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Veldhoven

Afsprakenkader digitale besluitvormende raadsvergadering

Ten behoeve van de digitale besluitvormende raadsvergadering van 14 april 2020 
gelden de volgende afspraken:

1. EERSTE TERMIJN
De eerste termijn vindt schriftelijk plaats. Alle fracties leveren de eerste termijn 
uiterlijk 9 april (maar zoveel eerder als mogelijk) aan bij de griffie. Op het 
moment dat alle eerste termijnen ontvangen zijn, publiceert de griffie deze.
Het college stelt vervolgens haar eerste termijn op papier en levert deze 
uiterlijk vrijdagavond 10 april aan.

2. TWEEDE TERMIJN
De tweede termijn vindt tijdens de digitale vergadering op 14 april plaats.

3. MOTIES EN AMENDEMENTEN
Moties en amendementen kunnen ook worden ingediend tijdens een digitale 
vergadering. Lever de tekst indien mogelijk voorafgaand aan de vergadering bij 
de griffie aan. Zij kunnen er dan voor zorg dragen dat het zo duidelijk mogelijk 
verloopt voor alle deelnemers en kijkers thuis.

4. AFSPRAKEN TIJDENS DIGITALE VERGADERING
I. Aanwezig in raadszaal: Burgemeester, griffie, bode, technische 

ondersteuning.
II. Locatie: U kunt thuis of op een plek naar eigen keuze vergaderen. Kies 

een rustige plek, zonder omgevingsgeluid. En zet uw telefoon op stil.
Zorg dat u niet met meerdere personen in één ruimte bent. Indien 
andere personen in uw directe omgeving ook deelnemen aan de digitale 
vergadering, zit dan zo ver als mogelijk uit elkaar.

III. Stabiel internet: Zorg voor stabiel internet. Mocht u tijdens de 
vergadering merken dat u problemen ervaart met het internet of 
digitaal vergaderen, meldt dit bij Paula Duim. U kunt haar bellen of 
appen via telefoonnummer 06-29038706. Er wordt dan direct naar de 
beste oplossing gezocht. Als een raadslid niet langer deel kan nemen 
aan de vergadering, wordt de vergadering stil gelegd totdat het 
probleem is opgelost.

IV. Headset: Gebruik oortjes of een koptelefoon met microfoon.
V. Microfoon: Deze zet u aan als u spreekt en uit als u niets zegt.
VI. Spreek via de voorzitter: Als u het woord wil, meldt u dit via de 

chatfunctie in Pexip. De chatfunctie mag alleen gebruikt worden om aan 
te geven dat u het woord wenst. Pas wanneer de voorzitter u het woord 
geeft, kan u spreken. Zet uw microfoon aan.

VII. Bijdrage zo kort en concreet mogelijk: Onderzoek toont aan dat de 
concentratie van deelnemers in videovergaderingen aanzienlijk lager is 
dan in normale vergaderingen. Houd uw bijdrage daarom zo kort en 
concreet mogelijk.

5. STEMMING
Er wordt als volgt gestemd: de voorzitter geeft ieder raadslid het woord. Als u 
het woord krijgt, spreekt u de volgende tekst uit:
"Ik ben <naam> van ^artijnaamx Ten aanzien van agendapunt 8.1 inzake 
het bijstellen van het krediet voor de Kempenbaan West en de aansluiting A67 
stem ik < uw keuze: voor Z tegen x"
Op deze manier is zeker dat u in beeld bent op het moment dat u uw stem 
uitbrengt.



Raadsavond 14 april 2020 - Besluitvorming Veldhoven
Wat brengt dit overzicht in beeld:
- door de raad genomen besluiten;
- toelichting en door het college van B&W gedane toezeggingen;

Onderdeel: Agendapunten

AP Korte omschrijving agendapunt POHO 1. Besluiten 2. Toelichting en toezeggingen college 
B&W

1. Opening Om 19.30 uur. De raadsvergadering wordt voor de eerste 
keer in de Veldhovense raadsgeschiedenis 
digitaal afgewikkeld.

2. Vaststellen definitieve agenda Akkoord.

3. Trekking stemmingsnummer Gerrit Coppens (Senioren Veldhoven).

3.1 Statement raadsoudste Pierre Bijnen 
namens de gehele raad

Het langstzittend raadslid Pierre Bijnen (GBV) 
legt een statement af in het kader van de 
coronacrisis.

4. Informatieronde
4.1 Vragen vanuit de raad aan het college

Er zijn geen vragen.

4.2 Mededelingen vanuit de raad inzake 
regionale samenwerkingsverbanden

Er zijn geen mededelingen.

4.3 Mededelingen vanuit het college aan de 
raad

Wethouder Rooijakkers zegt dat de 
coronacrisis gevolgen zal hebben voor de 
gemeentelijke financiën. De gevolgen zijn nu 
onduidelijk. De gevolgen zullen worden 
verwerkt in de begroting 2021 e.v.



5. Artikel 42 vragen - SENIOREN VELDHOVEN inzake 
Collegeonderzoek Subsidieverstrekking

- SENIOREN VELDHOVEN inzake oud papier 
inzameling

- SENIOREN VELDHOVEN inzake Nazorg en 
toezicht Wmo en Jeugdwet

De antwoorden op alle vragen zijn naar 
tevredenheid. Er zijn geen nadere vragen.

6. Spreekrecht burgers Paul Vredenberg inzake agendapunt 8.1 en dan 
in het bijzonder over de onderdoorgang 
Moormanlaan.

De heer Vredenberg heeft zijn inspreekreactie 
op papier gezet.

7. HAMERSTUKKEN
7.1 20.026 Benoemen dhr. P.M.M. Prinsen tot 

steunfractielid (Lokaal Liberaal)
MD Het raadsbesluit wordt unaniem (27 stemmen 

voor, 0 tegen) aangenomen.

7.2 20.005 Wijzigen Gemeenschappelijke 
Regeling Werkvoorzieningschap Regio 
Eindhoven

MvD Het raadsbesluit wordt unaniem (27 stemmen 
voor, 0 tegen) aangenomen.

7.3 20.009 Meerjarenplan en - financiering 
Brainport Development NV 2021-2024

MD Het raadsbesluit wordt unaniem (27 stemmen 
voor, 0 tegen) aangenomen.

8. BESPREEKSTUKKEN
8.1 20.011 Bijstellen krediet Kempenbaan-West 

en Aansluiting A67
AvdO Het raadsbesluit wordt met 24 stemmen voor 

(VVD, GBV, VSA, Senioren Veldhoven, CDA,
PvdA en BPV) en met 3 stemmen tegen (D66 en 
Lokaal Liberaal) aangenomen.

Een amendement van D66, PvdA en Lokaal 
Liberaal wordt verworpen met 21 stemmen 
tegen (VVD, GBV, VSA, Senioren Veldhoven,
CDA, BPV) en vijf stemmen voor (D66, PvdA en 
Lokaal liberaal). De heer Bolsius (CDA) was 
tijdens stemming over het amendement even 
buiten de raadzaal.

Het amendement had als doel beslispunt 4 
(een onderdoorgang in het verlengde van de 
Moormanlaan te realiseren) te verwijderen.
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Een motie van GBV wordt met 22 stemmen voor 
(VVD, GBV, VSA, Senioren Veldhoven, CDA en 
BPV) en met 5 stemmen tegen (D66, PvdA en 
Lokaal Liberaal) aangenomen.

