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Voorwoord

Na	een	ongewoon	lange	recessie-	en	crisisperiode,	
die	in	het	najaar	van	2008	begon,	klimt	de	Brabant-
se	economie	uit	het	dal.	De	crisis	heeft	echter	diepe	
sporen achtergelaten. Zo telde onze provincie eind 
2014	bijna	100.000	werkzoekenden.	Ook	heeft	een	
stevige sanering plaatsgevonden in het midden- en 
kleinbedrijf	als	gevolg	van	de	langdurige	uitval	van	
de binnenlandse vraag. Het is glashelder: komende 
bestuursperiode dient vooral in het teken te staan 
van het bijdragen aan het economisch herstel van 
Brabant	en	het	bieden	van	nieuw	groeiperspectief.	
Hiervoor	tekent	zich	een	brede	‘coalition	of	the	wil-
ling	af’:	 industrie,	agrosector,	steden,	kennisinstel-
lingen,	 het	 mbo	 en	 de	 groene	 manifestpartners.	
Kortom,	een	uitgelezen	kans	voor	de	provincie	als	
regisserend middenbestuur. Met dit MLT-advies 
doet SER Brabant concrete aanbevelingen voor de 
Brabantse	 Groeiagenda,	 die	 eerste	 prioriteit	 zou	
moeten worden in het nieuwe provinciale bestuurs-
akkoord. 

In	de	afgelopen	jaren	 is	door	de	provincie	de	basis	
op orde gebracht en met de Agenda van Brabant is 
een ambitieuze koers uitgezet. Het komt nu aan op 
het concretiseren van die agenda en in een tijd van 
snelle veranderingen en breuklijnen ligt er een dub-
bele	opdracht,	want	op	veel	terreinen	worden	fun-
damenteel andere benaderingen gevraagd. Steeds 
meer wordt duidelijk dat oude systemen niet meer 
voldoen. Meer dan ooit worden daarom hoge eisen 
gesteld	aan	de	creativiteit	en	de	bereidheid	tot	effec-
tief	samenwerken.	Die	constateringen	waren	 in	de	 

SER	echter	ook	aanleiding	voor	kritische	zelfreflectie	 
en vragen als “hebben we de basis eigenlijk wel 
goed	op	orde?”	en	“hoe	adaptief	is	onze	regio	eigen-
lijk,	zijn	we	wel	in	staat	om	adequaat	te	reageren	op	
de	snel	veranderende	wereld	om	ons	heen?”	en	“zijn	
we als Brabanders wel zo goed in samenwerking  
als	we	 zelf	 denken,	 doet	 iedereen	uiteindelijk	 niet	
toch	 zijn	 eigen	 ding?”	 Deze	 fundamentele	 vragen	 
komende periode om uitdieping en debat. Hierbij 
kan het nieuwe BrabantKennis een waardevolle rol 
vervullen en ook zien wij daarbij voor het nieuwe 
provinciale	 adviesstelsel	 BrabantAdvies,	 waarvan	
SER	Brabant	onderdeel	gaat	uitmaken,	een	rol	weg-
gelegd.

Dit MLT-advies is een weergave van de visie van 
ondernemersorganisaties en vakbonden. Maar ook 
van een 70-tal deskundigen uit het SER-experti-
senetwerk	die	zich	de	afgelopen	maanden	intensief	
hebben	gebogen	over	de	thema’s	voor	de	komende	
periode.	We	zijn	betrokken	Brabanders	uit	bedrijven,	
kennis- en onderwijsinstellingen en maatschap-
pelijke organisaties bijzonder erkentelijk voor hun 
enthousiaste bijdragen aan de totstandkoming van 
dit advies. Ons MLT-advies zal tevens dienen als 
bouwsteen	voor	een	gezamenlijke	brief	van	de	drie	
provinciale	adviesraden	–	SER	Brabant,	Provinciale	
Omgevingscommissie,	 Provinciale	 Raad	 Gezond-
heid	–	aan	de	(in)formateur	voor	het	nieuwe	provin-
ciale bestuursakkoord. 

Gerrit Jan Swinkels, voorzitter SER Brabant
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Samenvattend 

De ondertoon van dit MLT-advies is optimistisch. De 
Brabantse economie staat er structureel goed voor 
en onze Raad verwacht dat de economische groei 
de komende jaren weer wat duidelijker boven het 
landelijk gemiddelde gaat uitkomen. Maar het gaat 
nog	 altijd	 om	 betrekkelijk	 bescheiden	 groeicijfers	
en eind 2014 waren bijna 100.000 Brabanders zon-
der	werk.	Het	zijn	cijfers	waar	we	niet	echt	trots	op	
kunnen	zijn	en	dat	vraagt	om	extra	initiatief.	De	lat	
moet	hoger	 in	Brabant,	groeiherstel	en	het	bieden	
van	 nieuw	werkgelegenheidsperspectief	 is	 de	 eer-
ste	prioriteit,	ook	voor	de	provincie.
Als pijlers voor het provinciale sociaal-economische 
beleid van de komende jaren worden met name ge-
noemd	het	voeren	van	industriebeleid	‘nieuwe	stijl’	
en het verbinden van het economisch systeem en 
het	 sociaal	 systeem,	 met	 name	 de	 arbeidsmarkt.	
Dit	zijn	de	grote	onderliggende	agenda’s	voor	een	
economisch en sociaal toekomstbestendig Brabant.
Belangrijkste aanbeveling in dit MLT-advies is om de 
komende	 periode	 een	 ‘Brabantse	Groeiagenda’	 te	 
ontwikkelen	waaraan	alle	stakeholders	–	bedrijfsle-
ven,	steden,	kennisinstellingen,	onderwijs,	regional	
boards – zich committeren. Deze groeistrategie is 
gebaseerd op een grootschalige uitrol van de maat-
schappelijke innovatieagenda op kansgebieden als 
energie,	 zorg,	 voeding	 en	 mobiliteit.	 Industrie	 en	
universiteiten en hogescholen worden uitgedaagd 
om met goede en doordachte plannen te komen en 
de	provincie	zet	de	3e	tranche	Essent-gelden,	naar	
verwachting	€	100	mln.	exclusief	in	om	deze	groei-
agenda aan te jagen. Ambitie zou moeten zijn om 
met deze groeistrategie de economische groei te 
verdubbelen naar 3% per jaar en 30.000 extra banen 
te creëren. 
De	grote	transitiethema’s	–	energie,	landbouw,	stad	
& platteland – worden aangegrepen om in de geest 
van de Brabantse Groeiagenda tot doorbraken te 
komen en nieuwe kansen te creëren. Zo zal het Bra-
bantse Energieakkoord drager zijn van een impuls 
aan de verduurzaming én nieuwe economische kan-
sen. 

MLT-advies 2015 - 2020

			Een	‘Brabantse	Groeiagenda’,	gebaseerd	
op grootschalige uitrol van de maat-
schappelijke	 innovatieagenda’s,	met	 als	
ambitie verdubbeling van de economi-
sche groei naar 3% per jaar en het creë-
ren van 30.000 extra nieuwe banen.

   Krachtig en met een brede beleidsmix 
doortrekken van het nieuwe landbouw-
beleid	(BZV)	met	meerjarige	investerings-	 
en transitiezekerheid voor de sector; 
doorbraken creëren door maximaal ver- 
binding	te	leggen	met	de	agrofood-inno-
vatieagenda in combinatie met het door-
voeren van een stand still in urgentie- 
gebieden.

   Prioriteit voor de versnelde aanpak van 
de jeugdwerkloosheid in Brabant; te-
rugbrengen	naar	 frictieniveau:	 van	20%	
naar	5%,	de	provincie	 legt	hiervoor	een	
directe koppeling met haar inzet op eco-
nomisch	gebied	(topclusters).

   Herijking van de rol van de provincie – en 
in het verlengde daarvan Pact Brabant – 
op het gebied van arbeidsmarktbeleid; 
de doorvertaling van de economische 
ontwikkeling  en het vergroten van het 
aanpassingsvermogen van de arbeids-
markt	en	van	arbeidsorganisaties	(middels	
sociale	innovatie)	komt	centraal	te	staan.

			Faciliteren	van	de	arbeidsmarktinfrastruc- 
tuur	van	de	21e	eeuw,	met	verbindingen	
tussen de Inclusie- en Dynamiek-agenda; 
de	provincie	stimuleert	en	faciliteert	nieuwe	
regionale constructen voor een succes- 
volle uitrol van landelijke sectorplannen.

Belangrijkste aanbevelingen
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   Het BEAGLE-plan van de 6 kennisinstel-
lingen	(TU/e,	UvT,	Avans,	Fontys,	HAS	en	
NHTV)	wordt	verankerd	in	het	bestuurs-
akkoord en vormt de basis voor het ver-
sterken van het innovatie ecosysteem en 
het aanjagen van de Brabantse Groei-
agenda.

			De	 MBO-Innovatieagenda	 (Kennispact	
3.0)	van	de	Brabantse	ROC’s	wordt	inte-
graal onderdeel van de provinciale agen-
da,	met	als	speerpunten	het	structureel	
regelen van de stage- en leerbanen in 
Brabant en het ontwikkelen van een 
agenda	voor	de	‘beroepen	van	morgen’.

    In de ruimtelijke planning wordt een pa-
radigmashift	doorgevoerd	in	het	belang	
van	 toekomstbestendig	 inrichten,	 lei-
dend wordt het sturen van veranderings-
dynamiek	 en	 dat	 vraagt	 een	 flexibeler	
ruimtelijk beleid; de provincie neemt de 
leiding	in	een	vernieuwende,	samenhan-
gede aanpak van de structurele leeg-
stands-problematiek in het vastgoed van 
kantoren,	winkelgebieden	en	stallen.

   De herinrichting van gebieden komt meer 
centraal	 te	 staan	 (gebiedsontwikkeling	
3.0)	 en	 in	 dat	 kader	 vindt	 een	 herijking	
plaats van de taakopdracht van de BOM-
BHB inzake de herstructurering van be-
drijventerreinen.

   Mobiliteitsbeleid wordt in het bredere 
perspectief	gezet	van	‘smart	mobility’	en	
‘smart	 logistics’;	 Brabant	 Multimodaal	
blijft	kernpunt	van	de	Logistieke	Agenda	
Brabant.

   De nieuwe programmatische agenda Stad 
& Platteland wordt prioritair onderdeel 
van	 het	 nieuwe	 bestuursakkoord,	 uit-
gangspunt is het werken aan meer ste-
delijkheid en aan de kracht en vitaliteit 
van de steden en hun ommeland. De 
‘Stedelijke	Agenda’	 is	daar	exclusief	on-
derdeel van en zorgt voor een nieuwe 
impuls aan BrabantStad.

   Innoverende regelgeving: de provincie 
slaat	samen	met	de	Brabantse	gemeenten,	 
het	bedrijfsleven	en	de	milieubeweging	
nieuwe wegen in en voorkomt daarmee 
dat de maatschappelijke innovatieagenda 
niet stukloopt op 20e eeuwse regelgeving 
en handhaving.

			De	aanbevelingen	uit	het	rapport	‘(Veer)
krachtig Bestuur in Brabant vormen de 
leidraad	voor	de	(multi	level)	governance	
in de komende jaren en de basis om ge-
zamenlijk invulling te geven aan de ‘cor-
porate	story’	van	Brabant.

Belangrijkste aanbevelingen
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1.1  verbeterde vooruitzichten eurozone 
Het	CPB	gaf	in	zijn	Macro-Economische	Verkenning1 

een	matig	 groeiperspectief	 voor	 de	 wereldecono-
mie. Toch zijn de verwachtingen voor de komende 
jaren	in	het	algemeen	positief,	ook	voor	de	eurozone	
waar het herstel zo moeizaam van de grond komt. 
De vooruitzichten voor de Europese economie zijn 
verbeterd als gevolg van de monsteraankoop van 
staatsobligaties	door	de	ECB	begin	2015,	 alsmede	
door de lagere olieprijs en de goedkopere euro. Het 
gevaar	van	‘stagflatie’	is	afgewend	en	de	concurren-
tiepositie en export krijgen een impuls. De nieuwste 
ramingen	voor	de	EU	en	de	eurozone	als	geheel	zijn	
0,2%	hoger	 dan	de	herfstramingen	 van	 vorig	 jaar.	
Opmerkelijk is echter dat de investeringsverwach-
ting	laag	blijft	en	dat	de	EC	geen	aanleiding	ziet	om	
de	groeicijfers	voor	Nederland	bij	te	stellen.

1.2  Nederlandse economie krabbelt op 
De Nederlandse economie krabbelt langzaam op 
na de krimp van de voorgaande jaren. De belang-
rijkste indicatoren wijzen al enige tijd op structureel 
herstel.	De	ontwikkelingen	op	de	woningmarkt,	de	
omslag op de arbeidsmarkt en de opleving van de 
binnenlandse	bestedingen	zijn	positief.	Structureel	
staat	onze	economie	er	goed	voor,	zoals	blijkt	uit	de	
veerkracht	die	de	export	de	 afgelopen	 jaren	heeft	
getoond.	Het	UWV	voorspelt	in	zijn	jongste	arbeids-
marktprognose voor het eerst in drie jaar weer groei 
van de werkgelegenheid. Opvallend is de opleving 
in	de	bouwsector,	voor	het	eerst	sinds	het	begin	van	
de crisis in 2008 is daar namelijk weer sprake van ba-
nengroei	en	dat	is	een	erg	positief	signaal.	Een	an-
der signaal van herstel is dat de binnenlandse vraag 
aantrekt,	namelijk	van	een	kleine	krimp	in	2014	naar	
een	plus	van	1,2%	in	2015	en	1,6%	in	2016.	Er	blijft	in	
Nederland vooralsnog echter sprake van een traag 
herstel,	 de	 kans	 op	 tegenvallers	 blijft	 groot	 zoals	
het	 IMF	 in	haar	recente	 jaarrapportage	aangaf.	De	
Nederlandse economie volgt de beweging in de eu-
rozone,	maar	 blijft	 daar	wel	 bij	 achter,	 hoewel	 de	
groeicijfers	inmiddels	licht	zijn	bijgesteld.	Voor	2015	
wordt uitgegaan van een groei van de economie  

met	1,4%	en	in	2016	1,7%.	Zoals	reeds	aangegeven,	
zijn de verwachtingen voor de arbeidsmarkt een 
stuk positiever geworden. Voor 2015 is de werkloos-
heid	bijgesteld	naar	6,6%	(was	6,8%)	en	voor	2016	
6,4%	 (was	 6,7%).De	 arbeidsmarkt	 verbetert	 aan	
twee kanten: meer mensen bieden zich als werk-
zoekende	 aan,	 terwijl	 tegelijkertijd	 sprake	 is	 van	
een groei van het aantal banen. De werkgelegenheid 
is stabiel en groeit weer licht in de loop van 2015 met 
ruim	0,3%.	Landelijk	betekent	dat	volgens	de	arbeids-
marktprognoses	van	UWV2 een groei van 31.000 ba-
nen,	voornamelijk	bij	bedrijven	want	de	werkgelegen-
heid in de publieke sector en de zorg krimpt. 
 

