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Inleiding
Aanleiding
De partners van het streeknetwerk Vitaal Leisure Landschap Hart van Brabant hebben tijdens de vergadering in december 2015 besloten de samenwerking ook na
2016 voort te zetten. Daarbij is tevens een aangescherpte ambitie vastgesteld en zijn
aandachtspunten benoemd voor de nieuwe samenwerking. Ook is afgesproken een
aantal nieuwe partners uit te nodigen om te participeren in de samenwerking.
Dit is het plan voor de samenwerking aan een Vitaal Leisure Landschap in de regio
Hart van Brabant dat is vastgesteld door de stuurgroep van het streeknetwerk Vitaal
Leisure Landschap op 7 juli 2016.

Achtergronden
Sinds 20 september 2012 werken de gemeenten van de Regio Hart van Brabant
(Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk,
Waalwijk en Tilburg), de Provincie Noord-Brabant, drie waterschappen (De Dommel,
Aa en Maas en Brabantse Delta) en hun partners (ZLTO, Brabants Landschap,
Natuurmonumenten, Milieuwerkgroep WNM Tilburg, de Brabantse Milieufederatie,
Midpoint Leisure Boulevard, Land van de Hilver en Platform Langstraat) samen aan
een Vitaal Leisure Landschap. Hiertoe werd een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met als bijlage het document “Hart van Brabant – Hart van Brabant- Samen
werken aan een Vitaal Leisure Landschap”, augustus 2012. De samenwerkingsovereenkomst had een looptijd van 4 jaar (tot 1 juli 2016). Eind december hebben de
partners besloten de looptijd met een half jaar te verlengen tot 1 januari 2017.
Sinds 2012 is hard gewerkt om het netwerk op te bouwen en vervolgens te verstevigen en uit te breiden. Het netwerk heeft een eigen karakter gekregen en de
werkwijze van Vitaal Leisure Landschap werd steeds zichtbaarder. Dit heeft geleid
tot veel nieuwe projecten en aanvragen voor ondersteuning. Er ontstonden nieuwe
allianties en projecten zijn succesvol afgerond. Ook zijn er gedurende periode succesvolle inspanningen verricht om de betrokkenheid van het onderwijs en ondernemers
te vergroten. Gemiddeld werden er per jaar zo’n veertig projecten ondersteund die
redelijk evenwichtig over de regio zijn verspreid.
Samenwerking is hét sleutelwoord bij projecten waarin VLL een rol speelt: verbinding van meerdere partijen leidt tot het behalen van meerdere doelen en ambities.
Bovendien draagt gezamenlijk eigenaarschap bij aan duurzame samenwerking en
draagvlak. De verbindende kracht van Vitaal Leisure Landschap heeft zich al bewezen
in de uitvoering, maar kan door de uitbreiding van het netwerk en de inzet van haar
partners nog effectiever zijn.
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Inleiding
waren dat de focus van het netwerk sinds het afsluiten van de samenwerkingsovereenkomst sterker is gelegd op het thema leisure en dat de samenhang tussen
projecten diffuus was. Het opgebouwde netwerk van Vitaal Leisure Landschap is heel
groot en reikt tot in de haarvaten van de streek. Aandachtspunten zijn dat de toegevoegde waarde van het streeknetwerk en de positie ten opzichte van Midpoint
House of Leisure niet altijd duidelijk zijn. De losse organisatie van het netwerk geeft
ruimte voor flexibiliteit. Acties en daden zijn echter moeilijk meetbaar.
Met deze adviezen en eigen ervaringen zijn de projectleider en regio-coördinatoren
samen met alle partners aan de slag gegaan met het ontwikkelen van het plan VLL
2017-2020 als basis voor de toekomstige samenwerking. In februari is een workshop
gehouden waarin de contouren zijn vastgesteld. Deze zijn aangescherpt in ronde
tafel gesprekken met andere betrokkenen, gespreksronden met de partners en
uiteindelijk ingevuld door in het plan dat hier voor u ligt.

Een vitaal platteland is belangrijk. Het sterke
punt van de regio Hart van Brabant is de grote
landschappelijke verscheidenheid met zand, klei en
veen, op een klein oppervlak.
In dit aantrekkelijke landschap liggen belangrijke
toeristische trekpleisters als de Efteling en de
Beekse Bergen. De combinatie van een sterke
leisure sector in een gevarieerde, groene en dorpse
omgeving, dat is de kracht van de regio.
Projectenkaart uit voortgangsreportage 2015

Vanaf de start van het House of Leisure1 (februari 2015) heeft het netwerk Vitaal
Leisure zich daarbij aangesloten. Ook zij staan voor samenwerking en kennis delen
om Hart van Brabant als leisure regio te versterken. Regelmatig bleek dat dezelfde
ondernemers contact zochten met zowel Midpoint als VLL; door een goede samenwerking op de werkvloer is de afstemming steeds beter en worden activiteiten steeds
meer gezamenlijk opgepakt, maar hier is zeker nog een efficiency-slag te behalen in
de toekomst.
Bureau Zet heeft in opdracht van de provincie alle streeknetwerken geanalyseerd
en, in oktober 2015 advies uitgebracht. Dit advies is samengevat in bijlage 1, waarbij
tevens is aangegeven hoe er in dit plan mee is omgegaan. Belangrijkste conclusies
1
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Naast leisure en landschap dragen ook een robuust
natuur- en watersysteem, de verbreding van de
landbouw en het verbinden van stad en platteland
bij aan de vitaliteit.
Leeswijzer
Dit plan bevat een beschrijving van de aanleiding en achtergronden van de samenwerking. Vervolgens zijn de ambitie, doelstellingen en resultaten opgenomen.
Hoofdstuk 3 bevat het programma aan activiteiten die in het kader van de samenwerking worden uitgevoerd met in hoofdstuk 4 een scal aan projecten. Waarna in
hoofdstuk 5 en 6 achtereenvolgens organisatie, monitoring en communicatie aan
de orde komen. Het voorstel voor de benodigde inzet en financiering staan in het
laatste hoofdstuk 7.