Het dictum van de motie luidt als volgt: 
verzoekt het college:
1. Om de zorgen ten aanzien van 
verkeersveiligheid voor fietsers mee te nemen 
met de verdere uitwerking en uitvoering;
2. daarbij de mogelijkheid te bekijken om 
fietsers te laten rijden via de onderdoorgang 
in plaats van over de rotonde;

9 Sluiting De vergadering wordt gesloten om 21.25 uur.
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GemeenteBolange'» 
— Veldhoven

G o i

MOTIE Veldhoven
Onderwerp Fietsveiligheid Kempenbaan West
Datum 14 april 2020
Ingediend door GBV
Naar aanleiding van Beschikbaar stellen extra krediet Kempenbaan West/aansluiting A67

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 14 April 2020,

kennis genomen hebbend van:
4 Het voornemen van het college om een onderdoorgang in het verlengde van de 

Moormanlaan te realiseren;
4 De Moormanlaan een populaire recreatieve route is;
4 De zienswijzen van belanghebbenden om deze onderdoorgang te realiseren;

overwegende dat:
4 Door het realiseren van de onderdoorgang Moormanlaan hoeft de populaire 

recreatieve route niet verlegd te worden over de rotonde;
4 Deze onderdoorgang ook een alternatief is voor de fietsers tussen Veldhoven en 

Knegsel, waaronder veel scholieren van en naar de Kempen Campus;
4 Fietsers op de rotonde geen voorrang hebben;
4 Fietsers vaak kiezen voor de snelste route, in dit geval over de rotonde;
4 Er een fietspad aangelegd wordt vanaf de rotonde over het viaduct richting 

Koningshof met een aftakking naar de Moormanlaan;
4 Het fietspad op de rotonde overbodig wordt door het realiseren van de 

onderdoorgang;
4 Vanuit verkeersveiligheid gezien het beter is fietsers niet via de rotonde te laten 

fietsen maar via de onderdoorgang;

verzoekt het college:
1. Om de zorgen ten aanzien van verkeersveiligheid voor fietsers mee te nemen met de 

verdere uitwerking en uitvoering;
2. daarbij de mogelijkheid te bekijken om fietsers te laten rijden via de onderdoorgang 

in plaats van over de rotonde;

en gaat over tot de orde van de dag.

Stemming 27 stemmen - (AANGENOMEN)

Voor 22 stemmen (VVD, GBV, VSA, Senioren Veldhoven, CDA en BPV)

Tegen 5 stemmen (D66, PvdA en Lokaal Liberaal)



Veldhoven, 14 april 2020

Beste mede-Veldhovenaren,

Als langstzittend raadslid wend ik mij namens de hele gemeenteraad van Veldhoven 
tot u. Al wekenlang worden we geconfronteerd met het coronavirus. De gevolgen 
daarvan zijn zeer ernstig. Net als u maken wij ons zorgen over de nabije toekomst.

Naast die zorgen zien we ook positieve dingen ontstaan die veel indruk maken. Op de 
eerste plaats de mensen in de zorg, die onvermoeibaar de klok rond werken. De 
ondernemers en hun werknemers die er alles aan doen om deze moeilijke tijd door te 
komen. Alle medewerkers van organisaties en bedrijven die ons in onze 
levensbehoeften blijven voorzien.

En niet te vergeten: de vele individuele initiatieven die ook in Veldhoven genomen 
worden. Bijvoorbeeld om eenzame mensen te benaderen, om voor een ander 
boodschappen te doen. Maar ook de initiatieven waarmee we onze dankbaarheid 
tonen aan diegenen die voorop gaan in de strijd tegen het virus.

Als we mensen of organisaties bij naam noemen, vergeten we er vast een paar. 
Daarom: werkt u in de zorg of bekommert u zich extra om uw buurman? Vult u de 
voorraad in de winkel aan of levert u een andere bijdrage, op welke manier dan ook? 
Dan dank ik u hartelijk namens de hele gemeenteraad. Ga zo door!

Tot slot. Het is al vaak gezegd maar het is ook het allerbelangrijkste: let goed op 
elkaar en houd u aan de richtlijnen. Samen komen we deze moeilijke tijd door.

Pierre Bijnen



SENIOREN VELDHOVEN
Dichtbij, écht betrouwbaar

Artikel 42 brief van SENIOREN VELDHOVEN
Veldhoven, 09-12-2019

Betreft: Rapport Collegeonderzoek Subsidieverstrekking met nr. 19bs00039.

Geacht college,

Aanleiding:

In 2017 is bestuurlijk een aantal vragen ontstaan over de doelmatigheid en doeltreffendheid 
van het proces van subsidieverstrekking. Aanleiding hiervoor was de financiële situatie bij een 
gesubsidieerde instelling en de onduidelijkheid over de invloed die de gemeente/het college 
heeft op de werkzaamheden van gesubsidieerde instellingen.
Om hier antwoord op te geven is een collegeonderzoek naar dit proces gedaan. In de 
informatienota zijn de resultaten opgenomen.

Vragen:

Naar aanleiding van dit onderzoek en het rapport hierover heeft SENIOREN VELDHOVEN de 
volgende vragen:

1. Wat was precies de oorzaak voor dit onderzoek en bij welke instelling was er, en in welke 
mate sprake van een onduidelijke financiële situatie? Verderop in het onderzoek wordt er 
zelfs gesteld dat er bij twee instellingen (Schalm en Cordaad) sprake was van 
onduidelijke financiële situaties; wat is nu de waarheid en waaruit bestaat deze?

2. Hoewel wij blij zijn dat, zeker gezien de resultaten, dit onderzoek gehouden is zijn wij 
verbaasd dat de aanleiding voor dit onderzoek kennelijk in 2017 ligt, het rapport pas in 
maart 2019 klaar was en de raad pas eind november 2019 hierover ingelicht wordt. Wat 
is de oorzaak van al deze vertragingen?

3. Graag willen wij een antwoord op de vraag welke maatregelen het College direct al in 
2017 genomen heeft naar aanleiding van de toen geconstateerde gebreken?

4. Graag ontvangen wij per genoemde aanbeveling een overzicht hoe deze daadwerkelijk 
ook in de ambtelijke organisatie worden toegepast en hoe het beleid is aangepast.

5. Onder punt 4.4 van het onderzoek is er sprake van enige onduidelijkheid betreffende het 
vraagstuk of er sprake is van een subsidie- of van een inkooprelatie:

» Welk advies heeft het Bizob hierover destijds uitgebracht en waarom is hier geen 
vervolg aan gegeven?

» Wanneer wordt de vervolgactie dienaangaande uitgevoerd en waaruit bestaat deze? 

Gaarne vernemen wij op korte termijn uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Namens SENIOREN VELDHOVEN,

Gerrit Coppens



...................................

Senioren Veldhoven 
t.a.v. de heer G. Coppens 
Schoot 16
5504 ND VELDHOVEN

datum
bijlage
onderwerp

20 februari 2020 ons kenmerk 
IBAN

20UIT00705
NL08BNGH 0285 0087 14

Rapport Collegeonderzoek Subsidieverstrekking

Geachte heer Coppens, beste Gerrit,

Op 9 december 2019 ontvingen wij uw vragen naar aanleiding van het 
collegeonderzoek Subsidieverstrekking. Onderstaand treft u de antwoorden op de door 
u gestelde vragen.

Alvorens wij inhoudelijk ingaan op de vragen onze excuses voor de te late 
beantwoording. Als gevolg van miscommunicatie is uw brief abusievelijk niet op de 
juiste plaats in de ambtelijke organisatie terecht gekomen waardoor het niet is gelukt 
de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn te beantwoorden.

