
Tijdlijn

Resultaten actie- en 
Investeringsagenda 
coronaherstel Brabant
Om sterker uit de coronacrisis te komen, hebben 

de Brabantse steden, de provincie Noord-Brabant 

en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij 

(BOM) besloten om versneld te investeren 

in het structurele groeivermogen van de 

hele provincie. Samen hebben ze zo’n 80 

projecten, verdeeld onder vijf thema’s, 

verzameld die de groei en het herstel 

van de provincie versneld ten goede 

moeten komen. Deze unieke 

samenwerking vindt voor het  

eerst plaats.

In het overzicht hiernaast lees 

je welke resultaten we tot nu 

toe behaald hebben. Bekijk 

hier de investeringen tot  

nu toe.

•  Besluit financiering en 

governance BV

•  Ring in 2022 

gerealiseerd in B5

•  6 aanpalende 

projecten opgestart

1.  Digitale veiligheid 

vergroten 

(“maatschappelijke 

diensten veilig online 

kunnen aanbieden en 

gebruiken”.  

“Online leren en zorg 

op afstand mogelijk”)

•  Ruim 2000 

Brabanders zijn een 

opleidingstraject 

gestart

•  Ruim 240 

opleidingsmodules 

toegevoegd

•  Binnenhalen 

van financiële 

instrumenten

•  Organiseren van 

aanbod, sectorbreed 

gedekt zijn

•  Longlist van beste 

overheidsinnovaties

1.  Opleidingen 

toegankelijk  

voor iedereen 

2.  Oplossen van 

werkloosheid 

3.  Eigen regie  

op het leven

• I n 12 gemeenten 

gewerkt aan een 

duurzame wijkwarmte

•  €1.8 miljoen is 

beschikbaar voor de 

aanpak van VVE’s

•  Ondersteuningsteam 

uitgelijnd voor 2022/23

1.  Duurzame 

leefomgeving 

2. Milieuproblematiek 

3. Schadelijke stoffen

•  Intentie overeen

komsten met B5 en M7

•  12 projecten  

procesafspraken  

gemaakt voor  

komende 10 jaar

•  Concrete financiering 

geworven voor  

projecten om te 

starten

•  9 samenwerkings

overeenkomsten 

afgesloten

1.  Levendigheid binnen

steden

2.  Prettig en mooi wonen 

én verblijven

3.  Tegengaan van leeg

stand

4.  Meer kwaliteit in 

openbare ruimte

5.  Betere bereikbaarheid 

Intentieovereenkom

sten met B5 en M7

•  Door meerderheid 

van alle Brabantse 

gemeenten gedragen 

ontzorgaanpak

•  Continuïteit borgen in 

de ontzorgaanpak ook 

na 2023

•  5 scholen die snel 

worden verduurzaamd

1.  Goed leerklimaat en 

betere gezondheid 

voor kinderen en 

docenten 

2.  Energiezuinige scholen 

3.  Verkleinen ecologische 

footprint

SP1
Brabant-

ring

SP3
Verduurzamen 

Vastgoed

SP4
Impuls 

Binnensteden

SP2 
Brabant  

Leert

SP5
Ventilatie
scholen

Geboekte 
resultaten 
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Impact op 
welvaart

Met de Actie- en 
Investeringsagenda 
leveren provincie, 

gemeenten en BOM een 
concrete, gezamenlijke en 

doelgerichte bijdrage aan de  
brede welvaart en aan 

het lange termijn 
groeivermogen  

van Brabant.

GEMEENTEN
9 projecten ingediend  

voor EU-REACT

PROVINCIE
Publicatie 

bijdrageregeling

PROVINCIE
Samenwerking  

AIAC van start

AIAC met 80 

projecten openbaar

GEMEENTEN
15 aantal projecten 

bijdrageregeling 

ingediend

6 Projecten EU-REACT in  

12 gemeenten toegekend.  

€7,5 miljoen totaal en  

€10 miljoen voor innovatie.

