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Aan het college van burgemeester en wethouders in Noord-Brabant 

Onderwerp 

felicitatie 

Geacht college, 

Voor de meesten van U geldt dat U alweer enige weken geleden bent 
geïnstalleerd, en met uw bestuurlijke werkzaamheden bent aangevangen. 
Namens het bestuur van onze mooie provincie willen wij U allen van harte 
feliciteren met uw benoeming en U alle succes toewensen bij de uitvoering van 
uw collegeprogramma. Dat succes wensen wij uiteraard ook de leden van de 
raad van uw gemeente toe! En met U zijn wij al degenen die als gevolg van de 
verkiezingen en de daaropvolgende formaties niet terugkeren in de colleges en 
gemeenteraden zeer dankbaar voor hun grote inzet voor het bestuur in uw 
gemeente en in onze provincie. 

W i j feliciteren U in de verwachting van een goede en plezierige samenwerking 
de komende jaren! Elke dag zijn wij er ons van bewust dat onze provincie 
gediend is met prima met elkaar samenwerkende overheden. Daarvoor is het 
belangrijk dat we elkaar ook kennen. We zullen elkaar daarom hopelijk snel ook 
persoonlijk kunnen ontmoeten voor een nadere of hernieuwde kennismaking (in 
bijlage I bij deze brief vindt U een overzicht van een aantal daartoe geplande 
ontmoetingen en werkbezoeken, in bijlage I I een overzicht van de provinciale 
relatiemanagers met wie U desgewenst contact kunt opnemen om snel uw weg 
te vinden binnen onze provinciale organisatie). 

We realiseren ons als provinciebestuur terdege dat U , zonder uitzondering, te 
maken heeft met een aantal ingrijpende en ingewikkelde opgaven. Met name de 
aanstaande decentralisaties in het sociale domein zullen de nodige extra energie 
en creatieve inzet vragen van U , uw gemeenteraden en maatschappelijke 
partners. W i j realiseren ons met U hoe belangrijk het is om die decentralisaties 
tot een succes te maken. We hopen echt dat U er in zult slagen om de daarmee 
gepaard gaande veranderingen zo vorm te geven dat we de kwaliteit van de 
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zorg voor onze burgers, zoveel als mogelijk ook samen met hen, beslissend 
kunnen verbeteren. 

Datum 

3 juni 2014 

Ons kenmerk 

We hebben vele dromen in Brabant, en niet minder ambities. Die kunnen we 3593505 

alleen realiseren wanneer onze burgers actief kunnen deelnemen in onze 
samenleving, niemand uitgezonderd. W i j zijn er van overtuigd dat we alleen 
economisch succesvol kunnen zi jn, als we dat ook in sociale en ecologische zin 
zullen zi jn. Het investeren in een goed leef- en werkklimaat en in een goed en 
aantrekkelijk vestigingsklimaat voor onze ondernemingen, zal ook de komende 
jaren veel van onze bestuurlijke energie vragen. W i j bieden U graag aan om 
daarbij zo veel als nodig en mogelijk, samen op te trekken. 

Brabant staat op de kaart door de kracht die Brabant en de Brabanders eigen is. 
W i j hoeven U niet uit te leggen hoe belangrijk de inzet en initiatieven van 
burgers, onderwijsinstellingen en ondernemers zijn voor het welslagen van onze 
ambities. Die zullen ook de komende jaren om de nodige inzet gaan vragen. 
Veel van die inzet krijgt gestalte door een goede onderlinge samenwerking. 
Onze gemeenschappelijke ambities vragen om een bezield soort van 
samenwerking, om toekomstgericht bestuur. 

W i j inspireren ons aandeel daarin op de Agenda voor Brabant, een 
beleidsdocument dat U desgewenst kunt raadplegen op onze website 
(http://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/agenda-voor-brabant.aspx). 
Net zoals de gemeenten nu hebben ook wij de afgelopen jaren te maken 
gekregen met belangrijke decentralisaties (onder meer op het terrein van 
economie en natuur), forse ombuigingen en een heroriëntatie op ons 
takenpakket. 

