
“Ik ben eigenlijk bij de provincie geboren en 
opgegroeid”, zegt Bas Verbruggen (57). Hij 
werkte vanaf zijn 17e bij een architectenbureau 
en leerde, naast koffiezetten en lichtdrukken, 
spelenderwijs ‘het vak’. Volgde daarna ’s avonds 
opleidingen tot en met de de Academie voor 
Bouwkunst en kwam bij de provincie terecht. 
Daar begon hij met ‘artikel 19’. “De zogenoemde 
bouwplanprocedure waarmee je alles leerde 
over hoe de wereld van de ruimtelijke ordening 
in elkaar steekt.” 

Gaandeweg doorliep hij via betrokkenheid bij 
regiovisies en het beroemde streekplan alle  
schaalniveaus van de ruimtelijke ordening. Werd 
rayoncoördinator en bemoeide zich later inten-
sief met de reconstructie van het landelijk gebied. 
“Daar deed ik als adviseur van de gebieden wat 
ik nu nog steeds het liefste doe: het opzetten en 
begeleiden van processen met veel tegenstrijdige 
belangen om samen tot oplossingen te komen. 
Een enorm hectische periode voor alle betrokke-
nen. Er was ook een grote drive bij allemaal. 
Vanuit de beschermde provinciale organisatie, 
wat los van de aarde, ineens heel direct in aan-
raking met de directe problemen van de boeren. 
Werken daar waar het gebeurt en je realiseren 
dat de waarheid van de provincie niet 1 op 1 
past met de werkelijkheid, als je eenmaal met 
beide benen op de grond staat. Het was voor 
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“Zo’n jaar of zes geleden werkte ik mee aan 
het kennisinnovatiebeleid. We vroegen ons af 
hoe we nieuwe impulsen zouden kunnen geven 
aan duurzame intensieve veehouderij, melkvee-
houderij, boomteelt en glastuinbouw. Middenin 
die discussie belde de provincie Limburg.”      

Klik
‘Het Limburgse provinciebestuur bracht al sinds 
2001 mensen van verschillende partijen bijeen 
in de Agrofood Community (AFC), een informele 
netwerkorganisatie. In 2006 vroegen ze of 
Brabant mee wilde doen. Ik was meteen 
 enthousiast. De afgelopen jaren hebben we  
in  totaal zo’n 700 mensen met elkaar contact 
 gebracht: ondernemers, onderzoekers, mensen 
uit het onderwijs, bestuurders en ambtenaren. 
Wij creëerden alleen maar een voedingsbodem. 
Als je weet dat innovaties doorgaans toevallig 
ontstaan, kun je zeggen dat wij het toeval een 
handje hielpen. Soms ontstond er inderdaad 
een ‘klik’ tussen mensen. Dat waren de mooie 
momenten waarop we hoopten dat iets nieuws 
het licht zou zien.”

Vroege dood
Het AFC bestaat sinds 1 januari 2011 niet 
meer. De netwerkfunctie is overgenomen door 
partijen in de sector zelf. Ton Cornelissen vindt 
dat op zichzelf al een mooi resultaat. Hij heeft 
er bovendien veel van geleerd. “Dergelijke 
 ontmoetingen zijn bijzonder inspirerend. Ze 

hebben me ervan overtuigd dat innoveren uit-
eindelijk mensenwerk is. Toch kun je ‘innovatie’ 
wel objectief beschrijven. Het Limburgse motto 
luidde ‘kennis, kunde, kassa’. Dat klinkt natuur-
lijk flauw, maar er zit meer in dan ik dacht. De 
‘kennis’ in de wetenschap en de ‘kunde’ van 
de sector brengen allerlei ideeën voort. Heel 
veel goede ideeën halen nooit de markt (de 
‘kassa’). Ze sterven een vroege dood. Innovatie 
is het proces om zoveel mogelijk goede ideeën 
naar de markt te brengen, om dus de ‘kinder-
sterfte’ te verminderen.” 

Andere regie
“Als je het innovatieproces - de weg van idee 
naar markt - ziet als een traject, dan kenmerkt 
het begin zich door ‘verbinding van ideeën’ en 
het eind door ‘verdienen van geld’. Interessant 
is de rol van de provincie daarin, zeker met de 
Agenda van Brabant op tafel. Op dit moment 
zitten we met onze subsidies vooral in het 
 midden, en voor een klein deel met meerjarige 
investeringen aan het eind. Maar aan het 
 begin, waar de meeste ideeën sneuvelen, zijn 
we nauwelijks. Toch is dat uitgerekend het domein 
voor publieke bemoeienis en financiering. Zo 
kun je ook kijken naar de verduurzaming van 
de landbouw. We hebben in de uitvoering 
 altijd stevig de regie gehad. Maar hoe geven 
we die vorm in een andere rol op een ander 
niveau? Wat betekent investeren dan? Welke 
instrumenten hebben we om te ‘verbinden’? 
Dat zijn belangrijke vragen die de komende 
periode om een antwoord vragen.” <

‘ Bij innovatie 
draait het  
uiteindelijk toch 
om mensen’

In de agrofoodsector is een stille revolutie aan de gang. Konden voedselproducenten 
van oudsher hun waren eenvoudig uitstallen en verkopen, tegenwoordig moeten 
ze hun producten afstemmen op de behoeften van de consument. Die vraagt om 
gezondheid, smaak en gemak. De sector kan niet anders dan innoveren. En doet 
dat ook. Let in de supermarkt maar eens op de gemarineerde en voorgegaarde 
varkenslapjes, of de in ijswater gewassen rucola. Maar wat is innovatie eigenlijk? 
En wat is daarin de rol van de provincie? Ton Cornelissen heeft zo zijn eigen proces 
doorgemaakt.

