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Meerjarenplan 2017-2020 en meerjarige financiering 
Brainport Development NV

Samenvatting

Einde 2016 loopt de huidige periode van het meerjarenplan en -financiering van 
Brainport Development NV 2013-2016 af. In het concept-meerjarenplan 2017-2020 
wordt de te volgen koers voor deze periode weergegeven. In lijn met eerdere 
besluitvorming om structureel in te zetten op Brainport Development (incl. 
financiering) wordt u hierbij een voorstel gedaan om de inzet van Brainport te bepalen 
voor een nieuwe periode van vier jaren. Bij de nieuwe koers wordt steviger ingezet op 
de randvoorwaarden voor groei én op maatschappelijke uitdagingen op het gebied van 
gezondheid, mobiliteit, energie, voedsel en veiligheid. Om deze ambities te kunnen 
behalen is een extra financiële bijdrage nodig, aanvullend aan het voortzetten van de 
huidige bijdrage.

Beslispunten

1. te besluiten tot een meerjarige financiering van Brainport Development NV voor de 
jaren 2017-2020 op basis van het concept-meerjarenplan 2017-2020

Inleiding

Einde 2016 loopt de huidige periode van het meerjarenplan en -financiering van 
Brainport Development NV 2013-2016 af. In het concept-meerjarenplan 2017-2020 
wordt de te volgen koers voor deze periode weergegeven. De nieuwe strategische 
koers voor de Brainportregio richt zich op:
- gerichter inzetten op de randvoorwaarden van groei (’enablers') en hier meer 

verdieping op aanbrengen. Dat betekent met meer partners, met een groter 
aanpassingsvermogen, kansen bieden voor iedereen en duurzamer;

- Maatschappelijke opgaven gebruiken als aanjager ('driver') voor nieuwe clusters 
(gezondheid, mobiliteit, energie, voedsel en veiligheid) en daarmee nieuwe 
werkgelegenheid creëren.

- Vergroten van mogelijkheden voor bedrijfsleven en kennis- en 
onderwijsinstellingen om zich aan te passen aan de omstandigheden, bijvoorbeeld 
in kennisontwikkeling en vaardigheden;

- Het betrekken van inwoners (eindgebruikers) als één van de partners in de 
innovatie-ontwikkeling, bijvoorbeeld in proeftuinen. Zo worden innovaties, behalve 
direct voel- en zichtbaar voor onze inwoners, ook sneller beschikbaar voor een 
grotere groep gebruikers en dus sneller ook succesvol voor onze bedrijven. Onze 
regio - inwoners en bedrijven - profiteren als eerste van slimme oplossingen.
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Relevante (wettelijke) beleidskaders

- Veldhovense raadsagenda voor een sterke regio, draagt bij aan de volgende 
beleidsdoelen: versterken economische positie, versterken arbeidsmarkt, 
verbeteren welzijn en gezondheid, versterken bereikbaarheid, vergroten 
innovatiekracht, verbeteren duurzaamheid;

- Programma 9 van de begroting: Economie;
- convenant financiering Brainport Development 2013-2016 van 25 maart 2012.

Beoogd effect

Het strategisch versterken van de economische structuur van en werkgelegenheid in 
Brainport regio Eindhoven.

Argumenten

1.1 Brainport is een bewezen succesformule...
Brainport is te zien als het regionale antwoord op de economische crisis zo'n 20 jaar 
geleden. De Brainportregio staat er inmiddels goed voor. Volgens ING1 behoort de 
Brainportregio landelijk tot de snelst groeiende regio's. Brainport, haar unieke 
samenwerking en uitvoeringskracht is een banenmotor gebleken.

1.2 ... Maar stilzitten is geen optie. Een adaptief meerjarenplan als antwoord 
Successen uit het heden zijn geen garantie voor de toekomst. Voor 2016 is de 
prognose, dat de regionale economie, anders dan in andere regio's, niet weet te 
versnellen.2 Dat heeft gevolgen voor onze - sterk op technologie en export gerichte - 
regio. Stilzitten is dan ook géén optie. Willen we niet achterop raken, dan moeten we 
adaptief zijn: dat betekent meebewegen met de met ons concurrerende, sterk 
opkomende regio's, wereldwijd.

Het is om die reden dat bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden, verenigd in de 
stichting Brainport, in juni 2015 Brainport Next Generation als nieuwe strategische 
koers voor de Brainport regio Eindhoven hebben vastgesteld. Voor de uitvoering 
daarvan hebben zij op 17 december jl. een nieuw 'Meerjarenplan Brainport 
Development 2017-2020' als concept vastgesteld.

