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Welk onderwerp Z agendapunt wilt u aan de orde stellen?
Een duurzame en sterke economie voor alle Brabanders, dat is het perspectief dat BOM, Brabant Advies en
Brabant Kennis ons willen bieden (zie uitnodiging Jan Pelle/BOM van 27-08-2018, zie bijlage). Het
consortium komt met een e-zine over de economie van morgen. De uitdagingen die zijn genoemd, zijn
politiek en bestuurlijk zeer actueel. Denk aan digitalisering, dataficering en de circulaire economie. Maar
ook aan arbeidsmarkt, wonen en gezondheid.
U hoeft zich niet te laten leiden door toegezonden stukken voor de Procedurevergadering, zoals
Statenvoorstellen en Statenmededelingen, maar kunt ook zelf onderwerpen agenderen.
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Wat is het doel van de themabijeenkomst?
De BOM heeft gesprekken gehouden met alle afzonderlijke fracties in de Staten. Het kan nuttig zijn voor
Brabant om deze excercitie ook gezamenlijk te doen. Wat bindt ons en wat verdeelt ons als het gaat om het
(binnen geopolitieke dynamieken) vormgeven van een duurzame en sterke economie voor alle
Brabanders? Welke kansen en uitdagingen liggen er?
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Waarom moet deze bijeenkomst gepland worden op een Statendag?
Om het consortium in gelegenheid te stellen om de e-zine met inzichten gezamenlijk aan de Staten te
presenteren. Omdat er een levendige uitwisseling mogelijk kan zijn rond de spannende en actuele thema's
die verbonden zijn met de vraag die de partners opwerpen: hoe blijft Brabant concurrerend in een snel
veranderende wereld, waarin de winnaars van vandaag de verliezers van morgen kunnen zijn?
Denk na of het op een andere wijze of andere dag kan. Tijdens de Procedurevergadering zal, in verband met
de beperkte tijd op Statendagen, worden nagegaan of er ook alternatieve momenten zijn, zoals
maandagenavonden of niet-Statendagen, waarop (facultatief) iets kan worden georganiseerd.

4 Welk karakter dient de themabijeenkomst te hebben?
d Informerend
d Informatiebijeenkomst
Bij informatiebijeenkomsten is het uitgangspunt dat de informatievoorziening vanuit de ambtelijke
organisatie komt. Informatie die bij deze bijeenkomsten wordt gewisseld is van feitelijke aard. Tijdens
een informatiebijeenkomst kan ook ruimte zijn om te brainstormen over het geagendeerde onderwerp

|xl Expertmeeting
Zowel PS als GS kunnen verzoeken om een expertmeeting. Hiermee worden (externe) experts van
inhoudelijk deskundige organisaties op het onderwerp bedoeld.

ld Rondetafelgesprek
Alleen PS kunnen verzoeken om een Rondetafelgesprek. PS dragen zelf gasten/sprekers aan. In
tegenstelling tot bij een expertmeeting hoeven de gasten geen expert te zijn, maar kunnen dit
bijvoorbeeld ook belangenbehartigers of burgers zijn.
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Oordeelsvormend
•Vĵjh- Oordeelsvorming kan plaatsvinden onderling en/of met GS. Externen kunnen hierbij als toehoorder aanwezig
zijn. Voorbereiding op kaderstelling kan enkel op basis van een Statenvoorstel.
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Informerend en oordeelsvormend
Aankruisen als het zinvol lijkt om in één bijeenkomst aan zowel beeldvorming als oordeelsvorming te doen.
De griffie zal in samenwerking met de indiener sparren over de vorm waarin dit het beste kan gebeuren.
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Eventueel: nadere (achtergrond) informatie gewenste bijeenkomst
Het is een expertmeeting met voldoende ruimte voor (1) inhoudelijke uitwisseling met de experts van de
BOM, Brabant Advies en Brabant Kennis en (2) een daarop volgende politieke uitwisseling tussen de
fracties over de keuzes die kunnen worden gemaakt om tot een duurzame en sterke economie voor alle
Brabanders te komen.
Hier kan nadere informatie worden gegeven over bijvoorbeeld:
» Welke externen/gedeputeerden moeten bij een bijeenkomst zijn?
» Gewenste duur van de bijeenkomst.
» Periode waar de bijeenkomst moet plaatsvinden of exacte datum.
Geef hierbij ook eventueel relevante achtergrondinformatie aan.

HOE BLIJFT BRABANT
CONCURREREND IN EEN
SNEL VERANDERENDE
WERELD?
Een duurzame en sterke
economie voor alle Brabanders
Brabant heeft een sterke economie, onze prestaties zijn prima en
de werkloosheid is historisch laag. Maar het economisch speelveld
om ons heen verandert sneller dan ooit tevoren. Digitalisering,
nieuwe geopolitieke verhoudingen en klimaatverandering
zorgen voor nieuwe dynamiek. De winnaars van vandaag
kunnen morgen verliezers zijn. Wie met die blik naar
Brabant kijkt, ziet dat we zeker niet altijd in de
voorhoede spelen. We zitten in de middenmoot
waar het gaat om arbeidsmarkt, wonen en
gezondheid. Ook op andere terreinen
zijn de uitdagingen groot:

Nieuwe geopolitieke
verhoudingen zorgen voor
nieuwe bedreigingen voor onze
mondiaal opererende industrie.
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Uit recent onderzoek blijkt dat
onze bedrijven en instellingen grote
uitdagingen hebben op het gebied van
digitalisering, dataficering en de
circulaire economie.
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Om droge voeten te houden en onze ambitieuze CO2
doelen te halen moet nu echt werk worden
gemaakt van de energietransitie.

De nieuwe economie vraagt om
nieuwe talenten. Iedereen moet
mee kunnen doen.

ER IS DUS WERK AAN DE WINKEL. WE MOETEN ONS BLIJVEND
INSPANNEN VOOR EEN DUURZAAM STERKE ECONOMIE IN
BRABANT, ZODAT WERK EN WELVAART WORDEN BEVORDERD
EN BEDRIJVEN EEN VITALE BIJDRAGE KUNNEN LEVEREN
AAN DE GROTE MAATSCHAPPELIJKE TRANSITIES.

De economie van morgen in beeld

BrabantAdvies, BrabantKennis en de BOM presenteren na de zomer een praktisch
handelingsperspectief, waarbij we breder kijken dan het Bruto Binnenlands Product.
Daarbij geven we antwoord op drie vragen:
^ Wat moeten we doen voor een duurzaam sterke economie?
^ Op welke inzichten en op welke feiten en cijfers moeten we ons handelen baseren?
^ Hoe sturen we op kritische succesfactoren?
Een e-zine om te inspireren!

De komende maanden leggen we de basis voor een perspectief op de economie
van morgen. We benoemen strategisch relevante indicatoren die later kunnen worden
samengebracht in een dashboard om te sturen. Dit alles biedt besluitvormers inzicht in
de toekomstige ontwikkeling van de Brabantse economie. We maken deze verkenning
publiek in een toegankelijk e-magazine.
Denk mee!

Wat gaat goed in Brabant? Wat kan beter? Waar moeten we de komende jaren serieus
werk van maken? Hoe pakken we dit aan? Aan welke inzichten, feiten en cijfers hebben
jullie behoefte? Laat het ons weten door een email te sturen naar jpelle@bom.nl
We komen na de zomer bij jullie terug.
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Brabantse Ontwikkelings Maatschappij
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