Ton Cornelissen,  
clustercoördinator Landbouw:

Stampbal
Een marktkoopman uit Overloon vertelde 
tijdens een van de AFC-sessies hoe hij 
op het idee was gekomen om naast 
groente ook stamppot te gaan verkopen. 
‘De aanleiding is eigenlijk het overlijden 
van mijn vrouw. Ik moest voortaan voor 
de kinderen zorgen. Maar mijn dochter 
lustte geen groente. Dus dacht ik: als ik 
van mijn groente nou stamppot maak…’
Tijdens een van de volgende presentaties 
vertelde een andere deelnemer over de 
ontwikkeling van zijn handel in snacks. 
De koopman uit Overloon dacht: ‘Dat 
kan ik ook’. Samen ontwikkelden ze de 
stampbal voor in de frituur. Een verras-
sende snack, bij de borrel of gewoon  
op je bord. 

[zie evt. advertentie met plaatje op 
www.ekra.nl] 

Landbouw in de Agenda 
van Brabant
De Agenda van Brabant ziet de vernieu-
wing van de landbouwsector als een 
 belangrijke taak voor de provincie. Deze 
kan zorgen voor samenhang door sector-
overstijgend en integraal te handelen. 
Ook kan de provincie ervoor zorgen dat 
de Brabantse belangen en wensen voor 
een duurzame landbouw goed worden 
behartigd in Den Gaag en Brussel. De 
Cluster landbouw binnen de provinciale 
organisatie maakt hiervoor een transitie 
door: van uitvoeringsprojecten landelijk 
gebied naar het stimuleren van landbouw-
innovaties.

TERUGB L I K K E N  MET

onszelf. Eventuele winst wordt geïnvesteerd in 
 onder meer nieuwe projecten, de ontwikkeling 
van onze mensen en we dragen graag bij aan 
doelen die zichzelf niet zo gemakkelijk financiëel 
kunnen bedruipen.Vroeger hield ik niet van tijd-
schrijven. Hier moet ik dat doen en heeft het ook 
zin, want ik ben ook budgetmanager van mijn 
projecten. Bij elk geschreven uur geeft het 
systeem automatisch aan wat ik kost en dat is 
prima om de kosten te beheersen. Maar toch 
ook even wennen. Soms vind ik het gênant om 
uren te schrijven die ik zelf niet optimaal produc-
tief acht. En al werkten we destijds ook bij de 
provincie vaak keihard, toch had ik van dat 
kostenaspect minder last…”

Alice
Bas is actief op een breed creatief gebied, vooral 
in het verzinnen van alternatieve vermakelijk-
heden. Hij was bij de provincie zeer actief 
(achter de schermen) rondom de theaterproduc-
ties ‘Marmer’ en Chroom’ en is inmiddels samen 
met toenmalig regisseur, en oud-collega Eddy 
Lint bezig om in 2012 een openluchtvoorstelling 
Alice in Wonderland neer te zetten. Maar het 
werk wint terrein op dat van de vrijetijdsbeste-
ding. Dus mooi dat ik die creativiteit ook in 
mijn werk kwijt kan. Tegen mijn collega’s zeg 
ik altijd: jullie maken de dingen en ik doe het 
entertainment.” <

Bas Verbruggen

veel collega’s ook weer wennen om naderhand 
terug te komen in de ambtelijke lijnorganisatie.”

recalcitrant
In de 26 jaar die hij bij de provincie werkte, 
zag hij de rollen tussen ambtenarij en politiek 
regelmatig wisselen. Van uiterst vrij en direct tot 
strikt directief en afstandelijk. “Daarin moest je 
steeds weer opnieuw je weg zoeken. Ik was 
daarbij kritisch loyaal en soms recalcitrant. Ik heb 
zelfs destijds principieel geweigerd om met een 
computer te gaan werken… Dat kan ik mezelf 
niet eens meer uitleggen. Ik realiseer me nu ook 
dat de provincie een uiterst riante werkgever is; 
het ontbreekt de provinciale werknemer nage-
noeg aan niets om het werk goed te kunnen 
doen. Medewerkers ervaren dat toch min of meer 
als vanzelfsprekend. Ik kijk daar in mijn huidige 
rol, waarin we samen het verschil verdienen 
tussen wat we uitgeven en wat we kunnen 
declareren, wat anders tegenaan.”

Thuis komen
Er kwam een telefoontje van stedenbouwkundig 
bureau BügelHajema, Adviseurs in Assen, om 
eens te komen praten. De gesprekken voelden 
over en weer als thuis komen “Ons adviesbureau 
vormt onderdeel van een  stichting zonder winst-
oogmerk. Na een jaar word je hier juridisch aan-
deelhouder. We werken als het ware samen voor 
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‘ Van steen  
naar story’

Een modern verzorgingshuis in een oud klooster. Een museum of theater in 
 voormalige fabriek. We raken er langzamerhand mee vertrouwd. In Brabant 
 liggen echter nog veel meer en  verschillende kansen om aan oude cultuur-
historische complexen een nieuwe bestemming te geven. Terwijl de Brabanders  
een deel van hun gemeenschappelijke geschiedenis zien en ervaren, ontwikkelen 
zich in en rond de oude panden nieuwe functies voor het Brabant van de toe-
komst. De provincie heeft er 61,5 miljoen voor over.

Tjeu Cornet |

Sinds begin van dit jaar is een klein 
 projectteam ermee aan de slag, bestaande 
uit medewerkers met een culturele en 
ruimtelijke achtergrond. Een van hen is 
Tamara van Lanen, projectleider Cultu
reel Erfgoed. “Het is geweldig om te zien 
hoeveel cultureel erfgoed onze provincie 
heeft in de vorm van kloosters, verdedi
gingswerken, fabrieken en landerijen. 
Nog geweldiger is de uitdaging om voor 
deze complexen een duurzame nieuwe 
functie te vinden, zodat ze hun historische 
verhaal kunnen blijven vertellen.”

