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Aanleiding
Trendbreuk: Brabant wil in de komende 10 jaar haar internationaal concurrerende innovatieve
economie verder verstevigen.
1. Ambitie
Statement: “Naar een wendbare en duurzame economie die werkt voor iedere Brabander”
2. Visie en doelen
De Economische Visie richt zich op het vernieuwende, stuwende gedeelte van de Brabantse
economie, als groeimotor voor de gehele economie. Met deze economisch koers bouwen we richting
2030 voort met de vernieuwingsdrift en samenwerkingskracht die diep verankerd is in het Brabantse
DNA.
Provincie Brabant kan de ambitie verwezenlijken door impactvol te investeren en stimuleren, daar
waar de hefboom het grootste is. Daarbij wordt in belangrijke mate voortgebouwd op kennis en
voorzieningen waarin via de Europese- en/of Rijksagenda wordt voorzien, maar zijn specifiek
Brabantse keuzes relevant.
Onze leidende doelstellingen voor de economie van Brabant richting 2030 zijn:
Doelstelling
1. Brabant in de kopgroep van innovatieleiders
in Europa
2.

Brabant is in toenemende mate internationaal
competitief

3.

Economische ontwikkeling draagt niet alleen
bij aan welvaart, maar ook aan het verbeteren
van ons sociale en ecologische kapitaal

Te meten in
Structurele notering in de top-25 innovation leaders in het
tweejaarlijkse Regional Innovation Scoreboard van de
Europese Commissie
Continue positieverbetering in de twee/driejaarlijkse
Regional Competitiveness Index van de Europese
Commissie
Continue scoreverbetering op de Brede
Welvaartsindicator van CBS/PBL

3. Strategie
Binnen de Economische Visie Brabant 2030 richten we ons op de versterking van 12
systeemvariabelen die elkaar vanuit 3 invalshoeken of krachten versterken, leidend tot een
toekomstbestendig verdienvermogen.

1. Innovatiekracht, die aanwezig is bij de individuele bedrijven en ondernemers, kennisinstellingen
en werknemers en wordt aangesproken om maatschappelijke uitdagingen en transities aan te
gaan.
2. Samenwerkingskracht, welke ons in staat stelt ecosystemen, innovatiecampussen, clusters open,
onderscheidend en florerend te houden, nieuwe allianties te smeden over de grenzen van
bedrijven, sectoren, publieke en private belangen.
3. Agglomeratiekracht, die zorgt voor een stevige groeibasis en voedingsbodem met
omgevingskwaliteit die economische ontwikkeling optimaal faciliteert en accommodeert.
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Innovatiekracht: Economiebevordering op basis van maatschappelijke uitdagingen, missies en
onderscheidende sleuteltechnologieën
Systeemelement
1. Maatschappelijke uitdagingen
als uitgangspunt voor
economiebevordering
2. Innovatie koppelen aan
gezamenlijk benoemde
missies

3.

Kennis van
sleuteltechnologieën

Definitie
Het oplossen van maatschappelijke problemen en het versnellen van
transities vormen het uitgangspunt voor het economische beleid van
Brabant.
Met missiegedreven innovatie mobiliseert de overheid onderzoek en
innovatie binnen bedrijven en kennisinstellingen vanaf het begin af aan
doelgericht voor de maatschappelijke vraagstukken en transities. De
provincies speelt hier enerzijds in op Europese en nationale missies en
kan anderzijds zelf innovatie bevorderen door het formuleren en
uitvoeren van missies.
Het mobiliseren resp. benutten van sleuteltechnologieën die op
Europees- en Rijksniveau worden ontwikkeld voor de toekomstige
economie van Brabant, passend bij het regionaal DNA van de provincie.

Samenwerkingskracht: Het vergroten van de aantrekkingskracht van onze ecosystemen en clusters
Systeemelement
4. Bevorderen van synergie en
open innovatiesamenwerking
tussen bedrijven
5.

6.

Vergroten van financiële
slagkracht door het sluiten
van kapitaalstructuur;
toegang tot financiering
Stimuleren van
ondernemerschap

Definitie
Het ontwikkelen van open-innovatiesystemen- en netwerken (co-locaties
en fieldlabs) ten behoeve van interactie en kennisdeling, inzichtelijk
krijgen van markten en om nieuwe product-marktcombinaties (sneller) op
de markt te krijgen.
Provincie Noord-Brabant investeert op die plaatsen in de
investeringsketen in risicovolle, maar kansrijke ontwikkelingen en
technieken waar de markt het nog niet aan durft, om samen met
bestaande investeringsgremia de kapitaalstructuur te completeren.
Het aanjagen van de ondernemerschapscultuur onder de inwoners van
Brabant, om de stap van kansrijk idee naar succesvolle innovatieve
startup te verkleinen.

Agglomeratiekracht: Een sterke groeibasis als fundament onder lange termijn economische
ontwikkeling
Systeemelement
7. Versterken van de
arbeidsmarkt(populatie)
8.

Duurzaamheid en circulariteit

9.

Vergroten van internationaal
marktpotentieel;
netwerkkracht
10. Versterken resp. aanvullen
organiserend vermogen op
economisch vlak
11. Inrichten van een aangenaam
leef- en woonklimaat

Definitie
Het vergroten van de productiviteit van de beroepsbevolking door het
verbeteren van competenties en het activeren van
arbeidsmarktparticipatie onder niet-werkenden.
voorop te lopen op gebied van circulaire economie. Dit betekent dat
Brabant de opgave heeft om materiaalgebruik duurzaam en circulair te
maken en de energievoorziening te verrijken met hernieuwbare
energieopwekking in combinatie met slimme vormen van opslag
Het uitbouwen van de positie als top kennis- en innovatieregio door het
leggen en versterken van bestuurlijke relaties met – voor de Brabantse
economie – internationale innovatieregio’s van betekenis
Het onderhouden van en waar nodig het voortouw nemen in publiekprivate partnerschappen in triple-helix verband om open innovatie en
kennisdeling tussen Brabantse bedrijven – onderling en met
kennisstellingen – aan te jagen.
Het inrichten van aangename woonmilieus voor jonge hoogopgeleiden en
techniek- en IT-professionals met het doel deze talentdoelgroepen langer
dan 3 jaar voor de provincie te behouden