1.3  Gunstige vooruitzichten Brabantse economie 
De vooruitzichten voor de Brabantse economie zijn 
relatief	 gunstig	 in	 het	 licht	 van	 die	 aantrekkende	
internationale economie. Ervaringen uit het ver-
leden hebben laten zien dat het herstel in onze re-
gio	relatief	snel	wordt	opgepakt	vanwege	het	sterk	
internationale karakter van onze economie. In alle 
marktsectoren zal komende jaren weer sprake zijn 
van groei en wij verwachten dat de Brabantse groei-
cijfers	de	komende	periode	weer	duidelijk	boven	het	
landelijk	gemiddelde	gaan	uitkomen,	zoals	dat	ook	
in het verleden het beeld was bij een internationaal 
aantrekkende conjunctuur. Bij ongewijzigde omstan-
digheden gaat SER Brabant uit van een gemiddelde 
economische	groei	in	Brabant	van	ruim	1,7	%	in	de	pe-
riode	2015-2019.	De	werkloosheid	heeft	een	daling	
ingezet	en	komt	in	2015	in	Brabant	uit	op	6,8%	(NL	
7,7%).	De	economische	ontwikkeling	per	regio	laat	
een	verschillend	beeld	zien.	 ING	gaf	enkele	maan-
den	 geleden	 de	 volgende,	 nog	 wat	 voorzichtige	
groeicijfers	2014/2015	voor	de	Brabantse	regio’s:	

Zuidoost-Brabant		 +1,7%		 (2015	+1,6%)
West-Brabant		 +1,1%		 (2015	+1,2%)
Noordoost-Brabant		 +0,8%		 (2015	+1,4%)	
Midden-Brabant		 +1,4%		 (2015	+1,4%)

brabanTse groeiagenda

1.  sociaal-economische actualiteit 

1.  Macro-Economi-
sche	Verkenning,	
Centraal Planbu-
reau,	september	
2014

2.  Arbeidsmarkt-
prognose 2014-
2015,	UWV

3.  ING Economisch  
Bureau,	presen- 
tatie tijdens 
Trenddag	Brabant,	
november 2014
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1.4 de lat moet hoger 
Hiervoor is al aangegeven dat de gemiddelde econo-
mische groei in Brabant “bij ongewijzigde omstan- 
digheden”	in	de	komende	4	jaar	gemiddeld	zal	uit-
komen	 op	 gemiddeld	 ruim	 1,7%.	Moeten	we	 daar	
wel	trots	op	zijn?	Vraag	is	of	dat	bescheiden	groei-
perspectief	wel	past	bij	een	provincie	die	tot	de	Eu-
ropese	 top	 van	 de	 kennis-	 en	 innovatieregio’s	 wil	
behoren. De partijen in SER Brabant zijn van me-
ning	dat	de	lat	hoger	kan	en	moet	komen	te	liggen,	
Brabant moet gaan voor een verdubbeling van dat 
groeiperspectief	naar	3%.	Dat	betekent	in	feite	dat	
de	 regio	 eenzelfde	 ambitieniveau	 gaat	 uitdragen	
als	ASML,	dat	onlangs	bekend	maakte	dat	men	de	
netto-omzet tot 2020 wil gaan verdubbelen naar 
ongeveer 10 miljard euro. In dit MLT-advies worden 
voorstellen gedaan om de groei extra aan te jagen in 
Brabant. Decentraal beschikken we weliswaar niet 
over	de	instrumenten	die	het	rijk	heeft,	zoals	begro-
tingspolitiek	of	fiscale	maatregelen,	maar	toch	zijn	
regionaal wel degelijk interessante mogelijkheden 
om de investeringen aan te jagen. In dit advies be-
pleiten	wij	om	de	Brabantse	c.q.	Zuid-Nederlandse	
‘thuismarkt’	grootschalig	te	openen	voor	een	uitrol	
van	 maatschappelijke	 innovaties	 op	 EU-kernge-
bieden	als	energie,	voeding,	zorg	en	mobiliteit.	Dit	
vraagt om een nieuwe publiek-private bundeling 
van	krachten	en	programma’s	en	het	scheppen	van	
een	klimaat	waarin	(top)innovaties	versneld	naar	de	
markt gebracht kunnen worden. Juist daar schort 
het namelijk aan in Nederland. Er wordt in dit advies 
een krachtig pleidooi gedaan voor een onconventi-
onele stimulering van de investeringen door mid-
del	van	‘Brabantse	durfprojecten’.	Dit	alles	met	een	
directe doorvertaling naar het te voeren regionaal 
arbeidsmarkt-	en	onderwijsbeleid,	meer	dan	ooit	de	
achilleshiel van onze economische ontwikkeling. 

1.5 Industriebeleid als pijler 
Brabant is het industriële hart van Nederland. Het 
regionale aandeel in de Nederlandse maakindustrie 
is ongeveer 30%. En dankzij de hoge specialisatie-
graad	van	de	Brabantse	 industrie,	met	name	in	de	
hightech	sector,	zijn	de	afgelopen	jaren	opmerkelij-
ke	resultaten	geboekt	met	betrekking	tot	de	export,	
het trekpaard van de Nederlandse economie: 

Brabant nr. 1 in NL export    

        Chemie                    Hightech                   Voeding

Brabant nr. 2 in NL export

      Landbouw                 Energie                  Materialen

Van oudsher is de industrie de motor geweest voor 
vernieuwing en verandering in onze provincie. En 
ook met betrekking tot de door ons in dit MLT-ad-
vies	bepleite	‘Brabantse	Groeiagenda’	is	een	hoofd-
rol weggelegd voor de innovatiekracht van onze 
industrie,	 gesteund	 door	 de	 universiteiten	 en	 ho-
gescholen. Het voeren van gericht ‘industriebeleid 
–nieuwe-stijl’	moet	om	die	reden	ook	een	van	de	pij-
lers zijn van het provinciale beleid. Dat betekent dat 
de	industrie	in	Brabant	zowel	letterlijk	als	figuurlijk	
de	ruimte	moet	krijgen	om	(top)innovaties	versneld	
naar de markt te kunnen brengen. De provinciale 
regelgeving moet daar de komende jaren zodanig 
op	worden	afgestemd,	dat	thans	bestaande	belem-
meringen	 worden	 opgeheven	 (zie	 verder	 par.	 9.2,	
innoverende	regelgeving).	

1.6 Wisselwerking economie en sociaal systeem
In een tijd van structurele veranderingen in de eco-
nomie is de wisselwerking met de arbeidsmarkt van 
vitaal	belang.	Immers,	een	regio	die	kiest	voor	een	
sociaal-economisch systeem met voldoende aan-
passingsvermogen	 (innoveren,	 kansen	 benutten)	
dient vooral oog te hebben voor de wisselwerking 
tussen het economische en sociale systeem. Er wor-
den extra zware eisen gesteld aan de kwaliteit van 
de	arbeidsmarktinfrastructuur.	Daarbij	gaat	het	ze-
ker ook over de vraag hoe wij arbeid georganiseerd 
hebben	(binnen	bedrijven,	in	clusters	en	netwerken)	
en willen organiseren. Het is niet zonder reden dat 
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binnen Smart Industries ervoor is gekozen om soci-
ale innovatie een centrale plaats toe te kennen. So-
ciale	innovatie	gaat	over	leren	en	werken,	over	leren	
met nieuwe technologieën maar bovenal over het 
benutten en ontwikkelen van kennis en kunde. 
Waar meer nadruk op gelegd dient te worden – naast 
de veranderende arbeidsvraag van bedrijven –  is het 
‘centraal	stellen	van	werknemers’.	Belangrijk	is	dat	
werknemers/ZZP-ers	 meer	 gefaciliteerd	 worden	
om een leven lang te werken en een leven lang te 
leren.	Die	 faciliteiten	zijn	op	dit	moment	volstrekt	
onvoldoende	 (inzicht	 in	beroepen,	 kwalificaties	en	
leermogelijkheden	 zijn	 ondermaats).	 De	 provincie	
kan en moet een leidende rol spelen bij het agende-
ren van dit vraagstuk . SER Brabant ziet met name 
hier de toegevoegde waarde van de inzet van de 
provincie op het gebied van arbeidsmarktbeleid. 

brabanTse groeiagenda
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De ontwikkelingen in de wereld om ons heen vol-
trekken zich in een razendsnel tempo. Er zal komen-
de jaren eerder nog sprake zijn van een ‘veranderend 
tijdperk’	dan	van	een	 ‘tijdperk	van	veranderingen’.	
Vanuit sociaal-economische optiek zien wij de vol-
gende	motoren	van	verandering,	die	het	decor	vor-
men voor de nieuwe aanpak in de komende jaren:

•  De 4e industriële revolutie gedragen door smart 
industries en gekenmerkt door een sterke IT-ge-
drevenheid; de digitale economie groeit 7-9x sneller. 

•  De doorvoering van compleet nieuwe toepassin-
gen	 als	 3D-printing	 die	 gaan	 zorgen	 voor	 funda-
mentele veranderingen in onze economie en sa-
menleving.

•  De doorvoering van de circulaire economie met 
fundamentele	 herstructurering	 van	 waardenke-
tens. Ook regionaal gaat dit het beleid beïnvloe-
den,	het	vereist	onder	meer	een	nieuwe	generatie	
van	 materialen,	 nieuwe	 business-modellen,	 een	
aangepaste	logistiek,	nieuwe	openbare	aanbeste-
dingsregels	en	financierings-strategieën.	

•  De ontwikkelingen in de agrarische sector van 
traditionele landbouw naar procesgestuurde agri-
food	biedt	kansen	voor	een	ambitieuze	versnelling	
van de Brabantse transitieaanpak.

•		Sharing	economie:	peer2peer,	Airbnb,	Uber.	

Deze snelle veranderingen zorgen voor een aantal 
breuklijnen	met	het	verleden	die	in	meer	of	mindere	
mate ook zullen moeten doorklinken in het beleid 
en de keuzes voor de komende bestuursperiode. Wij 
denken dan met name aan de volgende breuklijnen:

•		Innovaties	zullen	minder	van	bovenaf	worden	ge- 
faciliteerd	(bijv.	het	topsectorenbeleid),	maar	ko-
men	meer	en	meer	van	onderaf,	van	bedrijven	en	
burgers,	 die	 de	 eigen	 regie	 gaan	nemen	over	 de	
eigen	energie	of	mobiliteit.

•		Het	marktfalen	van	banken	dat	extra	druk	zet	op	
nieuwe	 vormen	 van	 financiering	 en	 kredietver-
schaffing	voor	het	MKB	,	vraagt	ook	meer	ruimte	
voor de BOM voor risicovollere participaties.

•  Het lineaire verband tussen economische groei en 
ruimtebehoefte	 is	 steeds	minder	 aan	de	orde,	 in	
verband	met	veranderingen	in	de	economie	(ver-
korting	 levenscyclus	van	producten	en	bedrijven)	
en het nieuwe bouwen is sprake van ontkoppeling 
van economie en ruimte.

•		De	flexibilisering	van	de	arbeidsmarkt	zet	door	en	
dat vraagt met name regionaal om nieuwe voor-
waarden en concepten om tweedeling en structu-
rele mismatch te voorkomen.

•		De	kracht	van	regio’s	(meso-economie)	komt	cen-
traal te staan en dat vraagt om nieuwe sturings-
modellen en bestuurlijke veerkracht.

In het algemeen kan worden gesteld dat systemen 
–	economie,	zorg,	mobiliteit	–	maar	ook	het	open-
baar bestuur zich zullen moeten aanpassen aan het 
nieuwe	tijdperk.	De	overheid,	dus	ook	de	provincie,	
zal minder gaan dirigeren en regisseren en veel ster-
ker	gaan	faciliteren.	Die	ontwikkeling	is	voorgaande	
jaren al ingezet en zal in de komende bestuurspe-
riode versterkt moeten worden doorgezet. Dat 
vraagt	overigens	wel	een	omgeving	 (bedrijfsleven,	
kennisinstellingen,	 civiel	 society)	 die	 het	 initiatief	
wil nemen en bereid en in staat is de daarvoor nood-
zakelijke uitvoeringscapaciteit te organiseren. 
 

brabanTse groeiagenda
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De snel veranderende wereld om ons heen stelt 
bijzondere eisen aan het aanpassingsvermogen van 
onze	economie.	Veerkracht,	 innoveren	en	verdien-
vermogen staan de komende jaren centraal. De 
sleutel	ligt	vooral	op	het	regionale	niveau,	de	kracht	
van	de	‘meso-economie’.	Hier	ligt	de	uitdaging	om	
de kenniscirculatie en de ruimtelijk-economische 
opgaven	 te	 verbinden	 met	 andere	 agenda’s.	 Hier	
kan Brabant komende jaren echt het verschil ma-
ken,	met	als	gezamenlijk	doel	het	creëren	van	extra	
groei	en	banen:	 3%	groei	gemiddeld,	 30.000	extra	
banen.

3.1 Koers vasthouden
De Agenda van Brabant is het kompas voor het rea-
liseren	van	nieuwe	slimme	verbindingen,	gedragen	
door	bedrijfsleven,	overheden	en	het	maatschappe-
lijke middenveld. Met het Economisch Programma 
2020	heeft	de	provincie	daarvoor	de	basis	gelegd	en	
die koers moet worden vastgehouden. Dat houdt 
in sterk inzetten op het stimuleren van cross-overs 
(‘slimme	verbindingen’)	 vanuit	 de	 topclusters	 high	
tech	systems	&	materials,	 food	&	nutrition,	 lifesci-
ences	&	medische	 technologie,	 logistiek	 en	main-
tence & aerospace. Intensivering van die aanpak 
betekent ook dat concrete doorvertalingen worden 
gemaakt naar aanpalende beleidsvelden als ar-
beidsmarkt,	onderwijs	en	ruimtelijke	ontwikkeling.	
Een grootschalige uitrol van de maatschappelijke 
innovatie-agenda	 (zie	 par.	 3.3)	 moet	 de	 komende	
periode zorgen voor extra impulsen aan de groei en 
de werkgelegenheid in Brabant. Dit vraagt niet zo 
zeer	om	fundamenteel	andere	keuzes,	wel	om	op-
schaling en versnelling en vooral ook om het schep-
pen van robuuste voorwaarden.