Opgericht vanuit het Midpointprogramma Leisure Boulevard.
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Ambitie & doelen
Ambitie
De ambitie van Vitaal Leisure Landschap is als volgt gedefinieerd2: Het netwerk stelt
partners in staat te werken aan een aantrekkelijker landschap, een betere stad-land
relatie en een duurzaam water- en natuursysteem en richt zich daarbij op het
versterken en verbeteren van ‘slow’ leisure.
Dit doen we gezamenlijk voor:

Trotse bewoners, bezoekers en ondernemers die
genieten van een mooi landschap waar het goed
wonen, werken en ontspannen is
Om deze ambitie te realiseren zet Vitaal Leisure Landschap in
op vier concrete doelstellingen:
Leisure in landelijk gebied versterken
Stad-land relatie bevorderen
Klimaatbestendig water- en natuursysteem ontwikkelen
Aantrekkelijk landschap creëren

2

Vastgesteld in de stuurgroepvergadering van december 2015
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Ambitie
& Doelen

Leisure in landelijk gebied versterken

Stad-land relatie bevorderen

Vitaal Leisure Landschap zet zich in om het leisure-aanbod in de regio Hart van
Brabant zowel in kwalitatief opzicht als in kwantiteit te versterken; echter altijd in
balans met natuur en water in het gebied. Daarbij hoort ook het vergroten van de bekendheid van leisure in de regio bij zowel de inwoner als de bezoeker. Er is behoefte
om, samen met andere organisaties zoals Visit Brabant, VVV’s en Streekweb, leisure
in de regio echt op de kaart te zetten. Zoals ook in de Strategische Meerjarenagenda3
staat: Hart van Brabant wil dé leisure regio van Noordwest-Europa zijn voor de
‘family/short break’-vakantie. Vitaal Leisure Landschap richt zich uitdrukkelijk vooral
op de bewoners van de streek; bevorderen van een prettig woon- en werkklimaat
waar het goed toeven is in beschikbare vrije tijd.

Vitaal Leisure Landschap vindt het belangrijk dat de verbinding tussen de fysieke stad
en haar inwoners enerzijds én het landelijk gebied en haar inwoners en meer specifiek de agrarische ondernemers en het landschap anderzijds beter wordt. Dit betekent
dat de stedeling bekend is met het omringende platteland en daar graag
tijd doorbrengt.

De inzet van het netwerk richt zich binnen deze ambitie
dan ook concreet op:
Productontwikkeling; bijvoorbeeld het delen van kennis over trends en ontwikkelingen, stimuleren van innovatieve pilots, nieuwe verbindingen leggen door routenetwerken, themaroutes en bedenken van unieke marktgerichte producten.
Verbeteren samenwerking tussen ondernemers; bijvoorbeeld verbinding tussen
kleine en grote recreatie bedrijven, en andere ondernemers, arrangementen,
uitwisselen ideeën, formele samenwerkingsverbanden organiseren.
Vergroten bekendheid; bijvoorbeeld informatie verstrekking over recreatie-aanbod,
linken aan Visit Brabant, Streekweb en VVV’s, ontsluiten gezamenlijk aanbod.

Het concrete resultaat van de inzet van Vitaal Leisure Landschap
op deze doelstellingen:

Het Leisure aanbod is van hoge kwaliteit en
is bekend bij inwoner, recreant en toerist

3

De inzet van het netwerk richt zich dan er dan ook concreet op:
Verbetering fysieke bereikbaarheid van het landelijk gebied; bijvoorbeeld verzachten
stadsrand (stadsparken/groene corridor), ontwikkeling (thema)routes (wandelen en
fietsen), OV verbeteren, nieuwe OV initiatieven parkeerplaatsen, toegankelijkheid.
Vergroten bekendheid van het landelijk gebied; bijvoorbeeld evenementen in en
buiten de stad én de verbinding daartussen, samenwerken stedeling en leisureaanbieders in het landelijk gebied
Genereren gevoel van trots op de achtertuin bij de stedeling; bijvoorbeeld kennis
over landelijk gebied, bewustzijn dat landelijk gebied bijdraagt aan oplossing van
milieuproblemen, dat voedsel er vandaan komt, meer omzet voor streekproducten.
Wegwijs maken in de regelgeving; bijvoorbeeld stimuleren samenwerking ondernemers en gemeentes, maar ook tussen ondernemers (recreatie en landbouw), soepeler
doorlopen van procedures en kansen benutten waar deze van beide kanten zijn.

Het concrete resultaat van de inzet van Vitaal Leisure Landschap
op deze doelstellingen:

de stedeling komt naar het landelijke gebied
om te recreëren

Definitief Concept Strategische Meerjarenagenda 2016-2020,, Regio Hart van Brabant, Midpoint,
2016.
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Zorgen voor klimaatbestendig water- en natuur systeem

Aantrekkelijk landschap creëren

Vitaal Leisure Landschap staat ook heel nadrukkelijk voor een duurzaam systeem
van water en natuur in de regio Hart van Brabant die bijdragen aan de oplossing
voor de klimatologische uitdagingen van deze tijd. Dit betekent dus voldoende en
schoon water, maar ook niet te natte of juist te droge natuurgebieden. Ook buiten
de natuurgebieden kan gewerkt worden aan een klimaatbestendig watersysteem.
Bijvoorbeeld in het agrarische gebied of bij de recreatieondernemers (water vasthouden met bijv. stuwtjes).

Bij deze doelstelling komen de twee speerpunten Leisure en Landschap samen. Een
aantrekkelijk landschap zorgt voor meer recreatie en dit zorgt op haar beurt weer
voor draagvlak bij inwoners en daarmee een basis voor betaalbare natuur en duurzame landbouw. Uiteraard zijn hier tegenstrijdige belangen maar juist VLL speelt
daarbij een onafhankelijke en verbindende rol.

De inzet van het netwerk richt zich dan er dan ook concreet op:
De inzet van het netwerk richt zich dan er dan ook concreet op:
Behoud bestaande water- en natuurgebieden; bijvoorbeeld onderhoud en beheer,
vrijwilligers, relatie en samenwerking (leisure)ondernemers in het gebied.
Ontwikkelen nieuwe water- en natuurgebieden; bijvoorbeeld met oog op omgaan
met klimaatverandering.