1. Wat was precies de oorzaak voor dit onderzoek en bij welke instelling was er, en in 
welke mate sprake van een onduidelijke financiële situatie? Verderop in het 
onderzoek wordt er zelfs gesteld dat er bij twee instellingen (Schalm en Cordaad) 
sprake was van onduidelijke financiële situaties; wat is nu de waarheid en waaruit 
bestaat deze?

Uw stelling dat er bij twee instellingen sprake was van een onduidelijke financiële 
situatie is niet juist. Directe aanleiding was de financiële situatie bij een 
gesubsidieerde instelling en vragen over de geleverde prestaties van een andere 
instelling. Hierop waren reeds acties uitgezet. De onderzoeksvraag had derhalve 
geen betrekking op het onderzoeken van de specifieke situatie van een instelling, 
maar op de effectiviteit van de afspraken die de gemeente met gesubsidieerde 
instellingen heeft. Het onderzoek is ingezet vanuit de behoefte aan reflectie op onze 
eigen instrumentarium als gemeente.

2. Hoewel wij blij zijn dat, zeker gezien de resultaten, dit onderzoek gehouden is zijn 
wij verbaasd dat de aanleiding voor dit onderzoek kennelijk in 2017 ligt, het 
rapport pas in maart 2019 klaar was en de raad pas eind november 2019 hierover 
ingelicht wordt. Wat is de oorzaak van al deze vertragingen?

Door capaciteitsgebrek en andere prioriteiten is de aanpak voor het 
collegeonderzoek pas najaar 2018 vastgesteld en daaropvolgend uitgevoerd. Het 
informeren van de raad over de resultaten van het onderzoek heeft gewacht op de 
afstemming met de aanpak voor de doorontwikkeling van het Welzijnsbudgetplan 
(WBP), die gepland staat voor 2020. De aanbevelingen uit het collegeonderzoek 
hebben hiermee een directe relatie en worden in samenhang opgepakt.

Veldhoven werkt op afspraak
Voor alle producten en diensten waarvoor u aan de balie moet zijn, maakt u een afspraak via 
www.veldhoven.nl of bel 14 040. Via de site kunt u ook producten en diensten vanuit thuis regelen.



3. Graag willen wij een antwoord op de vraag welke maatregelen het College direct al 
in 2017 genomen heeft naar aanleiding van de toen geconstateerde gebreken?

Door middel van aanvullende rapportages en overleg is de vinger aan de pols 
gehouden. Voor wat betreft de toetsbaarheid van de budgetafspraken kunnen 
aanpassingen pas meegenomen worden in de nieuwe budgetperiode.

4. Graag ontvangen wij per genoemde aanbeveling een overzicht hoe deze 
daadwerkelijk ook in de ambtelijke organisatie worden toegepast en hoe het beleid 
is aangepast.

Zoals bij 2. aangegeven hebben de aanbevelingen uit het collegeonderzoek een 
directe relatie met de doorontwikkeling van het WBP. Deze doorontwikkeling vindt 
op dit moment plaats. De aanbevelingen zullen hierin meegenomen worden. Voor 
de zomer van 2020 zal duidelijk zijn hoe deze aanbevelingen een plaats krijgen 
binnen de uitvoering van het WBP voor het jaar 2021.

5. Onder punt 4.4 van het onderzoek is er sprake van enige onduidelijkheid 
betreffende het vraagstuk of er sprake is van een subsidie- of van een 
inkooprelatie:

- Welk advies heeft het Bizob hierover destijds uitgebracht en waarom is hier 
geen vervolg aan gegeven?

Bizob heeft voor een drietal relaties na analyse geadviseerd om voor deze 
relaties de subsidie relatie te handhaven. Door capaciteitsgebrek en personele 
wisselingen is destijds voor twee overige relaties waar dit vraagstuk met name 
speelt hier (nog) niet naar gekeken.

- Wanneer wordt de vervolgactie dienaangaande uitgevoerd en waaruit bestaat 
deze?

Voorjaar 2019 is een 'light-scan' uitgevoerd op overige subsidierelaties waaraan 
wellicht een inkoop-aspect zou kunnen zitten. Hieruit is geen aanleiding tot 
wijzigingen naar voren gekomen.
Op dit moment vindt de doorontwikkeling van het WBP plaats. Deze bestaat uit 
enerzijds het opstellen van nieuwe subsidiegrondslagen, anderzijds uit het 
opvolgen van de aanbevelingen van het collegeonderzoek. Indien dit aanleiding 
geeft tot nieuwe inzichten rondom inkoop en subsidie, dan zal dit worden 
meegenomen in de doorontwikkeling.
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Heeft u vragen of opmerkingen over deze brief? Neem dan contact op met ons. Stuur 
daarvoor een e-mail naar gemeente@veldhoven.nl of bel het algemene 
telefoonnummer 14 040 onder vermelding van nummer 20UIT00705.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven,

Eric Bergmeester 
wnd - secretaris

Marcel Delhez 
burgemeester
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Beantwoording aanvullende vragen SENIOREN VELDHOVEN
Naar aanleiding van art. 42-vragen Collegeonderzoek Subsidieverstrekking

Vraag 1:
Als antwoord op vraag 1 stelt U: De onderzoeksvraag had derhalve geen betrekking 
op het onderzoeken van de specifieke situatie van een instelling, maar op de 
effectiviteit van de afspraken die de gemeente met gesubsidieerde instellingen heeft. 
Het onderzoek is ingezet vanuit de behoefte aan reflectie op onze eigen 
instrumentarium als gemeente. Zijn de resultaten op genoemde reflectie bevredigend 
of waren er verbeteringen mogelijk? En zo ja zijn de verbeteringen al in gang gezet?

Antwoord:
Uit het onderzoek zijn zeven aanbevelingen voor verbetering naar voren gekomen.
Een aantal verbeteringen, met name in het proces, is al gerealiseerd. De noodzakelijke 
bezetting is op peil gebracht en beleid, aansturing en beheerstaken binnen het 
subsidieproces zijn structureel beter ingericht.
De overige aanbevelingen hebben een belangrijke relatie met de herziening van het 
Welzijnsbudgetplan (WBP), dat momenteel in voorbereiding is. Deze aanbevelingen 
worden in het herzieningsproces meegenomen.

Vraag 2:
Bij vraag 3 schrijft U; Door middel van aanvullende rapportages en overleg is de 
vinger aan de pols gehouden. Voor wat betreft de toetsbaarheid van de 
budgetafspraken kunnen aanpassingen pas meegenomen worden in de nieuwe 
budgetperiode. Wij vragen ons af, is het wel verstandig om te wachten tot de nieuwe 
budgetperiode? Indien er grote afwijkingen, ten positieve of negatieve, zijn dan lijkt 
het ons beter om tussentijds te sturen. Beter ten halve gekeerd etc. Waarom geen 
tussentijdse melding in bijvoorbeeld de Kwartaalrapportage?

Antwoord:
Uit het onderzoek zijn geen grote (financiële of beleidsinhoudelijke) afwijkingen naar 
voren gekomen.
De effectiviteit en toetsbaarheid van de afspraken met gesubsidieerde instellingen 
hebben een directe samenhang met de keuzes en inrichting binnen het subsidiebeleid. 
Nadat de contouren van het herziene subsidiebeleid duidelijk zijn kunnen we 
logischerwijs de doorvertaling maken van doelstellingen naar subsidiabele activiteiten, 
goede toetsbaarheid en bijbehorende budgetafspraken.