3.2 europese kaders leidend
Het topsectorenbeleid wordt meer en meer het 
(landelijke)	spel	van	een	beperkt	aantal	grote	multi-
nationale	 bedrijven	 en	 een	 selectief	 aantal	 univer-
siteiten en topinstituten. Belangrijk is dat Brabant 
komende	jaren	meer	exclusief	inzet	op	de	(nieuwe)	
Europese	kaders	en	de	vrijgemaakte	fondsen.	De	in	

het kader van OP Zuid 2014-2020 opgestelde RIS3-
strategy biedt een uitstekend kader voor het daad-
werkelijk realiseren van de Brabantse ambities om 
uit te groeien tot Europese topkennis- en innovatie-
regio.
 

3.3   Grootschalige uitrol maatschappelijke inno-
vatieagenda

In de visie van SER Brabant schakelt een excellerend 
Brabant de komende periode door naar het versneld 
opschalen	van	innovaties	op	de	‘thuismarkt’.	Pilots	
worden	omgezet	in	proeftuinen	en	proeffabrieken.	
Technologische	 innovatie	 en	 sociale	 innovatie	 (‘de	
energieke	 samenleving’)	 worden	 met	 succes	 aan	
elkaar verbonden en open innovatie wordt overal 
tastbaar in Brabant. Dit wordt het ‘industriebeleid- 
nieuwe-stijl’:	 op	 maatschappelijke	 innovatiege-
bieden	 als	 energie,	 zorg,	 voeding,	mobiliteit	 (incl.	
logistiek)	 en	 koolstofarme	 economie	 worden	 de	
industrie,	agrosector	en	kennisinstellingen	aan	zet	
gebracht.	Het	BEAGLE-initiatief	van	de	universitei-
ten	en	hogescholen	(zie	par.	6.1)	vormt	de	basis	voor	
het uitwerken van goed doordachte initiatieven en 
investeringsplannen. 
Deze Brabantse Groeiagenda is niet vrijblijvend en 
bindt	 alle	 stakeholders:	 bedrijfsleven,	 kennis-	 en	
onderwijsinstellingen,	 steden	 (nieuwe	 stedelijke	
agenda),	 regional	 boards,	 BOM	 en	 regionale	 ont-
wikkelbedrijven. Om dat proces te versterken zet 
de provincie de 3e tranche van de Essent-gelden in 
2015,	naar	verwachting	minimaal	€	100	mln.,	exclu-
sief	 in	voor	de	grootschalige	uitrol	van	deze	maat-
schappelijke innovatieagenda.
 

3.4  durfbestuurders, durfkapitaal  
en durfprojecten?

Technologisch	en	qua	innoverend	vermogen	is	Bra-
bant op diverse terreinen tot heel veel in staat. Gro-
te	vraag	is	echter	of	komende	jaren	een	klimaat	kan	
worden gecreëerd waarin topinnovaties ook daad-
werkelijk sneller naar de markt kunnen worden ge-
bracht.	Dit	is	een	serieus	knelpunt.	Of	zoals	een	ceo	
van	 een	 bekend	 Brabantse	 familiebedrijf	 onlangs	

brabanTse groeiagenda

3. Brabantse groeiagenda



14

verzuchtte over het innovatieklimaat in Nederland: 
“Aan	durfbestuurders	en	durfkapitaal	was	de	afgelo-
pen	jaren,	ondanks	de	crisis,	geen	echt	gebrek	maar	
er	bestaat	een	structureel	tekort	aan	durfprojecten”.	
Hij	doelde	daarbij	met	name	op	de	regelgeving,	het	
aanbestedingsbeleid van overheden en andere bu-
reaucratie die het bijna onmogelijk maken om to-
pinnovaties	 snel	 naar	 de	 (thuis)markt	 te	 brengen.	
Op cruciale sleutelgebieden dreigt Nederland daar-
door de slag te missen. In lijn hiermee pleit SER Bra-
bant	voor	een	onconventionele	Brabantse	aanpak,	
waarbij	 door	 de	 provincie	 en	 gemeenten	 (admi-
nistratieve)	 lastendrukvrij	 zones	 worden	 ingesteld	
voor het opschalen en versnellen van innovaties op 
terreinen	 als	 energie,	 zorg	 en	mobiliteit.	 Bedrijfs-
leven en kennisinstellingen krijgen daar maximaal 

de ruimte om samen met burgers aan de slag te 
gaan. De regional boards zouden moeten worden 
uitgedaagd	om	met	durfprojecten	te	komen.	Deze	
aanpak	gaat	tot	een	forse	versnelling	van	marktin-
novaties leiden. Het Brabants Energieakkoord dient 
als	voorbeeld,	zie	hieronder.	

3.5 brabants energieakkoord, voorbeeldcase 
Het	 Brabantse	 Energieakkoord	 (maart	 2015)	 dient	
als voorbeeldcase voor de Brabantse Groeiagenda. 
Ambitie	is	om	de	komende	vijf	jaar	het	percentage	
hernieuwbare	 energie	 in	 Brabant	 te	 verdubbelen,	
van 7% nu naar 14% in 2020. Deze energiesprong 
vraagt	een	forse	inspanning	van	alle	partijen	die	het	
akkoord	hebben	ondertekend:	industrie,	agrosector,	
steden,	woningbouwcorporaties,	bouw-	en	installa-

MLT-advies 2015 - 2020

afbakening

5 programmalijnen
Energie,	Zorg,	Mobiliteit,	Voeding,	Logistiek

4 drivers of change
Smart Industries
IT-revolutie
Biobased Economy
Energieke samenleving

4 sporen
Fundamentele R&D
Toegepaste R&D
Business Development
Ecosysteemversteviging

3 partijen
Bedrijven,	Kennisinstellingen,	Overheden
+	burgers	(quadruple-helix!)

2 doelstellingen
Versterken van de economische positie van Brabant
Oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken

1 stakeholder
Inwoners van de provincie

Figuur 1. Brabantse Groeiagenda uitgeleijnd



15

tiebranche,	 kennisinstellingen,	 waterschappen	 en	
de lokale energiecoöperaties en burgerinitiatieven. 
Door	middel	van	‘robuuste	(business)cases’	–	 in	de	
industrie,	de	gebouwde	omgeving	en	de	agrosector	
- wil men de versnelling in de komende jaren reali-
seren. Dit varieert van het realiseren van duizenden 
meters	zon/pv	op	industriedak	en	Brabantse	stallen	
tot	het	bouwen	c.q.	aanpassen	van	40.000	energie-
neutrale	woningen	 (10.000	per	 jaar),	met	 gebruik-
making van alle beschikbare innovaties in bouwma-
terialen en –processen. Met de uitwerking van het 
Brabantse	Energieakkoord	wordt	een	 forse	 impuls	
gegeven aan de regionaal-economische groei en 
de werkgelegenheid. Direct en indirect gaat het de 
komende jaren voor minstens 10.000 extra banen 
zorgen in Brabant.
 

3.6 Ondernemerschap en MKB, hoekstenen
In het kader van de Brabantse Groeiagenda wordt 
ondernemerschap	 een	 kernkwaliteit,	 zowel	 in	 de	
private als publieke sector. De provincie zou moeten 
bevorderen dat ondernemerschap ook in het onder-
wijs van hoog tot laag structureel aandacht krijgt. 
Voorts dient er in het provinciale beleid eenduidiger 
te worden gekozen voor het versterken van de Bra-
bantse	‘MKB-economie’	en	het	Brabantse	MKB-kli-
maat. Er moet blijvende en voortdurende aandacht 
zijn	voor	starters,	maar	ook	voor	de	‘next	step’	na	de	
start,	de	doorgroeiende	bedrijven.	SER	Brabant	be-
veelt ook aan om MKB-ondernemers directer te be-
trekken	bij	het	 topclusterbeleid,	bijvoorbeeld	door	
het instellen van MKB-panels verplicht te stellen in 
provinciale	financieringsregelingen.	Groot	knelpunt	
voor het MKB is zoals bekend de beschikbaarheid 
van	kredietfaciliteiten,	dat	vraagt	onder	andere	om	
het beter toegankelijk maken van de beschikbare 
Brabantse	(BOM)fondsen.	Ook	ondersteunt	de	SER	
de gedachte van het ontwikkelen van een Brabant-
se	 marktplaats	 voor	 kredietverschaffing,	 waarin	
tevens	wordt	 deelgenomen	door	 zgn.	 informal	 in-
vestors. 

3.7 Samenspel met regio’s
Het	samenspel	tussen	de	provincie	en	de	regio’s	(re-
gional	boards)	is	van	vitaal	belang	voor	de	Brabant-
se	 Groeiagenda.	 Soms	 is	 die	 relatie	 ingewikkeld,	
voorkomen moet worden dat hier ruis op de lijn 

komt. SER Brabant is voorstander van een aanpak 
waarbij de regional boards inhoudelijk worden uit-
gedaagd op basis van de Brabantbrede kwaliteiten. 
Ook kan in onze visie aan regionale boards worden 
gevraagd om ook buiten hun regio een rol te spelen 
bij	het	Brabantbreed	uitrollen	van	een	agenda	(bijv.	
agrofood,	logistiek,	maintenance).	De	provincie	fa-
ciliteert vervolgens de hieruit voortkomende plan-
nen	en	programma’s	 en	 zet	daarmee	de	 regio’s	 in	
hun kracht. In dat kader bevelen wij ook aan om het 
REAP-instrument te herijken en in te passen in het 
nieuwe	provinciale	kader	van	regionale	facilitering.	

3.8  economische structuurversterking  
Zuidwest-Nederland 

In	Zuidwest-Nederland	is	de	economische	structuur,	
en	met	name	de	industriële	basis	daaronder,	de	af-
gelopen jaren sterk onder druk komen te staan. On-
der invloed van de economische crisis en de toene-
mende	internationale	concurrentie	heeft	een	aantal	
beelbepalende bedrijven hun productie ingekrom-
pen	of	 zelfs	geheel	gestopt	en	 is	de	werkgelegen-
heid	afgekalt.	Het	meest	ingrijpend	was	de	bedrijfs-
beëindiging van Philip Morris in Bergen op Zoom. 
Inmiddels	zijn	maatregelen	getroffen	voor	de	korte	
termijn,	 zoals	de	oprichting	 van	een	Werkcentrum	
voor de aanpak van arbeidsmobiliteit. Voor de lange 
termijn is echter meer nodig. SER Brabant vraagt 
daarom extra aandacht voor het recente Actieplan 
Economische Structuurversterking 2015-2016. Dit 
plan zet sterk in op de transitie naar een regionale 
economie	 met	 een	 moderne	 ‘smart	 industry’	 als	
motor voor een toekomstgerichte en concurreren-
de regionale economie. De economische structuur-
vernieuwing richt zich met name op de drie innova-
tieve	topclusters:	biobased	economy,	maintenance	
en	 logistiek.	De	provincie	heeft	een	belangrijke	rol	
gespeeld bij de totstandkoming van dit actieplan 
en verwacht mag worden dat die lijn wordt doorge-
trokken in het nieuwe bestuursakkoord. 

3.9 Internationalisering 
Voor	 de	 relatief	 open	 Brabantse	 economie	 blijft	
het	van	groot	belang	dat	een	actief	en	vooral	ook	
samenhangend internationaal beleid wordt ge-
voerd.	De	 ’Meerjarenstrategie	 Internationalisering’	
verdient een nieuwe impuls. Belangrijk is dat er een 

brabanTse groeiagenda
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door	alle	stakeholders	(bedrijfsleven,	provincie,	ste-
den,	 regional	 boards	 en	 kennisinstellingen)	 gedra-
gen buitenlandagenda komt op de volgende velden:
•	Handels-	en	exportbevordering	
•	Europese	projecten/programma’s
•	Arbeidsmarktbeleid	
•	Bereikbaarheid	&	verbindingen

Doel van de Brabantse internationaliseringstrategie 
is het versterken van het internationale vestigings-
klimaat. Impliciet betekent dat het versterken van 
de internationale aantrekkingskracht van de Bra-
bantse	 steden,	 denk	 daarbij	 onder	 meer	 aan	 het	
voorzieningenniveau op het gebied van vervoer 
(‘connectivity’),	kunst	&	cultuur,	architectuur	en	in-
ternationale scholen. Kortom het versterken van de 
Stedelijke	Agenda	(zie	verder	par.	8.1)
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3.10  Aanbevelingen voor het bestuursakkoord 

De provincie dient zich koersvast te tonen door het Economisch Pro-
gramma 2002 versterkt door te zetten in de komende periode. Dit legt 
de	basis	onder	de	Brabantse	Groeiagenda,	die	de	economische	groei	en	
de	werkgelegenheid	een	extra	impuls	gaat	geven.	Specifiek:

•		EU-kaders	(Horizon	2020)	zijn	leidend	voor	het	provinciale	beleid.

•		Grootschalige	uitrol	op	 ‘thuismarkt’	van	maatschappelijke	 innovatie-
agenda;	de	provincie	zet	daar	de	3e	 tranche	Essent-gelden	exclusief	
op in.

•		Stakeholders	worden	door	de	provincie	uitgedaagd	om	met	‘durfpro-
jecten’	te	komen.

•		Ondernemerschap	en	MKB:	hoekstenen	van	het	provinciale	beleid.

•	Uitdagend	samenspel	met	regio’s.

•		Meerjarenstrategie	Internationalsering,	nieuwe	impuls.
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4. Agrosector, innovatie én transitie

4.		Cijfers	uit	Inno-
vatieprogramma 
Agrofood	Brabant	
2020; mei 2013

4.1  Brabantse transitieopgave 
De	transitie	van	de	primaire	sector,	in	het	bijzonder	
de	 toekomst	 van	 de	 intensieve	 veehouderij,	 blijft	
dé belangrijkste opgave van Brabant. Dit vraagstuk 
hangt nog nadrukkelijk boven de markt. Een markt 
die overigens sterk in beweging is vanwege de door-
gaande	 afname	 van	 het	 aantal	 agrarische	 bedrijven	
die niet meer kunnen voldoen aan de nieuwe duur-
zaamheidsstandaarden.	 In	de	afgelopen	 jaren	 is	met	
de	Brabantse	Zorgvuldigheidsscore	Veehouderij	(BZV)	
een nieuwe lijn ingezet naar de verduurzaming van de 
sector. Hiermee zijn belangrijke eerste stappen gezet. 
SER Brabant vindt het daarbij van groot belang dat de 
verdere	uitwerking	van	de	BZV	niet	blijft	‘opgesloten’	
in	de	primaire	sector,	maar	dat	–	ook	in	het	belang	van	
een	duurzaam	toekomstperspectief	voor	onderne-
mers - wordt aangehaakt bij de innovatiekracht in de 
gehele	keten.	Of	anders	gezegd,	onze	Raad	pleit	sterk	
voor	het	verbinden	van	de	agenda’s	van	transitie	en	in-
novatie	 (de	 bredere	 agrofood-innovatieagenda).	 Dit	
wordt in 4.3 wat verder uitgewerkt. 
De BZV is overigens ook in onze visie een goed in-
strument om de vleesketen te verduurzamen en 
voorkomen moet worden dat dit proces de komen-
de jaren vertraging oploopt. SER Brabant steunt 
daarom	de	gedachte	om	dit	‘Raad	van	State-proof’	
door middel van een aparte bestuursovereenkomst 
(Brabantwet)	 te	 regelen.	 Uitgangspunt	 daarbij	 zou	
moeten zijn dat er een meerjarig investerings- en 
transitieperspectief	 (minstens	 10	 jaar)	 komt	 voor	 de	
Brabantse boeren en het ondersteunende innovatie-
ecosysteem dat nodig is voor die versnelde transitie. 

