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Coalitieakkoord provincie Noord-Brabant 
 

Coalitie:  VVD, SP, D66, PvdA 

Coalitieakkoord 2015-2019; Beweging in Brabant 
  

Thema Invulling  

Voorzieningen  - Stimuleert gemeenten om in beleid uit te gaan van complementariteit. 
- Leefbaarheid: inzet op kennisdeling, verantwoordelijkheid bij 

gemeenten, vitale binnensteden en een goed voorzieningenniveau in 
de regio. 

- Creëert experimenteerruimte en flexibele regelgeving om initiatieven 
(van onderop) voor versterking leefbaarheid te ondersteunen. 
Maatwerk. 

Leegstand  
 

- De leegstand neemt toe; demografische ontwikkelingen > 
maatschappelijke opgave; een mix van ‘krimp en groei’ en 
toenemende internationale verwevenheid. 

- Focus op sterk stedelijk netwerk, krimp is niet tegen te gaan, maar 
kwaliteit en leefbaarheid kan worden versterkt.  

- Kracht van stad en land inzetten op integraal beleid gericht op 
regionale samenhang tussen grote (centrum) stad, middelgrote stad 
en kleine (plattelands)gemeenten.  

- Organiseert BrabantStad-projecten en thematische samenwerking 
rond o.a. leegstand en vrijkomend vastgoed 

- Opstellen Omgevingswet; vormgeven visie is interactief proces met 
participatie van belangengroepen en burgers; biedt integraal 
beleidskader voor fysieke omgeving. 

- Samen met Brabantse gemeenten visie ontwikkelen op begeleiden van 
krimp + onafhankelijke denk- en actiegroep. 

Transformatie  - Herbestemming wordt meer en meer ‘het nieuwe bouwen’. 

Duurzaam ruimtegebruik 
 

- Hanteert ‘de ladder voor duurzame verstedelijking’ om zorgvuldig 
ruimtegebruik en herbestemming van bedrijventerreinen te 
stimuleren. 

Verduurzamen vastgoed 
 

- Verduurzamen primaire landbouwsector prioriteit. 
- Wil groene economie en duurzame energie slim verbinden met de 

woningvoorraad, economische clusters, kennis en innovatie én 
burgers die willen verduurzamen. 

- Brabantse Energieakkoord; versnellen van vergroening en 
verduurzaming van de Brabantse economie. Beroep doen op 
Brabantse innovatiekracht. 

- Financiering van duurzame projecten op het gebied van energie 
- Samen met gemeenten, woningcorporaties en eigenaren van 

woningen komen tot een energieneutrale woningvoorraad in 2050.  
- Ziet economische en maatschappelijke kansen van zonne-energie en 

geothermie in Brabant + realiseren afspraken met Rijk en gemeenten 
omtrent kleinschalige windenergie van onderop. 

Participatie Stimuleert dat omwonenden van windparken in de toekomst meer kunnen 
meeprofiteren van groene energie; vergroten participatiemogelijkheden van 
bewoners. 

 

http://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/bestuursakkoord-2015-2019.aspx
http://www.onlinepublisher.nl/Brabant/2015/Bestuursakkoord.html

