Resultaten Internationalisering periode 2015 – 2019

Internationale innovatiesamenwerking
Met de toekenning van de, in het bestuursakkoord toegezegde, impulsgelden voor Internationalisering
is in 2016 een start gemaakt met internationale innovatiesamenwerking. Focus voor deze
internationale innovatiesamenwerking is gelegd op de technologieën waarin Brabant een leidende
positie heeft.
Eén van deze technologieën is de (geïntegreerde) fotonica waarin TU/e, met daaraan gekoppeld
PhotonDelta, als wereldleider mag worden aangemerkt. Op dit leiderschap te laten beklijven binnen
de fotonica, heeft PhotonDelta met medewerking van de provincie Noord-Brabant de eerste World
Technology Mapping Forum (WTMF) georganiseerd waarbij de basis is gelegd voor het opstellen van
een wereldwijde roadmap geïntegreerde fotonica. Video’s van de presentaties die tijdens deze eerste
edititie WTMF zijn gehouden zijn hier te zien.

Foto: John en Monique Claassen

Fotonica wordt niet alleen door de provincie Noord-Brabant onderkent als belangrijke technologie,
maar ook door de provincies Overijssel en Gelderland. Om een vuist te maken richting nationale
overheid, is tijdens de WTMF 2017 een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de provincies
Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel waarin is afgesproken samen te werken op het gebied van
de ontwikkeling van fotonica.
De organisatie van WTMF heeft er ook toe geleid dat er binnen Europa een Europese Alliantie
Fotonica is opgestart waarvan PhotonDelta de trekker is. Het aantal aangesloten Europese regio’s
groeit nog steeds.
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Een andere technologie waarin Brabant een prominente rol speelt is mechatronica. Naast Brabant
bekleedt de Oostenrijkse regio Ober Österreich met Linz een cruciale rol in de ontwikkelingen binnen
de mechatronica. Samen met Linz heeft de provincie Noord-Brabant in Linz een kick-off meeting
European Mechatronic Alliance georganiseerd wat het startschot is geweest voor de oprichting van
een Europese alliantie mechatronica.

Om de toonaangevende Brabantse kennisinstellingen (Holst Centre, AMsystems, Solliance, PITC)
wereldwijd te positioneren en te faciliteren in het werven van internationale klanten voor het verrichten
van toegepast onderzoek, organiseert de provincie Noord-Brabant Brabant Innovation Days (BID) in
de kennis-as Tokio – Israël – USA.
De eerste in de reeks georganiseerde BID’s was een BID in Tel Aviv. De resultaten voor de
deelnemende Brabantse kennisinstellingen die BID Tel Aviv heeft opgeleverd, was voor de provincie
Noord-Brabant de reden om soortgelijke BID’s te organiseren in Japan en de USA.

BID Tel Aviv
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De BID in Tokio heeft plaatsgevonden op 9 april 2018 en was zeer druk bezocht waarbij de keynote
speech gegeven door Vice-president van Panasonic zeer tot de verbeelding sprak. De deelnemende
Brabantse kennisinstellingen hebben allemaal kansrijke leads aan de BID overgehouden.

BID Tokio

De BID USA heeft in 2018 op twee locaties plaatsgevonden. Zowel in Boston als San Francisco zijn
door de deelnemende Brabantse kennisinstellingen goede resultaten geboekt.

BID USA

De resultaten geboekt tijdens de Brabant Innovations Days rechtvaardigen de continuering van deze
dagen in Japan, Israël en USA in een jaarlijks terugkerende cyclus.
Duitsland
Door in 2014 deel te nemen aan de Hannover Messe, waar Nederland partnerland was, heeft de
provincie de basis gelegd voor samenwerking met (Zuid-) Duitsland. In de periode 2015 -2019 is
deze samenwerking verder uitgebouwd en geïntensiveerd.
Om de kansen voor Brabant in Zuid-Duitsland te verkennen en te realiseren werkt aanwezigheid in
Zuid-Duitsland bevorderend. Daarom heeft de provincie Noord-Brabant met ingang van april 2016
een vaste Brabantse vertegenwoordiger gestationeerd bij het Consulaat Generaal in München.
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Tijdens de Hannover Messe 2014 heeft de provincie Noord-Brabant de basis gelegd voor
samenwerking met de Duitse deelstaat Baden-Württemberg. De Duitse interesse in Brabant heeft in
2015 geresulteerd in de positie van partnerregio die aan Noord-Brabant is toegekend voor de beurs
en conferentie World of Energy Solutions editie 2015.