Laaghangend fruit
“We zijn nog maar net begonnen,” zegt 
Tamara. "Op dit moment inventariseren 
we de complexen die leeg zijn of  vrij
komen en waarvan we weten dat eigenaren 
het alleen niet redden. Het gaat in eerste 
instantie om ongeveer vijftig projecten 
die we maar even het ‘laaghangend  
fruit’ noemen. Toen het economisch nog 
beter ging, zijn veel van deze complexen 
gesloopt of  omgebouwd tot appartemen
ten. Zo werden de risico’s afgedekt. Te 
vaak is de sfeer en het verhaal van de 
plek verloren gegaan. En juist de story is 
zo belangrijk bij het behoud van erfgoed, 
want onbekend maakt onbemind. Met 
alle mogelijke gevolgen van dien.” 

Terugverdienen
“Voorheen keken we bij dergelijke com
plexen vooral hoe we ze zouden kunnen 

behouden. Nu is ons doel ambitieuzer. 
We zoeken samen met partners naar 
duurzame vernieuwende functies die  
de monumenten een nieuw leven geven. 
Daarmee bedoelen we een eigentijdse in
vulling die zowel technisch als economisch 
verantwoord is. Als provincie kunnen  
we daar op verschillende manieren bij 
helpen. Door mee aan te kopen of  ons 
garant te stellen. Door een match tot 
stand te brengen tussen een eigenaar  
en een nieuwe gebruiker, of  door met 
 diverse partijen een creatief  alternatief  
te ontwikkelen. Eén ding staat vast: de 
provincie verstrekt geen subsidies. De 
 investeringen moeten zich uiteindelijk 
 terugverdienen.”

Meerdere doelen
“Ik denk dat we met dit grote project 
meerdere doelen dienen. We kunnen 
eraan bijdragen dat prachtige oude 
 complexen niet verpauperen en teloor 
gaan. We bieden Brabanders de gelegen
heid om in deze hectische tijd even terug 
te keren in de rust van het verleden. En 
ten slotte werken we mee aan nieuwe 
vormen van eigentijdse bedrijvigheid. 
Met deze doelen voor ogen gaan we  
de komende jaren aan de slag.” <

Cultuurhistorie in de  
Agenda van Brabant
De Agenda van Brabant bevat onder 
meer een investeringstrategie op vijf 
domeinen. De investeringen worden 
 gedaan met inzet van de gelden die 
zijn vrijgekomen bij de verkoop van 
aandelen Essent. Eén van de domeinen  
is het Brabants Mozaïek, de zo ken-
merkende lappendeken die in onze 
 provincie zorgt voor een aangenaam 
vestigings- en leefklimaat. Grootschalige 
cultuurhistorische complexen maken 
daar markant deel van uit. Voor het 
 toekomstbestendig maken van deze 
complexen is 61,5 miljoen euro 
 beschikbaar, in ieder geval tot 2018.

ZIN – klooster voor zingeving  
en werk
Al voordat de provincie zich daarmee 
bezighield, zijn cultuurhistorische com-
plexen getransformeerd in eigentijdse 
functies. Een mooi voorbeeld is ZIN, het 
klooster voor zingeving en werk in Vught. 
ZIN is ontstaan uit de wens van de 
 Fraters van Tilburg om hun klooster in 
Vught een nieuwe bestemming te geven, 
passend bij hun spirituele traditie. Zelf 
besloten zij tot een plaats van bezinning 
en ontmoeting. De beslissende ont-
moeting liet niet lang op zich wachten. 
Twee gedreven en maatschappelijk 
 betrokken ondernemers meldden zich 
en richtten de stichting ‘ZIN in werk’ 
op. Begin 2000 werd klooster grondig 
en fraai verbouwd. Sinds 2001 ontvangt 
ZIN talrijke individuen, groepen en 
 organisaties die met ziel en zakelijkheid 
willen werken. www.zininwerk.nl
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 Tamara van Lanen voor het ZIN complex: “De investeringen moeten zich terugverdienen.”
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Het groene
Bio based economy

Verpakkingen vervaardigd van aard-
appelresten, natuurvezels in dashboards 
van auto’s en bietenloof als grondstof 
voor plastics. Maar ook plantaardige 
kleurstoffen, biologische schoonmaak-
middelen, natuurlijk isolatiemateriaal 
en serviesgoed van suikerriet. De 
 chemische industrie en de landbouw-
sector hebben elkaar gevonden. De 
nieuwe verbintenis wordt - na de auto-
matiseringsperiode - al de vierde in-
dustriële revolutie genoemd. Onder  
het motto ‘Agro meets Chemistry’ gaat 
Brabant voorop in deze innovatieve 
ontwikkeling van bio based economy. 

Tjeu Cornet |

Vooral in West-Brabant liggen kansen 
voor de nieuwe technologie. Zware 
 chemische procesindustrie bevindt zich 
hier vlakbij agrarische productie. Door 
het maken van slimme combinaties tussen 
deze sectoren zit de regio helemaal voor-
aan in de keten van de productie van 
nieuwe grondstoffen. Waldo Maaskant 
leidt samen met zijn nieuwe collega 
	Irene	Lammers	namens	de	provincie	het	
programma bio based economy: ”Dit is 
een echte topper onder de innovatieve 
ontwikkelingen.”  

