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OMGEVINGSAGENDA BRABANT EN LIMBURG 
ADAPTIEF PLAN VAN AANPAK 

 

Versie t.b.v. ambtelijk opdrachtgeversoverleg 21 februari 2020 

 

   

1. Aanleiding en doel 
 

Aanleiding: de NOVI 

In de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) wordt het instrument Omgevingsagenda geïntroduceerd, als opvolger 

en verbreding van de MIRT-gebiedsagenda. De omgevingsagenda’s moeten een logische verbinding vormen 

tussen opgaven zoals geformuleerd in omgevingsvisies (NOVI, POVI’s, GOVI’s en de huidige voorlopers 

daarvan) en alle relevante bestaande en nieuwe programma’s van Rijk en regio.  

Op 16 mei 2019 is in het strategisch BO MIRT afgesproken om aan de slag te gaan met het proces om te 

komen tot zo’n omgevingsagenda voor Noord-Brabant en Limburg. Er is een projectgroep ingericht met 

vertegenwoordigers uit de vier betrokken overheidslagen. Die heeft het voorliggende plan van aanpak 

opgesteld. In het BO MIRT van 21 november 2019 zijn een aantal uitgangspunten vastgesteld. Die zijn 

verwerkt in dit concept. 

 

Doel: verslimmen van de aanpak van omgevingsvraagstukken 

Vanuit verschillende perspectieven (overheden op verschillende schaalniveaus, maatschappelijke 

organisaties, bedrijfsleven, burgers, wetenschap, ontwerpers) worden er voor een gebied als Brabant en 

Limburg tal van visies ontwikkeld, met een heel uiteenlopend karakter en scope. Daartoe horen ook integrale 

omgevingsvisies van Rijk, provincies en gemeenten (conform Omgevingswet). 

Bij het werken aan die opgaven (projecten en initiatieven al dan niet gebundeld in uitvoeringsprogramma’s en 

agenda’s) zijn veel partijen betrokken. Vaak werken Rijk en regio nauw samen aan die uitvoering. Denk aan 

MIRT, Deltaprogramma, regiodeals, IBP-programmalijnen (Vitaal Platteland, Regionale Economie als 

versneller), Woondeal Eindhoven, Brainport Nationale Actieagenda, Van Gogh Nationaal Park.  

Het doel van de omgevingsagenda is om vanuit een gezamenlijk beeld van de opgaven in de fysieke 

leefomgeving beter op elkaar afgestemde beslissingen te nemen over de aanpak daarvan. Het gaat om 

verslimmen: agenderen en initiëren waar nodig, bundelen waar het kan, prioriteren als dat nodig is. Met het 

oogmerk om de uitvoeringskracht te versterken, de realisatie te versnellen en middelen optimaal te laten 

renderen. Ofwel: beter werken als één overheid. 

 

In de omgevingsagenda komen alle overheden in goede afstemming met maatschappelijke partners tot een 

meerjarig en robuust partnerschap waarmee zij gebiedsgericht en in samenhang aan hun opgaven kunnen 

werken. Het instrument vergroot inzicht en entameert afstemming en verbinding en zal daarmee een krachtige 

impuls geven aan de samenhangende aanpak van de vele opgaven op het gebied van de fysieke 

leefomgeving in Brabant en Limburg.  
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2. Productbeeld, uitgangspunten en hoofdlijnen aanpak  
 

Productbeeld: een schakelkast of regiekamer 

De omgevingsagenda verbindt een veelheid aan visies aan de ene kant met uitvoeringsprogramma’s en 

agenda’s aan de andere kant.  

 

  

 

 

De opgaven zijn elk afzonderlijk al in beeld gebracht in omgevingsvisies (NOVI, POVI’s, GOVI’s en de huidige 

voorlopers daarvan) samen met toekomstbeelden, trendbeschrijvingen en ambities. De omgevingsagenda 

verbindt deze tot gezamenlijke opgaven. Dat kan in woord, mogelijk aangevuld met een verbeelding van de 

opgaven. Mede op basis van de NOVI-gebiedsdialogen is in een achtergronddocument bij de ontwerp NOVI 

al een indicatieve schets opgenomen van belangrijke gezamenlijke opgaven voor Zuid als geheel en voor 

Noord-Brabant en Limburg. Bureau Urhahn heeft een kaart gemaakt waarin de opgaven voor Brabant en 

Limburg verbeeld worden. 