Toekenning 

bijdrageregeling.
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SP1
Brabant-ring

De Coronacrisis maakt duidelijk dat we meer (maatschappelijke) activiteiten op afstand  

–digitaal -doen, en dat ook kunnen. Denk daarbij aan online leren en zorg op afstand.  

BrabantRing levert de digitale infrastructuur die dat mogelijk maakt. Een open en veilige  

digitale marktplaats, waar we maatschappelijke diensten veilig online kunnen aanbieden  

en gebruiken. Het moet een betrouwbaar, betaalbaar en razendsnel netwerk worden.

Geboekte resultaten
• Besluit financiering en governance BV
• Ring in 2022 gerealiseerd in B5
• 6 aanpalende projecten opgestart
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Wat gaan we doen in 2022? 
• Inrichten organisatie BV BrabantRing
• Uitrol Brabantring in B5 en M7
•  Kickstarten van projecten door gezamenlijke inzet op 

OPZuid 2022

Voorbeeldproject: Project Smart City Monitor
Dit project richt zich op het verkrijgen van meer inzicht 
in bezoekers- en verkeersstromen in binnensteden, 
het koppelen van data en het sturen hierop op basis 
van inzichten en voorspellingen, met behulp van meer 
en betere data.  In het project Smart City Monitor 
ontwikkelen we nieuwe (maatschappelijke) diensten 
en toepassingen die het Brabantse ICT-cluster een 
belangrijk voordeel geven in de snelgroeiende en 
dynamische markt van smart cities. Met deze digitale 
diensten en toepassingen helpen we tevens de realisatie 
van BrabantRing versnellen.

Het project loopt tot en met eind 2023. Naast de 
gemeenten Breda en Den Bosch zijn de partners JADS, 
BUas, Argaleo en Geodan.

terug  
naar

overzicht

Tijdlijn

IN
PU

T
O

U
TP

U
T

GEMEENTEN
Voor 5 projecten 

€ 4 miljoen 

EU REACT 

aangevraagd

PROVINCIE
Besluit intentie 

oprichting BV

PROVINCIE
Besluit 

contouren BV

BRE

GEMEENTEN
Voor 2 projecten 

bijdrageregeling 

aangevraagd

PROVINCIE
Wensen en

bedenkingen

procedures

afgerond

PROVINCIE
BrabantringBV 

opgericht

€1,05 miljoen EU REACT 

toegekend voor 2 projecten

Toekenning 

bijdrageregeling

Toekenning 

provinciale subsidie Eerste AVA
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SP2
Brabant  

Leert

De Brabantse beroepsbevolking klaarstomen voor de arbeidsmarkt van de toekomst. Dat is Brabant 

Leert. Brabant Leert biedt digitale om-of bijscholing. Op één digitaal platform is straks het complete 

aanbod van digitale scholing te vinden. De basis daarvan staat al. Het vernieuwde platform gaat met 

informatie en scholingsaanbod helpen bij het hele proces van werk zoeken. Dat is nodig, want door 

Corona is er meer werkloosheid in een aantal sectoren, zoals de horeca en de evenementensector.  

In andere sectoren ontstonden juist tekorten. Denk aan de zorg, ICT, logistiek en techniek. Wie al een 

baan heeft, kan ook terecht bij Brabant Leert: om je digitale vaardigheden bij te spijkeren of aan te 

scherpen.

Geboekte resultaten
• Ruim 2000 Brabanders zijn een opleidingstraject gestart
• Ruim 240 opleidingsmodules toegevoegd
• Binnenhalen van financiële instrumenten
• Organiseren van aanbod, sectorbreed gedekt zijn
• Longlist van beste overheidsinnovaties
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Wat gaan we in 2022 doen?
•  Doorontwikkelen Brabant Leert en verruimen aanbod.
•  Kickstarten van projecten door gezamenlijke inzet op 

