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Het Jaarverslag 2020 en de Jaarrekening 2020 van RNOB zijn vastgesteld door het
Dagelijks Bestuur op 8 juli 2021, na advisering door de portefeuillehoudersoverleggen.
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Jack Mikkers, voorzitter RNOB

Deze regiokaart is de nieuwe situatie per 1-1-2020
waarin de gemeente Haaren is opgesplitst

Samenwerken in een ‘coronajaar’
Begin 2020 stonden alle seinen op groen voor onze

Op dit moment werken we aan een herstelplan voor

samenwerking. De samenwerkingsagenda ‘Richting 2030’

de fase na de corona-crisis. Daarbij wisselen we kennis

en het bijbehorende convenant waren klaar om de

en ervaringen van het afgelopen jaar uit om specifieke

besluitvormingsprocedure in te gaan. Ook kregen we op

opgaven in regionaal verband op te pakken. Het blijft nog

14 februari het goede nieuws dat we een Regio Deal met

wel spannend wat de komende periode voor onze regio

het Rijk konden gaan sluiten. Maar door corona zag de

gaat brengen. Dat betreft ook het nieuwe kabinet: gaat

wereld er een paar weken later ineens heel anders uit.

deze ook de kracht van de regio actief ondersteunen?

De wereldwijde pandemie had – en heeft nog steeds - een

RNOB blijft in ieder geval onverminderd inzetten op een

ongekende impact op ons leven, ons werk en onze regio.

verdergaande samenwerking met het Rijk en de provincie.
Met AgriFood Capital en Noordoost Brabant Werkt, en

In lijn met de maatregelen van het kabinet hebben we

met andere regio’s en provincies. De Peel is een sprekend

onze manier van werken aangepast: fysiek op afstand,

voorbeeld waarin deze samenwerking goed zichtbaar is.

digitaal dichtbij. We kunnen trots zijn op hoe we de
uitdagingen van corona het hoofd hebben weten te

Wij willen iedereen hartelijk danken voor de flexibiliteit

bieden. In deze tijd van crisis is gebleken hoe sterk en

en inzet voor onze regionale samenwerking. Het was

waardevol onze samenwerking is, juist in dit overgangs-

een bijzonder jaar waarin de samenwerking met partijen

jaar naar een nieuwe periode van samenwerken.

binnen én buiten de regio alleen maar sterker is geworden.

We zijn flexibel in onze aanpak gebleken, en tegelijkertijd

De Regio Deal heeft hier een belangrijke bijdrage aan

doortastend en effectief. De bestuurders in onze regio

geleverd. We hebben laten zien dat we niet bij de pakken

wisten elkaar goed te vinden.

neer gaan zitten maar juist de schouders eronder zetten
wanneer het tegenzit. Dat is wat onze regio zo kenmerkt.

Kijkend naar het jaarplan 2020 zijn de effecten van corona

Het jaar 2021 zal ongetwijfeld nieuwe uitdagingen brengen,

op onze werkzaamheden zichtbaar. Een aantal activiteiten

maar met vereende krachten en een positieve blik op de

hebben we niet of slechts gedeeltelijk kunnen realiseren,

toekomst gaan we ook die weer samen aan.

maar het is ons toch gelukt om het merendeel van de
voorgenomen acties uit te voeren.

Jack Mikkers, voorzitter RNOB
René Peerenboom, regiomanager RNOB
’s-Hertogenbosch, 8 juli 2021
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Samenvatting
Alle in dit jaarverslag opgenomen resultaten en

Ook is het Regio Dealproject ‘Voedseleducatie voor

ontwikkelingen zijn het resultaat van de samenwerking

basisscholen’ gestart. Door corona kon er geen

tussen enerzijds de 17 gemeenten en 2 waterschappen

verdere uitrol van de horeca-foodwaste-challenge

in RNOB (voorheen: Regio Noordoost Brabant) en

en programmapromotie plaatsvinden.

anderzijds tussen RNOB en tal van andere betrokken

Er zijn 28 aanvragen voor de economie- en innovatie-

partijen. Hieronder een samenvatting.

regeling voor het midden- en kleinbedrijf ingediend.
Hiervan hebben 10 projecten een gezamenlijke

Samenwerking

subsidie van ruim € 495.000 ontvangen.

In 2020 heeft de besluitvorming plaatsgevonden over

Hoewel er ambtelijke en bestuurlijke informatie-

de nieuwe samenwerkingsagenda ‘Richting 2030’ en

bijeenkomsten georganiseerd zijn over het Leisure

het nieuwe samenwerkingsconvenant. Alle gemeenten

Ontwikkel Fonds (LOF), zijn er vanuit het LOF géén

en waterschappen hebben hiermee ingestemd.

leningen verstrekt aan projecten uit Noordoost-

We hebben een Regio Deal met het Rijk gesloten.

Brabant. Besloten is om in 2021 geen financiële

Hierin werken overheden (Rijk, provincie Noord-

bijdrage meer te leveren.

Brabant, gemeenten en waterschappen) met de
inwoners, het bedrijfsleven, kennisinstellingen en

Duurzame Leefomgeving

maatschappelijke organisaties samen aan de brede

Het ministerie van LNV heeft in het kader van het

welvaart van Noordoost-Brabant. In totaal zijn er

InterBestuurlijke Programma (IBP) Vitaal Platteland

17 unieke projecten opgenomen, verdeeld over de

definitief € 6,9 miljoen toegekend aan het gebied

drie pijlers Goed leven, Fijn wonen en Anders werken.

‘zuidoostelijke zandgronden’. Via de bijdrageregeling

Alle projecten hebben een gezamenlijke begroting

die via de provincie loopt, kunnen de pilots van start.

van € 40 miljoen, waarvan € 10 miljoen afkomstig is

In het kader van de eerste tranche is voor AgroProef-

van het Rijk.

tuin de Peel een programma van bijna € 2 miljoen

In het kader van werken als één overheid maken

(met € 700.000 cofinanciering vanuit het Rijk)

we een gezamenlijk uitvoeringsprogramma met

opgesteld en onderbouwd. De volgende projecten

de provincie Noord-Brabant en een gezamenlijk

zijn in dat programma aangedragen: de Margriet,

uitvoeringsprogramma met provincie Noord-Brabant

’t Laar, Natte teelten en Natuurdorpen in de Peel.

en Rijk voor Brabant en Limburg.

De volgende projecten zijn ondersteund en uitgevoerd:

Samen met de partners uit de regio AgriFood Capital

Positieve gezondheid, Smart Village Sint-Anthonis,

en Noordoost Brabant Werkt hebben we een actieve

het koppelkansenproject energie landbouw en het

lobby gestart naar aanleiding van de Tweede Kamer-

koppelkansen project klimaat-landbouw (bodem).

verkiezingen. Belangrijke inzet is voortzetting van de

Door de coronacrisis konden in 2020 helaas niet alle

Rijk-Regio samenwerking.

klimaat projecten uitgevoerd worden, maar er zijn
wel flinke stappen gezet.

Economie

Onder aansturing van de Stuurgroep Energie

Er is voortgang in de evaluatie van de regionale

Strategie (RES), bestaande uit de provincie

detailhandelsvisie, maar de actie is nog niet voltooid.

Noord-Brabant, gemeenten, waterschappen en

De vertraging is met name opgelopen door corona.

energiemaatschappijen, is de concept-RES vastgesteld

Van het Regio Deal project ‘Internationale werknemers’

in alle gemeenten.

worden rond de zomer van 2021 de eerste resultaten

RNOB bood een platform voor de gesprekken

gedeeld.

over schone lucht. In 2020 zijn de voorbereidingen

Voor Voeding en Gezondheid is datagestuurd

getroffen om als regio in 2021 het landelijke Schone

onderzoek (door JADS met NoFoodWasted) afgerond.

Lucht Akkoord te ondertekenen.

Jaarverslag RNOB 2020

5

Regionale bestuurders van de partners van de
Regio Deal Noordoost Brabant bijeen

Ruimte & Mobiliteit
De Peel heeft de officiële status gekregen van NOVI-

RNOB en de provincie Noord-Brabant spraken af om

gebied. Hiermee is de betrokkenheid van het Rijk

samen aan de slag te gaan met gedeelde mobiliteit in

geborgd en werken we samen als één overheid aan

Oost-Brabant. RNOB coördineert het proces, vier

belangrijke maatschappelijke opgaven in dit gebied.

wethouders vertegenwoordigen de regio in een

De samenwerkingsagenda van RNOB is samen met de

bestuurlijke kopgroep. Kernvraag: hoe komen we

provincie Noord-Brabant vertaald in een Uitvoerings-

van traditioneel openbaar vervoer naar vraaggerichte

plan 1.0. Dit uitvoeringsplan biedt belangrijke

mobiliteit (als een dienst)?

bouwstenen voor het opstellen van de regionale
omgevingsagenda en de landsdelige omgevingsagenda

Financieel verslag

Brabant-Limburg. RNOB organiseerde dit proces.

De jaarrekening van 2020 geeft een getrouw beeld

RNOB stelde een mobiliteitsagenda vast als onderdeel

van het vermogen en het resultaat over 2020. Uit de

van het Uitvoeringsplan 1.0. Deze is uitgewerkt in een

jaarrekening blijkt dat de beschikbare middelen,

Regionaal mobiliteitsprogramma Regio Noordoost

behoudens de geringe overhead, voor het realiseren

Brabant 2020-2023. Bijna € 8 miljoen kwam beschik-

van de doelen is ingezet. De accountant heeft een

baar vanuit de provincie Noord-Brabant en het

goedkeurende verklaring afgegeven.

Rijk voor regionale en lokale mobiliteitsprojecten
in het programma ‘Duurzaam bereikbaar’. Voor

Het positieve resultaat van 2020 is €122.605. Aan het

Verkeersveiligheid is een nieuwe risicogestuurde

Dagelijks Bestuur wordt voorgesteld om dit bedrag toe

aanpak opgesteld. RNOB coördineerde dit proces.

te voegen aan de Overige Reserve. Door expansie van de

De verschillende MIRT-trajecten (rijksinfra) zijn

activiteiten en de (externe) subsidiestromen nemen ook

door RNOB ondersteund. In de corridoraanpak A50

de risico’s op eventuele tegenvallers toe. Het is verstandig

Nijmegen-Eindhoven speelt RNOB een belangrijke rol

om een financiële buffer te hebben die in verhouding

als trekker.

staat tot het activiteitenniveau en de resterende looptijd

Na een langdurig proces van regionale lobby en

van het convenant.

agendering is de fietsbrug tussen Cuijk en Mook in
2020 geopend.

We blijven inzetten op een efficiënte organisatie, zodat

RNOB en de gemeente ’s-Hertogenbosch organiseerden

de uitvoeringskosten in een gewenste verhouding blijven

in 2020 samen met de provincie Noord-Brabant het

tot de programmakosten. Dat is ook dit jaar met een

Nationaal Fietscongres. Vanwege corona was het deze

percentage van 13,76% gelukt.

keer online.
Jaarverslag RNOB 2020
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Inleiding
Dit jaarverslag (met jaarrekening) van RNOB laat zien
wat de aangesloten 171) gemeenten en 2 waterschappen
in 2020 concreet met elkaar hebben gerealiseerd ten
opzichte van het vastgestelde jaarplan 2020 en de
begroting. De beschreven resultaten en ontwikkelingen
zijn nadrukkelijk ook het resultaat van de samenwerking
met tal van andere betrokken partijen.

Coronacrisis
De Raadsgroep Communicatie in actie

RNOB heeft bij aanvang van de coronacrisis in maart
2020 de gevolgen voor de uitvoering van de taken en
de financiën zo goed mogelijk ingeschat. Uit deze analyse
bleek dat de crisis vooral de internationale samenwerking

van de vorige samenwerkingsagenda. Voor de nieuwe

en de bestuurlijke samenwerking (in de vorm van de

samenwerkingsagenda Richting 2030 en bijbehorende

Regiodagen) direct zou raken. Geen reizen meer en

Uitvoeringsplannen zetten we een nieuwe monitoring op.

geen vergaderingen op locatie. Dit heeft een gering effect

Dat doen we om de verantwoording nog duidelijker en

gehad op de kosten in 2020.

consistenter te maken. Het opzetten van deze monitoring
is een groeiproces. Daarom is het belangrijk om de

Door de snelle draai naar digitaal werken heeft het ons

komende jaren deze stappen in goed overleg te zetten.

ook geholpen om de Regio Deal zeer snel en efficiënt uit

Dit doen we dan ook in samenwerking met de Klankbord-

te werken met alle betrokken partners. Ondanks dat het

groep Raadsleden. In het jaarverslag 2021 kunnen we de

soms ‘vreemd’ aanvoelde omdat we sommige partners

monitoring van de realisatie van de nieuwe samenwerkings-

niet eerder fysiek hadden ontmoet, verliep dit allemaal

agenda voor het eerst laten zien.

soepel. RNOB heeft daarbij steeds de richtlijnen van het
RIVM gevolgd.

Leeswijzer
We beginnen dit jaarverslag met een terugblik op de

Convenant 2021-2024

algemene ontwikkelingen binnen onze samenwerking en

In 2020 is het nieuwe samenwerkingsconvenant voor de

de samenwerking met andere partijen (hoofdstuk 1), zoals

periode 2021-2024 opgesteld en door alle gemeenten en

in Regio Deal Noordoost-Brabant. Daarna laten we zien

waterschappen goedgekeurd. Hiermee is dezelfde basis-

welke acties we in 2020 hebben ondernomen in de

bijdrage per inwoner voor de regionale samenwerking tot

afzonderlijke programma’s ‘Economie’ (hoofdstuk 2),

en met 2024 gewaarborgd.

‘Duurzame Leefomgeving’ (hoofdstuk 3) en ‘Ruimte &
Mobiliteit’ (hoofdstuk 4). In hoofdstuk 5 komt de RNOB-

Nieuwe naam en nieuw logo

organisatie aan de orde. Tot slot leggen we in hoofdstuk 6

Sinds 1 april 2021 opereert ons samenwerkingsverband

de financiële verantwoording via de jaarrekening 2020 af.

van gemeenten en waterschappen onder de naam RNOB
met een nieuw logo. Hoewel dit jaarverslag betrekking

Net als voorgaande jaren zijn in bijlage 1 de voorgenomen

heeft op het jaar 2020, hebben we ervoor gekozen om de

acties uit het jaarplan een-op-een afgezet tegen de

naam RNOB al te gebruiken. In de jaarrekening komt nog

werkelijk behaalde resultaten. Aan de hand van ‘smileys’

wel de naam Regio Noordoost Brabant terug.

wordt duidelijk of de actie wel, niet of deels gerealiseerd
is. In bijlage 2 staat een aanvullende toelichting op de

Monitoring

jaarrekening 2020. In bijlage 3 is een link opgenomen naar

Het jaarverslag 2020 is gebaseerd op het jaarplan 2020

de volledige jaarrekening 2020 met de goedkeurende

met de voorgenomen activiteiten in het laatste jaar

verklaring van de accountant.