Een overzicht van de wijze waarop de huidige aanpak wordt vormgegeven en de (verwachte) resultaten 

(huidige governance, uitvoeringsprogramma’s en projecten) vormen een twee belangrijke pijler. 

 

De omgevingsagenda verbindt deze twee pijlers. De agenda benoemt waar huidige inzet volstaat, welke 

aanpassingen gewenst zijn in governance, waar aanvullend beleid nodig is, wat prioriteit heeft, waar nieuwe 

instrumenten of extra inspanningen (mensen/middelen) gewenst zijn om de gezamenlijke opgaven te 

realiseren, wat nieuwe vraagstukken voor de toekomst worden. Belangrijk is om systemen te benoemen die 

oplossingen in de weg staan (financiering, instrumenten, regels etc.) en gezamenlijk te bezien hoe die 

doorbroken kunnen worden. Als het Rijk NOVI-gebieden aanwijst, dan worden de daaruit voortvloeiende ‘rijk-

regio programma’s’ en afspraken/acties onderdeel van de omgevingsagenda.  

Zo geven we invulling aan het doel van de omgevingsagenda: verslimmen van de aanpak van 

omgevingsvraagstukken.  

De precieze vorm waarin de omgevingsagenda wordt opgeleverd, moet nog bepaald worden. 

 

 

Uitgangspunten  

Uitgangspunten m.b.t. inhoud: 

- Opgave centraal:  

We vertrekken vanuit de opgaven, in het besef dat deze op verschillende schaalniveaus spelen: soms in één 

specifieke regio, soms in meerdere regio’s, soms in een van beide provincies, soms in beide, vaak ook over 

lands- of provinciegrenzen heen. Door de opgaven te koppelen aan de gebieden waar ze spelen krijgt de 

omgevingsagenda deels een gebiedsgericht karakter.  

 

- Breed in de analyse van opgaven en lopende uitvoeringstrajecten, selectief in de voorstellen en 

aanbevelingen:  

De analyse van de opgaven is in de basis breed, we gaan de analyse niet op voorhand beperken tot een 

aantal prioritaire opgaven. Zo ontstaat er een goed overzicht, zonder overigens volledig te willen zijn. 

Vervolgens wordt de focus gelegd op opgaven die ‘omgevingsagenda’ waardig zijn, bijvoorbeeld vanwege 

urgentie, thema-overstijgend karakter, belang voor Rijk en regio. Ook bij het in beeld brengen van 

uitvoeringsprogramma’s en agenda’s starten we vanuit een bredere analyse van wat er loopt. 

visies 

opgaven 
programma’s 

agenda’s 
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In de omgevingsagenda wordt vervolgens de focus gelegd op een beperkt aantal impulsen voor de uitvoering. 

Bij de analyse zetten we gericht en waar nodig ontwerpend onderzoek in (bv om een ruimtelijk beeld van de 

opgaven te maken), zo veel mogelijk gebruik maken van bestaand materiaal.  

 

- Brede scope/ grensoverschrijdend: 

De scope van de omgevingsagenda is volle breedte van de  fysieke leefomgeving in de provincies Noord-

Brabant en Limburg en de relatie met omliggende gebieden, ook (lands)grensoverschrijdend. Ook 

raakvlakken met de economische (bv economische structuur, arbeidsmarkt) en sociale agenda (bv 

gezondheid, sociale opgaven) kunnen daarbij aan bod komen. De omgevingsagenda richt zich op de thema’s 

en gebieden waar nationale ambities en opgaven samenkomen met regionale/ gebiedsgerichte ambities en 

opgaven. 

 

Uitgangspunten m.b.t. het proces: 

- Gezamenlijke verantwoordelijkheid en financiering: 

De omgevingsagenda is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle overheden. Het proces is opgestart 

vanuit bij het MIRT betrokken partijen. Het is nu zaak om die aanpak te verbreden en andere overheden in de 

regio te laten aanhaken. Elk bestuur draagt verantwoordelijkheid voor de uitvoering van die onderdelen 

waarop het ook daadwerkelijk aangesproken kan worden. Gezamenlijke verantwoordelijkheid komt mede tot 

uitdrukking in de financiering. Om pragmatische redenen worden de proceskosten als volgt verdeeld: 1/3 

Limburgse overheden, 1/3 Brabantse overheden, 1/3 Rijksoverheid (financiering door BZK). Een begroting 

wordt gezamenlijk opgesteld.  