World of Energy Solutions 2015

In 2017 is een basis gelegd voor het ontwikkelen van een samenwerking met de Beieren. Als
onderdeel van het opleidingsprogramma “Public Administration and Leadership” (zie vanaf blz. 108 )
dat de Staatskanzlei van Beieren organiseert voor talentvolle jonge medewerkers, zijn de cursisten
voor de leergang 2016/2017 door gedeputeerde Pauli, Commissaris van de Koning Van de Donk en
Statenlid Oosterveer ontvangen. De ervaringen die zijn opgedaan bij de ontvangst van de Duitse
cursisten heeft Brabant doen besluiten te onderzoeken of een soortgelijke uitwisseling voor Brabantse
ambtenaren met Beieren tot mogelijkheden behoren.
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De positie als betrouwbare samenwerkingspartner die Brabant de afgelopen jaren in (Zuid-)Duitsland
heeft verworven uit zich ook in de prominente rol die onze provincie toebedeeld heeft gekregen in de
Koningsdag recepties in Nürnberg, Stuttgart en München.
De interesse voor Brabant heeft zich gedurende de periode 2015 – 2019 uitgebreid van de ZuidDuitse deelstaten naar de deelstaten Thüringen en Saksen.
In oktober 2017 heeft Minister Dülig van de deelstaat Saksen een bezoek gebracht aan Brabant.

Als onderdeel van zijn bezoek aan Nederland, heeft Minister President Bodo Ramelow (Thüringen) op
7 september 2018 een bezoek gebracht aan Brabant waarbij ASML en Vincentre zijn bezocht. De
meereizende Thüringense bedrijvendelegatie heeft een matchmaking programma gevolgd op de
Hightech Campus.
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Vlaanderen
De deelstaat Vlaanderen grenst aan Noord-Brabant. Voor GS is het vanzelfsprekend dat de provincie
samenwerkt met Vlaanderen en de Vlaamse provincies. Gedeputeerde Staten willen niet alleen betere
politiek-bestuurlijke contacten op Vlaams niveau, het gaat er ook om de kennissamenwerking te
versterken. Dat beleid zit verankerd in het bestuursakkoord van de huidige coalitie.
De afgelopen jaren zijn stappen gezet om de banden verder aan te halen en Noord-Brabant beter op
het netvlies te krijgen in Vlaanderen. Gedeputeerde Pauli heeft daar vanuit zijn economische
portefeuille en op het vlak van internationalisering een belangrijke bijdrage geleverd. De provincie
Noord-Brabant werkt samen met zowel provincies in Vlaanderen als het Vlaams Gewest, de
bestuurslaag boven de provincies.
In september 2015 heeft het College van GS een bezoek gebracht aan de Deputatie van de
provincie Antwerpen. Tijdens de boottocht door de haven was de Antwerpse wethouder Marc van
Peel te gast. Het gesprek ging o.a. over de positie van Moerdijk en mogelijke samenwerking.

In de zomer van 2016 heeft het College van GS een bezoek gebracht aan de Deputatie van de
provincie Vlaams-Brabant. Gastspreker was prof. Koenraad Debackere, gedelegeerd bestuurder van
KU Leuven Research & Development. De universiteit van Leuven is volgens een ranking van Thomson
Reuters al enkele jaren op rij de meest innovatieve universiteit van Europa.

In 2016 heeft de naaste adviseur van de Vlaamse Minister-President een bezoek gebracht aan het
provinciehuis in Den Bosch om te praten over samenwerking. Dit gesprek heeft geresulteerd in een
bezoek van het College van GS aan Brussel in september 2017. Tijdens dit bezoek vond een overleg
plaats met de Vlaamse Minister-President.
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In november 2016 bracht het Belgisch koningspaar een bezoek aan Nederland en werd een
volledige dag doorgebracht in Noord-Brabant. Het hoge gezelschap met in hun kielzog regionale
bewindslieden, bracht een bezoek aan de High Tech Campus in Eindhoven, waar dor de Belgische
partners allerlei workshops waren georganiseerd. Gedeputeerde Pauli en CdK Van de Donk waren
als gastheren van de provincie aanwezig.
De relaties met het Vlaams Gewest, de hogere bestuurslaag in Vlaanderen, zijn de afgelopen jaren
stap voor stap uitgebouwd. Hoogtepunt was het bezoek van de Vlaamse Minister-President Geert
Bourgeois op 24 augustus 2018. Het Vlaamse gezelschap bezocht o.a. de High Tech Campus en het
Holst Centre in Eindhoven.

Vlaanderen heeft sinds lange tijd een eigen vertegenwoordiger in Den Haag. Deze
vertegenwoordiger, Axel Buyse, was de voorbije jaren een belangrijke schakel tussen Brabant en de
Vlaamse regering. Hoewel Vlaanderen op zichzelf een grote ambitie heeft om internationaal een rol
van betekenis te spelen, is er duidelijk oog voor de Zuid-Nederlandse provincies en voor Brabant in
het bijzonder.

Brabantdag
Er bestaan goede banden tussen Noord-Brabant en Vlaams-Brabant. Door de Brabantdag, die
tweejaarlijks wordt georganiseerd, worden deze banden versterkt en ontmoetingen mogelijk gemaakt.
Daarom is tijdens de Brabantdag 2016 een samenwerkingsovereenkomst met de provincie VlaamsBrabant getekend.
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Het thema voor de Brabantdag 2018 was “Grenzeloos verbinden en ondernemen”. De editie 2018
heeft plaatsgevonden in Breda waarbij de deelnemers bedrijven en instellingen in de regio konden
bezoeken. Tesla was één van de bedrijven waaraan een bezoek kon worden gebracht.