Ontwikkelen landschap; bijvoorbeeld poelen, bermen, erven, houtwallen maar ook
erven van boerenbedrijven
Beleefbaar maken landschap; bijvoorbeeld (digitale) informatievoorziening over het
landschap, cultuurhistorie, educatie, routes, bankjes en cursussen gastheerschap.
Bekendheid vergroten; bijvoorbeeld verhaal achter het landschap vertellen en
promotiemiddelen.

Bewustwording en betrokkenheid vergroten; bijvoorbeeld educatie, promotie,
kennis delen, aansluiten op beleidskaders betrokken partijen.

Het concrete resultaat van de inzet van Vitaal Leisure Landschap op deze
doelstellingen:
Het concrete resultaat van de inzet van Vitaal Leisure Landschap
op deze doelstellingen:

Het landschap is vitaal en beleefbaar

er is voldoende en schoon water
en natuurgebieden zijn veerkrachtig.
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Ambities Vitaal Leisure Landschap,
Tekening Gerrit Draad voorjaar 2016
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Aan het werk
met projecten
Algemeen
De activiteiten van Vitaal Leisure Landschap in algemene zin: “Het netwerk richt zich
op het ACTIEF initiëren, creëren en ondersteunen van uitvoeringsprojecten, op
kennisuitwisseling en op uitbouw en versterking van het netwerk zelf.
Belangrijk uitgangspunt is dat Vitaal Leisure Landschap de actoren in het gebied
uitnodigt om haar ambitie te realiseren en inspeelt op initiatieven die worden aangedragen (bottum-up); dus daar werkt waar energie zit. Gelukkig is dat in ruime
mate aanwezig en zijn er diverse concrete projecten ontwikkeld en gereed om uit
te voeren de komende jaren.
Midpoint Social innovation gebruikt haar kennis en ervaring op het gebied van
learning communities en werkvormen om deze bottum-up aanpak goed handen
en voeten te geven.

De activiteiten zijn onder te verdelen in de volgende categorieën:
initiëren, stimuleren en ondersteunen uitvoering projecten
kennis delen
promotie leisure
verbinden partijen

Initiëren, stimuleren en ondersteunen uitvoering projecten
De ambitie en doelstellingen worden gerealiseerd door partners en initiatiefnemers
in de regio; dus ondernemers, burgers, gemeentes en andere organisaties. De basistaak van VLL is om deze initiatieven te stimuleren en actief te ondersteunen door
inzet van het netwerk, kennis, capaciteit en/of procesgeld. Dit zijn projecten die
bijdragen aan één of meer van de vier doelstellingen (ambities) en binnen gestelde
criteria vallen:
Bovenlokaal (gemeentegrenzen overschrijdend) of
Innovatief (als voorbeeldfunctie voor anderen)
Belangrijk aandachtspunt is dat projecten een bijdrage leveren aan de biodiversiteit.
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VLL wacht niet alleen af of er initiatieven binnenkomen maar initieert actief door
partijen bij elkaar te brengen om ideeën tot uitvoering te brengen, witte vlekken te
analyseren, kansen te zien en op in te spelen. Ook kleine lokale initiatieven worden
ondersteund door bijvoorbeeld een jaarlijkse thematische prijsvraag voor kleine
projecten met budget voor uitvoering.
Het netwerk staat voor samenwerken en verbinden en zet uitdrukkelijk in op
coöperatievorming bij ondernemers en professionalisering van samenwerkingsverbanden door inzet kennis, capaciteit, onderzoek, studenten en budget. Daarnaast
wordt aangesloten bij grotere projecten van partners (PAS-gebieden, klimaatbestendige, snelfietsroute regio).

Kennis delen
Er is veel kennis, informatie en expertise aanwezig in de regio bij alle betrokken
partners. Uiteraard bij het onderwijs zoals NHTV, HAS en Helicon, maar ook
bijvoorbeeld bij Visit Brabant over trends en ontwikkelingen in de vrijetijdssector.
VLL ziet het als haar taak deze kennis te verspreiden bij relevante partijen in haar
netwerk. Ook specifieke informatie zoals ecologische kennis kan heel relevant zijn
voor bepaalde projecten. Het communiceren van inhoudelijke informatie gebeurt
dan ook regelmatig via nieuwsbrieven of social media. Ook wordt kennis verspreid
door het organiseren van masterclasses en workshops aan ondernemers, overheden,
omgevingspartijen en andere initiatiefnemers.

Verbinden partijen

Aan het werk
met projecten

Verbindingen leggen tussen partijen is de drager van de activiteiten van Vitaal
Leisure Landschap. Dat gebeurt op kleine schaal door de contactgegevens te geven
van de ene ondernemer aan de andere om samen iets te ontwikkelen of een
(ervarings)deskundige een telefoontje te laten plegen naar de oriënterende initiatiefnemers. VLL organiseert ook grootschalige ontmoetingen tussen uiteenlopende
partijen om ideeën verder te brengen.
Aanvullende activiteit is om partijen en hun belangen bij elkaar te brengen zoals
gebeurt bij de gebiedsvisie Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen.
Belangrijke activiteiten om partijen te verbinden en innovatieprocessen te ondersteunen is deelname European Social Innovation week (jaarlijks) en partnerschap
met Leisurelab (Studio Why) voor inzet innovatiecapaciteit van studenten van
diverse opleidingen.

Door deelname aan Leisure-loket en loket House of Leisure ondersteunen en
adviseren we initiatiefnemers en partners. We maken ondernemers wegwijs in
regelgeving en begeleiden ze bij trajecten door hen te koppelen aan bijvoorbeeld
adviseurs. Ook helpen we ze bij het vinden van subsidiemogelijkheden of een locatie.
Jaarlijks worden minimaal 4 inhoudelijke themabijeenkomsten voor uiteenlopende
doelgroepen en minimaal 3 excursies/tours naar praktijkvoorbeelden georganiseerd.
Tenslotte faciliteren we het proces van matching tussen studenten en vraagstukken
van partners en ondernemers.