 

- We kiezen voor een licht proces, met een passende en efficiënte governance: 

We werken komende jaren toe naar een governance die passend is bij het werken als één overheid, opgave- 

en gebiedsgericht, waarin betrokken bestuurders voldoende mandaat hebben. De uiteindelijke governance 

vloeit voort uit de strategische keuzes rondom de opgaven. We starten pragmatisch vanuit een tijdelijke 

governance en passen deze stapsgewijs aan. Daarbij hoort ook doorontwikkeling van het SBO MIRT. We 

sluiten daarbij zoveel mogelijk aan bij bestaande werk- en overlegstructuren en bij de bestaande 

(inter)regionale en provinciale governance-structuren. Zo willen we er voor waken dat het proces licht blijft, en 

er niet het beeld ontstaat van een zwaar opgetuigd ‘circus’. 

 

- Doorlopend proces, adaptief en lerend:  

Het opstellen van de Omgevingsagenda is zeker geen eenmalig proces dat ophoudt met de oplevering van 

een eerste agenda in 2021. De meerwaarde zit juist in het organiseren van een continu doorlopend proces én 

gesprekken op bestuurlijk en ambtelijk niveau daarbinnen. Onder het motto ‘altijd klaar, nooit af’. 

Niet alles hoeft dan ook in een keer af, verschillen in tempo en aanpak tussen regio’s zijn mogelijk. De opgave 

en urgentie zijn hierbij leidend. Daar komt nog bij dat de opgaven in de fysieke leefomgeving voortdurend 

veranderen, met de tijd komen ook nieuwe oplossingen en koppelkansen in beeld. Regelmatig evalueren we 

onze werkwijze en monitoren we onze resultaten. We leren van eerdere ervaringen, zoals de totstandkoming 

van de Gebiedsagenda’s MIRT in het verleden, en van ervaringen elders, bv de Omgevingsagenda’s voor 

andere delen van Nederland.  

 

- Participatief: 

Bij het bepalen van de opgaven in het omgevingsdomein waar we mee aan de slag gaan en de keuzes die 

daarbij gemaakt moeten worden, zorgen we, in lijn met de Omgevingswet, voor goede betrokkenheid van de 

samenleving: maatschappelijke partners, belangenorganisaties, bedrijven en burgers. Met het oog op de 
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kwaliteit van de besluiten en van belang voor de democratische legitimatie.  

De genoemde partijen zijn en worden al betrokken bij het formuleren van ambities en opgaven in de 

omgevingsvisies van Rijk, provincies en gemeenten én bij de daadwerkelijke uitwerking en realisatie. Hun 

aanvullende betrokkenheid bij de totstandkoming van de omgevingsagenda (met de beoogde functie van 

schakelkast) is maatwerk per partner en zal per fase worden ingevuld. We brengen daartoe in beeld wie de 

belangrijkste stakeholders zijn. Uitgangspunt daarbij is dat bestaande contactmomenten vanuit provincie en 

regio’s maximaal benut worden. 

 

 

 

De opgaven staan centraal, slim schakelen tussen schaalniveaus 

We stellen steeds de opgaven centraal en niet de grenzen tussen instituties en trajecten. Vertrekpunt is het 

werken vanuit gebieden op verschillende schaalniveaus waarop opgaven worden aangepakt. 

 Regio’s: West-Brabant, Hart van Brabant, Noord-Oost Brabant, Zuid-Oost Brabant, Noord-Limburg, 

Midden-Limburg, Zuid-Limburg 

 Werkgebieden waterschappen of andere thematische gebiedsindelingen zoals Deltaprogramma, Brainport 

Nationale Actieagenda (BNA), REOS, SmartWayZ.NL, IBP-Vitaal Platteland etc; 

 Grensoverschrijdende opgaven op regionale en provinciale schaal: Combinatie van regio’s, bv de 

samenwerking tussen Noord-Oost Brabant, Zuid-Oost Brabant, Noord-Limburg en Midden-Limburg voor  

de aanpak landelijk gebied Peel of bijvoorbeeld de samenwerking in de Zuid-Westelijke Delta, tussen 

Brabant, Zuid-Holland en Zeeland; ander voorbeeld is de Goederenvervoercorridor; 

 Internationaal: Nordrhein-Westfalen, Vlaanderen, Wallonië. 

 

Het slim omgaan met opgaven en uitvoeringsafspraken op verschillende niveaus vormt bij het maken van de 

omgevingsagenda een bijzondere uitdaging. Het proces is een combinatie van bottom-up en top-down. 

