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Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,

Aanleiding
Op 16 oktober jongstleden hebben uw Staten het Beleidskader Economie 2030
vastgesteld. Met deze vaststelling kunnen we overgaan tot uitvoering van het
kader. Op dit moment werken we hard aan een viertal nieuwe
uitvoeringsagenda’s. Deze agenda’s brengen in beeld welke activiteiten we gaan
opstarten, welke prestaties we daarbij voor ogen hebben, met wie we daarbinnen
gaan samenwerken en welke financiële inzet we voorzien.
Middels Besluit 73/20 met betrekking tot het Beleidskader Economie hebben
Provinciale Staten tevens besloten om het college van Gedeputeerde Staten
opdracht te geven ‘jaarlijks voor de begrotingsbehandeling te rapporteren over
de voortgang bij de uitvoering, de bereikte prestaties (KPI’s) en actualisatie van
de middelen en de planning in het volgende jaar in een voortgangsdocument
‘Programmering Economie, Kennis en Talentontwikkeling’. We hebben
afgesproken een ontwerp van dit programmeringsdocument met u te delen. Met
deze mededeling bieden we u een concept aan, op basis waarvan we graag
met u – in een oordeelsvormende themabijeenkomst – in gesprek gaan.
Bevoegdheid
Vanuit uw controlerende taak kennis te nemen van de programmering die
Gedeputeerde Staten vanuit onze uitvoerende rol treffen in het kader van het
Beleidskader Economie 2030 en de consequenties die deze hebben op de
begroting. Wij willen daar graag met uw Staten over in gesprek.

Kernboodschap

Datum

1. De koppeling met de opgaven in het Beleidskader Economie

8 december 2020

Het programmeringsdocument volgt de ordening die het beleidskader aanbrengt
in de aanpak van de opgaven. De vier opgaven staan daarbij centraal: het
missiegedreven innovatiebeleid, een veerkrachtige arbeidsmarkt,
Europa/internationalisering en een sterke ruimtelijk-economische structuur. Vanuit
die opgaven werken we de komende maanden aan de uitvoeringsagenda’s. Het
gaat concreet om vier agenda’s: ‘Data-economie´, ‘Circulaire economie’,
‘Toekomstbehendige clusters & versterking triple helixsamenwerking’ en
‘Doorontwikkeling campussen, science parks & stedelijke innovatiedistricten ’. We
verwachten de eerste twee genoemde agenda’s op korte termijn aan u te kunnen
voorleggen. De vijfde agenda is het actieplan ‘Talent voor de kenniseconomie
van morgen’. Deze heeft u al in juni besproken en vastgesteld.
2. Het opnemen van KPI’s
Per opgave schetsen we welke activiteiten we voor ogen hebben en op welke
wijze deze activiteiten bijdragen aan beoogde doelstellingen van het
beleidskader. Tegelijk schetsen we per opgave welke output het moet opleveren.
Deze KPI’s hebben we zoveel als mogelijk concreet en meetbaar gemaakt. Tot
slot hebben we inzichtelijk gemaakt welke inzet in capaciteit, middelen en/of
activiteiten we gaan plegen. We hebben daarvoor het begrotingshoofdstuk
economie uit de begroting 2021 gevolgd. Tegelijk hebben we – vooruitlopend
op de uitvoeringsagenda ‘Data-economie’ – informatie uit deze agenda als
voorbeeld ingevoegd. Op deze manier krijgen uw Staten een indruk hoe de 4
uitvoeringsagenda’s en de daarin beschreven KPI’s in het
programmeringsdocument gaan landen.

3. Koppeling met middelen
Per opgave geven we een indicatie van de middelen die we vanuit de reserve
van het programma Economie, kennis en talentontwikkeling willen inzetten. Het
gaat hier nadrukkelijk om een prognose/indicatie. We bepalen vanuit de ambitie
die we formuleren (de gewenste output) welke inspanningen daarvoor nodig zijn.