Promotie leisure
Vergroten van de bekendheid van het leisure-aanbod in de regio blijft een belangrijk
aandachtspunt om onze ambitie te realiseren (en dat van andere partijen). We willen
immers dat recreanten langer in onze regio verblijven en daarvoor zullen, naast grote
leisure aanbieders zoals De Efteling en De Beekse Bergen, juist ook de kleine leisureondernemers onder de aandacht gebracht moeten worden. Zij vinden het echter over
het algemeen lastig zich goed te profileren.
Vitaal Leisure Landschap gaat uitdrukkelijk niet zelf een promotiekanaal ontwikkelen, maar gaat wel bestaande kanalen zoals Visit Brabant, VVV’s en streekweb
helpen vullen met leisure-activiteiten uit de regio. Dit gebeurt door deze kanalen
te ondersteunen maar ook door ondernemers te helpen in communicatie en door
bijvoorbeeld storytelling over de regio.
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Projecten
Aanleiding
Vanuit de gesprekken met de partners op basis van de vastgestelde ambities is een
scala aan bestaande projecten, projecten in ontwikkeling en project ideeën naar
voren gekomen. Deze dragen bij aan tenminste 1 van de concrete resultaten die het
streeknetwerk Vitaal Leisure Landschap wil bereiken. In het werkplan 2017 en verder,
worden de concrete projecten uitgewerkt.
In de volgende paragrafen staat per resultaat opsomming van de projecten en de
ambities waar ze nog meer aan bijdragen. Dit is zeker geen uitputtende lijst.

Projecten leisure
VVV Kloppend Hart Land van de Hilver (indien positief resultaat uit huidig
haalbaarheidsonderzoek) om samenwerking ondernemers te stimuleren en
professionaliseren
Buitengebiedmanagement Oisterwijk (afhankelijk van proces en resultaten in 2016)
om samenwerking ondernemers te stimuleren en professionaliseren
Rondom Gilze-Rijen (afhankelijk van proces en resultaten in 2016) om samenwerking ondernemers te stimuleren en professionaliseren
Samenwerking in De Langstraat (afhankelijk van proces en resultaten in 2016) om
samenwerking ondernemers te stimuleren en professionaliseren
Water-recreatie: verbindingen leggen in vaarroutes en met wandel-fiets routes
inclusief verbeteren leisure aanbod (en havens). Draagt ook bij aan bewustwording
relevantie waterfuncties breder en dus aan resultaat schoon en voldoende water.
Slow Leisure project NHTV (stakeholdermanagement voor leisureondernmers) in
een nieuwe vorm
Invullen regiopagina Visit Brabant: een gezamenlijke sessie met ondernemers
waarbij ze worden geholpen met tekst en beeld
Online training Visit Brabant: ontwikkelen module Hart van Brabant
Thematische jaarlijkse prijsvraag om initiatieven te stimuleren en verbindingen
te leggen
Leisure initiatieven afstemmen via het leisure-loket
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Projecten

Projecten stad-land relatie
Onderzoek fietsknooppuntennetwerk: draagt tevens bij aan beleefbaar landschap
Nieuwe verdienmodellen (Geef- en leeffonds NP Loonse en Drunense Duinen)
Landgoed Pauwels (Tilburg Noord); draagt ook bij aan de andere ambities.
Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen, gebiedsaanpak die bijdraagt aan
de andere ambities.

Projecten klimaatbestendig water- en natuursysteem
Bewustwording water versterken door communicatie in andere projecten en
eventueel autonome activiteit.
Concepten ontwikkelen voor beleefbaarheid kwetsbare natuur, inclusief
businesscases
Gebiedsontwikkeling Westelijke Langstraat. Aan de PAS-maatregelen andere
initiatieven en belangen koppelen (ondernemers en burgerinitiatieven).
Ondersteunen Platform Langstraat.

Icoon-project Hart van Brabant in Bloei
Naast reguliere activiteiten gaat Vitaal Leisure Landschap aan de slag met een
zogenaamd icoon-project; een project dat een bijdrage levert aan alle doelstellingen
en een grote communicatieve spin-off zal kennen voor alle partners.
Het idee is om de regio Hart van Brabant in bloei te zetten door de bermen van de
fietsroutes in te zaaien met bloemen die tevens de voedselvoorziening voor
bijen vormen. Dit wordt grootschalig aangepakt met veel promotie-kracht zodat
het een echte publiekstrekker wordt (vergelijkbaar met de bloesemtijd in De Betuwe).
Hierdoor wordt de regio op de kaart gezet en kunnen ondernemers hierop inspelen
met activiteiten en evenementen. Daarnaast is het een mooie kans om fietspaden- en routes aan te leggen waar nodig.
Door dit icoonproject wordt op de volgende manier bijgedragen aan onze
doelstellingen:

Leisure in landelijk gebied versterken

Promotie van de regio met fietsroutes waar leisure activiteiten bij aan kunnen haken en ondernemers de kans krijgen aandacht voor hun bedrijf te krijgen

Stad-land relatie bevorderen

Aandacht voor fietsroutes vanuit de stad naar platteland en
aantrekkingskracht van het platteland vergroten

Bijeenkomsten rond natuur- en waterprojecten voor ondernemers en initiatiefnemers (koppelen initiatieven).

Klimaatbestendig water- en

Aanleg EVZ’s, realisering (provinciale deel) natuurnetwerken in samenwerking
met ondernemers organiseren.

Aantrekkelijk landschap creëren

Aandacht voor belang van de bij en biodiversiteit.

natuursysteem ontwikkelen
Door bloemranden wordt landschap mooier en worden
(extra) fietspaden aangelegd waar nodig.

Maatregelen klimaatadaptatie in landelijk gebied (Deltaplan Hoge Zandgronden).

Projecten vitaal en beleefbaar landschap

Uitvoering vindt plaats in samenwerking met Food4Bees die in 2016 al aan de slag
gaat met (door provincie gesubsidieerde) project Bermranden en Studio Why om met
behulp van studenten een innovatieve invalshoek te ontwikkelen.