Om het bottom-up proces optimaal te faciliteren sluiten we zoveel mogelijk aan bij de werkwijze die de beide 

provincies hanteren bij de totstandkoming, uitwerking en uitvoering van hun omgevingsvisies. Dit geeft 

mogelijkheid om de agenda per provincie op te bouwen en te presenteren en dwarsverbanden aan te geven 

tussen regio’s en provincies ook buiten Brabant en Limburg en over de grens. 

 

De analyse 

Hoe de analyse optimaal kan worden ingevuld, gaan we in het traject nader met elkaar bezien. Het goed 

invullen daarvan is in belangrijke mate bepalend voor het succes van de omgevingsagenda. 

 

Het gehanteerde format in Oost-Nederland (zie figuur) is een goed vertrekpunt. Elementen: 

 Analyse vindt plaats per onderscheiden opgave. Die opgave kan een probleem zijn (actueel of verwacht), 

maar ook een kans. 

 De opgave wordt kort toegelicht, inclusief beoogd doel. Met waar nodig vermelding van uitgevoerd of 

lopend ontwerpend onderzoek. 

 Beschreven wordt welke samenwerkingstrajecten (rijk-regio + regio-regio) er lopen rondom deze opgave. 

Kan ook uitvoeringsprogramma’s bevatten.  

 De analyse resulteert in aanbevelingen voor aanvullend afspraken/ beleid/ instrumenten/ prioritering enz. 
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Status 

De omgevingsagenda verbindt een veelheid aan opgaven uit visies aan de ene kant met 

uitvoeringsprogramma’s en agenda’s aan de andere kant. Bij deze functuie  past het beeld van een 

schakelkast of regiekamer. De ontwerp NOVI geeft aan dat de Omgevingsagenda in beginsel en naar 

verwachting de status van programma krijgt..Dat zou tevens impliceren dat het document door alle ruim 100 

dagelijkse besturen in de regio moet worden vastgesteld.  

De definitieve vraag over wat precies de status wordt bepalen aan de hand van het eerste prototype. 

Belangrijk in elk geval is dat de omgevingsagenda voldoende stevigheid krijgt en zeker niet vrijblijvend mag 

zijn. Een breed bestuurlijk draagvlak is dus essentieel.  

 

3. Inrichting proces 
 

Waar staan we nu? 

Het proces om te komen tot een omgevingsagenda Noord Brabant-Limburg is gestart in 2019 met een 

opdracht vanuit het BO MIRT. Op basis van een aantal bestuurlijke uitgangspunten is eind 2019/begin 2020 

het voorliggende plan van aanpak tot stand gekomen. Er is daarbij nadrukkelijk rekening gehouden met de 

ervaringen die bij de pilot Omgevingsagenda Oost zijn opgedaan, maar ook met de ervaringen in eigen 

gebied, onder meer bij de totstandkoming van de MIRT-gebiedsagenda’s Noord-Brabant resp. Limburg.  

 

Wij gebruiken de eerste helft van 2020 om: 

 het plan van aanpak in overleg met de ambtelijke opdrachtgevers te vervolmaken, waarna het kan worden 

aangeboden aan het sBO Leefomgeving / MIRTvan juni2020. 

 de beoogde aanpak breed te communiceren met betrokken overheden (departementen, 2 provincies, 4 

waterschappen, 93 gemeenten, 7 regio’s), overheden in het aangrenzende gebied (binnen- en buitenland) 

en stakeholders. Vooral om vertrouwen/geloof in (de meerwaarde van) de Omgevingsagenda te krijgen. 

 aan de slag te gaan met de eerste analyses, zodat we in mei 2020 een eerste prototype van de 

omgevingsagenda kunnen presenteren 

 verder te werken aan een gemeenschappelijke taal met begrippen waar iedereen een vergelijkbaar beeld 

bij heeft  
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Indicatieve mijlpalen voor het vervolg 

 juni 2020: Eerste Prototype omgevingsagenda gereed 

toelichting: het is een bewuste keuze om nu in een snelle slag al opgaven in beeld te brengen, een 

analyse uit te voeren van wat er rondom die opgaven is vastgelegd over uitvoering (programma’s, 

agenda’s, projecten) en wat er mist. Dat levert in het voorjaar 2020 zeker geen compleet beeld op, maar 

geeft wel beter inzicht in wat we van de omgevingsagenda wel en niet mogen verwachten. We vinden het 

belangrijk dat dat inzicht zo snel mogelijk ontstaat, zo dat vertrouwen ontstaat in product en werking 

daarvan.. 