OPZuid 2022

Voorbeeldproject: Oosterhout Leert
Met het pilot-project Logistiekcampus willen logistieke 
bedrijven en de gemeente Oosterhout innovatief, hybride 
onderwijs ontwikkelen voor de logistiek- en transportsector. 
Hybride onderwijs is voor Oosterhout en de Amerstreek een 
interessante vorm van decentraal onderwijs en biedt ook 
kansen voor scholieren en studenten die liever in de praktijk 
leren dan in een schoolse omgeving.
Er zijn goede redenen om de opbouw naar een breed 
aanbod aan hybride beroepsonderwijs in Oosterhout te 
starten met logistiek en transport. In de regio Oosterhout is 
immers een goed werkende infrastructuur aanwezig in de 
vorm van het Logistiek Platform Amerstreek LPA). 
Het LPA verenigt elf logistieke bedrijven in Oosterhout en 
omgeving. 
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GEMEENTEN
Voor 3 projecten € 5,1 

miljoen EU REACT

aangevraagd

PROVINCIE
Samenwerking 

AIAC van start

GEMEENTEN
Voor 7 projecten

bijdrageregeling

aangevraagd

€5,1 miljoen 

EU REACT toegekend

€5 miljoen subsidie NL 

Leert Door met sectoraal 

maatwerk binnen gehaald

Toekenning 

bijdrageregeling

2021
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terug  
naar

overzicht

HLO Werkendam
Verduurzaming

governance uitvoering

STAP en overige  
NL leert door

Koppelen techniek 

coalietie en Kennispact HO

2022

JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV



Een duurzame leefomgeving, dat vinden we allemaal belangrijk. Dat bleek wel  

tijdens de coronacrisis: Brabanders sloegen massaal aan het verbouwen en verduurzamen  

van hun woning. Dit onderstreept het belang dat we met zijn allen hechten aan een  

comfortabel en toekomstbestendig thuis. We willen deze beweging versterken. Een volgende  

stap zetten in de verduurzaming van het bestaand Brabants vastgoed. Daarbij stellen we  

de behoeften van de eindgebruikers, de Brabantse inwoners, centraal.

SP3
Verduurzamen 

Vastgoed Geboekte resultaten
• €1.8 miljoen is beschikbaar voor de aanpak van VVE’s
• Ondersteuningsteam uitgelijnd voor 2022/23
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Wat gaan we in 2022 doen? 
•  Inzet buurtgelden - eenmalige bijdrage per B5 en M7 

gemeente
•  Oprichten projectontwikkelfonds
• Inzet buurtgelden
• Eerste tranche van projectontwikkelfonds van start

* Ondersteuningsteam uitgelijnd voor 2022/23

Voorbeeldproject: Verduurzaming vve’s
De Brabantse vve’s ervaren de energietransitie als een 
complexe uitdaging. Onder leiding van penvoerder 
vve Belang werken vijf Brabantse gemeenten (Tilburg, 
Eindhoven, Oosterhout, Oss, Waalwijk) in een consortium 
samen met drie vve-beheerders.

Als ‘vve Transitiecentrum Brabant’ gaan we 
de vve’s in Brabant in beweging brengen en slimme 
stappen laten zetten op weg naar een aardgasvrij, 
energieneutraal appartementencomplex. Het beoogde 
resultaat is het actief begeleiden van een 100-tal vve’s 
in hun verduurzamingsproces, middels voorlichting, 
cursussen en tools. Om vervolgens op te schalen met o.a. 
een campagnebox naar alle vve’s in Brabant.
 
Naast de cofinanciering van alle deelnemende partners 
wordt deze aanpak mede mogelijk gemaakt door een 
EU-REACT-subsidie die in het voorjaar 2021 succesvol is 
binnengehaald. Het vve Transitiecentrum Brabant is gestart 
in april 2021 en de verwachte einddatum is december 2023.Tijdlijn
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GEMEENTEN
Voor VVE initiatief 1.3M

