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In de mondiale economie van vandaag de dag bepalen 
grootstedelijke gebieden steeds meer het spel. Het ommeland 
van BrabantStad strekt zich uit van de Randstad tot de regio 
Antwerpen, van het Ruhrgebied tot Chengdu. In toenemende 
mate fungeren onze steden en hun omgeving steeds meer als 
één ‘daily urban system’. En het is daarom dat wij groot belang 
hechten aan samenwerking binnen BrabantStad.

Ook in 2019 werkten we gestaag verder aan het versterken van 
onze agglomeratiekracht door uitvoering van de Stedelijke 
Agenda én het inspelen op de actualiteit. Het was een jaar 
waarin stevige uitdagingen en prachtige kansen de revue 
passeerden. Uitdagingen zoals de stikstofcrisis, het oplopende 
tekort aan betaalbare woningen, ondermijnende criminaliteit en 
de financiële gevolgen van het rijksbeleid voor onze steden 
vroegen om een gezamenlijk antwoord. Kansen zoals een nieuw 
nationaal investeringsfonds, de Europese Green Deal en de 
toekomst van onze mobiliteit vragen om een gecoördineerde 
aanpak.

Daarin slagen we steeds beter. BrabantStad is op zijn sterkst als 
we voor gezamenlijke uitdagingen staan. De bestuurders van 
’s-Hertogenbosch, Eindhoven, Breda, Tilburg, Helmond en de 
provincie weten elkaar steeds natuurlijker te vinden. 

Ook de gezamenlijke Stedelijke Agenda werpt haar vruchten af. 
Zie bijvoorbeeld het succes van de gezamenlijke lobby omtrent 
nieuwe mobiliteit en het openbaar vervoer van de toekomst of 
de energieke voortgang van BrabantRing.

We kijken dan ook met gepaste trots terug op de resultaten van 
2019 en minstens zo reikhalzend uit naar het nieuwe jaar. De 
weerslag van onze inzet in het afgelopen jaar treft u in dit 
jaarverslag.

Namens BrabantStad,

Erik van Merrienboer –provincie Noord-Brabant
Monique List – gemeente Eindhoven
Gaby van den Waardenburg – gemeente Helmond
Boaz Adank – gemeente Breda
Jan Hoskam – gemeente ‘s-Hertogenbosch
Berend de Vries – gemeente Tilburg
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De snelheid waarmee de wereld verandert, waarmee kansen en 
uitdagingen de revue passeren, is de afgelopen jaren alleen maar 
groter geworden. De actualiteit vereist vaak directe bestuurlijke 
aandacht – ook in BrabantStad-verband. In het jaar 2019 was dat 
niet anders. Stikstofcrisis was bijvoorbeeld onmiskenbaar het 
woord van het jaar in bestuurlijk opzicht. De Brabantse bestuur-
ders ondernamen dan ook diverse strategische interventies n.a.v. 
de actualiteit.

Een gezamenlijke aanpak van het stikstofvraagstuk
Tijdens de BrabantStad-dinsdag van september namen de 
bestuurders van de B5 en de provincie het initiatief tot een 
gezamenlijke aanpak stikstof. De uitstoot moet naar beneden en 
de bouw moet op gang blijven. Dat lukt niet zonder een 
gecoördineerde aanpak, zo was de stellige overtuiging van de 
samenwerkingspartners. Vanuit de B5 kwam de nadrukkelijke 
oproep om als provincie bijvoorbeeld zorg te dragen voor een 
gelijk speelveld en voor de coördinatie van de mogelijkheden per 
natura 2000 gebied m.b.t. externe saldering. Als resultaat werd 
een gezamenlijke taskforce stikstof opgezet. 

B5 tekenen bezwaar aan bij Kabinet m.b.t. Rijksfinanciën
De financiële consequenties van de trap-op trap-af systematiek, 
het BTW-compensatiefonds en de ontoereikende financiering 

van de jeugdzorg resulteren in financiële uitdagingen op lokaal 
niveau. De wethouders financiën van BrabantStad trokken geza-
menlijk naar Den Haag om in overleg met het Rijk collectief hun 
bezwaren kenbaar te maken tegen de huidige koers van de rijks-
financiën. Ook lieten de B5-wethouders hun gezicht zien bij het 
wetgevingsoverleg jeugd m.b.t. de tekorten in de jeugdzorg.

Brabantse steden initiëren samenwerking woonopgave
De druk op de woningmarkt in de Brabantse steden is groot. 
Inmiddels behoren de koopprijzen in onze steden tot de hoogste 
van het land. Ook is er een tekort aan betaalbare huur- en koop-
woningen. Die ontwikkelingen zetten het Brabantse woonklimaat 
onder druk. In Brabant willen we voldoende betaalbare huisves-
ting voor onze inwoners en ook is voor een sterk economisch 
vestigingsklimaat een kwalitatief hoogwaardige en duurzame 
woonomgeving onontbeerlijk. 