1)

Door herindeling per 1-1-2021 was 2020 het laatste jaar van de gemeente Haaren.
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1. Samenwerking
In dit hoofdstuk blikken we terug op de algemene ontwikkelingen binnen onze regionale samenwerking. Allereerst geven
we aan waar we staan met de nieuwe samenwerkingsagenda en het -convenant, daarna volgt de Regio Deal en tot slot
komen de bestuurlijke samenwerking, nationale samenwerking en internationale samenwerking aan de orde.

De vijf opgaven uit de nieuwe Samenwerkingsagenda

1.1. Nieuwe samenwerkingsagenda en -convenant

In de nieuwe samenwerkingsagenda Richting 2030 is
de evaluatie van de strategische agenda 2014-2020
opgenomen. Om die reden hebben we deze evaluatie

In 2020 heeft de besluitvorming plaatsgevonden

niet in dit jaarverslag opgenomen.

over de nieuwe samenwerkingsagenda en het -convenant
2021-2024. Alle gemeenten en waterschappen hebben

De organisatie van RNOB na 2020 is vastgelegd in het

hiermee ingestemd. Een mooie afronding van ‘de regio-

nieuwe samenwerkingsconvenant. In een animatiefilmpje

reis’ die we in december 2018 zijn begonnen, maar

wordt kort toegelicht hoe deze nieuwe organisatie eruit

vooral: een stevige basis voor onze regionale samen-

ziet. Zo is de rol van de gemeenteraden en AB-water-

werking in de komende vier jaar.

schappen duidelijker geworden (o.a. uitgebreid met de

Jaarverslag RNOB 2020
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Klankbordgroep Raadsleden), hebben de portefeuille-

Deze projecten hebben een gezamenlijke begroting van

houders meer verantwoordelijkheid gekregen en de

€ 40 miljoen, waarvan € 10 miljoen afkomstig is van het

burgemeesters een meer coördinerende rol.

Rijk. Eind 2020 waren 16 projecten in uitvoering; één
project was nog in voorbereiding. Op onze website zijn

1.2. Regio Deal
Noordoost Brabant
Op 14 februari 2020 ontvingen we het goede nieuws

op een speciale Regio Deal pagina de belangrijkste
ontwikkelingen rond de projecten te volgen.

1.3. Bestuurlijke samenwerking

dat het Rijk op basis van onze propositie een deal met
onze regio wilde sluiten. Een Regio Deal waarin de

Voor de bestuurders hebben er drie Regiodagen

overheid (Rijk, provincie Noord-Brabant, gemeenten en

plaatsgevonden. Tijdens deze dagen werden naast

waterschappen) met de inwoners, het bedrijfsleven,

de portefeuillehoudersoverleggen ook onderwerpen

kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties

integraal (plenair) besproken, zoals energietransitie,

samenwerkt aan een goede toekomst voor inwoners

transitie landbouw, de nieuwe samenwerkingsagenda

en bedrijven in onze regio. Deze partijen streven met

en de samenwerking met de provincie Noord-Brabant

elkaar naar het versterken van de leefbaarheid en brede

en het Rijk. De Regiodag van 19 maart 2020 werd

welvaart in Noordoost-Brabant. Een regio met perspectief

geannuleerd vanwege de corona-uitbraak. Daarvoor

van vitale dorpen en steden. Met een leefbaar en gewaar-

in de plaats zijn in april-mei extra portefeuillehouders-

deerd platteland. Met bedrijvigheid die kan inspelen op

overleggen georganiseerd.

de wensen vanuit de markt en de maatschappij. Een

We organiseerden regionale bijeenkomsten voor

regio waar mensen graag naartoe komen én blijven en

raden, zoals de Verenigde Voorbereidende Bijeenkomst.

zijn voorbereid op het werk en de banen van morgen.

Een geslaagd experiment om de besluitvorming over

We doen geen nieuwe dingen maar wat we (al) deden en

de nieuwe samenwerkingsagenda en het -convenant

doen, kan nu met de Regio Deal beter, slimmer en sneller.

in de afzonderlijke raden gezamenlijk voor te bereiden.

Regio Deal Noordoost Brabant is op 10 juli 2020 gesloten.

Een wens die door veel raadsleden was geuit.

Hierin zijn 17 unieke projecten opgenomen, verdeeld over

In 2020 heeft de Raadsgroep Communicatie de basis

de drie pijlers Goed leven, Fijn wonen en Anders werken.

gelegd voor de nieuwe Klankbordgroep Raadsleden.

Verenigde Voorbereidende Bijeenkomst in Oss

Jaarverslag RNOB 2020
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1.4. Nationale samenwerking

1.5. Internationale samenwerking

De samenwerking met AgriFood Capital, Regio Food-

Samen met AgriFood Capital, Regio FoodValley en

Valley en Greenport Venlo is verder geïntensiveerd

Greenport Venlo hebben we verder invulling gegeven

door gezamenlijk op te trekken richting Brussel in

aan de samenwerking in FoodNL. Sinds 2019 is

FoodNL. In het bijzonder op de thema’s eiwittransitie

hiervoor een gezamenlijke lobbyist actief. Deze is

en voeding (zie ook Internationale samenwerking).

deels gestationeerd in het Huis van de Nederlandse

In het kader van werken als één overheid zijn we

Provincies in Brussel. Via deze lobbyist zijn we

gestart met het maken van een gezamenlijk uitvoerings-

gestart met de voorbereidingen voor deelname aan

programma met de provincie Noord-Brabant en een

de Europese Green Deal. De Green Deal kan Europese

gezamenlijk uitvoeringsprogramma met provincie

cofinanciering voor onze regio opleveren.

Noord-Brabant en het Rijk voor Brabant en Limburg.

Vanwege corona is het geplande werkbezoek van

Met het Rijk is de samenwerking geïntensiveerd, onder

een bestuurlijke delegatie aan Brussel geannuleerd.

andere in de Regio Deal, de omgevingsagenda in het

FoodNL heeft kunnen meepraten over de Neder-

kader van de Nationale Omgevingsvisie en het inter-

landse doorvertaling van de EU strategie ‘Farm-2-Fork’.

bestuurlijke beleidsprogramma Vitaal Platteland.

Ook hebben we aandacht gevraagd voor een betere

Samen met AgriFood Capital en Noordoost Brabant

verbinding tussen innovatie en het ‘boerenerf’ en

Werkt zijn we een actieve lobby gestart naar aanleiding

voor een eenvoudigere aanvraagprocedure voor

van de Tweede Kamerverkiezingen gericht op het

EU-subsidies.

doorgaan met het actief ondersteunen van de

De twee taskforces binnen FoodNL - Eiwittransitie

regio’s. Dit hebben we gedaan via een ‘Oproep aan het

en Voedsel & Gezondheid - hebben gewerkt aan

kabinet’. We hebben deze oproep kracht bijgezet

het bundelen van krachten in de projecten op deze

door deze nog een keer te herhalen samen met vijf

thema’s in de drie regio’s. Geconstateerd is dat de

andere agrifood regio’s in Nederland. In 2021 wordt

agrifoodagenda’s van de drie FoodNL-regio’s veel met

dit opgevolgd met werkbezoeken van nieuwe Kamer-

elkaar gemeen hebben, maar dat het meer tijd kost

leden aan onze regio.

dan verwacht om ze ook slim met elkaar te verbinden.

In aanvulling op de Regio Deal heeft RNOB zich

Dat is nodig om een goede basis voor onze lobby-

georiënteerd op een mogelijke rol in het Nationale

activiteiten te organiseren.

Groeifonds. In 2021 moet dit verder duidelijk worden.
In 2021 gaan we een verkenning uitvoeren naar
de (structurele) effecten van de coronacrisis
(‘Coro-na-morgen’).

Taskforces aan het werk in FoodNL

Jaarverslag RNOB 2020
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Goed leven, wonen en werken in Noordoost Brabant

Samenwerking

Duurzame Leefomgeving

Economie

Ruimte & mobiliteit

Samenwerkingsagenda

Transitie landbouw

Aantrekkelijk

Ruimtelijke ontwikkeling

vestigingsklimaat
Nieuwe

AgroProeftuin de Peel

Bedrijventerreinen

Omgevingsagenda

Nieuw

Mestverwaarding en

MKB

De Peel integrale

samenwerkingsconvenant

-verwerking

Innovatiefonds

gebiedsopgave (NOVI)

Uitvoeringsplan

Relatie veehouderijen en

Vestiging en werken

Subregionale

gezondheid omgeving

vanuit buitenland (arbeids-

woonagenda’s

samenwerkingsagenda

migranten)
Aansluiting economie en

Verstedelijkingsstrategie

arbeidsmarkt
Samenwerking

Klimaat

Leisure Ontwikkel Fonds

Mobiliteit en bereikbaarheid

Regio Deal met Rijk, samen

Klimaatstresstesten en

Voeding en Gezondheid

Verduurzaming mobiliteit

met provincie, AgriFood

risicodialogen

Voedseleducatie

Mobiliteitsagenda en -plan

Voedselverspilling

Fietsroutes

Capital en Noordoost
Brabant Werkt
Met provincie gezamenlijk

Robuuste beekdalland-

uitvoeringsagenda en

schappen

omgevingsagenda
Zuid-Nederland
Samenwerking met

Klimaatbewustzijn

AgriFood Capital,

Klimaatadaptieve

Foodvalley en Greenport

bedrijventerreinen

in FoodNL

Sponswerking bodem

Samenwerking met regio’s

Energie

Gedeelde mobiliteit

Noord-Limburg, Zuidoost
Brabant, provincie en Rijk
inzake de Peel
Regionale Energie
Strategie (RES)
Natuur
Natuurontwikkeling de
Peel (circa 50 ha)
Groene Woud
Schone Lucht Akkoord
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Regio Deal - Beoogde plaats Circular FoodNL Center - Noordkade Veghel

2. Economie

De winnaars van keukenbazen 2019

In dit hoofdstuk beschrijven we de resultaten uit het programma Economie op het gebied van Aantrekkelijk vestigingsklimaat,
Voeding en Gezondheid, Investering in midden- en kleinbedrijf en het Leisure Ontwikkel Fonds (LOF).

2.1. Aantrekkelijk vestigingsklimaat

2.2. Voeding en Gezondheid
De wereldwijde stijgende vraag naar voedsel vraagt

RNOB streeft naar een aantrekkelijk vestigingsklimaat

om slimme en vooral duurzame oplossingen.

voor bedrijven. Dat is de basis voor een sterke bedrijvig-

We zetten in op het gebruiken, versterken en verbinden

heid en behoud van werkgelegenheid in de regio.

van bestaande initiatieven in de regio waarbij we ons

Om dit te realiseren, faciliteren we economische groei en

in eerste instantie voornamelijk richten op jeugd,

stimuleren we innovatie.

midden- en kleinbedrijf en horeca:

We optimaliseerden de samenwerking bij bedrijfshuis-

Het datagestuurd onderzoek (JADS met NoFood-

vestingsvragen (verzoeken om ruimte op bedrijven-

Wasted) werd afgerond, dat specifiek gericht was op

terreinen) via het 1-loket om voor bedrijven de best

supermarktbezoekers en horeca.

passende locatie te vinden.

We maakten een Promo-film over Voedsel & Gezond-

We hadden een evaluatie van de regionale detail-

heid.

handelsvisie gepland. Dit gaat ons helpen om ook op

We hebben ambtenaren en bestuurders inzicht

dat terrein de planvoorraad op orde te hebben. Er is

gegeven in kansrijke overheidsprogramma’s op

voortgang, maar de actie is nog niet voltooid. De vertra-

Voeding en Gezondheid (incl. FoodNL).

ging is met name opgelopen vanwege de corona-

Door corona heeft er geen verdere uitrol van de

pandemie. Daardoor is bijvoorbeeld ook de leergang

horeca-foodwaste-challenge en programmapromotie

Detailhandel voor ambtenaren in RNOB uitgesteld.

plaatsgevonden.

De kennis van de leergang zal ingebracht worden in

De uitvoering van het Regio Deal-project Voedsel-

de evaluatie van de regionale detailhandelsvisie.

educatie is vanwege corona uitgesteld tot de nieuwe

Er is een onderzoek ingesteld naar de koppeling met het

schoolperiode 2021.

Regio Deal-project ‘Transformatie centra in de steden’.
Voor het Regio Deal-project ‘Internationale werknemers’ is in september 2020 een projectleider
aangesteld. Rond de zomer van 2021 zullen de
eerste resultaten worden gedeeld.
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Duurzaamheidspark Oss ondersteund door Regeling E&I

2.3. Investering middenen kleinbedrijf

partner in het Brabant Leisure Ontwikkel Fonds (LOF), het
stimuleringsfonds voor ondernemers met vernieuwende,
kwalitatief onderscheidende plannen voor de Brabantse

Net als in voorgaande jaren stelden de provincie

vrijetijdssector. Door een actieve rol in het LOF te hebben,

Noord-Brabant en RNOB middelen beschikbaar om

wilde RNOB de kansen op ondersteuning door het fonds

mkb’ers te ondersteunen bij samenwerking aan innovatie-

voor ondernemers uit de regio vergroten. Ondanks de

projecten. Het beschikbare regiobudget voor de mkb-

ambtelijke en bestuurlijke informatiebijeenkomsten

innovatieregeling (Regeling Economie & Innovatie) was

die zijn georganiseerd, zijn er in 2020 vanuit LOF géén

in totaal € 460.000. Daarvan kwam € 175.000 uit het

leningen verstrekt aan projecten in Noordoost-Brabant.

regiofonds en € 285.000 van de provincie Noord-Brabant.

Er is besloten om in 2021 geen financiële bijdrage aan het

In 2020 zijn er 28 aanvragen voor de Regeling Economie &

LOF te leveren.

Innovatie ingediend. Hiervan zijn 10 projecten goedgekeurd, samen goed voor een totale subsidiebijdrage van
ruim € 495.000. Door vrijval uit projecten van 2020 was er
eenmalig extra budget van circa € 40.000 beschikbaar.

2.4. Leisure Ontwikkel Fonds
De vrijetijdseconomie is de derde economische sector van
Noord-Brabant. Er ligt een ambitieus provinciaal plan om
meer mensen naar onze provincie te trekken. Dat is goed
voor de lokale economie en de werkgelegenheid. RNOB is

Regionale 1 loket functie
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3. Duurzame Leefomgeving
In dit hoofdstuk over het programma Duurzame Leefomgeving komen de resultaten van Transitie van de landbouw,
Klimaat, Energie, Natuur en Schone Lucht aan bod.

Webinar AgroProeftuin de Peel over kringlooplandbouw

3.1. Transitie landbouw

Op basis hiervan werd begin 2021 de definitieve status
van NOVI gebied toegekend door het ministerie van BZK.