Initiatieven rond de Zuiderwaterlinie (gemeenten Heusden en Waalwijk) initiëren en
ondersteunen. Draagt ook bij aan leisure aanbod en stad-plattenland verbinding.
Initiatieven voor bereikbaarheid en beleefbaarheid natuur, “harde” grenzen
tussen natuur en landbouwgebied aanpakken (Chaamse Bossen).
Wandelpaden langs waterlopen
Uitvoeringsprojecten op gebied van klimaat, water en natuur uit de SMA.
Aanpak VAB’s: stimuleren nieuwe functies om verpaupering van het landschap
tegen te gaan en nieuwe leisure initiatieven een kans te geven.
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Organisatie
Aanleiding
Uitgangspunt is de huidige organisatie van het netwerk, zoals deze in de loop der
jaren is ontstaan en gegroeid. Op basis van de resultaten van de gesprekken met
partners en stakeholders en de bijgestelde ambitie in vier resultaten, krijgt de
organisatie verder vorm. Ambitie en activiteiten zijn leidend. Het ‘werk-apparaat’
blijft klein en flexibel zodat snel kan worden geschakeld en ingespeeld op kansen die
zich in de regio voor doen. Wat betreft de financiële en administratieve werkzaamheden en kantoor- en vergaderfaciliteiten wordt aangesloten/gebruik gemaakt van
de mogelijkheden van de partners.
Deze mensen werken zowel binnen House of Leisure in KVL Oisterwijk als bij de
Regio Hart van Brabant in de Spoorzone zodat er een gemakkelijke kruisbestuiving
plaats vinden met andere partijen in deze flex-locaties.

Regio Hart van Brabant
Het netwerk is ondergebracht bij de Regio Hart van Brabant. De regio benoemt
daarvoor een bestuurlijke trekker is (voorzitter van de stuurgroep), een ambtelijke
opdrachtgever (gemeentesecretaris) en een projectleider (ambtenaar van een van de
gemeenten). Inhoudelijke afstemming met de regiogemeenten vindt plaats binnen
de ambtelijke en bestuurlijk werkgroepen van de regio. De verwachting is dat dit jaar
(2016) de organisatiestructuur van de regio wordt aangepast, het netwerk zal deze
aanpassing volgen.
De keuze voor opname in de structuur van de regio betekent dat de administratie
(waaronder de financiën) onderdeel zijn van de agenda, uitvoeringsprogramma’s
en begroting van de Gemeenschappelijke Regeling van de regio en daarmee een
juridische basis hebben.
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Organisatie

Overlegstructuur

Kernteam

Stuurgroep

In het kernteam zitten de projectleider en coördinatoren van het netwerk aangevuld
met vertegenwoordigers van de partners. Deelname gebeurt op basis van de wensen
van de partners zelf.

De volgende partners zullen zitting hebben in de stuurgroep
Bestuurlijk trekker (één van de wethouders van de gemeenten van Hart van Brabant)
Voorzitter portefeuillehoudersoverleg ROV Hart van Babant (één van
de RO-wethouders van de gemeenten van Hart van Brabant)
(Bestuurlijke) vertegenwoordigers van:

In het kernteam worden de dagelijkse werkzaamheden besproken en worden
besluiten genomen over inzet van kennis, capaciteit en financiën .
Vergaderen 1x per maand om besluiten te nemen over projecten waar ondersteuning aan wordt gegeven en informatie uit te wisselen over lopende projecten
en activiteiten.

·· De Waterschappen De Dommel en Brabantse Delta. (Deze stemmen af
met Waterschap Aa en Maas).
·· Natuurmonumenten
·· Staatsbosbeheer
·· Brabants Landschap
·· BMF
·· IVN
·· Platform Langstraat
·· ZLTO
·· Land van de Hilver
·· Midpoint (Leisure)
·· Leisure Academy of NHTV
·· Provincie Noord-Brabant
De stuurgroep vergadert een tot twee keer per jaar waar ze worden geïnformeerd
over activiteiten en resultaten en sturing op hoofdlijnen geven. De stuurgroep stelt
tevens voortgangsrapportages vast en de jaarlijkse werkplannen.
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Monitoring &
communicatie
Aanleiding monitoring
De stuurgroep heeft aangegeven resultaten van het streeknetwerk Vitaal Leisure
Landschap beter te willen monitoren om te kunnen sturen. Ook Bureau ZET geeft
aan dat de losse organisatie van het netwerk ruimte geeft voor flexibiliteit maar dat
acties en daden moeilijk meetbaar zijn.
Vanaf 1 januari 2017 worden dan ook de projecten en activiteiten waar VLL een rol bij
speelt, gemonitord op het feit of ze hebben bijgedragen aan de vier doelstellingen:
Leisure in landelijk gebied versterken
Stad-land relatie bevorderen
Zorgen voor klimaatbestendig water- en natuur systeem
Aantrekkelijk landschap creëren

Daarnaast wordt inzichtelijk gemaakt op welke manier VLL heeft bijgedragen
aan deze projecten en activiteiten.
Initiëren, stimuleren en ondersteunen uitvoering projecten
Kennis delen
Promotie leisure
Verbinden partijen

Vorm monitoring
Er wordt een digitaal platform ontwikkeld waar de vier doelstellingen zijn gevisualiseerd als bomen waar symbolische blaadjes aan groeien. Deze staan voor een project
of activiteit. Op deze manier kunnen we zien welke doelstelling ‘volloopt’ met
projecten en waar we nog meer actie op moeten zetten omdat de boom ‘leeg’ blijft.
Als je op een blaadje klikt kom je op de projectenpagina waar op een inspirerende
manier informatie over het project staan en op welke manier VLL heeft bijgedragen.
Er staan een link naar de betreffende partner of initiatiefnemer en bijvoorbeeld de
mogelijkheid om te reageren vanuit de partners.
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Monitoring en
communicatie

Communicatie

Toekomst communicatie

Vitaal Leisure Landschap informeert diverse communicatiedoelgroepen zoals haar
partners, initiatiefnemers/ondernemers en de pers over haar activiteiten. Dit gebeurt
door middel van een website, nieuwsbrieven, social media zoals twitter en facebook,
folders en banners op bijeenkomsten.

In 2017 zal de communicatie samen met Midpoint (House of Leisure) verder worden
verkend om de kansen in de markt onder een gezamenlijke noemer te benutten.
Vervolgens wordt op basis van keuzes als gevolg van deze verkenning een
communicatieplan ontwikkeld met alle partners.

