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Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,
Kennisnemen van
Kennisnemen van de eerste voortgangsrapportage Brainport Nationale
Actieagenda.
Aanleiding
In het Regeerakkoord is opgenomen dat de mainportstatus van Brainport
Eindhoven zal worden uitgewerkt. Dit is vertaald naar het opstellen van de
Brainport Nationale Actieagenda, waarover u via een statenmededeling bent
geïnformeerd dd. 25 juni 2018. Na een jaar zou u geïnformeerd worden over de
voortgang. De afgelopen maanden hebben Rijk (verschillende departementen),
provincie en regio samen met triple helix stakeholders gewerkt aan de
totstandkoming van de voortgangsrapportage. Hierbij ontvangt u de definitieve
voortgangsrapportage die is opgezet op basis van eerder gemaakte afspraken.
De voortgangsrapportage wordt in de week van 1 juli 2019, vergezeld van een
kamerbrief van staatssecretaris Keijzer, mede namens betrokken
medebewindspersonen naar de Tweede Kamer gezonden. U ontvangt de
voortgangsrapportage gelijktijdig. De provincie is dealpartner van de Brainport
Nationale Actieagenda, vandaar dat ook het provincielogo op de
voortgangsrapportage is opgenomen.

Bevoegdheid
Vanuit de uitvoerende rol bij meerdere provinciale programma’s zijn
Gedeputeerde Staten betrokken bij de Brainport Nationale Actieagenda en de
Regio Deal en sturen wij u deze voortgangsrapportage ter informatie.

Kernboodschap
1. De Brainport Nationale Actieagenda en de Regio Deal Brainport Eindhoven
zijn van groot belang voor Brainport én Brabant
Zowel de Actieagenda als de Regio Deal zijn van groot belang voor Brainport én
Brabant. Brainport Eindhoven is een economische regio van nationale betekenis.
Met een concentratie van kennisintensieve maakindustrie is de regio aanjager
van de innovatie in de Nederlandse hightech sector. Om de sterke positie van de
Brainport in het internationale concurrentieveld te consolideren en verder uit te
bouwen, zet de regio in op het versterken van een onderscheidend
voorzieningenniveau, het aantrekken, opleiden en behouden van technisch talent
op alle onderwijsniveaus en het realiseren van innovaties met maatschappelijke
impact. De benefits van deze Actieagenda zullen niet alleen in de Brainport regio
landen maar ook in de rest van Brabant en ze versterken daarmee ook de
economie van Nederland als geheel. De Actieagenda is gericht op een
structurele meerjarige samenwerking tussen Rijk en regio (incl. provincie) rond
de opgaven en kansen die nodig en mogelijk zijn om de internationale
concurrentiekracht van Brainport Eindhoven te versterken.
De voortgangsrapportage van de Regio Deal is als bijlage opgenomen bij de
voortgangsrapportage van de Brainport Nationale Actieagenda. Daarin is een
subsidie aanvraag gemeld aan PNB voor een deel van de uitvoeringskosten.
Inmiddels is die subsidie verleend, waar uw Staten over zijn geïnformeerd
middels een memo gedeputeerde. Over de co-financiering van de projecten
vindt informatievoorziening plaats via de reguliere beleidslijn en/of de P&C
producten.
2. Via deze voortgangsrapportage willen we de dynamiek van de actieagenda
laten zien.
Voor de Brainport Nationale Actieagenda (BNA) wordt elk jaar een
voortgangsrapportage opgesteld, te beginnen in het tweede kwartaal in 2019 als
we een jaar onderweg zijn met de BNA.
Door een beknopte weergave van de belangrijkste resultaten, veel voorbeelden
en tegelijkertijd ook een overzicht van de stand van zaken van alle 61 acties in
een tabel, worden de stappen duidelijk die echt bijdragen aan een duurzame
agglomeratiekracht voor de regio. De uitvoering verloopt conform planning.
Voor de pijler talent zien we dat Arbeidsmarktbeleid BNA steeds meer te
koppelen is aan talent en talentontwikkeling vanuit de provinciale organisatie.
Wij zien dit als een positieve ontwikkeling die versterkend zou kunnen werken.
Het accent licht op het aantrekken en behouden van talent op alle
onderwijsniveaus met passende financiering.
Voor de pijler kennis, innovatie en ondernemen is de publiek private
samenwerking PhotonDelta een belangrijke mijlpaal voor de sleuteltechnologie
fotonica. Daarnaast zijn stappen gezet in het versterken van het Brainport
Eindhoven Startup Ecosysteem en financiering.
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Voor een aantal projecten die vallen onder de pijler voor het versterken van het
vestigingsklimaat van Brainport zijn er dit jaar belangrijke resultaten geboekt. Zo
zijn er voor een goede bereikbaarheid van Brainport Eindhoven concrete
afspraken gemaakt tussen Rijk en regio in SmartWayZ.NL en op de MIRT-tafel.
Bijvoorbeeld voor het verbeteren van de bereikbaarheid van de Run.