RNOB staat op het gebied van verduurzaming van de

De volgende projecten zijn in 2020 ondersteund en

landbouw nationaal stevig op de kaart. Dat komt onder

uitgevoerd: Positieve gezondheid (trekker Boekel,

andere door de status van de Peel als NOVI gebied én

samenwerking GGD, Louis Bolk), Smart Village

als experimenteergebied voor kringlooplandbouw, maar

Sint-Anthonis, het koppelkansenproject energie

ook door de samenwerking vanuit IBP Vitaal Platteland en

landbouw en het koppelkansen project klimaat-

door de landbouwinnovatieprojecten in de Regio Deal.

landbouw (bodem).

Het ministerie van LNV heeft in het kader van het IBP

In het kader van het IBP programma zijn de volgende

Vitaal Platteland definitief € 6,9 miljoen toegekend

projecten aangedragen voor financiële ondersteuning:

aan het gebied ‘zuidoostelijke zandgronden’. Door een

de Margriet, ’t Laar, Natte teelten en Natuurdorpen in

bijdrageregeling die via de provincie loopt, kunnen de

de Peel.

pilots, waaronder AgroProeftuin de Peel, in het najaar

Verder hebben we het PlanMER proces mestbewerkings-

van start. Er wordt gewerkt met meerdere tranches.

locaties Brabant doorlopen. Daarnaast is de Agro-

In het kader van de eerste tranche is voor AgroProef-

Proeftuin de Peel verder doorontwikkeld en is de

tuin de Peel een programma van bijna € 2 miljoen

samenwerking met Zuidoost Brabant versterkt.

(met € 700.000 cofinanciering vanuit het Rijk)

Ook is er periodieke afstemming met de betrokken

opgesteld en onderbouwd.

gedeputeerde(n) en andere regio’s en volgen we de

Voor NOVI gebied de Peel is een gezamenlijk plan

actualiteit (Biesheuvel, stikstof, endotoxine, warme

van doorgaan door de betrokken partners opgesteld.

saneringsregeling, enz.).
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3.2. Klimaat
Binnen het programma Klimaatadaptatie richten we
ons vooral op vijf concrete projecten in de bebouwde
en onbebouwde omgeving. Door de coronacrisis kwam
een aantal projecten stil te liggen of zijn ze in een andere
vorm uitgewerkt.
Verdieping stresstesten en regionale risicodialogen:
De klimaatthema’s hitte, droogte, wateroverlast en
waterveiligheid zijn in dialogen met verschillende
partijen in de regio vertaald naar risico’s. Alle informatie
is verwerkt in een eindrapport. Daarnaast zijn bouwstenen ontwikkeld voor klimaatadaptatie in de fysieke

Lancering van online Klimaatwarenhuis

leefomgeving ten behoeve van de invulling van de
omgevingsvisies.
Klimaatrobuuste beekdallandschappen:
De WUR ontwikkelde drie toekomstscenario’s voor

Klimaatadaptieve bedrijventerreinen:

een klimaatrobuust beekdallandschap in 2050.

Naast een informatiepakket klimaatadaptatiemaat-

Er zijn erfgesprekken over een toekomstig beekdal-

regelen en bijbehorende financiële middelen is ook

landschap gevoerd en er hebben twee gebiedsateliers

gewerkt aan planologische en juridische instrumenten

plaatsgevonden. HAS Hogeschool heeft onderzoek

om bestaande bedrijventerreinen klimaatbestendig

gedaan naar verdienmodellen voor agrariërs op het

te maken. Daarnaast gaan we met pilots in Cuijk,

gebied van droogteproblematiek.

Meierijstad, Deurne en Nuenen ervaring opdoen en

Klimaatbewustzijn:

het goede voorbeeld geven. De pilots zijn door corona

Het Klimaatwarenhuis is in mei 2020 gelanceerd.

doorgeschoven naar 2021.

Dit is een platform voor gemeenten en waterschappen

Sponswerking van de bodem:

waar alles is te vinden om het klimaatbewustzijn

Er is een studie gedaan naar de effecten van verhoging

van inwoners te vergroten. Daarnaast is een commu-

van het organisch stofgehalte op de sponswerking van

nicatiestrategie ontwikkeld, is het burgerinitiatief in

de bodem. Daarnaast brachten we goede voorbeelden

Sint-Michielsgestel ondersteund en is samen met twee

en maatregelen in kaart hoe de sponswerking

corporaties een toolkit voor woningbouwverenigingen

verbeterd kan worden.

ontwikkeld.

Werken aan klimaatadaptatie en energietransitie
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Natuur in Noordoost-Brabant

3.3. Energie

3.4. Natuur

Onder aansturing van de Stuurgroep Energie Strategie

Het Groene Woud is een streeknetwerk. Het gebied is

(RES), bestaande uit provincie, gemeenten, waterschap-

bijzonder door zijn kleinschaligheid en grote variatie in

pen en netbeheerders, is de concept-RES vastgesteld

het landschap. Er komen veel soorten planten en dieren

in alle gemeenten. Dit is een basis voor de verdere

voor. Met name de leembossen hebben een hoge

uitwerking om de energiedoelen voor onze regio te

biodiversiteit. Conform de afspraken heeft dit project in

behalen. RNOB heeft de gemeenten in onze regio een

2020 voor het laatste jaar (financiële) steun ontvangen

platform geboden om te overleggen over de RES.

vanuit RNOB.

Energie en natuur

3.5. Schone Lucht
RNOB heeft een platform geboden voor de gesprekken
over Schone lucht. Luchtkwaliteit houdt zich niet aan
landelijke of regionale grenzen, het is daarom goed - en
nodig - om dit als regio op te pakken. In 2020 zijn de voorbereidingen getroffen om als regio het landelijke Schone
Lucht Akkoord te ondertekenen.
In het werkplan zijn de regionale prioriteiten bepaald:
landbouw, mobiliteit en industrie. De komende jaren
moeten deze plannen onder het akkoord verder uitgewerkt en uitgevoerd worden.
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4. Ruimte & Mobiliteit
A50

In dit hoofdstuk beschrijven we de resultaten van het programma Ruimte & Mobiliteit. Het was een druk samenwerkingsjaar, waarin we veel afspraken konden maken: binnen de regio, met de provincie Noord-Brabant, het Rijk, en
met andere regio’s en partners. Het samenspel als één overheid gaat steeds beter en dat wordt zichtbaar in de vorm
van gezamenlijke plannen, agenda’s, programma’s en investeringen. Voorbeelden hiervan zijn het Uitvoeringsplan
1.0, de regionale omgevingsagenda met de provincie en het regionale mobiliteitsprogramma 2020-2021. Ook kreeg
de Peel de officiële status van NOVI-gebied.

De nieuwe fietsbrug tussen Mook en Cuijk

4.1. Ruimte
De gemeente ’s-Hertogenbosch en RNOB spraken af

Afspraken over detailhandel, bedrijventerreinen etc.:

om samen te werken aan een verstedelijkingsakkoord

zie hoofdstuk Economie.

en –strategie voor Noordoost-Brabant. Dit proces start

RNOB en de provincie Noord-Brabant hebben

in 2021, waarbij ’s-Hertogenbosch de rol als trekker

afspraken gemaakt om de samenwerking op het

vervult. RNOB ondersteunt en biedt het overlegplatform.

thema wonen te verbeteren.
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Werken aan duurzame bereikbaarheid

4.2. Mobiliteit
De samenwerkingsagenda van RNOB is vertaald in

Na een langdurig proces van regionale lobby en

een Uitvoeringsplan 1.0 en een regionale mobiliteits-

agendering, is de fietsbrug tussen Cuijk en Mook

agenda met de provincie. Dit zijn belangrijke

in 2020 geopend. Hiermee is weer een snelfiets-

bouwstenen voor het opstellen van de regionale

verbinding gerealiseerd.

omgevingsagenda en de landsdelige omgevings-

RNOB en de gemeente ’s-Hertogenbosch organiseerden

agenda Brabant-Limburg. RNOB organiseerde het

in 2020 samen met de provincie Noord-Brabant het

proces van de regionale agenda en was aangehaakt

Nationaal Fietscongres. Door corona was het deze

bij de landsdelige agenda.

keer online.

RNOB stelde samen met de provincie een mobiliteit-

RNOB en de provincie Noord-Brabant spraken af

sagenda vast als onderdeel van het Uitvoeringsplan

om aan de slag te gaan met gedeelde mobiliteit in

1.0. Deze is uitgewerkt in een regionaal mobiliteits-

Oost-Brabant. De regisseur mobiliteit coördineert

programma 2020-2021 (RMP, vanuit het Klimaat-

het proces, vier wethouders vertegenwoordigen de

akkoord). Bijna € 8 miljoen kwam beschikbaar vanuit

regio in een bestuurlijke kopgroep. Dit zijn Erik van

provincie en Rijk voor regionale en lokale mobiliteits-

Daal (Mill & Sint Hubert), Marius Tielemans (Boekel),

projecten in het programma Duurzaam bereikbaar.

Joop van Orsouw (Oss) en Peter van Steen (Heusden).

Voor Verkeersveiligheid werd hierbij een nieuwe

Kernvraag is: hoe komen we van traditioneel openbaar

risicogestuurde aanpak opgesteld. RNOB coördineerde

vervoer naar vraaggerichte mobiliteit (als een dienst)?

dit proces. Als één van de eerste regio’s stelden we

RNOB en SmartwayZ.NL spraken af om samen aan

een RMP op met een bredere focus dan bereikbaar-

de slag te gaan met slimme en efficiënte mobiliteit

heid. Dit bleef niet onopgemerkt

als één van de deelprogramma’s van de mobiliteits-

De verschillende MIRT-trajecten (rijksinfra) zijn

agenda. In dit programma is € 2,5 miljoen beschikbaar

door RNOB ondersteund. In de corridoraanpak A50

vanuit Rijk en provincie tot 2023. De voorbereiding van

Nijmegen-Eindhoven speelt RNOB een belangrijke

een eerste werkpakket ging van start. De gemeente

rol als trekker (Franko van Lankvelt, Uden). De samen-

’s-Hertogenbosch (Annelies de Ridder) en de regisseur

werking met het bedrijfsleven is hierin hecht.

Mobiliteit (Rian Snijder) coördineren het proces.
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5. Organisatie
In dit hoofdstuk over organisatie komen Communicatie en Financieel beheer,
directie en huisvesting aan bod.

Hybride poho overleg vanwege corona

5.1. Communicatie
bekeken. De pagina ‘Regiodagen 2020’ werd, met ruim
Het jaar 2020 was een overgangsjaar naar de nieuwe

6800 keer, het meest bezocht.

samenwerkingsagenda. Ook op gebied van communicatie.

Eind 2020 hadden we 300 volgers op Twitter en

Met name in de tweede helft van het jaar werd op de

200 volgers op LinkedIn. In 2019 - eerste jaar van

achtergrond toegewerkt naar een naamswijziging, een

communiceren via social media - waren dat er voor

nieuwe website en nieuwe opzet van de nieuwsbrief.

beide kanalen minder dan 100.

Daarnaast heeft het sluiten van de Regio Deal met het Rijk

De Raadsgroep Communicatie is betrokken geweest

tot veel extra communicatiemomenten geleid. Hierdoor

bij de voorbereiding van de Verenigde Voorbereiden-

konden we de toegevoegde waarde van onze regionale

de Bijeenkomst van de gemeenteraden en algemene

samenwerking goed laten zien én Noordoost-Brabant

besturen van de waterschappen. De raadsgroep

als regio nog beter op de kaart zetten. Zowel naar de

ontwikkelde door tot de Klankbordgroep Raadsleden.

betrokken raden, bestuurders en ambtelijke organisaties

De functie van deze klankbordgroep is vastgelegd in

als naar provincie en Rijk.

het nieuwe samenwerkingsconvenant. De Raadsgroep

In 2020 verschenen zes reguliere nieuwsbrieven en

Communicatie werd in oktober 2020 opgeheven.

een special over de Regio Deal Noordoost Brabant.

Uit de evaluatie van de raadsgroep bleek dat de

De doelgroepen van onze nieuwsbrief zijn raden,

communicatie van RNOB Brabant op een aantal

bestuurders en ambtelijke organisaties. Het aantal

belangrijke punten al flink was verbeterd.

abonnees is 360 (in december 2019 nog 306).

Naar aanleiding van het onderzoek van de Rekenkamer-

Met gemiddeld 57% is de openingsratio zeer hoog.

commissies van Bernheze, Boxtel en Meierijstad heeft

De website www.rnob.nl trok gemiddeld 825 bezoekers

een drietal gemeenten een lokale regiotafel ingesteld.

per maand. In totaal hebben zij ruim 32.000 pagina’s

Deze lokale regiotafels zijn bedoeld om raadsleden
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meer/beter aan de voorkant te betrekken bij de
regionale samenwerking.
RNOB is penvoerder van Regio Deal Noordoost
Brabant die we in februari hebben gesloten. Voor de
regio deal is een apart communicatieplan gemaakt
en een communicatietoolkit voor projectleiders en
andere betrokkenen, met o.a. filmpjes, logo’s en een
boekje over alle projecten. Ook heeft de Regio Deal
een (beknopte) landingspagina op onze website.
RNOB neemt deel aan een landelijk communicatienetwerk van alle regio’s die een Regio Deal met
het Rijk hebben gesloten.
Het platform www.krachtvanderegio.nl biedt een extra
podium voor onze regio deal én voor onze regio.
In de aanloop naar de nieuwe samenwerkingsagenda
zijn de voorbereidingen voor de naamswijziging naar
RNOB (afkorting van Regio Noordoost Brabant) en een
nieuwe huisstijl gestart. Dit is de laatste stap van het
herpositioneringstraject van Regio Noordoost Brabant
dat in 2019 was ingezet. De naamswijziging gaat in
2021 in.
Ook is een strategisch communicatie frame opgesteld
met de visie op communicatie, communicatierollen in
de organisatie, strategie, doel en doelgroepen.

5.2. Financieel beheer, directie
en huisvesting
De werkorganisatie van RNOB, het Regiobureau,
bestaat uit een regiomanager, secretariaat, administratie,
controlling, communicatie en diverse programmamanagers/Poho-secretarissen. Een administrateur en een
controller zorgen voor de strategische en dagelijkse
afhandeling van de inkomende en uitgaande geldstromen.
Facilitaire zaken worden afgenomen bij Agri&Food Plaza
aan de Onderwijsboulevard in ’s-Hertogenbosch.
De overheidssamenwerking RNOB werkt nauw samen
met de werkorganisaties van AgriFood Capital BV,
Noordoost Brabant Werkt en OndernemersLift+. Deze
werkorganisaties streven naar maximale samenhang en
synergie door gezamenlijke huisvesting, communicatiecapaciteit, administratie, secretariaat en gezamenlijke
overlegstructuren. Gezamenlijke huisvesting in Agri&Food
Plaza draagt ook bij aan netwerksamenwerking met de
hierin en in de nabijheid gevestigde stakeholders.

