een nieuw kabinet & regeerakkoord en de 
kansen die dit onze regio biedt 
In het jaarplan 2022 wordt op verschillende manieren 
ingegaan op de relatie rijk-regio. Momenteel wordt echter 
ook gewerkt aan een nieuw regeerakkoord en een nieuw 
kabinet. Ontwikkelingen in de Haagse politiek en bestuur 
laten zien dat de lijn van 'meer aandacht voor regio's' 
waarschijnlijk zal worden doorgezet (op inhoud, maar 
wellicht ook in de bestuurlijke vernieuwing). Dit biedt voor 
RNOB tal van nieuwe kansen, en er is op (de te 
verwachten) onderdelen van een nieuw regeerakkoord ook 
een bovengemiddelde directe impact op bewoners en 
bedrijven van onze regio: om er een paar te noemen: 
herstel na corona, stikstofproblematiek, klimaat. De inzet 
voor de regio moet helder zijn: de regiodeal was slechts 
een begin en in de komende kabinetsperiode zien wij graag 
een bestendiging/structurering van de samenwerking 
Rijkregio, en wel een die is gekoppeld aan een toename 
van harde financiële (rijks)middelen voor de regio in de 
komende kabinetsperiode, met duidelijke 
samenwerkingsafspraken. 
3 Uitgangspunten uit ons Toekomstperspectief 2035 die 
RNOB raken 
In 2020 heeft het college van de Gemeente 's- 
Hertogenbosch  het Toekomstperspectief 2035 vastgesteld: 
hierin zijn verschillende ontwikkelrichtingen opgenomen die 
ook samenhangen met de Bossche inzet in en voor de 
regio in de toekomst. Zo is bijvoorbeeld ontwikkelrichting 
'innovatieve stad in voeding en gezondheid' opgenomen; 
maar ook 'toonaangevende datastad'. Via de deze 
ontwikkelrichtingen toont's-Hertogenbosch  de inhoudelijke 
verbondenheid met de regio aan. 

Neusden* Besloten is in te stemmen en een zienswijze in te dienen Bedankt voor de 
om te verzoeken om de werkplannen, met extra aandacht instemming. Regionale 
voor herstel na corona, voor aanvang van 2022 aan de aanpak corona-herstel is 
deelnemende raden voor te leggen. geïnventariseerd en 

vervolgstappen zijn 
besproken in de poho's en 
DB. Zoals gebruikelijk 
communiceert RNOB de 
werkplannen tijdig met de 
raden en AB- 
waterschappen. 

Landerd* Besloten is in te stemmen en een zienswijze in te dienen. Bedankt voor de 
Overzichtelijke weergave opgaven instemming en de 
Het concept-jaarplan en begroting 2022 is overzichtelijk waardering voor onze 
weergegeven. De opgaven vloeien logisch voort uit de uitwerkingen. Uw 
Samenwerkingsagenda Richting 2030 en het suggestie voor recreatie en 
Uitvoeringsplan 1.0. Er is meer aandacht voor de toerisme zullen wij 
verschillende rollen van de regio bij de opgaven en voor de doorgeven aan de 
partners waarmee wordt samengewerkt. Hierdoor kan op betreffende 	oho's en hun 
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voorhand een duidelijker beeld worden geschetst van wat verzoeken deze te 
in de uitvoering van de regio wel en niet kan worden betrekken bij de uitwerking 
verwacht. van hun werkplannen. 
Aandacht voorkansen recreatie 
In het jaarplan is veel aandacht voor de transitie van de 
landbouw, natuurontwikkeling en het behoud van een goed 
voorzieningenniveau. Daarnaast geeft u aan bij 'Een sterk 
verhaal' het potentieel van de regio in (inter) nationaal 
verband beter uit te willen dragen. Recreatie en toerisme 
zijn ondersteunend bij al deze opgaven. Daarom willen we 
u verzoeken in het jaarplan meer aandacht te besteden 
aan het recreatief potentieel van de regio. Door recreatie . 
en toerisme nadrukkelijker te verweven met andere 
opgaven kunnen koppelkansen beter benut worden. 
Daarbij valt te denken aan realisatie van Natuur Netwerk 
Brabant, aanvullende verdienmodellen voor agrariërs die 
de stap zetten richting kringlooplandbouw, bekendheid 
geven aan Geopark Peelhorst en Maasvallei en bijdragen 
aan het herstel van de bodemkwaliteit. 

Meierijstad* Besloten is geen zienswijze. Complimenten voor de Bedankt voor de 
verbeterslagen die worden doorgevoerd. Het concept- instemming en de 
jaarplan en begroting 2022 is overzichtelijk opgesteld. Het complimenten. 
geeft helder weer hoe de Samenwerkingsagenda Richting 
2030 tot uitvoering wordt gebracht. Er is onder meer 
aandacht voor de rol van de regio en de wijze waarop de 
verschillende projecten met elkaar in verbinding staan. 
Daarnaast zijn ze verheugd dat  monitoring  van de 
uitvoering van de Samenwerkingsagenda prioriteit krijgt en 
dat de Klankbordgroep Raadsleden hierbij betrokken wordt. 
Het jaarplan wordt gedurende dit jaar uitgewerkt in 
werkplannen. Ze zien deze werkplannen met vertrouwen 
tegemoet.  

Mill  & Sint Hubert* Besloten is in te stemmen en geen zienswijze in te dienen. Bedankt voor de 
instemming. 

Sint Anthonis* Een positieve zienswijze. Bedankt voor de 
instemming. 

Sint- Idem Boxtel. Afstemming heeft binnen Idem Boxtel 
Michiels gestel* Mi'n emeentedichtbij plaatsgevonden. 
Oss* Besloten is in te stemmen met de begroting en kennis te Bedankt voor de 

nemen van het jaarplan. Geen zienswijze. instemming. 
Uden* Idem Landerd. Zienswijze is samen afgestemd (Maashorst Zie Landerd. 

i. 0.) . 
Vught* Vught kan zich vinden in het voorliggende concept jaarplan Bedankt voor de 

en de bijbehorende ontwerpbegroting 2022. Zij vragen om instemming. Regionale 
meer aandacht voor de impact van covid-19 op onze regio aanpak corona-herstel is 
in de uitwerking in werkplannen. Daarbij kunnen wij geïnventariseerd en 
bijvoorbeeld de toegenomen aandacht en waardering die vervolgstappen zijn 
ten gevolge van deze crisis is ontstaan voor de natuur op besproken in de poho's en 
een positieve manier inzetten bij een aantal opgaven waar DB. Dit zal worden 
wij als regio voor staan, zoals de verbetering van de verwerkt in de 
luchtkwaliteit. In dit kader is, zeker in de gemeente Vught, werkplannen. Uw 
ook de significantie van de relatie tussen de verkeersdruk opmerkingen op de 
en de effecten van omgevingsgeluid- en trillingen nog eens specifieke onderwerpen 
onderstreept. Daarnaast geven ze een aantal opmerkingen leggen wij voor aan de 
mee op specifieke onderwerpen: betreffende poho's. 