Meer dan energie
“Bio based economy is in de kern het 
 gebruik van groene grondstoffen in 
plaats van olie voor de vervaardiging  
van industriële producten, chemicaliën 
en materialen. Uit biomassa, in de vorm 
van snoeiafval of  agrarische restproduc-
ten, kunnen slimme stoffen worden 
 gewonnen waarmee bijvoorbeeld kunst-
stoffen worden gemaakt. Dit voorbeeld 
maakt meteen duidelijk dat het ons niet 
alleen om alternatieve energiebronnen  
te	doen	is.	Natuurlijk,	de	olievoorraden	
drogen wereldwijd op. En dus moeten 
we op zoek naar nieuwe vormen van 

energie: zon, wind, water, etc. Ook bio-
massa kan als brandstof  dienen, maar 
daarmee hebben we nog geen vervanger 
van olie als grondstof  voor materialen. 
Ons gaat het erom producten met een 
grote toegevoegde waarde uit biomassa 
te halen en vervolgens de restfractie 
 alsnog in te zetten voor energie.”      

Green Chemistry Campus
West-Brabant heeft voor bio based 
 economy alles in huis. Met aan de ene 
kan het industrieterrein Moerdijk en  

een open innovatieproces op gang te 
brengen. Vooral voor kleine innovatieve 
ondernemingen liggen er kansen.”

Over de grens
Behalve West-Brabant verkent ook Zee-
land al geruime tijd de mogelijkheden 
van bio based economy. Vertegenwoor-
digers van betrokken partijen in beide 
provincies hebben in februari van dit 
jaar een intentieverklaring getekend  
om de handen ineen te slaan. Zeeland  
en Brabant hebben onlangs al een 

aan	de	andere	kant	het	Agro	Food	Cluster	
in Dinteloord. “Aan alle kanten ontstaan 
ideeën	voor	samenwerking.	Talloze	toe-
passingen zijn denkbaar. Maar de vraag 
is hoe de nieuwe materialen en producten 
precies vervaardigd moeten worden. 
Deze enorme innovatieve opgave is de 
basis voor de gezamenlijke ontwikkeling 
van	de	Green	Chemistry	Campus	in	
Bergen op Zoom. De triple helix van 
overheid, onderwijs en ondernemingen 
zien daar unieke mogelijkheden om in 
het brandpunt van de bio based economy 

 gezamenlijke agenda voor de ontwikkeling 
van bio based economy in Zuidwest- 
Nederland	opgesteld.	
Zeeland had op zijn beurt al contact met 
Vlaanderen, met name met Gent. Daar-
mee ontstaan nieuwe vormen van samen-
werking, waarbij ook Zuid-Holland 
graag wil aansluiten. Al met al voltrekt 
zich in het westen van onze provincie 
een ontwikkeling die grote gevolgen  
heeft voor onze economie, die nu al  
de grenzen overschrijdt en waarvan  
de reikwijdte nog niet te overzien is. <

Agro meets chemistry
CARGILL, verwerker van agrarische 
producten, en SABIC, fabrikant van 
 innovatieve plastics, zijn buren in de 
Theodorushaven van Bergen op Zoom. 
Beide bedrijven werken al geruime tijd 
samen door bijvoorbeeld energie uit  
te wisselen. Klanten van SABIC, onder 
andere de grote autofabrikanten, 
 vragen steeds meer en vaker om duur
zame producten gebaseerd op bio 
based grondstoffen. Om aan die vraag 
te voldoen willen beide bedrijven uit 
agrarisch restmateriaal moleculen gaan 
winnen, die verwerkt kunnen worden 
tot hoogwaardige plastics voor bijvoor
beeld dashboards, bumpers en kop
lampen. 

SABIC stelt een deel van zijn terrein 
 beschikbaar voor de ontwikkeling van 
de Green Chemistry Campus. Kleine 
 innovatieve bedrijfjes worden uitgenodigd 
een bio based oplossing te vinden voor 
de opgave die de industrie zich heeft 
gesteld. 

 Irene Lammers en Waldo Maaskant.

alternatief
Innovatie in de Agenda van 
 Brabant
De Agenda van Brabant bevat onder 
meer een investeringstrategie op vijf 
domeinen. De investeringen worden 
 gedaan met inzet van de gelden die 
zijn vrijgekomen bij de verkoop van 
aandelen Essent. Eén van de domeinen 
is energietransitie als kans voor innovatie 
en duurzaamheid. Naast bio based 
economy zijn zonneenergie en elek
trische rijden speerpunten van beleid. 
Voor het stimuleren en ontwikkelen van 
bio based economy heeft de provincie 
in eerste instantie 13,5 miljoen euro 
 uitgetrokken.
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Uit onderzoek blijkt dat de regio haar functie 
van motor van de regionale en nationale 
 economie verder kan ontwikkelen. als we ten-
minste zorgen voor een uitstekend wegennet in 
een omgeving waar mensen niet alleen wonen 
en werken, maar zich ook omringd weten door 
landschap, natuur, landbouw, water en recreatie. 
In de provinciale organisatie hebben drie 
 directies (E&M, rOH en ECl) de uitdaging 
 opgepakt. Samen hebben zij een projectteam 
met twaalf medewerkers geformeerd, dat de 

gebiedsontwikkeling Brainport Oost over de 
volle breedte aanpakt. gertjan koolen is 
 projectmanager, Maarten van der Heide leidt 
een van de deelprojecten: de ontwikkeling  
van de noordoostcorridor.

oP NIvEaU
gertjan koolen: ”De opgave is groot en in-
gewikkeld. De roep om een betere bereikbaar-
heid is dan ook niet van vandaag. al dertig 
jaar proberen de gemeenten er samen uit  
te komen, maar alleen kunnen zij het niet. 
Sinds de provincie in 2007 als regisseur is 

 gevraagd, hebben we de ontwikkeling van het 
gebied op een passend niveau kunnen tillen en 
ook het rijk eraan weten te committeren. Op 
basis van onze rol als gebiedsautoriteit richten 
we alle betrokken partijen op een gezamenlijke 
toekomstvisie; tegelijk zijn we opdrachtgever 
voor uitvoeren van concrete opgaven die de 
gemeentegrenzen overschrijden. De noord-
oostcorridor is daar een mooi voorbeeld van.”