Ter uitvoering van Brainport Next Generation zet het concept-meerjarenplan op de 
eerste plaats gerichter en steviger in op de randvoorwaarden van groei. Zo wordt 
meer ontwikkelruimte benut om:
- innovatie in het onderwijs aan te jagen,
- internationaal talent voor de regio te behouden,
- starters en groeiers te faciliteren,
- de toegang van het regionale MKB tot financiering te blijven verbeteren,
- (inter-)nationaal uit te dragen dat Brainport de hightechregio van Nederland is om 

publiek en privaat in te investeren,
- gericht werken voor een sterker vestigingsklimaat.

In de 2de plaats - en dit is nieuw - richt het Meerjarenplan zich op maatschappelijke 
uitdagingen op het gebied van gezondheid, mobiliteit, energie, voedsel en veiligheid. 
Deze uitdagingen hebben de potentie om de nieuwe aanjagers ('drivers') te worden 
voor economische groei in Brainport. Vooral de kennis- en onderwijsinstellingen en het 
bedrijfsleven hebben belang om deze kansen op de maatschappelijke uitdagingen te 
verzilveren en hier slagvaardig op in te spelen. Voor de overheden loont die aanpak

1 https://www.ina.nl/zakeliik/kennis-over-de-economie/uw-reaio/noord-brabant-en-limburg/index.html 'Krachtige groei in 
Zuidoost-Brabant', ING Regiovisie Zuidoost-Brabant, ING Economisch Bureau (september 2015).

2 ‘Regio's in 2016', ING Economisch Bureau (december 2015).
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ook, zeker waar zij kunnen verbinden met (1) de roadmaps die in MRE-verband of in 
Eindhoven in het kader van ’smart society' worden ontwikkeld, bijvoorbeeld op het 
gebied van 'licht', 'water', 'onderwijs', 'mobiliteit' en 'zorg', (2) de uitvoering ervan in 
proeftuinen (living labs) en de nieuwe gemeenschappen die daaromheen ontstaan, en 
(3) de aansluiting op (sub)regionale agenda's die nu worden ontwikkeld. Nieuw 
verdienvermogen wordt zo gekoppeld aan maatschappelijk effect, nieuwe 
samenwerkingsmodellen en het breed betrekken van iedereen.

1.3 Brainport Development is daarvoor de ontwikkel- en uitvoeringsorganisatie .
Het samenwerkingsmodel in onze Brainportregio is hét voorbeeld voor economische 
structuurversterking, nationaal en internationaal. De kern ervan is dat bedrijven, 
onderwijs- en kennisinstellingen en overheden in de programmatische aanpak daarvan 
in gezamenlijkheid eigenaar zijn, ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid. 
Dit basisprincipe is de spil van onze duurzame samenwerking en ontwikkelt zich 
verder.

In de samenwerking heeft elke geleding haar rol. De rol van de (gemeentelijke) 
overheid is om partijen bij elkaar te brengen, samenwerking te bevorderen, 
continuïteit te bieden, daartoe langjarig een basisorganisatie met uitvoeringskracht 
financieren, te fungeren als 'launching customer', cofinancier van projecten én 
eigenaar van activiteiten ter versterking van vooral het vestigingsklimaat ('basics'). 
Bedrijfsleven en kennisinstellingen op hun beurt zorgen voor de strategische focus, 
zijn eigenaar van activiteiten ter versterking van de domeinen 'technology' (open 
innovatie, kennisontwikkeling en -transfer), 'business' (investeren in starters, 
doorgroeiers en samenwerking) en -samen met de overheid- ook 'people' 
(ondernemerschap, flexibele arbeidsmarkt en scholing), en treden daarin op als 
cofinancier en kartrekker.

Deze rolverdeling vormt de basis van de samenwerking. Zij is ook zuiver. Een door de 
overheid gefinancierde organisatie is open, transparant, voor eenieder toegankelijk, 
onpartijdig en staat -zonder onderscheid - ten dienste van de onderwijs - en 
kennisinstellingen en van het hele bedrijfsleven. Kennisinstellingen en bedrijfsleven 
worden op de inhoud, hun bijdrage aan activiteiten of business, aangesproken. In 
deze rolverdeling is met name het bedrijfsleven bereid om te investeren. Het heeft 
ook direct baat bij de ontwikkeling van projecten. De financierende gemeenten hebben 
dat indirect. Gaat het -zoals het succes van Brainport ook laat zien- goed, dan 
vertaalt dit succes zich in een toename van welvaart en welzijn die de regio als geheel 
ten goede komt: o.a. in termen van groei van werkgelegenheid, ook aan de onderkant 
van de arbeidsmarkt (social return), consumentenbestedingen, verbeterde 
gezondheidszorg en duurzaamheid. De stad en de regio worden er beter van.

