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Duurzame
groei

Digitalisering en
dataﬁcatie

We werken samen aan een toekomstbestendige
regio met een excellent vestigings- en verblijfsklimaat voor bedrijven, bezoekers, burgers en
studenten. Met als doel om een evenwichtige en
duurzame groei te realiseren in economie (profit),
leefomgeving (planet) en maatschappij (people).
Met digitalisering als hefboom, social innovation
als onderscheidende werkwijze, en de proeftuin
als voorkeursvorm voor projecten, hebben we oog
voor de ontwikkeling van de arbeidsmarkt, het
leefklimaat en de transitie naar een duurzame
economie en realiseren we een snellere en grotere
groei dan elders in Nederland.

De digitalisering en dataficatie van de maatschappij is een belangrijke hefboom binnen onze regio.

Bedrijven, overheden, kennisinstellingen, burgers
en maatschappelijke partners werken nauw samen
om complexe opgaven, ambities en innovatieve
ideeën te vertalen naar concrete businessmodellen en projecten. Met elkaar creëren en verzilveren
we kansen in samenwerkingen waarmee:
• voordelen behaald worden
(zaken verlopen effectiever of efficiënter)
• voorkomen wordt dat partijen elkaar benadelen
(bijvoorbeeld in ordeningskwesties)
• aan wettelijke grondslagen voldaan wordt
(verplichte samenwerking)

Data science wordt wereldwijd gezien als één van
de meest bepalende technologische ontwikkelingen. Dit biedt vele kansen voor regionale ICTgeoriënteerde bedrijven die zich met behulp van
data onderscheiden en ontwikkelen tot grote en
goed functionerende bedrijven.
Data science is essentieel binnen allerlei sectoren.
Of het nu leisure, logistiek, zorg, energie of maakindustrie betreft, al deze sectoren maken gebruik
van grote hoeveelheden data.
De regio zet in het bijzonder in op smart industry.
(zie paragraaf ‘Slimme en duurzame economie’).
Snelle ICT-verbindingen en de online revolutie
zorgen ervoor dat data ook kwetsbaar is. Privacy
is daarnaast een thema dat regelmatig zijn weg terugvindt naar het debat.

Voor meer informatie:
Download de strategische meerjarenagenda
als PDF-bestand via:
www.regio-hartvanbrabant.nl/sma

Mens en
samenleving

Leefomgeving
en milieu

Er is steeds meer sprake van nieuw eigenaarschap:
minder overheid, meer samenleving. Dit gaat gepaard met flexibele socialisering: nieuwe sociale
verbanden, burgerparticipatie, coöperaties.

Snelle technologische ontwikkelingen bieden kansen voor duurzame energieopwekking en -toepassing, het terugdringen van energiegebruik, slimme
mobiliteit, voedselveiligheid, het tegengaan van
verspilling en zorgvuldig ruimtegebruik. Naast het
terugdringen van CO2-uitstoot hebben we oog voor
adaptatie (het aanpassen aan veranderende klimaatomstandigheden).

De wens van inwoners en patiënten om meer regie
te nemen over hun eigen leven en de eigen gezondheid neemt toe. In deze behoefte kan in toenemende mate worden voorzien door nieuwe technologische mogelijkheden en toepassingen, bijvoorbeeld
door het elektronisch patiëntendossier en via het
regionale glasvezelnetwerk Midden-Brabant.
Gemeenten en bedrijven maken in het regionaal
werkbedrijf ‘Werk Hart’ de baanafspraken. Specifiek is de ambitie om gezamenlijk een situatie te
creëren waarin elke jongere die van school komt
binnen vier maanden reëel uitzicht heeft op perspectief via een baan, stage, leerwerkplek of opleiding (de jeugdwerkloosheidsvrije zone).
Via het Zorg- & Veiligheidshuis wordt regelmatig
overleg gevoerd met twintig maatschappelijke instanties, gericht op jeugd, veelplegers, slachtoffers, plegers van huiselijk geweld en personen met
een meervoudige en complexe problematiek. Een
en ander afgestemd op de frontlijntaken van gemeenten in relatie tot de Jeugdhulp en Wmo-taken.
Ter bevordering van veiligheid en leefbaarheid
staan sociale veiligheid (WOS-feiten, huiselijk geweld, jeugd én ondermijnende criminaliteit) en fysieke veiligheid (rampen en crises) op de gezamenlijke agenda.

De gevolgen van klimaatverandering zien we terug
in hittestress (met name in bebouwd stedelijk gebied), droogte en wateroverlast. Het vergroenen
van de economie stelt nieuwe eisen; het sluiten
van kringlopen noodzaakt om ketensamenwerking te stimuleren, energiegebruik en afval te verminderen en te zoeken naar slim hergebruik van
grondstoffen en restproducten. We realiseren aantrekkelijke woonmilieus, ook voor leefstijlen die
nu ondervertegenwoordigd zijn. We verduurzamen
de woningvoorraad in samenwerking met woningbouwcorporaties. We erkennen dat de huisvesting
van arbeidsmigranten en statushouders een gezamenlijke opgave is en drukken dat uit in een concreet programma met regionale en gemeentelijke
bouwvoornemens en voorzieningen.
Binnen de programmalijn bereikbaarheid richten
we ons in eerste instantie op ‘smart mobility’ inclusief de daarvoor benodigde IT-infrastructuur. De
volgende stap is om ook ‘green mobility’ te positioneren en daar concrete invulling aan te geven
(relatie met gebruiker, benutten knooppuntontwikkeling, koppeling modaliteiten, transitie brandstoffen, vergroenen economie). We werken in ons
uitvoeringsprogramma acties uit die ervoor moeten zorgen dat de groei van de logistiek niet ten
koste gaat van het leisure-profiel van de regio en
de kwaliteit van de leefomgeving. Iconen als Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen en de
verbinding met Nationaal Landschap Het Groene
Woud krijgen extra aandacht.