Nieuwsbrief Regio Noordoost Brabant oktober2020
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6. Jaarrekening

De jaarrekening van 2020 geeft een getrouw beeld

begonnen voor de periode 2021 tot en met 2024.

van het vermogen en het resultaat over 2020.

Hoewel de Regio geen tegenvallers verwacht, zien we wel

Uit de jaarrekening blijkt dat de beschikbare middelen,

dat het activiteitenniveau, en daarmee ook het totaal aan

behoudens de geringe overhead, voor het realiseren

financiële verplichtingen, toeneemt door projecten binnen

van de doelen is ingezet. De accountant heeft een

het Bestuurlijk Programma, de Regio Deal en Mobiliteit.

goedkeurende verklaring afgegeven.

Het toevoegen van het resultaat over 2020 aan de reserve
geeft financiële rust en zekerheid voor de duur van de

Het positieve resultaat van 2020 is € 122.605. Aan het

komende convenantperiode en voorkomt tussentijds

Dagelijks Bestuur wordt voorgesteld om dit bedrag toe te

heen en weer schuiven van middelen naar deelnemende

voegen aan de Overige Reserve. Door uitbreiding van de

gemeenten en waterschappen en terug.

activiteiten en de (externe) subsidiestromen nemen ook
de risico’s op eventuele tegenvallers toe. Het is verstandig

We blijven inzetten op een efficiënte organisatie, zodat

om een financiële buffer te hebben die in verhouding

de uitvoeringskosten in een gewenste verhouding blijven

staat tot het activiteitenniveau en de resterende looptijd

tot de programmakosten. Dat is ook dit jaar met een

van het convenant.

percentage van 13,76% gelukt. Dat is ruimschoots binnen
het afgesproken maximum van 25%. De beschikbare

Het aanhouden van een reserve betekent in de context

middelen zijn dus bijna volledig ingezet voor het behalen

van ons convenant dat deze middelen nog steeds ter

van de afgesproken doelen.

beschikking blijven staan aan de deelnemers. Als het
convenant nu ten einde zou zijn en de regionale samen-

In bijlagen 2 en 3 staan respectievelijk een aanvullende

werking beëindigd zou worden, dan zou dit bedrag in

toelichting en de volledige jaarrekening 2020 met

theorie aan de deelnemende gemeenten en waterschappen

controleverklaring.

terugbetaald kunnen worden. Het convenant is echter pas
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Bijlage 1

Realisatie jaarplan 2020
Net als voorgaande jaren geven we een verantwoording over de realisatie
van de voorgenomen acties per programma uit het jaarplan 2020.
Aan de hand van het jaarplan 2020 wordt aangegeven of de actie:
gerealiseerd ( )
deels gerealiseerd ( )
niet gerealiseerd is ( )
Waar nodig is een toelichting gegeven.
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Programma economie
A. Aantrekkelijk vestigingsklimaat
Wat wilden we in 2020 bereiken?
RNOB streeft naar een aantrekkelijk vestigingsklimaat.

verduurzaming en voor toekomstbestendige bedrijven-

Dat is de basis voor sterke bedrijvigheid en het behoud

terreinen. Daarbij wordt de samenwerking gezocht

van werkgelegenheid in de regio. Hiervoor faciliteren we

met andere programma’s zoals Duurzame Leef-

economische groei en stimuleren we innovatie.

omgeving, Ruimte en de Regionale Energiestrategie

In de regio zijn afspraken gemaakt over de

(RES). Arbeidsmarkt en Economie werken nauw

ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen. Dankzij

samen. Het arbeidsmarktprogramma dat in 2020

het regionale 1-loket voor ruimtevragers (> 1 hectare)

tot stand is gekomen, vormt hiervoor een goede

kunnen we vraag en aanbod op het gebied van

(vernieuwde) basis.

werklocaties optimaal op elkaar afstemmen.

Door de samenwerking met het Holland Expat Center

Het complete aanbod van bedrijventerreinen in Noord-

South leggen we de rode loper uit voor de expats in

oost-Brabant is via een speciale website toegankelijk

onze regio.

gemaakt voor elk bedrijf dat in onze regio wil vestigen.

Met de Reshoring Tool hebben we een instrument voor

We hebben een eerste stap gezet voor de verkenning

ondernemers uit onze regio die overwegen om hun

van mogelijkheden op regionaal niveau voor

bedrijfsactiviteiten weer terug te halen naar Nederland.

Wat zouden we daarvoor in 2020 gaan doen en hebben we gedaan?
Actie Jaarplan

Realisatie

Eventuele toelichting

Het verder optimaliseren van de samenwerking bij verzoeken om ruimte op bedrijventerreinen via het 1-loket.
Uitvoering geven aan gezamenlijke doelen voor
economie- en arbeidsmarktprogramma.
Een evaluatie van de regionale detailhandelsvisie.

Er is voortgang, maar de actie is nog niet voltooid.

Dit gaat ons helpen om ook op dat terrein de

De vertraging is met name opgelopen door corona.

planvoorraad op orde te hebben.

Daardoor is bijvoorbeeld ook de leergang
Detailhandel RNOB voor ambtenaren uitgesteld.
De kennis van de leergang zal worden ingebracht
in de evaluatie van de regionale detailhandelsvisie.
Daarnaast is onderzoek ingesteld naar een
mogelijke koppeling met het Regio Deal-project
‘Transformatie centra in de steden’.

Nieuwe initiatieven blijven onderdeel uitmaken van

Voor een projectmatige aanpak is in september

regionale afstemming. De huisvesting van interna-

2020 een projectleider aangesteld. Rond de zomer

tionale werknemers (c.q. arbeidsmigranten) is zo’n

van 2021 zullen de eerste resultaten worden

opgave die integraal door RNOB wordt opgepakt.

gedeeld, als onderdeel van de Regio Deal.

Hiervoor zijn ook bestuurlijke trekkers benoemd.
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B.		 Voeding en Gezondheid
Wat wilden we in 2020 bereiken?
De wereldwijde stijgende vraag naar voedsel vraagt

Vanuit onze publieke rol én in samenwerking met

om slimme en vooral duurzame oplossingen. Door toe-

onderwijs en ondernemers geven we hier invulling aan.

nemende vergrijzing en welvaartsziekten en de stijgende

Dit doen we onder andere samen met AgriFood Capital

zorgkosten neemt bijvoorbeeld de vraag naar ‘voeding

BV. In een regio die zich duidelijk onderscheidt op het

op maat’ toe. Ook voedingsgerelateerde gezondheids-

gebied van voedsel, voedselproductie en foodbedrijven is

vraagstukken zoals obesitas en diabetes type 2, zijn

Voeding en Gezondheid een logisch en relevant thema.

aanleiding om deze opgave op de agenda te zetten.

Wat zouden we daarvoor in 2020 gaan doen en hebben we gedaan?
Actie Jaarplan

Realisatie

Eventuele toelichting

We zetten in op het gebruiken, versterken en

Datagestuurd onderzoek (JADS met NoFood-

verbinden van bestaande initiatieven in de regio.

Wasted) afgerond. Doelgroep: supermarkt-

RNOB richt zich in eerste instantie vooral op jeugd,

bezoekers en horeca.

midden- en kleinbedrijf en horeca.

Promo-film Voedsel & Gezondheid
(RNOB) afgerond. Doelgroep: breed publiek.
Regio Deal-project Voedseleducatie (consortium
en overheidspartnerschap),
Doelgroep: basisscholen en partners.
Inzicht kansrijke overheidsprogramma’s op
Voedsel & Gezondheid.
Doelgroep: medewerkers en bestuurders
(incl. FoodNL).

Overheidssamenwerking (zoals in FoodNL) is
thematisch en projectmatig slechts verkend,
vanwege tempoverschillen Regio Deals en eindfase
van zittingstermijn Tweede Kamer. Door corona
was er geen verdere uitrol van de horecafoodwaste-challenge en programmapromotie.
Door het Regio Deal-project Voedseleducatie
is geen projectbeoordeling van gelijksoortige
initiatieven uitgevoerd, wel verwijzing en koppeling
hiernaar. Bovendien is uitvoering van het Regio
Deal-project uitgesteld tot de nieuwe schoolperiode
2021, vanwege corona.

Jaarverslag RNOB 2020

24

C. Investering in midden- en kleinbedrijf
Wat wilden we in 2020 bereiken?
RNOB blijft werken aan het verder uitdragen van innovatie

AgriFood Capital, actief zoeken naar aanvullende

mogelijkheden voor het midden- en kleinbedrijf (mkb).

middelen zoals subsidies, leningen, investeringen en

Dat doen we via de verschillende podia in de regio, zoals

deelnemingen. Dit is nodig om mkb’ers ook op langere

nieuwsbrief, website en social media. We ondersteunen

termijn te kunnen ondersteunen in hun financierings-

het mkb met cofinanciering vanuit de mkb-innovatie-

behoefte. Met de mkb-innovatieregeling versterken we

regeling (Subsidieregeling Economie & Innovatie

in samenwerking met de provincie het agrifoodcluster

Noordoost-Brabant, voorheen REAP). Hierbij gaat het

in Noordoost-Brabant. Voor ondersteuning vanuit de

om zowel het brede publiek en ondernemers, als om

mkb-innovatieregeling moeten projecten bijdragen aan

de politiek, financiers en innovatie ondersteunende

de prioritaire thema’s van RNOB: Transitie landbouw,

netwerken zoals OndernemersLift+ en de Brabantse

Klimaat, Energie en Voedsel & Gezondheid.

OntwikkelingsMaatschappij (BOM). Presentaties van
innovatieve projecten kunnen tot meer kennis leiden

Concreet verlenen we per aanvrager een subsidie van

over innovatie binnen het mkb.

maximaal € 50.000. Dit bedrag is bedoeld voor bijvoorbeeld het uitvoeren van marktonderzoek, het opzetten

We werken zoveel mogelijk samen met ondersteunings-

van consortia, het opstellen van businessplannen,

programma’s voor startende en groeiende ondernemers,

het realiseren van prototypes etc.. De projectaanvrager

zoals OndernemersLift+. Daarnaast blijven we samen met

is zelf verantwoordelijk voor minimaal 50% van de totale

andere partners in het innovatie-ecosysteem zoals

kosten.

Wat zouden we daarvoor in 2020 gaan doen en hebben we gedaan?
Actie Jaarplan

Realisatie

Eventuele toelichting

Net als in voorgaande jaren stellen de provincie

In 2020 zijn er 28 aanvragen voor een E&I subsidie

Noord-Brabant en RNOB middelen beschikbaar

ingediend. Na beoordeling zijn er 10 projecten

om mkb’ers te ondersteunen bij samenwerking aan

goedgekeurd met een totale subsidiebijdrage van

innovatieprojecten. Het beschikbare regiobudget

ruim € 495.000.

voor de mkb-innovatieregeling is naar verwachting

Door vrijval uit projecten voor 2020 was er

totaal € 460.000. Daarvan komt € 175.000 uit

eenmalig extra budget van circa € 40.000

het regiofonds en € 285.000 is afkomstig van de

beschikbaar.

provincie Noord-Brabant.
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D. Leisure Ontwikkel Fonds (LOF)
Wat wilden we in 2020 bereiken?
De vrijetijdseconomie is de derde economische sector van

structureel meer bezoekers naar de provincie te halen.

Noord-Brabant. Er ligt een ambitieus provinciaal plan om

Meer bezoekers die langer blijven en (dus) meer

meer mensen naar onze provincie te halen. Dat is goed

besteden, betekent: meer inkomsten en groei van de

voor de lokale economie en de werkgelegenheid. RNOB is

werkgelegenheid. Dat geldt voor de vrijetijdssector zelf,

partner van het Brabant Leisure Ontwikkel Fonds (LOF).

maar ook voor aanverwante sectoren.

Het LOF stimuleert de ontwikkeling van de Brabantse

In 2018 heeft het Oorlogsmuseum in Overloon

vrijetijdssector door leningen te verstrekken aan

(gemeente Boxmeer) een lening van circa € 150.000

ondernemers met een innovatief, kwalitatief onder-

ontvangen. Dit was de eerste toekenning vanuit het

scheidend plan voor de sector. Hiermee kunnen

LOF en direct in onze regio. Een mooi succes.

bijzondere bestemmingen, waar bezoekers de kracht

Het museum gebruikt deze bijdrage voor de aanleg

en kwaliteit van Noord-Brabant kunnen beleven, verder

van een fietspad op hoogte door het museum

worden ontwikkeld. Zo stimuleert het LOF de ontwikkeling

(indoor-fietspad).

van nieuw vrijetijdsaanbod in de provincie met als doel

Wat zouden we daarvoor in 2020 gaan doen en hebben we gedaan?
Actie Jaarplan

Realisatie

Eventuele toelichting

Met een actieve rol van RNOB in het LOF de kansen

Er zijn ambtelijk en bestuurlijk informatie-

voor ondernemers uit de regio vergroten op onder-

bijeenkomsten georganiseerd over het LOF.

steuning door het fonds.

