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Geachte heer Geldens,
Onlangs heeft u ons verzocht om meer duidelijkheid omtrent de stand van zaken van de
reconstructie.
Uw vragen zijn als volgt:
•
•

bestaat de reconstructie nog, is deze nog van kracht?
zo niet, waarom niet?

Gelet op uw vragen kunnen wij u als volgt antwoorden:
Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben op 9 december 2011 het beleidsdocument
'De transitie van stad en platteland, een nieuwe koers' vastgesteld. In dit document is de
nieuwe koers uitgestippeld om het Brabantse platteland vitaal, aantrekkelijk, leefbaar en
gezond te houden.
In grote lijnen betekent dit het volgende:
•

Er moet betere samenhang komen tussen economie, leefbaarheid, gezondheid.

•

Veel meer moeten burgers en ondernemers samen met de overheden plannen
maken en uitvoeren. Dit leidt tot betere oplossingen en minder kosten.

•

In de landbouw en de daaraan verbonden bedrijvigheid moet kwaliteit voorop
staan. Niet meer groot-groter-grootst, maar goed-beter-best. Het al maar groter
worden van bedrijven is geen vanzelfsprekendheid meer.

•

De regelgeving wordt eenvoudiger en scherper. Plannen met maatschappelijke
meerwaarde verdienen extra aandacht (Brabant wordt er beter van).

Stand van zaken intrekking reconstructieplannen
Mede in relatie tot deze nieuwe koers heeft de provincie begin dit jaar besloten om de
reconstructieplannen in te trekken. De rechtstreekse juridische doorwerking is komen te
vervallen. De normerende kaders uit de reconstructieplannen zijn in 2010 al opgenomen
in de Verordening Ruimte.
Positie reconstructiecommissie
De provincie heeft ook aangegeven dat op grond van de nieuwe koers Stad en Platteland
de uitvoering van de plattelandsontwikkeling samen met de partners zal worden
doorgezet. In de nieuwe koers zal meer aandacht zijn voor participatie van burgers en
ondernemers, voor meer verbinding tussen ecologie, economie en leefbaarheid, voor
andere verdienmodellen in plaats van subsidies.
Deze nieuwe accenten sluiten minder aan bij de overlegstructuur en taken van de
huidige reconstructiecommissie. De provincie heeft derhalve de reconstructiecommissies per 1 juli 2012 opgeheven.
Hiervoor is in de plaats gekomen een nieuwe structuur van 8 streeknetwerken: de
Baronie, de Biesboschregio, Boven-Dommel, het Groene Woud, de Kempen, Hart van
Brabant, Noordoost-Brabant en de Peel. De voormalige gemeenten die in Boven
Dommel participeerden hebben toegezegd ieder jaarlijks bij te dragen aan het
streeknetwerk. De provincie verdubbeld dit budget. Zodoende zal er voor Boven
Dommel een jaarlijks budget ontstaan van € 500.000,-. De bijdrage van onze gemeente
is gelijk aan die in voorgaande jaren en ook gelijk aan het bedrag dat hiervoor reeds in
de begroting is opgenomen, namelijk een bedrag van € 16.268,-- per jaar.
De partners uit de reconstructie zijn allen van mening dat samenwerking nodig blijft en
op basis van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst Boven-Dommel wil de provincie
graag met ons samen verder werken aan de uitvoering van de plattelandsontwikkeling.
Met een nieuwe overeenkomst als basis kan er een nieuw netwerk worden gefaciliteerd
dat uitvoering gaat geven aan de ambitie van Boven-Dommel. We willen de
streekontwikkeling in Boven-Dommel een nieuwe, krachtige impuls geven door de
kennis en de kunde uit de regio te gebruiken om de waarden van het gebied te
versterken. Toegevoegde waarde creëren door beleving en innovatie, dat is de ambitie in
dit gebied.
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Informatie:
Voor nadere informatie en/of opmerkingen, kunt u contact opnemen met C. Sandkuijl,
team ROE (tel. 040-2083647 of 06-18302192), e-mail: csa@valkenswaard.nl.
Wij vertrouwen erop u hiermede vooralsnog voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Namens burgemeester en wethouders van Valkenswaard,

ir. P.J.R. Appelmans
teammanager Team Ruimtelijke ontwikkeling en economie

