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Voorzitter, 

Hier ligt een gebalanceerd en goed stuk. Aan de slag ermee! Complimenten aan iedereen die hieraan 

bijgedragen heeft. De uitgangspositie is goed. Het Brabantse DNA zorgt ervoor dat we sterk zijn in 

innovatiekracht, samenwerking (tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden) en ons 

groeivermogen. Trots mogen we zijn op ons bedrijfsleven, de groei van productiviteit, de banen die 

dat genereert, de bedrijven, familiebedrijven, starters, scale-ups en ons brede MKB. 

  

Deze visie is ook hard nodig gezien de Economisch ingewikkelde tijden van Corona en de impact 

daarvan op de (Brabantse) economie. Los daarvan hebben we ook andere uitdagingen. De groei in 

Brabant is niet overal gelijk. We moeten inspelen op de nieuwe opgaven ten behoeve van het klimaat, 

demografie en technologie. 

  

Van groot belang is dat onze economie goed blijft draaien. Denk hier bijvoorbeeld aan het creëren van 

Banen, Banen en Banen. Immers uit deze inkomsten is het mogelijk om Brede Welvaart te betalen. We 

zullen daarom alles in moeten zetten om een goed draaiende Brabantse economie te behouden. 

Alleen daardoor kunnen we in de toekomst zaken blijven betalen die ervoor zorgen dat Brabanders 

gelukkig en gezond kunnen zijn. We moeten blijven streven naar een duurzaam en welvarend Brabant, 

een toekomstbestendig Brabant en voorzitter dat gaat samen. Een belangrijk begrip daarin is brede 

welvaart. Brede welvaart is volgens de VVD verder kijken dan je neus lang is. Niet alleen kijken naar 

het bruto binnenlands product en economische groei. Brede welvaart is economisch gezien 

vooruitkijken. Samenhang zoeken om een duurzame toekomstbestendige economie te bereiken. 

Brede welvaart gaat ook over welzijn en gezondheid hier en nu maar ook over dat van onze kinderen 

en volgende generaties. Goed onderwijs, goede huisvesting en goede kwaliteit van leefomgeving. 

Brede welvaart is balans zoeken en balanceren op een koord om zo economisch, sociaal, en op welzijn 

een duurzame balans te vinden.  

  

Deze visie biedt kansen om dingen versnelt door te voeren. Denk aan de digitalisering of innovaties 

waar Brabant goed in is. Iets waar deze visie ook sterk op inspeelt. We staan nu als Brabant op plek 22 

á 23 in Europa als het gaat om innovatie. We streven naar een plek in de top 15. Ook internationaal 

moeten een sterke speler blijven. Ook daar willen we een plek in de top 15 van Europa. Ambitieuze 

doelstellingen waar een visie uitstraalt, daar houdt de VVD van.  

  

Innovatie, digitaliseren en de duurzame economie ziet de VVD als speerpunten in deze visie. Ruimte 

voor innovatie hiervoor geldt dat ruimte zowel fysiek kan zijn maar ook qua regels en voorwaarden.  
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Als we concurrerend willen blijven, moeten we blijven vernieuwen, insteken op een duurzame 

economie. We moeten blijven lobbyen om bedrijven naar Brabant te halen. Ook moeten we kijken of 

we bedrijven terug kunnen halen naar Brabant. Afgelopen jaren hebben we fantastische zaken 

binnengehaald op het gebied van kennis en bedrijvigheid. Ik denk aan de JADS hier in 's-

Hertogenbosch en bijvoorbeeld het F35 onderhoud in Woensdrecht. In deze lijn moeten we 

doorpakken en zorgen dat we de realisatie van nog meer van dit soort waarde toevoegende projecten 

blijven realiseren. 

  

We kijken uit naar de verschillende uitvoeringsagenda's waarin alles nog concreter zal worden. Als 

afsluiter wil ik aangeven dat wij het veel waarde hechten om jaarlijks voor de begrotingsbehandeling 

te evalueren over de voortgang, de bereikte prestaties (KPI's) en de actualisatie van de planning. 

  

 Tot zover voorzitter 


