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5 ONDERNEMERSSTANDPUNTEN VOOR NOORD-BRABANT

Op 15 maart 2023 vinden verkiezingen plaats voor de Provinciale Staten.  
De plannen die de politieke partijen maken in hun verkiezingsprogramma’s, 
en mogelijk later terugkomen in het coalitieakkoord, zijn van groot belang 
voor het Brabants bedrijfsleven. Als VNO-NCW Brabant Zeeland voorzien 
wij onze toekomstige provinciebestuurders, mede namens een groot aantal 
brancheverenigingen, graag van input: wat zijn dé vijf belangrijkste dossiers 
volgens ondernemers in onze provincie, en wat moet daarop gebeuren?

•  Het vestigingsklimaat staat onder druk. Geef ondernemers de ruimte om 
via innovatie oplossingen te bieden voor de grote uitdagingen waar we als 
samenleving voor staan. 

•  Investeer in woningbouw in samenhang met de ontwikkeling van bestaande en 
nieuwe bedrijventerreinen en werklocaties.

•  Investeer in betere bereikbaarheid en voorkom knelpunten door regie te voeren op 
landelijke uitvoeringsplannen in Brabant.

•  Focus op de energietransitie als hoofddoelstelling en geef ondernemers de ruimte 
om via innovatie oplossingen te bieden.

•  Investeer in Brabant als aantrekkelijke regio voor internationaal talent via 
huisvesting, scholing en internationale Brabantpromotie.

1.  VESTIGINGSKLIMAAT
• Blijf zorgdragen voor een duurzame en perspectiefvolle landbouw.   

•  Doorbreek de stikstofimpasse en creëer ontwikkelruimte voor infraprojecten 
en nieuwbouw van woningen en bedrijven als de uitstoot afneemt.

•  Neem de regie waar het gaat om bedrijventerreinen: organiseer beter beheer 
van bestaande terreinen en zorg voor voldoende nieuwe terreinen.

• Stroomlijn en versnel vergunningverlening.

•  Bespreek de capaciteit van het elektriciteitsnet met de rijksoverheid in het 
licht van de duurzaamheidsambities.

•  Zorg dat Brabant een aantrekkelijke regio blijft om te wonen en recreëren. 
Leisure heeft een grote invloed op de leefbaarheid en de provincie kan deze 
groeisector actief stimuleren. We vragen de provincie om publiek-private 
projecten die de vitaliteit van de recreatiesector vergroten aan te jagen en 
ruimte te geven aan ondernemers met goede plannen. 



Bedrijven trekken weg uit Brabant door een wirwar aan belemmerende ontwikkelingen.  
De zorgen over de verlammende stikstofimpasse en de rem die dit zet op bouwplannen,  
de krappe arbeidsmarkt, het gebrek aan ruimte voor uitbreiding voor het bedrijf en stroperige 
vergunningverlening vormen obstakels. De problemen met netcongestie komen daar nog 
bovenop. Deze opeenstapeling van problemen zorgt ervoor dat ons vestigingsklimaat onder 
druk staat. Dat belemmert de ontwikkeling van het bedrijfsleven in onze regio en schaadt de 
dynamiek die nodig is om nationaal en internationaal een rol van betekenis te blijven spelen. 

Zo is het agrocomplex in Noord-Brabant toonaangevend voor de hele wereld. Dat is door 
hard werken en het toepassen van innovatie bereikt. Door alle doelstellingen uit het Nationaal 
Programma Landelijk Gebied (NPLG) komt er heel veel op de primaire bedrijven af. Zonder 
robuuste primaire sector verdwijnt het agrocomplex ook uit onze regio. Zorg dat bij deze 
transitie van het landelijk gebied er perspectief blijft voor boeren en tuinders. De landbouw in 
Brabant en Zeeland heeft oplossingen voor de grote maatschappelijke uitdagingen van deze 
tijd; klimaat, zoetwaterbeschikbaarheid, biodiversiteit en voedselzekerheid. Omarm de grote 
diversiteit tussen bedrijven en sluit aan bij de transitiepaden zoals die door de SER geschetst zijn.

Het gaat om complexe problemen, simpele oplossingen zijn er niet maar van de overheid mag 
worden verwacht dat de regie wordt gepakt bij het oplossen van problemen. En natuurlijk 
mag van ondernemers worden verwacht dat zij een bijdrage leveren aan de maatschappelijke 
uitdagingen waar we voor staan, zoals het klimaatprobleem. Bovenal roepen wij de overheid 
op om de regie te nemen. Ook de provinciebesturen vragen wij hun rol te pakken en de 
uitdagingen waar we voor staan integraal en voortvarend aan te pakken. 

2.  WONINGBOUW, BEDRIJVEN-
TERREINEN EN BINNENSTEDEN

De provincie kan bijdragen aan welvaart en welzijn in Brabant door stevig te investeren in de 
woonvoorzieningen. Afgelopen jaren zijn de bevolking, het aantal werkenden en de economie 
gegroeid, maar de groei van noodzakelijke randvoorwaarden bleef achter. 
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Daarom moet eerst en vooral geïnvesteerd worden in woningbouw. De provincie heeft hierin 
een faciliterende rol. Stedelijke verdichting is noodzakelijk, maar we kunnen ons daar niet tot 
beperken. Sommige mensen wonen liever buiten de stad. Wonen en werkgelegenheid bevindt 
zich ook buiten de stedenrij. 