Reden voor de bestuurders van BrabantStad om zich uit te spre-
ken voor versnelling via bijvoorbeeld een gezamenlijke inzet op 
stedelijke transformatie, een gedeelde propositie richting het Rijk 
en het beter delen van kennis en expertise via bijvoorbeeld een 
Brabants Expertteam Woningbouw. Middels een rondgang langs 
de steden worden in het voorjaar van 2020 de verschillende op-
ties tegen het licht gehouden.
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III
REALISATIE 
STEDELIJKE 
AGENDA

De ambitie om als BrabantStad tot de top 5 van Europese 
kennis- en innovatieregio’s te behoren bereiken we door 
onze agglomeratiekracht verder te ontwikkelen. We maken 
daarom werk van de daartoe opgestelde Stedelijke Agenda 
2018-2022. In het jaar 2019 boekten we onder andere de 
volgende resultaten:

ECONOMISCH VESTIGINGSKLIMAAT

Focus op stedelijke transformaties, investeringsfonds en 
topvoorzieningen
Om de economische slagkracht van BrabantStad te 
versterken spraken onze bestuurders af om zich de komende 
periode te richten op een drietal thema’s: de stedelijke 
transformaties, het gezamenlijk optrekken richting het 
nieuwe nationale investeringsfonds en de realisatie van 
topvoorzieningen. De B5-steden en de provincie hanteren 
zoveel mogelijk een gezamenlijke lobby richting Den Haag en 
Brussel. Daartoe brengen we in kaart aan welke strategische 
tafels de samenwerkingspartners opereren en met welke 
boodschap we hier aantreden. Ook werken we één lobby-
strategie uit richting de landelijke verkiezingsprogramma’s 
van de politieke partijen en aansluitend richting het 
coalitieakkoord.

Naar een meer datawise MKB
Het MKB staat voor een uitdaging als het gaat om 
digitalisering. Bedrijven die digitalisering omarmen kunnen 
sneller innoveren, krijgen beter inzicht in hun klanten, 
ontdekken nieuwe businessmodellen en versterken hun 
concurrentiepositie. Het beschikbaar hebben van data, het 
interpreteren en vervolgens toepassen is echter een majeure 
opgave die in eerste instantie veel capaciteit kost die niet 
zomaar beschikbaar is. Binnen de summit Kennis en Onder-
wijs werd er daarom aandacht gevraagd voor het MKB bij het 
realiseren van die opgave. Binnen het werkprogramma van 
de summit Economisch Vestigingsklimaat is daarom budget 
vrijgemaakt om een plan van aanpak te ontwikkelen ter 
ondersteuning van het MKB bij deze opgave.

DIGITALE STAD

BrabantRing: de digitale connectiviteit van de toekomst!
Onveilig internet is een rem op de toekomst. Ziekenhuizen 
zouden hartpatiënten thuis kunnen monitoren als hart-
gegevens veilig verstuurd konden worden naar het zieken-
huis. Thuiszorgmedewerkers zouden méér tijd hebben voor 
ouderen als ze via een veilige verbinding de deur open 
konden maken. 
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Onderwijsinstellingen en bedrijven zouden intensiever 
samen kunnen werken als bedrijfsgevoelige informatie écht 
veilig verstuurd zou kunnen worden. Daarom werken we in 
BrabantStad verband aan realisatie van de BrabantRing. Een 
glasvezelnetwerk waarin overheden, zorginstellingen, 
bedrijven en onderwijsinstellingen vertrouwd ‘inprikken’. 

Na de start van BrabantRing in Eindhoven en Tilburg gaan we 
nu verder in Helmond, ‘s-Hertogenbosch en Breda. Een pilot 
bij het Elkerliek-ziekenhuis te Helmond als concrete toepas-
sing gaat in 2020 van start. Om de digitale infrastructuur van 
de toekomst verder uit te breiden naar heel Brabant wordt 
ook een stap gemaakt van B5 naar M7 gemeenten. Als 
BrabantStad beschikken we daarmee in de nabije toekomst 
over een vertrouwd en betaalbaar netwerk voor innovaties in 
o.a. de zorg, onderwijs en mobiliteit. 