 Najaar 2020: Analyse verder opgewerkt, botsproeven en aanvullingen op het eerste prototype 

 Voorjaar 2021: Concept Omgevingsagenda gereed 

 Najaar 2021:  Omgevingsagenda Brabant en Limburg 1.0  

 

Het proces van de omgevingsagenda is overigens een doorlopend, cyclisch proces. Het houdt dus zeker niet 

op bij de laatstgenoemde mijlpaal, de vaststelling van een eerste Omgevingsagenda. 
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4. Governance 
 

We hanteren met het oog op de totstandkoming van de omgevingsagenda (proces + inhoud) de volgende 

voorlopige governance. 

 

Kernorganisatie overheden 

(PM rol besluitvormende gremia) 

Besluitvorming 

Bestuurlijk opdrachtgever:  

BO Leefomgeving/MIRT   

 

Ambtelijk opdrachtgever:  

Ambtelijk opdrachtgeversoverleg bestaande uit 

directeur BZK, provincie N-Brabant en provincie 

Limburg 

 

Ambtelijk opdrachtnemer: 

Programmaleiding: BZK (voorzitter projectgroep en 

kernteam) en per provincie een projectleider. 

 

Projectgroep:  

Ambtelijke vertegenwoordigers van de vier 

kerndepartementen (BZK, EZK, I&W, LNV), de 

twee provincies, de zeven regio’s en de vier 

waterschappen 

 

Kernteam: ambtelijk vertegenwoordiger BZK, 

Provincie N-Brabant, Provincie Limburg, Regio W-

Brabant, Regio Z-Limburg  

 

Klankborden 

Afstemmingsoverleg portefeuillehouders provincies  

Bestuursconferentie 

 

directeurenoverleg: directeuren leefomgeving Rijk, 

provincies en één directeur vanuit elk van de 

zeven regio’s, één directeur vanuit de 

waterschappen 

+ directeurenoverleg per provincie 

(pm relatie met DO MIRT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organiseren brede input en betrokkenheid vanuit de overheden  

Rijk  

Via Stuurgroep Leefomgeving, ACRB, MCRS, en Team Zuid Rijk. Belangrijk is dat OCW, VWS, Defensie 

maar ook Rijksvastgoedbedrijf en Rijkswaterstaat in voldoende mate aangehaakt worden. BZK coördineert de 

rijksinzet. 

 

Regionaal niveau 

De provincies en regio’s zorgen voor betrokkenheid, zowel bestuurlijk als ambtelijk, bij de totstandkoming van 

de omgevingsagenda van de overheden in hun gebied en voor adequate input voor die agenda m.b.t. de 

vraagstukken die spelen op hun schaalniveau (bottom-up). Daarbij wordt zoveel mogelijk aangehaakt bij 

bestaande werkwijze en structuren, die in Noord-Brabant en Limburg verschillend zijn.  

De vier Brabantse regio’s zorgen samen met de Provincie Noord-Brabant voor de wisselwerking met 

regionale (omgevingsagenda’s) en besluitvorming en zorgen ervoor dat de omgevingsagenda onderdeel 

wordt van de ontwikkeldagen. 
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De drie Limburgse regio’s maken gebruik van de bestaande structuur voor de ontwikkeling van de 

Omgevingsvisie Limburg, met een centrale rol voor de volgende overleggen op bestuurlijk niveau: 

Noord-Limburg: PHO Ruimte Noord-Limburg 

Midden-Limburg: PHO RO Midden-Limburg 

Zuid-Limburg: Bestuurlijke Kernoverleg Zuid-Limburg 

 

Daarnaast wordt gebruik gemaakt van input vanuit regio-overstijgende overleggen, zoals de Bestuurlijke 

Kopgroep RALG voor het gebied de Peel (potentieel NOVI-gebied). 

 

Betrokkenheid maatschappelijke partners 

Maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven, burgers en kennisinstellingen zijn en worden al intensief 

betrokken bij de totstandkoming van omgevingsvisies én bij het vormgeven van programma’s, agenda’s en 

projecten. Hun aanvullende betrokkenheid bij de totstandkoming van de omgevingsagenda is maatwerk per 

partner en zal per fase worden ingevuld. Minimale vereiste is dat de regionale partners goed geïnformeerd 

zijn over de betekenis en doel van het instrument Omgevingsagenda en over het proces. Uitgangspunt is dat 

bestaande contactmomenten vanuit provincies en regio’s maximaal benut worden.  

