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Overzicht ingekomen zienswijzen op Jaarplan en begroting 2021 uit 

Gemeenteraden en AB waterschappen 

Gemeente Ingekomen zienswijzen  Reactie BRG op 
zienswijzen 
 

Bernheze Geen zienswijze.  

Boekel Geen zienswijze.  

Boxmeer Geen zienswijze.  

Boxtel Positieve zienswijze: Het concept-jaarplan en begroting 2021 is eerder 
opgesteld dan dat er besloten is over de voortzetting van de 
samenwerking. Het is naar onze mening dan ook terecht dat het 
concept-jaarplan en begroting 2021 uitgaat van uitvoering van de 
samenwerkingsagenda ‘Richting 2030’. De te ondernemen activiteiten 
zijn nog niet beschreven. Deze worden gedurende 2020 uitgewerkt in 
werkplannen en ter kennisname aan de deelnemers gebracht. Wij zien 
deze graag tegemoet. Onze focus ligt op het resultaatgericht uitvoeren 
van concrete projecten binnen de kaders van de 
samenwerkingsagenda en het samenwerkingsconvenant. 

Kennisnemen van 
zienswijze en 
betrekken bij 
uitvoeringsplan en 
werkplannen. 

Cuijk  Geen zienswijze.  

Grave Geen zienswijze.  

Haaren Geen zienswijze.  

‘s-
Hertogenbosch 

Positieve zienswijze: De gemeenteraad van ‘s-Hertogenbosch kan zich 
vinden in de voorliggende ontwerpbegroting voor 
2021 en in het conceptjaarplan. We zijn de regio Noordoost Brabant 
erkentelijk voor de 
totstandkoming van de samenwerkingsagenda “richting 2030”, en het 
vinden van extra financiering via 
Interbestuurlijk programma en Regiodeal. Wij zijn benieuwd hoe in 
2021 de uitvoering van de regio 
wordt versterkt door de aanvullende financiële middelen en 
cofinanciering die vanuit de regiodeal en 
het Interbestuurlijk programma beschikbaar komt. We vragen u deze 
zienswijze te betrekken bij de 
definitieve vaststelling van het jaarplan en de begroting door uw 
algemeen bestuur. 

Kennisnemen van 
zienswijze en 
betrekken bij 
uitvoeringsplan en 
werkplannen. 

Heusden Positieve zienswijze: 

 in te stemmen met het concept van het jaarplan en de 
ontwerpbegroting 2021 van de Regio Noordoost Brabant; 

 de jaarbijdrage te beschouwen als taakstellend voor de uitwerking 
in werkplannen voor 2021; 

 te verzoeken om de werkplannen voor aanvang van 2021 aan de 
deelnemende raden voor te leggen; 

 met het oog op de nog op te stellen werkplannen, bij voorbaat aan 
te geven dat er geen ruimte is voor eventuele aanvullende 
verzoeken voor extra middelen; 

 vorenstaande punten als zienswijze kenbaar te maken aan de 
Bestuurlijke Regie Groep van de Regio Noordoost Brabant. 

Kennisnemen van 
zienswijze en 
betrekken bij 
uitvoeringsplan en 
werkplannen. 

Landerd Geen zienswijze.  

Meierijstad Geen zienswijze. Suggestie: vanwege het gegeven dat de kaders van 

het conceptjaarplan 2021 nog slechts op hoofdlijnen zijn gebaseerd en 
een verdiepingsslag nodig is waarin programma’s en projecten worden 
uitgewerkt en vertaald in een uitvoeringsprogramma en werkplannen 
verzoeken wij de regio Noordoost Brabant om de klankbordgroep 
raadsleden (KBG) hierin de gelegenheid te geven tot het geven van 
inspraak dan wel hun zienswijze, dit overeenkomstig het addendum 
‘raadsvoorstel voortzetting regionale samenwerking Regio Noordoost 
Brabant’, respectievelijk artikel 4 van het nieuwe 
samenwerkingsconvenant ‘regionale samenwerking Regio Noordoost 
Brabant 2021-2024’. 

 

Mill & Sint 
Hubert 

Geen zienswijze.  
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Sint Anthonis Positieve zienswijze. 
 

 

Sint-
Michielsgestel 

We hebben besloten geen zienswijze in te dienen. Het jaarplan en 
begroting 2021 is eerder opgesteld dan dat er besloten is over de 
voortzetting van de samenwerking. Het is naar onze mening dan ook 
terecht dat het jaarplan en begroting 2021 uitgaat van uitvoering van de 
samenwerkingsagenda ‘Richting 2030’. De te ondernemen activiteiten 
zijn nog niet beschreven. Deze worden gedurende 2020 uitgewerkt in 
werkplannen en ter kennisname aan de deelnemers gebracht. Wij zien 
deze graag tegemoet. Onze focus ligt op het resultaatgericht uitvoeren 
van concrete projecten binnen de kaders van de 
samenwerkingsagenda en het samenwerkingsconvenant. 

 

Oss Geen zienswijze.  

Uden  Geen zienswijze.  

Vught Geen zienswijze.  

Waterschap 
Aa en Maas 

Zoals bekend, heeft het Algemeen Bestuur van waterschap Aa en 
Maas op 21 februari jl. de Samenwerkingsagenda 'Richting 2030' en de 
financiële bijdrage tot en met 2024 vastgesteld. Het voorliggende 
concept-Jaarplan met begroting is op hoofdlijnen en voegt daar 
inhoudelijk weinig aan toe. Als in voorgaande jaren zal nadere 
uitwerking in de tweede helft van dit jaar plaatsvinden. 
De belangrijkste reden om toch een zienswijze in te dienen, zijn de 
recente ontwikkelingen op regionaal en landelijk niveau waarop wij uw 
aandacht willen vestigen bij de uitwerking van het Jaarplan. 
Het betreft onder andere de volgende punten: 
• Het belang van aansluiting van de regionale omgevingsagenda op de 
Omgevingsagenda Brabant Limburg in het kader van de Nationale 
Omgevingsvisie (NOVI) en de kansen die de (zeer waarschijnlijke) 
aanwijzing van De Peel als NOVI-gebied biedt. 
• De NOVI-strategieën voor de verstedelijking en de nationale strategie 
voor het landelijke gebied, zoals aangekondigd in de brief van 23 april 
2020 van Minister BZK aan de Tweede Kamer. 
• In dezelfde brief aandacht voor de accenten die het Rijk in de NOVI 
legt met betrekking tot de voorkeursvolgorde voor regionaal 
waterbeheer. 
• Rekening houden met andere regionale programma's, zoals de 
Verstedelijkingsstrategie van de B5 en de regionale omgevingsagenda 
van de Metropoolregio Eindhoven. 
Werken met water. Voor nu en later. 
Wij vertrouwen erop dat u deze punten in overweging neemt bij de 
vaststelling van het definitieve Jaarplan en in de begroting 2021 en de 
daaropvolgende uitwerking daarvan. 

Kennisnemen van 
zienswijze en 
betrekken bij 
uitvoeringsplan en 
werkplannen. 

Waterschap de 
Dommel 

Geen zienswijze.  

 