Het digitale platform van het monitoring-systeem wordt dusdanig aangepast dat het
als website fungeert waar deze doelgroep informatie over Vitaal Leisure Landschap
kan vinden. Dit wordt een platform met meer relaties en samenwerking met de
partners, bijvoorbeeld door te linken naar betreffende websites en de mogelijkheid
voor reviews op projecten en activiteiten.

Invulling voorbeeld monitoringsysteem

Projectpagina voorbeeld nieuwe website

Vitaal Leisure Landschap

Vitaal Leisure Landschap

www.leisurelandschap-hartvanbrabant.nl

www.leisurelandschap-hartvanbrabant.nl

Vitaal Leisure Landschap
Projecten
Vendis eror mi, cum rem cus volo mo excerunt
fuga. Icae sum sitist reium suntur. Nam dit
rest, ut essitaquas diti quiberoris.
Fiets

Bijen

impuls

verbinding

EFFect

Groene

festival

Kamer

Cross

Huis vd

Spoorzone

Waspik

Duinen
Samen

Stadsbos

Arm

tuin

Wandel

Border

Wildertse

Tilburg

Boom

Pukke

paden

muk

Plant loon

kikkers

Park

Vredeoord

Taste of

Trappists

Hart van
Brabant

Fietsroute
Proef de 5 Trappisten
Stad-land relatie
bevorderen

Zorgen voor
klimaatbestendig wateren natuur systeem

Beleefbaar landschap
creëren

Leisure-aanbod is van hoge

De stedeling komt naar

Er is voldoende en schoon

Het landschap is vitaal en

kwaliteit en is bekend bij
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het landelijke gebied om te
recreëren.

water en natuurgebieden zijn
veerkrachtig.

Ur ab il inimustrum qui ut am et volores et liquam et volest aut evelit
porest debita ipsusaped es ate ipsum invel minusae dolut harum

fuga. Ut fuga. Ut exeribus dolore perorum et ut aci sant atas dolo
maximodit offici omniet voluptatio cus vel maio

iliqui accuptatis ma dolentem etur sitae nihillo rerferum experovit

Leisure in landelijk
gebied versterken

inwoner, recreant en toerist.

Begin van het project

maximus adi corpore mporpori dolore nus, que apis ention et accus
etur repudam voluptat et endicienim lia idunt esequidi optat quia
dolores molupta tenihicia voluptate volorum..

beleefbaar.
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Inzet
Inleiding
Op basis van de ervaring van de voorgaande jaren waarin het streeknetwerk Vitaal
Leisure Landschap heeft gewerkt en de projecten zoals beschreven in het werkplan,
wordt hieronder een voorstel voor de benodigde inzet in capaciteit en budget gedaan.
Dit is exclusief de inzet die de regio Hart van Brabant levert voor de financiële en
administratieve werkzaamheden, inclusief ICT en kantoorbenodigdheden. Deze zijn
opgenomen in de reguliere activiteiten van de regio en niet apart in beeld gebracht.

Benodigde inzet
In onderstaande tabel is de benodigde inzet weergegeven in capaciteit en budget die
beiden nodig zijn. De benodigde capaciteit is zowel in uren als fte’s weergegeven.
Inzet per jaar

Capaciteit
uren

Projectleider
Twee coördinatoren

Budget
In fte

euro’s

640

0,4

1.280

0,8

80.000

Communicatie

30.000

Projecten initiëren, stimuleren en ondersteunen

5.600

3,5

50.000

Bijeenkomsten, kennis verspreiden, netwerk

2.400

1,5

50.000

Totaal

9.920

6,2

210.000

Financiering
In onderstaande tabel is de benodigde inzet weergegeven in capaciteit en budget die
beiden nodig zijn. De benodigde capaciteit is zowel in uren als fte’s weergegeven.
Financiering per jaar
uren
Regio Hart van Brabant/gemeentes

fte

euro’s

3520

2,2

80.000

640

0,4

15.000

Provincie

2880

1,8

115.000

Overige partners

2880

1,8

Totaal

9920

6,2

Waterschappen

210.000
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Bijlagen

Voor de drie onderdelen “ambities”, “positionering” en “organisatie” heeft ZET een
analyse gemaakt en advies gegeven. In de tabel zijn deze advies weergegeven en is
aangegeven of en hoe dit in de afgelopen maanden is uitgewerkt.

Bijlage 1

Analyse en aanbevelingen onderzoek Zet (najaar 2015)

Adviezen (ZET)

Uitwerking

Gewenste beweging (ZET)

Besluit

Uitwerking

Ambitie

Gezamenlijke ambitie als

Bijgestelde ambitie in

Ambitie is nader uitgewerkt en concrete

Ambitie herijken en aanscherpen

Gerealiseerd

drijfveer

stuurgroep van december

resultaten zijn geformuleerd. Ter besluit-

2015 opgesteld.

vorming op 21 april 2016.

Maak keuze voor ambitie

Gerealiseerd door resultaten concreet te beschrijven, ter vaststelling

Ambitie richtinggevend

VLL blijft een zelfstandi-

Samenwerking met Midpoint onder de naam

voor de flexibele organisa-

ge organisatie met eigen

House of Leisure is geïntensiveerd en wordt in

tie van het streeknetwerk.

stuurgroep (december

het kader van de nieuwe samenwerking

2015)

opnieuw bekeken.4

Faciliteren van de doe-

In december 2015 is

Alle O’s betrokken bij uitwerking ambities, be-

kracht bij de 4 O’s

besloten actief op zoek te

noemen resultaten en beschrijven activiteiten.

gaan naar nieuwe partners

Komende maanden wordt dit uitgewerkt voor

VLL kan Midpoint aanvullen rich-

Samenwerking krijgt steeds meer vorm. In de praktijk (op werkvloer)

de organisatie en het programma.

ting ‘slow leisure’ en klein initiatief.

is samenwerking een feit. Hoe dit organisatorisch moet worden door

om 4 O’s volwaardig in de

op 21 april 2016.
Samen met stakeholders uit de

Eerste aanzet tot benoemen activiteiten/projecten is reeds gedaan.

streek ambities omzetten naar

Voor het overige gaat dit komende weken plaatsvinden. Dit gaat

programma’s en projecten.

onderdeel uitmaken van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst
(besluitvorming in stuurgroep van 7 juli).