W i j hebben gewerkt aan een door vele maatschappelijke en bestuurlijke 
partners gedragen strategische agenda voor de toekomst van onze provincie. 
Aan die toekomst willen wij vanuit onze mogelijkheden en (kern)taken een 
stevige bijdrage leveren. Maar dat doen we in het voortdurende besef dat we 
alleen kunnen slagen wanneer we daarbij samen met U en met alle 
maatschappelijke en economische partners samenwerken. Op onze inzet kunt 
U rekenen. W i j zijn aanspreekbaar op de wijze waarop wij werken aan een 
verbetering van de kwaliteit van het bestuur. W i j werken samen met onze 
medewerkers aan de ruimtelijke ontwikkeling en inrichting van onze provincie, 
aan de verbetering van de bereikbaarheid in en van de verschillende regio's, 
aan een duidelijk regionaal economisch beleid, aan de verdere ontwikkeling van 
onze natuur, aan een verdere verduurzaming van ons milieu, de versterking van 
de leefbaarheid, een goede wisselwerking tussen onze steden en het omliggende 
platteland, en aan een vitaal en inspirerend cultuur klimaat. W i j zoeken daarbij 
steeds meer een actieve samenwerking met onze buurprovincies in België en 
Duitsland. 
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In bijlage I I I treft U een beknopt overzicht aan van de belangrijkste Datum 

beleidsinitiatieven van het provinciaal bestuur. W i j raken er graag met U over 3 juni 2014 

in gesprek. Ons kenmerk 

3593505 

W i j realiseren dat steeds krapper wordende financiële middelen het besturen in 
ons tijdsgewricht niet eenvoudiger maken. Maar we zijn ervan overtuigd dat 
een goede inzet op samenwerking ons zal helpen er gegeven die 
omstandigheden toch het beste van te maken. W i j zien er naar uit dat met U 
samen te doen. 

Ge oord-Brabant, 

V z i t -
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Datum 

Bijlage I 3 juni 2014 

Activiteitenkalender 2014 
'Nieuwe college- en raadsleden' 

Ons kenmerk 

3593505 

» Woensdag 11 j un i R R O Noordoost-Brabant 
« Donderdag 12 j un i I A B R landelijke themabijeenkomst 
* Dinsdag 17 en woensdag 18 j un i V N G Jaarcongres 
* Woensdag 18 j un i Brabantdag I B A R 
» Zaterdag 28 j un i 'B5 Stedentoer' 

» Woensdag 2 j u l i R R O West-Brabant 
» Woensdag 9 j u l i R R O Midden-Brabant 

Augustus 
» Vri jdag 29 augustus Koningshoevenbijeenkomst 

September 
m 

Oktober 
» Woensdag 8 oktober Symposium Wonen en Werken 
» 18 t / m 26 oktober Dutch Design Week 

November 
» Woensdag 5 november Symposium Wonen en Werken 
» Woensdag 26 november R R O Zuidoost-Brabant 

December 
» Woensdag 10 december R R O Noordoost-Brabant 
» Maandag 15 december R R O Midden-Brabant 
» Donderdag 18 december R R O West-Brabant 

Juli 
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Bijlage I I 

Actueel relatiemanagementbestand. (zie ook website provincie.Noord-Brabant 
met link 
http://www.brabant.nl/Politiek-en-

Bestuur/Samenwerking/Gemeenten/Relatiemanagers-gemeenten.aspx 

Een relatiemanager heeft de verantwoordelijkheid voor een groep gemeenten 
en is hiervoor eerste aanspreekpunt als het gaat om integrale vragen, vragen 
over de relatie tussen gemeenten en provincies en soms zelfs voor klachten. 
Waar nodig lossen ze samen met de betrokkenen problemen op. 

Relatiemanagers weten wat er speelt 
De relatiemanagers van de provincie hebben veel contacten met de Brabantse 
gemeenten en regio's. Ze weten wat er in de gemeenten speelt en hebben een 
goed zicht op provinciale en maatschappelijke vraagstukken waar gemeenten en 
regio's mee te maken hebben. Het relatieteam adviseert ook de commissaris van 
de Koning, bestuurders, directeuren en managers bij bezoeken aan gemeenten. 

