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Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,
Kennisnemen van
Proces totstandkoming Economische Visie Brabant 2030
Aanleiding
In het Bestuursakkoord 2019-2023 is een nieuwe economische visie
aangekondigd met het perspectief richting 2030. Het huidige Economisch
Programma Brabant loopt eind 2020 af. Bij de begroting 2020 heeft Provinciale
Staten voor de trendbreuk: “versterken van onze duurzaam concurrerende
innovatieve economie” een bestuursopdracht vastgesteld.
In de komende maanden gaan wij met onze partners (gemeenten,
vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, Rijk, kennisinstellingen) in gesprek
over de economische visie. Wij willen u net zoals de stakeholders actief
betrekken bij de ontwikkeling van de economische visie en hechten dan ook
grote waarde aan gedachtewisseling hierover met Provinciale Staten.
Bevoegdheid
Provinciale Staten zijn bevoegd tot het stellen van kaders. Gedeputeerde Staten
zijn verantwoordelijk voor de uitvoering. De Economische Visie Brabant 2030 is
een koersdocument en vormt daarmee het kader waarmee richting gegeven
gaat worden aan het economisch beleid in de nieuwe bestuursperiode.
Kernboodschap
We werken naar een koersdocument bevattende een visie en
handelingsperspectief met betrekking tot de rol van de provincie om te komen tot
verdere economische systeemversterking en innovatie, passend bij de
beschikbare middelen en instrumentarium. Hierin brengen we ook in beeld tot
welke gecoördineerde investeringen we willen komen op het gebied van

innovatiebeleid, kennisvalorisatie, verduurzaming en digitalisering van de
economie.
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De Economische Visie Brabant 2030:
 Bevat een visie en een handelingsperspectief m.b.t. de rol van de
Provincie voor de bevordering van een internationaal concurrerende
innovatieve economie in Brabant, die zorgt voor werkgelegenheid en
die maximaal bijdraagt aan maatschappelijke transities;
 Maakt onderscheid tussen doorlopend beleid (“de basis op orde”, denk
aan het generieke startersbeleid) en de nieuwe, scherpe keuzes die
moeten worden gemaakt met het oog op beschikbare (en te mobiliseren)
middelen en bestuurlijke accenten;
 Bevat een visie op de positie en rol van de Provincie als middenbestuur
tussen gemeenten, regionale triple helix-en, het Rijk en Europa;
 Beschrijft de interactie tussen de trendbreuk economie en de andere
trendbreuken en beschrijft hoe economie bijdraagt aan de andere
opgaven en vice-versa;
 Geeft kaders voor uitvoeringsprogramma’s van uitvoeringsorganisaties
(o.a. de BOM), projecten en instrumenten (inhoudelijk en financieel);
 Maakt onderscheid tussen de lange (wat kunnen we nu al zeggen over
de koers naar 2030), de middellange (deze bestuursperiode) en de
korte termijn. Inclusief een methodiek van monitoring en tussentijdse
evaluatie omdat we in een snel veranderende wereld geregeld het
beleid moeten kunnen bijsturen en nader invullen op basis van nieuwe
feiten en inzichten;
 Geeft invulling aan de toezegging van gedeputeerde Van Gruijthuijsen
bij de begrotingsbehandeling 2020 op 8 november 2019 om samen
met Provinciale Staten aandacht te schenken aan een ethisch
toetsingskader op technologie en sleutel technologieën een plek te
geven in de Economische Visie 2030.
 Maakt gebruik van reeds beschikbare informatie, cijfers en
verkenningen.
Proces
Met de Bouwsteen Economie & Internationalisering, heeft reeds een brede
consultatie plaatsgevonden. Met deze input als basis wordt er tot en met mei
2020 gesproken met onze stakeholders. Zo willen wij bijvoorbeeld het MKB
betrekken bij de totstandkoming van de visie omdat de Brabantse economie zich
kenmerkt door relatief veel familiebedrijven.
Via een informerende themabijeenkomst en een werkbezoek(en) willen wij u
meenemen in het vormen van een economische visie.
Naar verwachting zal na het zomerreces de economische visie 2030 aan u
worden aangeboden.
Consequenties
Er zijn geen extra financiële consequenties. Een besluit over de inzet van
middelen komt pas aan de orde bij vaststelling van de nieuwe Economische Visie
Brabant 2030 of bij de Begroting 2021.
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Europese en internationale zaken
In Europa wordt het economisch beleid ook herijkt. In de EU speelt momenteel
de voorbereiding op de nieuwe fondsenperiode vanaf 2021, waartoe lidstaten
momenteel strategische documenten opstellen. Voor ons landsdeel is dat
strategisch document de Regionale Innovatie en onderzoeksstrategie (RIS3). De
RIS3 is een vereiste voor alle Europese regio’s die gebruik willen maken van het
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en is een onderbouwde
prioritering voor investeringen in innovatie zodat dáar kan worden geïnvesteerd
waar het concurrentievoordeel ligt. Een dergelijke strategie geeft daarmee op
basis van de potentie van de regio aan waar zich kansen voor specialisatie
bevinden.
Communicatie
Met de Bouwsteen Economie & Internationalisering als basis, waarbij reeds een
brede consultatie heeft plaatsgevonden, nodigen wij statenleden en externe
stakeholders van harte uit om met ons in gesprek te gaan bij het opstellen van de
visie.
Vervolg
Naar verwachting zal de Economische Visie Brabant 2030 nog voor zomer
2020 aan GS en direct na de zomer 2020 aan uw Provinciale Staten worden
aangeboden ter vaststelling.

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

Programmamanager: de heer J.W. Stad, (073) 681 29 89, jwstad@brabant.nl.
Opdrachtnemer: de heer A.J.M. van de Ven, (06) 18 30 31 40,
avdven@brabant.nl.
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