1.4 . en zet een vermenigvuldigingsfactor op programma's en projecten .
De rolverdeling maakt het ook mogelijk dat de overheidsfinanciering als cofinanciering 
voor provinciale, nationale en Europese programma's kan worden opgevoerd.
Dat heeft ertoe geleid dat in 2014 met een 'basisfinanciering' van de regionale 
overheidspartners van C 3.800.000,- een begroting is gerealiseerd van C8.700.000,- 
en een portfolio (van projecten en programma's) met een investeringsomvang van 
ruim C16.000.000,-. Kortom een meervoud van programma's en projecten om de 
economische structuur van Brainport te versterken en stimuleren. En ook een bedrag 
dat met de komst van de nieuwe Europese fondsen (Horizon 2020, OP-Zuid e.d.) 
zeker een nieuwe impuls in opwaartse richting krijgt.

1.5 . ten dienste van het hele werkgebied van de Metropoolregio Eindhoven.
Het werkgebied van Brainport is primair die van de Metropoolregio Eindhoven, van De 
Peel tot De Kempen, met als verbindende schakels de A2-zone en het Stedelijk Gebied 
van Eindhoven. De daarin werkzame bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen in de 
sectoren hightech systemen en materialen, automotive, food, health en design
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vormen één samenstel van clusters. Niet voor niets is er dan ook één regionale 
Brainportagenda. Dat laat onverlet dat in sub-regio's de accenten in die agenda 
anders (kunnen) worden gezet. Ook die agenda's maken onderdeel uit van Brainport; 
Brainport is de verbindende factor en Brainport Development daarvoor de aangewezen 
uitvoeringsorganisatie.

1.6 ...met een extra impuls op internationalisering vanuit de C4: Brainport 
International Programme ('BIP')

De vier campusgemeenten Best, Eindhoven, Helmond en Veldhoven (de 'C4') 
investeren niet alleen rechtstreeks als aandeelhouder van Brainport Development 
extra in de uitvoeringsstrategie van de Brainportregio maar ook nog specifiek in de 
internationaliseringsagenda van de ontwikkelorganisatie. Hierin trekt de C4, samen op 
met de Provincie Noord-Brabant, Brabantse Ontwikkel Maatschappij (BOM), Kamer 
van Koophandel, EHV365 ^citymarketingorganisatie), Automotive Campus en de High 
Tech Campus Eindhoven.

In 2014 zijn de vier campusgemeenten akkoord gegaan met de uitwerking van de 
gedeelde internationaliseringsstrategie, agenda en uitvoeringsprogramma voor 2015 
e.v. De samenwerking is verankerd in het Brainport International Programme ('BIP').

Het bestuurlijk platform Campusgemeenten heeft uitgesproken dat het vanaf 1 januari 
2016 deze samenwerking wil intensiveren. Die intensivering wordt gezocht in zowel de 
uitbreiding van de voor 'BIP' beschikbare capaciteit (in natura) als via de structurele 
verweving van het programma met de projecten en activiteiten van Brainport 
Development die al een internationaal karakter hebben.

1.7 Om de ambities uit het meerjarenplan te realiseren is meerjarige financiering 
nodig

De uitvoering van het 'Meerjarenplan Brainport Development 2017-2020' en de daarin 
opgenomen extra impuls voor de Brainportregio vraagt om een nieuwe 
meerjarenfinanciering. De wijze van financiering van Brainport Development NV wordt 
niet gewijzigd in vergelijking met de voorbije jaren.

De benodigde meerjarenfinanciering van Brainport Development en de bijdrage daarin 
door Veldhoven, komt op de volgende wijze tot stand:

1. In haar rol als aandeelhouder continueert Veldhoven de jaarlijkse bijdrage in de 
vorm van een subsidie.

2. De benodigde additionele middelen voor de inzet op de nieuwe strategische 
koers in het meerjarenplan stromen via de MRE in haar rol als aandeelhouder 
naar Brainport Development toe.