1. Economie en arbeidsmarkt 
2. Energietransitie 
3. Landbouw 
4. Natuur en landschap 
5. Wonen 

(Zie bijlage voor verdere toelichting) 
Waterschap Aa Besloten is geen zienswijze in te dienen. Bedankt voor de 
en Maas instemming. 
Waterschap de Geen reactie. 
Dommel 

(*) Deze officiële reacties zijn opgenomen in de bijlage. 
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Bila en 

Zienswijzen: 
1. Gemeente Vught 
2. Gemeente Landerd 
3. Gemeente Uden 
4. Gemeente 's-Hertogenbosch  
5. Gemeente Sint Anthonis 
6. Gemeente Heusden 

Overige reacties: 
7. Gemeente Boxtel 
8. Gemeente Sint-Michielsgestel 
9. Gemeente Cuijk 
10. Gemeente Grave 
11. Gemeente  Mill  
12. Gemeente Boxmeer 
13. Gemeente Meierijstad 
14. Gemeente Oss 
15. Gemeente Bernheze 



MSEKOMEN -11,012OZ,  
3a 

. ....... . .. 

T:a;--~. -voo't~:,et viaff de Besftw-Aiwe- Coud-oat~~oep 
De hèetJ lfákers 
r000y~ 3 ' 1-5 
D  SQI Z J&H 'S-l-M-'£OGENBOS.Cl-q 

uwk~merk 	RNOB Mft-W. 	n_-álrn 	17*j-qm~}2,1 
OW/ 'Z21* - 23-7425 1 U- ITJ-91 - 49~817E§- 	V_-rnMen 	l

'  M.Zomeveld/07~6580178 	 . 2021 
on.Orwerp 	?:6~jze. gemeente 'Vught op Jaa~iIan etL be&-L-c>ting 2022 RN  OB 

Geachte-  b e.« Milkt:0,  

liet coticept Jaatplan ca de ontwerpbeg~óthg 202-2 toegostuutd aan het college van B&-W en de 
g. eineenteraad van. Vught U heeft ons daarbij gev~ oiizc eventnélé ziepswijze kenbaar te-
maken- MdMs deze btief dèlen wij met -aonze ziensw_i)zé,-zoals v"tg2Steld door onz.e 
gpmeenteraiid op 17 juni 2021 conforn -het voorstel van burgetneester en wethoud ets- 

Do 
RNOB hi:dt -As volgt 

"Geraeeütc »~-r-ught kan zich -vinden 11 liet vòokoWiide 	 ' c:oiicgp ~ jáatplaii en &- bij.bdioiende 
eu-itwe~begtoting 20291 En het atoneen vj:ggmwïl wel ojn meet aandacht -v-oot  finp act van 
Códd,19 op onze ±éjo in de -dtweá:hig inme*pknac#z. Daitbij kwijnen wï) bijvod:tbeéld de 
tot 	 isoiitstagavoordenatnMop 

v  -be er 

m-detstrec-pt= Daatnaast _geven ~~ u ~"g.nog een,  aantal opme~ii mee op spedftélm 

1, E~nornié eïi aibdcl~fiimit 	
- We zijli blij te zien dat er tuimea-andacht is voor bedt--ijvent-=enm IU h&, concept 

Eckicr is deze aand cht vooral gericht op verdaunaining-en de 1 -loket f-ancfie. 
Slechts Mdélffigs -wcytdt gmoenid dat we- aan aanvv~ van het aanbod werkmaWij zien S 
graag ince.t am-dacht voet dCZC btooclvádige uitbreidLug van het aantal bedtijfik-avels, 
wantin ome gelneente- emaren wij taak d-atvootgioelende 	Jvenalsnel.geen  plaais  
ineen is_ 
-verheugd ons &t 'het eeónoinisch ptogt2=12 meer vetbonden gaar worden toet het 

P.óátbus- 10100, 5,249 C-Avught . T 14073 1.13 
S-ertvan RoOijStraar. 1 

£M -t ~ vugiIt 5 g~een~vught-ni 



arbeidsmarktprogramma. Dit is een beweging die wij lokaal ook zien. Wij pleiten dan ook 
voor een sterke relatie tussen arbeidsmarkt, economie en ruimtelijke ontwikkeling in de 
nadere uitwerking van dit onderwerp. Verder doet het ons deugd dat er in deze tijd extra 
aandacht blijft voor de positie van zelfstandig ondernemers en de extra ondersteuning die 
zij nodig hebben. 

2. Energietransitie 
Wij zijn verheugd te constateren dat de opgave die we als regio hebben m.b.t, de 
energietransitie prominent in het jaarplan meegenomen is. We merken hierbij op dat op 
sommige punten, bijvoorbeeld innovatie/experimenteernumte, de koppeling met de 
opgave van de energiestrategie nadrukkelijk gezocht moet worden. De opgave in de 
energietransitie is voor 2030 en 2050 vastgelegd en zal enorme impact op onze regio, de 
.ruimtelijke inrichting en leefbaarheid, hebben. We dienen als regio goed te overwegen hoe 
de opgaven samen kunnen komen en welke opgave leidend en welke volgend is. 

3. Landbouw 
We vinden het goed om te zien dat er veel aandacht is voor stoppende agrariërs, de 
herontwikkeling van vrijgekomen agrarische bebouwing en een regionale inzet waar het 
gaat om complexe opgaven in het kader van de transitie van de landbouw. Sinds de 
toevoeging van het grondgebied van Helvoirt aan onze gemeente per 1 januari. 2021 zijn 
dit thema's waar onze gemeente ook sterk mee te snaken gaat krijgen en waaromtrent we 
beleid zullen gaan ontwikkelen. Regio-brede aandacht voor deze thema's is wat ons 
betreft dus ook zeer welkom. 

4. Natuur en Landschap 
Wij geven de regio graag mee dat wij voornemens zijn om de bestaande restopgaves van 
droge ecologische verbindingszones binnen het natuurnetwerk te realiseren. Echter 
omdat in veel gevallen grond van derden moet worden verworven zal dit naar 
waarschijnlijkheid meer tijd vergen en meerkasten met zich meebrengen dan vooraf 
begroot. Graag blijven we op dit thema nauw optrekken met RNOB. 