SENIOREN VELDHÜVkN 
Otrhrb*|. Arbi bf^O'iwtuir

Veldhoven 11 maart 2020 

Geacht College

We hebben kennis genomen van Uw beantwoording van onze vragen inzake 
Onderzoek subsidieverstrekking. Waarvoor dank.

Echter Uw antwoorden riepen bij ons nieuwe vragen op, en omdat punt voor 
komende dinsdag geagendeerd staat, stellen we de vragen nu, zodat wethouder 
de gelegenheid heeft om de beantwoording van de aanvullende vragen voor te 
bereiden

Als antwoord op vraag 1 stelt U: De onderzoeksvraag had derhalve geen betrekking 
op het onderzoeken van de specifieke situatie van een instelling, maar op de 
effectiviteit van de afspraken die de gemeente met gesubsidieerde instellingen heeft. 
Het onderzoek is ingezet vanuit de behoefte aan reflectie op onze eigen 
instrumentarium als gemeente. Zijn de resultaten op genoemde reflectie 
bevredigend of waren er verbeteringen mogelijk? En zo ja zijn de verbeteringen al 
in gang gezet?

Bij vraag 3 schrijft U; Door middel van aanvullende rapportages en overleg is de 
vinger aan de pols gehouden. Voor wat betreft de toetsbaarheid van de 
budgetafspraken kunnen aanpassingen pas meegenomen worden in de nieuwe 
budgetperiode. Wij vragen ons af, is het wel verstandig om te wachten tot de 
nieuwe budgetperiode? Indien er grote afwijkingen, ten positieve of negatieve, zijn 
dan lijkt het ons beter om tussentijds te sturen. Beter ten halve gekeerd etc. 
Waarom geen tussentijdse melding in bijvoorbeeld de Kwartaalrapportage?

Met vriendelijke groet

Namens SENIOREN VELDHOVEN

Gerrit Coppens



Senioren Veldhoven 
t.a.v. de heer G. Coppens 
Schoot 16
5504 ND VELDHOVEN

datum
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20 februari 2020

Rapport Collegeonderzoek Subsidieverstrekking

ons kenmerk 
IBAN

: 20UIT00705 
: NL08BNGH 0285 0087 14

Geachte heer Coppens, beste Gerrit,

Op 9 december 2019 ontvingen wij uw vragen naar aanleiding van het 
collegeonderzoek Subsidieverstrekking. Onderstaand treft u de antwoorden op de door 
u gestelde vragen.

Alvorens wij inhoudelijk ingaan op de vragen onze excuses voor de te late 
beantwoording. Als gevolg van miscommunicatie is uw brief abusievelijk niet op de 
juiste plaats in de ambtelijke organisatie terecht gekomen waardoor het niet is gelukt 
de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn te beantwoorden.

1. Wat was precies de oorzaak voor dit onderzoek en bij welke instelling was er, en in 
welke mate sprake van een onduidelijke financiële situatie? Verderop in het 
onderzoek wordt er zelfs gesteld dat er bij twee instellingen (Schalm en Cordaad) 
sprake was van onduidelijke financiële situaties; wat is nu de waarheid en waaruit 
bestaat deze?

Uw stelling dat er bij twee instellingen sprake was van een onduidelijke financiële 
situatie is niet juist. Directe aanleiding was de financiële situatie bij een 
gesubsidieerde instelling en vragen over de geleverde prestaties van een andere 
instelling. Hierop waren reeds acties uitgezet. De onderzoeksvraag had derhalve 
geen betrekking op het onderzoeken van de specifieke situatie van een instelling, 
maar op de effectiviteit van de afspraken die de gemeente met gesubsidieerde 
instellingen heeft. Het onderzoek is ingezet vanuit de behoefte aan reflectie op onze 
eigen instrumentarium als gemeente.

2. Hoewel wij blij zijn dat, zeker gezien de resultaten, dit onderzoek gehouden is zijn 
wij verbaasd dat de aanleiding voor dit onderzoek kennelijk in 2017 ligt, het 
rapport pas in maart 2019 klaar was en de raad pas eind november 2019 hierover 
ingelicht wordt. Wat is de oorzaak van al deze vertragingen?

Door capaciteitsgebrek en andere prioriteiten is de aanpak voor het 
collegeonderzoek pas najaar 2018 vastgesteld en daaropvolgend uitgevoerd. Het 
informeren van de raad over de resultaten van het onderzoek heeft gewacht op de



afstemming met de aanpak voor de dóórontwikkeling van het Welzijnsbudgetplan 
(WBP), die gepland staat voor 2020. De aanbevelingen uit het collegeonderzoek 
hebben hiermee een directe relatie en worden in samenhang opgepakt.

3. Graag willen wij een antwoord op de vraag welke maatregelen het College direct al 
in 2017 genomen heeft naar aanleiding van de toen geconstateerde gebreken?

Door middel van aanvullende rapportages en overleg is de vinger aan de pols 
gehouden. Voor wat betreft de toetsbaarheid van de budgetafspraken kunnen 
aanpassingen pas meegenomen worden in de nieuwe budgetperiode.

4. Graag ontvangen wij per genoemde aanbeveling een overzicht hoe deze 
daadwerkelijk ook in de ambtelijke organisatie worden toegepast en hoe het beleid 
is aangepast.

Zoals bij 2. aangegeven hebben de aanbevelingen uit het collegeonderzoek een 
directe relatie met de dóórontwikkeling van het WBP. Deze dóórontwikkeling vindt 
op dit moment plaats. De aanbevelingen zullen hierin meegenomen worden. Voor 
de zomer van 2020 zal duidelijk zijn hoe deze aanbevelingen een plaats krijgen 
binnen de uitvoering van het WBP voor het jaar 2021.

5. Onder punt 4.4 van het onderzoek is er sprake van enige onduidelijkheid 
betreffende het vraagstuk of er sprake is van een subsidie- of van een 
inkooprelatie:

- Welk advies heeft het Bizob hierover destijds uitgebracht en waarom is hier 
geen vervolg aan gegeven?

Bizob heeft voor een drietal relaties na analyse geadviseerd om voor deze 
relaties de subsidie relatie te handhaven. Door capaciteitsgebrek en personele 
wisselingen is destijds voor twee overige relaties waar dit vraagstuk met name 
speelt hier (nog) niet naar gekeken.

- Wanneer wordt de vervolgactie dienaangaande uitgevoerd en waaruit bestaat 
deze?

Voorjaar 2019 is een 'light-scan' uitgevoerd op overige subsidierelaties waaraan 
wellicht een inkoop-aspect zou kunnen zitten. Hieruit is geen aanleiding tot 
wijzigingen naar voren gekomen.
Op dit moment vindt de dóórontwikkeling van het WBP plaats. Deze bestaat uit 
enerzijds het opstellen van nieuwe subsidiegrondsiagen, anderzijds uit het 
opvolgen van de aanbevelingen van het collegeonderzoek. Indien dit aanleiding 
geeft tot nieuwe inzichten rondom inkoop en subsidie, dan zal dit worden 
meegenomen in de dóórontwikkeling.