4.2  Agrofood-innovatieagenda 
Het	agrofoodcomplex	is,	naast	de	high	tech	sector,	
de	 motor	 van	 de	 Brabantse	 economie.	 Agrofood	
gaat	over	alles	wat	met	voedsel,	en	deels	ook	met	
non	 food,	 te	 maken	 heeft.	Op	 weinig	 plaatsen	 in	
de	wereld	is	de	hele	keten	van	‘grond	tot	mond’	zo	
compact vertegenwoordigd als op de Brabantse bo-
dem. Brabant blinkt in deze sector uit op het gebied 
van	innovatie,	kennis	en	productiviteit.	Enkele	actu-
ele	cijfers:

Cijfers Brabants Agrofofoodcomplex 4

7,5	miljard	Euro	toegevoegde	waarde
17,5%	van	de	NL	toegevoegde	waarde	agrofood
12.000 bedrijven in de primaire sector
900 bedrijven in de voedings- en 
genotmiddelenindustrie
100.000	fte	werkgelegenheid
17,5%	van	de	NL	agrofood	export
75%	van	de	agrofoodproductie	is	bestemd	
voor	het	buitenland,	w.v.	80%	in	EU

Met	 het	 Innovatieprogramma	Agrofood	 2020,	 op-
gesteld	door	BOM	samen	met	de	provincie,	en	de	
Strategische	 Agenda	 van	 Agrifood	 Capital	 wordt	
sterk ingezet op het versterken van de economische 
toppositie van Brabant. Daarnaast ondersteunt het 
Innovatieprogramma	Agrofood	de	 transitie	van	de	
primaire	sector	naar	een	vitaal,	duurzaam	en	maat-
schappelijk gewaardeerd onderdeel van de agro-
foodcluster.	 Met	 thema’s	 als	 duurzame	 technolo-
gie,	gezondheid	&	voeding,	biobased	economy	en	
ondernemen in lokale netwerken kan stevig worden 
ingestoken op de verduurzaming van de landbouw 
en voedselproductie. 

4.3  doorbraken in transitie
De	transitie	van	de	primaire	sector,	in	het	bijzonder	
de	 toekomst	 van	 de	 intensieve	 veehouderij,	 blijft	
echter zoals reeds opgemerkt één van de belang-
rijkste opgaven van Brabant. Dit overschaduwt de 
succesvolle	ontwikkelingen	in	het	agrofoodcomplex	
zoals in het voorgaande beschreven. Geconstateerd 
moet	 worden	 dat,	 alle	 beschikbare	 innovatie	 en	
technologie	ten	spijt,	met	dit	dossier	de	afgelopen	
bestuursperiode niet echt vooruitgang is geboekt. 
Partijen hebben elkaar in strategische overleggen 
als het Brabantberaad gevangen gehouden in ju-
ridisch-ruimtelijke	discussies	en	vraag	is	of	de	BZV	
uiteindelijk wel tot de gewenste versnelling van ver-
duurzaming gaat leiden. 
SER Brabant is van oordeel dat de komende periode 
tot beslissende doorbraken moet worden gekomen 
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vanuit	 de	 door	 ons	 bepleite,	 bredere	 benadering.	
Dat houdt in dat oplossingen vooral kunnen worden 
gevonden	 door	 de	 ‘andere	 tafel’	 –	 de	Agrofoodin-
novatieagenda – er veel sterker bij te betrekken. 
Daarmee wordt immers aangesloten bij de markt-
ontwikkelingen,	 waar	 een	 sterk	 toenemende	 in-
trinsieke druk bestaat op het verduurzamen van 
producten en het terugbrengen van milieubelas-
ting. Dat geldt zeker voor de Noordwest-Europese 
markt,	waar	de	Brabantse	agrosector	nu	reeds	voor	
80%	op	is	gericht.	Dit	is	geen	groeimarkt,	maar	wel	
een sterk veranderende markt met als typerende 
ontwikkelingen	marktdifferentiatie	 naar	 doelgroe-
pen,	functionaliteit,	duurzaamheid	(autonome	druk	
op	kwaliteit,	toegevoegde	waarde,	herkomst,	vers-
producten,	gezondheid,	e.d.).	

In Nederland en ons omringende landen gaat de 
trend naar duurzamer geproduceerd voedsel nu echt 
doorzetten. Het is ook het snelst groeiende markt-
segment	(10	tot	15	%	per	jaar),	maar	in	absolute	om-
vang nog bescheiden. Op sector- en brancheniveau 
worden	 afspraken	 gemaakt	 over	 het	 ‘Varken	 van	

Morgen’	en	de	‘Kip	van	Morgen’.	Alle	grotere	super-
marktketens	werken	inmiddels	(ieder	voor	zich)	aan	
eigen duurzaamheidsconcepten waarmee zij zich 
kunnen onderscheiden van de concurrentie. Actueel 
en interessant is dat naar verluidt ook prijsvechters 
als Aldi en Lidl binnenkort zwaarder gaan inzetten 
op duurzaamheid en daarmee extra druk gaan zet-
ten	op	de	gevestigde	orde	(AH	e.a.).	Het	algemene	
beeld is dat enerzijds de mainstream van productie 
verder	 gaat	 verduurzamen	 (duurzaamheid	 wordt	
steeds	 maar	 randvoorwaarde)	 en	 dat	 anderzijds	
nieuwe gesloten ketens ontstaan voor dedicated 
afnemers	onder	een	eigen	merk.	De	implementatie	
van duurzame waardenketens dreigt echter vertra-
ging	op	te	lopen,	omdat	primaire	producenten	nog	
onvoldoende zekerheid hebben dat hun investe-
ringen ook tot een voldoende meerprijs voor hun 
producten zal leiden. Hier ligt een serieus probleem. 
Vraag	is	of	hier	op	regionaal	niveau	beïnvloedings-
mogelijkheden	zijn.	De	rol	van	de	klant	blijft	in	dat	
kader	natuurlijk	van	cruciaal	belang,	zoals	eerder	al	
aangegeven	in	het	‘Verbond	van	Den	Bosch’	over	de	
toekomst van de intensieve veehouderij. 

MLT-advies 2015 - 2020

•				Krachtig	 en	met	 een	 brede	 be-
leidsmix doortrekken van het 
nieuwe	landbouwbeleid,	met	als	
fundament	de	Brabantse	Zorgvul-
digheidsscore	Veehouderij	 (BZV);	
meerjarig	 (minstens	 10	 jaar)	 in- 
vesterings- en transitiezekerheid  
bieden	voor	de	sector,	zo	moge-
lijk via een aparte Brabantwet. 

•				Ontwikkeling	van	een	ecosysteem	
voor	het	faciliteren	van	de	versnel-
de opschaling van kleinschalige en  
duurzame	innovaties,	onder	meer	
het	faciliteren	van	de	opschaling	van	 
nieuwe,	milieuvriendelijke	stalsys-
temen en andere doorbraakinno-
vaties in het kader van kringloop-
sluiting,	 o.m.	 ook	 mestscheiding	
bij	de	bron	(faciliteren	van	demo-
projecten	en	proeffabrieken).

•		Beter	toegankelijk	maken	van	pu-
blieke	financieringsinstrumenten	
(BOM	 e.a.)	 voor	 het	 ondersteu-
nen van duurzame investeringen 
door primaire producenten.

De Raad pleit in algemene zin voor 
een beslissende doorbraak in het al 
jaren slepende dossier van de toe- 
komst van de intensieve veehou-
derij. Die doorbraak moet komen 
door zo sterk mogelijke verbindin-
gen te maken met de Innovatie-
agenda	 Agrofood	 en	 dus	 met	 de	
brede	ontwikkelingen	in	de	markt,	
in dit geval met name de Noord-
west-Europese markt. 

De politieke en maatschappelijke 
ruimte voor deze sterke uitrol van 
de	 Agrofood	 Innovatie	 is	 echter	 

geenszins	 vanzelfsprekend.	 Het	
vraagt,	in	het	licht	van	de	al	jaren- 
lang slepende discussies in Brabant  
over de toekomst van de inten-
sieve	veehouderij,	om	stevig	 ‘wis-
selgeld’	vanuit	de	sector.	

SER Brabant is van oordeel dat 
hier een helder agreement nodig is 
ten aanzien van de urgentiegebie-
den. Hier dient de sector akkoord te 
gaan	met	het	afgrendelen	van	ver-
dere milieubelasting in termen van 
kilo’s	 mest	 (stand	 still	 beginsel).	
Daarmee wordt ruimte geschapen 
om in Brabant nieuwe bruggen te 
slaan en tot versnelde verduurza-
ming te komen.

4.4  Aanbevelingen voor het bestuursakkoord
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5.1  Crisis trekt diepe sporen 
De	uitzonderlijk	lange	crisisperiode	(v.a.	eind	2008)	
heeft	op	de	arbeidsmarkt	diepe	sporen	getrokken.	
Gaandeweg	is	een	forse	uitstoot	van	arbeidskrach-
ten	ontstaan,	met	name	 in	 sectoren	als	bouw,	de-
tailhandel,	bij	de	banken	en	 in	de	zorg.	Het	aantal	
werkzoekenden	groeide	in	2013	en	2014	nog	sterk,	
respectievelijk	met	19%	en	6%,	en	eind	2014	kwam	
het aantal van 100.000 Brabantse werklozen in 
beeld.	In	regio’s	als	Noordoost-Brabant	en	Midden-
Brabant is daarmee het werkloosheidspercentage 
zelfs	boven	de	8%	komen	te	liggen	(Brabant	7,7%).	
Bijzondere aandacht vraagt de jeugdwerkloosheid 
(15-25	 jaar),	die	eind	2014	op	12,2%	stond.	Echter,	
dit is slechts het aantal geregistreerde jeugdige 
werkzoekenden,	in	werkelijkheid	ligt	het	percenta-
ge	aanzienlijk	hoger,	mogelijk	in	de	buurt	van	20%	
(!).	 Bovendien	 zijn	 veel	werkende	 jeugdigen	werk-
zaam	op	tijdelijk	en/of	 lager	gekwalificeerd	niveau	
en	ook	dat	is	een	ongewenste	situatie.	Kortom,	de	
versnelde aanpak van de Brabantse jeugdwerkloos-
heid is zowel economisch als sociaal een urgente 
kwestie,	ook	voor	de	provincie.	Verwacht	mag	wor-
den dat dit expliciet terugkomt in het nieuwe be-
stuursakkoord	(zie	par.	5.3).

De verwachtingen voor de arbeidsmarkt zijn voor 
het eerst sinds het begin van de recessie in 2008 
overigens wel weer wat positiever. De werkgele-
genheid	groeit	 licht,	 voor	het	eerst	 in	drie	 jaar,	en	
met name het aantrekken van de werkgelegenheid 
in	de	bouwsector	 is	een	positief	 signaal	omdat	dit	
zijn	doorwerking	heeft	in	een	belangrijk	deel	van	de	
economie. Toch duurt het na het inzetten van eco-
nomisch herstel nog wel twee jaar vooraleer echt 
sprake is van een structureel verbeterde arbeids-
markt. Lang niet alle bevolkingsgroepen zullen snel 
profiteren	van	het	herstel	van	de	economie.	Naast	
de jeugdigen is vooral ook de positie van de ouderen 
zorgwekkend,	één	op	de	twaalf	langdurig	werkzoe-
kenden	in	Brabant	is	een	lager	opgeleide	vijftigplusser.	

5.2  Wisselwerking economie en arbeidsmarkt  
cruciaal 

In een tijd van structurele veranderingen in de eco-
nomie is de wisselwerking met de arbeidsmarkt van 
vitaal	belang.	Immers,	een	regio	die	kiest	voor	een	
sociaal-economisch systeem met een voldoende 
aanpassingsvermogen	 (innoveren,	 kansen	 benut-
ten)	 dient	 vooral	 oog	 te	 hebben	 voor	 die	 cruciale	
verbindingen. In dat opzicht worden nieuwe en ex-
tra eisen gesteld aan de kwaliteit van de regionale 
arbeidsmarktinfrastructuur	(zie	ook	par.	5.6).	Daar-
bij gaat het zeker ook over de vraag hoe wij arbeid 
georganiseerd	hebben	(binnen	bedrijven,	in	clusters	
en	 netwerken)	 en	 willen	 organiseren.	 Het	 is	 niet	
zonder reden dat binnen Smart Industries ervoor is 
gekozen om sociale innovatie een centrale plaats 
toe te kennen. Sociale innovatie gaat behalve over 
het benutten en ontwikkelen van kennis en kunde 
vooral over leren en werken en over leren omgaan 
met	nieuwe	technologieën	(leren	innoveren).
 
Naast de sterk veranderende arbeidsvraag van 
bedrijven	 en	 sectoren	 moet	 dat	 ‘leren	 innoveren’	
meer structureel aandacht krijgen in de Brabantse 
arbeidsmarktagenda. De regionale arbeidsmarkt-
infrastructuur	dient	sterker	te	zijn	 ingericht	op	het	
faciliteren	 van	 werknemers	 om	 een	 leven	 lang	 te	
werken	en	een	 leven	 lang	 te	 leren.	Die	 faciliteiten	
zijn	op	dit	moment	volstrekt	onvoldoende,	ook	het	
inzicht	 in	kansrijke	beroepen,	kwalificaties	en	 leer-
mogelijkheden zijn ondermaats. De provincie kan 
een leidende rol spelen bij het agenderen van dit 
vraagstuk. SER Brabant ziet met name in dit soort 
verbindingen de toegevoegde waarde van de inzet 
van de provincie. 