5. Wonen 
In het concept jaarplan staat opgenomen dat het thema wonen pas in 2022 wordt 
opgepakt Dit is onjuist, want al in 2021 wordt geprobeerd het thema wonen vanuit de 
subregio's en de regio beter te verbinden. Inhoudelijk geven wij graag mee dat wij in 
Vught een integrale woonvisie aan het opstellen zijn. Onze verwachting is dat het accent 
anders komt te liggen dan dat in het concept jaarplan van RNOB is opgenomen. Ook op 
subregionaal niveau worden andere accenten gelegd. De afstemming van de subregio's en 
hetgeen eerder is vastgelegd op regionaal niveau gaat in 2022 dan ook een uitdaging 
'vormen. Verder zien wij binnen regionale samenwerking op het thema wonen vooral 
meerwaarde in de integraliteit en verbinding van wonen met onder meer energietransitie, 
bereikbaarheid, vestigingsklimaat, verstedelijkingsstrategie en woon- en leeflaimaat in liet 
buitengebied." 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. 
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de griffier, 

R Vu gh-L~ ~ ~~  

Hoogachtend, 
Namens de getneeatera-ad, 

de burgeincestet, 

R.J. van de Mortel 
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Zeeland, 12 mei 2021 
Verzonden.' 25 juni 2021 
Ons kenmerk: 6909-2021 
Uw brief van: 13 april 2021 
Uw kenmerk: RNOB 2021-064 
Onderwerp: Zienswijze Jaarplan en Begroting 2022 RNOB 

,o .°•..;  

L i Gemeente 
~4 Landerd 

Aan: Regio Noord Oost Brabant 
De heer Mikkers 
Postbus 315 
5201 AH 'S-HERTOGENBOSCH 

Geachte heer Mikkers, 

Op 13 april 2021 heeft het Dagelijks Bestuur van RNOB (Regio Noordoost Brabant) het 
conceptjaarplan en de begroting 2022 van RNOB toegestuurd aan het college. van B&W en de 
gemeenteraad van Uden. Hiermee stelt u ons in de gelegenheid onze zienswijze kenbaar te 
maken. De gemeenteraad van Landerd heeft op 24 juni 2021 ingestemd met de zienswijze, 
zoals hieronder is weergegeven. Zoals u zult begrijpen hebben wij met het oog op de 
herindeling onze reactie afgestemd met de gemeente Uden. 

Overzichtelijke weergave opgaven 
Het concept jaarplan en begroting 2022 is overzichtelijk weergegeven. De opgaven vloeien 
logisch voort uit de Samenwerkingsagenda Richting 2030 en het Uitvoeringsplan 1.0. Er is meer 
aandacht voor de verschillende rollen van de regio bij de opgaven en voor de partners waarmee 
wordt samengewerkt. Hierdoor kan op voorhand een duidelijker beeld worden geschetst van 
wat in de uitvoering van de regio wel en niet kan worden verwacht. 

Aandacht voor kansen recreatie 
In het jaarplan is veel aandacht voor de transitie van de landbouw, natuurontwikkeling en het 
behoud van een goed voorzieningenniveau. Daarnaast geeft u aan bij 'Een sterk verhaal' het 
potentieel van de regio in (inter) nationaal verband beter uit te willen dragen. Recreatie en 
toerisme zijn ondersteunend bij al deze opgaven. Daarom willen we u verzoeken in hetjaarplan 
meer aandacht te besteden aan het recreatief potentieel van de regio. Door recreatie en 
toerisme nadrukkelijker te verweven met andere opgaven kunnen koppelkansen beter benut 
worden. Daarbij valt te denken aan realisatie van Natuur Netwerk Brabant, aanvullende 
verdienmodellen voor agrariërs die de stap zetten richting kringlooplandbouw, bekendheid 

Bijlagen: 
ln afschrift aan: 
Bah. ambtenaar: 	Jos van Hout 

Ais u deze brief leest, maar niet de geadresseerde bent, hebt u geen recht kennis te nemen van deze brief of deze te verstrekken 
aan derden. Stuur deze brief am.b. retour o.v.v. 'foutief bezorgd/geadresseerd'. 

Gemeente Landerd, bezoekadres Kerkstraat 39, 5411  EA  Zeeland. Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland. 
tel. 0486-458111 e-mails info@landerd.nl  internet: 4~v landerd.ni  IBAN rekeningnummer. NL29 BNGH 0285 0606 19 



GEMEENTIJ LANDERD 

geven aan Geopark Peelhorst en Maasvallei en bijdragen aan het herstel van de 
bodemkwaliteit. 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Landerd, 
de secretaris, 	 de burgemeester, 

Th.M.M. Hoex MMO 	 M.C. Bakermans 

Om administratieve enlof organisatorische redenen maken wij gebruik van een digitale 
ondertekening. Daarom bevat dit document mogelïjk geen fysieke handtekening. 
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Regio Noordoost Brabant 
J. Mikkers 
Postbus 315 
5201 AH 'S-HERTOGENBOSCH 

GEMEENTE 

U D EN 

]er 

uw kenmerk 	 ons kenmerk 
	

behandeld door 	 datum 

lijs 	 D00179501 	 mevr. L. IJsseldijk 	23 juli 2021 

onderwerp 	 bijlage 	telefoonnummer 	 verzonden 

zienswijze jaarplan en begroting 
	

0413 28 19 11 	28 juli 2021 
RNOB 2022 

Geachte heer Mikkers, 

Op 13 april 2021 heeft het Dagelijks Bestuur van RNOB (Regio Noordoost Brabant) het 
conceptjaarplan en de begroting 2022 van RNOB toegestuurd aan het college van B&W en de 
gemeenteraad van Uden. Hiermee stelt u ons in de gelegenheid onze zienswijze kenbaar te maken. 
De gemeenteraad van Uden heeft op 17 juni 2021 ingestemd met onze zienswijze, zoals 
opgenomen in deze brief. 

Overzichtelijke weergave opgaven 
Het concept jaarplan en begroting 2022 is overzichtelijk weergegeven. De opgaven vloeien logisch 
voort uit de Samenwerkingsagenda Richting 2030 en het Uitvoeringsplan 1.0. Er is meer aandacht 
voor de verschillende rollen van de regio bij de opgaven en voor de partners waarmee wordt 
samengewerkt. Hierdoor kan op voorhand een duidelijker beeld worden geschetst van wat in de 
uitvoering van de regio wel en niet kan worden verwacht. 

Aandacht voor kansen recreatie 
In het jaarplan is veel aandacht voor de transitie van de landbouw, natuurontwikkeling en het 
behoud van een goed voorzieningenniveau. Daarnaast geeft u aan bij 'Een sterk verhaal' het 
potentieel van de regio in (inter) nationaal verband beter uit te willen dragen. Recreatie en toerisme 
zijn ondersteunend bij al deze opgaven. Daarom willen we u verzoeken in het jaarplan meer 
aandacht te besteden aan het recreatief potentieel van de regio. Door recreatie en toerisme 
nadrukkelijker te verweven met andere opgaven kunnen koppelkansen beter benut worden. 

MARKT 145, POSTBUS 83, 5400 AB UDEN, TELEFOON 0413-281911, EMAIL INFO@UDEN.NL, WWW.UDEN.NL  



Daarbij valt te denken aan realisatie van Natuur Netwerk Brabant, aanvullende verdienmodellen voor 
agrariërs die de stap zetten richting kringlooplandbouw, bekendheid geven aan Geopark Peelhorst 
en Maasvallei en bijdragen aan het herstel van de bodemkwaliteit. 

