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Openbaar 1

Inzoomen op de regio

Openbaar 2

(Hoe) succesvol is het BRE Noordoost Brabant in het realiseren van publieke
waarde en welke factoren spelen hierin een rol?
De regio doet het op veel brede welvaartsthema’s goed en heeft een gunstige uitgangssituatie (o.a.: men
woont er graag, sociale cohesie is hoog, economie is niet-conjunctuur gevoelig)
Bevorderende factoren
• Gedragen BRE met een goede verbinding met de provincie
• Ontspannen bestuurscultuur
• Capaciteit organiseren op uitvoeringstaken gaat goed
• Kiezen voor een (economisch) thema zorg(de) voor relatieve rust
• Aanwezigheid (licht) regiobureau
Belemmerende factoren
• Afwezigheid van onderscheidende identiteit. Samenwerken is niet altijd vanzelfsprekend.
• Regio kent een niet-homogene samenstelling (stad vs. platteland)
• ‘Centrumstad’ ‘s-Hertogenbosch heeft een excentrische ligging
• Meervoudige bestuurlijke en maatschappelijke oriëntatie
• Op consensus gerichte bestuurscultuur leidt (soms) tot een gebrekkige aanspreekcultuur.
• Niet alle sectoren voelen zich verbonden met gekozen economische thematiek (agrifood)
Openbaar 3

Onze bril: verschuivende publieke waarde-behoefte vergt ook een ‘andere’ regio

Publieke waarde-behoefte van Noordoost Brabant verschuift
• Minder focus op economische vraagstukken
• Meer focus op vraagstukken als ruimte, klimaatopgave, leefbaarheid, vitale toekomst voor
cultuur & onderwijs.
Deze vraagstukken gaan om het verdelen van schaarste
• Het ‘maatschappelijker’ worden van de publieke waarde-behoefte vraagt om een goede balans
tussen de drie ecosystemen.
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Op de schaal van Noordoost Brabant ontbreekt een robuust maatschappelijk ecosysteem
• Veel maatschappelijke clusters op subregionaal niveau, maar geen vertegenwoordiging op
regionaal niveau
• Hierdoor geen mogelijkheid voor het BRE en ERE om beroep op het maatschappelijke
ecosysteem te doen
Openbaar 4

Aanbevelingen

Openbaar 5

Werken aan ‘Noordoost Brabant 2.0’.
Klaar voor de komende tien jaar
1.

Expliciteer de verschoven publieke-waarde opgave
van de regio: bepaal de inhoudelijke richting voor de
komende tien jaar

2.

Maak de piramide van ecosystemen in de regio af

3.

Ga vanuit het bestuurlijk regionale ecosysteem anders
om met capaciteit

4.

De BRE-structuur: handhaaf wat werkt, formaliseer
niet wat niet hoeft

5.

Een nieuwe bestuurscultuur: Voer niet alleen
gesprekken, maar juist ook discussies

Openbaar 6