Voor digitalisering is een belangrijke mijlpaal het innovatieprogramma Fabriek
van de toekomst op de Brainport Industry Campus. Er ligt een mooie
infrastructuur voor mkb ondernemers om aan de slag te gaan met Smart
Industry ontwikkelingen (digitalisering, robotisering, 3d printen, etc.).
De pijler maatschappelijke innovaties is o.a. gericht op gezondheid en energie.
Het gaat dan bijvoorbeeld om ontwikkeling van de juiste digitale
zorginfrastructuur resp. het werken aan nieuwe technologieën voor conversie en
opslag van energie. De fundamenten van de regionale zorginfrastructuur komen
uit een eerder samenwerkingsproject, namelijk Brainport Healthy Living, dat door
de provincie mede mogelijk is gemaakt.
Er wordt intensief samengewerkt op de realisatie van gekozen prioriteiten, op de
nadere uitwerking van kansen die in de BNA zijn gesignaleerd, en op het
formuleren van de agenda voor de toekomst. Bij dat laatste is de aandacht sterk
gericht op de economische kansen binnen de verschillende maatschappelijke
uitdagingen.
Consequenties
1. De provincie heeft als partner van Brainport Nationale Actieagenda en de
Regio Deal Brainport Eindhoven een inspanningsverplichting om bepaalde
acties uit te voeren.
De provincie is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de
Actieagenda. Veel van de hierin opgenomen ambities en acties sluiten aan bij
provinciale programma’s en doelen. Op tal van thema’s werkt de provincie al
intensief met de Brainportregio en het Rijk samen. Denk aan de Brainport
Industry Campus, het ontwikkelen, aantrekken en behouden van talent, het
masterplan fotonica, de Brabant Startup Alliance, het project Fuelliance en de
bereikbaarheidsacties (via de MIRT-tafel en via SmartWayZ.nl). Bij ongeveer
driekwart van de genoemde acties in de Actieagenda is de provincie op enigerlei
wijze betrokken, in overigens sterk variërende intensiteit. Bestaande juridische,
financiële en beleidsmatige kaders zijn daarbij leidend. Deze lijn is afgelopen jaar
strikt gehanteerd. De inspanningsverplichting wordt mede ingevuld door het
partnerschap via de bestuurlijke en ambtelijke betrokkenheid van de provincie bij
met name de Brainport Nationale Actieagenda.
2.

Via deze voortgangsrapportage kunnen we inspelen op actuele internationale,
landelijke en regionale ontwikkelingen.
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De 5 pijlers/thema’s blijven focus van de actieagenda, maar tegelijkertijd met
ruimte om in te kunnen spelen op aandachtspunten en actuele ontwikkelingen.
In deze voortgangsrapportage wordt de blijvende urgentie ook in relatie tot
actuele internationale, landelijke en regionale ontwikkelingen geschetst waar we
met de BNA nog meer op kunnen inspelen met aandachtspunten voor de
komende periode zoals: de brede welvaartsgedachte, het beter
betrekken/bereiken van het mkb, benutten innovatiekracht voor oplossingen
voor maatschappelijke uitdagingen.

Europese en internationale zaken
Nvt
Communicatie
Nvt
Vervolg
De Voortgangsrapportage BNA is in de week van 1 juli naar de Tweede Kamer
verzonden en wordt na het zomerreces besproken.
De voortgangsrapportage van de regio deal Brainport gaat in het najaar naar de
Kamer, aangezien LNV over regiodeals de Kamer in een verzamel
voortgangsrapportage over meerdere regiodeals informeert. De intentie is om u
jaarlijks te informeren over de voortgang van de actieagenda gedurende de
looptijd.
Bijlagen
1. Voortgangsrapportage Brainport Nationale Actieagenda
2. Voortgangsrapportage Regio Deal Brainport Eindhoven

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

Opdrachtgever: De heer M. Glaudemans, Mglaudemans@brabant.nl
Opdrachtnemer: Mevr. S. Schiffeleers, Sschiffeleers@brabant.nl
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