 

 

Betrokkenheid partners in het omliggende binnen- en buitenland 

Dit betreft in elk geval de volgende partners: De provincies Zeeland, Zuid-Holland en Gelderland, het Land 

Noordrhein-Westfalen, de Bezirke Düsseldorf en Köln, het gewest Vlaanderen, de provincies Belgisch 

Limburg, Antwerpen en het gewest Wallonië. 

 

Vanuit het uitgangspunt ‘de opgave staat centraal’ ligt het voor de hand om steeds per opgave te bepalen 

welke van deze partners betrokken moet worden. Het is daarbij van belang om te beseffen dat er een verschil 

zit tussen de binnenlandse resp. buitenlandse partners. De eerstgenoemde kennen de systematiek van de 

NOVI, POVI’s en Omgevingsagenda, zij werken zelf volgens die systematiek. Dat geldt niet de buitenlandse 

partners. Niet alleen werken die op een andere manier, de Nederlandse werkwijze is ook niet vertrouwd voor 

hen en zal uitgelegd moeten worden. Dat vraagt naast opgave-gerichte afstemming ook om een generieke 

afstemming. 

We maken hierbij gebruik van de leerlijn grensoverschrijdende samenwerking vanuit het Innovatieprogramma 

Nederland van Morgen van BZK, in samenwerking met de WMNL-academie (Wij maken Nederland)…  

 

Externe deskundigheid en ondersteuning 

Naast inhoud van de omgevingsagenda is het proces daar rond omheen minstens zo belangrijk.  

Mede om die reden kiezen we er nadrukkelijk voor om het proces zelf te leiden en niet voor het inhuren van 

een externe projectleider. Ook voor communicatie en het begeleiden van heisessies doen we waar mogelijk 

een beroep op expertise binnen de eigen organisaties. 

Externe ondersteuning wordt in elk geval gewenst geacht op de volgende terreinen: procesondersteuning 

bijeenkomsten, Verbeelding (bv opgaven niet alleen in woord maar ook in beeld); inhoudelijke deskundigheid 

vanuit kennisinstellingen bv rondom nieuwe vraagstukken  

 

 

Landelijk wordt er mogelijk een reflectiegroep/denktank ingericht van deskundigen, die advies en reflectie 

geeft op de aanpak omgevingsagenda’s, in het bredere licht van optimale samenwerking tussen overheden. 
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Communicatie 

We werken een separate aanpak uit over de aanpak van de communicatie en draagvlakvorming, zowel 

richting de ruim honderd direct betrokken overheden als richting stakeholders. Bij dat laatste denken we aan 

grote belangenorganisaties zoals VNO-NCW en LTO Zuid, maar mogelijk ook aan bijzondere allianties zoals 

de NOVI-alliantie en aan ‘unusual suspects’.. 

 

Budget 

PM voorzet voor benodigd budget wordt separaat ter bespreking aangereikt. Hangt samen met keuzes 

omtrent externe ondersteuning. 

Beheer budget. 
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BIJLAGE: ACTUELE INVULLING 

 

Bestuurlijk opdrachtgever:  

Deelnemers BO MIRT in elk geval … (Rijk), … (N-Brabant), Mackus (Limburg)  

 

Ambtelijk opdrachtgever:  

Ambtelijk opdrachtgeversoverleg bestaande uit vd Werff (BZK), Smarius (N-Brabant) en Timmer (Limburg) 

 

Ambtelijk opdrachtnemer: 

Programmaleiding: Gelissen (BZK), Dacier (N-Brabant) en Cimmermans (Limburg) 

 

Projectgroep:  

Gelissen/Overhage (BZK), Wouda (I&W), v Reijbroek (LNV), Steentjes (EZK), Dacier/Greidanus (N-Brabant), 

Seip (W-Brabant), v Mil (M-Brabant), Snijder/de Theije/ IJsseldijk (NO-Brabant, de Theije (namens alle 

waterschappen)), van Dijk/ Panken (ZO-Brabant), Cimmermans/ v Leeuwen (Limburg), J. de Wit (N-Limburg), 

v. Vught/Thijssen (M-Limburg), Pasma (Z-Limburg)  

 

Kernteam: Gelissen (BZK), Dacier (N-Brabant), Seip (W-Brabant), Cimmermans (Limburg), Pasma (Z-

Limburg). 

 

 

Klankborden 

Afstemmingsoverleg portefeuillehouders provincies: van Merriënboer (N-Brabant), Dritty (Limburg)  

 

directeurenoverleg:  

PM 
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Schetsen heidag. 

 

   

 

   

 

  