UNaNIEm
De noordoostcorridor omvat de aanleg van 
een oostwestverbinding tussen de a50/a58  

en de n279 (langs het wilhelminakanaal) en 
de verbreding van de n279 tussen Veghel en 
de a67 tot een tweemaal tweebaansautoweg 
langs de Zuid willemsvaart. Maarten van  
der Heide: “Voor het gebied is dit project van 
levensbelang. Het gaat aan de ene kant om 
betere bereikbaarheid, maar tegelijk om het 
scheppen van een beter leefbaar woonklimaat 
doordat het groeiende autoverkeer over de 
nieuwe routes wordt geleid en uit de dorpen  
en steden wegblijft. Dat neemt niet weg dat 
dergelijke grote infrastructurele projecten 
zwaar ingrijpen in het gebied. Desondanks 

hebben alle betrokken overheden zich unaniem 
voor het plan uitgesproken en werken bedrijfs-
leven en belangengroepen constructief mee.”

TroTs
Het is aan Provinciale Staten om zich op 1 juli 
over het plan uit te spreken, bij de behandeling 
van de Structuurvisie. als de Staten instemmen, 
gaat het projectteam aan de slag met het op-
stellen van een ‘businesscase’. gertjan koolen: 
“Dan doordenken we met de regio hoe we de 
noordoostcorridor precies gaan aanleggen en 
wie wat gaat betalen. Maar we bekijken ook 

hoe we bij de uitvoering van het project de 
kwaliteit verder kunnen verbeteren en de pijn 
kunnen verlichten voor gemeenten en burgers 
die moeten inleveren. Voor Maarten van der 
Heide is de noordoostcorridor intussen een 
van de projecten waar hij het meeste voldoening 
van heeft. “De manier waarop we intern en 
 extern samenwerken heeft zijn vruchten af-
geworpen. Ik voel me - om met de commissaris 
te spreken - echt lid van een trots team. En dat 
geldt denk ik voor ons allemaal.” <

INfrasTrUcTUUr IN dE  
agENda vaN BraBaNT
De agenda van Brabant bevat een in-
vesteringstrategie die wordt uitgevoerd 
door de gelden in te zetten die zijn vrij-
gekomen bij de verkoop van aandelen 
Essent. tot de investeringsstrategie 
 behoort de oprichting van een spaar-  
en investeringsfonds waaruit grote 
 infrastructurele projecten in Brabant 
 kunnen worden gefinancierd. Eén van 
die projecten is de noordoostcorridor, 
waaraan ook het rijk overigens een 
 flinke bijdrage levert. 

BraINPorT oosT
Brainport Oost, het gebied tussen Eind-
hoven en Helmond en tot Veghel, is onder-
deel van de Brainport. De ontwikkeling 
van dit gebied heeft tot doel goede bereik-
baarheid te paren aan het creëren van een 
aantrekkelijk woon- en leefklimaat. rijk, 
provincie, Samenwerkingsverband regio 
Eindhoven (SrE), gemeenten en water-
schappen maken zich sterk voor onder 
meer de volgende projecten in het gebied:
•  noordoostcorridor (n279 ten zuiden 

van Veghel en Oost-westverbinding): 
moeten de bereikbaarheid van de 
noordoostzijde van de regio Eind-
hoven-Helmond verbeteren;

•  rijk van Dommel en aa: ontwikkeling 
landschapspark tussen Eindhoven en 
Helmond;

•  Ontwikkellocaties voor wonen en 
 werken rond Helmond (MErOS-studie).

De totale kosten van de gebiedsontwik-
keling Brainport Oost belopen 1 miljard 
euro of meer. 

als het gaat om de economische 

 toekomst van Brabant zijn de ogen 

vooral gericht op Brainport. deze  

regio rond Eindhoven staat bol van  

de toptechnologie, is een broedplaats 

voor innovatie, en thuisbasis van tal-

rijke kennis- en researchinstellingen 

van  wereldfaam. ook het rijk heeft 

Brainport inmiddels erkend als een 

ontwikkelingsregio van  nationaal en 

internationaal  belang. Wil die ambitie 

werkelijkheid worden, dan zullen we 

flink moeten investeren in de bereik-

baarheid en leefbaarheid van de regio. 

dat geldt met name voor het gebied 

tussen Eindhoven,  Helmond en richting 

veghel: Brainport oost.  

teAmwork VOOR 
 OPtIMAAl werken,  
wonen eN leven

ONtwIKKelINg BRAINPORt OOSt
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‘ We spelen over de 
breedte en leggen 
de lat flink hoog’

Tjeu Cornet |

Tot 1 september is Martin van Ginkel hoofd bureau 
 Cultuur en sport. Toen dit voorjaar het sportteam werd 
uitgebreid, werd hij verrast door de grote belangstelling 
onder collega’s voor de beschikbare functie. “Sport doet 
iets met ons. Het aantal actieve sportbeoefenaars is al 
 omvangrijk, het leger passieve genieters vele malen groter. 
En dan heb je nog degenen die gewoon bezeten zijn van 
sport. Sport spreekt tot de verbeelding. Het is een ver-
schijnsel waar mensen zich mee kunnen identificeren. 
Daarom werkt sport als een vitamine die energie geeft  
én losmaakt. Dat is voor een overheid die wat wil, een 
 belangrijk uitgangspunt. En de ambitie Nederland Sport-
land 2016 op weg naar de Olympische Spelen van 2028  
is een dankbaar richtpunt.”