5.3  Prioriteit aanpak jeugdwerkloosheid 
Hierboven	is	reeds	aangegeven	dat	de	feitelijke	jeugd-
werkloosheid richting de 20% is gestegen. Boven- 
dien zijn van de wel werkende jongeren velen tewerk-
gesteld	op	een	tijdelijk	en/of	 lager	gekwalificeerde	 

brabanTse groeiagenda
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baan. Het is zowel economisch als sociaal volstrekt 
ongewenst dat grote aantallen jongeren nog gerui-
me	tijd	aan	de	kant	staan	of	onderbenut	worden.	Dit	
vraagt	om	een	massieve	Brabantse	aanpak,	geba-
seerd	op	raamafspraken	tussen	bedrijfsleven,	over-
heden en onderwijsinstellingen. Reeds bestaande 
initiatieven en instrumenten moeten worden geïn-
tensiveerd en oude draaiboeken moeten uit de kast. 
Dit alles met als doelstelling om in de komende pe-
riode de jeugdwerkloosheid versnelt terug te bren-
gen	naar	een	aanvaardbaar	(frictie)niveau:	van	20%	
in	2015	naar	5%	in	2020.	Uitgangspunt	zou	moeten	
zijn	dat	elke	jongere	met	een	afgeronde	(vak)oplei-
ding	op	zijn/haar	niveau	wordt	 tewerkgesteld,	een	
‘regio	zonder	jeugdwerkloosheid’.	In	dit	kader	moe-
ten ook structurele oplossingen komen voor het te-
kort	aan	leerbanen	in	het	mbo.	Als	‘contramal’	zou	
in het beleid bijzondere aandacht moeten uitgaan 
naar	de	nieuwe,	snel	groeiende	groep	jongeren	die	
van	school	komen	en	een	eigen	bedrijf	beginnen,	de	
werknemers van de toekomst. In deze groep zit een 
enorme potentie en dat biedt nieuwe energie en 
etaleert nieuwe kansen. 
De provincie kan een bijdrage leveren door een di-
rectere koppeling te maken tussen de aanpak van 
de	 jeugdwerkloosheid	 en	 haar	 (budgettaire)	 inzet	
op	economisch	gebied,	denk	aan	het	stimuleren	van	
de topclusters via de BOM e.a. 

5.4 Flexicurity Brabant: een dubbele opdracht 
Komende	jaren	ligt	er	in	feite	een	dubbele	opdracht,	
want naast het oplossen van ernstige structurele 
problemen op de arbeidsmarkt moet ook worden 
ingespeeld op snelle veranderingen in de economie. 
Er wordt een groot appèl gedaan op de veerkracht 
van	de	arbeidsmarkt.	Flexibilisering,	onder	meer	tot	
uitdrukking	komend	 in	het	 stijgend	aantal	 zzp’ers,	
lijkt	 als	 trend	 niet	 af	 te	 remmen,	 ondanks	 de	 in-
werkingtreding van de nieuwe Wet werk en zeker-
heid per 1 januari 2015. Waar het echter vooral ook 
om	moet	gaan,	als	uitgangspunt	van	de	Brabantse	
aanpak,	 is	 aandacht	 voor	 innovatieve	 vormen	 van	
arbeidsorganisaties	 (sociale	 innovatie).	 Daarmee	
komt	 het	 begrip	 ‘flexicurity’	 centraal	 te	 staan.	 Dit	
begrip wordt ook wel omschreven als “beleid en 
voorzieningen die leiden tot het versterken van het 
aanpassings-,	anticipatie-	en	innovatievermogen	van 

zowel	 arbeidsorganisaties	 als	 werkenden	 (protec-
ted	mobility).”5 Belangrijk is nu dat er in Brabant 
een gedeeld beeld ontstaat over wat dit vraagt van 
de regionale en lokale aanpak. Ook de provincie kan 
hier	 vanuit	 haar	 rol	 en	 positie	 als	 middenbestuur,	
bijvoorbeeld	via	Pact	Brabant,	mogelijk	een	bijdra-
ge aan leveren. Zij zou kunnen bevorderen dat als 
‘Brabantnorm’	wordt	gehanteerd	dat	in	de	regiona-
le arbeidsmarkt iedereen in staat wordt gesteld een 
veilige	overstap	te	maken	van	werk	naar	werk	–	of	
van	werk	naar	scholing	v.v.	-,	zowel	binnen	sectoren	
als cross-sectoraal. Dit stelt bijzondere eisen aan de 
kwaliteit	 van	 de	 arbeidsmarktinfrastructuur,	 naar	
ons oordeel een van de belangrijkste punten voor 
het debat over de arbeidsmarktaanpak van de ko-
mende jaren. In concreto zou het dan moeten gaan 
om	 het	 stimuleren	 van	 (regionale)	 mobiliteits-	 en	
transfercentra	en	het	steunen	van	nieuwe	concep-
ten,	waaronder	mogelijk	ook	regionale	cao’s	e.d.

5.5 Mismatch terug op agenda 
De	 arbeidsmarkt	 is	 en	 blijft	 de	 achilleshiel	 van	 de	
Brabantse economie. Echt grote tekorten aan per-
soneel	 zullen,	 afgezien	 van	 de	 situatie	 in	 enkele	
(technische)	 deelmarkten,	 komende	 periode	 nog	
niet aan de orde zijn. Wel dreigt de mismatch tussen 
vraag	en	aanbod	weer	verder	te	worden	verscherpt,	
met name bij technische en industrieberoepen is nu 
reeds sprake van kwalitatieve discrepanties. Gezien 
de huidige ruime arbeidsmarktsituatie is het waar-
schijnlijk dat de perspectieven geleidelijk beter wor-
den	en	dat	de	verwachte	knelpunten	rond	2015/2016	
waarneembaar	worden.	Uit	 eerder	 onderzoek	 van	
het ROA is komen vast te staan dat voor het meren-
deel van de beroepsgroepen in de provincie Noord-
Brabant toekomstige knelpunten worden voorzien 
in de personeelsvoorziening. Wanneer de economie 
nog iets verder aantrekt zal de krapte in bepaalde – 
vooral technisch georiënteerde - segmenten van de 
arbeidsmarkt	weer	flink	oplopen,	 terwijl	 in	 andere	
segmenten de zeer ruime arbeidsmarkt nog lang zal 
voortduren. 
De aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt 
moet beter en kan ook beter. Voorkomen moet 
worden dat hele cohorten jongeren worden opge-
leid voor banen die er straks niet meer zijn. Meer in 
het algemeen doet SER Brabant een stevig pleidooi 
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5.		Definitie	van	prof.
dr.	T.	Wilthagen,	
Universiteit	van	
Tilburg
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voor de introductie van arbeidsmarktgerichte loop-
baanoriëntatie	en	begeleiding	bij	het	VO,	VMBO	en	
MBO. De provincie kan mogelijk een rol spelen bij 
het agenderen van dit vraagstuk in het overleg met 
de	 Brabantse	 stakeholders,	 bijvoorbeeld	 in	 Pact	
Brabant.

Er is te weinig aandacht voor de scholing van werken- 
den.	 Preventief	 beleid	 gericht	 op	 aanpassingsver-
mogen naar de toekomst dient veel meer aandacht 
te	 krijgen.	Arbeidsmarktbeleid	 is	 te	 vaak	 curatief.	
Brabanders dienen recht op een opleidingsbudget 
te krijgen om te kunnen anticiperen op de toekomst.

5.6 Arbeidsmarktinfrastructuur vraagt aandacht 
In het voorgaand is al aandacht gevraagd voor de 
‘dubbele	opdracht’	met	betrekking	 tot	de	arbeids-
markt. Bepaald zorgwekkend is dat de bestaande 
arbeidsmarktinfrastructuur	niet	in	staat	lijkt	om	de	
forse	en	snelle	veranderingen	op	de	arbeidsmarkt	in	
goede	banen	te	leiden.	Wie	voelt	zich	daarvoor	fei-
telijk	verantwoordelijk?	Wie	ligt	er	echt	wakker	van?	
 
In eerste aanleg ligt hier naar ons oordeel een ver-
antwoordelijkheid voor de nieuw opgerichte ‘Werk-
bedrijven’	 in	 de	 arbeidsmarktregio’s.	 De	 onderne-
mersorganisaties en vakbonden zijn daar direct bij 
betrokken en zij hebben de sleutel in handen om op 
vernieuwende	wijze	verbindingen	te	 leggen	c.q.	 te	
versterken tussen de landelijke sectoraanpak en de 
regionale arbeidsmarktagenda. Als Brabantse op-

gave zien wij het ontwikkelen van nieuwe regionale 
constructen voor de verbinding met de landelijke 
sectorplannen. 
Daar komt bij dat er een structurele tweedeling 
(breuklijn)	dreigt	te	gaan	ontstaan	bij	het	uitvoeren	
van	de	twee	overstijgende	thema’s	voor	de	komen-
de jaren: 
•  inCLUsie: de opdracht om alle Brabanders een 

productievere status te geven dan ‘werkloos-
thuis-op-de-bank’	(Participatiewet,	afspraken	So-
ciaal	Akkoord).

•  dYnaMieK: de opdracht om maximaal bij te 
dragen aan het aanpassingsvermogen en de in-
novatiekracht van de bedrijven via human capital 
roadmaps.

De gemeenten hebben komende jaren de handen 
vol aan het uitvoeren van de Inclusie-agenda. Van-
wege de uitvoering van de Participatiewet wordt de 
komende jaren een stevige wissel getrokken op hun 
slagkracht en creativiteit. De regionale werkbedrij-
ven	moeten	dit,	met	steun	van	het	rijk,	in	goede	ba-
nen zien te leiden. Vraag is nu wie zich bekommert 
om	de	andere	(human	capital)	agenda.	Deze	Dyna-
miek-agenda vraagt minstens zoveel aandacht. Het 
regionaal verdienvermogen is immers in grote mate 
afhankelijk	van	het	hebben	van	de	juiste	mensen,	op	
het juiste moment tegen de juiste prijs. De human 
capital-agenda is uitdagend en stelt hoge eisen aan 
het regionaal organiserend vermogen. De tijd van 
de	analyses	en	het	experimenteren	ligt	achter	ons,	

brabanTse groeiagenda
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komende periode moet worden doorgepakt met 
een	toekomstbestendige	arbeidsmarktinfrastructuur.	
In het licht van de in het voorgaande beschreven 
ontwikkelingen	 en	 (nieuwe)	 opgaven	 is	 er	 aanlei-
ding om de rol van de provincie - en in het verlengde 
daarvan Pact Brabant – kritisch onder de loep te ne-
men. Het zwaartepunt van het arbeidsmarktbeleid 
komt	 onmiskenbaar	 in	 de	 arbeidsmarktregio’s	 en	
bij	de	werkbedrijven	te	liggen,	hier	kan	de	provincie	
geen echte toegevoegde waarde leveren. De wis-
selwerking	 tussen	 de	 economie	 en	 de	 (doorverta-
ling	naar	de)	arbeidsmarkt-	en	onderwijsinfrastruc-
tuur zou in onze visie de pijler moeten worden van 
het provinciale beleid. Hierop zou tevens de rol en 
samenstelling van Pact Brabant moeten worden ge-
toetst. 

Verder zijn in onze visie de volgende zaken van be-
lang voor het inkleuren van de rol van de provincie:
•		Provincie	neemt	de	lead	in	regionale	transitietra-
jecten	(zie	eerder	Oss,	West-Brabant	e.d.).

•		Samenwerking	tussen	en	binnen	arbeidsmarktre-
gio’s	 stimuleren;	 zorgdragen	 voor	 standaardisering	
van regelgeving en regelingen van gemeenten. 
•		Investeren	in	sociale	innovatie	als	integraal	onder-
deel	van	de	innovatieagenda;	faciliteren	living	labs	
voor beroepen van de toekomst en ‘leren innove-
ren’.

•		Oprichting	 van	 een	 kennisplatform	 ‘Duurzaam	
aanpassingsvermogen’,	met	als	doel	andere	flexi-
biliteitsvormen te ontwikkelen die ook ondersteu-
nend	worden	door	mogelijk	nieuwe	cao-afspraken.

MLT-advies 2015 - 2020

In	het	 licht	van	de	geschetste	opgaven,	het	 te-
rugbrengen	van	de	onaanvaardbaar	hoge	(jeugd)	
werkloosheid,	moet	ook	de	provincie	haar	 ver-
antwoordelijkheid	nemen.	In	dezelfde	mate	zo-
als	dat	ook	in	de	afgelopen	periode	is	gebeurd,	
uiteindelijk	 is	 toen	 op	 initiatief	 van	 Provinciale	
Staten	€	15	mln.	extra	uitgetrokken	voor	facilite-
rend provinciaal beleid. 
Gelet	op	de	actuele	ontwikkelingen	en	(nieuwe)	
opgaven is er wel aanleiding om de rol van de 
provincie - en in het verlengde daarvan Pact 
Brabant – kritisch onder de loep te nemen. Het 
zwaartepunt van het arbeidsmarktbeleid komt 
in	de	arbeidsmarktregio’s	en	bij	de	werkbedrijven	
te	liggen.	De	doorvertaling	van	de	(internationaal)	
economische ontwikkeling naar de regionale ar-
beidsmarkt-	 en	 onderwijsinfrastructuur	 moet	 in	
onze visie de pijler worden van het provinciale be-
leid. Hierop zou tevens de rol en samenstelling van 
Pact Brabant moeten worden getoetst. 
Overige aanknopingspunten voor bestuursak-
koord:

•				Actief	aandeel	provincie	in	massieve	Brabantse	
aanpak	 jeugdwerkloosheid	 (directere	 koppe-
ling	met	economisch	beleid,	inzet	topclusters).
Samenwerking tussen en binnen arbeidsmarkt- 

regio’s	stimuleren;	zorgdragen	voor	standaar-
disering van regelgeving en regelingen van 
gemeenten. 

•				Arbeidsmarktinfrastructuur	van	de	21e	eeuw,	
met verbindingen tussen Inclusie- en Dyna-
miek-agenda	en	het	faciliteren	van	nieuwe	re-
gionale constructies voor het succesvol uitrol-
len van landelijke sectorplannen. 

•				‘Leren	 innoveren’	 wordt	 structureel	 onder-
deel	 van	 de	 Brabantse	 arbeidsmarktagenda,	
naast het inspelen op de sterk veranderende 
arbeidsvraag van bedrijven en sectoren.

•				Flexicurity	en	de	 invoering	van	een	 ‘Brabant-
norm’,	stimuleren	van	mobiliteits-	en	transfer-
centra voor werk-werk.

•				Mismatch	weer	explicit	op	de	agenda,	arbeids-
marktgerichte	loopbaanoriëntatie	vo,	(v)mbo.

 
•				Oprichting	van	een	kennisplatform	‘Duurzaam	
aanpassingsvermogen’,	 met	 als	 doel	 andere	
flexibiliteitsvormen	 te	 ontwikkelen	 die	 ook	
ondersteunend worden door mogelijk nieuwe 
cao-afspraken.