Deelauto’s in BrabantStad: open data als uitgangspunt
Van wie zijn onze data? Die vraag moeten overheden 
beantwoorden nu de digitale revolutie in onze samenleving 
zich in volle vaart voltrekt. Eerder spraken Eindhoven, 
‘s-Hertogenbosch, Helmond, Tilburg, Breda en de provincie 
Noord-Brabant in een intentieverklaring met elkaar af dat 
data bij moeten dragen aan een gezonde, veilige en leefbare 

omgeving, dat we gebruik maken van open standaarden, dat 
data in principe openbaar beschikbaar zijn én dat de overheid 
optreedt als regisseur. Die principes passen we vanaf heden 
ook toe op deelauto’s. De sensoren waar deze mee uitgerust 
zijn leveren belangrijke informatie op over bijvoorbeeld ver-
keersbewegingen, vertragingen en het gebruik van auto’s. 
BrabantStad heeft daarom een modelovereenkomst opge-
steld voor overeenkomsten met opdrachtnemers. Uitgangs-
punt van de deelovereenkomst is o.a. dat data in principe 
openbaar beschikbaar zijn. Ook op het gebied van speregels 
m.b.t. data en sensoren in de openbare ruimte worden er 
samenwerkingen gevormd rondom bv. een gezamenlijk 
sensorenregister, het uitwerken van inkoop- en subsidie-
voorwaarden en het opleiden van personeel op het gebied 
van digitalisering.

WoonConnect: we digitaliseren onze woningen
In de Stedelijke Agenda is afgesproken om woningen te 
digitaliseren met WoonConnect. Dankzij WoonConnect kun-
nen bewoners met virtuele 3D modellen van hun huis en de 
omgeving met de eigen woning experimenteren op terreinen 
als zorg, veiligheid, comfort en energie. Dit brengt energie-
besparing op maat dichterbij, evenals het levensloop-
bestendig maken van de eigen woning. Inmiddels zijn de 

digitaliseringskosten gehalveerd, is het digitale platform 
uitgebreid met o.a. een aanbestedingstool voor collectieve in-
koop en is een aanpak voor verduurzaming uitgewerkt samen 
met partijen als Vereniging Eigen Huis. Deze aanpak bestaat 
uit een combinatie van een digitaal platform en een wijkaan-
pak. Particuliere huiseigenaren worden gedurende het hele 
traject, van bewustwording t/m de aanschaf, begeleid. 

SLIMME EN DUURZAME MOBILITEIT

Een gezamenlijk bid voor de toekomst van ons OV
Meer treinen op de hoofdroutes, extra spoor tussen 
Brabantse steden, snellere verbindingen per bus en trein – 
dat is wat wij willen. Want betrouwbaar, snel, betaalbaar en 
comfortabel openbaar vervoer is een belangrijke motor voor 
de metropoolregio BrabantStad. Om die reden gaan we als 
BrabantStad, samen met NS, ProRail, Hermes, en Arriva, een 
gezamenlijk bid uitwerken richting het Rijk voor het 
Toekomstbeeld Openbaar Vervoer 2040. In het voorjaar 
organiseren we een bijeenkomst met bedrijven en kennis-
instellingen over de toekomst van het OV. In mei zal het 
gezamenlijke bid gereed zijn.

Een werkagenda Slimme en Duurzame mobiliteit
Files, vertragingen en toenemende druk op ons openbaar 
vervoer: de mobiliteit in met name de Brabantse stedelijke 
regio’s staat onder druk. Voor de inwoners van onze provincie 
willen we dat mobiliteit een snelle, betrouwbare én duur-
zame schakel vormt tussen wonen, werken en vrije tijd. Voor 
onze economie is mobiliteit letterlijk van levensbelang – 
binnen dorpen en steden, tussen stedelijke regio’s, richting 
Rotterdam en Ruhrgebied, Antwerpen en Randstad. Daarom 
stelden we een gezamenlijke werkagenda op voor slimme 
en duurzame mobiliteit. Daarmee realiseren we niet alleen 
slimme mobiliteit, ook dragen we bij aan duurzaamheid en de 
te behalen CO2-reductie uit het klimaatakkoord. De werk-
agenda treft u hier.

Nieuwe Samenwerkingsagenda BrabantStad Fiets 
De afgelopen jaren heeft de fiets binnen Brabant letterlijk 
en figuurlijk een plek gekregen. Zo werkten we aan de aan-
leg van ambitieuze fietsinfrastructuur en realiseerden we 
forse groei in stallingsmogelijkheden bij stations. En dat is 
nodig, want de (elektrische) fiets wordt steeds meer gezien 
als hét duurzame alternatief dat bijdraagt aan opgaven als 
(stedelijke) bereikbaarheid, veiligheid, leefbaarheid, sociale 
duurzaamheid, gezondheid en milieu.  Om die ontwikkeling 
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kracht bij te zetten jaar stelden we in BrabantStad-verband 
een nieuwe samenwerkingsagenda Fiets op voor de periode 
2019-2022. 

