
Economische Visie Brabant 2030
Verstevigen van de internationaal concurrerende innovatieve economie



Achtergronden 

• Bouwsteen Economie en Internationalisering

• Bestuursakkoord 2020-2023

• RIS 3 Zuid-Nederland 2021-2027

• Ontwikkelingen in sectoren en subregio’s

• Provinciale (concept-)programma’s, 

waaronder Actieplan Arbeidsmarkt, Datavisie, 

Data-economie, herstelprogramma en 

meerjarenprogramma BOM, etc.
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• Brede welvaart

• Groeistrategie rijk

• Klimaat en transitiebeleid (WRR, planbureaus).

• Missiegedreven topsectoren en innovatiebeleid

• Europese Green Deal 

• Horizon Europe (2021-2027)

Corona beïnvloedt de eerste stappen van onze lange termijn visie.
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Regionaal-economische groei in 
Nederlandse regio’s
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OUTLINE ECONOMISCHE VISIE

• Ambitie: Duurzaam en welvarend Brabant!

• Vraagt om: meer weerbaarheid / toekomstbehendigheid

• Visie bevat: Zienswijze op economisch speelveld

• Beschrijft: Rollen van alle actoren / provincie in het economisch domein

• Stelt vast: Economisch streefbeeld bouwt voort op het Brabants DNA
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OUTLINE ECONOMISCHE VISIE (vervolg)

• Doelstellingen

• Brabant staat structureel in de kopgroep van innovatieleiders in Europe (innovation scoreboard)

• Brabant is in toenemende mate internationaal competitief (competitiveness index)

• Economische ontwikkeling draagt niet alleen bij aan welvaart, maar ook aan het verbeteren van 

onderlinge samenhang en omgevingskwaliteit (brede welvaarts monitor)

• Strategie: versterken/verbeteren van economische voedingsbodem 

• Economiebevordering o.b.v. maats. uitdagingen, missies en onderscheidende sleuteltechnologie

• Het vergroten van de aantrekkingskracht van onze ecosystemen en clusters

• Een sterke groeibasis als fundament onder lange termijn economische ontwikkeling

• Handelingskader en uitvoeringsprogrammering
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Verklaring 
van groei



STRATEGIE EN HANDELINGSKADER

• Economisch herstel uit de corona crisis

• Gericht inspelen op lange termijn trends en systeemveranderingen

• Economische structuur versterking:

• vanuit de invalshoek van de innovatiekracht, die aanwezig is bij 

de individuele bedrijven en ondernemers, kennisinstellingen en 

werknemers en wordt aangesproken om maatschappelijke 

uitdagingen en transities aan te gaan.

• vanuit de invalshoek van de samenwerkingskracht, een 

randvoorwaarde structuurversterking mogelijk te maken oftewel: 

het ecosysteem

• vanuit de invalshoek van de agglomeratiekracht, die zorgt dat de 

omgeving optimaal faciliteert en accommodeert.
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Uitvoeringsplan 2020-2023

Contouren van acties:  

- Impuls voor de stuwende kracht van de economie

- Versterken van onze ecosystemen in de breedte: meer focus, massa, 

verbondenheid en verdienvermogen

- 3 versnellingsopgaven centraal
1.  Digitalisering/data-economie

2.  Duurzaamheid en circulariteit 

3. Talent: Kennis voor Brabant laten werken/ Leven Lang Ontwikkelen

- Investeringsimpuls rondom brede coalities (ism BOM)
- Oa Groene chemie  +   energietransitie   +  slimme mobiliteit + life sciences

- Inzet campussen : check op opgaven/betrokkenheid. 

• Benutting middelen Europese programma’s/slimme financiering

• Internationalisering: netwerkkracht en verbondenheid  

• Extra inspanningen agv Corona: investerend de crisis uit! Samen met 

de gemeenten, BOM een investeringsagenda opstellen.  
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