Terwijl stedelijke verdichting wenselijk is, moet voorkomen worden dat dit ten koste gaat 
van bedrijventerreinen en werklocaties. Waar mogelijk moeten bedrijventerreinen met een 
campus of hybride opzet ontwikkeld worden. Bereikbaarheid van bedrijventerreinen wordt 
steeds belangrijker en vergt extra aandacht. In samenhang met de groei van de woningbouw, 
moet daarom ook in bestaande en nieuwe werklocaties worden geïnvesteerd. Tot 2030 is 
jaarlijks behoefte aan 100 ha nieuwe bedrijventerreinen. De provincie moet de regie pakken 
en erop toezien dat de regio’s voldoende en kwalitatief hoogstaande terreinen ontwikkelen. 
Dit vergt desnoods actief investeringsbeleid van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij 
(BOM). Wij zien ook graag selectieve uitgifte van bedrijventerreinen, waarbij wij vooralsnog 
opteren om grootschalige XXL-logistiek zonder lokale inbedding of meerwaarde af te houden. 

Op harmonieuze wijze wonen, werken en recreëren is alleen mogelijk als de bereikbaarheid 
van de provincie Brabant verbetert of op zijn minst op peil blijft. De komende jaren wordt er 
veel geïnvesteerd in renovatie en onderhoud van de bestaande infrastructuur. De provincie 
moet regie voeren op de uitvoeringsplannen van het ministerie om knelpunten te voorkomen. 
Stel hiervoor een verantwoordelijke aan. Daarnaast heeft de provincie de afgelopen jaren 
flinke voorinvesteringen gedaan in de aanpak van infrastructurele uitbreiding. De uitvoering 
loopt momenteel vast door de stikstofimpasse én financiële tekorten. Door extern salderen 
van stikstofruimte en verhogen van de infrastructurele budgetten moet Brabant een poging 
wagen de bereikbaarheid op peil te houden.   

3.  INFRASTRUCTUUR



Onze samenleving staat voor de opgave klimaatneutraal te worden. Wij zien ondernemers 
op allerlei manieren werken aan verduurzaming van het eigen bedrijf. Maar dat het moeilijk 
is daarbij aan alle wetten en regels te voldoen. Aan randvoorwaarden wordt lang niet altijd 
voldaan, zoals een elektriciteitsnet met voldoende capaciteit om de elektrificatie van de 
samenleving aan te kunnen. Het zou dus helpen wanneer we een strakke regie voeren op 
de hoofddoelstelling, de energietransitie, daar subdoelen onder scharen en zorgen dat 
eventuele belemmeringen worden weggenomen. Zo is er door de stikstofimpasse te weinig 
ontwikkelruimte voor tal van investeringen door de industrie. Investeringen die doorgaans 
nota bene leiden tot een daling van de CO2- en stikstofuitstoot. Het strakke keurslijf van de 
stikstofwet- en regelgeving is echter erg gericht op detailniveau en ongeschikt om in te spelen 
op het bredere plaatje. Stroperige wetgeving en vergunningverlening op milieugebied staan 
aanpassingen binnen het bedrijf die goed zijn voor de energietransitie in de weg. 

4.  STIKSTOF EN ENERGIETRANSITIE
•  Zet regionale versnellingskamers op voor de transitie naar een circulaire 

economie, waar kennis over circulariteit en financieringsmogelijkheden 
samenkomen. Daarnaast biedt zo’n versnellingskamer ondernemers een 
platform om knellende wet- en regelgeving te agenderen en met elkaar 
oplossingen te bedenken.

•  Zet bij aanbestedingen in op circulariteit en pak de regie door samen met 
gemeenten en waterschappen een regionaal inkoopplatform op te zetten  
waar goede voorbeelden van circulair aanbesteden gedeeld kunnen worden.

•  Versnel de energietransitie met een speciaal programma voor bedrijven-
terreinen. Het mkb heeft de ontwikkelkracht om nu al stappen te zetten, maar 
zij moeten wel de ruimte krijgen om met innovatieve oplossingen te komen.



Het personeelstekort treft ondernemers over de hele linie en in alle sectoren. Wanneer we 
kijken naar onze demografische cijfers, waaronder de instroom van jongeren in het mbo, 
geeft dat weinig aanleiding tot optimisme. Robotisering, automatisering en het aanspreken 
van ‘onbenut’ talent zijn een deel van de oplossing, maar zijn op korte termijn ontoereikend. 
We blijven de komende jaren afhankelijk van internationaal talent dat onze economie komt 
versterken. Daaronder verstaan we zowel arbeidsmigranten (vooral werkzaam in de logistiek, 
food en agrarische sector) en expats als kenniswerkers (vooral werkzaam in de hightech en 
IT). We moeten beide groepen zo goed mogelijk faciliteren. Wij zien daarbij een belangrijke rol 
voor de provincie.

Daarnaast blijven we onverminderd aandacht vragen voor een goede samenwerking met het 
(beroeps)onderwijs in alle sectoren. Ondernemers staan de springen om personeel. Goede 
aansluiting met de vraag van het regionaal bedrijfsleven blijft van belang, en de provincie kan 
hier een faciliterende rol in vervullen.

5. INTERNATIONAAL TALENT 
•  Stimuleer en faciliteer gemeenten proactief om versneld voldoende (tijdelijke) 

huisvesting en prettige leefomstandigheden voor internationals te realiseren.

•  Europese Brabantpromotie als aantrekkelijke regio voor internationaal talent.

•  Zet in op scholing van internationals om hun duurzame inzetbaarheid te 
bevorderen.

Deze 5 ondernemersstandpunten worden ondersteund door diverse brancheverenigingen:


