Raadsinformatiebrief
Brainport Nationale Actieagenda en Uitvoeringsorganisatie Regio Deal
Brainport Eindhoven
Inleiding
In het portefeuillehouders overleg economie van 13 september jl. hebben de wethouders EZ gesproken
over het invulling geven aan het uitvoeringsprogramma Brainport Nationale Actieagenda vanuit de 21
gemeentes en de inzet van het regionaal Stimuleringsfonds voor de uitvoeringsorganisatie Regio Deal
Brainport Eindhoven. De portefeuillehouders hebben aangegeven om hun colleges en raden integraal te
willen informeren hierover. Dit nadat het regionale Werkatelier over de Brainport Actieagenda heeft
plaatsgevonden (4 oktober) en het DB Metropoolregio Eindhoven een besluit heeft genomen over de
regionale bijdrage voor de uitvoeringsorganisatie Regio Deal Brainport Eindhoven (12 november). We
informeren u middels deze brief over beide ontwikkelingen.

Uitvoeringsprogramma Brainport Nationale Actieagenda (BNA)
Op 6 juli jl. is de Brainport Nationale Actieagenda vastgesteld en aangeboden aan de Tweede Kamer.
De BNA is de uitwerking van de mainportstatus van de Brainport regio. Hiermee zetten rijk en regio
(triple helix) gezamenlijk in om de kracht van de Brainportregio te behouden en te versterken. Door het
aanpakken van zowel de knelpunten als de kansen die er liggen wordt de innovatiekracht van de
Brainportregio verder versterkt en beter benut. De nadruk ligt daarbij op:
•
•
•
•

•

Talentontwikkeling: denk aan onderwijs, hybride leeromgevingen, extra opleiden en aantrekken van
(inter)nationaal talent, leven lang ontwikkelen.
Vestigingsklimaat: aantrekkelijk voorzieningenniveau, ontwikkeling van stationsomgeving Eindhoven
als (internationaal) knooppunt, de bereikbaarheid van de regio via spoor, weg en lucht.
Kennis, innovatie en ondernemen: investeren in sleuteltechnologieën zoals fotonica, Eindhoven
Engine (onderzoek bij industrie en kennisinstellingen), valorisatie.
Digitalisering: onder meer industriële bedrijven voorbereiden op smart industry ontwikkelingen zoals
cybersecurity, 3D printen en robotisering, versterken digitale infrastructuur (incl. 5G).
Maatschappelijke innovaties: gezondheid en vitaliteit (e-health, langer thuis wonen, bewegen en
vitaliteit), energie (energiedragers en -opslag), slimme en duurzame mobiliteit (vergroten
bereikbaarheid toplocaties met slimme vervoersconcepten).

De knelpunten en kansen worden aangepakt via ruim 60 acties. Er zijn 10 prioritaire acties benoemd. Dit
najaar wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld, waarin de acties verder zijn uitgewerkt. De projecten
uit de Regio Deal Brainport (zie hierna) vormen integraal onderdeel van dit uitvoeringsprogramma.
Brainport Development en de Metropoolregio Eindhoven willen de 21 gemeentes in onze regio
verbinden aan de uitwerking en uitvoering van deze agenda. Daarom heeft het
portefeuillehoudersoverleg besloten om een werkatelier te organiseren met de triple helix partijen uit
onze subregio’s. Doel van de bijeenkomst was om input op te halen voor het uitvoeringsprogramma en
om kansrijke initiatieven of projecten in de (sub)regio’s in kaart te brengen die aansluiten bij de acties uit
de BNA. Als uitkomst van het werkatelier zijn door de subregio’s diverse prioriteiten benoemd.
De prioriteiten die de subregio’s hebben benoemd spelen met name in op de pijlers talentontwikkeling
(techniekpromotie, nieuwe leervormen, aantrekken nieuwe doelgroepen) en regionaal vestigingsklimaat
(voorzieningen, regionale bereikbaarheid en ruimte voor bedrijven).
In overleg met het regionaal netwerk van economisch ambtelijk adviseurs wordt samen met het
projectteam Brainport Nationale Actieagenda en Brainport Development, als uitvoeringsorganisatie van
de triple helix samenwerking, in de regio bekeken hoe de benoemde prioriteiten verder opgepakt
worden. Dit door deze vooral te verbinden met agenda’s/projecten van de subregio’s en met
agenda’s/projecten op regionale schaal (in bijv. de poho overleggen van de Metropoolregio Eindhoven).