Met vriendelijke groet, 

Q" 1 ~-- 1 - 
 

drs. H.A.G. Hellegers, burgemeester 
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Regio Noordoost Brabant 
T.a.v. de voorzitter van de Bestuurlijke Regiegroep 
De heer J. Mikkers 
Postbus 315 
5201 AH 
'S-HERTOGENBOSCH 

Uw briefvan : 13 april 2021 
Uw kenmerk: RNOB 2021-064 
Afdeling 	: BAZ/STRAT 

Zaaknummer: 
Datum 	: 16 juni 2021  

Ref. 	Dhr. R.H. van Oudheusden 
Tel. 	(073) 6155582 
E-mail: r.vanoudheusden@s- 

hertogenbosch.nl  

Onderwerp : Zienswijze concept jaarplan en ontwerpbegroting RNOB (Regio Noordoost Brabant) 2022 

Geachte heer Mikkers, 

Op 13 april 2021 heeft de Bestuurlijke Regiegroep van RNOB (Regio Noordoost Brabant) het 
conceptjaarplan en de ontwerpbegroting 2022 van RNOB toegestuurd aan het college van B&W en de 
gemeenteraad van 's-Hertogenbosch.  Hiermee stelt u ons in de gelegenheid onze zienswijze kenbaar 
te maken. De gemeenteraad van 's-Hertogenbosch  heeft op 16 juni 2021 ingestemd met onze 
zienswijze, zoals opgenomen in deze brief. 

De gemeenteraad van 's-Hertogenbosch  heeft in zijn openbare vergadering van 16 juni 2021, gezien 
het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 april 2021, de volgende zienswijze op uw 
conceptjaarplan en de ontwerpbegroting 2022 vastgesteld: 

"De gemeenteraad van 's-Hertogenbosch  kan zich vinden in de voorliggende ontwerpbegroting voor 
2022 en in het conceptjaarplan. 

Wij doen de bestuurlijke regiegroep hierbij een aantal suggesties aan de hand bij de verdere 
uitvoering. Voor ons zijn er in het kader van deze zienswijze 3 thema's om nader met u te verkennen: 

• Herstel na covid-19 in 2022 
Corona heeft landelijk veel extra aandacht gegenereerd voor volksgezondheid en 
luchtkwaliteit (o.a. i.r.t. intensieve veehouderij). Voor onze regio is dit een bijzondere opgave. 
Met de vooruitzichten en de kennis van nu (april 2021) zal in 2022 veel in het teken staan van 
herstel na corona. In het jaarplan neemt RNOB op dat dit verder vorm zal krijgen in de 
werkplannen, maar dit doet in onze optiek geen recht aan de situatie. De coronacrisis heeft 
forse impact gehad op de regio, maar biedt onze regio op verschillende manieren kansen, 
bijvoorbeeld in de totstandkoming van een nationaal herstelplan en Europese fondsen. Wij 
doen u de suggestie om hier de nodige inzet op te plegen ten goed van de gehele regio. En 
vragen u om de nodige aandacht voor het vraagstuk "hoe komen we als regio goed uit de 
crisis" in de verdere uitwerking van het jaarplan 2022; en dit zo nodig toe te voegen aan het 
Jaarplan in een addendum of een bijlage. 

www. s-h e rtoge n bosch . n l 
Correspondentie-adres: Postbus 12345 
5200 GZ's-Hertogenbosch 
KvK nr17278704 
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Wij constateren verder dat in coronatijd de regionale samenwerking verplaatst naar  online/  
hybride vormen van overleg en samenwerking, maar wel steeds is door gegaan en op punten 
zelfs geïntensiveerd. Wij verzoeken u te onderzoeken op welke wijze online/hybride 
bijeenkomsten kunnen worden voortgezet in 2022, aangezien deze vaak laagdrempeliger en 
efficiënter zijn, met als keerzijde dat persoonlijk contact ontbreekt. 

Vorminq van een nieuw kabinet & regeerakkoord en de kansen die dit onze reqio biedt 
In het jaarplan 2022 wordt op verschillende manieren ingegaan op de relatie rijk-regio. 
Momenteel wordt echter ook gewerkt aan een nieuw regeerakkoord en een nieuw kabinet. 
Ontwikkelingen in de Haagse politiek en bestuur laten zien dat de lijn van 'meer aandacht voor 
regio's' waarschijnlijk zal worden doorgezet (op inhoud, maar wellicht ook in de bestuurlijke 
vernieuwing). Dit biedt voor RNOB tal van nieuwe kansen, en er is op (de te verwachten) 
onderdelen van een nieuw regeerakkoord ook een bovengemiddelde directe impact op. 
bewoners en bedrijven van onze regio: om er een paar te noemen_ herstel na corona, 
stikstofproblematiek, klimaat. 
De inzet voor de regio moet helder zijn: de regiodea was slechts een begin en in de komende 
kabinetsperiode zien wij graag een bestendiging/structurering van de samenwerking Kijk-
regio, en wel een die is gekoppeld aan een toename van harde financiële (rijks)middelen voor 
de regio in de komende kabinetsperiode, met duidelijke samenwerkingsafspraken. 

Uitgangspunten uit ons Toekomstperspectief 2035 die RNOB raken 
In 2020 heeft het college van de Gemeente 's-Hertogenbosch  het Toekomstperspectief 2035 
vastgesteld: hierin zijn verschillende ontwikkelrichtingen opgenomen die ook samenhangen 
met de Bossche inzet in en voor de regio in de toekomst. Zo is bijvoorbeeld ontwikkelrichting 
'innovatieve stad in voeding en gezondheid' opgenomen; maar ook 'toonaangevende 
datastad'. Via de deze ontwikkelrichtingen toont's-Hertogenbosch  de inhoudelijke 
verbondenheid met de regio aan. 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van 's-Hertogenbosch,  
De gemeentesecretaris, 	 De burgemeester, 

drs. B. van der Ploeg 	 drs. J.M.L.N. Mikkers 

www.s-hertogen bosch. n I 
Correspondentie-adres: Postbus 12345 
5200 GZ's-Hertogenbosch 
KvK nr17278704 
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Sint Anthonis 
éaaknunuYter ' Z-21--381 V 
❑ocumentnummer 	tNT1037615 

De Raad van de gemeente Sint Anthonis; 

gelezen iet voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 
11 mei 2021; 

gelet pp het daaromtrent gepaalde in het "Bestuursconvenant regionale samenwerking 
Noordoost Brabant (2021-2024y; 

BESLUIT: 

Een positieve zienswijze te geven op het concept jaarplan en de ontwerpbégro#ing 2422 
van de Regio Noordoost-Brabant. 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van 
de gemeente Sint Anthonis van 3 juni 2{}2.1. 
De Raad voornoemd, 

