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Onderwerp

‘Bouw aan de brainport(s) van Nederland. Blijvend investeren in de Brainport Nationale Actieagenda voor innovatie, talent
en woon- en leefklimaat’

Geachte heer Tjeenk Willink,
We beginnen met u veel succes te wensen met uw uitdagende opdracht om de mogelijkheden te
onderzoeken voor een kabinet dat Nederland uit de crisis loodst.
Frans van Houten hamerde er meermalen op in de EW Economie-lezing 2020 “Samen innoveren we
Nederland”: zet in op innovatiebeleid dat zich richt op kansrijke groeigebieden en jaag daartoe
specifieke innovatie-ecosystemen aan die van wereldklasse zijn of die potentie hebben. Zo
ontwikkelen we brede welvaart en blijft Nederland de fijne plek die zij nu is.
Wij zeggen het hem hier na: samen innoveren in innovatie-ecosystemen is de toekomst. Dit zijn de
kraamkamers van oplossingen voor de grote opgaven waarvoor Nederland staat. Juist hier vinden
doorbraken plaats, worden transities versneld, verdienen we de kosten van de coronacrisis terug,
vinden mensen ook in de toekomst hun baan en creëren we een eigen soevereine technologische
positie in de wereld.
Brainport Eindhoven is hét voorbeeld van een succesvol innovatie-ecosysteem in de hightech
maakindustrie. De in deze regio ‘geboren’ technologieën en innovaties leveren oplossingen voor
urgente maatschappelijke uitdagingen en leveren tegelijkertijd werkgelegenheid en brede welvaart
voor heel Nederland. Denk bijvoorbeeld aan PhotonDelta, dat zich toelegt op geïntegreerde fotonica,
de elektronica van de toekomst die sneller, nauwkeuriger en betrouwbaarder werkt met minder
energie. Of aan TU/e-studententeam SOLID dat samen met bedrijven metaalpoeder als duurzame
brandstof ontwikkelt om de zware industrie te verduurzamen. Of aan Lightyear, dat -begonnen als
regionale start-up- inmiddels uitgroeit tot een voor de Nederlandse automotivesector bepalend
bedrijf voor emissie loze mobiliteit.
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Daarom is het cruciaal dat een nieuw kabinet kiest om in deze innovatie-ecosystemen te investeren.
Voor Brainport Eindhoven betekent dit: investeer blijvend in de Brainport Nationale Actieagenda
voor innovatie, talent en woon- en leefklimaat.
Concreet vragen we van een nieuw kabinet:
1. Investeer jaarlijks ten minste 60 miljoen in toptechnologie & talent in Brainport Eindhoven, voor
de ontwikkeling van publiek-private innovatieprogramma’s en –projecten waarin we
sleuteltechnologieën aan transities en toekomstige verdienmodellen koppelen, en het daarvoor
benodigde talent.
2. Investeer in een goede én (inter)nationaal bereikbare leef- en werkplek. Merk Brainport
Eindhoven aan als Nationaal Sleutelproject, en
3. Ontwikkel de Brainport Nationale Actieagenda bij wijze van experiment door naar één integrale
besluitvormende Rijk-regiotafel.
Graag lichten we ons voorstel op een passend moment nader toe.
Samen maken we de toekomst van Nederland!

Met vriendelijke groet,
J.A. Jorritsma

Voorzitter stichting Brainport
Burgemeester van Eindhoven

Bijlage: ‘Bouw aan de brainport(s) van Nederland. Blijvend investeren in de Brainport Nationale
Actieagenda voor innovatie, talent en woon- en leefklimaat’.