Krachtenbundeling Smart Mobility Zuid-Nederland
Oktober 2019 is de Verklaring Krachtenbundeling Smart 
Mobility Zuid-Nederland 2020-2023 ondertekend door de 
BrabantStad-partners en het Ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat, de Provincie Limburg en Rijkswaterstaat 
Zuid-Nederland. De komende jaren willen we stappen zetten 
om duurzaam en slim te kunnen reizen. De bestaande 
samenwerking in Zuid-Nederland door overheden, 
kennisinstellingen en bedrijfsleven wordt geïntensiveerd en 
uitgebreid met meer partners. De volgende samenwerkings-
partners hebben hun steun betuigd en werken ook mee: 
Arriva, Hermes, ProRail, NS en Reizigersoverleg Brabant, NXP, 
Dinalog, Brainport Development, TUE en BUAS. Zuid-Neder-
land groeit daarmee uit tot ‘Smart Mobility Region’ met een o
ptimale bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid.

CULTUUR EN SPORT

Regioprofiel cultuur – Brabant maakt het!
Ons culturele profiel maken we niet alleen lokaal maar juíst in 
samenwerking vanuit BrabantStad met het rijk. De 
BrabantStad partners gaven daarom gehoor aan de wens van 
de minister om met voorstellen te komen om het 
Rijkscultuurbeleid 2021- 2024 meer af te stemmen op de 
kracht en behoeften van de regio. Zo kwamen we tot het 
regioprofiel Cultuur Brabantstad met de titel Brabant maakt 
het. In 2019 hebben we stevige stappen gezet in de ope-
rationalisering van dit plan. m.b.t. het culturele profiel van 
Brabant(Stad). Volg het proces op www.regioprofielbrabant.nl

Meerjarensubsidies Professionele Kunsten
Een van de resultaten van de operationalisering is de 
harmonisatie van regelingen voor de professionele kunsten 
die in 2019 tot stand kwam. De regelingen van de Provincie 
Noord-Brabant en de gemeenten Breda, Eindhoven, 
‘s-Hertogenbosch en Tilburg hanteren vanaf heden dezelfde 
criteria en termijnen. 

Samenwerking op vier programmalijnen
In uitwerking van het regioprofiel is er een projectorganisatie 
opgezet op de programmalijnen Internationalisering, 
Cultuureducatie-en participatie, Talentontwikkeling en 
Publiekswerking. Onder regie van Kunstloc werken de 
Brabantstad-partners daarin aan een beter (ook geografisch 
/ommelanden) bereik van cultuureducatie, versterking van 
de positie van Brabantse talenten en een breder en dieper 
bereik bij het publiek een verdere internationalisering van de 
cultuursector. Dat doen we samen met het veld. We 
organiseren gezamenlijke activiteiten en werksessie. Want 
zoals het regiopriel tot stand kwam zo werken we ook verder 
tijdens de operationalisering.

€400.000 voor internationalisering vanuit OCW
Dankzij de intensieve samenwerking op het gebied van cul-
tuur ontvangt BrabantStad van het ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschappen €400.000 voor een proeftuin 
Internationalisering. Daarmee verdubbelt het Rijk de bijdrage 
van de BrabantStad-partners. Onze metropoolregio kenmerkt 
zich door (grootschalige) culturele evenementen, sterke 
merken en vele makers. Makers en culturele instellingen die 
in de stedelijke regio en lokaal geworteld zijn, kunnen niet 
zonder hun internationale samenwerkingspartners. 

Het kenmerkt onze provincie: de wereld is ons speelveld. Er 
zijn optredens en coproducties die strekken van China tot 
New York en van Scandinavië tot Italië. OCW draagt nu bij aan 
het versterken, beter zichtbaar maken en beter laten rende-
ren van internationale contacten en netwerken van de cultu-
rele sector. En dat is prachtig nieuws voor cultuur minnend 
Brabant. De proeftuin internationalisering levert ook voor 
de kleinere spelers en individuele kunstenaars een schat aan 
mogelijkheden om zich te ontwikkelen. Zie hier de resultaten 
van de eerste ronde proeftuin internationalisering. 

BrabantStad als thuishaven voor Urban-sports
Urban sport, cultuur en de bijbehorende levensstijl wortelen 
goed in Brabant. In de stedelijke omgeving en met name in 
de spoorzones ontwikkelt Urban zich razendsnel. De Urban 
scene kenmerkt zich door haar diversiteit (cultuur én sport), 
zelfwerkzaamheid, onconventionaliteit en samenwerking. In 
2019 zijn er een groot aantal samenhangende Urban events 
georganiseerd in de BrabantStad-steden. Ook is de samen-
werking in de Urban scene verder doorontwikkeld. Nu Urban 
onderdelen Olympisch zijn geworden is het belangrijk met el-
kaar een tandje bij te zetten en Urban te verbinden met onze 
sportvoorzieningen, organisaties, bonden en verenigingen. 
BrabantStad, BrabantSport, de Skateboard Federatie Neder-