~ 

14eijzers 	M.A. (Marcel) Fränzel M o 
voorzitter . 
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Of  

Onderwerp 	 Jaarplan en begroting 2022 van RNOB 

Porteiteuiliehouder 	Mevrouw drs. W. van Hees 

Datum raadsvergadering 	6juli 2022 

Aantal bijlagen 	 2 

Samenvatting 
RNOB (voorheen Regio Noordoost-Brabant genaamd) stuurde in de afgelopen periode het concept 
van het jaarplan met ontwerpbegroting 2022 toe. Dit jaarplan met begroting RNOB 2022 is gebaseerd 
op de samenwerkingsagenda 'Richting 2030' en het uitvoeringsplan 2021-2022. Op hoófdfijnen geeft 
het jaarplan inzicht in de accenten voor 2022 en hoe de bijdragen van de samenwerkende overheden 
worden ingezet. Om in te kunnen spelen op voortdurende veranderingen is het jaarplan niet in beton 
gegoten. Dit neemt niet weg dat de continuïteit en opvolging van de gestelde opgaven uit de 
samenwerkingsagenda wel geborgd moeten blijven. In de werkplannen voor 2022 worden de acties 
uit het jaarplan verder uitgewerkt. Het voorstel is om in te stemmen met het concept van het jaarplan 
met begroting 2022 van RNOB. Wij hechten er verder waarde aan dat de werkplannen, met extra 
aandacht voor herstel na corona, tijdig, en voor aanvang van 2022, aan de raden van de 
deelnemende gemeenten worden voorgelegd. Voorgesteld wordt dm beide punten als zienswijze 
kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van RNOB. 

Aanleiding 
Samen met vijftien andere gemeenten en twee waterschappen is onze gemeente partner in de 
regionale samenwerking RNOB (voorheen Regio Noordoost-Brabant genaamd). Dit publieke deel van 
de regionale samenwerking werkt in breder verband samen met ondernemers en kennisinstellingen in 
Agrifood  Capital.  Bijgaand .treft u het concept van het jaarplan met begroting RNOB 2022 aan. Voordat 
het jaarplan wordt vastgesteld, hebben de convenantpartners de gelegenheid om hierop een 
zienswijze (overeenkomstig convenant regionale samenwerking 2021-2024) in te dienen, Dit voorstel 
gaat hier nader op in. Een gelijksoortig voorstel over de meer westelijk georiënteerde Regio Hart van 
Brabant leggen wij separaat in dezelfde raadsvergadering aan u voor. 

Feitelijke informatie 

Voorgeschiedenis  
Komend jaar wordt het tweede uitvoeringsjaar van de regionale samenwerkingsagenda voor 
Noordoost-Brabant, 'Richting 2030' genaamd. Onder de vlag van RNOB is het doel om te komen tot 
meer onderlinge afstemming tussen de opgaven dia niet los van elkaar kunnen worden gezien. Van 
deze kruisbestuivingen moeten onze inwoners en bedrijven de vruchten gaan plukken. Hierbij staat 
gezamenlijk eigenaarschap centraal. Dit betekent verantwoordelijkheid nemen voor de opgaven en 
uitvoering door bestuurlijke en ambtelijke inzet. 

Kaders.  
Bij het opstellen van de samenwerkingsagenda hebben de deelnemers hun inbreng kunnen leveren 
op de onderwerpen waarop moet worden samengewerkt. Deze onderwerpen zijn daarna verwoord.in  
de samenwerkingsagenda Richting 2030' die door alle deelnemers is vastgesteld. Omgaan reet én 
inspelen op veranderingen vormen de rode draad in de samenwerkingsagenda. Vervolgens is de 
samenwerkingsagenda vertaald naar een uitvoeringsplan 2021-2022. Hierbij is de verbinding gemaakt 
met de agenda's van andere regio's, provincie en het Rijk. Ook de Reglódeal is hierin meegenomen. 
Het concept van het jaarplan met begroting RNOB 2022 is gebaseerd op de samenwerkingsagenda 
en het uitvoeringsplan. 
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Overige informat€e 

Concept jaarplan met begroting 2022 
Het jaarplan met begroting geeft op hoofdlijnen aan.waar in 2022 de accenten liggen en hoe de 
bijdragen van de samenwerkende overheden worden ingezet. In het jaarplan zijn de vijf hoofdopgaves 
uit de samenwerkingsagenda in tabelvorm beschreven, inclusief de concrete acties, het beoogd 
resultaat, het beoogd effect en de rol van RNOB. Door per onderdeel ook de gerelateerde projecten te 
benoemen, wordt de integralitelt inzichtelijk gemaakt. De v€gif hoofdopgaves zijn: 

• vitale leefomgeving: klimaatadaptatie, natuur en landschap,_ energietransitie, transitie 
landbouw; 

• duurzaam bereikbaar. slimme en schone mobiliteit, verkeersveiligheid, robuuste 
infrastructuur; 

• aantrekkelijk vestigen: vestigingslocaties, innovaties en bedrijvigheid, 
experimentèerruimte; 

• behoud van talent: blijfklimaat, wonen; 
• een sterk. verhaal. 

Werkplannen 
Per hoofdopgave worden de belangrijkste acties voor 2022 in het jaarplan benoemd. Gelijktijdig 
bestaan er nog veel onzekerheden en gaat de coronacrisis ongetwijfeld invloed hebben op de 
opgaven in de regio. Om in te kunnen spelen op voortdurende veranderingen is het jaarplan. niet in 
beton gegoten. Tegelijkertijd moeten we de continuiteit eh opvolging van de -gestelde opgaven uit de 
samenwerkingsagenda blijven borgen. In de werkplannen voor 2022 worden de acties uit het jaarplan 
verder uitgewerkt. Deze werkplannen worden. eind 2021 ter informatie aan u.voorgelegd. 

Regiodeal 
In een eerder stadium .bent u geïnformeerd over de Regiodeal en de toekenning van een bijdrage uit 
het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland. Deze cofinanciering.  van het Rijk heeft een positieve 
impact op de regioactiviteiten voor 2022 en daarmee op het jaarplan en de werkplannen. Dit geldt ook 
voor de extra cofinanciering door de provincie Noord-Brabant. 

Randacht voor verbetering 
Momenteel wordt gewerkt aan  monitoring  van de samenwerkingsagenda. Hierbij moet duidelijk 
worden wat we gedaan en bereikt hebben en wat de rol van de regio hierbij is geweest. Dit moet ons 
vanaf 2022 beter inzicht geven in de resultaten van de samenwerking en vormt een eerste stap om 
meer grip te krijgen op de planning & control. Verder heeft aandacht voor verbetering inmiddels 
geresulteerd in het organiseren van Verenigde Voorbereidende Bijeenkomsten en de oprichting van 
de klankbordgroep raadsleden. Deze klankbordgroep heeft een permanente rol gekregen in de 
samenwerking en wordt onder meer betrokken bij het inrichten van de  monitoring.  De klankbordgroep 
wordt in .2022 geëvalueerd. 

