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Visie

Hoofdopgaven

Het MIRT-gebied Brabant omvat de provincie Noord-Brabant en
heeft een sterke logistieke positie dankzij de centrale ligging ten
opzichte van omliggende stedelijke netwerken (mainports Schiphol,
Rotterdam, de Vlaamse Ruit (haven van Antwerpen) en het
Ruhrgebied). Brabant huisvest daarnaast een combinatie van
onderzoeks- en kennisinstellingen, kennisintensieve bedrijven en
hoogwaardige maakindustrie met bedrijven als ASML, Philips, NXP,
Paccar/DAF en VDL en een sterke industriële structuur van middenen kleinbedrijf. Daardoor is deze regio en in het bijzonder de regio
rond Eindhoven, als kerngebied van Brainport Zuidoost-Nederland,
een belangrijke motor voor de Nederlandse kenniseconomie én één
van de meest innovatieve regio’s in de EU. Brabant wil zich verder
ontwikkelen als duurzame, op Europees niveau concurrerende
kennisregio, met een diversiteit aan florerende economische
clusters. Daarbij staan met name de ontwikkelingskansen van de
topsectoren High Tech Systemen en Materialen, Life Sciences
&Health, Chemie en Creatieve Industrie centraal.

Kenniseconomie

Door de fijnmazige vervlechting van stad en ommeland heeft
Brabant een aantrekkelijk vestigings- en leefmilieu. Tegelijkertijd is
deze kracht een zwakte, omdat de Brabantse steden op Europese
schaal een beperkte agglomeratiekracht kennen. Daarom wordt
ingezet op het versterken van het stedelijk netwerk door het
ontwikkelen en verbinden van economische toplocaties, hoog
stedelijke zones en (multimodale) knooppunten en het verbeteren
van de fysieke en/of functionele verbindingen met omliggende
stedelijke regio’s.

In Brabant is het versterken van de economische (innovatieve)
clusters en het creëren van een excellent (internationaal) vestigings
klimaat een belangrijk thema. In het zuidoosten van Brabant gaat
het om de kennisintensieve bedrijvigheid: de ontwikkeling van
Brainport Zuidoost-Nederland met een hecht netwerk van
onderzoeks- en kennisinstellingen, kennisintensieve bedrijven en
hoogwaardige maakindustrie. In West- en Midden-Brabant gaat het
om de ontwikkeling van de Maintenance Valley: een ruimtelijke
concentratie van bedrijven die gespecialiseerd zijn in het vakkundig
onderhoud bij kapitaalintensieve productie- en maakbedrijven.

Bereikbaarheid
Voor de bereikbaarheid van Brabant zijn goede verbindingen met
name met de Randstad en het buitenland nodig. De verbindingen
door Brabant naar het achterland zijn van belang voor de Mainport
Rotterdam, de Brainport Zuidoost-Nederland en de Greenport
Venlo. Daarbij hoort de ontwikkeling van een adequaat logistiek
netwerk met sterke intermodale verbindingen. Het Rijk zet in op het
handhaven, verbeteren of realiseren van de bereikbaarheid via weg
(o.a. op de A58 en A67 als achterlandverbinding van de Mainport
Rotterdam), water (Wilhelminakanaal, Zuid-Willemsvaart), spoor
(o.a. via verbindingen met HSL-stations in Düsseldorf, Luik en Aken)
en de lucht (o.a. via Eindhoven Airport). Daarnaast is ruimte nodig
voor het transport van (gevaarlijke) stoffen via buisleidingen. Voor
de bereikbaarheidsopgave binnen Brabant zetten Rijk en regio in op
het versterken van het stedelijk netwerk door de realisatie van een
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duurzaam en robuust verkeer- en vervoersysteem in combinatie met
de ontwikkeling van hoogstedelijke zones. Het verbinden van deze
zones levert een belangrijke bijdrage aan het vergroten van de
agglomeratiekracht van het Brabants stedelijk netwerk.

Quality of life en vestigingsklimaat
Het vestigingsklimaat voor bedrijven en kenniswerkers vraagt om
gevarieerde woonmilieus, concurrerende werklocaties en een
aantrekkelijk landschap. Daarbij gaat de aandacht uit naar de
ontwikkeling van dynamische steden (hoogstedelijke zones en
stedelijke knooppunten) en vitale dorpen.

Duurzaamheid en energie
In het westelijk deel van Brabant ligt een opgave voor het aanwijzen
van voorkeursgebieden voor grootschalige windenergie en het
robuust en compleet maken van het hoofdenergienetwerk (380 kV).
Daarnaast liggen er in dit gebied goede kansen voor duurzame
energievoorziening (en energietransitie). Ook vervoer van
energie(producten) via buisleidingen is van belang.

Gebieden met concentratie van opgaven
van nationaal belang
In de gebiedsagenda Brabant zijn twee stedelijke regio’s met een
concentratie van topsectoren, te weten Brainport ZuidoostNederland/Brainport Eindhoven en Maintenance Valley in West-/
Midden-Brabant.

MaintenanceValley in West-/Midden-Brabant
In Maintenance Valley zijn de topsectoren Chemie, Life Sciences &
Health en High Techsystemen en Materialen gevestigd.
Maintenance Valley staat vooral voor verscheidene ontwikkelingen
in het onderhoud bij kapitaalintensieve productie- en maak
bedrijven, waaronder vliegtuigonderhoud. Deze hebben als doel de
Nederlandse positie in de internationale MRO-wereld (onderhoud,
reparatie en revisie) te versterken. In 2013 is de regio gestart met
een onderzoek naar de ruimtelijke en andere opgaven voor
Maintenance Valley, evenals de rol voor Rijk en regionale partners
bij die opgaven. Voor het verder uitbouwen van de logistieke
functie gaat met name aandacht uit naar de koppeling met het
multimodale netwerk van de wereldhavens Rotterdam en
Antwerpen met de potentie van gecombineerde zee-/binnenhaven
Moerdijk als knooppunt naar het achterland. De inzet van Rijk en
regionale partners voor Maintenance Valley wordt nader uitgewerkt
en ingevuld in de actualisatie van de gebiedsagenda Brabant.