Ondanks deze informatiebijeenkomsten zijn er
in 2020 vanuit LOF géén leningen verstrekt aan
projecten uit Noordoost Brabant. (Er is inmiddels
besloten om in 2021 geen financiële bijdrage te
leveren.)
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Programma Duurzame Leefomgeving
A. Transitie landbouw
Wat wilden we in 2020 bereiken?

lokale overheden. Dankzij de uitvoeringsprojecten is er

Cruciaal voor de toekomst van Noordoost-Brabant is

een steeds intensievere samenwerking met bedrijven en

het behoud, de versteviging en de maatschappelijke

onderwijs ontstaan. Om te zorgen voor nog meer

acceptatie van onze landbouwsector. De regionale stip

dynamiek en uitvoeringsprojecten, is het belangrijk

aan de horizon is een emissiearme veehouderij.

dat we ondernemers en onderwijs meer betrekken en

Daarbij is het belangrijk dat alle betrokken partijen hun

verantwoordelijk maken voor de resultaten.

verantwoordelijkheid nemen. Daarvoor is meer nodig

De stuurgroep met overheidsbestuurders wordt

dan het aanscherpen van wet- en regelgeving. Dat heeft

daarom uitgebreid met leden vanuit het onderwijs en

immers nog niet geleid tot het gewenste resultaat.

het bedrijfsleven. De uitvoering van de projecten binnen

We streven naar een voedselsysteem met een landbouw-

de AgroProeftuin de Peel wordt aangestuurd door

sector die ecologisch, economisch en maatschappelijk

AgriFood Capital BV, zodat de kracht van overheid,

vol te houden is. Zónder nadelige gevolgen voor de

onderwijs en ondernemers kan worden benut.

omgeving, met oog voor dierenwelzijn en een nieuw
(economisch) perspectief (voor zowel wereldmarkt-

De financiële afspraken van de publiek-private samen-

productie als ontwikkeling van niches).

werking worden verder uitgewerkt. Bij de ontwikkeling
van proeflocaties, zoals de 35 hectare aan de Midden-

Om dit te realiseren, is het belangrijk om de samenwerking

peelweg van AgroProeftuin de Peel, zijn de aankoop/

tussen overheden, ondernemers, maatschappelijke orga-

pacht van overheidsgrond en de financiering van de

nisaties en burgers te versterken. Hier ligt een belangrijke

onrendabele top bij vernieuwende technologie

rol voor RNOB. Daarnaast is het ook van belang dat we op

belangrijke aandachtspunten.

diverse vlakken innovaties initiëren, aanjagen, versnellen
en realiseren. Dat doen we in vijf deelprogramma’s:

In de uitvoering heeft AgroProeftuin de Peel de

1. Emissiearme huisvestingssystemen

volgende speerpunten:

2. Duurzame mestbewerking

Duurzame primaire productie met de nadruk op

3. Ontwikkeling van proeftuinen (AgroProeftuin de Peel)

innovatie van:

4. Aanpak vrijkomende agrarische bedrijven
5. Veehouderij in relatie tot gezondheid van mens,
dier en omgeving

- Transitie veehouderij (waaronder emissiearme
		 huisvestingssystemen en duurzame mestbewerking)
- Alternatieve eiwitproductie
- Biomassateelt en verwaarding

De afgelopen jaren zijn er door RNOB flinke stappen

Bodemverbetering/verdrogingsbestrijding

gezet in het creëren van draagvlak en in de samenwerking

Natuurontwikkeling (in verbinding met gezondheid en

tussen regionale partners. Ook is de samenwerking met

economie)

de provincie Noord-Brabant, andere regio’s, de Zuidelijke

Energie

Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO), de Brabantse
Milieufederatie (BMF) en kennispartners (zoals HAS

AgroProeftuin de Peel biedt initiatiefnemers ontwikkel-

Hogeschool) verbeterd. De eerder uitgezette strategische

mogelijkheden, een netwerk en hulp bij de zoektocht

koers resulteerde de afgelopen jaren in de eerste

naar financiering om kringlooplandbouw in de praktijk te

concrete projecten en resultaten als onderdeel van de

brengen. De regio kan op meerdere proeflocaties de vast-

vijf deelprogramma’s.

gestelde randvoorwaarden in de praktijk uittesten, zoals:
minder tot zero emissie, het sluiten van kringlopen;

AgroProeftuin de Peel

groen-blauwe inpassing zonder overlast;

AgroProeftuin de Peel is ontstaan op initiatief van de

gezonde leefomgeving voor mens en dier.
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Het gaat bijvoorbeeld om het testen van vernieuwende

overeengekomen met het Groen Ontwikkelingsfonds

stal- en mestverwerkingsconcepten. Maar ook om nieuwe

Brabant (GOB). Daarnaast onderzoeken we de mogelijk-

vormen van productie en verwerking van landbouw-

heden voor extra landschaps- en/of natuurontwikkeling

gewassen. In het kader van bodemverbetering richt

aan de randen van de Peel. Vanuit de programma’s

AgroProeftuin de Peel zich op het sluiten van de kring-

Klimaat en Energie (zie hierna) zetten we in 2020 ook in

loop. Dit gebeurt door het benutten van organische

op de ontwikkeling van concrete projecten.

(afval)reststromen voor lokale compostering. Samen
met ondernemers en HAS Hogeschool zetten we in op

AgroProeftuin de Peel communiceert met ondernemers

een lokale compostketen. Deze moet voorkomen dat

en omgeving. De doelen zijn het genereren van nieuwe

organisch materiaal het gebied verlaat. De compost wordt

projecten, maatschappelijke acceptatie en gebieds-

benut om de bodem te verbeteren. Naast compostering

activering. Die proberen we te bereiken via een website,

vinden er andere bodemproeven, monitoring en (waar

media-aandacht, sociale mediaberichten, bijeenkomsten

mogelijk) opschaling plaats.

en een ‘Tour de Peel’ voor ondernemers, inwoners en
eventueel contactpersonen vanuit de provincie, het Rijk

AgroProeftuin de Peel realiseert de komende jaren

en de Europese Unie.

30-54 hectare natuur. Daarvoor zijn we een natuurplan
Wat zouden we daarvoor in 2020 gaan doen en hebben we gedaan?
Actie Jaarplan
Het bijdragen aan de ontwikkeling en praktijktoe-

Realisatie

Eventuele toelichting
Proefstal in Boekel is gereed.

passingen van nieuwe initiatieven op het vlak van
emissiearme huisvestingssystemen en duurzame
mestbewerking.

Het verder ontwikkelen van AgroProeftuin de Peel
als dé regionale proeftuin. Ons doel is de ontwikkeling van een circulair voorbeeldgebied voor de
duurzame primaire voedsel- en biomassaproductie
van de toekomst, dat zowel provinciaal als (inter-)
nationaal onderscheidend is.

Het verder intensiveren van de samenwerking

Door corona hebben we hier niet echt op kunnen

met belangrijke partners als de provincie, andere

inzetten.

regio’s, maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en kennis- en onderwijsinstellingen. Deze samenwerking heeft ook als doel een krachtige lobby
richting het Rijk en de Europese Unie. Deze lobby
richt zich op een sterke positionering van de regio
en extra financiële middelen en steun om doelen
versneld te bereiken.
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Wat zouden we daarvoor in 2019 gaan doen en hebben we gedaan?
Actie Jaarplan

Realisatie

Eventuele toelichting

De sanering van de intensieve varkenshouderij

Samen opgetrokken in de saneringsregeling,

inclusief innovatieprogramma. We proberen de

contact met sloper, gezamenlijke uitvoering.

landelijke warme saneringsregeling maximaal te

Quick Scan beschermde soorten. Door lobby naar

benutten om gelden naar de regio te halen voor

provincie en samenwerking met regio Zuidoost is

sanering en innovatie.

het termijn om te slopen verlengd in verband met
soortenbescherming.

Het gemeenschappelijk Europese landbouwbeleid

Actief gevolgd via onze lobbyist FoodNL in

(GLB).

Brussel. Ook is een netwerkevent (Rijks- en EUbeleidstoelichting) georganiseerd door FoodNL
over het gemeenschappelijk landbouwbeleid met
propositiepaper Rijk en opvolgend gesprek over
Nationaal Strategisch Plan.

Het verder ontwikkelen van ondersteuningsnet-

Kennisdeling in de kopgroep, samenwerking

werken op gemeentelijk/(sub)regionaal niveau en

ambtelijk. Door corona is nagenoeg alles digitaal

onderlinge uitwisseling op dit vlak.

opgepakt.

B.		 Klimaat
Wat wilden we in 2020 bereiken?

Verdieping stresstesten en regionale risicodialogen

We willen in 2030 een klimaatrobuuste regio zijn.

Klimaatrobuuste beekdallandschappen

Dit betekent dat onze regio zo goed mogelijk bestand is

Versterking van het klimaatbewustzijn

tegen overstromingen, wateroverlast door hevigere buien,

Ontwikkeling van klimaatadaptieve bedrijventerreinen

langdurige droogte en hitte of dat de gevolgen daarvan

Sponswerking van de bodem

beperkt zijn. We werken samen aan projecten die bijdragen

Gezondheid in de bebouwde omgeving

aan het bereiken van deze doelstelling.

Koppeling met andere thema’s

Deze projecten zijn:

Opzetten van samenwerkingsstructuur

Wat zouden we daarvoor in 2020 gaan doen en hebben we gedaan?
Actie Jaarplan
We richten ons vooral op concrete projecten in de
bebouwde en onbebouwde omgeving.

Realisatie

Eventuele toelichting
We werken aan vijf concrete projecten (zie hieronder):
Verdieping stresstesten en regionale
risicodialogen: De klimaatthema’s hitte, droogte,
wateroverlast en waterveiligheid zijn in dialogen
met verschillende partijen in de regio vertaald
naar risico’s. Alle informatie is verwerkt in een
eindrapport. Daarnaast zijn bouwstenen
ontwikkeld voor klimaatadaptatie in de fysieke
leefomgeving ten behoeve van de invulling van
de omgevingsvisies.
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Actie Jaarplan

Realisatie

Eventuele toelichting
Klimaatrobuuste beekdallandschappen:
De WUR ontwikkelde drie toekomstscenario’s
voor een klimaatrobuust beekdallandschap
in 2050. Erfgesprekken over een toekomstig
beekdallandschap zijn gevoerd en er zijn twee
gebiedsateliers georganiseerd. HAS Hogeschool
heeft onderzoek uitgevoerd naar verdienmodellen voor agrariërs met betrekking tot droogteproblematiek.
Klimaatbewustzijn:
Het Klimaatwarenhuis is in mei 2020 gelanceerd. Dit is een platform voor gemeenten en
waterschappen waar alles te vinden is om het
klimaatbewustzijn van inwoners te vergroten.
Daarnaast is een communicatiestrategie
ontwikkeld, is het burgerinitiatief in SintMichielsgestel ondersteund en is samen
met twee corporaties een toolkit voor woningbouwverenigingen ontwikkeld.
klimaatadaptieve bedrijventerreinen:
Naast een informatiepakket klimaatadaptatiemaatregelen en bijbehorende financiële
middelen is ook gewerkt aan planologische en
juridische instrumenten om bestaande bedrijventerreinen klimaatbestendig te maken.
Daarnaast gaan we met pilots in Cuijk, Meierijstad, Deurne en Nuenen ervaring opdoen en
het goede voorbeeld geven. De pilots zijn door
corona doorgeschoven naar 2021.
Sponswerking van de bodem:
Een studie is uitgevoerd naar de effecten van
verhoging van het organisch stofgehalte op de
sponswerking van de bodem. Daarnaast hebben we praktijkvoorbeelden en maatregelen in
kaart gebracht hoe de sponswerking verbeterd
kan worden.

Hitte(stress) is een belangrijk aandachtspunt.

In de gevoerde risicodialogen en in het project
klimaatadaptieve bedrijventerreinen is hitte
een belangrijk thema. Ook in een nieuw project
‘gezondheid in de bebouwde omgeving’ dat we in
2021 oppakken, is hitte een belangrijk thema.
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Actie Jaarplan

Realisatie

Eventuele toelichting

We blijven zoeken naar verbindingen met andere

In de projecten klimaatadaptieve bedrijven-

sectoren (economie, natuur, transitie landbouw,

terreinen (verbinding met economie) en

etc.).

sponswerking van de bodem (verbinding met
transitie landbouw) zetten we in op het verbinden
met andere sectoren. Daarnaast zoeken we bij
de verdere uitwerking van de risicodialogen naar
verbinding met de deelprogramma’s energie (o.a.
warmtetransitie) en natuur (o.a.biodiversiteit).

De coronacrisis heeft in 2020 - en dat kan niet anders -

Het project heeft de volgende resultaten opgeleverd:

impact gehad op projecten. Deze kwamen stil te liggen

inkoopstrategie stresstesten, bouwstenen voor de

of zijn in een andere vorm verder uitgewerkt. Zo is de

Omgevingswet, kennisbijeenkomsten en inzetmodule

Regionale Klimaatdag online gehouden op 28 en 29

overstorten.

oktober 2020. Tijdens deze tweedaagse konden we
elkaar toch via de digitale weg inspireren, informeren en

Klimaatrobuuste beekdallandschappen:

enthousiasmeren om actief aan de slag te gaan met

Samen met de Universiteit van Wageningen (WUR)

klimaatadaptatie in ieders werk.

zijn drie toekomstscenario’s voor beekdallandschappen
ontwikkeld: hoe ziet het beekdallandschap eruit in 2050?

Verdieping stresstesten en regionale risicodialoog:

Aan de hand van deze scenario’s onderzoeken gemeenten

Binnen dit project zijn vijf werkpakketten gedefinieerd,

en waterschappen de komende tijd hoe de beekdal-

namelijk: Regionale risicodialogen, inkoop klimaatstress-

landschappen in de toekomst worden vormgegeven en

testen, bouwstenen voor de Omgevingswet, regionale

hoe dit kan worden doorvertaald in de omgevingsvisies.

kennisbijeenkomsten en DPRA gebiedsatelier (koppeling

Daarnaast heeft een veldbezoek plaatsgevonden, zijn

landelijk-stedelijk gebied). In 2020 is het volgende opgepakt:

er erfgesprekken over het toekomstig beekdallandschap

De regionale risicodialogen voerden we met verschil-

gevoerd met 21 grondeigenaren en -gebruikers en

lende partijen in de regio, zoals NGO’s, regionale

hebben twee gebiedsateliers plaatsgevonden.

stakeholders (zoals veiligheidsregio, GGD, Nutsbedrijven,
woningcorporaties, vastgoedinvesteerders, ZLTO,

Studenten van HAS Hogeschool hebben (onder

Kamer van Koophandel en ondernemersverenigingen)

begeleiding van de projectgroep Beeklandschappen)

en overheden. De dialogen hebben door de corona-

onderzoek gedaan naar verdienmodellen voor boeren

crisis even stil gelegen, maar zijn online zo goed

bij klimaatverandering. Welke agrarische activiteiten

mogelijk opgepakt. In de dialogen hebben we de

bieden perspectief voor de toekomst op de hoge

klimaatthema’s hitte, droogte en wateroverlast en

zandgronden in het beekdallandschap met betrekking

waterveiligheid waar mogelijk vertaald naar risico’s voor

tot droogteresistentie? Hierbij is gekeken naar

ieders bedrijfsvoering. Hierbij staan aspecten centraal

verschillende verdienmodellen waarbij een bedrijfs-

als leefbaarheid, veiligheid, handelingsperspectief en

voering uitgewerkt werd met meer droogte resistente

gezondheid. Alle informatie is verwerkt in een eindrap-

gewassen en een bodemgebruik met meer watervast-

port. Hierin is aandacht voor het verder organiseren van

houdend vermogen. Maar ook is gekeken naar

de dialoog en advies over het voeren van de dialoog.

mogelijke veranderingen binnen de huidige bedrijfs-

ORG-ID heeft bouwstenen ontwikkeld voor klimaat-

voering en andere agrarische activiteiten die passen

adaptatie in de fysieke leefomgeving. Deze bouwstenen

binnen een klimaatrobuuste bedrijfsvoering.

kunnen worden gebruikt voor de invulling van de
omgevingsvisie.
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Klimaatbewustzijn:

verbeterd kan worden. Ook brengen we de inspirerende

Het online Klimaatwarenhuis is in mei 2020 gelanceerd

praktijkvoorbeelden en maatregelen in kaart om de

op de website www.klimaatadaptatiebrabant.nl.

sponswerking te verbeteren. De resultaten worden begin

Het Klimaatwarenhuis is een plek waar alles te vinden

2021 in een presentatie tijdens een webinar besproken.

is om het klimaatbewustzijn van inwoners te vergroten,

Deze wordt samen met de kopgroep Transitie landbouw

zoals kant-en-klare acties, draaiboeken, persberichten en

georganiseerd. De conclusies vertalen we in een

beeldmateriaal. Daarnaast is een communicatiestrategie

infographic. Deze laat zien wat de bodem kan bijdragen

ontwikkeld en is het burgerinitiatief in Sint-Michielsgestel

aan het opvangen van de effecten ten gevolge van

rondom afkoppelen communicatief ondersteund.

klimaatverandering, zowel in het landelijk gebied als in

Een aantal projecten is vanwege corona doorgeschoven

het stedelijk gebied.

naar 2021, zoals de tuinvergroeningsactie en de ontwikkeling van een educatielijn en Operatie Steenbreek.