5.7 Aanbevelingen voor het bestuursakkoord
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De	onderwijs-	en	kennisinstellingen	–	universiteiten,	
hoge	scholen	en	ROC’s	-	voelen	zich	verbonden	met	
de Agenda van Brabant en willen daar de komende 
jaren een concrete bijdrage aan leveren. Dit wordt 
op gepassioneerde wijze aangegeven in actuele 
strategische	plannen,	waarin	begrippen	als	kennis-
circulatie,	versterking	van	het	ecosysteem	van	open	
innovatie en 21Th century skills centraal staan. De 
onderwijs-en	 kennisinstellingen	 manifesteren	 zich	
hiermee als vitale partner van de provincie en dat is 
een	factor	van	betekenis	voor	de	groei-	en	innova-
tieagenda van de komende jaren. SER Brabant be-
veelt aan de inzet van de onderwijs- en kennisinstel-
lingen te verankeren in het nieuwe bestuursakkoord 
van Provinciale Staten. Onderstaand gaan wij nader 
in op de actuele voorstellen.

6.1   beagLe initiatief (universiteiten, hoge 
scholen) 

De	zes	universiteiten	en	hogescholen	–	TU/e,	Tilburg	
University,	Avans,	Fontys,	HAS	Den	Bosch	en	NHTV	
Breda – hebben de ambitie om de veerkracht van 
de regio te vergroten en gezamenlijk het ecosys-
teem	van	(open)	innovatie	in	Brabant	te	versterken.	
Daarmee	wordt	 invulling	 gegeven	 aan	 de	 filosofie	
van het reeds aangehaalde WRR-rapport ‘Naar een 
lerende	economie’.	Samen	met	de	BOM	is	een	plan	
uitgewerkt	genaamd	‘BEAGLE’,	dit	verwijst	naar	het	
schip	van	Charles	Darwin,	de	ontdekker	
van	 het	 proces	 van	 ‘survival	 of	 the	 fit-
test’.	 Dit	 initiatief	 moet	 bijdragen	 aan	
het	adaptief	vermogen	en	de	veerkracht	
van	 de	 regio,	 die	 de	 verdiencapaciteit	
van de economie voortdurend weet te 
versterken in de snel veranderende we-
reld om ons heen. Kern van dit plan is 
om iets cruciaals toe te voegen aan de 
huidige manier van innoveren. Waar tot 
nu toe de aandacht nog vooral gericht 
is	op	R&D,	het	uitdiepen	van	kennis	bin-
nen	de	grenzen	van	een	bepaalde	(sub)
sector,	is	BEAGLE	veel	meer	gericht	op	

innovatie door kruisbestuiving. Goed voorbeeld is 
de recente samenwerking tussen Heijmans en Stu-
dio	 Roosegaarde	 (slimme	 snelweg).	 Beagle	 richt	
zich	op	het	(fysiek)	bij	elkaar	brengen	van	personen	
en	 partijen	 vanuit	 verschillende,	 op	 het	 oog	 niet	
noodzakelijk aan elkaar gelieerde kennisgebieden 
en	sectoren,	zodanig	dat	er	middels	het	delen	van	
kennis,	 expertise	en	perspectieven,	nieuwe	 ideeën	
worden gecreëerd en daarmee het ontstaan van in-
novatieve	business	modellen,	producten	en	techno-
logieën wordt gestimuleerd. 
Waar het de kennisinstellingen om gaat is om der-
gelijke	‘botsingen’	van	kennisgebieden	en	sectoren	
meer structureel te gaan organiseren in Brabant. 
Inspirerend voorbeeld is het Duitse Bayern Innovativ. 
Bayern	Innovativ	is	een	non-profit	organisatie	geïni-
tieerd door de deelstaat Beieren en opgezet door 
politici,	wetenschappers	 en	 de	 industrie.	De	 focus	
ligt op kruisbestuiving. Om de grensvlakken tussen 
sectoren en disciplines beter inzichtelijk te maken 
heeft	 Bayern	 Innovativ	 een	 kennis-markt-matrix	
ontwikkeld. In het BEAGLE-plan is die matrix als il-
lustratie uitgewerkt voor de meest vooraanstaande 
sectoren	 en	 technologieën	 van	 Brabant	 (zie	 pag.	
24).	Uitgangspunt	is	dat	kennis	optimaal	circuleert,	
niet	alleen	van	kennisinstellingen	naar	het	bedrijfs-
leven	c.q.	de	markt,	maar	ook	terug	naar	de	kennis-
instelling en tussen de kennisinstellingen onderling. 

brabanTse groeiagenda
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MLT-advies 2015 - 2020

High Tech
		Advanced	Instrumentation	/	Electronics
  Automotive & Assembly
  Energy
  Aeronautics
		Semi-Conductors	/	Chips
  Compnents & Circuits
		Networked	Information
  Lightning
		Mechatronics	/	Manufacturing
  IT
Life Science & Health
  Pharmaceuticals
  Biotechnology
  Medtech  
  Daily care products & tech
Logistics
		Supply	chain	/	IT
  Transport
		Infrastructure
Maintenance
  Aerospace
		Defense
  Service business
Agrofood
  Primary sector
  Food industry
  Service providers
  Suppliers
biobased econ
  Pharmaceuticals
  Nutraceuticals
		Foodstuff
  Chemicals
		Materials	7	fibers
  Nutrients
  Energy
Creative Industry
  Applied gaming
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         knooppunt. Veel potentie tot botsing van kennis tussen kennissector en toepassingsgebied
         contactgebied. Potentie van botsing tussen kennissector en toepassingsgebied
         weinig tot geen botsing van kennis tussen kennissector en toepassingsgebied

Schema: Beagle-initiatief: kennis-markt-matrix Bayern Innovativ vertaald naar Brabant
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6.2 strategische Mbo-agenda (Kennispact 3.0) 
Voor het realiseren van de Brabantse ambities is het 
MBO	een	belangrijke	en	onmisbare	schakel,	het	 is	
de	ziel	van	de	‘meso-economie’.	Zonder	ambachts-
economie geen kenniseconomie in Brabant. Het 
MBO beweegt zich in een turbulente maatschappe-
lijke	en	economische	omgeving,	men	wordt	gecon-
fronteerd	 met	 een	 aantal	 deels	 samenhangende,	
fundamentele	 veranderingen	 zoals	 de	 versnelde	
ontwikkelingen	op	de	arbeidsmarkt	 (digitalisering,	
flexibilisering,	 robotisering),	 de	 technologische	 in-
novaties	binnen	het	bedrijfsleven	en	de	veranderende	
vraag	naar	competenties	(21ste	century	skills).	Tegen	
deze achtergrond werken de Brabantse MBO-instel-
lingen	in	overleg	met	overheden	en	bedrijfsleven	aan	
een ambitieuze en goed onderbouwde Strategische 
Agenda	Onderwijs-Arbeidsmarkt	‘Kennispact	3.0’.	

In dit Kennispact 3.0 gaat het deels om het door-
trekken	 van	 de	 reeds	 lopende	 Uitvoeringsagenda	
MBO,	die	twee	actielijnen	kent:	

1)	Brabants	stage-	en	leerbanenoffensief.	
2)		Nieuwe	arrangementen	voor	de	‘beroepen	
van	morgen’.	

Met het Kennispact 3.0 wordt deze lijn op een ho-
ger	ambitieniveau	doorgetrokken.	Uitdaging	is	om	
nog	 meer	 dan	 nu	 de	 provinciaal/regionaal	 maat-
schappelijke en economische agenda te verbinden 
met de agenda van het onderwijs zodat versnelde 
ontwikkelingen	op	de	arbeidsmarkt,	in	het	bedrijfs-
leven en de samenleving zich vertalen in het onder-
wijs. Met dit kennispact wordt de positie van het 
MBO als strategische partner in de regio versterkt. 
Er	ontstaat	meer	perspectief	op	het	verkrijgen	van	
experimenteerruimte	en	het	inspelen	op	nieuwe	fi-
nancieringsvormen. Voor het verder verbeteren van 
de	aansluiting	met	de	vraag	vanuit	het	bedrijfsleven	
is het van belang dat het MBO in staat wordt gesteld 
het	concept	‘innoverend	leren	en	leren	innoveren’	te	
versterken. Mede om die reden vindt SER Brabant 
het van belang dat de provincie zich in het nieuwe 
bestuursakkoord expliciet verbindt aan dit Kennis-
pact	3.0	van	het	Brabantse	MBO.	Het	verschaft	de	
opmaat om ook vanuit de provincie de positie van 
het	MBO	in	de	Brabantse	agenda	structureel	en	ef-
fectief	 te	 versterken.	 Daarnaast	 bepleiten	 wij	 het	
MBO te betrekken bij het plan van de zes Brabantse 

kennisinstellingen	(WO,	HBO)	om	te	komen	tot	ver-
sterking	van	het	ecosysteem	van	innovatie,	immers	
geen kenniseconomie zonder ambachtseconomie. 
In de praktijk zijn er in het kader van de Centra voor 
Innovatief	 Vakmanschap	 al	 goede	 verbindingen	
tussen MBO en HBO,	 bijvoorbeeld	 tussen	 Avans	
Hogeschool en ROC Tilburg t.a.v. Gate2 over aero-
space en maintenance en bij ROC West-Brabant 
met het expertisecentrum Biobased Economy. Tot 
slot	 wordt	 specifieke	 aandacht	 gevraagd	 voor	 het	
VMBO,	een	schoolsoort	die	het	als	aanvoerlijn	voor	
het MBO	bijzonder	moeilijk	heeft	en	steun	verdient	
in het kader van provinciale planvorming. 

brabanTse groeiagenda
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6.3   Aanbevelingen voor het  
bestuursakkoord 

SER Brabant beveelt aan de inzet van de on-
derwijs-	en	kennisinstellingen	(WO,	HBO,	MBO)	
actief	onderdeel	te	maken	van	het	nieuwe	be-
stuursakkoord van Provinciale Staten.
 
•		Het	BEAGLE-plan	van	de	zes	kennisinstellin-
gen	(TU/e,	Tilburg	University,	Avans,	Fontys,	
HAS	en	NHTV)	 is	 voor	de	provincie	 aanlei-
ding om hen uit te dagen om met een goed 
doordacht plan te komen voor hun bijdrage 
aan de grootschalige uitrol van de maat-
schappelijke innovatieagenda in Brabant. 
Hiervoor wordt een deel van de 3e tranche 
Essentmiddelen in 2015 gereserveerd. 

•		Het	Kennispact	3.0	van	de	Brabantse	ROC’s	
wordt integraal onderdeel van het nieuwe 
provinciale	bestuursakkoord,	met	als	speer-
punten het structureel en goed regelen van 
de stage- en leerbanen in Brabant en het ont-
wikkelen	 van	 nieuwe	 onderwijscurricula	 (be-
roepen	 van	morgen)	waarmee	wordt	 aange-
sloten	bij	maatschappelijke	innovatiethema’s.

•		Specifieke	aandacht	voor	de	positie	van	het	
VMBO en waar mogelijk steun voor de Bra-
bantse VMBO-instellingen die het moeilijk 
hebben en een belangrijke maatschappe-
lijke en economische rol vervullen als voor-
portaal	van	de	ROC’s.
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MLT-advies 2015 - 2020
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7.1  Sturen op veranderingsdynamiek,  
paradigmashift 

Op	 ruimtelijk-fysiek	 gebied	 blijft	 de	 provincie,	 sa-
men	met	de	gemeenten,	een	belangrijke	rol	spelen	
met betrekking tot de continuïteit van welvaart en 
welzijn in Brabant. Centraal staat het behoud van 
een	aantrekkelijk	en	vooral	ook	concurrerend	leef-,	
woon- en vestigingsklimaat. Als zodanig is dat niet 
anders	dan	in	het	verleden.	Echter,	die	opgave	wordt	
aanzienlijk complexer als gevolg van de snelle ver-
anderingen in de samenleving en de economie. De 
‘energieke	samenleving’	vraagt	ruimte	voor	nieuwe	
verbindingen. En waar de woningmarkt en de be-
drijvenmarkt in het verleden redelijk synchroon 
liepen,	gaan	daar	nu	grote	verschillen	ontstaan.	De	
bedrijvenmarkt is veel kortcyclischer geworden en 
dat stelt nieuwe eisen aan toekomstbestendig en 
duurzaam	 ruimtelijk	 plannen.	 Meer	 flexibiliteit	 in	
het ruimtelijk beleid is het sleutelwoord. Waar in het 
recente verleden nog betrekkelijk eenvoudig kon 
worden gestuurd op basis van kwantitatieve ramin-
gen,	 bijvoorbeeld	 voor	 woonlocaties	 of	 bedrijven-
terreinen,	kan	daar	nu	niet	meer	mee	worden	vol-
staan.	 De	 grootste	 ruimtelijk-fysieke	 opgave	waar	
we	voor	staan	 is	sturen	op	veranderingsdynamiek,	
minder	top	down	en	meer	ingericht	vanuit	de	(vast-
goed)gebruiker	die	in	de	energieke	samenleving	van	
de 21e eeuw meer en meer centraal komt te staan. 
Er	wordt	derhalve	een	paradigmashift	gevraagd	 in	
het ruimtelijk beleid en de provincie staat voor de 
belangrijke opgave om daar de komende jaren in-
vulling	aan	te	geven,	samen	met	de	gemeenten	 in	
de	regionale	ruimtelijke	overleggen	(RRO’s).	

7.2 Leegstand vastgoed vraagt nieuwe aanpak 
De economische crisis laten we komende periode 
achter	ons,	maar	daarmee	is	de	huidige	leegstands-
problematiek	 niet	 opgelost.	 Sterker	 nog,	 in	 2020	
staat in Brabant naar schatting 20% van de kanto-
ren	 leeg,	 30%	van	de	winkels	 en	 50%	van	de	 stal-
len.	Er	 speelt	meer	dan	alleen	de	conjunctuur,	het	
heeft	vooral	ook	te	maken	met	structurele	en	soms	

revolutionaire veranderingen in produceren en con-
sumeren. Voor alle vastgoedsectoren zoals bedrij-
venterreinen,	 kantoren	 en	 detailhandel	 is	 de	 situ-
atie	 de	 afgelopen	 jaren	drastisch	 veranderd.	 In	 de	
afgelopen	periode	 zijn	 nieuwe	 (regionale)	 progno-
ses opgesteld voor bedrijventerreinen en kantoren. 
Voor kantoren was dat nog niet eerder gebeurd en 
voor winkelgebieden is überhaupt geen prognose 
gemaakt. De structurele leegstand vraagt een nieu-
we en meer samenhangende aanpak. Er kan niet 
meer	 worden	 volstaan	 met	 sectorale	 prognoses,	
komende bestuursperiode wordt een sterker inte-
grale en vooral ook kwalitatieve aanpak gevraagd. 
Kernvraag voor het ruimtelijk beleid is dan hoe be-
staande locaties – zowel in het stedelijk als lande-
lijk gebied – vitaal en concurrerend kunnen worden 
gehouden. 
 