EU REACT aangevraagd

PROVINCIE
Lancering van het projectontwikkelfonds met 12 

initiatieven om te komen tot een investering in de 

verduurzaming van degebouwde omgeving, op 

bijvoorbeeld de thema’s particulier bezit, VvE’s of 

maatschappelijk vastgoed

PROVINCIE
Het ondersteuningsprogramma SP3  

gaat van start, en helpt B5 en M7 en  

provincie met proces, project� 

ontwikkeling en kennisdeling op het thema SP3

1.3 M VVE�initiatief 

EU�REACT toegekend

Start

projectontwikkelfonds

Buurtgeld ingezet

2021
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naar

overzicht



Corona heeft de levendigheid van de binnensteden onder druk gezet. Faillissementen van winkels en 

horeca zorgen voor leegstand. Er lag al een opgave voor provincie en gemeenten om te zorgen voor 

prettige en mooie centrumgebieden; om te verblijven, te wonen en te leven. Corona heeft die opdracht 

meer urgent gemaakt. Impuls Binnensteden levert een belangrijke bijdrage aan welzijn, wonen, natuur, 

milieu en economie. Door hierin te investeren kan de provincie meerdere doelen tegelijk halen. Beter 

wonen in de binnenstad, versterken van de stedelijke economie, van energie en vervoer, maar ook het 

bevorderen van sociale veerkracht en het mooier maken van het mooie erfgoed in de stad.

SP4
Impuls 

Binnensteden

Geboekte resultaten
•  9 project- en procesafspraken gemaakt voor  

komende 10 jaar met B5 en M7 gemeenten
•  6 intentieovereenkomsten en 3 

samenwerkingsovereenkomsten afgesloten
•  Concreet  procesgelden ingezet voor projecten  

om te starten
•  Met 3 gemeenten worden verkennende gesprekken 

gevoerd
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Wat gaan we in 2022 doen?
•  Ondersteuning subsidieaanvraag Impulsaanpak 

winkelgebieden vanuit ministerie EZK als vliegwiel 
voor de projecten.

•  Uitwerken financieringsstrategie 12 groen-
blauwe projecten via 3 sporen: Europa/Rijk, 
Verstedelijkingsstrategie/akkoorden, Van Gogh 
Nationaal Park i.o.

•  Om de voortgang in beeld te houden van de stedelijke 
transformatie aanpak wordt  een Link gelegd met 
infographic aangaande Stedelijke Transformatie (in 
voorbereiding).

Impulsaanpak Winkelgebieden EZK
De provincie is inmiddels met 8 Brabantse gemeenten 
in gesprek om te ondersteunen bij een (eventuele) 
subsidieaanvraag in het kader van de Impulsaanpak 
Winkelgebieden EZK. 

Rondje Roosendaal
Rondje Roosendaal is één van de transformatieopgaven 
waar de provincie als partner aan tafel zit. De 
Gemeente Roosendaal en de provincie hebben een 
intentieovereenkomst getekend voor de ontwikkeling 
van het Rondje Roosendaal. De gemeente is voornemens 
haar binnenstad en de daaraan direct grenzende 
gebieden te transformeren en te ontwikkelen tot een 
hoogwaardig woon-, werk- en verblijfsgebied (het 
‘Rondje Roosendaal’).  De ambitie is de leegstand in de 
binnenstad terug te dringen, een bijdrage te leveren aan 
het oplossen van het woningtekort en het station en de 
spoorzone uit te bouwen tot een regionale OV-Hub. De 
provincie streeft naar het stimuleren van woningbouw 
en hecht waarde aan de vitaliteit van de binnensteden 
en onderzoekt met Roosendaal de mogelijkheden om 
risicodragend te participeren in de gebiedsontwikkeling. 