Jaarrekening 2020 
De jaarrekening 2020 wordt overeenkomstig het bestuursconvenant op een later moment (medio 
zomer) aan u aangeboden. 

Herstel na corona 
Corona heeft landelijk veel extra aandacht gegenereerd voor volksgezondheid en luchtkwalitelt (onder 
andere in relatie tot de intensieve veehouderij). Naar verwachting zal 2022 voor een aanzienlijk deel in 
het teken staan van herstel na corona. De coronacrisis heeft forse impact gehad op de regio maar 
biedt gelijktijdig ook kansen, bijvoorbeeld bij de totstandkoming van een nationaal herstelplan en 
Europese fondsen. Dit vraagt om aandacht in de werkplannen. 

Onderwerp: jaarplan en begroting 2022 van RNOB 
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Samenwerking Rijk-regio 
In het jaarplan 2022 wordt op verschillende manieren ingegaan op de relatie tussen het Rijk en de 
regio. Momenteel wordt gewerkt aan een nieuw regeerakkoord en kabinet. De lijn van meer aandacht 
voor regio's wordt waarschijnlijk doorgezet (op inhoud, maar wellicht ook in de bestuurlijke 
vernieuwing). Dit biedt voor RNOB nieuwe kansen bij thema's als bijvoorbeeld herstel na corona, 
stikstofproblematiek en klimaat. 
De Regiodeal kan mogelijk ais opstap worden gezien naar een verdere bestendiging/structurering van 
de samenwerking tussen het Rijk en de regio, inclusief extra _financiële (rijks)middelen voor de regio in 
de komende kabinetsperiode. 

Afweging 
Het voorstel is om in te stemmen met het concept van het jaarplan met begroting 2022 van RNOB. Wij 
vinden het verder noodzakelijk dat de werkplannen, met extra aandacht voor herstel na corona, tijdig 
én voor aanvang van 2022 aan de raden van de deelnemende gemeenten worden voorgelegd. 
Voorgesteld wordt om dit als zienswijze kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van RNOB. 

Inzet van middelen 
De begroting voor 2022 gaat uit van een gelijkblijvende overheidsbijdrage zonder indexering. Onze 
gemeente participeert in de arbeidsmarktregio Hart van Brabant en draagt daarom € 3 per inwoner 
(€1,56 voor RNOB en €1,44 voor Agrifood  Capital)  bij aan de regionale samenwerking in Noordoost-
Brabant (in plaats van € 4). Deze inwonerbijdrage van €135.000 is in de gemeentelijke 
meerjarenbegroting opgenomen. 

Risico's 
Hoewel in de meerjarenbegroting de middelen staan om aan de verplichting overeenkomstig het 
concept van dé begroting 2022 van RNOB te voldoen, is de vaststelling van deze begroting uiteindelijk 
voorbehouden aan het Dagelijks Bestuur (overeenkomstig het nieuwe convenant). Mede afhankelijk 
van eventueel ingekomen zienswijzen kan het Dagelijks Bestuur de begroting gewijzigd vaststellen. 

Procedure 1 vervolgstappen 
Met het oog op de vaststelling door het Dagelijks Bestuur op 8 juli aanstaande, wordt dit voorstel in 
overleg met.de  agendacommissie, aan u voorgelegd in uw vergadering van 6 juli 2021. De verdieping 
van het jaarplan vindt vervolgens plaats in de tweede helft van 2021 via verschillende werkplannen 
voor de (deel)programma's. Na vaststelling in de portefeuillehoudersoverleggein worden de 
werkplannen ter informatie aan de gemeenteraden en waterschapsbesturen voorgelegd. Verder wordt 
nog dit jaar gewerkt aan verduidelijking van de planning & control en een goede  monitoring.  Hierbij 
wordt ook de klankbordgroep raadsleden betrokken. 

Voorgenomen besluit 
Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen. 

Het college van Heusden, 
de secretaris; 	 de burgemeester, 

mn H.J.M. Timmermans 	 drs. W. van Hees 

Bijlagen: 
Aanbiedingsbrief concept jaarplan met begroting RNOB 2022 

= 	Concept jaarplan met begroting RNOB 2022 

Onderwerp: jaarplan en begroting 2022 van RNOB 
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De raad van Neusden in zijn openbare vergadering van 6 juli 2021; 

gezien het voorstel van het college van 11 mei 2021; 

gekt op de beraadslaging; 

besluit: 

in te stemmen met het concept van het jaarplan met begroting RNOB 2022; 
te verzoeken om de werkplannen, met extra aandacht voor'herstél na corona, voor 
aanvang van 2022 aan de deelnemende raden voor te leggen; 
vorenstaande punten ais zienswijze kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van 
RNOB, 

de griffier, 	 de voorzitter, 

van Hees 

Onderwerp: jaarplan en begroting 2022 van RNOB 
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Algemeen Bestuur Regie Noordoost BrabarFt. 
Qe heer J. Mikkers 
Postbus 315 
5201 AH 's-Hertogenbosch  

-Z~ransmer 	1263446 	 Befierideld doo.r. 	Luc van Beurden 
rrwkenrrerk: 	RNOB 202-1-064 	Telefoonnummer 073-5531658 

Datum 	 08 juni 2021 

Onderwerp: . 	ZiensWijze op concept Jaarplan en begroting 2022 Rt+ OB 

Beste heer Mikkers, 

Het conceptyjaarplari en begroting 2022 Regio Noordoost Brabant hebben we in goede aide ontvangen. 
Wij hebben besloten geen zienswijze in te dienen. 

Complimenten voor do verbeterslagen die worden doorgevoerd. 
Het enneept jaarplan en begroting 2022 is overzichtelijk opgesteld. Het geeft heuler weer hoe de 
Samenwerkingsagenda Richting 2030 tot uitvoering wordt gebracht. Er is onder meer aandacht voor de 
rol van de regio en de wijze waarop de verschillende projecten met elkaar in verbinding staan. daarnaast 
zijn we verheugd dat  monitoring  van de uitvoering van de Samenwerkingsagenda prióriteít krijgt en dat 
de Klankbordgr€ ep Raadsleden hierbij betrokken wordt. 
6e te ondernemen stappen In 2022 worden gedurende dit jaar uitgewerkt in werkplannen. We zien deze 
werkplannen met vertrouwen tegemoet. 

Bij de uitwerking van het Jaarplan en begroting 2022 geven we 2 aan achtspurten mee. 
Het betreft de volgende aandachtspunten: 

1. We onderschrijven het belang van flexibiliteit in een tijd waarin de veranderingen eikaar snel 
opvolgers. i egeigkertijd dient er aandacht te zijn voor de continu ïtek en opvolging vara de 
gestelde opgaven uit de Samenwerkingsagenda. Veranderingen ktinilah staar nodig weiden 
meegenomen iri het Uitvoeringsplan 2021-2022. 