Vlaams Nederlandse Delta
De Vlaams Nederlandse Delta (VND) is een netwerk van drie Vlaamse en drie Nederlandse
provincies rond de belangrijkste zeehavens in de delta. Jaarlijks organiseert de VND een conferentie.
In november 2017 was de conferentie in Roosendaal. Deze stond in het teken van de cyberveiligheid
van havens. Tijdens de conferentie heeft gedeputeerde Pauli een debat gevoerd met o.a. de CEO van
de Port of Rotterdam, Allard Castelein.

China/Jiangsu
Sinds 1994 onderhoudt de provincie Noord-Brabant een samenwerkingsrelatie met de Chinese
provincie Jiangsu. Dat deze samenwerkingsrelatie aan Chinese zijde zeer wordt gewaardeerd heeft
zich geuit in het Ereburgerschap van de provincie Jiangsu dat aan Commissaris van de Koning Van de
Donk is toegekend. Daarnaast ontving Eelko Brinkhoff (BOM) in september 2018 de Jiangsu
Friendship Award.

CdK Van de Donk ereburger van Jiangsu.
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Op 14 september 2016 heeft de vice voorzitter van het Provinciale politiek adviesorgaan CPPCC van
Jiangsu, de heer Yang Xinli, een bezoek gebracht aan Brabant. De groep kwam specifiek naar
Brabant om te leren van de oplossingen die hier al worden toegepast op het gebied van slimme
waterzuiveringssystemen.

Dit bezoek kreeg een vervolg in 2018. Op 26 oktober 2018 bracht de voorzitter van de CPPCC,
mevrouw Huang, een bezoek aan Brabant. Het bezoek stond voornamelijk in het teken van de
treinverbinding tussen Tilburg en Chengdu (de Zijderoute). Er is Chinese interesse in verdere
samenwerking met Brabant om de railverbinding verder door te trekken naar de provincie Jiangsu.

De relatie tussen Brabant en Chengdu en de positionering van logistiek Brabant in zowel Chengdu als
in de provincie Jiangsu, waren onderdelen van een missie die heeft plaatsgevonden in november
2018.
In 2017 stond de missie die door de provincie Noord-Brabant is georganiseerd naar Jiangsu, in het
teken van hightech. Tijdens deze missie is een innovatiesamenwerking gestart tussen Holst Centre en
de Nanjing Technological University. In dit 3-jarig onderzoeksprogramma werken beide partijen
samen op de thema’s Smart Windows en Medical Sensors.
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Expert-sessie
De activiteiten en de toenemende economische belangen van China wereldwijd zijn om verschillende
redenen in Noord-Brabant sterk merkbaar. In het begin van 2018 zijn in aanloop tot de climax in
oktober 2018 een aantal onderzoeken uitgevoerd, welke naar de expert sessie van oktober 2018
hebben geleid. Hierin diende vragen beantwoord te worden over China en de rol van de provincie als
het gaat om China. Dit heeft ertoe geleid dat de wens is ontstaan om de Chinese interesse te willen
begrijpen, en de mogelijke effecten hiervan te kunnen voorspellen. Met deze achtergrond zijn er naar
verschillende onderwerpen onderzoeken verricht, op de gebieden die als voor Noord-Brabant relevant
worden ervaren of op potentieel “gevaarlijke” onderwerpen waar bij Noord-Brabantse partijen minder
kennis beschikbaar was.
De onderwerpen waarop gericht werd zijn de Chinese economische strategieën, hierin met name het
Belt and Road Innitiative en het Made in China 2025 initiatief. Beide strategieën hebben op de provincie
Noord-Brabant grote invloed en kunnen in de toekomst een nog intensiever bepalende rol gaan spelen.
De invloeden van de strategieën in combinatie met mogelijk nadelige gevolgen van handel met China
in met name het potentiele verlies van intellectuele eigendommen of de nadelige effecten van het
misbruik van mensenrechten in China zijn een directe aanleiding om hier kennis over op te doen en dit
in te zetten om het Brabantse bedrijfsleven hier kennis van te laten nemen.
De zogenoemde expert-sessie is gebruikt om met de ondersteuning van de heren Pauli en van de Donk
en experts op het gebeid van de bovengenoemde onderwerpen op een open wijze te discussiëren met
grote Brabantse bedrijven, kennisinstellingen, onderzoeksinstelling en de B5 steden over wat de rol van
de provincie zou kunnen en moeten zijn als het gaat om China.
De uitkomst van de sessie was met name het ophalen van antwoorden op de vraag: welke rol dient de
provincie te spelen als het gaat om China? Het verkregen antwoord, de achtergrond van de sessie en
de indrukken van de missie die in november van 2018 hebben plaatsgevonden zijn gaan dienen als
inleiding voor een nieuwe stap nodig geacht en ingegeven door China-partners: namelijk het formuleren
van een nieuwe strategie China. Op het moment van schrijven wordt de laatste hand gelegd aan een
nieuw geformuleerde strategie als het gaat om China, hierin meegenomen de ideeën uit de
onderzoeksrapporten en partners
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