Gezondheid in de bebouwde omgeving:

De toolkit woningbouwverenigingen is in samenwerking

Hierbij gaat het om onze gezondheid in relatie tot klimaat-

met woningcorporaties Mooiland en Brabant Wonen

adaptatie in stedelijk gebied. Hoe kunnen we het thema

ontwikkeld. Deze zal in 2021 als pilot worden gestart

gezondheid benutten om onze fysieke leefomgeving en

door Brabant Wonen.

het gebruik ervan gezonder te ontwerpen en in te richten?
In dit project willen we komen tot een doorontwikkeling van

Klimaatadaptieve bedrijventerreinen:

duurzame bedrijventerreinen, een bijzondere aanpak voor

In 2020 werkten we aan een informatiepakket klimaat-

woningstichtingen, ontwikkelaars en verzorgingstehuizen

adaptatiemaatregelen en bijbehorende financiële middelen.

en het doorzetten van het project groene schoolpleinen.

Daarnaast werkten we planologische en juridische
instrumenten uit, die gebruikt kunnen worden voor
het realiseren van doelstellingen ten aanzien van wateroverlast, hitte en droogte op bestaande bedrijventerreinen.

C. Energie

Deze informatie helpt gemeenten om bedrijven te
verleiden om aan de slag te gaan met klimaatadaptatie.

Wat wilden we in 2020 bereiken?

De producten worden begin 2021 opgeleverd en zijn

Voor het thema Energie moet de concept Regionale

dan beschikbaar via het Brabantse klimaatportaal.

Energiestrategie (RES) begin 2020 een feit zijn. Daarna

In 2020 was de planning om te starten met vier pilots

moeten we gezamenlijk de strategie uitvoeren om de

op bedrijventerreinen in Cuijk, Meierijstad, Deurne en

duurzame energiebronnen een fysieke plek in de regio

Nuenen. Door corona werd duidelijk dat deze pilots in

te geven. De RES heeft een horizon tot 2030, met een

2020 niet opgestart konden worden. Het laatste kwartaal

doorkijk naar 2050. Het is een instrument voor overheden

2020 is gestart met een evaluatieronde wat de haalbaar-

om samen met maatschappelijke partners, bedrijfsleven

heid van deze pilots in 2021 is. Dit wordt begin 2021

en inwoners te komen tot:

afgerond. Met deze pilots willen we praktijkervaring

gewogen keuzes voor de opwekking van duurzame

opdoen en het goede voorbeeld geven.

elektriciteit;
warmtetransitie in de gebouwde omgeving (en de

Sponswerking van de bodem

daarvoor benodigde opslag);

In 2020 is gestart met een studie naar de kwantitatieve

een energie-infrastructuur op regioniveau, waarmee

effecten van verhoging van het organisch stofgehalte en

op regioniveau invulling wordt gegeven aan de

in hoeverre de sponswerking van de bodem hiermee

afspraken uit het Nationaal Klimaatakkoord.
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Wat zouden we daarvoor in 2020 gaan doen en hebben we gedaan?
Actie Jaarplan

Realisatie

Eventuele toelichting

Gezamenlijk uitwerken van de Regionale Energie

Concept-RES is voorbereid en inmiddels in alle

Strategie.

gemeenteraden en dagelijkse besturen van de
waterschappen vastgesteld.

Vanwege de ruimtelijke consequenties van veel

We betrekken energie ook bij de gebiedsopgaven,

duurzame energiebronnen is een relatie met de

zoals bij NOVI-gebied de Peel.

omgevingsvisies erg belangrijk.
De energietransitie heeft ook consequenties voor

Nog niet opgepakt.

de arbeidsmarkt. Hierin trekken we gezamenlijk op
met Noordoost Brabant Werkt.

Programma Ruimte & Mobiliteit
A. Integrale opgaven
Wat wilden we in 2020 bereiken?
De portefeuillehoudersoverleggen Ruimte & Mobiliteit

Het programma Ruimte & Mobiliteit legt een integrale

zijn samengevoegd om integraal en met de provincie

focus op opgaven in het fysieke domein. Dat gebeurt in

Noord-Brabant als één overheid te opereren.

samenhang met de andere regionale programma’s.

De verbinding van de kernopgaven van de regionale

Een goed voorbeeld hiervan is de gebiedsdialoog

Omgevingskoers met de gekozen prioritaire opgaven

binnen Transitie landbouw die we met het team van de

Transitie Landbouw, Klimaat en Energie en Voeding

Nationale Omgevingsvisie in 2018 voor de eerste keer

en Gezondheid kreeg ook in 2020 weer verder vorm.

hebben georganiseerd. RNOB heeft het initiatief genomen

De kernopgaven uit de regionale Omgevingskoers

om het gesprek met het Rijk, de provincie, Zuidoost-

Noordoost-Brabant zijn: versterken van de innovatie-

Brabant en Noord-Limburg gaande te houden.

kracht (economie), omgevingskracht (leefomgeving) en
agglomeratiekracht (aantrekkingskracht).

B.		 Regionale mobiliteitsopgaven
Wat wilden we in 2020 bereiken?
Na een breed proces om te komen tot een regionale

Deze hoofdopgaven zijn aanvullend aan de opgaven die

mobiliteitsagenda, die invulling geeft aan het versterken

de gemeenten, provincie en regio met Rijk organiseren

van de agglomeratiekracht, zijn er in een bestuurlijk werk-

als MIRT A2, N65 en Maaslijn. Alle mobiliteitsopgaven

atelier in 2018 vier regionale hoofdopgaven gedefinieerd:

staan opgenomen in het memorandum dat voor de

1. Verduurzamen van de mobiliteit; een regiobrede opgave

provinciale verkiezingen 2019 is opgesteld ‘Samen voor

2. ’s-Hertogenbosch; dé regionale mobiliteitshub voor

een veerkrachtig Brabant: slim, gezond en duurzaam.’

nationale bereikbaarheid van Noordoost-Brabant.

De vier hoofdopgaven zijn vertaald in een dynamische

3. Bedrijventerreinen Meierijstad-Veghel goed bereikbaar.

uitvoeringsagenda en worden continu aangescherpt in

4. Voorzieningen blijven voor iedereen bereikbaar.

het proces van de regionale strategievorming.
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C. Gebiedsgerichte opgaven
Wat wilden we in 2020 bereiken?
RNOB gaat inzetten op de volgende gebiedsgerichte

wat ze individueel doen, dit bespreken met de regio en

opgaven:

dat op basis daarvan per gebied bekeken wordt wat de

1. AgroProeftuin de Peel met Transitie landbouw als

hulp-adviesvraag aan de regio is.

hoofdopgave.
2. ’s-Hertogenbosch-Oss, met energietransitie als
hoofdopgave.
3. Bereikbaarheid Meierijstad met mobiliteit, A50 en
N279 als hoofdopgave.

In 2017 zijn de Poho’s Ruimte (RRO) en Bereikbaarheid &
Mobiliteit in het kader van bestuurlijke vernieuwing en in
de geest van de nieuwe Omgevingswet samengevoegd
om meer als één overheid te opereren. De verbinding van
de kernopgaven van de Omgevingskoers met de gekozen

De gemeenten zien op dit moment het helpen

prioritaire opgaven Transitie landbouw, Klimaat en

organiseren als de belangrijkste rol voor RNOB.

Energie en Voeding en Gezondheid kreeg in 2020 nog

De afspraak staat dat gemeenten zichtbaar maken

verder vorm.

Wat zouden we daarvoor in 2020 gaan doen en hebben we gedaan?
Actie Jaarplan

Realisatie

Eventuele toelichting

De afgesproken gebiedsgerichte opgaven onder-

AgroProeftuin de Peel krijgt verder vorm in

steunen.

NOVI-gebied de Peel.
’s-Hertogenbosch-Oss zal op een nieuwe
manier gestalte krijgen via de verstedelijkingsstrategie.
Bereikbaarheid Meierijstad is inmiddels
onderdeel van de corridoraanpak A50 NijmegenEindhoven (met het Rijk, 2 provincies en 3
regio’s).

Uitvoering geven aan de regionale Omgevingskoers

De afspraken uit de regionale Omgevingskoers zijn

Noordoost-Brabant.

geborgd in het uitvoeringsplan en in de manier
van samenwerken. Hier is nog wel ontwikkeling in
mogelijk.

Anticiperen op de gemeentelijke, nationale en

We namen deel aan het overleg over de lands-

provinciale omgevingsvisies.

delige omgevingsagenda en werken samen met de
provincie aan een regionale omgevingsagenda.
In 2020 hebben we de voorbereidende stap gezet
door het opstellen van een uitvoeringsplan voor
de regio, die als bouwsteen fungeert voor de
omgevingsagenda. Het anticiperen op ontwikkelingen uit de verschillende omgevingsvisies
vindt niet actief plaats. Het proces is meerjarig.
In 2020 zijn nog niet alle stappen afgerond.
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Actie Jaarplan

Realisatie

Eventuele toelichting

Integrale samenwerking met de provincie ver-

We zijn voortdurend in gesprek met de provincie

sterken op de regionale ontwikkeldagen, met een

over hoe we de ontwikkeldagen kunnen verbeteren.

frequentie van twee keer per jaar.

Door het digitaal werken in het afgelopen jaar was
doorontwikkeling van deze samenwerking lastiger.
De meerwaarde zit in de poho-overstijgende inspiratiesessies; deze konden alleen niet plaatsvinden.
Wel is gekeken hoe in het uitvoeringsplan de dwarsverbanden beter gelegd kunnen worden en is de
manier waarop dit terug komt op de Regiodagen
voortdurend onderdeel van gesprek. Een voorbeeld
hiervan is de voorbereiding die in 2020 is getroffen
om wonen integraler onderdeel te maken van het
poho Ruimte & Mobiliteit (doorgevoerd in 2021). De
voorbereiding doen we inmiddels op gelijkwaardige
basis.

Uitvoering geven aan de mobiliteitsagenda

RNOB, gemeenten en provincie hebben samen
met partners de mobiliteitsagenda vertaald in een
regionaal mobiliteitsprogramma 2020-2021. In dit
programma investeert de provincie voor ruim € 4,4
miljoen mee. De nieuwe risicogestuurde verkeersveiligheidaanpak leverde daarnaast nog een Rijksinvestering van € 3,5 miljoen op.

Programma samenwerking
A. Bestuurlijke samenwerking
Wat wilden we in 2020 bereiken?
In de samenwerking van de bestuurders van RNOB

(met begroting). Het Dagelijks Bestuur van RNOB is ver-

hebben de portefeuillehoudersoverleggen (bestaande

antwoordelijk voor de meer dagelijkse besturing.

uit wethouders) een belangrijke rol. Zij zijn inhoudelijk
verantwoordelijk voor de uitvoering van de programma’s

De bestuurlijke overleggen worden gecombineerd op

van RNOB. Voor onderdelen zijn bestuurlijke en ambtelij-

een Bestuurlijke Regiodag. Hierdoor is er meer interactie

ke trekkers benoemd en zijn specifieke kopgroepen van

tussen de bestuurders. Sinds 2019 wordt de besluitvor-

actieve gemeentebestuurders en -ambtenaren actief. De

mende vergadering van de Bestuurlijke Regiegroep na de

kerntaak van de Bestuurlijke Regiegroep (bestaande uit

Regiodag gehouden. Dit geeft de portefeuillehouders de

burgemeesters) is het bepalen van de strategie en het

ruimte om eerst een advies te geven over de voorstellen

beleid van RNOB en ook het vaststellen van het jaarplan

van de Bestuurlijke Regiegroep.
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Wat zouden we daarvoor in 2020 gaan doen en hebben we gedaan?
Actie Jaarplan

Realisatie

Eventuele toelichting

In de eerste helft van 2020 nemen de gemeentera-

Alle gemeenten en waterschappen hebben

den een besluit over de nieuwe strategische agen-

ingestemd met de nieuwe samenwerkingsagenda

da en de bijbehorende samenwerkingsafspraken in

en het -convenant.

een bestuursconvenant. Daarna zal de uitwerking
verder worden opgepakt om te zorgen voor conti-

Door corona is deze besluitvorming verlaat,

nuïteit vanaf 1-1-2021.

waardoor het uitvoeringsplan een eerste 1.0 versie
heeft gekregen. Deze wordt verder uitgewerkt en
de monitoring opgezet, o.a. in overleg met de
nieuwe Klankbordgroep Raadsleden.

B.		 Nationale samenwerking
Wat wilden we in 2020 bereiken
RNOB zoekt actief de samenwerking met andere partijen.

binnen de triple helix-organisaties van AgriFood Capital

Natuurlijk in de eerste plaats met de afzonderlijke

en Noordoost Brabant Werkt.

gemeenten en waterschappen in ons samenwerkingsconvenant. Een belangrijke samenwerkingspartner is

RNOB werkt ook samen met andere regio’s. In het

de provincie Noord-Brabant. Landelijk zoeken we nadruk-

dossier Transitie landbouw komt bijvoorbeeld de

kelijk de samenwerking met bijvoorbeeld de ministeries

goede samenwerking met de regio Zuidoost-Brabant

van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Landbouw,

aan de orde. Verder neemt RNOB deel aan het netwerk

Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), die beide bijdragen

Regionaal Samenwerken van de Vereniging van

aan onze regionale opgaven. Ook is de samenwerking

Nederlandse Gemeenten (VNG).

met onderwijs en ondernemers belangrijk, bijvoorbeeld
Wat zouden we daarvoor in 2020 gaan doen en hebben we gedaan?
Actie Jaarplan

Realisatie

Eventuele toelichting

De samenwerking met andere partijen en

Regio Deal Noordoost Brabant heeft een impuls

organisaties wordt steeds belangrijker.

gegeven aan de samenwerking met andere partijen.

Ook willen we de samenwerking met de provincie

Ook met de provincie Noord-Brabant.

Noord-Brabant intensiveren.