Tijdlijn
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PROVINCIE
Onderzoek gestart naar Brabantse 

kansen voor herstructurering 

winkelgebieden (EZK)

Samenwerkings�

overeenkomst  

Eindhoven

Samenwerkings�

overeenkomst

Meijerijstad

Samenwerkingsovereenkomst Roosendaal Samenwerkingsovereenkomst Breda

Samenwerkings�

overeenkomst  

Bergen op Zoom

Samenwerkings overeenkomst

Tilburg (jul 2016)

Samenwerkings�

overeenkomst 

Uden

2021
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Ventilatie. Het onderwerp stond opeens volop in de aandacht. Want: als die niet deugt,  

kan het bijdragen aan de verspreiding van virussen, waaronder het Coronavirus. Op veel  

scholen blijkt de ventilatie verouderd of gewoon niet voldoende.  De provincie zorgt voor  

financiële ontzorging bij het verbeteren van de ventilatie en het duurzamer maken van scholen.  

Dat doet de provincie samen met BOM vanuit een bestaande samenwerking met scholen,  

genaamd ESCO.

SP5
Ventilatie
scholen Geboekte resultaten

•   14 pilotscholen hebben fase 1 van het ontzorgconcept 
doorlopen 

•  Behoefte aan ontzorging in kaart gebracht 
• Wet- en regelgeving rond bekostiging     
 onderwijshuisvesting  
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Wat gaan we in 2022 doen?
•   Afronden pilot scholen 
•   Pilots uitgewerkt in concrete ontzorgingsaanpak met 

doorkijk naar opschaling 
•   Succesfactoren ontzorgingsaanpak vertaald naar 

oplossingen
•   Kickstarten van volgende scholen door de inzet van 

middelen

Voorbeeldproject: 10 pilotscholen
In het Klimaatakkoord is een eindnorm vastgelegd waar 
gebouwen in 2050 minimaal aan moeten voldoen om 
een CO

2
 reductie van 95% te realiseren. Onderzoek 

toont aan dat de meeste onderwijsgebouwen niet aan 
de wettelijke normen voor een gezond binnenklimaat 
voldoen. Een ongezond binnenklimaat heeft een hoger 
ziekteverzuim en lagere productiviteit tot gevolg. Met 
tien pilotscholen verwachten we inzicht te krijgen 
in de lokale obstructies die partijen ervaren om de 
doelstellingen te realiseren. 
Met SP5 ontwikkelen we een ontzorgingsconcept 
waarmee lokale organisaties worden geholpen om 
obstructies in de aanpak van onderwijsgebouwen 
weg te nemen en op duurzame wijze versneld beide 
doelstellingen te realiseren. Er hebben zich nu zo’n 
vijf lokale organisaties uit Bergen op Zoom, Breda, 
Meijerijstad, Eindhoven, ’s-Hertogenbosch en Tilburg 
gemeld die gebruik maken van de mogelijkheid om 
de eerste stappen in de ontzorging op kosten van de 
provincie te maken. 

Tijdlijn
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PROVINCIE
Een ontzorgaanpak ontwikkeld die van

toepassing is op de hele populatie aan

schoolgebouwen in Noord Brabant

PROVINCIE
Vragen en behoeften i.z. ventilatie  

en verduurzamen van onderwijsgebouwen  

bij de B5 en M7 gemeenten in beeld

Samenwerking rond met BOM,

ministerie, IPO en marktpartijen

(organisatorisch en financieel)

terug  
naar

overzicht



Tijdlijn

Resultaten actie- en 
Investeringsagenda 
coronaherstel Brabant
Om sterker uit de coronacrisis te komen, hebben 

de Brabantse steden, de provincie Noord-Brabant 

en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij 

(BOM) besloten om versneld te investeren 

in het structurele groeivermogen van de 

hele provincie. Samen hebben ze zo’n 80 

projecten, verdeeld onder vijf thema’s, 

verzameld die de groei en het herstel 

van de provincie versneld ten goede 

moeten komen. Deze unieke 

samenwerking vindt voor het  

eerst plaats.

In het overzicht hiernaast lees 

je welke resultaten we tot nu 

toe behaald hebben. Bekijk 

hier de investeringen tot  

nu toe.

•  Besluit financiering en 

governance BV

•  Ring in 2022 

gerealiseerd in B5

•  6 aanpalende 

projecten opgestart

1.  Digitale veiligheid 

vergroten 

(“maatschappelijke 

diensten veilig online 

kunnen aanbieden en 

gebruiken”.  