7.3 Strategie werklocaties doorzetten 
De	provincie	heeft	in	de	afgelopen	periode	de	Stra-
tegie	 Bedrijventerreinen	 en	 andere	 werklocaties,	
met het daaraan gekoppelde uitvoeringsprogram-
ma,	in	de	markt	gezet.	Deze	strategie	kende	de	vol-
gende twee sporen: 
•		Vraag	en	aanbod	kwantitatief	en	kwalitatief	in	ba-
lans	brengen	(‘basis	op	orde’).	
•		Versterken	 van	 de	 prioritaire	 Brabantse	 topclus-
ters	(ontwikkeling:	‘op	weg	naar	de	top’).

SER Brabant beveelt aan deze aanpak de komende 
jaren krachtig door te zetten. Zulks met in achtne-
ming van de kanttekeningen die hierboven reeds 
zijn gemaakt over meer sturen op veranderingsdy-
namiek.	Het	eerste	spoor	vraagt	blijvende	aanpak,	
want	het	 is	zeer	de	vraag	of	we	 in	de	Brabant	wel	
de basis op orde hebben gelet op de dynamiek in de 
markt.	Daarnaast	is	het	2e	spoor,	het	ruimtelijk	faci-
literen	van	de	prioritaire	economische	clusters,	pro-
vinciale topprioriteit. Het is van provinciaal belang 
dat	de	 regionale	markten	voor	bedrijventerreinen,	
kantoren	en	detailhandel	goed	blijven	functioneren,	
met een passend en vitaal aanbod voor bedrijven 

brabanTse groeiagenda

7. Ruimtelijke-fysieke opgaven



28

in de Brabantse topsectoren. In een recente Sta-
tenmededeling 6 wordt ingegaan op de nieuwste 
prognoses voor bedrijventerreinen en kantoren en 
een verkenning naar de toekomst van winkelgebie-
den in Noord-Brabant. In algemene zin kunnen wij 
de	aangegeven	 trend	onderschrijven,	namelijk	dat	
sprake is van een ontkoppeling tussen economische 
groei en ruimtegebruik. Dit sluit goed aan bij de eerder 
door de provincie ingezette beleidslijn ‘van meer naar 
anders’.	Daarbinnen	moet	 ruimte	blijven	 voor	maat-
werk	in	regio’s	en	sectoren,	zoals	bijvoorbeeld	de	ruim-
tebehoefte	voor	logistieke	ontwikkelingen	in	West-	en	
Midden-Brabant. Denk bij het laatste met name ook 
aan	het	faciliteren	van	multimodaal	ontsloten	bedrij-
venterreinen	die	een	relatief	sterke	groei	kennen.	
In de PS-mededeling wordt uitgegaan van nog extra 
ruimtebehoefte	tot	en	met	2020,	daarna	een	(sterk)	
afnemende	groei	 en	na	2030	vrijval	 van	 ruimte	op	
bedrijventerreinen.	 Hoewel	 wij,	 zoals	 reeds	 opge-
merkt,	het	algemene	beeld	wel	kunnen	onderschre-
ven,	zetten	wij	vraagtekens	bij	de	 juistheid	van	de	
prognoses voor de langere termijn. Met name de 
vrijval na 2030 zouden wij niet voor onze rekening 
willen nemen. De toekomst laat zich buitengewoon 
moeilijk voorspellen en bovendien moet er rekening 
mee	 worden	 gehouden	 dat	 er	 meer	 behoefte	 zal	
ontstaan	aan	‘schuifruimte’	in	het	kader	van	het	stu-
ren op veranderingsdynamiek. Wij adviseren dit ac-
tief	te	betrekken	bij	het	vaststellen	van	nieuw	beleid	
respectievelijk het vastleggen van nieuwe regionale 
afspraken	in	het	kader	van	de	RRO’s.	

7.4 Herijking opdracht bHb (boM) 
In het licht van de snelle dynamiek in de markt en 
de	structurele	leegstandsproblematiek	in	kantoren,	
winkels en stallen zal het accent de komende jaren 
sterker komen te liggen op de herinrichting van ge-
bieden. De SER-ladder voor ruimtegebruik en de 
ladder voor duurzame verstedelijking zijn in dat op-
zicht actueler dan ooit. 

Via de Herstructureringsmaatschappij Bedrijven-
terreinen	 (BOM)	 is	 inmiddels	 in	 totaal	 2.000	 ha	 be-
drijventerrein	 geherstructureerd,	 waarmee	 de	 BOM	
ruimschoots	aan	haar	kwantitatieve	doelstelling	heeft	
voldaan. BOM en provincie zijn samen inmiddels bij 
30	 toplocaties	 in	 Brabant	 financieel	 en	 organisa-

torisch betrokken. De missie is dus op uitstekende 
wijze	vervuld,	maar	mag	niet	als	beëindigd	worden	
beschouwd. SER Brabant beveelt aan de BHB een 
nieuwe,	aangepaste	opdracht	te	geven.	In	verband	
met	het	feit	dat	er	komende	jaren	een	veel	sterker	
accent komt te liggen op de herinrichting van ge-
bieden moet de opdracht van de BHB worden ver-
legd	 van	 ‘kaveltransacties’	 naar	 ‘gebiedsinterven-
ties’,	zowel	in	het	stedelijk	als	landelijk	gebied.	Dat	
vraagt het sterker aansluiten bij andere kerntaken 
van de BOM. Tevens zou actiever kunnen en moeten 
worden	aangesloten	bij	de	afgelopen	periode	door	
provincie	en	SER	ingestelde	Taskforce	Economie	&	
Natuur,	die	belast	was	met	het	in	de	praktijk	ontwik-
kelen van nieuwe groene verdienmodellen. 

7.5 Bereikbaarheid 
Ondanks dat de mobiliteitspatronen van burgers en 
bedrijven	ingrijpend	gaan	veranderen,	zal	er	ook	de	
komende jaren nog veel aandacht moeten uitgaan 
naar	de	aanpak	van	infrastructuur	-knelpunten.	De	
provincie	 heeft	 in	 de	 achterliggende	 jaren	 al	 bud-
get opgebouwd voor een slagvaardige aanpak. SER 
Brabant wijst op de volgende prioriteiten:
•	A	58	(‘Innov	58’)
•		Bereikbaarheid	 regio	 Eindhoven	 (Ruit/N279	 zuid	
en	landzijdige	bereikbaarheid	luchthaven)

•	A27	(provincie-overschrijdende	infra)
•		Benutting	Brabantlijn	en	noord-zuidlijn	(Veza-dos-
sier)	voor	railgoederenvervoer

•	A	67
Aanbevolen	 wordt	 om	 naast	 deze	 ‘asfaltoplossin-
gen’	 in	 de	 volgende	 periode	 ook	 een	 ambitieuze	
smart mobility-agenda uit te rollen. Dit past in het 
door	ons	bepleite	‘industriebeleid-nieuwe-stijl’:	een	
grootschalige	 uitrol	 die	 de	 industrie	 (Automotive	
e.a.)	 en	 kennisinstellingen	 aan	 zet	 brengt.	 Daar-
naast wordt in het algemeen aandacht gevraagd 
voor de internationale verbindingen.

7.6 Multimodaal Brabant
Een innovatieve samenleving vraagt meer moge-
lijkheden om te kunnen schakelen in onze mobili-
teitskeuzes. Multimodale knooppunten zijn bij uit-
stek de plaats waar de wisseling van modaliteit kan 
plaatsvinden en conglomeratiekracht kan leiden tot 
concurrentiekracht. 
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6.  Statenmededeling 
aan Provinciale 
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Slim	 inrichten	 van	 de	 fysieke	 en	 informatie	 infra-
structuur voor personen en goederenvervoer zal 
ons in staat stellen de meest geschikte modaliteit 
te kiezen. Voor het personenvervoer zal de multi-
modale	bereikbaarheid	van	en	het	functioneren	van	
de centrale stations in de grote steden hoog op de 
agenda moeten blijven staan. En door middel van 
‘smart	mobility’	zal	Brabant	zich	nationaal	en	inter-
nationaal	kunnen	onderscheiden	(zie	verder	7.7).

Voor	 het	 goederenvervoer,	 de	 logistieke	 sector,	
heeft	 Noord-Brabant	 in	 de	 afgelopen	 20	 jaar	 een	
internationale koppositie gerealiseerd mede als 
gevolg van een bovengemiddeld netwerk van mul-
timodale	overslaglocaties	 (weg,	water,	 rail).	 Inves-
teren in multimodaliteit betekent investeren in 
duurzame	en	toekomstbestendige	groei,	het	 raakt	
de kern van de Agenda van Brabant. 
Multimodale knooppunten blijken een vestigings-
factor	van	formaat	te	zijn,	met	aanzienlijke	econo-
mische meerwaarde. Onderzoek toont aan dat de 
multimodaal ontsloten bedrijventerreinen boven-
gemiddeld scoren in termen van economisch groei 
én werkgelegenheid. Welvaart en welzijn nopen ons 
om	nu	niet	achterover	te	leunen,	maar	van	2.0	ver-
sies over te gaan naar 3.0 en door te gaan naar X.0. 
SER	Brabant	beveelt	aan	om	‘Multimodaal	Brabant’	
ook de komende jaren tot speerpunt te maken van 
de	Logistieke	Agenda	Brabant,	met	als	actiepunten:
1)		Uitbouw	 van	 het	 samenhangende	 multimodale	
infrastructuurnetwerk.

2)		Doorontwikkeling	 van	 knooppunten	 (hub’s)	 en	
multimodale bedrijventerreinen.

3)	Efficiënte	samenwerking	en	‘smart	logistics’.

7.7 Smart mobility
De	ontwikkeling	van	vervoermiddelen,	infrastructuur	
en	verplaatsingsbehoefte	en	–	gedrag	zijn	nauw	met	
elkaar verbonden. Brabant staat voor de opgave om 
bij	noodzakelijke	investeringen	in	infrastructuur	in	te	
spelen	op	de	snel	veranderende	mobiliteitsbehoefte	
en –mogelijkheden. Investeringen moeten vooral 
ook gebaseerd worden op de vraag van morgen. 
Flexibiliteit komt naast duurzaamheid hoog op de in-
novatie-agenda	van	infrastructuurbouwers	te	staan.	
Daar	waar	 investeren	 in	 infrastructuur	voor	 langere	
tijd	niet	voorzien	is	zullen	flexibele	vervoerssystemen	

in moeten spelen op de veranderende mobiliteits-
vraag.	Brabant	kan	zich	met	 ‘smart	mobility’	 lande-
lijk en internationaal onderscheiden op grond van de 
technologie en kennis in met name de Brainportregio 
(Automotive	Campus	Helmond).

brabanTse groeiagenda

7.8   Aanbevelingen voor het  
bestuursakkoord

Belangrijkste boodschap is dat toekomstbe-
stendiger ruimtelijk plannen een paradigma-
shift	 vraagt.	 De	 grootste	 ruimtelijke	 opgave	
van de komende jaren is het sturen van ver-
anderingsdynamiek	,	het	letterlijk	en	figuurlijk	
ruimte	bieden	aan	de	‘energieke	samenleving’.	
Ook de structurele leegstandsproblematiek 
vraagt	 een	 nieuwe,	 meer	 samenhangende	
ruimtelijke aanpak. 

Specifieke	aanbevelingen:

•		De	 ‘energieke	 samenleving’	 vraagt	 meer	
flexibiliteit	in	het	ruimtelijk	beleid,	de	focus	
verschuift	 van	 top-down	 naar	 bottom	 up	
(ruimte	voor	nieuwe	verbindingen).	

•		Het	 is	 van	provinciaal	 belang	dat	 de	 regio-
nale	markten	voor	bedrijventerreinen,	kan-
toren	 en	 detailhandel	 goed	 blijven	 functi-
oneren,	met	 een	passend	en	 vitaal	 aanbod	
voor bedrijven in de Brabantse topsectoren.

•		Herinrichting	van	gebieden	in	het	ruimtelijk	
beleid	meer	centraal	stellen,	gericht	op	het	
op peil houden van concurrentiekracht en 
vitaliteit van gebieden.

•		In	 dit	 kader	 een	 herijking	 van	 de	 taakop-
dracht	 van	 de	 BHB-BOM	 (herstructurering	
bedrijvenlocaties).

•		Bereikbaarheidsbeleid	 in	 het	 bredere	 per-
spectief	zetten	van	‘Brabant	Smart	Mobility’.

•		Brabant	 Multimodaal	 als	 kernpunt	 van	 de	
Logistieke Agenda Brabant.
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Vanuit sociaal-economische optiek wordt de nood-
zaak	gevoeld	om	komen	tot	een	nieuwe,	meer	sa-
menhangende agenda voor stad & platteland. De 
roep	 hierom	 is	 echter	 breder,	 onder	meer	 ook	 de	
Brabantse	 steden	 en	 de	 groene	 Manifestpartners	
spreken zich hiervoor uit. Er tekent zich dus een 
brede	maatschappelijke	coalitie	af	voor	deze	nieu-
we agenda. Aanbevolen wordt daarom om in het 
provinciale	 bestuursakkoord	 een	 aparte	 paragraaf	
in te ruimen over het gezamenlijk werken aan meer 
stedelijkheid en aan de kracht van de steden en hun 
ommeland. Met die agenda committeren Provinci-
ale Staten zich op het gezamenlijk werken aan meer 
stedelijkheid en aan de kracht van de steden en hun 
ommeland. Het nadrukkelijker verbinden van stad 
en platteland moet leiden tot een versterking van 
het Brabantse mozaïek en niet tot een vervlakking 
daarvan. De essentie van deze strategie is verwoord 
in het in opdracht van de Commissaris van de Ko-
ning door Brabantkennis geschreven document 
‘Het	nieuwste	Cahier	#01’.

8.1  de stedelijke agenda 
De toekomst van de stad krijgt veel aandacht in 
recente rapporten en studies van onder meer Plan-
bureau	voor	de	Leefomgeving	en	de	WRR.	Voor	het	
versterken van de internationale concurrentieposi-
tie	van	Brabant	zijn	 sterke	steden	 in	 sterke	 regio’s	
essentieel.	Niet	ten	koste	van	elkaar	of	ten	koste	van	
het	 landelijk	gebied,	maar	 juist	met	elkaar	en	ook	
met	het	landelijk	gebied.	In	het	manifest	Stedelijke	
Agenda7 spreken de Brabantse steden zich uit voor 
een	gezamenlijke	agenda	voor	meer	stedelijkheid,	
meer agglomeratiekracht en een sterker stede-
lijk netwerk in Brabant. Een provinciale ‘stedelijke 
agenda’	zou	wat	hen	betreft	ook	mooi	aansluiten	op	
de ontwikkeling van een stedelijke agenda op natio-
naal en Europees niveau. Deze agenda richt zich op 
de eerste plaats op het versterken van de kracht van 
de	steden	zelf,	als	centra	voor	regionale	economie-
en en als aanjagers voor de aanpak van maatschap-
pelijke vraagstukken. Op de tweede plaats gaat het 
om het versterken van de agglomeratiekracht door 

metropoolvorming,	waarbij	 connectiviteit	 (het	 on-
derling	verbinden)	en	het	afstemmen	centraal	staat.	
Dit	vanuit	het	besef	dat	onze	steden	 in	 internatio-
naal	perspectief	te	klein	zijn	en	derhalve	concurren-
tievermogen en agglomeratiekracht missen. 
De	 nieuwe	 stedelijke	 agenda,	 met	 gezamenlijke	
inspanningen	 en	 investeringen,	 biedt	 meer	 dan	
wat	de	steden	ieder	afzonderlijk	hebben	te	bieden	
aan de inwoners en ondernemers van Brabant met 
betrekking	 tot	werkgelegenheid,	 onderwijs,	maat-
schappelijke en culturele voorzieningen. De stede-
lijk agenda betekent ook het op een hoger niveau 
brengen	van	bovenregionale	functies	in	centrumge-
bieden,	het	beter	onderling	verbinden	van	de	eco-
nomische,	culturele	en	sociale	‘sleutel	locaties’,	het	
beter en slimmer gebruik maken en binden van ken-
nis	en	kunde	in	Brabant,	en	het	laten	zien	dat	we	in	
Brabant met technische en sociale innovaties aller-
lei maatschappelijke problemen kunnen oplossen. 