2. De coronacrisis heeft.een forse impact gehad op de regio en biedt onze regio op verschillende 
manieren kansen, bijvoorbeeld in de totstandkoming van een nationaal herstelplan en Europese 
fondsen. Bij de uitwerking van het jaarplan zal de regio hier de nodige inzet op kunnen plegen en 
dat meenemen bij het opstellen van de werkplannen.. 

Met vriendelijke groet,. 
de raad van de gemeente Boxtel 

I.H.lvl Smits 	 R.S. van Meygaarden 
griffier 	 voerzitter 

bezoekadres, Markt 1, Baxtet . 	 tel: (0411) 65 59 11 	1BAl i: NtQSBIvGNg29-200139e 
postadres: Postbus 10.000, 5280 D4 BQxte( 	fax: (04lij 65 52 25 	e-rnall: ge°neente@boxtel.n( 
FfvK: 	172785so 	 BTW: N1_001708958 	intemet: wtnrvr.bcxteLnt 
134 crsrre_sporxlentie graag daturn en 3tenrrterY, terrrieidetl 



Zaaknummer 
Uw kenmerk: 

1263263 
RNOB 2021-064  

Behandeld door. 	Luc van Beurden 
Telefoonnummer: 073-5531658 
Datum 	11-06-2021 

Onderwerp: Zienswijze Jaarplan en begroting 2022 RNOB 

StQ'V\0e-NW* 
Sint- Michielsgestel  
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Regio Noordoost Brabant 
De heer J. Mikkers 
Postbus 315 
5201 AH 's-Hertogenbosch  

Beste heer Mikkers, 

Het concept-jaarplan en begroting 2022 Regio Noordoost Brabant hebben We in goede orde ontvangen. 
Wij hebben besloten geen zienswijze in te dienen. 

Complimenten voor de verbeterslagen die worden doorgevoerd. 
Het concept-jaarplan en begroting 2022 is overzichtelijk opgesteld. Het geeft helder weer hoe de 
Samenwerkingsagenda Richting 2030 tot uitvoering wordt gebracht. Er is onder meer aandacht voor de 
rol van de regio en de wijze waarop de verschillende projecten met elkaar in verbinding staan. Daarnaast 
zijn we verheugd dat  monitoring  van de uitvoering van de Samenwerkingsagenda prioriteit krijgt en dat 
de Klankbordgroep Raadsleden hierbij betrokken wordt. 
De te ondernemen stappen in 2022 worden gedurende dit jaar uitgewerkt in werkplannen. We zien deze 
werkplannen met vertrouwen tegemoet. 

Bij de uitwerking van het Jaarplan en begroting 2022 geven we 2 aandachtspunten mee. 
Het betreft de volgende aandachtspunten: 

1. We onderschrijven het belang van flexibiliteit in een tijd waarin de veranderingen elkaar snel 
opvolgen. Tegelijkertijd dient er aandacht te zijn voor de continuiteit en opvolging van de 
gestelde opgaven uit de Samenwerkingsagenda. Veranderingen kunnen waar nodig worden 
meegenomen in het Uitvoeringsplan 2021-2022. 

2. De coronacrisis heeft een forse impact gehad op de regio en biedt onze regio op verschillende 
manieren kansen, bijvoorbeeld in de totstandkoming van een nationaal herstelplan en Europese 
fondsen. Bij de uitwerking van het jaarplan zal de regio hier de nodige inzet op kunnen plegen en 
dat meenemen bij het opstellen van de werkplannen. 

Met vriendelijke groet, 
cie raad van de gemeente Sint-Michielsgestel 

N. Hoogerbrug-van de Ven 
	 H.J. Looijen 

griffier 	 voorzitter 

Gemeente  Sint-Michielsgestel 
Meanderplein 1 
5271 GC Sint-Michielsgestel 
www.sint-michielsgestel.nl  

Postbus10.000 	 BIC: BNGHNL2G 
5270 GA Sint-Michielsgestel 	IRAN: NL12BNGH0285007769 
(073) 553 11 11 



dóeumentnr.: €7/21/273325 - zaaknr-::1211277999 

gemeente Guijk 

De raad van de gemeente Cuijk 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.1.1 mei 2021, 

gelet op het daaromtrent bepaalde in het" Bestuursconvenant regionale samenwerking Moordoost 
Brabant (2Q21-2024)"; 

besluit 
ais zienswijze aan de Regio Noordoost-Brabant kenbaar te maken dat kan worden ingestemd met het 
concept-jaarplan en -begroting 2022. 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Cuijk in zijn openbare vergadering 
van 21 juni 2021. 

I.7e raad voornoemd, 

~1~~̀ -~ ~ `.` `r 
~ erts 	 . W.A.G. Hillenaar 	~ 

griffier 	 voorzitter 

1 



documentnc: 01211277311 -zaaknr.; Z/21/277998 

,w,. gemeente 
Grave 

Do raad van de gemeente Grave 

gezien hetvoorstel, van burgemeester en wethouders d.d. 11 mei 2021, 
gehoord het advies van de Commissie Inwoners en Bestuur d.d. 8 juni 2021 

gelet op het daaromtrent bepaalde in het "Bestuursconvenant regionale samenwerking Noordoost 
Brabant {2021 2024)"; 

besluit 
als zienswijze aan de Regio Noordoost-Brabant kenbaar te maken dat kan worden ingestemd met het 
concept jaarplan en -begroting 2022. 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Grave in zijn openbare vergadering 
van 22 juni 2021. 

De raad voornoemd, 	- 

~= 

~. 

! D.S.J. Thissen drs. A.S.F. 

~ 	griffier 	 voorzitter 



documentnr.3 D121/273315 -zaaknr.: 7J21/277997 

Gemeente J"ILL EN SINT HUBERT 

De raad van de gemeente Milt en Sint Hubert 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 april 2021 

gelet op het daaromtrent bepaalde in het "Bestuursconvenant regionale samenwerking Noordoost 
Brabant (2021-2024)"; 

besluit 

als zienswijze aan de Regio Noordoost-Brabant kenbaar te maken dat kan worden ingestemd met het 
concept jaarplan en -begroting 2022. 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Milt en Sint Hubert in zijn openbare vergadering 
van 10 juni 2021. 

A.A.M.J. Walraven 



Postadres: 
Postbus 450 
5830 AL BOXMEER 
Kantooradres: 
Raadhuisplein 1 
Boxmeer 
Www.boxmeer.nl  

Bank: RABO.10.87.00.550 
IBAN nr: NL 18 RABO 0108700550 
BTW br: 806385297.8.01 
KvK nr: 50650068 
Telefoon: 0485 585 911 
Fax: 0485 572 432  
E-mail:  gemeente@boxmeer.nl  

Aan het bestuur van de 
RNOB 

Postbus 315 
5201 AH `s-Hertogenbosch  

uw brief ons kenmerk 
12 april 2021 Z/211731011 

D/2111025137 

onderwerp doorkiesnummer 
Reactie op conceptjaarplan met 0485 - 585 797 
begroting 2022 

Box'meer 

INGEKOMEN U 1 JUNI 2021 
(z (V 	2..ce,  ~.t --Cs - -- 

datum 	 bidagen 
27 mei 2021 	N.v.t. 

behandeld door 
K.H.W. Groenewoud-de Best 

Geacht bestuur, 

Van u hebben wij het concept-jaarplan met begroting 2022 ontvangen. Hartelijk dank 
daarvoor. 