Inzet Metropoolregio Stimuleringsfonds voor uitvoeringsorganisatie Regio Deal Brainport
Eindhoven
Op 6 juli 2018 bent u middels een informatiebrief van Stichting Brainport 1 geïnformeerd over de Regio
Deal Brainport Eindhoven. De Regio Deal bevat de kaders waarbinnen partijen zich inspannen om de
bijdrage van 130 miljoen euro die het rijk vanuit de Regio Envelop heeft gereserveerd voor Brainport
Eindhoven in te zetten.
Voor de uitvoering van de op 6 juli 2018 gesloten Regio Deal Brainport Eindhoven met het Rijk is een
uitvoeringsorganisatie ingericht.
De basis voor de aanwending van middelen uit de Regio Deal zijn de ruim 20 projecten die zijn
opgenomen in de ‘Propositie Brainport Eindhoven voor regio-enveloppe’ van 8 januari 20182. Een
onafhankelijke Adviescommissie toetst alle projecten die worden ingediend en adviseert de Stichting
Brainport ten behoeve van definitieve besluitvorming over de toekenning van middelen. Overigens zijn
inmiddels de eerste projecten beoordeeld. Dat heeft ertoe geleid dat er nu al 10 projecten, met in totaal
25,4 miljoen Euro Rijksmiddelen, worden gefinancierd. Het daarover op 9 november jl. uitgestuurde
persbericht ‘Regio Deal Brainport Eindhoven van start’ treft u in deze link aan.
Voor het beheer van de Rijksmiddelen en het kunnen toekennen van dat geld aan de projecten is er een
fonds met een eigenstandig fondsbeheer ingericht. Dat fonds, Regiofonds Brainport BV, zal de komende
8 jaar zorgdragen voor de uitvoering van de Regio Deal. Regiofonds Brainport BV zal zelf geen
uitvoerende taken op zich nemen, maar krijgt als enige functie de van het Rijk afkomstige, en door de
gemeente Eindhoven doorgezette, bijdrage te ontvangen en toe te delen aan de diverse regionale
(project)partners. Alle uitvoerende taken van de BV worden verricht door Brainport Development NV.
Brainport Development heeft voor die taak een separaat ‘Regiofonds Brainport-team’ ingericht.
Uitgangspunt voor de werkzaamheden van deze uitvoeringsorganisatie zijn zorgvuldigheid,
functiescheiding en transparantie.
Het Rijk stelt 1,3 miljoen euro (1% van zijn toegezegde bijdrage) beschikbaar ter dekking van de kosten
van de uitvoering, onder voorwaarde dat de regio daarvoor zelf (tenminste) 2,4 miljoen euro opbrengt
(1% van de regionale cofinanciering). Voor de regionale bijdrage aan de uitvoeringskosten is een
verzoek ingediend bij het Stimuleringsfonds Metropoolregio Eindhoven. Het fonds biedt hiertoe de
mogelijkheid door middel van het instellen van een apart subfonds.
De Adviesgroep Stimuleringsfonds is van mening dat de te bereiken multiplier van de Regio Deal erg
hoog is. Economisch gezien acht zij het verzoek tot cofinanciering vanuit een subfonds daarom prima te
verantwoorden. Een voorwaarde voor het instellen van een apart subfonds is echter de instemming van
het portefeuillehoudersoverleg Economie. In hun overleg van 13 september jl. zijn de
portefeuillehouders Economie breed geïnformeerd over het voorstel tot het instellen van zo’n subfonds
en hebben zij unaniem besloten om het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio positief te adviseren
over het voorstel.
Op basis van de positieve adviezen van de Adviesgroep en het Portefeuilehoudersoverleg Economie
heeft het Dagelijks Bestuur op 12 november 2018 haar goedkeuring verleend voor het inrichten van een
subfonds voor de regionale bijdrage van 2,4 miljoen euro aan de uitvoeringskosten van de Regio Deal
Brainport Eindhoven. Hiervoor is een aparte beleidsregel opgesteld, waarin onder andere de
uitbetalings- en rapportagevoorwaarden geregeld zijn. Jaarlijks zal de voortgang van de besteding van
de middelen aan de uitvoering van de Regio Deal Brainport Eindhoven in het Portefeuillehoudersoverleg
Economie worden geagendeerd.
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Zie: https://metropoolregioeindhoven.nl/actueel/ons-nieuws/regio-deal-brainport-en-brainport-nationale-actieagenda

Zie download ‘Propositie Brainport Eindhoven voor regio-enveloppe januari 2018’ op pagina https://www.brainport.nl/overbrainport/actieagenda/regio-deal-brainport-eindhoven
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We hopen u met deze Raadsinformatiebrief voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog
aanvullende vragen hebben dan kunt u voor onderstaande thema’s contact opnemen met:
Brainport Nationale Actieagenda: Thomas Voncken (t.voncken@metropoolregioeindhoven.nl)
Uitvoeringsorganisatie Regio Deal Brainport Eindhoven: Maikel Denissen
(m.denissen@metropoolregioeindhoven.nl)