Kernsporten
Vanwege het belang voor ons leef- en vestigingsklimaat, 
de kwaliteit van de sociale en culturele omgeving, en de 
bereikbaarheid van Brabant ontwikkelt de provincie het 
Sportplan Brabant 2016. Het provinciale plan wil sport  
in Brabant en onder de Brabanders stimuleren. Tegelijk 
levert het een bijdrage aan het nationale Olympische  
Plan en de Nederlandse kandidatuur voor de Olympische 
Spelen en de Paralympics in 2028. “Tegen die horizon 
willen we in 2016 het provinciale sportklimaat op Olym-
pisch niveau hebben, en wel voor zeven kernsporten die 
in Brabant bijzonder populair zijn: paardrijden, hockey, 
voetbal, wielrennen, zwemmen, atletiek en turnen. Dat 
Olympische niveau willen we bereiken door te investeren 
in gehandicaptensport, toptalent te ontwikkelen, topsport-
evenementen voor ‘onze’ kernsporten naar Brabant te 
 halen en door bij te dragen aan de innovatie van top-
sportaccommodaties. We spelen dus over de breedte en 
leggen de lat flink hoog.” 

Road to London
Een deel van het beleid heeft de afgelopen jaren het 
 papieren stadium al verlaten. In 2011 ondersteunt de 
 provincie op basis van de Sportnota maar liefst twaalf  
topevenementen voor de kernsporten, zoals het NK 
 veldrijden, Indoor Brabant, Swimcup Eindhoven, Euro-
hockey Club Champions Cup en de Marathon Eind-

hoven. “Maar we laten ons ook inspireren door de 
 Olympische Spelen die in 2012 in Londen plaatsvinden. 
Daarom hebben Provinciale Staten ingestemd met de 
aanpassing van een atletiekaccommodatie in Breda en  
een roeibaan in Tilburg, zodanig dat nationale en inter-
nationale equipes daar volwaardig kunnen trainen. En in 
Eindhoven verlenen we steun aan een zogenaamd ‘field-
lab’ dat specifieke vormen van training ontwikkelt voor 
sporters die zich voorbereiden op de Paralympics in 
 Londen. Wat mij betreft is de ‘road to London’ een 
 schitterende trainingsroute op weg naar 2016. Zo kan 
Brabant zich definitief  op de kaart zetten als een sport-
provincie van internationale allure .”           

Topsport in de Agenda van Brabant
De Agenda van Brabant bevat een investeringstrategie die 
wordt uitgevoerd met behulp van de gelden die zijn vrij
gekomen bij de verkoop van aandelen Essent. Tot de eerste 
investeringen behoort de ontwikkeling van het Sportplan 
 Brabant 2016 met het doel een aantal zogenaamde kern
sporten in 2016 op Olympisch niveau te brengen. Voor de 
realisatie van dit plan is de komende periode een bedrag 
van in totaal 40 miljoen euro uitgetrokken.

Fieldlab Aangepast Sporten
Revalidatie centrum Blixembosch in Eindhoven is bezig een 
bestaande onderzoeksruimte verder te ontwikkelen tot een 
volwaardig fieldlab. Daarin werken sport, kennis en onder
wijsinstellingen, bedrijfsleven en overheid samen bij het 
 ontwikkelen en testen van nieuwe, op de markt gerichte 
diensten en producten. Een van die diensten kan bestaan  
uit het bieden van (trainings)ondersteuning  aan topsporters 
die zich voorbereiden op de Paralympische Spelen in 
 Londen 2012. De investeringen kosten in totaal 1,2 miljoen 
euro. Libra Zorggroep en de gemeente Eindhoven dragen 
bij. In het kader van het Sportplan Brabant 2016 onder
steunt ook de provincie dit initiatief. 

Anky van Grunsven, Pieter van de Hoogenband, Irene Wüst. Dat is nog maar het begin  
van het rijtje Olympische kampioenen van Brabantse bodem. Helden inspireren en goed 
 voorbeeld doet volgen. Met het Sportplan Brabant 2016 toont ook de provincie zich niet 
 ongevoelig voor die aanstekelijke effecten. Maar een slimme overheid ziet meer. Sport  
is niet alleen gezond, sport roept ook allerlei spin-off op in de vorm van evenementen, 
 bedrijvigheid, toerisme, infrastructurele en ruimtelijke ontwikkelingen. En niet in de laatste 
plaats: sport verbroedert en draagt dus bij aan de sociale cohesie. De Olympische ambities 
van Brabant dienen kortom vele doelen. S
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Tjeu Cornet | “Ons onderliggende motief  is duurzaamheid. We zouden 
willen dat de Brabanders uiteindelijk hun eigen energie 
kunnen winnen en die eventueel zelfs aan hun buren 
 kunnen leveren. In Solliance zetten we echter vooral in  
op de economische betekenis van zonne-energie voor  
de hele provincie.” Rob de Groot vormt samen met zijn 
collega’s Laurens van Asten en Frederiek Detmar het  
‘Solar Team’ van de directie Economie en Mobiliteit. 

Top 5
“Onze taak is ervoor te zorgen dat er in Zuidoost-Brabant 
een cluster van kennisinstellingen en bedrijven op het 
 terrein van zonne-energie aan de slag gaat. Door die 
 bundeling kunnen allerlei noodzakelijke faciliteiten   
efficiënt worden aangeschaft en voor meerdere onder-
zoeks- en  productielijnen worden gebruikt, die in de toe-
komst goedkopere elektriciteit uit zonne-energie moeten 
opwekken. Met in totaal zo’n 200 onderzoekers behoort 
Solliance meteen tot de top 5 van vooraanstaande kennis-

instituten die verspreid over de hele wereld op dit terrein 
actief  zijn.”