In de raadsvergadering van 27 roei 2021 zijn deze aan de orde geweest. 

Besloten is in te stemmen met uw concept-jaarplan met begroting 2022 en geen 
zienswijze in te dienen. 

Met vriendelijke groet, 
de raad van de gemeente Boxmeer. 

De griffier, 	
_. 	

e voorzitter, 

m . , 	r ewoud-de Best 	K.W.T. van Soest 
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Bezoekadres 
_ Stadhuisplein t 

5461 KN Veghel 

Postadres 
fbstbus 10.001 
54601]AVeghel  

_ 
~~ ö ~ L ~ ~ ~~.~ ~ r_~STA ~ 

T. 	140413  
E: 	InroQmeiariJstad.N I— L~ 	 fM~ W: 	wurw,meielfstad.nl  
IBAN: NLOB BNGH 0285 1701 04  

KNOB  
T.a.v: de heer R.P.J.M. Peerenboom 
Postbus 315 
5201 AH "s-Hertogenbosch  

Uw kenmerk RNOB-2021-064 	Uw brief van 	13 april 021 
Ons kenmerk 1948982612 
Datum 11 mei 2021 	 Behandeld door Ad van Gerwen 
Verzenddatum 17 mei 2021 	 Bijlage(n) 	1 

Onderwerp 	Concept=jaárplan en begroting 2022 RNOB 

Geachte heer Peerenboom, 

Het concept jaarplan en begroting 2022 RNOB is in goede orde ontvangen. 
131jgaand treft u de raadsinformatiebrief van 11 mei 2021 hierover aan, die wij aan de 
gemeenteraad hebben aangeboden. Wij verzoeken u om van de inhoud kennis te nemen. 

Complimenten voor de verbeterslagen die worden doorgevoerd. 
Het concept jaarplan en begroting 2022 is overzichtelijk opgesteld. Het geeft helder weer hoe de 
Samenwerkingsagenda Richting 2030 tot uitvoering wordt gebracht. Er is onder meer aandacht 
voor de rol van de regio en de wijze waarop de verschillende projecten met elkaar in verbinding 
staan.. Daamaast zijn we verheugd dat  monitoring  van de uitvoering van de 
Samenwerkingsagenda prioriteit krijgt en dat de Klankbordgroep Raadsleden hierbij betrokken 
wordt.. 

Het jaarplan wordt gedurende dit jaar uitgewerkt in werkplannen. We zien deze werkplannen biet 
vertrouwen tegemoet. 

Hoogachtend, 
pe secretaris, 	 De burgemeester, 

drs. M.G.C.  Wilms-Wils RA 	 ir. C.H.C. van Rooij 



Gemeenteraad 
	

GEMEENTE t 055 
	

- 

Onderwerp: 	 Volgnummer 2021-33 

Zienswijzen jaarplan en begroting 2022 RNOB 	Dienst/afdeling LWE 

De raad van de gemeente Oss; 

gezien. het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 april 2021; 

gelet op het advies van de adviescommissie van 20 mei 2021; 

besluit: 

1. In te stemmen met de begroting 2022 RNOB; 

2. Kennis te nemen van het jaarplan 2022 RNOB. 

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 3 juni 2021. 

De gemeenteraad voornoemd,  

Coll: 



iZ~c1~ 2,f)2A — 02>6  
INGEKOMEN 0 9 AUG. 2021 

Regio Noordoost Brabant 
De heer drs. R.P.J.M. Peerenboom 
Postbus 315 
5201 AH 'S-HERTOGENBOSCH 

Behandeld door: Sylvle Jansen 

Telefoonnummer: 0412 458888 

Bijiage(n): 

Onderwerp: 	Concept-jaarplan en begroting 2022 

Beste heer Peerenboom, 

Uw brief van: 	14 april 2021 
Uw kenmerk: 

Registratienummer: 156287311567864 
Datum: 	8 juli 2021 

VERZONDEN 2 0112021 

In april ontvingen wij van u het concept-jaarplan met begroting 2022 van RNOB met het verzoek 
een eventuele zienswijze kenbaar te maken. Wij hebben het plan met begroting voorgelegd aan 
onze gemeenteraad in de vergadering van 8 juli 2021. De gemeenteraad heeft geen zienswijze 
op het plan uitgebracht maar geeft wel de volgende suggestie mee. 

Deze suggestie is om bij de uitvoering van het jaarplan nadrukkelijk aandacht te schenken aan 
het herstel na de coronacrisis. Corona heeft landelijk veel extra aandacht gegenereerd voor 
volksgezondheid en luchtkwaliteit. Voor onze regio is dit een bijzondere opgave. Ook Bernheze 
heeft in juni 2020 via een motie aandacht gevraagd voor het doen van onderzoek hiernaar. Met 
de vooruitzichten en de kennis van nu (april 2021) zal in 2022 veel in het teken staan van her-
stel na corona. In het jaarplan neemt RNOB op dat dit verder vorm zal krijgen in de werkplan-
nen, maar wij denken dat er meer nodig is. 

De coronacrisis heeft forse impact gehad op de regio, maar biedt onze regio op verschillende 
manieren kansen, bijvoorbeeld in de totstandkoming van een nationaal herstelplan en Europese 
fondsen. Bij de uitwerking van het jaarplan zou de regio hier de nodige inzet op kunnen plegen 
en dat meenemen bij de verdere uitwerking van het jaarplan. 

GenreentW

"W,~45' 

isse 6 
Postbus 79 Heesch 

Telefoon 	88 88 
Bij voorkeur digitaal: 
www.bernheze.org  

gemeenteQbernheze. org  



Wij constateren verder dat in coronatijd de regionale samenwerking is verplaatst naar vooral  
online  vormen van overleg en samenwerking, maar wel steeds is doorgegaan en op punten 
zelfs geïntensiveerd. We vragen de regio te onderzoeken op welke wijze  online  bijeenkomsten 
kunnen worden voortgezet in 2022, aangezien deze vaak laagdrempeliger en efficiënter zijn. 
We kunnen ons voorstellen dat daarbij wel gezocht wordt naar een combinatie van  online  en 
persoonlijke bijeenkomsten wanneer dit laatste noodzakelijk is voor het bevorderen van het 
onderlinge contact. 

Met vriendelijke groet, 
-'-l~tgrgemeester en wethouders,  

Peggy Hurkmans 	 Marieke M  
secretaris 	 burgemee 
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