Heeft u vragen of opmerkingen over deze brief? Neem dan contact op met ons. Stuur 
daarvoor een e-mail naar gemeente@veldhoven.nl of bel het algemene 
telefoonnummer 14 040 onder vermelding van nummer 20UIT00705.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven,

Eric Bergmeester 
wnd - secretaris

Marcel Delhez 
burgemeester



M.NIORIN VtLDMOVLNDli Ml») MM WlnNiwi^r

Veldhoven 31-01-2020

Artikel 42 vraag SENIOREN VELDHOVEN aangaande oud papier inzameling

Geacht College,

De laatste tijd komen er steeds meer signalen vanuit de media dat de oud papier inzameling 
in een financiële dip zit. De vraagmarkt vanuit China is weggevallen en inzamelbedrijven 
kunnen amper verenigingen die papier aanbieden een vergoeding geven. Vanuit het ED van 
vandaag het volgende citaat; De opbrengsten zijn de afgelopen járen heel wat minder 
geworden”, beaamt Mieke Hoddenbacth van de Stichting Wijkbelangen Heikant, die de
inzameling voor zes clubs in de Veldhovense wijk coördineert. ,, Voorde verenigingen heeft
dat tot gevolg dat dat zij minder activiteiten kunnen organiseren." Een deel van de 
verenigingsactiviteiten worden bekostigd vanuit het oud papier. Wegvallen van deze 
opbrengsten zou kunnen betekenen dat de verenigingscontributie omhoog gaat. Een 
mogelijk gevolg daarvan zou kunnen zijn dat ouders het contributiebedrag te hoog gaan 
vinden en de kinderen thuis houden.

Een ander gevolg van de lage papierprijzen zou kunnen zijn dat verenigingen niet meer 
gemotiveerd zijn om oud papier op te gaan halen. Los van het feit dat ze dan een paar euro's 
mislopen valt er dan weer een sociale activiteit weg. Papierinzamelbedrijven zullen dan 
betaalde krachten achter de wagens laten lopen waardoor de inzamelkosten hoger worden. 
Bij een volgende aanbestedingsronde zal de Gemeente dat dan financieel merken.

Is het College bekend met de ontwikkelingen in de oud-papier branche?

Heeft het College al signalen mogen ontvangen dat verenigingen daardoor mogelijk 
afhaken?

Heeft de gemeente nu al een regeling waarin een garantiebedrag met verenigingen 
afgesproken is?

Is het College eventueel genegen om een dergelijk garantiebedrag in te stellen en/of een 
dergelijk bedrag aan te passen? Een extra bijdrage aan vrijwilligerswerk stimuleert het 
verenigingsleven, een stukje Veldhovens traditie, en is goedkoper dan een betaalde kracht

Met vriendelijke groet

Namens SENIOREN VELDHOVEN

Gerrit Coppens
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Senioren Veldhoven 
T.a.v. de heer Coppens 
Schoot 16
5504 ND VELDHOVEN

datum
bijlage
onderwerp

4 maart 2020 ons kenmerk : 20UIT00886
IBAN : NL08BNGH 0285 0087 14

Beantwoording artikel 42 vragen inzake oud papierinzameling

Geachte heer Coppens, beste Gerrit,

In uw brief van 31 januari heeft u namens Senioren Veldhoven vragen gesteld over de 
oud papierinzameling. Aanleiding hiervoor zijn signalen uit de media dat de oud 
papierinzameling in een financiële dip zit waardoor verenigingen minder opbrengsten 
zouden ontvangen. Een gevolg hiervan zou kunnen zijn dat de verenigingscontributie 
omhoog moet waardoor leden afhaken. Uw fractie vraagt het college of hij bekend is 
met de ontwikkelingen in de oud papier branche, of hij signalen heeft ontvangen dat 
verenigingen mogelijk afhaken voor de inzameling en of er een garantiebedrag met de 
verenigingen is of kan worden afgesproken.

In een collegevoorstel, uit juni 2007, is vastgesteld dat verenigingen een vaste 
vergoeding ontvangen. Destijds is besloten om verenigingen een vaste vergoeding per 
ingezamelde kilo papier te geven wat jaarlijks geïndexeerd wordt conform de CBS- 
indexatie voor huishoudens. Hierdoor hebben de lage papierprijzen van dit moment 
geen invloed op de vergoedingen die verenigingen ontvangen. Het college heeft 
hierdoor ook geen signalen ontvangen van verenigingen die mogelijk afhaken omdat 
de vergoeding te laag zou zijn.

We gaan er van uit dat we u met onze reactie voldoende hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven,

Eric Bergmeester 
waarnemend secretaris

Marcel Delhez 
burgemeester



SENIOREN VELDHOVEN
Dichtbij, écht betrouwbaar

Artikel 42 brief van SENIOREN VELDHOVEN betreft: nazorg jeugd, 
toezicht rechtmatigheid Wmo en Jeugdwet.

SENIOREN VELDHOVEN wil graag meer inzicht hebben in de wijze waarop de 
gemeente Veldhoven de nazorg van de Wmo en Jeugdwet heeft verzorgd. Met behulp 
van een goede nazorg kan de gemeente monitoren of de inwoner de te ontvangen 
ondersteuning als prettig ervaart (klanttevredenheid), of de ondersteuning na verloop 
van tijd nog passend is (doelmatigheid) en of de zorgkosten die gemoeid zijn met de 
ondersteuning in het kader van de Wmo of Jeugdwet op een rechtmatige manier 
besteed worden (rechtmatigheid).

Hierover heeft SENIOREN VELDHOVEN enkele vragen:

Nazorg
1. Heeft de gemeente Veldhoven een nazorgbeleid ten aanzien van de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet?
2. Kunt u beschrijven hoe het nazorgbeleid er uitziet c.q. (een) relevant(e) 
document(en) aanreiken waarin het nazorgbeleid uiteengezet is?
3. Kunt u beschrijven welke resultaten het nazorgbeleid tot op heden heeft opgeleverd? 
Zoals het op- en afschalen van zorg en ondersteuning voor de inwoner, verbetering van 
de klanttevredenheid en het opsporen c.q. voorkomen van zorgfraude.

Toezicht rechtmatigheid Wmo en Jeugdwet
4. Heeft de gemeente Veldhoven specifiek beleid om zorgfraude te voorkomen c.q. aan 
te pakken?
Zo ja, kunt u beschrijven hoe dit beleid vormgegeven is?
5. Welke maatregelen zet het college in om (kwetsbare) inwoners te beschermen tegen 
zorgfraude?
6. Met welke partners in het zorg- en veiligheidsdomein werkt de gemeente Veldhoven 
samen om zorgfraude aan te pakken?

Met andere woorden: op welke manier wordt (tussentijds) de klanttevredenheid, 
doelmatigheid en rechtmatigheid van zorg/ondersteuning gemonitord?

Met vriendelijke groet,

namens SENIOREN VELDHOVEN,

Elly de Greef
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Senioren Veldhoven 
T.a.v. E. de Greef 
Veldhoven
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onderwerp

: 10 maart 2020 ons kenmerk : 20UIT01020
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: Beantwoording artikel 42 vragen

Geachte mevrouw De Greef, beste Elly,

Meiveld 1
5501 KA Veldhoven 
postbus 10101 
5500 CA Veldhoven

In uw brief van 17 februari 2020 heeft u namens Senioren Veldhoven vragen gesteld 
over nazorg en preventie van zorgfraude. Onderstaand gaan wij op de door u gestelde 
vragen in:

1. Heeft de gemeente Veldhoven een nazorgbeleid ten aanzien van de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet?

Er is geen apart nazorgbeleid. Nazorg is regulier geborgd bij de uitvoering van 
Wmo en Jeugdwet. De mate van ondersteuning wordt afgestemd op de 
behoefte van de inwoner.