Positionering

nieuwe samenwerking te

vertaald is nog een discussiepunt (zie gewenste beweging ‘flexibele’

betrekken.

organisatie)

Sturen en monitoren

Monitoring en verant-

Wordt uitgewerkt aan de hand van het in-

Kies bewust positie ten opzichte

Dit is uitgewerkt en besproken in de diverse werksessies met partners

maatschappelijke impact.

woording wordt expliciet

strument storytelling. Het uitgewerkte in-

van stakeholders

en stakeholders. Met name is extra aandacht gegeven aan de positie

opgenomen in nieuwe

strument wordt opgenomen in de nieuwe

ten opzichte van de ondernemers. Daar zijn veel concrete punten en

samenwerking (stuurgroep

samenwerkingsovereenkomst.

activiteiten uit voortgekomen die deel uit zullen maken van de nieuwe
samenwerkingsovereenkomst.

december 2015).
Kennis delen en samen-

-

Periodiek vindt er afstemming plaats. Op 9 mei

werking tussen (streek)

2016 is er een bijeenkomst van alle streeknet-

netwerken

werken waarin de stand van zaken rond de
proposities wordt besproken.

Maak gebruik van de

Faciliteren en ondersteu-

De verdere uitwerking is hierop gebaseerd.

kracht van de streek

nen van initiatieven uit de

Samenwerking met MCSI. Aan de nieuwe

streek is en blijft ook in de

SOK wordt toegevoegd: Powerd bij Social

SOK een belangrijke activi-

Innovation. We participeren in de Social

teit van het streeknetwerk.

Innovation Week in september 2016.

4

Duid je faciliterende rol

Activiteiten zijn uitgeschreven en benoemd, komt terug in de nieuwe
samenwerkingsovereenkomst.

Blijf samen doen, maar geef meer

Is uitgewerkt bij de ambitie en de concreet omschreven resultaten.

de richting aan gerelateerd aan
ambitie.
Organisatievorm volgt ambitie

Maakt onderdeel uit van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst.

Ga het gesprek aan met Midpoint

Is/wordt gerealiseerd.

Ook de prijsvraag blijft

en House of Leisure over verschil-

belangrijk.

lende rollen.

De wijze waarop dit wordt uitgewerkt, is mede afhankelijk van het schaalniveau waarop de regio/midpoint de afspraken met de provincie wil gaan maken (gebiedsdeal/streekcontract).
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Bijlagen
Bijlage 2

Aansluiting bij ambities partners

Resultaat: De stedeling komt naar het landelijke gebied om te recreëren.
Dit resultaat draagt op de volgende manier bij aan de ambities van de partners:

Resultaat: Het leisure aanbod is van hoge kwaliteit en bekend bij inwoner,
recreant en toerist.
Dit resultaat draagt op de volgende manier bij aan de ambities van de partners:

Ondernemers zoals in samenwer-

Betere producten, meer gasten, meer omzet

kingsverband Land van de Hilver
Regio Hart van Brabant

Ontwikkelen van een samenhangend geheel van ‘kleine’ recreatie
rond thema’s als relatie met het landschap, de agro-recreatie en

Ondernemers zoals in samenwer-

Door kennis en netwerk betere leisure-producten en hogere bekend-

kingsverband Land van de Hilver

heid waardoor er meer gasten zullen komen en hogere omzet wordt
gegenereerd.

landschapsrecreatie, door de gehele regio heen
Midpoint Leisure

Stadsregionale parken: verkenning Koningshoeven/Moerenburg,
Stadsbos 013 Vrijkomende Agrarische Bebouwing: verkenning

Regio Hart van Brabant

Hart van Brabant wil dé leisure regio van Noordwest-Europa zijn

mogelijkheden tot transformatie

voor de ‘family/short break’-vakantie.
Provincie Noord-Brabant
Midpoint Leisure

Kwaliteitsslag verblijfsaccommodaties

Provincie Noord-Brabant

Programma’s / opgaves:

·· Economie (MKB-ers ondersteunen door woud van regels)
·· Sociale Veerkracht (versterken sociale netwerken, actieve
participatie burgers)

·· Economie (MKB-ers ondersteunen door woud van regels, projecten

·· Leegstand (VAB’s, ontwikkelen pilots en innovatieve ontwikkeling

en programma’s ontwikkelen),

VAB’s)

·· Erfgoed (nieuwe economische dragers, ontsluiting)

·· Mobiliteit (experimenten met vernieuwde concepten, mobiele

Vrijetijdseconomie (recreatieve aanbod zichtbaar maken, verbind-

burgers als maatschappelijke opgave).

ingen leggen met VisitBrabant, productontwikkeling rond thema’s

·· Erfgoed (nieuwe economische dragers, ontsluiting)

en iconen)

·· Vrijetijdseconomie (recreatieve aanbod zichtbaar maken,

·· Natuur & Economie (productontwikkeling, routenetwerken).

evenementen)

·· Leegstand (VAB’s)
Waterschappen

ZLTO

Programma’s / opgaves:

·· Natuur (versterken landschap, burgerparticipatie) Milieu en Water

Bevorderen waterrecreatie om mensen te laten genieten van mooi

(projecten PMWP genereren) en Natuur & Economie (product-

water en daarmee bewustwording creëren.

ontwikkeling, routenetwerken, landgoederen, burgerparticipatie)

Versterken Multifunctionele sector in de regio en specifiek onder-

Waterschappen

Bewustwording belang landelijk gebied voor wateroverloop vanuit
de stad en omgekeerd. Klimaatmaatregelen in de stad nemen (meer

steunen agrariërs met een bedrijfstak in leisure.

water en groen in de stad).
Onderwijs

Mogelijkheden praktijkervaring opdoen en onderzoek bij ondernemers uit te voeren

ZLTO

Versterken Multifunctionele sector in de regio en specifiek ondersteunen agrariërs met een bedrijfstak in leisure. Vergroten bewust-

Omgevingspartijen zoals Brabants

Leisure-aanbod in balans te laten zijn met landschapswaarden en

wording belang agrarische sector bij stedeling en bijdragen aan

Landschap, Natuurmonumenten,

natuurwaarden. Zoals Natuurmonumenten zo mooi verwoord:

positief imago van de sector.

