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Geachte heer, mevrouw,
Deze week hebben alle Colleges in de Brabantse Peelgemeenten ingestemd met het oprichten van het Innovatiehuis.
Het innovatiehuis: nieuw netwerk in De Peel
Het innovatiehuis is een netwerk van overheden, ondernemers, (kennis)instellingen en
inwoners om samen economische ontwikkelingen in De Peel op een hoger niveau te tillen
en een aantrekkelijke en duurzame leefomgeving te creëren. In de regio hebben veel
betrokkenen een sterke behoefte aan samenhang, coördinatie, krachtenbundeling en het
incasseren van synergievoordelen.
De oprichters van Het Innovatiehuis zijn de zes Brabantse Peelgemeenten (Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren), de Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW) en het Waterschap Aa en Maas. Deze partijen worden de ‘founding
partners’ genoemd.
Met het Innovatiehuis willen we invulling geven aan ‘De Peel maakt het in Brainport’ en
de Economische Agenda 2016-2020 ‘De Peel maakt het in Brainport – Samen werken aan
een adaptieve economie in De Peel’ (Zie RIB-NL-1622). Daarbij richt het Innovatiehuis
zich op zes speerpunten:
•
Agro;
• Slimme maakindustrie;
•
Food;
• Vrije Tijds Economie;
•
Automotive;
• Zorg.
Op termijn worden ook nog ruimtelijke (via de Ruimtelijke Agenda) en mogelijk ook sociale thema’s toegevoegd.
Doelstelling van het Innovatiehuis De Peel
De doelstellingen van het innovatiehuis zijn het vergroten van…
•
het vermogen resultaatgericht samen te werken;
•
het vermogen te reflecteren en te innoveren;
•
de toegang tot kennis en geld van elders;
•
de bekendheid van regio-successen.
Het Innovatiehuis voert activiteiten uit die bijdragen aan de economische slagkracht en
de leefbaarheid van de regio door het stimuleren van regionale samenwerking (‘ecosystemen’). Het gaat om de strategische activiteiten: vraagarticulatie, vraagbundeling en
warme overdracht; project- en programmamanagement; en het verwerven van bovenregionale middelen voor projecten en initiatieven.
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Het innovatiehuis kent een compacte organisatie
Het Innovatiehuis gaat bestaan uit een compact programmabureau, dat zorgt voor het
aanjagen van de samenwerking en de continuïteit van de activiteiten. Wanneer initiatieven aanslaan, maakt het Innovatiehuis daar met betrokkenen projecten en programma’s
van. Deze projecten en programma’s vormen de flexibele schil.
Het ‘dagelijks bestuur’ van het Innovatiehuis De Peel wordt gevormd door een Stuurgroep. Alle gemeenten vaardigen één wethouder/burgemeester af. Het georganiseerd
bedrijfsleven (BZW) vaardigt twee bestuurders af en het Waterschap één bestuurder. De
oprichtingsdatum is 1 september 2017.
Elke Peelgemeente draagt € 30.000 aan liquide middelen bij. Daarnaast levert elke gemeente capaciteit. Deze capaciteit wordt ingezet voor het ontwikkelen en uitvoeren van
activiteiten binnen de zes speerpunten. In de commissievergadering Ruimte en Economie
van 27 juni krijgt u een presentatie van het Innovatiehuis. In de kadernota 2017 wordt u
voorgesteld de genoemde middelen beschikbaar te stellen.

Wethouder
M.H. Biemans
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