2. Kunt u beschrijven hoe het nazorgbeleid er uitziet c.q. (een) relevant(e) 
document(en) aanreiken waarin het nazorgbeleid uiteengezet is?

Niet van toepassing, zie het antwoord op vraag 1.

E gemeente@veldhoven,nl 
T14 040

www.veldhoven.nl

3. Kunt u beschrijven welke resultaten het nazorgbeleid tot op heden heeft 
opgeleverd? Zoals het op- en afschalen van zorg en ondersteuning voor de 
inwoner, verbetering van de klanttevredenheid en het opsporen c.q. 
voorkomen van zorgfraude. Toezicht rechtmatigheid Wmo en Jeugdwet.

Zoals bij vraag 1 aangegeven is er geen apart nazorgbeleid en wordt de mate 
van ondersteuning afgestemd op de behoefte van de inwoner. Wanneer de 
ondersteuningsbehoefte vermindert, wordt er afgeschaald, neemt de 
ondersteuningsbehoefte toe, dan wordt er opgeschaald. De klanttevredenheid 
wordt jaarlijks gemeten met het cliëntervaringsonderzoek, waarvan de 
resultaten worden meegenomen bij beleidsontwikkelingen en/of 
Contractbeheer met aanbieders.

4. Heeft de gemeente Veldhoven specifiek beleid om zorgfraude te voorkomen
c.q. aan te pakken? Zo ja, kunt u beschrijven hoe dit beleid vormgegeven is?

In artikel 9.4.1 van de Verordening Sociaal domein Veldhoven is vastgelegd 
hoe controle plaatsvindt. De gemeente controleert regelmatig of de inwoner 
recht heeft op een voorziening en de juiste voorziening verstrekt wordt. 
Klachten en fraudesignalen worden geregistreerd en onderzocht. Daarnaast 
dienen aanbieders per kalenderjaar een accountantsverklaring of 
bestuurdersverklaring te overleggen m.b.t. de geleverde productie en heeft

Veldhoven werkt op afspraak
Voor alle producten en diensten waarvoor u aan de balie moet zijn, maakt u een afspraak via 
www.veldhoven.nl of bel 14 040. Via de site kunt u ook producten en diensten vanuit thuis regelen.



Contractbeheer regelmatig contact met aanbieders. Er kan zo nodig gericht 
onderzoek worden uitgevoerd. Tot slot worden PGB's door de Sociale 
Verzekeringsbank rechtstreeks aan de zorgverlener uitbetaald (het budget 
wordt dus niet aan de cliënt zelf betaald) wat de fraudegevoeligheid 
verminderd heeft.

5. Welke maatregelen zet het college in om (kwetsbare) inwoners te beschermen 
tegen zorgfraude?

Zie het antwoord op vraag 4.

6. Met welke partners in het zorg- en veiligheidsdomein werkt de gemeente 
Veldhoven samen om zorgfraude aan te pakken?

- Sociale verzekeringsbank (m.b.t. PGB's);
- Contractmanagement van de inkooporganisatie (m.b.t. zorg in natura);
- Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ)
- Inspectie gezondheidszorg en jeugd (toezicht op Jeugdwet);
- GGD Brabant Zuidoost (toezicht Wmo).

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven,

Eric Bergmeester 
waarnemend secretaris erne'



Veldhoven, 05 april 2020

Geachte raadsleden, goedenavond.

Allereerst willen wij u hartelijk danken voor deze gelegenheid, zodat wij onze zorgen kunnen 
uitspreken met betrekking tot het plan voor het realiseren van een onderdoorgang onder het 
viaduct over de A67.

Wij begrijpen de behoefte aan een tunnel. Het biedt namelijk aan goed bedoelende recreanten 
zoals wandelaars, fietsers maar ook aan eventueel woonwerkverkeer een korte en dus snelle 
verbinding tussen Knegsel en Veldhoven.

Maar laten we eerlijk zijn, er is ook erg veel seksrecreanten en drugsverkeer, die nu ook al gebruik 
maken van het eerste stuk van de Moormanlaan, exact op de plek van de beoogde tunnel.

Welke invloed en gevolgen kan een tunnel op die locatie volgens ons hebben?

Een tunnel op die plek biedt natuurlijk bij uitstek de perfecte schuilplek voor mensen om zich op 
te houden, zeker ook als het donker koud of nat weer is. Dat geldt des te meer voor mensen die 
niet graag gezien willen worden, zoals seksrecreanten, drugsdealers en drugsgebruikers.

De risico's die wij zien zijn dan ook snel te noemen: een toename van hangjeugd, seksverkeer, 
drugsverkeer, en dus criminaliteit en onveiligheid.

Mag ik in dit verband verwijzen naar de problemen rond om de fietstunnel van de Peter Zuidlaan 
in Veldhoven waar in september 2019 nog een steekpartij plaatsvond? En mag ik ook verwijzen 
naar de toenemende criminaliteit en toenemende onveiligheid op en rond het gebied van de 
Hazewinkel?

Het risico op toenemende criminaliteit op die plek zal nog veel groter zijn door het besef dat de 
tunnel nét uit het directe zicht van Veldhoven ligt, maar wel direct grenst aan een bos en 
bovendien een grote parkeerplaats van een tankstation naast een snelweg die Nederland met 
België verbindt. Wij voorzien dus hele grote problemen.

Als we moeten aannemen dat de onderdoorgang de breedte van een fietstunnel krijgt, kunnen 
nog meer problemen worden verwacht omdat de tunnel in dit scenario ook nog eens een perfecte 
vluchtroute biedt doordat (politie)auto's er niet doorheen kunnen. Handhaving wordt dan naar 
onze smaak een enorm probleem.

Het aanbrengen van meer, of speciale lampen, zal geen soelaas bieden.

Laten we de Plattegrond van het huidige plan er even bij nemen (zie afbeelding).

Zoals u ziet is dit het oorspronkelijke plan. In het rood gearceerd; het fietspad wordt omgelegd via 
de nog nieuw te bouwen rotonde en wordt op deze wijze aangesloten op Veldhoven.

De tunnel verkort deze route met ongeveer 600 meter.

In de al goedgekeurde plannen is dus al rekening gehouden met een veilige en snelle verbinding 
tussen het bos, Knegsel en Veldhoven.



Om welke reden zou de gemeente het risico op criminaliteit, onveiligheid en andere, niet te 
handhaven problematiek, willen aanvaarden terwille van het verkorten van de route met 600 
meter?

Ik heb er geen verstand van, maar ik kan me niet voorstellen dat het een kostenoverweging zou 
kunnen zijn. De tunnel die naar mijn schatting zo'n 60 meter lang zal zijn, zal enorme extra kosten 
met zich mee brengen, dat kan niet anders. Alleen de aanleg van de tunnel zal verschrikkelijk duur 
zijn, maar ook het onderhoud en de handhaving van de veiligheid zal ongetwijfeld veel geld 
kosten.

Misschien zijn er mensen die vinden dat de rotonde of de Oeienbosdijk niet veilig genoeg zijn voor 
wandelaars en fietsers. Als dat het argument is om te kiezen voor een tunnel zou ik de raad willen 
vragen om vanwege de risico's die wij zien, een deel van de investering die de onderdoorgang zou 
kosten, te investeren in het verhogen van de veiligheid voor fietsers en wandelaars is op de 
rotonde en de Oeienbosdijk.

In onze beleving is dit de enige wijze waarop de gemeente Veldhoven de veiligheid kan 
garanderen het aan haar recreanten, passanten, omwoners en woon werk verkeer.