Voor de provincie is het goed - naast alle inhoudelijk contacten die er zijn - te 
investeren in de relatie met gemeenten. 

Het relatieteam 

Regio West: 

Ruud van Nistelrooij rvnistelrooij@brabant.nl. (073) 681 28 94 
Thom Rietbergen trietbergen@brabant.nl. (073) 681 21 76 

Regio Midden: 
Corine van den Meerendonk cvdmeerendonk@brabant.nl, (073) 680 85 53 
Ruud van Nistelrooij rvnistelrooij@brabant.nl, (073) 681 28 94 

Regio Noordoost: 
Marjan van der Heide mevdheide@brabant.nĩ. (073) 680 85 43 
Aad Scheffer ascheffer@brabant.nl. (073) 681 28 65 

Regio Zuidoost: 
Frits Janssen fjanssen@brabant.nl, (073) 680 8076 
Corine van den Meerendonk cvdmeerendonk@brabant.nl. (073) 680 85 53 
U kunt ook contact opnemen via het algemene e-mailadres: 
relatiemanagers@brabant.nl 
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Datum 

3 juni 2014 

Ons kenmerk 
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Bijlage I I I 

Een kort overzicht van enkele belangrijke provinciale beleidsinitiatieven. 

Een succesvolle en innovatieve, duurzame en leefbare regio met een prima vestigingsklimaat. 

W i j willen dat Brabant ook in de toekomst tot de top van de Europese kennis-
en innovatieregio's bl i j f t behoren om zo voor de Brabanders in de toekomst in 
welzijn en welvaart te voorzien. De provincie richt zich in haar taken op 
ruimte, mobiliteit, milieu, economie en cultuur. De sociale, culturele en 
ecologische kwaliteiten van Noord-Brabant zijn bij het realiseren van onze 
ambities belangrijke randvoorwaarden. Brabant is een economisch kansrijke 
provincie, een mix van kennis, innovatie en maakindustrie, goed voor 150Zo van 
de nationale economie, dit ondanks economisch zwaar weer. O m optimaal 
gebruik te maken van de kansen die Europese fondsen (wij helpen U graag bij 
het verkennen van de mogelijkheden die die fondsen ook voor gemeenten 
bieden), de samenwerking van ondernemers, onderwijs en overheden bieden, 
richten wi j ons op de regionale specialismen, van biobased en maintenance, 
logistiek, agro-food, life sciences en medische technologie tot brainport, kennis 
en innovatie. 

Investeringen die daartoe worden gedaan. 
In een eerste fase investeringen (eerste tranche) die we kunnen doen dankzij de 
middelen die we verkregen uit de verkoop van de aandelen ESSENT hebben 
we onder meer geïnvesteerd in de verbetering van onze infrastructuur, de 
kwaliteit van onze landschappen, de verduurzaming van onze 
energievoorziening, ons culturele erfgoed en de infrastructuur voor sport en 
cultuur. Verdere investeringen (tweede tranche) geven we vorm door het 
inrichten van fondsen die zich concentreren op de versterking van het 
innovatieve karakter van onze bedrijven, duurzame energie, de verbetering van 
de digitale infrastructuur (breedband) en de ontwikkeling van landschap en 
natuur. Dat doen wij op een vernieuwende manier waarbij wij de middelen van 
de provincie in revolverende fondsen inzetten. Een belangrijke voorwaarde 
voor de inzet van middelen is ook dat gemeenten, bedrijfsleven en andere 
partners meefmancieren. Door een inzet op revolverend investeren maken wij 
van ons spaarkapitaal een werkkapitaal dat ook in de komende decennia ten 
goede kan blijven komen aan de inwoners van Noord-Brabant. Meer informatie 
vindt u op de provinciale website, (http://www.brabant.nl/politiek-en-
bestuur/agenda-voor-brabant/investeringsstrategie.aspx ) 
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Werken aan een veerkrachtig bestuur. Datum 
Samen met de Vereniging van Brabantse Gemeenten hebben wij lijnen uitgezet 3 juni 2014 

om te komen tot een grotere toekomstbestendigheid van ons lokaal bestuur. Ons kenmerk 