Slimme en
duurzame economie
Smart industry neemt toe in relevantie. Het slimmer en optimaal organiseren van de maakindustrie zorgt voor een stevige basis voor toekomstige
productie en de afname van de producten. Daarom zetten we in op gespecialiseerde campussen
met productie, kennis en innovatie als dragers
voor economische dynamiek. Op de Gate2-campus
zetten we in op opleidingen, materialen en verbindingstechnologieën op het snijvlak van luchtvaart
en onderhoud. Maar tevens in toenemende mate
op slimme productietechnologieën en simulatiecentra.
Midden-Brabant is een logistieke topregio. Dat
bereiken we en behouden we door onze multimodale bereikbaarheid te versterken. We zetten in
op vraaggerichte ontwikkeling van vastgoed waarbij de kwaliteit van de vestigingslocaties voorop
staat. Logistieke organisaties brengen we samen
in o.a. het Huis van de Logistiek en in proeftuinen,
waar nieuwe product- en dienstverleningsconcepten worden getest. Daarmee wordt ruimte gemaakt
om nieuw talent te laten floreren.
Midden-Brabant wil dé leisure-regio van Noordwest-Europa zijn als het gaat om de family/short
break-vakantie. We mikken op meerdaags verblijfstoerisme van internationale allure, georganiseerd
rondom een onderscheidend recreatieproduct.
Werving van nieuwe vestigers en de (cross-sectorale) samenwerking tussen bestaande bedrijven wordt bevorderd via het House of Leisure. Dit
moet leiden tot meer banen en een verdubbeling
van bezoekers en bestedingen. Dat gaat gepaard
met een verdubbeling van het aantal winterharde
bedden. Via een innovatiefonds versterken we de
investeringscapaciteit van ondernemers. Grote attracties combineren we met een samenhangend
geheel van ‘kleine’ recreatie, gericht op agro-,
landschaps- of waterbeleving, en/of gekoppeld
aan thema’s uit onze leer- en textielhistorie.
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Daarnaast draagt een groene leefomgeving in toenemende mate bij aan de aantrekkelijkheid van
het vestigingsklimaat voor bedrijven en het aantrekken van talent, kenniswerkers en investeerders.
Het aantrekken van nieuwe investeerders ten behoeve van de economische speerpunten vindt
plaats via regionale promotie en acquisitie vanuit
Midpoint Brabant. Via het Huis van de Financiering
(in samenwerking met de bestaande Servicepunten Externe Financiering en REAP) wordt de investeringsdynamiek bevorderd.
Voor een succesvolle ontwikkeling van de regionale economie is het verder van groot belang om
periodiek te analyseren wat de behoefte is aan
goed opgeleid personeel, zowel in kwantitatieve
als kwalitatieve zin. Samen met onze multihelixpartners vertalen we dat in de sectorale Human
Capital Agenda’s, om het bestaande en toekomstige personeel klaar te maken voor de uitdagingen
van de toekomst.
Via de Midden-Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij voor Energie en Duurzaamheid (MOED)
maakt de regio werk van energiebesparing en
grootschalige duurzame energievoorziening en
energieafname. MOED fungeert daarbij als ontwikkelaar en als kennismakelaar. De focus ligt bij het
klimaatneutraal krijgen van bedrijventerreinen en
maatschappelijk vastgoed en bij het verankeren
van de component duurzame energieopwekking
en toepassing in de economische stimuleringsprogramma’s van Midpoint Brabant.

Realisatie

Financiering

Binnen de samenwerking wordt op realisatie van
de ambities voor de drie kapitalen gestuurd door
portefeuillehoudersoverleggen (poho’s), die -nog
meer dan dat dat in de vorige periode het geval
was- ingericht worden op integrale en domeinoverstijgende sturing. Beleidsvoorbereiding gebeurt in
de poho’s. Besluitvorming (op basis van een integrale toets) gebeurt in het algemeen bestuur dat
gevormd wordt door de negen burgemeesters van
de deelnemende gemeenten. De portefeuillehouders en ab-leden treffen elkaar tenminste ieder
kwartaal op de Hart van Brabantdagen en doen
hiervan lokaal verslag.

De deelnemende gemeenten betalen jaarlijks een
financiële bijdrage (naar rato van het aantal inwoners) voor het jaarlijkse uitvoeringsprogramma,
een compact programmabureau bij Regio Hart van
Brabant en Midpoint Brabant, en om de gewenste
resultaten te bereiken.

De gemeenteraden treffen elkaar tenminste twee
keer per jaar op de Hart van Brabant Radendagen
die georganiseerd worden in samenspraak met de
raadsleden.
Voor meer informatie, bekijk de korte video op:
www.regio-hartvanbrabant.nl/film

Voor meer informatie over de financiën van
Regio Hart van Brabant:
Bekijk de begroting en jaarrapporten van
Regio Hart van Brabant via: www.regio-hartvanbrabant.nl/downloads/bedrijfsvoering
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Belangrijke motor voor de Nederlandse kenniseconomie
Onze provincie Noord-Brabant is een belangrijke motor voor de Nederlandse kenniseconomie en
behoort tot een van de meest innovatieve regio’s in Europa. Regio Hart van Brabant heeft een goede
uitgangspositie en onderscheidende (economische) kracht om een rol van betekenis hierin te spelen.
De regio bestaat uit negen samenwerkende gemeenten, telt 430.000 inwoners, tienduizenden bedrijven,
heeft een sterk vertegenwoordigde onderwijssector, tientallen maatschappelijke ondernemingen en er
zijn vele burgerinitiatieven.