Wij danken de raadsleden voor uw aandacht en tijd, en wij wensen u een goede vergadering en 
gezondheid in deze crisistijd toe.

Met vriendelijke groeten,
Paul en Esther Vredenberg

12:16 Zo 5 apr
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AMBTSBELOFTE

* Ik verklaar dat ik, om tot steunfractielid van de raad benoemd te 
worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk 
voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.

* Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te 
laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte 
heb aangenomen of zal aannemen.

* Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de 
wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als steunfractielid van 
de raad naar eer en geweten zal vervullen.

"Dat verklaar en beloof ik!"

Plaats: Veldhoven Datum: 14 april 2020

Naam: de heer P.M.M. Prinsen Handtekening:
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Raadsbesluit

volgnummer 
datum raad 
agendapunt 
onderwerp

: 20.026/ 200500039 
: 14 april 2020 
: 07.1
: Benoemen P.M.M. Prinsen tot steunfractielid (Lokaal 
Liberaal)

De raad van de gemeente Veldhoven;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 april 2020;

overwegende dat:
* Ter ondersteuning van de fractie in het raadswerk elke fractie maximaal drie 

personen kan voordragen als steunfractielid;
* Steunfractieleden door de raad op voordracht van de fractie worden benoemd;
* Conform artikel 10 van het Reglement van Orde de voordracht op procedureel 

identieke wijze beoordeeld wordt als verkozen raadsleden, aangevuld met het 
overleggen van een VOG;

* Conform artikel 10 van het Reglement van Orde ook de artikelen 10, 11, 12, 
13, 14 en 15 van de Gemeentewet van toepassing zijn op het 
steunfractielidmaatschap;

gelet op:
* de Gemeentewet, artikel 10, 11, 12, 13 en 15;
* het Reglement van orde van de raad van Veldhoven 2018, artikel 10 

Steunfractieleden;
* Het rapport van de raadscommissie onderzoek geloofsbrieven van ...april

2020;

besluit:

Te benoemen tot steunfractielid:
« Dhr. Prinsen, P.M.M. (Paul) (Lokaal Liberaal)

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare 
vergadering van 14 april 2020

mr. G.M.W.M. Wasser 
griffier

M.Ĵ.A. Delhez 
voorzitter



GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WERKVOORZIENINGSCHAP REGIO EINDHOVEN

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Eindhoven, Veldhoven, 
Waalre, Valkenswaard en Heeze-Leende;

Gelet op de Gemeentewet, de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen, de Wet 
sociale werkvoorziening, en op de Participatiewet;

Gelet op de besluiten van de raden van deze gemeenten in 1999 ter vaststelling van de 
gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven en

Gelet op de besluiten van de colleges van deze gemeenten in 2006 om deze 
gemeenschappelijke regeling om te zetten naar een zuivere collegeregeling;

Besluiten:

De navolgende gewijzigde gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap regio 
Eindhoven vast te stellen
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Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen
Begripsomschrijving 

Artikel 1
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. de regeling: de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap regio Eindhoven;
b. het openbaar lichaam: het Werkvoorzieningschap regio Eindhoven
c. de (deelnemende) gemeenten: de gemeenten die deze regeling hebben vastgesteld, te 
weten Eindhoven, Heeze-Leende, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre;
d. het college: het college van burgemeester en wethouders als bedoeld in artikel 34 
Gemeentewet;
e. Gedeputeerde Staten: het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord- 
Brabant;

Instelling Openbaar lichaam 

Artikel 2
1. Er is een openbaar lichaam genaamd Werkvoorzieningschap regio Eindhoven (), gevestigd 
in Eindhoven.
2. Het openbaar lichaam kan uitvoeringsorganisaties instellen.

Bestuursorganen 

Artikel 3
Het bestuur van het openbaar lichaam bestaat uit het Algemeen Bestuur, het Dagelijks 
Bestuur en de Voorzitter.

Hoofdstuk 2 Belangen, taken en bevoegdheden
Artikel 4
1. Het openbaar lichaam behartigt de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende 
gemeenten op het gebied van de sociale werkvoorziening.
2. Het openbaar lichaam kan de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende 
gemeenten op het gebied van andere vormen van al dan niet gesubsidieerde arbeid anders 
dan op het gebied van sociale werkvoorziening behartigen.
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Artikel 5
1. Ter verwezenlijking van de in artikel 4, eerste lid genoemde gemeenschappelijke belangen 
dragen de deelnemende gemeenten de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening en 
van de uit dezewet voortvloeiende uitvoeringsregelingen over aan het openbaar lichaam.
2. De deelnemende gemeenten kunnen individueel aan het openbaar lichaam ter 
verwezenlijking van de in artikel 4, tweede lid genoemde gemeenschappelijke belangen, de 
uitvoering van wetten betreffende andere vormen van, al dan niet, gesubsidieerde arbeid en 
uit deze wetgeving voortvloeiende uitvoeringsregelingen overdragen, voor zover de 
wetgeving daartoe de mogelijkheid biedt.

Artikel 6
Voor zover hiervan in deze regeling niet is afgeweken, komen aan de bestuursorganen van 
het openbaar lichaam ter uitvoering van de in artikel 5 eerste lid genoemde taken de 
bevoegdheden toe die aan de colleges van de deelnemende gemeenten behoren

Hoofdstuk 3 Het Algemeen Bestuur

Samenstelling 

Artikel 7
1. De leden van het Algemeen Bestuur zijn altijd leden van de colleges van de deelnemende 
gemeenten
2. Het Algemeen Bestuur bestaat uit tien leden, aangewezen door en uit elk van de colleges 
van de deelnemende gemeenten, de voorzitter inbegrepen. Elk college wijst twee leden uit 
zijn midden aan.

Zittingsduur 

Artikel 8
Het lidmaatschap van het Algemeen Bestuur eindigt onverminderd het bepaalde in artikel 9 
derde lid, op de dag waarop de zittingsperiode van de colleges van de gemeenten afloopt.

Benoeming en ontslag 

Artikel 9
1. In de eerste vergadering van de colleges in de nieuwe zittingsperiode wijzen zij de nieuwe 
leden van het Algemeen Bestuur aan. Aftredende leden kunnen opnieuw worden 
aangewezen.
2. Totdat de colleges in hun opvolging hebben voorzien, blijven de eerder aangewezen 
leden, die op grond van artikel 8 hadden moeten aftreden, als zodanig functioneren.
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3. Het college van een gemeente kan de aanwijzing van een door hem aangewezen lid van 
het Algemeen Bestuur te allen tijde intrekken. Hiervan wordt onmiddellijk mededeling gedaan 
aan de voorzitter van het Algemeen Bestuur.
4. Indien tussentijds een plaats van een lid van het Algemeen Bestuur ter beschikking komt, 
wijst het betreffende college in zijn eerstvolgende vergadering of, zo dit niet mogelijk mocht 
zijn, ten spoedigste een nieuw lid aan.
5. In het geval dat het gaat om een tussentijdse ontslagname, stelt het lid de voorzitter van 
het Algemeen Bestuur en het desbetreffende college hiervan op de hoogte. De tussentijdse 
ontslagname is onherroepelijk. De leden, die tussentijds ontslag hebben genomen, 
behouden hun lidmaatschap, totdat onherroepelijk in hun opvolging is voorzien.
6. Elke aanwijzing tot lid van het Algemeen Bestuur delen de deelnemende gemeenten 
binnen 8 dagen na de datum van aanwijzing schríftelijk mede aan de voorzitter van het 
Algemeen Bestuur.