3. Veldhoven vervult haar rol als belanghebbende bij het Brainport Innovation 
Programme. Dit betekent een uitbreiding van de voor 'BIP' beschikbare 
capaciteit (in natura) als ook het meerjarig voortzetten van de (financiële) 
ondersteuning voor structurele verweving van het programma met de 
projecten en activiteiten van Brainport Development die al een internationaal 
karakter hebben.

Kanttekeningen en risico's

1.1 De ambities van het meerjarenplan kunnen niet worden gerealiseerd zonder 
extra bijdragen in capaciteit en middelen.

Indien de van de overheidsaandeelhouders (Best, Eindhoven, Helmond,
Metropoolregio, Veldhoven) gevraagde bijdrage niet wordt gerealiseerd, dan zal dit 
leiden tot een bijstelling van de hoge ambities van Brainport Next Generation ' die zijn 
vertaald naar het concept-meerjarenplan 2017-2020. Dat zal gevolgen hebben, met 
name voor:
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- de ontwikkelkracht in de grootschalige regionale projecten (denk aan 
proeftuinen), onder andere door de dan ontstane geringe mogelijkheden voor 
de noodzakelijke cofinanciering van (Europese) subsidies. Hiermee komt ook de 
beoogde te realiseren vermenigvuldigingsfactor aan investeringen onder druk 
te staan;

- programma's voor het aantrekken van nieuwe buitenlandse investeringen 
(nieuwe technologie georiënteerde bedrijven en kennisinstituten), die extra 
banen in de hele keten genereren;

- programma's voor het aantrekken van talent, dat vacatures kan invullen die op 
dit moment niet door onze huidige beroepsbevolking kunnen worden ingevuld. 
Met dit talent kunnen techbedrijven voor onze regio worden behouden en wordt 
de regio aantrekkelijker voor toekomstige nieuwe vestigers (bedrijven);

- de extra inzet op het onderdeel 'International', ter ondersteuning van de extra 
C4-impuls van haar internationaliseringsagenda,

Kortom het toekomstig bestendig houden van de banenmotor voor de gehele 
Brainportregio.

Financiën

De uitgangspunten voor financiering sluiten aan op het meerjarenplan
Een en ander leidt tot de navolgende verdeling van de jaarlijkse overheidsbijdrage aan
de begroting van Brainport Development:

Periode 2017-2020 Bijdrage
/o

Bijdrage in C

Best 4,22 179.977,74
Eindhoven 33,18 1.416.102,51
Helmond 11,50 490.838,53
Veldhoven 6,21 265.158,06
Metropoolregio
Eindhoven3

44,89 1.915.801,95

Totaal 100,00 4.267.878,79

De benodigde bijdragen voor Veldhoven kunnen worden gedekt binnen programma 
13.

Communicatie en samenspraak

Voor communicatie over het nieuwe meerjarenprogramma ligt het primaat bij 
Brainport Development NV.

Uitvoering I planning

In de voorbereiding van de besluitvorming in de regio heeft Brainport Development in 
de periode november-maart per gemeente voorzien in zogeheten 'Brainport in bed rijf'- 
bijeenkomsten. In Veldhoven heeft deze plaatsgevonden bij Raxtar op 1 december 
2015. Op (sub)regionaal niveau zijn zowel de gemeentebesturen van de MRE- 
gemeenten door tussenkomst van de werkplaats economische strategie en het 
Regionaal Platform als de Raadstafel 21 betrokken.

Parallel aan uw besluitvorming vindt in de besturen van de gemeenten Eindhoven,
Best en Helmond als ook de Metropoolregio Eindhoven op basis van in de kern

3
Voor Veldhoven betekent dat een extra jaarlijkse bijdrage van C 25.180,-
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hetzelfde voorstel besluitvorming plaats. Deze besluitvorming zal uiteindelijk moeten 
leiden tot vaststelling van het meerjarenplan en bijbehorende financiering voor de 
periode 2017-2020 in de Algemene vergadering van Aandeelhouders van Brainport 
Development NV van 15 december 2016.

Bijlagen

- Achtergrondinformatie met verwijzingen naar bereikte resultaten
- Brainport Next Generation
- Brief Stichting Brainport
- Meerjarenplan 2017-2020: http://www.brainportdevelopment.nl/meeriarenplan/

Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad

De oordeelsvormende raad adviseert het besluit ongewijzigd als hamerstuk te 
agenderen voor de besluitvormende raad van 14 juni 2016.

Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad

De behandeling in de oordeelsvormende vergadering geeft geen aanleiding de stukken 
aan te passen.

Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

drs. J.M.L.N. Mikkers 
burgemeester

H.J. de Ruiter 
secretaris
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