JAARVERSLAG BRABANTSTAD 2019 JAARVERSLAG BRABANTSTAD 2019

https://brabantstad.nl/wp-content/uploads/2019/06/Samenwerkingsagenda_Fiets_2019_spread.pdf
http://regioprofiel.nl
http://regioprofiel.nl
https://regioprofielbrabant.nl/
https://regioprofielbrabant.nl/
https://regioprofielbrabant.nl/nieuws/resultaten-eerste-ronde-proeftuin-internationalisering/
https://regioprofielbrabant.nl/nieuws/resultaten-eerste-ronde-proeftuin-internationalisering/


14
15

land, de provincie Noord-Brabant, de 
grotere Brabantse gemeenten en de vier skateparken willen 
de olympische Urban discipline skateborden en BMX zowel 
op topsport- als breedtesport niveau verder professionalise-
ren en van Brabant een permanente thuisbasis van de 
Nederlandse selectie Skateboarden maken. Daarvoor is in 
2019 een samenwerkingsverklaring getekend. Hiermee 
leveren wij een bijdrage aan de landelijke ambitie van 
NOC*NSF om met urban sports in de top 10 van de wereld 
te komen én daarmee uit te komen op de Olympische Spelen 
van Tokio 2020 en Parijs 2024.

Aansprekende internationale Topsportevenementen
Ook in 2019 heeft onze gezamenlijke inzet als Brabantstad 
op acquisitie en organisatie van aansprekende internationale 
topsportevenementen goede resultaten opgeleverd. Met 
groot succes is het WK Archery georganiseerd en aan de 
voorbereiding op de komst van de Vuelta Hollanda 2020 en 
het OKT Beachvolley wordt gewerkt. Om ook in de toekomst 
verzekerd te zijn van aansprekende evenementen dient er 
meer geïnvesteerd te worden in de opbouw van expertise, 
acquisitie en sponsorfinding om zo voldoende effectief te 
kunnen opereren op de sportevenementenmarkt. 

GEZONDE EN DUURZAME LEEFOMGEVING

Het Volgende Landschap: Van Gogh Nationaal Park
Brabant gaat voor de status van Van Gogh Nationaal Park. De 
schilder dient als inspiratiebron om het Brabantse landschap 
de komende jaren kwalitatief mooier en beter te maken. De 
uitdagingen zijn groot, kijk bijvoorbeeld naar de transities 
rondom energie, landbouw, klimaatadaptatie, ontwikke-
ling van woon- en werklocaties en circulaire economie. De 
provincie zal bij het ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit het verzoek indienen om ons de status Na-
tionaal Park nieuwe stijl toe te kennen. Het streven is dat de 
minister tijdens de Landschapstriënnale 2020 deze status kan 
uitreiken. Het Nationaal Park nieuwe stijl wordt geen park 
met hek erom. Het omvat juist ook cultuurlandschap met 
boerenland, dorpen en groene vingers tot in de steden. On-
derlegger is het bekenlandschap, met als ambassadeur Van 
Gogh als bekendste Brabander. De transitie van de landbouw 
is één van de hoofdpijlers in het Van Gogh Nationaal Park in 
oprichting. 

Op naar een gezonder Brabant!
Onze inwoners verdienen meer gezonde jaren. Begin 2019 
is de notitie ‘Op weg naar een gezonder Brabant’ opgesteld. 

Deze notitie geeft de route weer om te komen tot een 
gezonder Brabant: 3 gezonde levensjaren voor iedere 
Brabander erbij! Daartoe willen we bij de inrichting van de 
open ruimte gezondheid integraal meenemen. De voorts 
uitgewerkte contourennota ‘Brabantse aanpak 2019-2022’ 
beschrijft de concrete aanpak op 3 sporen: kennisdelen, 
regionale initiatieven en lokale initiatieven. In 2020 wordt 
deze aanpak verder uitgewerkt.

Prioriteitsgebied Natuur 
De uitvoering van het prioriteitsgebied natuur is in volle gang. 
Zo werken we aan een Bidbook ‘Steden als schakels binnen 
natuurnetwerk Brabant’. BrabantStad heeft besloten voor 
2021 minstens 500 hectare nieuwe natuur en 40 kilome-
ter ecologische verbindingszones aan te leggen. Het Groen 
Ontwikkelfonds Brabant neemt 50% van de financiering voor 
zijn rekening. Steden en provincie delen kennis en ervaring 
en profiteren zo maximaal van elkaars inspanningen. Tegelijk 
wordt de weg geplaveid voor andere gemeenten in Brabant 
die ook nieuwe natuur willen aanleggen.

Prioriteitsgebied Energietransitie 
In 2019 stond voor elke regio de uitwerking van de Regionale 
Energie Strategie voorop. In 2020 moet er voor elke regio een 

concreet bod liggen. Er is dan ook besloten om de focus te 
leggen op de Regionale Energie Strategieën en de gezamen-
lijke optelsom hiervan binnen de Provincie Noord-Brabant. 
Dit betekent dus vooral dat we inzetten op het voorkomen 
van dubbelingen, het leren van eerdere lessen en het van 
elkaar overnemen van goede voorbeelden. Een ontwerp op 
BrabantStad-niveau van de financiële strategie behoort tot de 
mogelijkheden.