Staatsbosbeheer en IVN

“ Wij bieden aan mensen en in samenwerking met mensen en onze
natuur, verwondering, ruimte om te bewegen, te leren, te ontdekken,

Onderwijs

nemers uit te voeren

te ontspannen, te genieten’.
Platform Langstraat

Mogelijkheden praktijkervaring opdoen en onderzoek bij onder-

Mogelijkheden om ondernemers en bezoekers te aan de natuur-

Omgevingspartijen zoals Brabants

Bijvoorbeeld zoals IVN stelt:

gebieden en cultuurhistorie.

Landschap, Natuurmonumenten,

“ IVN werkt aan een duurzame samenleving. Ons idee is dat betrok-

Staatsbosbeheer en IVN

kenheid bij de natuur, duurzaam handelen stimuleert. Daarom laten
wij jong en oud de natuur dichtbij beleven. We verbinden hen met
groene initiatieven rond natuur en maatschappelijke thema’s zoals
voeding, gezondheid en energie.

Platform Langstraat

Vergroten bekendheid (informatie), betrokkenheid burgers, verbeteren fysieke bereikbaarheid landelijk gebied / erfgoed.
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Bijlagen
Resultaat: Er is voldoende en schoonwater en natuurgebieden zijn veerkrachtig.

Resultaat: Het landschap is vitaal en beleefbaar.

Dit resultaat draagt op de volgende manier bij aan de ambities van de partners:

Dit resultaat draagt op de volgende manier bij aan de ambities van de partners:

Ondernemers zoals in samenwer-

Een omgeving waarin recreanten en inwoners kunnen wonen, werken

Ondernemers zoals in samenwer-

Een aantrekkelijk landschap draagt bij aan meer recreatie en dus meer

kingsverband Land van de Hilver

en genieten én dus een plek voor ondernemers is.

kingsverband Land van de Hilver

klanten.

Regio Hart van Brabant

Nadrukkelijk aandacht voor de kwaliteit van de leefomgeving

Regio Hart van Brabant

Ontwikkelen van een samenhangend geheel van ‘kleine’ recreatie

Midpoint Leisure

Een landschap dat bijdraagt aan de aantrekkelijkheid van de regio

rond thema’s als relatie met het landschap, de agro-recreatie en landschapsrecreatie, door de gehele regio heen

voor grote en kleine leisure ondernemers
Provincie Noord-Brabant

Programma’s / opgaves:

Midpoint Leisure

leisure-mogelijkheden.

·· Vrijetijdseconomie (recreatieve aanbod op gebied van water en
natuur zichtbaar maken)

Provincie Noord-Brabant

·· Natuur (ondersteuning aan Natuurnetwerk en realiseren

zichtbaar maken)
Natuur (ondersteuning aan Natuurnetwerk en realiseren Natura2000/

pen, betrokkenheid burgers en ondernemers bij natuuropgaven)

PAS maatregelen, versterken mozaïek van landschappen, betrokkenheid burgers en ondernemers bij natuuropgaven)

natuurlijk water),

Milieu en Water (projecten ontwikkelen PMWP, klimaatontwikkeling,

·· Natuur en Economie (livinglabs ontwikkelen en organiseren),

natuurlijk water)
Natuur en Economie, (livinglabs ontwikkelen en organiseren, burger-

Dit resultaat sluit 1 op 1 aan met ambities van de waterschappen maar

participatie en natuureducatie),

draagt ook bij aan het verenigen van de belangen van inwoners,
bedrijfsleven, landbouw, recreatie, natuur en stadsleven.

Waterschappen

“Nederland is gevormd door water en menskracht. Door de eeuwen
heen is ons land zo aangepast dat het bestand is tegen de grillen van
het water. Door goed waterbeheer houden wij onze voeten droog,
water.”

ZLTO

sector.
Onderwijs

Mogelijkheden praktijkervaring opdoen en onderzoek bij omgevings-

Onderwijs

Bijvoorbeeld zoals Natuurmonumenten aangeeft:

Landschap, Natuurmonumenten,

“De rol van natuur en landschap bij het oplossen van klimaat- en

Staatsbosbeheer en IVN

duurzaamheidsvraagstukken.

Mogelijkheden praktijkervaring opdoen en onderzoek bij ondernemers en omgevingspartijen uit te voeren

Omgevingspartijen zoals Brabants

Bijvoorbeeld:

Landschap, Natuurmonumenten,

“Staatsbosbeheer beheert het groene erfgoed van Nederland;

Staatsbosbeheer en IVN

265.000 ha natuur die we beschermen, die je kunt beleven en die
we samen met en voor anderen duurzaam benutten”.

partijen en waterschappen uit te voeren
Omgevingspartijen zoals Brabants

Mooie boerenerven zorgen voor versterken imago van de agrarische
sector

Via Agrarische Natuurverenigingen stimuleren van agrarisch natuurbeheer en daarmee bijdragen aan het landschap en imago agrarische

Het waterschap werkt aan fraaie waterrijke gebieden in de natuur en
in de stad en controleren de waterkwaliteit van recreatieplassen.

hebben wij schoon water en is er niet teveel, maar ook niet te weinig

ZLTO

Vrijetijdseconomie (recreatieve aanbod op gebied van water en natuur

Natura2000/PAS maatregelen, versterken mozaïek van landschap·· Milieu en Water (projecten ontwikkelen PMWP, klimaatontwikkeling,

Waterschappen

Een aantrekkelijk landschap draagt bij aan meer

Platform Langstraat

Uitvoering projecten op gebied van landschap en natuureducatie.

Hierbij valt te denken aan de natuur die helpt bij het veerkrachtig
opvangen van wateroverlast die klimaatverandering veroorzaakt.
‘Bouwen met de natuur’ zorgt voor meer veiligheid en meer natuurlijke landschappen en draagt bij aan regionale economische
ontwikkeling.
Platform Langstraat
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Uitvoering natuur- en waterprojecten.
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www.leisurelandschap-hartvanbrabant.nl