Overige gebiedsopgaven
De provincie Noord-Brabant is met de grote steden verantwoordelijk voor het waarborgen van het internationale vestigingsklimaat
Brabant-breed. Zij doet dit onder meer door de BrabantStad
samenwerking. Samen zijn zij verantwoordelijk voor de regie op de
ruimtelijke ordening en meer specifieke opgaven (verstedelijking,
landschap etc.). Daarnaast zijn zij verantwoordelijk voor een goede
regionale bereikbaarheid.

West-Brabant
Brainport Zuidoost-Nederland/Brainport Eindhoven
Brainport Eindhoven is de spil van de Brainport ZuidoostNederland. Voor de versterking van de internationale concurrentiepositie is een gebiedsgerichte, programmatische urgentieaanpak
nodig. Het gaat niet alleen om een goede (inter)nationale bereikbaarheid, maar ook om quality of life. Deze integrale opgaven
worden in lijn met de Brainport 2020 agenda opgepakt, in het kader
van de verdere ontwikkeling van Eindhoven Airport conform het
Aldersadvies, de Brainport Avenue aan de westzijde van Eindhoven
en de afspraken over Brainport-Oost aan de oostelijke zijde.
In 2013 is voor Brainport Avenue een MIRT Onderzoek gestart.
Doel is informatie te verzamelen voor de op te stellen gebiedsvisie
Brainport Avenue 2020-2040. Het onderzoek bestaat uit een
inventarisatie van ruimtelijk-economische ontwikkelingen en een
trendstudie inclusief analyse van het vestigingsklimaat.
Daarnaast worden de mogelijkheden verkend van internationale
spoorverbindingen naar Düsseldorf, Aken en Luik. Het centrum van
Eindhoven staat voor de uitdaging meer stedelijke allure te
ontwikkelen, tegen de achtergrond van een ingrijpende binnenstedelijke herstructureringsopgave. In de lopende actualisatie van de
gebiedsagenda Brabant zal de inzet van Rijk en regionale partners,
in afstemming met het bedrijfsleven voor de integrale opgave voor
de Brainport Eindhoven, nader worden uitgewerkt.
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In West-Brabant is de opgave om de economische groei, de
krimpende bevolking, de landschappelijke kwaliteit en de ingrepen
in het kader van de energietransitie en klimaatverandering
integraal aan te pakken. Naar aanleiding van de MIRT Verkenning
Antwerpen-Rotterdam (MIRT VAR) zijn afspraken gemaakt over de
Logistieke Delta, ruimtelijke reserveringen voor multimodale
ontsluitingen, de zoetwatervoorziening en energieopwekking.
Hiernaast speelt een ruimtelijke wateropgave in het kader van
Zuidwestelijke Delta (zie Zuidwestelijke Delta, p. 137) en zijn er
mogelijkheden voor duurzame energie.

Midden-Brabant
Midden-Brabant ontleent haar economische kracht aan sociale
innovatie en een gevarieerd economisch portfolio. Sociale
innovatie is het slimmer en op een creatieve, nieuwe manier
toepassen en combineren van bestaande producten en diensten
door onderwijsinstellingen, overheid en bedrijfsleven. In MiddenBrabant vindt toepassing hiervan met name plaats in leisure,
logistiek, health/care en vliegtuigonderhoud (zie Maintenance
Valley). De integrale gebiedsopgave is gericht op het versterken van
het verblijfs- en vestigingsklimaat in deze regio. Centraal staat de
versterking van het landschappelijk netwerk, in combinatie met het
faciliteren van de ruimtelijk-economische dynamiek langs
bestaande assen, zoals spoorzones, A58, A59 en de N261. Kansen
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doen zich voor in het slim schakelen tussen verschillende modaliteiten (weg, water, spoor).

Noordoost-Brabant
Noordoost-Brabant is een vitale landelijke regio en het agrofoodcomplex speelt binnen het internationale speelveld een belangrijke

rol. De ontwikkelingen in de landbouw vragen om een vernieuwd
agrarisch landschap. De opgave daarbij is om de ruimtelijke
kwaliteit en bereikbaarheid van de regio te borgen en tevens na te
denken over nieuwe, intelligente (agro)logistieke en ruimtelijke
concepten. Daarnaast is hier sprake van een integrale wateropgave
rond de Maas.

MIRT Onderzoek
Naam

Aanleiding en doel

Planning

Betrokkenen

Brainport Avenue

Voor versterking van de internationale
concurrentiepositie van Brainport Eindhoven
op de lange termijn wordt, op basis van brede
analyse van het vestigingsklimaat en
meerdere ruimtelijk-economische ontwikkelperspectieven, een gebiedsvisie Brainport
Avenue 2020-2040 opgesteld, incl. een
voorkeursalternatief voor de
OV-bereikbaarheid van Eindhoven Airport.
Parallel wordt gewerkt aan quick wins op de
korte termijn.

2014 B
 eoordeling en
selectie/uitwerking
één ontwikkelperspectief.
Besluitvorming BO
MIRT november
2014
2015 M
 ogelijk
vervolgtraject

IenM, EZ, provincie NoordBrabant, SRE, gemeente
Eindhoven, bedrijfsleven,
Eindhoven Airport
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