Update april 2022 per pijler

Pijler Goed Leven: verbeteren van het blijfklimaat
•

Hoe word je een participatieve gemeente? Deze vraag stond 21 april jl. centraal op de
bijeenkomst van het Regio Deal project ‘Leefbaarheid in de dorpen’. Zo’n 25 deelnemers
gingen aan de slag met vragen zoals: Waarom en wat is een participatieve gemeente?
Waar loop je tegenaan? Wat betekent het voor de gemeentelijke organisatie?

•

Op donderdag 21 april jl. was de succesvolle Regionale Loopbaandag. Een netwerk
bijeenkomst voor en door loopbaanprofessionals in de regio Noordoost Brabant. Zestig
mensen ontdekten in workshops en in gesprek hoe je ‘het beste’ uit mensen kunt halen.
Zij vergrootten hun expertise en netwerk. Leven lang ontwikkelen staat in het hart van
regionale arbeidsmarktsamenwerking en is onderdeel van Regio Deal Noordoost Brabant.

•

In deze tijden van arbeidsmarktkrapte is investeren in het behoud van medewerkers
belangrijk. Op 19 mei organiseert het regionaal arbeidsmarktprogramma daarom een
ontbijtsessie voor werkgevers over het binden van personeel in het gemeentehuis van
Oss.

•

Dit jaar staan nog twee edities van het traject technische oriëntatie gepland. Op 12 mei
start een groep van maximaal 10 deelnemers. De deelnemers maken in 10 weken tijd
kennis met verschillende vaardigheden en technieken zoals 3D tekenen, lasersnijden,
metaalbewerken, VR- en AR, installatietechniek en robotica. Door digitalisering is het
beroepenveld continu in beweging waardoor er een groeiende behoefte is aan mensen
met technische en digitale vaardigheden. Een volgende groep start op 6 oktober. Deze
trajecten zijn onderdeel van het Regio Deal project ‘SPARK Makerszone’.

Pijler Fijn Wonen: slim inrichten van de leefomgeving
•

Op 12 april jl. ontving het koppelteam van het Regio Deal project ‘Puzzelen met Ruimte’
de projectleiders van de grotere gebiedsprocessen in de regio Noordoost Brabant.
Ervaringen werden uitgewisseld en er werd verkend waar gebiedsprocessen tegenaan
lopen. Duidelijk is dat beschikbaarheid van grond een belangrijke factor is. Er is behoefte
aan een aantal instrumenten om sneller en makkelijker te kunnen puzzelen met ruimte in
een gebied. In een volgende bijeenkomst wordt ingegaan op de vraag ‘welke
instrumenten kunnen helpen?’.

•

Onderdeel van het Regio Deal project ‘AgroProeftuin de Peel’ is het toekennen van
subsidies aan ondernemers die stappen zetten in kringlooplandbouw. Alle zeven
toegekende projectsubsidies zijn hier te lezen. 26 april jl. sloot de tweede tranche.
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De volgende deadline is 8 juni 2022. Ook voor de zogenoemde zaaigeld regeling is een
projectenpagina beschikbaar. Zaaigeld is bedoeld voor ondernemers die kringloopbouw in
de praktijk willen brengen.
•

In maart zijn de eerste werkzaamheden op de proeflocatie van AgroProeftuin de Peel in
Zeeland gestart. Er worden dit jaar 15 velden met een grote diversiteit aan teeltproeven
door boeren en enkele onderzoeksinstellingen aangelegd. Naast experimenten op de
proeflocatie zijn er in 2022 ook boeren die op eigen land proeven aanleggen met
ondersteuning van AgroProefuin de Peel.

Pijler Anders Werken: ontwikkelen van een economisch perspectief
•

Het thema ‘Reststroomverwaarding’ staat centraal tijdens de Meet-up van het regio Deal
project ‘AgriFood Innovation’ op 30 juni a.s. op de CHV Noordkade in Veghel. Een
netwerkbijeenkomst voor haar partners om elkaar te ontmoeten, kennis en ervaringen te
delen en businesskansen te verkennen en op te pakken.

•

Eén van de businesscases van het Regio Deal project ‘AgriFood Innovation’ Pixelfarming
Robitcs is vanaf 14 april te zien op de Floriade Expo 2022 in Almere. Samen met een
aantal partners gaan zij de toekomstmogelijkheden voor groene oplossingen op het
gebied van landbouw en duurzaamheid laten zien bij het FoodForum.