Met de provincie werken we daarnaast ook een
omgevingsagenda uit.
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C. Internationale samenwerking
Wat wilden we in 2020 bereiken?
Door het intensiveren van het contact met ‘Brussel’ is

High Level Event van Food2030 en in Europese projecten

RNOB, in nauwe samenwerking met AgriFood Capital en

als S3FOOD. Dankzij deelname aan thematische

de provincie Noord-Brabant, de afgelopen jaren meer in

platformen en netwerken voor innovatie staat onze

het vizier gekomen van de EU en Europese foodregio’s.

regio in nauw contact met andere foodregio’s en -clusters

Deze willen graag met ons samenwerken. Ons blikveld

in Europa.

is daardoor verruimd: van het provinciale en nationale
speelveld naar het Europese en (soms) wereldwijde

Ook hebben we de samenwerking versterkt met Regio

speelveld. De samenwerking op internationaal niveau

Foodvalley (Ede en omgeving) en Greenport Regio Venlo.

vindt plaats onder de vlag van AgriFood Capital.

Door gezamenlijk op te trekken, kunnen we een krachtige

We hebben daardoor Noordoost-Brabant internationaal

boodschap afgeven binnen het internationale speelveld.

op de kaart gezet als toonaangevende agrifood-regio door

Aan deze samenwerking geven we sinds 2019 verder

het We Are Food-jaar in 2018, de presentatie tijdens het

vorm en inhoud onder de werknaam FoodNL.

Wat zouden we daarvoor in 2020 gaan doen en hebben we gedaan?
Actie Jaarplan

Realisatie

Eventuele toelichting

Voor succesvolle beïnvloeding is het nodig om de

Verdere verkenning heeft plaatsgevonden via

lobbyonderwerpen goed in kaart te brengen en te

de ambtelijke werkgroepen en taskforces vanuit

concretiseren hoe de lobby wordt ingezet.

FoodNL. Ook is een netwerkevent (Rijks- en

De keuze voor de prioritaire opgaven (Transitie

EU-beleidstoelichting) georganiseerd over het

landbouw, Energie en Klimaat en Voeding en

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid met propositie-

Gezondheid) geeft hierbij een duidelijke richting.

paper Rijk en opvolgend gesprek over Nationaal

In 2020 zullen we door middel van consultaties,

Strategisch Plan.

papers en werkbezoeken de beleidsvorming in
Brussel beïnvloeden. Hierbij maken we steeds

Door corona zijn alle geplande FoodNL-

meer gebruik van de samenwerking met Regio

bijeenkomsten zo veel mogelijk online gehouden.

Foodvalley en Greenport Regio Venlo in FoodNL.
De structurele afstemming met de provincie en
BOM is in 2020 versterkt en krijgt in 2021 als
onderdeel van de innovatieagenda Landbouw &
Voedsel een nog stevigere positie in de samenwerking richting Europa.
Net als in de voorgaande jaren spelen we actief in

Door de verlate vaststelling van het Meerjarig

op kansen om (project)subsidies naar onze regio te

Financieel Kader is een groot aantal openstellingen

halen. Dit kan door zelf als partner op te treden of

van subsidies in 2020 vertraagd.

door een van de netwerkpartners binnen de regio

Samen met meerdere partners uit Zuid-Nederland

in een consortium te laten toetreden.

is een voorstel voorbereid voor de European
Digital Innovation Hub. De 1e fase hiervan is
succesvol afgerond en in 2021 zal de indiening voor
de 2e fase plaatsvinden.
Eind 2020 zijn de voorbereidingen getroffen voor
indiening van aanvragen in het 1e kwartaal van 2021
en is een 1e analyse gemaakt van kansen in 2021.
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Actie Jaarplan

Realisatie

Eventuele toelichting

We ontvangen samen met AgriFood Capital

In 2020 zijn er door corona nauwelijks fysieke

buitenlandse delegaties. Dat doen we om onze

evenementen georganiseerd waar deelname met

naamsbekendheid te vergroten en om die

buitenlandse delegaties mogelijk was. Ook de

delegaties nadrukkelijk de kracht van de regio te

Europese Week van Regio’s en Steden heeft alleen

tonen en te laten ervaren. Onze ambitie is om

digitaal plaatsgevonden.

ook in 2020 minimaal één Eurocommissaris en
minimaal één (Nederlandse) Europarlementariër

In samenwerking met AgriFood Capital hebben

met agrifood in zijn of haar werkpakket in onze

we AgroProeftuin de Peel gepresenteerd op een

regio te ontvangen. Ook zijn we zelf zichtbaar in

Europees evenement over agro-ecology.

Europa, bijvoorbeeld door met een delegatie deel
te nemen aan Europese Weken van de Regio’s en
Steden (European Week of Regions and Cities).

D. Bestuur en organisatie
Wat zouden we daarvoor in 2020 gaan doen en hebben we gedaan?
Actie Jaarplan

Realisatie

Eventuele toelichting

De huidige gezamenlijke strategische agenda

RNOB, AgriFood Capital BV en Noordoost Brabant

‘Excellente agrifood regio’ van RNOB en AgriFood

Werkt hebben elk hun eigen strategische agenda

Capital loopt eind 2020 af. In 2018 zijn de eerste

opgesteld. Ook is een nieuw convenant opgesteld

stappen gezet op weg naar niet één maar twee

en is de organisatiestructuur aangepast.. Deze

strategische agenda’s: een brede regionale

waren eind 2020 gereed.

agenda (= basis op orde) van RNOB en een
speerpuntagenda (= economische ontwikkeling,

Voor de samenwerkingsagenda van RNOB wordt

topregio in agrifood) van de Stichting AgriFood

een Uitvoeringsplan opgesteld. Hierin worden

Capital. Daarnaast wordt voor Noordoost Brabant

ook de verbindingen met Regio Deal projecten

Werkt dit jaar een nieuwe strategische agenda

en programma’s en projecten uit de andere

gemaakt. Ook tijdens dit proces wordt de

agenda’s opgenomen. Het Uitvoeringsplan 1.0

verbinding met de andere agenda’s gezocht.

is begin 2021 gereed. De ontvlechting van de

Het nieuwe meerjarenplan van OndernemersLift+

agenda’s van AgriFood Capital en RNOB maakt

is al in 2018 vastgesteld.

duidelijk wie in de regionale samenwerking
waarover gaat. De organisaties werken elk vanuit
hun eigen rol aan een sterke en veerkrachtige
regio waar het goed leven, wonen en werken is.
In 2021 zullen we een gemeenschappelijke
kernboodschap van Noordoost-Brabant maken
die elke organisatie in de eigen communicatie zal
toepassen.
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Actie Jaarplan

Realisatie

Eventuele toelichting

Vanwege deze veranderingen én de onduide-

De Raadsgroep Communicatie kwam in de periode

lijkheid over met name de verschillen en rollen

2019-2020 4 x bij elkaar. Concrete acties van de

van deze organisaties binnen de samenwerking,

raadsgroep waren:

werd de communicatie in 2019 aangepast, zodat

Meedenken over het herpositioneringstraject

deze helder, eenduidig en consistent is. Om de

van RNOB waarbij de communicatie van RNOB

communicatie naar gemeenteraden, colleges en

en AgriFood Capital en Noordoost Brabant

ambtenaren te verbeteren, is in 2019 gestart met

Werkt werden ontvlochten; meepraten over de

de raadsgroep Communicatie. Hieraan namen 14

positioneringstekst van RNOB (wie zijn we, wat

raadsleden uit de regio deel.

doen we, hoe en voor wie).
Adviseren over de communicatiemiddelen van
RNOB waaronder de nieuwe website
www.regionoordoostbrabant.nl en de nieuwsbrief op inhoud, begrijpelijkheid, taalgebruik.
Ervoor zorgen dat de aanbevelingen over
RNOB en AgriFood Capital van de Rekenkamercommissies van Bernheze, Boxtel en Meierijstad over het samenspel tussen raden en
colleges (“drs. P-en”) worden ingevoerd; dit
vraagt om proactieve communicatie, zowel
door bestuurders als door raadsleden zelf.
Meedenken over de inhoud van en communicatie
over de Verenigde Voorbereidende Bijeenkomst op 19 februari 2020 van de Regioreis.
Afstemmen over een tijdslijn met opvolgende
activiteiten met betrekking tot informatieverstrekking, behandeling in eigen gemeenteraden, etc..
In de samenwerkingsafspraken heeft de
communicatie met de raden vanaf 2021 inmiddels
een vaste plek gekregen in de vorm van de
Klankbordgroep Raadsleden. Deze klankbordgroep
is een doorontwikkeling van de Raadsgroep
Communicatie die in oktober 2020 werd opgeheven.

RNOB op de agenda bij de raad van Bernheze, december 2020
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Bijlage 2

Toelichting jaarrekening
In deze bijlage wordt een nadere toelichting gegeven op de betekenis
van de posten en een toelichting op de afwijkingen ten opzichte van
voorgaande jaren, omdat daarvoor in de jaarrekening geen plaats is.
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Getrouw beeld

In 2021 startte het nieuwe convenant en zijn vaste

De jaarrekening van 2020 geeft een getrouw beeld

toezeggingen aan derden vervallen en vooralsnog zijn

van het vermogen en het resultaat over 2020.

daarvoor ook geen nieuwe aangegaan.

Uit de jaarrekening blijkt dat de beschikbare middelen,

De kosten voor het uitwerken van de Regio Deal

behoudens de geringe overhead, voor het realiseren van

(fase 1) en de opstart van de uitvoering (fase 2)

de doelen is ingezet.

worden conform afspraken gedeeld met onze
regiopartners. Dit is in de jaarrekening inzichtelijk

Afwijkingen

gemaakt. Het aandeel van de kosten van RNOB is

Afwijkingen ten opzichte van voorgaande jaren zijn:

gedekt uit de voorziening die daarvoor in 2019 is
gevormd. Het restant wordt gebruikt voor de kosten

Er zijn hogere inkomsten door een collecteronde voor

van de uitloop van fase 2. Inmiddels is intern een

AgroProeftuin de Peel, Transitie landbouw en leergang

projectmanager aangesteld en volgt de uitvoering

Detailhandel (€ 188.000). Ook hadden we iets hogere

de deelbegroting voor de Regio Deal, die in onze

inkomsten (€ 12.000) uit de regiobijdrage door een

jaarbegroting is verwerkt. De projecten die RNOB

toegenomen inwoneraantal.

binnen de Regio Deal zou uitvoeren als penvoerder

De gerealiseerde baten uit bijvoorbeeld subsidies

zijn overgedragen aan de gemeente Meierijstad. Wij

van de provincies of specifieke doeluitkeringen zijn

hebben daarvoor ook geen toezeggingen ontvangen.

€ 75.000 hoger. Deze baten houden direct verband

We blijven inzetten op een efficiënte organisatie,

met de gerealiseerde kosten voor de klimaat- en

zodat de uitvoeringskosten in een gewenste

waterprojecten. Met deze projecten zijn geen

verhouding blijven tot de programmakosten.

regionale middelen gemoeid.

Dat is ook dit jaar met een percentage van 13,76%

In de specifieke reserve heeft, behoudens het toevoegen

gelukt.

van het resultaat, geen mutatie plaats gevonden.
Vorig jaar bedroeg de onttrekking ten gunste van de

Coronacrisis

baten nog €105.000 en dit jaar € 0.

RNOB heeft bij aanvang van de crisis in maart 2020 de

De in de staat van baten en lasten verantwoorde

gevolgen voor de uitvoering van de taken en de financiën

baten worden beïnvloed door de gemaakte kosten

zo goed mogelijk ingeschat. Uit deze analyse bleek dat dit

inclusief de aangegane verplichtingen in het boekjaar

vooral de internationale samenwerking en de bestuurlijke

en de doorgeschoven budgetten uit dit boekjaar naar

samenwerking in de vorm van de Regiodagen direct ging

2021. De programmakosten en de kosten voor het

raken. Geen reizen meer en geen live vergaderingen.

programma Economie & Innovatie waren in 2020 ca.

Dit heeft een gering effect gehad op de kosten in 2020.

€ 405.000 lager. Hierdoor komen de totale te

De uitvoering van de leergang Detailhandel is maar

verantwoorden baten lager uit dan vorig jaar.

beperkt opgepakt in 2020. Zodra dit weer live kan, gaat

Vooral in het programma Transitie landbouw is in het

dit alsnog door.

afgelopen jaar minder uitgegeven en ook is het project
AgroProeftuin de Peel overgedragen naar AgriFood

De snelle draai naar digitaal werken heeft ons geholpen

Capital BV. Dat zorgt voor een aanzienlijke verlaging

om de Regio Deal zeer snel en efficiënt uit te werken met

van de uitgaven bij RNOB.

alle betrokken partners. Ondanks dat het soms ‘vreemd’

Voor de komende convenantperiode heeft RNOB in

aanvoelde met partners te overleggen, zonder dat er

totaal € 1.265.364 gereserveerd voor de uitvoering van

ooit live contact was geweest, is dit allemaal wel soepel

de programma’s in het kader van de uitvoeringsagenda.

verlopen. RNOB heeft steeds de richtlijnen van het RIVM

Van dit bedrag komt € 1.085.364 uit de financiering

gevolgd.

van derden en het restant bestaat uit regiomiddelen
die in eerdere jaren op de begroting stonden, maar

De verhuurder heeft als geste indexatie op de huur

waarvoor in het komende jaar verplichtingen zullen

een half jaar uitgesteld.

worden aangegaan. De forse toename komt door
de toezegging van de provincie voor projecten in het

RNOB heeft geen bijdragen ontvangen in verband met

kader van het IBP Vitaal Platteland.

schade door corona en deze ook niet aangevraagd.

Jaarverslag RNOB 2020

41

Convenant 2021-2024

Nieuw naam nieuw logo

In 2020 is het nieuwe convenant over de periode

Per 1 april 2021 opereert en communiceert ons samen-

2021-2024 opgesteld en door alle gemeenten en

werkingsverband onder de naam RNOB met een nieuw

waterschappen goedgekeurd. Hiermee is dezelfde

logo. De jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar

basisbijdrage per inwoner voor de regionale samen-

2020 en daarom wordt daar nog steeds gesproken over

werking tot en met 2024 gewaarborgd.

Regio Noordoost Brabant. In de jaarrekening is al wel het
nieuwe logo opgenomen.