Cluster compleet
Zeer recent is IMEC (het Vlaamse TNO) toegetreden tot 
het cluster. In juli al verplaatste het Energieonderzoek 
 Centrum Nederland (ECN) zijn onderzoeksafdeling van 
Petten naar de hightech campus in Eindhoven. Samen met 
TNO Industrie & Techniek, TU Eindhoven en het Holst 
Centre (R&D) kent  Solliance zo een flitsende start. De 
 provincie heeft veel moeite gedaan om die clustering voor 
 elkaar te krijgen. De verhuizing van ECN was mogelijk 
dankzij een provinciale bijdrage van ruim 3,5 miljoen  
euro. Voor de benodigde laboratorium faciliteiten is nog 
eens ruim 24,5 miljoen euro beschikbaar.

Dunne film
Solliance zal zich met name richten op de ontwikkeling van 
dunne film technologie. Rob de Groot: “Dunne film heeft 

de toekomst, daar is  men het wereldwijd over eens. Er is 
echter nog veel onderzoek nodig om het rendement van  
de film te verhogen. De volgende stap is de apparatuur  
te ontwikkelen, die de film feitelijk vervaardigt. Zoals de 
Chinezen nu  de - vaak van origine Brabantse - zonne-
panelen produceren, zullen zij  straks ook de bulk aan 
 dunne film voor hun  rekening gaan nemen. Maar de 
 technologie en doorontwikkeling zit dan hier. En dat 
zorgt op den duur voor duizenden banen.” 

Over de streep
Ook het tot product brengen van een technologie als dunne 
film kost veel geld. Om bedrijven over de streep te trekken, 
heeft de provincie nog eens 10 miljoen euro gereserveerd.   
De komende maanden wordt duidelijk in welke vorm dat 
geld beschikbaar komt: via risicodragende leningen, borg-
stellingen, participaties of  anderszins. Al die inspanningen 
moeten er hoe dan ook toe leiden dat Brabant een econo-
mische topregio met veel kennis is en blijft. 

‘Van de zon moeten we het hebben’
Solliance in Zuidoost-Brabant:

Een zonnecel in je tas
De dunne film zonnecel is een nieuwe vinding die in de toekomst 
de vertrouwde zonnepanelen overbodig zal maken. Dunne film 
is ons het best bekend uit het rekenmachientje. Het celletje in de 
rekenmachine is klein en heel dun. Omdat er weinig halfgeleider-
materiaal nodig is voor de productie van zo’n cel, is de dunne 
film zonnecel erg licht, buigzaam en goedkoop. Behalve op 
woningen zijn daardoor toepassingen denkbaar in kleding, 
tassen en auto’s. Met een dunne film zonnecel in de handtas 
laad je tijdens je wandeling de telefoon op. 
Het rendement van dunne film paneel is echter nog relatief 
beperkt ten opzichte van de traditionele  zonnepanelen. En ook 
het ontwikkelen van productieapparatuur heeft nog veel voeten in 
de aarde. Daar gaat Solliance in Zuidoost-Brabant wat aan doen. 

Zonne-energie in de Agenda van Brabant
De Agenda van Brabant bevat een investeringstrategie die wordt 
uitgevoerd met behulp van de gelden die zijn vrijgekomen bij de 
verkoop van aandelen Essent. Een van de investeringsvoorstellen 
heeft betrekking op energietransitie als kans voor innovatie en 
duurzaamheid. Behalve voor biobased economy en elektrisch 
rijden is er geld voor de ontwikkeling van zonne-energie: 
28,2 miljoen voor de ontwikkeling van Solliance als toponder-
zoeksinstituut en 10 miljoen voor het tot product brengen 
(de zogenaamde valorisatie) van de dunne filmtechnologie.

Terwijl de prijzen voor energie wereldwijd 
zullen blijven stijgen, gaat de zon nog steeds 
voor niets op. De kunst is alleen de energie 
van de zon maximaal op te vangen en om  
te zetten in een bruikbare krachtbron. Dat 
gebeurt al, maar het kan beter. Vooral Bra-
bant beschikt over veel kennis en bedrijvig-
heid die de uitdaging aan willen gaan. Met 
als perspectief een hightech bedrijfstak die 
schone energie rendabel weet te produceren 
en dus ook voor nieuwe arbeidsplaatsen 
 zorgt. Daarom investeert  de provincie de 
komende jaren ruim 38 miljoen euro in Sol-
liance, het solarcluster in Zuidoost-Brabant.
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Het solar team vlnr. laurens van Asten frederiek Detmar en Rob de groot
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Tjeu Cornet

Aan de zuidelijke rand van de Bossche binnenstad, 
met uitzicht op de polder, houdt het Team 2018Bra-
bant kantoor. Artistiek leider Martijn Sanders is hier 
twee per dagen per week, al is hij er dagelijks mee 
bezig. De zakelijke leiding is fulltime in handen van 
Heleen Huisjes. Twee jaar geleden verruilde zij haar 
functie van hoofd Bureau Internationalisering bij de 
provincie voor dit ‘warme bad van de cultuur’, met 
een handjevol projectmedewerkers en een netwerk 
van vele betrokkenen uit BrabantStad.