•

Onderdeel van het Regio Deal project ‘Agrifood Innovation (AFI)’ is het ontwikkelen van
nieuwe businesscases. Deze maand is de verkenning gestart naar het verwaarden van
groene reststromen (paprika, zacht fruit, aardappel en prei). Tijdens de (vee)voedsel
productie komen nevenstromen vrij. Consumenten willen steeds meer plantaardige
producten eten. De voedselverwerkende industrie zoekt naar mogelijkheden om groene
stromen te verwerken tot nieuwe voedingsproducten. In de verkenning gaan Brabantse
bedrijven en kennisinstellingen na of nieuwe business cases mogelijk zijn om dergelijke
hoogwaardige toepassingen te kunnen versnellen.

•

Het Regio Deal project ‘Circular Food Centrum’ heeft als ambitie om wereldwijd koploper
en voorbeeld te zijn in de aanpak van verspilling . Onlangs informeerde minister
Staghouwer (LNV) de Tweede Kamer over de evaluatie van de Voedselagenda 20162020 en het voedselbeleid. Met de Kamerbrief geeft de minister richting aan de verdere
verduurzaming van het voedselsysteem de komende jaren. Halvering van de
voedselverspilling in 2030 ten opzichte van 2015 (Sustainable Development Goal 12.3)
blijft een speerpunt in het voedselbeleid van dit kabinet. In de evaluatie wordt de
bundeling van activiteiten via de stichting Samen Tegen Voedselverspilling succesvol
genoemd. Het ministerie zet de aanpak van de stichting door.
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•

In april bracht een EU-delegatie een werkbezoek aan onder andere het Regio Deal
project ‘Circular Food Center’ en het bedrijf Genson uit Sint Oedenrode. Ze lieten zich
informeren over een circulair voedselsysteem en de eiwittransitie. De aanwezigen - DG
SANTE (afdeling van de Europese Commissie verantwoordelijk voor voedselveiligheid en
gezondheid) en landbouwattachés van de lidstaten - waren onder de indruk van de
innovatiekracht en samenwerking in de regio. Het werkbezoek werd georganiseerd door
FoodNL: het samenwerkingsverband van AgriFood Capital, Greenport Venlo en Regio
FoodValley.

•

Veel gemeenten werken met een circulair grondstoffenbeleid en een duidelijke
klimaatambitie. Voedselverspilling voorkomen is een beleidsthema dat heel concreet is én
met potentieel een grote, positieve impact. Samen Tegen Voedselverspilling roept alle
gekozen gemeenteraadsleden op om werk te maken van een verspillingsvrije gemeente.
Hoe? Voor gemeenten is er een vernieuwd stappenplan: ‘Op naar een verspillingsvrije
gemeente’ beschikbaar.

•

‘Samen (ver)pakken we de toekomst!’ Dit thema staat centraal in het programma van de
Dag van de duurzame verpakking 2022 op woensdagmiddag 8 juni in Dome-X in Oss. De
bijeenkomst wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Regio Deal
Noordoost Brabant. HAS studenten organiseren dit event. De voorbereidingen zijn te
volgen via: www.linkedin.com/in/dagvandeduurzameverpakking en via
www.instagram.com/dagvandeduurzameverpakking.

•

Eén van de subdoelen van het Regio Deal project ‘Direct energie uit mest’ is inwoners
informeren over voor welke opgaven we staan in de landbouw. Het project doet daarom
op 6 juni mee met de open boerderijdag van Friesland Campina van een melkveebedrijf in
Maren-Kessel.

•

Het Regio Deal project ‘Datagedreven AgriFood regio’ is onderdeel van de Brabantse
aanpak ‘Maak werk van data’. Mkb’ers die (meer) waarde willen halen uit data kunnen
terecht voor ondersteuning: datascan, datacoach en expertregeling. Daarnaast
organiseert het Regio Deal project aanvullend hierop samen met de gemeenten
bijeenkomsten voor ondernemers. De wethouders economie zijn op 31 maart tijdens de
regiodag geïnformeerd over de aanpak. Er zijn ook mogelijkheden om (PhD) studenten
aan een data project te laten werken.
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