JAARVERSLAG BRABANTSTAD 2019 JAARVERSLAG BRABANTSTAD 2019
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IV 
LOBBY 
& 
ONTMOETING

De B5-steden en de provincie hanteren zoveel mogelijk een 
gezamenlijke lobby richting Den Haag en Brussel. Daartoe 
brengen we in kaart aan welke strategische tafels de samen-
werkingspartners afzonderlijk dan wel gezamenlijk opereren 
en met welke gezamenlijke boodschap we hier aantreden. 
Ook werken we één lobbystrategie uit voor BrabantStad rich-
ting de ontwikkeling van de landelijke verkiezingsprogramma’s 
van de verschillende politieke partijen en aansluitend richting 
het coalitieakkoord. 

In 2019 haalde BrabantStad daarnaast de contacten met de 
nieuw verkozen Europarlementariërs aan door het organise-
ren van ontmoeting tussen de Brabantse bestuurders, lobby-
isten, de nieuwe leden van het Europees Parlement en de Eu-
ropese beleidsmakers. Inhoudelijk legden we, mede met oog 
op de Europese Green Deal, de focus op slimme en duurzame 
mobiliteit. Vermeldenswaardig is eveneens dat we in 2019 
contact legden met de Europese Commissie teneinde Diederik 
Samsom, de kabinetschef van de Nederlandse Eurocommis-
saris en verantwoordelijk voor de Green Deal, aanwezig te 
hebben bij het BrabantStad-diner van 2020 met bestuurders 
en de SG’s en DG’s van de Haagse ministeries.

EU LOBBY

Open Days Seminar Green en Smart Mobility in Brussel 
Op donderdag 10 oktober 2019 organiseerde BrabantStad in 
samenwerking met Metropolregio Rhein-Neckar en de pro-
vincies Vlaams-Brabant en Noord-Brabant een event over de 
nieuwste ontwikkelingen op het gebied van Duurzame Mobili-
teit. Centraal stonden vragen als: wat zijn de nieuwste oplos-
singen die autofabrikanten en serviceproviders aandragen om 
technologische uitdagingen op te lossen? Hoe kan de inzet 
van gedeelde, schone en slimme on-demand mobiliteitsoplos-
singen voor mensen en goederen de steden helpen om beter 
om te gaan met congestie, een beter ruimtegebruik, leefbaar-
heid en schone lucht? En hoe gaan beleidsmakers om met 
de infrastructuur en de industriële transitie die deze tech-
nologieën met zich meebrengen? Het door beleidsmakers, 
bedrijfsleven en kennisinstellingen bijzonder goed bezochte 
seminar vond plaats gedurende de zogeheten European Week 
of Regions and Cities op de Landenvertegenwoordiging van de 
deelstaat Baden-Württemberg in Brussel. 

BrabantStad in Eurocities
Ook in 2019 was BrabantStad wederom vertegenwoordigd in 
het netwerk Eurocities. Het netwerk bestaat tegenwoordig uit 
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meer dan 130 Europese steden uit 30 verschillende landen. 
Via het samenwerkingsverband scheppen we een politiek 
platform om als steden op gelijkwaardig niveau met de Euro-
pese instellingen te onderhandelen. 

Brabant-Brussels Network Event
Op 4 december was burgemeester Paul Depla namens 
BrabantStad gastheer op een Europa Network Event in het 
Holland House, vlak naast het Europees Parlement. 
Europarlementariërs, beleidsmakers, Brabantse bestuurders 
en lobbyisten van de provincie en de B5 troffen elkaar daar 
in informele sfeer. Een geslaagd en goed bezocht event dat 
een goede toevoeging is op de jaarlijkse meeting van politici, 
beleidsmakers en bestuurders tijdens de Prinsjesdagborrel.

BrabantStad side-event New Mobility Services  
Van 3 tot en met 6 juni 2019 vond in de Brainportregio het ITS 
Europe Congress 2019 plaats. Dit gaf BrabantStad de kans om 
een side-event te organiseren op de Automotive 
Campus in Helmond. Het doel van het NMS-partnership is 
onze steden te verbeteren door gebruik te maken van de 
kansen van autonoom rijden, mobiliteit-als-dienst en smart 
mobility oplossingen. Daarbij gaat het om impact te creëren 
in steden en voor reizigers in termen van doorstroming, 

ruimtegebruik, leefbaarheid, schone lucht, meer banen en 
een inclusieve samenleving. Bestuurlijk werd BrabantStad 
daarbij vertegenwoordigd door wethouder Boaz Adank van 
Breda.

