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Geachte heer Van Pinxteren,
Bij brief van 15 mei 2019, ingekomen op 22 mei 2019, heeft u namens de
Lokaal Brabant fractie schriftelijke vragen gesteld.
Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

1. Herkent het college de vlucht van kennis en kenniswerkers van het
Brabantse platteland en het Land van Cuijk in het bijzonder naar andere
regio’s in Nederland
Antwoord: Ja. De “braindrain” van Brabant is voor Uw Staten aanleiding
geweest om in een motie aan ons college te vragen te komen met een actieagenda. Uit onderzoek blijkt dat er met name wegtrek is van hoogopgeleide
jongeren van de randgemeenten naar de steden in Brabant, maar ook naar
andere regio’s in Nederland (met name de Randstad). Deels is dit te verklaren
door het ontbreken van specifieke opleidingen aan Brabantse universiteiten en
de beschikbaarheid van op de vraag afgestemde (aantrekkelijke) banen in
Brabant. Wel zien we daarentegen dat het aantal internationale studenten,
dat zich na afronden van de studie (tijdelijk) in Nederland (en Brabant)
vestigt, toeneemt.
Specifieke cijfers voor het Land van Cuijk hebben wij thans niet. Op dit
moment vindt daarnaar onderzoek plaats, waarvan de resultaten in september
2019 worden verwacht.
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2. Is het college het met ons eens dat dit op langere termijn grote gevolgen
zal hebben voor de leefbaarheid en de regionale bedrijvigheid op het
Brabantse platteland?
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Antwoord: Het college is van mening dat dit op de langere termijn effecten
kan hebben op de leefbaarheid en de regionale bedrijvigheid op het
Brabantse platteland. Tegelijkertijd ligt er ook een verantwoordelijkheid bij de
werkgevers om aantrekkelijk te zijn en blijven voor het aantrekken en
behouden van (regionaal) talent.

3. Welke acties kan de provincie in samenwerking met gemeenten en
bedrijfsleven ondernemen om deze ontwikkelingen een halt toe te roepen?
Antwoord: Als uitwerking van de motie ‘Toekomstige Talentenagenda van
Brabant 2025’ zijn Uw Staten in februari 2019 geïnformeerd over de
voortgang. Toen zijn korte- en middellange termijn acties aangekondigd.
De korte termijn acties zijn reeds in uitvoering, waaronder het begeleiden van
het MKB in het kader van employer-branding, het opzetten van een
klankbordgroep onder hoogopgeleide talenten voor verder onderzoek naar
de wensen en behoeften van talent op het gebied van het woon- en
werkklimaat. Op 19 juni a.s. zal een brede (triple-o helix)
stakeholdersbijeenkomst plaatsvinden, om verder toe te werken naar de
middellange termijnacties.
Tevens wordt er op dit moment, in opdracht van de gezamenlijke gemeenten
van Land van Cuijk en in afstemming met de Provincie, een analyse gemaakt
van de functionele ruimtelijke samenhang in de regio en tussen de regio en
aanpalende regio’s. In het onderzoek is vooral aandacht voor de economie,
arbeidsmarkt en beroepsbevolking. Donderdag 23 mei 2019 is het
conceptrapport gepresenteerd aan de bestuurders van de betreffende
gemeenten en rond september zal het rapport definitief worden opgeleverd.
Op basis daarvan zal er een gezamenlijk plan van aanpak worden
opgesteld.
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4. Is het college van GS bereid de dialoog met de regio’s aan te gaan om te
komen tot een duurzame aanpak van dit vraagstuk en de braindrain vanuit de
Brabantse regio’s om te keren ten gunste van het in stand houden van de
leefbaarheid en bedrijvigheid op het Brabantse platteland.
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Antwoord: Ja. De bijeenkomst van 19 juni is hiervan een mooi voorbeeld.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

drs. M.J.A. van Bijnen MBA
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