Versterking van intergemeentelijke samenwerking en 'schakelvermogen' van het 3593505 

lokaal bestuur staat voor wat ons betreft promiment op de bestuurlijke agenda. 
W i j geven daarbij geen blauwdruk, hechten aan uw eigen initiatieven en geven 
graag alle ruimte aan variëteit en maatwerk, maar hechten er aan dat die 
discussie in uw komende bestuursperiode tot resultaten leidt. 
(http://www.brabant.nl/politiek-en-
bestuur/samenwerking/gemeenten/krachtig-bestuur-in-brabant.aspx') 

Zo te werken vraagt grensontkennend regionaal en sector overstijgend 
samenwerken, (http://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/economie-
en-werk.aspx en http://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-
thema/internationaal.aspx) 

Mobiliteit en bereikbaarhád van en binnen onze provincie. 
Het benutten van die economische potentie vraagt om een goede 
bereikbaarheid. In dat opzicht is er de afgelopen jaren al veel bereikt en hard 
gewerkt. Maar er zijn nog steeds knelpunten in het Brabantse stelsel van wegen, 
waterwegen en spoorverbindingen. De ervaring leert dat die alleen door 
onderlinge samenwerking kunnen worden opgelost. Committering van het Ri jk 
is daarbij een belangrijke factor. Ook bij het openbaar vervoer is een goede 
samenwerking en contact met u , de gemeenten, een belangrijke factor, 
(http://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/verkeer-en-vervoer.aspx) 

Verduurzaming, innovatie en transitie van landbouw en het landelijk gebied. 
Wellicht de grootste uitdaging voor Noord-Brabant is de verdere 
verduurzaming, de transitie van de landbouw en het landelijk gebied. Dat 
vraagt om een verandering van werken, een andere manier van omgang en 
praktisch handelen. Dat raakt alle gemeenten en alle sectoren in de landbouw. 
Maar de grootste uitdaging ligt bij de intensieve veehouderij. Vele gemeenten 
in onze provincie staan daarvoor aan de lat met het aanwijzen van 
urgentiegebieden. Dat vraagt inzet en dialoog. 

(http://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/platteland.aspx) 

Investeren in landschap en natuur. 

Bij dat alles is ook bewaren en vergroten van de kwaliteit van natuur en 
landschap door het realiseren van de EHS en de Landschappen van Allure, in 
combinatie met nieuwe economische dragers van groot belang, 
(http:/Z www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/natuur-en-landschap.aspx 
en http://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/platteland.aspx) 
Transitie Jeugdzorg 
De gemeenten krijgen te maken met de transities in sociaal opzicht. Voor de 
provincie en de gemeenten is de overdracht van bevoegdheden op het gebied 
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van de jeugdzorg van groot belang. Het schept bij de groep die het aangaat 
onzekerheid en onrust. W i j hechten aan en zetten in op een zorgvuldig proces 
om er voor te zorgen dat die kwetsbare groep jongeren steeds die zorg bli j f t 
ontvangen die zij nodig hebben. Daarin zijn wij uw partner. 

Ons kenmerk 

Datum 

3 juni 2014 

3593505 

(http://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/jeugd.aspx) 

Versterking culturele infrastructuur. 

Brabant is gebaat bij een goed cultureel klimaat. Cultuur draagt in belangrijke 
mate bij aan leefbaarheid en is ook wezenlijk voor de ontwikkeling van een 
aantrekkelijk vestigingklimaat, voor jongere en oudere Brabanders. Veel 
Brabanders, zowel in de sfeer van amateur- als professionele kunst en cultuur, 
dragen daar ook zelf actief aan b i j . Cultuur is intrinsiek van belang, en draagt 
ook in belangrijke mate bij aan een goed economisch klimaat. Cultuur is van 
ons allemaal. W i j willen met de cultuuragenda en de nu in behandeling 
genomen voorstellen inzake Brabant C een impuls geven aan het culturele 
klimaat in de provincie, in de steden, de wijken en de dorpen. Brabant C werkt 
alleen als alle spelers in het veld, ook u, de samenwerking zoekt en de 
creativiteit gemobiliseerd wordt, (http://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-
thema/cultuur.aspx) 
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