4. Samenwerking met partners

Voor de realisatie van de geschetste KPI’s zijn we - vooral in het domein van
economie, kennis en talentontwikkeling - sterk afhankelijk van partners, zoals het
bedrijfsleven, kennisinstellingen, economic boards, triple helixorganisaties en
arbeidsmarktregio’s. De uitvoeringsagenda’s maken inzichtelijk op welke manier
wij met hen samenwerken en opgaven realiseren. Met iedere partner maken we,
afhankelijk van de rol en thema, gericht afspraken. In die afspraken zullen we, in
lijn met de door u aangenomen motie ‘Slimme en meetbare KPI’s’, meetbare
prestaties opnemen, waarop we gezamenlijk moeten leveren en waarop we als
Provincie kunnen sturen. U kunt bijvoorbeeld denken aan meetbare afspraken met
de BOM in hun jaarplannen en met de arbeidsmarktregio’s in Pact Brabantverband, zoals ‘70% van de portfoliobedrijven draagt bij aan 1 of meer
maatschappelijke opgaven’, ‘het vergroten van de bruto arbeidsparticipatie naar
75% (is momenteel 71,3%)’ en ‘Ondersteunen van 110 start- en scale-ups binnen
cluster data’.
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5. Sturen en bijsturen
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Het programmeringsdocument heeft als doel jaarlijks inzicht te geven in de
voortgang van de realisatie van opgaven, in de bereikte resultaten en in de
besteding van de middelen. In de uitvoeringsagenda’s zullen we aangeven welk
deel van het budget we per jaar denken weg te zetten en om die reden uit de
reserve van het programma Economie, kennis en talentontwikkeling overbrengen
naar de begroting. Op deze manier kiezen we voor een benadering van adaptief
programmeren en realistisch ramen en uitvoeren.
Consequenties
1. Bij de realisatie van de doelstellingen van de uitvoeringsagenda’s zijn we
– op vele activiteiten – afhankelijk van de inbreng en inzet van partners.
Als blijkt dat de outpunt met minder middelen realiseerbaar is of wanneer
onvoldoende inzet wordt gepleegd in het netwerk, is het mogelijk dat we
niet alle middelen volgens planning gaan inzetten.
2. Het verantwoorden van activiteiten, doelstellingen en middelen via
programmeringsdocumenten richting uw Staten is niet nieuw. Dat gebeurt
immers ook in andere programma’s. Aangezien onze invloed op en
ontwikkelingen in de economie niet direct te voorzien zijn, we minder
langjarige investeringen kennen (zoals bijvoorbeeld bij mobilitei/infra) en
we minder dan andere programma’s te maken hebben met wettelijke
(Europese) kaders, kiezen we ervoor om met kwalitatieve en kwantitatieve
KPI’s te gebruiken, zodat we adaptief kunnen programmeren, daarmee
inspelen op maatschappelijke opgaven en innovaties en inzichtelijk
kunnen maken waarom welke middelen uit de reserve worden gehaald.
Europese en internationale zaken
We zorgen dat we rondom de uitwerking van de versnellingsopgaven en het
versterken van de Brabantse innovatiecoalities, zoals benoemd in het
Beleidskader Economie 2030, volop internationaal/Europees verbonden zijn en
verkennen – ook in het licht van de coronacrisis – of de bestaande ketens nog
optimaal werken of dat ze nog sterker gemaakt moeten worden. Met Stimulus
werken we aan de uitvoering van het Beleidskader door
cofinancieringsmogelijkheden slim in te zetten. Inmiddels zijn ook met het Rijk
afspraken gemaakt over de beschikbaarheid van extra middelen voor herstel die
de Europese begroting biedt (REACT-EU, JTF en RRF). Eind november hebben we
met de Staatssecretaris van EZK een akkoord bereikt om een substantieel deel van
deze nieuwe middelen ook naar onze regio te halen. U zult daarover in een
separate Statenmedeling ‘Update corona herstelaanpak Provincie Noord-Brabant’
worden geïnformeerd.
Communicatie
Communicatie over de uitvoering van het Beleidskader Economie 2030 is
momenteel goed belegd in onze bestaande communicatiemiddelen, met
www.toekomstbehendigbrabant.nl als basis. Dit platform is op 25 november
jongstleden gelanceerd met een heuse digitale kick-off en is gericht op onze
partners en burgers. We blijven actief communiceren over nieuwe ontwikkelingen
die betrekking hebben op de uitvoering van het Beleidskader, zoals de
presentatie van de nieuwe uitvoeringsagenda’s.
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Vervolg
We hebben afgesproken een ontwerp van het programmeringsdocument met u te
delen. Daarover gaan we graag met u in gesprek – in een oordeelsvormende
themabijeenkomst – om gezamenlijk het echte programmeringsdocument vorm te
geven. Vervolgens presenteren we uiterlijk aan het einde van het derde kwartaal
2021 dat programmeringsdocument, zodat we aan uw Staten – tijdig voor de
begrotingsbehandeling – kunnen toelichten welke voortgang we maken in de
uitvoering.

Bijlagen
 Ontwerp Programmeringsdocument Economie

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

mr. I.R. Adema

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Programmamanager: de heer G.A. ten Dolle, (06) 83 94 52 26,
gtdolle@brabant.nl.
Opdrachtnemer: de heer M.W.A.M. Raaijmakers, 0618303218,
mraaijmakers@brabant.nl.
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