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Het belang van de economie rondom Eindhoven is in de landelijke rangorde opgeschoven. Dat stelt de
Eindhovense burgemeester Rob van Gijzel nadat hij van het ministerie van Economische Zaken opdracht heeft
gekregen de economische ontwikkeling via Brainport uit te bouwen. In een brief aan Van Gijzel uit minister Van
der Hoeven van Economische Zaken het belang van Brainport (de economie in Zuidoost-Nederland) voor de
nationale economie.
„Voor het eerst worden wij gelijkgeschakeld met Amsterdam en Rotterdam”, meldt Van Gijzel, die de brief van
Van der Hoeven afgelopen week kreeg. Hij moet een overlegtafel inrichten, die als opdracht krijgt om te komen
met een visie op Brainport in 2020. Dat moet gebeuren naar analogie van de Luchtvaartnota ( Schiphol,
Amsterdam) en de Havenvisie (Rotterdam). Voor de komende zomer moet een resultaat aan het kabinet worden
aangeboden. Binnen de overlegtafel zullen onder meer de ministeries van Onderwijs en Cultuur en Economische
Zaken aanschuiven.
Van Gijzel: „Dit is een doorbraak. Ik kan je niet vertellen hoe blij ik ben. Het is voor het eerst dat de minister het
nationale belang in een brief aanstreept.”
„Voor de eerste keer is het kabinet beleidsmatig betrokken bij de economie in Zuidoost-Nederland. Dat betekent
dat niet alleen maar ad-hoc subsidies toegekend worden, het beleid wordt fundamenteler afgestemd op onze
regio. Dit heeft voor Eindhoven en de rest van Zuidoost-Nederland grote gevolgen. De erkenning als topregio
betekent dat onderwijsinstellingen, cultuuraanbod en infrastructuur in de toekomst een impuls kunnen krijgen.”
Het vertalen van de ambtelijke opdracht naar de burger is volgens Van Gijzel niet moeilijk. „ De economische
ontwikkeling is belangrijk voor werkgelegenheid. Op het gebied van kennis, creativiteit, techniek en design
ontstaan hier voor mensen die willen enorme kansen. Onderzoek en ontwikkeling, waar we hier in de regio goed
in zijn, heeft de afgelopen crisisperiode duidelijk een andere status gekregen. Daar moeten we het in de toekomst
van hebben.”