De	stedelijke	agenda	formuleert	de	volgende	speer-
punten:
1)		Aantrekkelijke	 stedelijkheid:	 centrumgebieden	

op een hoger niveau van stedelijkheid brengen.
2)		Bereikbare	 steden:	 connectiviteit	 op	 een	 hoger	

internationaal niveau en een sneller onderling 
verbindend netwerk.

3)		Concurrentiekracht:	kennis	en	vaardigheden	ver-
sterken	en	verbinden	aan	het	bedrijfsleven.

8.2  Agenda Stad & Platteland,  
metropoolperspectief

Het	thema	‘stad	&	platteland’	 is	ruimtelijk	en	soci-
aal- economisch van vitaal belang voor Brabant en 
verdient expliciet aandacht in het nieuwe provin-
ciale bestuursakkoord. Wij sluiten daartoe aan bij 
ons in september 2014 uitgebrachte ontwerpadvies 
‘Brabant	Metropoolstad’8,	met	handreikingen	voor	
een ambitieuze geïntegreerde programma-agenda. 
Waar	 de	 programma’s	 voor	 ‘Sterk	 Stedelijk	 Net-
werk’	en	‘Vitaal	Platteland’	in	het	verleden	nog	sterk	
gescheiden	waren,	wordt	daar	nu	afstand	van	geno-
men. Wij sluiten aan bij het advies van de RLi over 
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8. Stad & Platteland, de nieuwe agenda

7.		Stedelijke	Agenda,	
B5-gemeenten 
provincie 
Noord-Brabant: 
Breda,	Eindho-
ven,	Helmond,		
’s-Hertogenbosch,	
Tilburg

8.   Ontwerpadvies  
‘Brabant 
Metropoolstad; 
strategische 
opgaven voor stad 
en	platteland’,	
SER Brabant i.s.m. 
POC en Prov. 
Raad	Gezondheid,	
september 2014
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de	toekomst	van	de	stad,	waarin	de	stad	niet	langer	
wordt	gezien	als	een	afgebakend	gebied	op	grond	
van gemeentelijke grenzen maar als een ‘regionale 
stad’.	Het	ruimtelijke	concept	‘Brabant	Mozaïekme-
tropool’	zien	wij	als	inspiratiebron	voor	een	nieuwe	
programmatische	benadering,	waarin	zowel	ruimte	
is voor de agglomeratieopgave van de steden als 
voor het versterken van de positie van de ‘midsized 
cities’	of	het	 ruimtelijk	 faciliteren	van	de	 transities	
in de Brabantse landbouw. Het platteland is van 
oudsher onmisbaar als draagvlak voor de voorzie-
ningen in de stad en nieuwe verbindingen stad en 

platteland gaan ontstaan in verband met de aanpak 
van	actuele	maatschappelijke	 thema’s	 als	 energie,	
voedsel en klimaat. Het laden van het door ons be-
pleite,	nieuwe	strategische	programma	Stad	&	Plat-
teland kan door middel van een aantal verbindende 
thema’s	en	perspectieven	die	alle	zijn	terug	te	her-
leiden tot de Agenda van Brabant:
•	De	ondernemende	en	lerende	metropoolstad
•	De	verbindende	metropoolstad
•	De	voedende	en	groene	metropoolstad
•	De	veerkrachtige	en	gezonde	metropoolstad

MLT-advies 2015 - 2020

8.3  Aanbevelingen voor het bestuursakkoord 

•		De	nieuwe	programmatische	Agenda	Stad	&	Platteland	wordt	spe-
cifiek	onderdeel	van	het	bestuursakkoord.	Uitgangspunt	is	het	geza-
menlijk werken aan meer stedelijkheid en aan de kracht van de ste-
den en hun ommeland. 

•		De	‘Stedelijke	Agenda’	is	daar	expliciet	onderdeel	van	en	zorgt	voor	
een sterk vernieuwende impuls aan BrabantStad.

Ondernemend 
en lerend 

Veerkrachtig 
en gezond 

Voedend 
en groen

Verbindend 
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9.1 Veerkrachtig & grenzeloos besturen 
Het tijdperk van veranderingen en breuklijnen 
zet druk op de veerkracht en vernieuwing van het 
openbaar bestuur. Er worden nieuwe sturingsmo-
dellen	 gevraagd,	 die	 beter	 passen	 bij	 het	 smeden	
van	 nieuwe	 allianties	 en	 het	 faciliteren	 van	 een	
grensoverschrijdende netwerksamenleving. Dat 
vergt leiderschap en een krachtige gezamenlijke 
agenda.	 Modern	 ‘grenzeloos	 besturen’	 vraagt	 om	
schakelkracht	 op	 diverse,	 voortdurend	 variërende	
schaalniveaus.	Uiteenlopende	opgaven	 vragen	om	
een overheid die snel kan schakelen tussen uiteen-
lopende schalen en soorten samenwerkingsverban-
den	in	wisselend	verband,	met	een	actieve	inbreng	
van maatschappelijke partners en met dynamische 
agenda’s.	Dit	betekent	ook	denken	vanuit	de	func-
tionele	samenhang	van	gebieden,	inclusief	hun	on-
derlinge	overlap.	Het	gaat	dan	primair	om	het	func-
tioneren	van	de	economie	&	maatschappij,	niet	om	
het	functioneren	van	het	openbaar	bestuur.	De	pro-
vincie	is	één	van	de	partners	in	dat	nieuwe,	netwerk-
achtige besturingssysteem van de 21e eeuw en kan 
als middenbestuur een belangrijke rol spelen bij het 
doorvoeren van vernieuwingsslagen op bestuurlijk 
gebied. Gevraagd wordt het gezamenlijk invulling 
geven	aan	de	‘corporate	story’,	zoals	uitgewerkt	in	
het visiedocument over veerkrachtig bestuur in Bra-
bant9. SER Brabant beveelt aan om de aanbevelin-
gen uit dat rapport tot leidraad te maken de opstel-
ling van het nieuwe bestuursakkoord. 
 

9.2 Innoverende regelgeving
Voor	de	Brabantse	groeiagenda,	en	de	 in	dit	MLT-
advies bepleite grootschalige uitrol van de maat-
schappelijk	 innovatieagenda,	 met	 een	 actieve	 rol	
van	de	bedrijven	en	kennisinstellingen	daarin,	is	het	
van cruciaal belang dat regelgeving en procedures 
vanuit vergelijkbare vernieuwende kaders worden 
ingericht. Dit moet een speerpunt worden in het 
nieuwe bestuursakkoord. Modern besturen vraagt 
een overheid die experimenteerruimte biedt en de 
procedures en regels vooral baseert op de koplopers 
en niet op de achterblijvers. Dat vraagt modern lei-

derschap in het openbaar bestuur. 
Groot gevaar is namelijk dat innovaties de komende 
jaren	gaan	stuklopen	op	20e	eeuwse	regelgeving,	we	
zien dat nu al gebeuren. Een concreet voorbeeld is 
het	PAS-dossier	(Programmatische	Aanpak	Stikstof	
en	Ammoniak)	dat	in	zijn	vertaling	naar	individueel	
bedrijfsniveau	 gaat	 verzanden	 in	 een	 onwerkbare	
bureaucratie. Toch wordt daar in het provinciehuis 
aan	gewerkt,	 terwijl	de	deskundige	buitenwereld	 -	
industrie én milieubeweging - daar volstrekt niet in 
gelooft.	Het	 is	duidelijk	dat	hier	door	de	provincie	
en handhavende instanties nieuwe wegen moeten 
worden ingeslagen. Een nieuwe weg wordt onder 
meer	aangereikt	 in	het	Brabantse	Energieakkoord,	
door vooral in te zetten op bronbeleid. Concreet 
voorbeeld	in	dit	verband	is	de	afspraak	dat	de	om-
gevingsdiensten hun handhaving in het kader van 
de Wet Milieubeheer op de terugverdientijden van 
energie-investeringen	 van	 (MKB)bedrijven,	 com-
pleet anders gaan inrichten. 

Namelijk in plaats van ouderwets ambtelijk contro-
leren nu gaan optreden als overheidsinstantie die 
bedrijven	stimuleert	en	faciliteert	om	versneld	ener-
giebesparing en –verduurzaming door te voeren. 
Brabants adagium moet worden ‘stimuleren waar 
mogelijk,	handhaven	waar	noodzakelijk’.	

9.3  Herprioritering provinciale middelen- 
potentieel

Komende bestuursperiode wordt de provincie ge-
confronteerd	met	 een	nieuwe	financiële	werkelijk-
heid,	namelijk	schaarste	aan	middelen	in	plaats	van	
de riante provinciekas van weleer. Voorkomen moet 
worden dat de provincie niet meer slagvaardig kan 
interveniëren als gevolg van een gebrek aan ‘inci-
denteel	geld’	dat	nu	dreigt	te	ontstaan,	ook	omdat	
een substantieel budget moet worden gereserveerd 
voor	de	cofinanciering	van	Europese	projecten.	Juist	
in een periode dat de Brabantse Groeiagenda moet 
worden aangejaagd is dit een serieus aandachts-
punt voor Provinciale Staten. SER Brabant pleit 
voor	een	fundamentele	heroverweging	en	herijking	

9. Governance & middelen

9.  Visiedocument 
‘(Veer)Krachtig	Be-
stuur. Leiderschap 
en	dienstbaarheid’
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(stofkamoperatie)	van	de	beschikbare,	niet	gepriori-
teerde	middelen.	Denk	aan,	soms	stevige	potjes,	die	
nog niet zijn besteed. Deze exercitie is ook van be-
lang in verband met het organiseren van voldoende 
beschikbaar	investeringspotentieel,	in	aanvulling	op	
de	via	de	BOM	lopende	revolverende	fondsen.

9.4  Versterking kerntaak economie
In het licht van de opgaven voor de komende be-
stuursperiode moet worden vastgesteld dat de 
provinciale inzet van menskracht en middelen nog 
steeds onvoldoende aansluit op de nieuwe kernta-
ken van de provincie. Er is sprake van een hardnek-

kige disbalans. Met name het goed uitvoeren van 
de	kerntaak	‘Economie’	vraagt	–	in	het	kader	van	de	
Brabantse Groeiagenda – bijzondere aandacht. Tot 
voor	 kort	waren	 ruimtelijke	ordening,	milieubeleid	
en	 infrastructuur	 de	 leidende	 provinciale	 sporen.	
Die tijd is voorbij. De komende bestuursperiode zal 
in het teken staan van nieuwe sociaal- economische 
modellen. Denk daarbij ook aan nieuwe econo-
mische	modellen	 in	 coöperatief	 verband	 lokaal	 of	
sectoraal,	 of	 de	 nieuwe	 zorgeconomie	 (arbeid-	 en	
kapitaalintensief).	 Verwacht	 mag	 worden	 dat	 het	
bestuursakkoord hier expliciet aandacht voor zal 
vragen. 

9.5  Aanbevelingen voor het bestuursakkoord 

In	het	kader	van	effectief	aanjagen	van	de	Brabantse	Groeiagenda	moet	expliciete	
aandacht uitgaan naar de inrichting van de provinciale governance & middelen. Dit 
is	een	voorwaardenscheppende	factor	van	betekenis,	wij	doen	de	volgende	concrete	
aanbevelingen:

•		De	aanbevelingen	uit	het	 rapport	 ‘(Veer)krachtig	bestuur	 in	Brabant’	vormen	de	
leidraad voor de opstelling van het nieuwe bestuursakkoord en het gezamenlijk 
invulling	geven	aan	de	‘corporate	story’.

	•		Innoverende	regelgeving	en	handhaving:	de	provincie	slaat	een	nieuwe	weg	in	en	
voorkomt daarmee dat de maatschappelijke innovatieagenda niet stukloopt op 
20e	eeuwse	handhaving.	Het	Brabants	adagium	wordt:	‘stimuleren	waar	mogelijk,	
handhaven	waar	noodzakelijk’.

•		Herprioritering	 van	 provinciale	middelen,	 zodanig	 dat	 er	 ook	 komende	 periode	
voldoende	‘incidenteel	geld’	is	voor	het	aanjagen	van	ontwikkelingen	(Brabantse	
Groeiagenda).

•			Opheffen	disbalans	in	provinciehuis,	versterking	van	kerntaak	economie.
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over ser brabant

SER Brabant adviseert het provinciaal bestuur over de 
hoofdlijnen	van	het	te	voeren	sociaal-economisch	beleid.	
De	Raad	is	een	onafhankelijk	orgaan	dat	wordt	gefinan-
cierd door bijdragen van de provincie Noord-Brabant en 
de landelijke SER. 

De	provinciale	SER	is	ingesteld	op	grond	van	formele	be-
sluitvorming door Provinciale Staten en brengt gevraagd 
en ongevraagd advies uit over vraagstukken die recht-
streeks	of	door	hun	uitwerking	van	belang	zijn	voor	de		
sociaal-economische ontwikkeling in Brabant. 

In de Brabantse SER hebben zitting vertegenwoordigers 
van	 de	 organisaties	 van	 ondernemers	 (BZW,	MKB	Ne-
derland,	ZLTO)	en	werknemers	 (FNV,	CNV,	Vakbond	de	
Unie).	Voorts	laat	de	Raad	zich	bij	het	opstellen	van	ad-
viezen bijstaan door een breed expertisenetwerk. 

Per 1 januari 2016 gaat SER Brabant deel uit maken van 
BrabantAdvies,	 samen	met	 de	 Provinciale	Omgevings-
commissie en de Provinciale Raad Gezondheid

Pettelaarpark 10 
5216	PD		’s-Hertogenbosch
073-6806660
info@serbrabant.nl


