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1. Aanleiding Brabantse Health Deal

2. Inkijk in ontwikkelde instrumenten / projecten

3. Evaluatie
• Wat ging goed? 

• Wat niet? 

• Leerpunten

4. Hoe verder?
1. Proces

2. Governance





Gezamenlijke voorbereiding op opgaven van de Omgevinsgwet

Door 
- Gemeenten Breda, Helmond, Tilburg, Den Bosch en Eindhoven
- Provincie Noord Brabant (en BrabantAdvies)
- 3 GGD-en
- 3 Waterschappen
- Kennisinstellingen Telos, RIVM, Universiteit Utrecht



Ontwikkelde instrumenten/projecten

Roadmap (visie + ambitie)



Toolbox (RIVM)



Milieu-Gezondheid Risicokaart Brabant Zuidoost
 

 

  



BrOS



BrOS



BrOS



BrOS aanvulling: buurtmonitor Eindhoven 
(jaarlijkse data)



Nieuwe projecten



Nieuwe projecten



Nieuwe projecten



Van bestaande stad naar nieuwe stad



een veilige en gezonde 
leefomgeving met een goede 
omgevingskwaliteit.

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi0ponI28zgAhWEaFAKHeA-ArwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.brabantadvies.com/themas/brabantse-waarde/omgevingsvisie-de-bouwstenen/&psig=AOvVaw3TN5cy7h7zchxb8kOUFUjB&ust=1550834688196350


Terugblik op de BHD (procesmatig)

vereist



kennis

Nieuwe instrumenten ontwikkeld BrOS (GGD-Telos), 
Toolbox (RIVM-Telos)





Proces

a. het was en is niet vanzelfsprekend om 
hierover te spreken
b. tempoverschillen
c. elkaar leren kennen en elkaars taal leren 
spreken.
d. verwachtingen op voorhand te hoog 
gespannen?



Samenvattend beeld BHD

Constateringen na ruim twee jaar samenwerken BHD 

Er is veel bereikt
- Gezamenlijke taal
- Brabantse Visie en Ambitie (Roadmap)
- Nieuwe verbindende instrumenten (Milieu-gezondheid-

(sbeleving): MGRi, BrOS
- Samenwerking in het DNA van samenwerkende partners
- Zicht en energie op continuering samenwerking op 

provinciaal/lokaal/regionaal niveau

Ingelegd budget: 360K 
Restant na 2,5 jr werken: 120K



Netwerk van samenwerkingspartners 



Hoe verder

 Kennisinfrastructuur Milieu-Gezondheid 
 Kennis samenbrengen en door ontwikkelen
 Met BHD-partners borgen in expertisecentrum
 Inclusief toegepaste kennis op lokaal/regionaal niveau

 Ontwikkelde instrumenten zoals MGRi, BrOS, PPP-scan, 
beweegscan, toepassen in praktijkcases, daarvan leren en 
doorontwikkelen (2.0 versies)

 Governance uitwerken (BHD-partners, BrabantAdvies)

 Uitnodiging aan stad/regio tot het maken van Regionale 
uitvoeringsagenda’s



Governance

 In volgende Brabantstad (juni 2019) uitgewerkt 
projectvoorstel met taak/rolverdeling over partners

 Capaciteitsinzet en verdeling

 Financiële middelen

 Tijdsplanning

Vraag:

Wie wil(len) hier komende maanden vanuit 
BrabantStad aan bijdragen (bestuurlijk)?



 Vragen?