HAAGSE LOBBY

Project ‘Zicht op Ondermijning’ met 2,5 jaar verlengd
De burgemeesters van BrabantStad werken nauw samen op 
het gebied van veiligheid en ondermijnende criminaliteit. De 
gemeenschappelijk Taskforce werkt goed omdat we elkaar 
snel weten te vinden binnen BrabantStad. Ook hebben we in 
2019 extra middelen van het Rijk gekregen om de ondermij-
ning te bestrijden en zetten we verdere stappen om met slim 
datagebruik ondermijning en georganiseerde misdaad beter 
te voorspellen. Daar is de afgelopen jaren met veel denkwerk 
en met hulp van gespecialiseerde analisten een tool voor ont-
wikkeld. Dit succesvolle project van de G4, Tilburg (namens 
BrabantStad), de ministeries van Justitie en Veiligheid, Binnen-
landse Zaken en Financiën is in 2019 met 2,5 jaar verlengd. Als 
Brabantse steden kunnen we nu waardevolle data genereren 
over criminele activiteiten en verdachte fenomenen. Dat is 
goed nieuws in de strijd die we samen voeren tegen onder-
mijnende criminaliteit.

BrabantStad Event Prinsjesdag
Inmiddels is het een traditie: de BrabantBorrel met Prinsjesdag 
die door BrabantStad en de provincie georganiseerd wordt in 
de Haagsche Kluis op het Plein te Den Haag. Ook dit jaar was 
het netwerk-event van leden van het Kabinet, Eerste Kamer, 
Tweede Kamer, Haagse beleidsmakers, Brabantse bestuurders 
en lobbyisten van onze provincie en de B5 wederom een groot 
succes.

BrabantStad-diner
Op maandag 4 februari 2019 vond de 9e editie van het ‘Bra-
bantStad-diner’ plaats in Kasteel Dussen. Het BrabantStad-
diner is traditiegetrouw een moment om waarbij SG’s en DG’s 
van de Haagse ministeries en de BrabantStad-bestuurders in 
een informele ambiance samen vooruitkijken op de vraag hoe 
we de komende jaren de handen ineen kunnen slaan om te 
werken aan de ambities van Brabant binnen de ambities van 
Nederland. Tijdens deze negende editie verzorgde Rijksbouw-
meester Floris Alkemade een inleiding over de maatschappe-
lijke vraagstukken en het toekomstbeeld m.b.t. klimaatadapta-
tie en de afspraken in het klimaatakkoord. Voorts spraken de 
Brabantse en Haagse aanwezigen met elkaar verder over de 
vraag hoe te versnellen en te innoveren op de klimaatambities 
en hoe we daar elkaar voor nodig hebben.

ONTMOETINGEN

BrabantStad op de Provada: ‘THINK AHEAD, THINK BRABANT’
Op 4, 5 en 6 juni 2019 vond de 15e editie van de Provada in de 
Rai te Amsterdam plaats. De Provada is het grootste 
ontmoetingspunt van Nederland op het gebied van vastgoed. 
Ook dit jaar was op initiatief van de steden BrabantStad te 
vinden op deze beurs om de ontwikkellocaties en potentie van 
onze afzonderlijke steden te tonen aan de markt. Dat deden 
we met een inspirerend beursprogramma met als thema: 
‘THINK AHEAD, THINK BRABANT’.  Bezoekers maakten kennis 
met de kansen in onze steden, ons netwerk van innovatieve 
ondernemers, onze gedreven culturele pioniers en vooruit-
strevende beleggers.

Open Haardontmoetingen
De B5 burgemeesters en de Commissaris van de Koning komen 
5 keer per jaar bijeen. Zij bespreken dan de samenwerking op 
het gebied van veiligheid en andere lopende zaken, relevant 
voor het samen optrekken in BrabantStad-verband. In 2019 
heeft dit geresulteerd in extra middelen vanuit Den Haag voor 
de bestrijding van ondermijnende criminaliteit en de voortzet-
ting van het project ‘Zicht op Ondermijning’.
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BrabantStad-dinsdagen
De BrabantStad-dinsdagen worden 4 keer per jaar georganiseerd. Tijdens 
deze dinsdagen komen de colleges bij elkaar en is er naast ontmoeten 
ook ruimte voor inspiratie (externe sprekers zoals dit jaar bijvoorbeeld 
rondom Stikstof en Data & Ethiek), het uitwisselen van kennis, het maken 
van afspraken voor gezamenlijke lobby en het richting geven aan de 
summits. De bijeenkomsten worden ingevuld op basis van de behoefte 
vanuit de inhoud (in de voorbereiding spelen de summit-managers dan 
ook een rol) en kunnen derhalve per keer van opzet variëren. In 2019 
kwam men in dit verband bijeen op 26 februari, 18 juni, 24 september en 
26 november bijeen.