“Online leren en zorg 

op afstand mogelijk”)

•  Ruim 2000 

Brabanders zijn een 

opleidingstraject 

gestart

•  Ruim 240 

opleidingsmodules 

toegevoegd

•  Binnenhalen 

van financiële 

instrumenten

•  Organiseren van 

aanbod, sectorbreed 

gedekt zijn

•  Longlist van beste 

overheidsinnovaties

1.  Opleidingen 

toegankelijk  

voor iedereen 

2.  Oplossen van 

werkloosheid 

3.  Eigen regie  

op het leven

• I n 12 gemeenten 

gewerkt aan een 

duurzame wijkwarmte

•  €1.8 miljoen is 

beschikbaar voor de 

aanpak van VVE’s

•  Ondersteuningsteam 

uitgelijnd voor 2022/23

1.  Duurzame 

leefomgeving 

2. Milieuproblematiek 

3. Schadelijke stoffen

•  Intentie overeen

komsten met B5 en M7

•  12 projecten  

procesafspraken  

gemaakt voor  

komende 10 jaar

•  Concrete financiering 

geworven voor  

projecten om te 

starten

•  9 samenwerkings

overeenkomsten 

afgesloten

1.  Levendigheid binnen

steden

2.  Prettig en mooi wonen 

én verblijven

3.  Tegengaan van leeg

stand

4.  Meer kwaliteit in 

openbare ruimte

5.  Betere bereikbaarheid 

Intentieovereenkom

sten met B5 en M7

•  Door meerderheid 

van alle Brabantse 

gemeenten gedragen 

ontzorgaanpak

•  Continuïteit borgen in 

de ontzorgaanpak ook 

na 2023

•  5 scholen die snel 

worden verduurzaamd

1.  Goed leerklimaat en 

betere gezondheid 

voor kinderen en 

docenten 

2.  Energiezuinige scholen 

3.  Verkleinen ecologische 

footprint
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Impact op 
welvaart

Met de Actie- en 
Investeringsagenda 
leveren provincie, 

gemeenten en BOM een 
concrete, gezamenlijke en 

doelgerichte bijdrage aan de  
brede welvaart en aan 

het lange termijn 
groeivermogen  

van Brabant.

GEMEENTEN
9 projecten ingediend  

voor EU-REACT

PROVINCIE
Publicatie 

bijdrageregeling

PROVINCIE
Samenwerking  

AIAC van start

AIAC met 80 

projecten openbaar

GEMEENTEN
15 aantal projecten 

bijdrageregeling 

ingediend

6 Projecten EU-REACT in  

12 gemeenten toegekend.  

€7,5 miljoen totaal en  

€10 miljoen voor innovatie.

Toekenning 

bijdrageregeling.
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Projecten naar uitvoering gebracht

Samengesteld project Aanpalend project Financiering

SP1. BrabantRing - Brabant Connected Health

- Smart City Monitor

- Weerbare en inbraakvrije wijk

- Samen slim ouder worden in Brabant

- Hybride lesgeven VO

- Verkeersmanagement Binnenstad

SP2. Brabant Leert - Chocolate Factory € 2.400.000

- Hybride leeromgeving Brainport € 2.211.000

- Hybride Leeromgeving Innovatie Kwartier Den Bosch € 1.900.000

- Hybride leeromgeving mindlabs

- Hybride leeromgeving Leefgoed Veghel

- Hybride Leeromgeving BUAS met 'AI Gaming campus'

- Hybride leeromgeving 't Handelshuys

- Verdubbelaar open batches

- Opschalen ondersteuning ZZP'ers bij 'roerom'

- Hybride leeromgevingen Brainport

- Hybride leeromgeving Pivot Park

SP3. Verduurzamen Vastgoed - VVE Initiatief € 1.300.000

€ 0 € 500.000 € 1.000.000 € 1.500.000 € 2.000.000

Externe projectfinanciering per gemeente
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 Bijdrageregeling
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