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Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,
Kennisnemen van
Kennisnemen van de Brainport Nationale Actieagenda en de Regio Deal
Brainport Eindhoven waarvoor de provincie zich maximaal zal inspannen om
binnen de juridische, financiële en/of beleidsmatige kaders de realisatie waar
mogelijk en nodig te bevorderen.
Aanleiding
In het Regeerakkoord is opgenomen dat de mainportstatus van Brainport
Eindhoven zal worden uitgewerkt. Dit is vertaald naar het opstellen van de
Brainport Nationale Actieagenda. Staatssecretaris Keijzer heeft aan de Tweede
Kamer toegezegd dat deze er voor het zomerreces zal liggen. De afgelopen
maanden hebben rijk (verschillende departementen), provincie en regio samen
met triple helix stakeholders gewerkt aan de totstandkoming van de
Actieagenda. Op 1 juni jl. hebben we u in een themasessie nader geïnformeerd
over deze Brainport Nationale Actieagenda en de hiermee samenhangende
Regio Deal. Hierbij ontvangt u de definitieve documenten.
De Actieagenda wordt op 6 juli 2018, vergezeld van een kamerbrief van
staatssecretaris Keijzer, mede namens betrokken medebewindspersonen naar de
Tweede Kamer gezonden. U ontvangt de Actieagenda gelijktijdig. Het
uitvoeringsprogramma, voortvloeiend uit deze Actieagenda, zal na de zomer
worden opgesteld. De provincie ondersteunt de Actieagenda, vandaar dat ook
het provincielogo op de Actieagenda is opgenomen.
Daarnaast wordt Eindhoven in het Regeerakkoord genoemd als één van de zes
regio’s 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. Dit heeft geleid tot een propositie, die de provincie mede heeft
ondersteund en tot de bekendmaking op 16 maart jl. van een rijksbijdrage van
€130 mln. uit de Regio-Envelop op voorwaarde dat de regio € 240 mln.
cofinanciert. Daarmee is de totale propositie qua projectvoorstellen in stand
gebleven. Met het bekendmaken van de bedragen is het startschot gegeven
voor een gezamenlijk proces van rijk en regio om te komen tot een Regio Deal
voor het zomerreces, gekoppeld aan de Brainport Nationale Actieagenda. Op
16 maart bent u via een statenmededeling hierover geïnformeerd.
Op 5 juli 2018 is de Regio Deal door alle betrokken partners (minister van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), minister van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties (BZK), staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat
(EZK), Stichting Brainport en Brainport Development) ondertekend. De provincie
heeft net als gemeente Eindhoven en de Metropoolregio Eindhoven (MRE) een
ondersteunende verklaring getekend.
Bevoegdheid
Vanuit onze uitvoerende rol bij meerdere provinciale programma’s zijn
Gedeputeerde Staten betrokken bij de Brainport Nationale Actieagenda en de
Regio Deal.
U ontvangt deze informatie ten behoeve van uw controlerende rol.
Kernboodschap
1. De Brainport Nationale Actieagenda en de Regio Deal Brainport Eindhoven

zijn van groot belang voor Brainport én Brabant
Zowel de Actieagenda als de Regio Deal zijn 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 Regio Deal 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 en ze versterken daarmee ook de
economie van Nederland als geheel. Daarnaast wordt met de Regio Deal ook
het voorzieningenniveau van Brainport Eindhoven op een hoger niveau
gebracht, waar heel Brabant van mee kan profiteren.
Beide documenten hebben een nauwe relatie met elkaar. De Actieagenda is
gericht op een structurele meerjarige samenwerking tussen rijk en regio rond de
opgaven en kansen die nodig en mogelijk zijn om de internationale
concurrentiekracht van Brainport Eindhoven te versterken. De Regio Deal moet
daarbij gezien worden als een eenmalige financiële impuls en heeft betrekking
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op een aantal concrete projecten die de komende vier jaar (met een uitloop tot
8 jaar) gerealiseerd kunnen worden. Deze projecten passen allen binnen de
actielijnen die in de Actieagenda zijn genoemd. Veel grotere projecten in de
Regio Deal worden expliciet genoemd in de Actieagenda.
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Consequenties