Kerstbijeenkomst BrabantStad ambtenaren
In 2019 organiseerden we voor het eerst een kerstviering speciaal voor 
de ambtelijk medewerkers van de BrabantStad-partners. Het event vond 
plaats in de LocHal in Tilburg en was een goedbezocht informeel 
samenzijn van de ambtenaren binnen het BrabantStad-verband. Om de 
onderlinge samenwerking in onze metropoolregio te stimuleren zullen 
we ook in de toekomst met enige regelmaat gezamenlijke bijeenkomsten 
of activiteiten organiseren. De kracht van samenwerking komt immers 
voor een groot deel voort uit de Brabantse traditie dat we elkaar met 
enige regelmaat ontmoeten.
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V 
STUURGROEP EN 
PROGRAMMA-
BUREAU

Het jaar 2019 stond in de provincie in het teken van de ver-
kiezingen voor de Provinciale Staten. Een nieuw College van 
Gedeputeerde Staten trad aan waarbij het voorzitterschap van 
de stuurgroep dat door Christophe van der Maat werd ingevuld 
werd doorgegeven aan Erik van Merrienboer. Ook namen we 
in BrabantStad-verband afscheid van de gedeputeerden Johan 
van den Hout, Bert Pauli en Henri Swinkels en van wethouders 
Erik de Ridder en Jos van Bree.

Het programmabureau dat de samenwerking van de 
BrabantStad-partners ondersteunt, is in het jaar 2019 op 
formatieniveau gebracht. Projectondersteuner Claudie van den 
Akker ging na 18 jaar trouwe dienst met pensioen waarna een 
medewerker vanuit de ambtelijke organisatie van 
’s-Hertogenbosch de overstap maakte naar het 
programmabureau op het provinciehuis. Ook werd de vacante 
plek van de senior communicatiestrateeg ingevuld om zowel de 
interne als de externe communicatie van BrabantStad verder 
vorm te geven. Belangrijk, omdat binnen een licht bestuurlijk 
samenwerkingsverband zoals het onze de communicatie tussen 
de partners cruciaal is voor het welslagen van de gezamenlijke 
bestuurlijke ambities.



24
25

JAARVERSLAG BRABANTSTAD 2019 JAARVERSLAG BRABANTSTAD 2019

VI 
JAARREKENING

In onderstaande tabel worden de werkelijke kosten 2019 weergeven en daaruit afgeleid de bijdrage per stad voor 2019. De bijdrage 2019 van 
€ 50.401,65 blijft binnen de afgesproken en begrote maximale afdracht van € 65.000 per stad. De bijdrage 2019 is hoger dan 2018 en 2017 
(€ 30.013,22 resp. € 33.464,02). Dit komt omdat met ingang van 2019 invulling wordt gegeven aan de Governance afspraak, dat de personele 
lasten van het programmabureau voor 1/10e worden doorbelast naar de steden. Tot 2019 werden deze, met uitzondering van de EU-lobbyist, 
voor rekening van de provincie genomen. De programmakosten worden gelijkelijk gedeeld door de partners (ieder 1/6e deel).

Werkelijke kosten (bedragen in euro’s)

2019
Organisatiekosten
Ontmoetingen 
Stedelijke agenda
Algemeen

26.442,40
15.830,54

9.916,00
695,86

Public Affairs en Lobby
Open Days

2.423,84
2.423,84

Algemene kosten
Huur kantoor Brussel
Lidmaatschap Eurocities

24.300,00
8.000,00

16.300,00

Programmakosten (subtotaal) 53.166,24
Personele lasten (incl. werkgeverslasten) (subtotaal) 415.406,06
Totale kosten 468.572,30
Bijdrage provincie 216.564,07
Bijdrage B5-steden  (€ 50.401,65 per stad) 252.008,23
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In onderstaande tabel zijn de werkelijke uitgaven af te lezen die in 2019 ten laste van de reservering BrabantStad zijn gebracht. Evenals 
het beschikbare restantbudget tot 2022. De reservering is in het verleden door de steden bijeengebracht en bedoeld voor de uitvoering 
van de Stedelijke Agenda BrabantStad 2018-2022.

Overzicht (reservering) BrabantStad (stand per 31-12-2019)

2019
Beginsaldo 2019 358.654
Uitgaven 2019
Woonconnect
Topsport Brabantsport 2019
Next Landscape
Werkateliers Stedelijke transformatieprogramma
Werkatelier Onderwijsvernieuwing 

82.953
6.000

25.000
31.393
14.660

5.900
Eindsaldo 2019 275.701

Nog te realiseren verplichtingen
Stedelijke transformatieprogramma 
Next Landscape
Onderwijsvernieuwing

78.402
25.340
18.962
34.100

Reeds toegekende ontwikkel budgetten
Energietransitie
Datawise MKB
Verkenning DIT BrabantStad

80.000
30.000
20.000
30.000

Restantbudget 117.300