Inspiratie en energie
”Brabant Culturele Hoofdstad is eigenlijk een idee 
van Provinciale Staten,“ zegt Heleen Huisjes. “Maar 
het viel in goede aarde bij veel grote en kleine 
 culturele instellingen en het Brabantse bedrijfsleven. 
Politici zien in zo’n initiatief scherp het belang   
voor de ontwikkeling van stad en regio. Zij weten 
 hoeveel economische spin-off het oplevert. Zij 
 beseffen de uitwerking ervan op de aantrekkelijkheid 
van de regio voor bedrijven en hun mede werkers. 
en weten dat de hoeveelheid sociale  energie die 
 ermee gepaard gaat, bijdraagt aan  het welzijn en 
samenleven van mensen. Kunstenaars zijn daar   
niet op die manier mee bezig. Maar  vanuit hun 
 betrokkenheid bij de samenleving zien zij dat zij 
een bijdrage kunnen leveren aan nieuwe inspiratie, 
zingeving, verrassing en het stellen van vragen.   
en dat zo’n initiatief hen ook in hun eigen werk 
nieuwe energie geeft.” 

Steden en spoorzones
na een reeks diners pensants en brainstormbijeen-
komsten is Team 2018Brabant aan de slag gegaan 
om de culturele hoofdstad voor te bereiden. Dragers 

daarvan zijn de vijf grote steden (’s-Hertogenbosch, 
eindhoven, Tilburg, Breda en Helmond) en hun 
 ommeland die samen BrabantStad vormen. Daar-
binnen ligt weer het accent op de spoorzones die 
nu of in de toekomst een nieuwe functie krijgen.
Heleen Huisjes: “Allerlei sectoren kijken al met 
 gretige ogen naar wat daar gebeurt. Denk aan het 
bedrijfsleven, het onderwijs, projectontwikkelaars en 
woningcorporaties. Wij hebben onlangs in Tilburg 
creatievelingen, planologen en ambtenaren uit de 
vijf steden bijeengebracht om vanuit hun optiek  
naar zo’n stedelijk gebied te kijken en vanuit hun   
rol iets aan die ontwikkeling toe te voegen.” 

Samen leven
Intussen bereidt Team 2018Brabant het programma 
in een drieslag voor. 2016, het vijfhonderdste 
 sterfjaar van Jheronimus Bosch, vormt de proloog: 
met een visioen van het samenleven in talrijke 
 projecten. In 2018, het jaar van de nederlandse 
 Culturele Hoofdstad, wordt de kunst van het samen-
leven geoefend in grootse evenementen en voorstel-
lingen. In 2020 sluit het programma met een  epiloog. 
De bedoeling is dan de opbrengsten van de kunst 
van het samenleven vast te houden en  door te geven.     
Heleen Huisjes: “Dit voorjaar vroegen we artistiek 
en cultureel Brabant met ideeën voor het programma 
te komen. De oogst is prachtig: we hebben we nu   
al bijna 500 ideeën voor projecten ontvangen. 
 Zoveel energie en betrokkenheid is hartverwarmend. 
Dat geeft ons veel vertrouwen. Zelfs als de titel van 
Culturele Hoofdstad onze neus voorbij gaat, neemt 
niemand ons af wat er intussen in Brabant aan 
 nieuwe ideeën, relaties en netwerken is ontstaan.”
  
Kijk voor meer informatie op 
 www.2018brabant.eu.

Over twee jaar valt de beslissing. Wordt BrabantStad de Europese 
 culturele hoofdstad in 2018? Of  gaat die titel naar een van de vier 
 andere Nederlandse steden die er ook naar dingen? Voorlopig is die 
vraag niet van belang. In Brabant gonst het nu al van de activiteit   
en creativiteit. De opbrengst aan contacten en nieuwe netwerken  
is  nu al zo groot dat de weg naar 2018 bijna net zo belangrijk is als  
het  resultaat. Intussen wordt er hard gewerkt aan het zogenaamde 
 bidbook dat in 2013 gereed moet zijn.   

2018Brabant
Samen Culturele Hoofdstad
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‘Alleen al de weg 
  erheen maakt zoveel 
energie los’

Talentenpool
een culturele hoofdstad drijft op 
 creatieve  mensen. Daarom heeft   
Team 2018Brabant een Talentenpool 
opgezet voor creatieve studenten en 
netaf gestudeerden. Via de pool krijgen    
zij de kans om hun talenten verder te 
 ontwikkelen en tegelijk een bijdrage te 
leveren aan het  programma en gedach-
tedoed van 2018Brabant. De jongeren 
van allerlei studierichtingen komen in 
contact met projecten en opdracht-
gevers. Door vandaag de handen uit 
de  mouwen te steken, vergroten zij   
hun kansen  morgen. eind maart 2011 
vond een eerste  bijeenkomst plaats 
waar studenten contact  konden maken 
met opdrachtgevers. De database van 
de Talentenpool telt momenteel ruim 
300 jonge mensen. 

2018Brabant in de 
Agenda van Brabant
De Agenda van Brabant bevat een in-
vesteringstrategie die wordt uitgevoerd 
met behulp van de gelden die zijn vrij-
gekomen bij de verkoop van aandelen 
essent. een van de investeringsvoor-
stellen heeft betrekking op BrabantStad 
 Culturele Hoofdstad 2018. Voor het 
 initiatief heeft de provincie 50 miljoen 
euro gereserveerd. Daarvan is 5 mil-
joen beschikbaar  gesteld voor de start. 
De provincie stelt de  overige gelden 
 beschikbaar als de vijf  Brabantse 
 steden ieder een bijdrage van 10 
 miljoen euro leveren.  Tot nu toe hebben 
provincie en steden het  financieel 
 mogelijk  gemaakt dat er een bid-book 
kan worden  gemaakt. Begin 2012 
 volgen  nieuwe besluiten.
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