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Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,
Kennisnemen van
De reactie van het Rijk op de propositie van Brainport Eindhoven voor de Regio
Envelop en het feit dat de provincie een van de regionale partijen is voor de nog
te ontwikkelen Regio Deal voor Brainport Eindhoven.
Aanleiding
In het Regeerakkoord wordt Eindhoven als een van de zes regio’s genoemd die
in aanmerking komen voor financiering om regionale knelpunten aan te pakken.
Het kabinet stelt hiervoor eenmalig €950 miljoen beschikbaar. De regio’s zijn
door het Rijk gevraagd om een voorstel te doen voor aanpak van deze
opgaven. De Brainportregio heeft haar voorstel vrijdag 19 januari jl officieel
aangeboden aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de
staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat. U heeft deze propositie
diezelfde dag via de mail ontvangen. Gedeputeerde Staten hebben
meegedacht over de propositie van Brainportregio Eindhoven en ondersteunen
deze ook. De propositie bestaat uit drie onderdelen: onderscheidend
voorzieningenaanbod, aantrekken en behouden talent, en innovaties met
maatschappelijke impact.
Op 19 februari jl. heeft het Rijk twee kamerbrieven betreffende de Regio
Envelop naar de TK gestuurd, één algemene over alle regionale proposities en
één specifiek over die van Brainport Eindhoven. In deze brief wordt nog geen
bedrag genoemd. Op vrijdag 16 maart zullen Minister Schouten, Minister
Ollongren en (mogelijk ook) Staatsecretaris Keijzer naar Brainport Eindhoven

komen om het gereserveerde bedrag voor de Regiodeal met Brainport
Eindhoven bekend te maken.
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Bevoegdheid
Vanuit onze uitvoerende rol bij meerdere provinciale programma’s zijn
Gedeputeerde Staten betrokken bij deze propositie en voorgenomen Regio
Deal.

GS: 4329981
PS: 4332665

Kernboodschap
1. Regio Deal is van groot belang voor Brainport én Brabant
Het Kabinet wil samen met de regio een aantal specifieke opgaven van de
Brainportregio Eindhoven aanpakken. Het mediamoment op 16 maart vormt het
startschot voor een gezamenlijke uitwerking van de voorstellen in de propositie
inclusief de governance door Rijk en Regio tot een Regio Deal. Maximaal
gereserveerd budget vanuit het Rijk is 130 miljoen onder voorwaarde dat de
regio €240 miljoen bijdraagt. Het provinciale aandeel hierbinnen bedraagt naar
verwachting tussen de 15,5 en 40 mln.. De afspraken met het Rijk worden in de
periode tot de zomer verder uitgewerkt. We gaan als partner voor deze deal
een inspanningsverplichting aan. De verwachting is dat een aanzienlijk deel van
de provinciale bijdrage zal passen binnen de reeds door u vastgestelde kaders.
Waar dat nog niet het geval is worden deze eerst aan uw Staten voorgelegd.
Dat voorbehoud wordt expliciet gemaakt.
Deze deal is voor het zomerreces gereed en is gekoppeld aan de Brainport
Nationale Actieagenda. Gedeputeerde Staten vinden deze Regio Deal 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 propositie past
in het grotere verband van de Brainport Actieagenda, waarmee Rijk en regio de
mainportstatus van deze regio nader uitwerken en samenwerken aan de
opgaven van deze regio. De benefits van deze Actieagenda zullen naar
verwachting niet alleen in de Brainport regio landen maar ook in de rest van
Brabant, deze versterking draagt bij aan de economie van Nederland als
geheel.
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Consequenties
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1. De provincie gaat als partner voor de Regio Deal een
inspanningsverplichting aan
De provincie is, net als Stichting Brainport, Metropoolregio Eindhoven en
gemeente Eindhoven één van de regionale partners voor de Regio Deal met het
rijk en gaat daarmee een inspanningsverplichting aan om tot realisatie van de
inhoudelijke projecten en de daaraan gekoppelde regiobijdragen te komen.
Van Rijkszijde gaan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Staatssecretaris van
Economische Zaken en Klimaat, Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
dezelfde inspanningsverplichting aan voor hun bijdrage in de Regio Deal.
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2. De provincie gaat als partner voor de Regio Deal nu nog geen formele
financiële verplichting aan.
Het provinciale aandeel hierbinnen bedraagt naar verwachting tussen de 15,5
en 40 mln.. Over de invulling van de financiële bijdrage van de provincie voor
de regionale cofinanciering zijn nu nog geen harde afspraken gemaakt.
Financiële verplichtingen worden afgewogen en worden op projectbasis
aangegaan door de provincie.
Europese en internationale zaken
nvt
Communicatie
Gedeputeerde staten is vertegenwoordigd op het media- event op 16 maart as.
Dit media-event is een co produktie van Rijk en regio. Vanuit Brainport
Eindhoven zal een gezamenlijk persbericht worden verspreid.
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Vervolg
Streven is de Regio Deal voor het zomerreces gereed te hebben. Uw Staten
zullen daarover tijdig verder worden geïnformeerd.
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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: mevrouw C.M.L. Jansen, (06) 18 30 30 51,
cjansen@brabant.nl, concernteam van eenheid Algemeen Directeur.
Opdrachtnemer: de heer J.A. van Dommelen, (073) 680 83 16,
jvdommelen@brabant.nl, afd. Econ. Zaken en Verbonden Partijen van cluster
Economie en Internationalisering.
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