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Met veel genoegen bieden wij u de Strategische Kennisagenda voor Brabant
aan, tot stand gekomen in samenwerking met Brabantse overheden, de
provinciale kennispartners (BrabantKennis, BrabantAdvies, PON St Telos) en
landelijke adviesraden en planbureaus.
In deze agenda vindt u kennisvragen over de toekomst van Brabant na 2030.
Om goed te kunnen acteren op vraagstukken en te kunnen anticiperen op
ontwikkelingen die op ons afkomen, is het immers belangrijk over de juiste en
betrouwbare kennis te beschikken.
Startpunt daarvoor zijn de volgende kennisthema's: demografische
ontwikkelingen, de veranderende rol van de overheid, dynamiek in de
Brabantse samenleving en transities. Daaraan zijn kennisvragen gekoppeld die
zich niet zozeer richten op het nu, maar vooral op vraagstukken die naar
verwachting in de (nabije) toekomst urgent en actueel worden. Daarmee is het
een instrument om kennisvragen te definiëren, te delen en concreet te laten
werken voor heel Brabant.
De Strategische Kennisagenda is bedoeld om te inspireren, tot nadenken aan te
zetten voorbij de waan van de dag, voorbij de dagelijkse beleidsvraagstukken
en politieke actualiteit. Als slijpsteen en inspiratiebron, maar zeker ook een

Biįlage(n)

1

Provincie Noord-Brabant

handreiking voor het denken over de lange termijn (kennis)vraagstukken voor
Brabant bij de beleidsontwikkeling op tal van inhoudelijke domeinen.

Datum

Daarbij is het nadrukkelijk de bedoeling om vanuit de vragen in de Strategische
Kennisagenda samen op zoek te gaan naar de antwoorden. Die antwoorden
zijn immers waardevol voor ons allemaal: ze helpen ons ook voor de langere
termijn voor Brabant in gezamenlijkheid keuzes te maken in ons beleid en
uitvoering.
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Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

mr. I.R. Adema

drs. M.J.A. van Bijnen MBA
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