1. De provincie gaat als partner voor de Brainport Nationale Actieagenda en
de Regio Deal Brainport Eindhoven een inspanningsverplichting aan
De provincie is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de
Actieagenda. Veel van de hierin opgenomen ambities en acties sluiten aan bij
provinciale programma’s en doelen. Op tal van thema’s werkt de provincie al
intensief met de Brainportregio en het rijk samen. Denk aan de Brainport Industry
Campus, het kennispact MBO, het masterplan fotonica, de Brabant Startup
Alliance en de bereikbaarheidsacties (via de MIRT-tafel en via SmartWayZ.nl).
Bij ongeveer driekwart van de genoemde acties in de Actieagenda is de
provincie op enigerlei wijze betrokken, in overigens sterk variërende intensiteit.
Voor zowel rijk als de brainportregio is de provincie een belangrijke
samenwerkingspartner. De Regio Deal is ondertekend door de minister van LNV,
de minister van BZK, de staatssecretaris van EZK, Stichting Brainport en
Brainport Development N.V. Drie organisaties, de provincie, gemeente
Eindhoven en het dagelijks bestuur van het MRE zijn betrokken en hebben een
ondersteunende verklaring getekend. Zij werken met de eerstgenoemde partijen
samen als regionale samenwerkingspartners. De provincie heeft eerder (ook zo
gecommuniceerd in de statenmededeling van 16 maart jl.) al aangegeven
partner voor de Regio Deal te willen zijn en een inspanningsverplichting aan te
willen gaan. Deze ondertekening ligt in lijn hiermee.
2. De provincie is als partner voor de Brainport Nationale Actieagenda en de
Regio Deal nu nog geen formele financiële verplichting aangegaan.
Met de Brainport Nationale Actieagenda zijn geen financiële middelen
gemoeid. Met de Regio Deal wel; het gaat hier om € 240 mln. regionale
cofinanciering. Het provinciale aandeel hierbinnen bedraagt naar verwachting
tussen de 15,5 en 40 mln. Zie statenmededeling16 maart jl.. Over de invulling
van de financiële bijdrage van de provincie voor de regionale cofinanciering
zijn nu nog geen verdere harde afspraken gemaakt. Financiële verplichtingen
worden afgewogen en worden op projectbasis aangegaan door de provincie.
Indien deze verplichtingen niet passen binnen de door Uw Staten reeds
vastgestelde financiële en/ of beleidsmatige kaders, worden deze separaat aan
U voorgelegd.
Europese en internationale zaken
Nvt
Communicatie
Nvt
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Vervolg
De Actieagenda is 6 juli naar de Tweede Kamer verzonden en wordt na het
zomerreces besproken. In het najaar zal een (voortschrijdend)
uitvoeringsprogramma bij de Actieagenda worden opgesteld, waarin de acties
verder worden geconcretiseerd. Wanneer het uitvoeringsprogramma gereed is,
wordt u hierover geïnformeerd.
Met de vaststelling van de Regio Deal kan de realisatie van de in de deal
opgenomen projecten, starten. Dit gebeurt in jaartranches. Hiervoor wordt een
uitvoeringsorganisatie Regiofonds Brainport BV opgericht en ondergebracht bij
Brainport Development. Naar verwachting ontvangt u in mei 2019 ter informatie
een voortgangsrapportage over de Regio Deal.
Bijlagen
1. Brainport Nationale Actieagenda
2. Regio Deal Brainport Eindhoven

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: De heer M. Glaudemans, Mglaudemans@brabant.nl
Opdrachtnemer: mevr C. Jansen, CJansen@brabant.nl
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