Balans per 31-12-2020
Balans van activa en passiva voor resultaatbestemming:

			

31-12-2020		31-12-2019

		
ACTIVA			
					
		
Vlottende activa				
A Te vorderen bedragen inzake subsidies

€

38.300

€

287.478

B Overlopende activa

€

335.878

€

228.076

		

Debiteuren

€

			

€

52.625 		
426.803

€

515.554

					
					
Vordering op penvoerder				
C Omzetbelasting onder BTW Compensatie Fonds doorschuifregeling

€

469.500

€

491.369

D Rekening courant

€ 1.585.339

€

550.318

€ 2.054.839

€ 1.041.687

			

					
TOTAAL ACTIVA

A. Dit betreft de vordering op enkele externe partners,

€ 2.481.642

€ 1.557.242

C. Dit betreft de BTW welke op grond van het doorschuif-

die participeren in de projecten voor de klimaat-

principe doorgelegd is aan de deelnemende gemeenten,

adaptatie. Deze bijdragen zijn voor drie jaar ineens

die deze op hun beurt weer compenseren bij het BTW

toegezegd, maar worden in drie jaren in rekening

Compensatiefonds. Regio Noordoost Brabant factureert

gebracht, of in een bepaald ritme bevoorschot.

deze bedragen weer aan de gemeenten. Daarom is

Dit bedrag representeert het verschil tussen het toe-

deze post als vordering opgenomen. De omvang

gezegde bedrag en de daarop ontvangen bedragen.

varieert afhankelijk van de feitelijk betaalde BTW en
het aandeel van de gemeenten in de totale bijdrage

B. Dit betreft een vordering op Agrifood Capital BV

ten opzichte van de waterschappen.

inzake de doorbelaste overhead. Het bedrag over
2019 is per abuis in 2020 niet in rekening gebracht en

D. Dit betreft het saldo op 31-12-2020 op de subrekening van

dit is in 2020 alsnog gedaan. Waarmee deze vordering

de BNG rekening die door de gemeente ’s-Hertogenbosch

hoger uitvalt dan voorgaande jaren. Deze vordering is

als penvoerder ten behoeve van de regionale samen-

inmiddels voldaan.

werking wordt gehouden. Het saldo is fors hoger,
doordat de subsidie IBP geheel vooruit ontvangen is.
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31-12-2020		
31-12-2019
		PASSIVA				
					
		

Eigen vermogen (Beschikbaar voor doelstellingen)				

		

A. Overige reserve

€

63.083

€

37.945

		

B. Reserve Noordoost Brabant Werkt

€

-21.756

€

29.455

		

C. Onbestemd resultaat

				

€

122.605

€

25.138

€

163.932

€

92.538

€

38.983

€

100.000

				
		
D. Voorziening Regio Deal
				
		
Kortlopende schulden				
		 E. Crediteuren

€

96.892

€

360.767

		

F. Verplichtingen uit hoofde van subsidieprogramma’s

€ 2.089.284

€

946.493

		

G. Overige kortlopende schulden

€

57.443

		

		

€

92.551

€ 2.278.727

€ 1.364.703

€ 2.481.642

€ 1.557.242

				
				
		

TOTAAL PASSIVA

A. Dit betreft het vermogen van Regio Noordoost

D. Om tot de Regio Deal te komen en voor de uitvoering

Brabant. De overige reserves zijn vrij te besteden.

daarvan, zijn kosten gemaakt door de Regio. Door de

Wij presenteren het vermogen voordat het resultaat

RNOB is een begroting opgesteld tot en met 2023.

van Regio Noordoost Brabant zelf is verwerkt.

De partners: provincie Noord-Brabant, AgriFood

Voor de besteding van de reserve ontvangt het

Capital en Noordoost Brabant Werkt hebben toe-

Dagelijks Bestuur separaat voorstellen.

zeggingen gedaan voor een jaarlijkse bijdrage.

Na goedkeuring zullen deze worden verwerkt.

Daarnaast ontvangt RNOB over de jaren 2021-2023
in totaal € 91.000 uit het budget voor projectmanage-

B. De reserve Noordoost Brabant Werkt is geoormerkt

ment dat gekoppeld is aan de Regio Deal. Het bedrag

en staat niet ter vrije beschikking aan Regio Noordoost

dat in de voorziening resteert, is bedoeld ter dekking

Brabant. Over de besteding kan Noordoost Brabant

van de kosten van de uitloop van de ingehuurde

Werkt zelf voorstellen doen. Het resultaat van

programmamanager en de overdracht aan de nieuwe

Noordoost Brabant Werkt over 2020 is al in het saldo

interne programmamanager.

verwerkt. Momenteel lopen besprekingen met
Noordoost Brabant Werkt om de inning en verant-

E. Dit betreffen de kosten, waarvoor in 2020 reeds een

woording bij de gemeente ’s-Hertogenbosch terug

factuur is ontvangen, maar deze waren op 31-12-2020

te leggen, omdat de inning en verantwoording niet

nog niet betaald.

meer past bij het convenant 2021-2024.
F. Dit betreffen de totale verplichtingen en nog te
C. Het onbestemd resultaat over 2020 staat ter beschik-

realiseren activiteiten uit hoofde van de subsidie-

king aan Regio Noordoost Brabant. Aan het Dagelijks

regeling Economie & Innovatie en de samenwerkings-

Bestuur zullen voorstellen worden gedaan voor de

agenda. Een verplichting bestaat uit een toezegging

besteding van deze middelen. Na goedkeuring van deze

van een bijdrage, waaraan veelal (subsidie) voorwaarden

plannen zal het resultaat conform worden verwerkt

en verplichtingen zijn verbonden. Het bedrag is het

naar de Overige Reserves en/of Bestemmingsreserves.

saldo van het totaal aan toezeggingen minus de reeds
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betaalde bedragen. De nog te realiseren activiteiten

het Rijk en de Watersamenwerkingsprojecten binnen

zijn aan Regio Noordoost Brabant toegezegde bedragen,

de programma’s van de Duurzame Leefomgeving:

waarvoor nog geen verplichtingen aan derden zijn

transitie van de landbouw en klimaat, natuur en energie,

aangegaan. Deze activiteiten worden in de komende

voor zover die nog niet tot besteding hebben geleid.

jaren ter hand genomen. Concreet betreft dit een deel
van de toegekende middelen uit de begroting 2020 en
subsidietoezeggingen vanuit de provincie Noord-Brabant,

G. Dit betreft de posten nog te ontvangen facturen en
de te betalen accountantskosten.

Resultatenrekening
De staat van baten en lasten over 2020:
Resultatenrekening
			

Realisatie		Realisatie

				

2020		

2019

		Baten				
					
A Bijdragen regiopartners

€ 2.658.447

€ 2.978.139

B Bijdragen provincie

€

452.819

€

400.775

C Overige bijdragen

€

146.274

€

148.300

					
			

€ 3.257.539

€ 3.527.214

Toelichting:
A. De bijdragen van de regiopartners bedragen voor de

de uitgaven, zodat een valide vermogen en resultaat

gemeenten € 3 + € 1 per inwoner en de waterschappen

wordt gepresenteerd. Deze werkwijze is conform de

dragen 6,5% bij over die € 3 van de gemeenten.

grondslagen in de jaarrekening en zijn niet gewijzigd.

In totaal bedroeg deze bijdrage over 2020: € 2.104.278.
Daarbovenop ontvingen wij € 72.240 voor AgroProef-

B. De bijdragen van de provincie Noord-Brabant bestaan

tuin de Peel, € 90.300 voor Transitie landbouw en

uit subsidies voor Economie & Innovatie (€ 271.819)

€ 25.500 voor de leergang Detailhandel. Het aandeel

en de klimaatprojecten binnen de portefeuille

Noordoost Brabant Werkt bedroeg € 614.481.

Duurzame Leefomgeving (€ 181.000). De bijdragen

Totaal € 2.906.799. De afwijking met de verantwoorde

worden gepresenteerd naar gelang uitgaven zijn

bijdrage ontstaat doordat de bijdragen in de subsidie-

gerealiseerd in de programma’s.

programma’s en meerjarige regionale agenda als
baten worden gepresenteerd naar gelang uitgaven

C. Dit betreffen bijdragen uit de Watersamenwerking

zijn gedaan voor die programma’s. De gedachte

van de gemeenten aan de klimaatprojecten. In 2019

hierachter is dat de betalingen aan de uitvoerders van

ontvingen wij een toezegging uit het Rijk vanuit het

de programma’s gelijk loopt aan de realisatie van de

Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie. Het gedeelte

projecten. De bijdragen/baten moeten matchen met

dat in 2020 is ontvangen, is als bijdrage verantwoord.
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Realisatie		Realisatie
				

2020		

2019

					
		Lasten				
					
A Organisatiekosten

€

308.601

€

273.850

B Programmakosten

€

724.326

€ 1.090.647

C Economie & Innovatie

€

481.526

€

D AgriFood Capital

€ 1.006.000

€ 1.006.000

E

€

€

Noordoost Brabant Werkt

			

665.692

€ 3.186.145

520.479
623.493

€ 3.514.469

						
		

OPERATIONEEL RESULTAAT

€

71.394

-

€

12.746

-		

-

					
					
		

Financiële baten en lasten		

					
F

RESULTAAT VOOR BESTEMMMING

€

71.394

€

12.746

					
		

RESULTAAT BESTEMMING NOORDOOST BRABANT WERKT				

		

Onttrekken aan de bestemmingsreserve Noordoost Brabant Werkt		

		

Toevoegen aan de bestemmingsreserve Noordoost Brabant Werkt

€

-		
51.211

-

€

12.394

€

25.139

					
G RESULTAAT REGIO NOORDOOST BRABANT VOOR BESTEMMING

€

122.605

Alle kosten zijn netto: na doorbelasting en na aftrek BTW-compensatie.

Toelichting:
A. RNOB heeft de regie over de opzet van de organisatie

(48 uur per week) en een medewerker communicatie

en belast de kosten door aan Noordoost Brabant

(32 uur per week), huurkosten en kantoorkosten.

Werkt en aan AgriFood Capital BV op basis van vooraf

De kosten zijn hoger, doordat door de nieuwe wet

afgesproken verdeelsleutels. Deze sleutels zijn

DBA (deregulering beoordeling arbeidsrelatie) de

gebaseerd op het gebruik van elke partij. Een deel

kosten voor inhuur van de Regiomanager fors zijn

van de kosten wordt gedekt door bijdragen van de

gestegen. Vanaf 1-1-2021 is de Regiomanager in

provincie in de uitvoeringskosten van het programma

dienst getreden bij de gemeente ’s-Hertogenbosch

Economie & Innovatie. Deze bedroeg in 2020 € 52.560

en worden deze kosten weer lager. Verder zijn er

en is op de organisatiekosten in mindering gebracht.

besparingen op de accountantskosten door hogere

De organisatiekosten bestaan hoofdzakelijk uit de

doorbelasting aan derden, de algemene kosten en

inzet van de Regiomanager (36 uur per week), de

een hogere bijdrage van de provincie.

inhuur van medewerkers van het secretariaat
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B. De programmakosten van Regio Noordoost Brabant

afgegeven en de jaarrekening wordt door de aandeel-

betreffen de uitgaven voor activiteiten in projecten

houders in mei 2021 goedgekeurd.

die de programmadoelen verwezenlijken. De kosten

In de vergadering van juli 2020 heeft de Bestuurlijke

bestaan uit uitgaven voor de prioritaire thema’s uit de

Regiegroep (BRG) ingestemd dat het saldo van

diverse portefeuillehoudersoverleggen (poho’s). Deze

ca. € 77.000 van niet gebruikte middelen mag

bestaan uit eenmalige en jaarlijks terugkerende vaste

worden gebruikt voor uitgaven in de nieuwe

bijdragen voor bijvoorbeeld het Leisure Ontwikkel

convenantperiode 2021-2024, mits dit inzichtelijk

Fonds (LOF) en streekhuis Het Groene Woud. Deze

wordt gemaakt. Dat wordt gedaan door dit in de

verplichtingen zijn in 2020 afgelopen. De kosten zijn

jaarplannen 2021-2024 steeds als een aparte post in

lager dan in voorgaande jaren, doordat o.a. vanwege

de begroting op te nemen.

zwangerschapsverlof van de regisseur Transitie landbouw, maar ook door corona, nauwelijks activiteiten

E. De kosten bestaan uit de kosten van ambtelijke inzet

zijn ontplooit die tot kosten voor de RNOB hebben

vanuit de gemeenten Oss en ‘s-Hertogenbosch en

geleid. Daarnaast is de uitvoering van het project

een bijdrage voor de kosten van Weener XL voor

AgroProeftuin de Peel overgedragen aan AgriFood

o.a. projectleiding WSP Noordoost-Brabant, commu-

Capital BV. Deze kosten komen niet meer voor

nicatie, ondersteuning website, lidmaatschap Locus,

rekening van Regio Noordoost Brabant.

werkgeversbijeenkomsten, monitoring en advies.

Tot slot maakten we vorig jaar extra kosten voor de

Dit is conform het raadsbesluit van de gemeente

samenwerkingsagenda en de dotatie aan de voor-

‘s-Hertogenbosch als penvoerder van de arbeids-

ziening Regio Deal. Die kosten waren eenmalig.

marktregio Noordoost Brabant d.d. 10 mei 2016.

C. Dit programma is in 2017 van start gegaan en voor

F. Over het jaar 2020 hebben de activiteiten van Regio

2020 heeft de provincie Noordoost Brabant € 297.846

Noordoost Brabant geresulteerd in een overschot

en Regio Noordoost Brabant € 175.000 beschikbaar

van € 122.000. Dit bedrag wordt niet op voorhand

gesteld. Daarnaast mocht het restant van voorgaand

toegevoegd aan de Overige Reserves. Over de

jaar dit jaar worden toegekend aan projecten.

besteding of reservering zal de regiomanager

In lijn met het beleid van de provincie Noord-Brabant

voorstellen aan het Dagelijks Bestuur voorleggen.

kunnen projecten binnen dit programma direct een

Noordoost Brabant Werkt heeft een negatief resultaat

80% voorschot krijgen. Hierdoor zijn de uitgaven direct

van € 51.000 behaald, dat in de jaarrekening al in de

in het eerste jaar hoog. De uitvoerders rapporteren

reserve Noordoost Brabant Werkt is verwerkt.

aan Regio Noordoost Brabant eenmaal per jaar over

Per saldo een resultaat van € 71.000.

de voortgang en rekenen het project na twee jaar af
en ontvangen dan het restant. De kosten bestaan uit

G. Na aftrek van het resultaat van Noordoost Brabant

uitbetaalde subsidiebedragen. Doordat er iets minder

Werkt, blijft het resultaat van de Regio over.

is beschikt en in sommige gevallen ook lager is vast-

Het Dagelijks Bestuur zal uitgewerkte voorstellen

gesteld, is er ook minder uitbetaald en daardoor zijn

ter besluitvorming voorgelegd krijgen en na

de kosten lager.

besluitvorming zullen deze in de jaarrekening 2021
worden verwerkt.

D. De bijdrage aan AgriFood Capital BV bedraagt conform
de opdrachtovereenkomst € 1.006.000 per jaar.
AgriFood Capital BV voert hiervoor projecten uit voor
Regio Noordoost Brabant en probeert daarbij externe
financiering aan te trekken. Van de totale bijdrage over
de jaren 2014-2020 van € 7.042.000 heeft AgriFood
Capital BV op 31-12-2020 een bedrag van € 6.965.000
gebruikt voor projecten. Bij de jaarrekening 2020
is door ABAB accountants een samenstelverklaring
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Bijlage 3

Jaarrekening 2020
met controleverklaring
De jaarrekening 2020 met
controleverklaring is via een separaat
document bijgevoegd. Klik hier om te openen.
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