Werkwijze

Artikel 10
1. Het Algemeen Bestuur vergadert tenminste twee maal per jaar en verder zo vaak de 
voorzitter dit bepaalt.
2. De vergadering wordt tevens gehouden, wanneer tenminste vier leden van het Algemeen 
Bestuur dit, onder opgaaf van redenen aan de voorzitter, schríftelijk verlangen.
3. De vergaderingen van het Algemeen Bestuur worden in het openbaar gehouden.
4. De vergadering vindt doorgang, indien meer dan de helft van het aantal zitting hebbende 
leden is opgekomen.
5. De deuren worden gesloten, wanneer tenminste vier leden daarom verzoeken, of de 
voorzitter het nodig oordeelt.
6. Het Algemeen Bestuur beslist vervolgens, of met gesloten deuren zal worden vergaderd.
7. Van een vergadering met gesloten deuren wordt een afzonderlijk verslag opgemaakt, dat 
niet openbaar mag worden gemaakt, tenzij het Algemeen Bestuur anders beslist.
8. Het Algemeen Bestuur kan conform artikel 23 Wet Gemeenschappelijke Regelingen 
geheimhouding opleggen omtrent het in een besloten vergadering behandelde en omtrent de 
ínhoud van de stukken.
9.In een besloten vergadering van het Algemeen Bestuur kan niet worden beraadslaagd of 
besloten over:
a. de vaststelling en wijziging van het Strategisch Plan met inbegrip van de begroting en de 
vaststelling van de jaarrekening;
b. de benoeming en ontslag van de voorzitter en van de leden van het Dagelijks Bestuur.

Reglement van orde 

Artikel 11
1. Het Algemeen Bestuur stelt voor zijn vergaderingen een reglement van orde vast.
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Stemming

Artikel 12
1. leder lid van het Algemeen Bestuur brengt een stem uit.
2. Een besluit komt tot stand wanneer meer dan de helft van het aantal stemmen die meer 
dan de helft van het totaal aantal inwoners van de gemeenten die deelnemen in deze 
gemeenschappelijke regeling vertegenwoordigen, zich voor het voorstel heeft verklaard.
3. Bij het staken der stemmen beslist de stem van de voorzitter.

Oprichten van en deelnemen in rechtspersonen 

Artikel 13
1 Het Algemeen Bestuur kan ingevolge artikel 31a van de Wet Gemeenschappelijke 
Regelingen besluiten tot oprichting van dan wel deelneming in rechtspersonen ten behoeve 
van de realisering van in de Wet sociale werkvoorziening opgedragen taken.
2. Het Algemeen Bestuur kan met in achtname van artikel 31a van de Wet 
Gemeenschappelijke Regelingen besluiten tot oprichting van en tot deelneming in 
rechtspersonen, ter realisering van taken die voortvloeien uit andere wetten in het kader van 
gesubsidieerde arbeid.

Hoofdstuk 4 Het Dagelijks Bestuur
Artikel 14
1. Het Dagelijks Bestuur bestaat, met inbegrip van de voorzitter, uit drie leden van het 
Algemeen Bestuur.
2. De leden van het Dagelijks Bestuur treden af op de datum, waarop de zittingsperiode van 
het Algemeen Bestuur eindigt.
3 De aftredende leden van het Dagelijks Bestuur blijven hun functie vervullen, totdat hun 
opvolgers hun lidmaatschap hebben aanvaard.
4. Het Dagelijks Bestuur vergadert minimaal zes keer per jaar.
5. De voorzitter stelt dag en plaats van de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur vast, en 
tevens het tijdstip van opening.
6 Artikel 9 tweede tot en met zesde lid en artikel 10 tweede tot en met negende lid van deze 
regeling zijn van overeenkomstige toepassing.
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Hoofdstuk 5 De voorzitter
Artikel 15
1. Het Algemeen Bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter van het Algemeen Bestuur 
die tevens voorzitter is van het Dagelijks Bestuur.
2 Het Algemeen Bestuur benoemt uit zijn midden een lid tot plaatsvervangend voorzitter.

Artikel 16
1. De voorzitter bevordert een goede behartiging van de zaken van het openbaar lichaam.
2. De voorzitter vertegenwoordigt het openbaar lichaam in- en buiten rechte. Hij kan deze 
vertegenwoordiging opdragen aan een door hem aangewezen gemachtigde.

Hoofdstuk 6 De commissies
Artikel 17
Het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur en de voorzitter kunnen, met inachtneming van 
artikel 24 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, commissies van advies instellen 
voorzover zij daartoe bevoegd zijn.

Hoofdstuk 7 Inlichtingen en verantwoording
Artikel 18
1. Het Algemeen en het Dagelijks Bestuur geven aan de colleges en raden van de 
deelnemende gemeenten alle informatie die voor een juiste beoordeling van het door het 
bestuur gevoerde en te voeren beleid noodzakelijk is.
2. Het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur verstrekken aan de colleges en raden van 
de deelnemende gemeenten alle inlichtingen die door deze colleges worden verlangd.

Artikel 19
1. Een lid van het Algemeen Bestuur verstrekt het college dat dit lid heeft aangewezen alle 
inlichtingen die door dit college worden verlangd.
2. Een lid van het Algemeen Bestuur is aan het college dat hem/haar heeft aangewezen 
verantwoording verschuldigd voor het door hem/haar in dat bestuur gevoerde beleid.
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Hoofdstuk 8 Personeel en organisatie
Algemeen directeur 

Artikel 20
1.1. Het openbaar lichaam kent een algemeen directeur.
2. De algemeen directeur wordt aangesteld, geschorst en ontslagen door het Dagelijks 
Bestuur, gehoord hebbende het Algemeen Bestuur.
43 De arbeidsvoorwaarden en bezoldiging van de algemeen directeur genoemd in lid 
1 worden vastgesteld door het Dagelijks Bestuur.
4. De bevoegdheden van de algemeen directeur worden vastgelegd in een Mandaatbesluit. 
65 De taken van de algemeen directeur worden vastgelegd in een directiereglement.
6. De algemeen directeur is de eerste adviseur van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks 
Bestuur en is daarom in alle vergaderingen aanwezig.
87 Bij langdurige afwezigheid van de algemeen directeur wordt deze functie waargenomen 
door een door het Dagelijks Bestuur aan te wijzen waarnemend algemeen directeur.

Concerncontroller 

Artikel 21
1. Het openbaar lichaam heeft een concerncontroller, die lid is van het managementteam.
2. De concerncontroller draagt zorg voor ontwikkeling, invoering, beheer en toepassing van 
adequate analyse- en besturingssystemen welke ten dienste staan van de bestuursorganen 
en het openbaar lichaam en die gericht zijn op het effectief en efficiënt ontwikkelen en 
realiseren van bestuurlijke doelstellingen.
3. In een controllersreglement. vervat in de verordening zoals bedoeld in artikel 28 van deze 
regeling, dat op voorstel van de algemeen directeur wordt vastgesteld door het Algemeen 
Bestuur, worden de taken en bevoegdheden van de controller nader geregeld.

Secretariaat 

Artikel 22
1. Het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur, de voorzitter en de commissies worden 
secretarieel ondersteund bij de uitoefening van hun taak. De vergaderingen van het 
Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur en de commissies als bedoeld in artikel 17 van deze 
regeling worden voorzien van een adequate verslaglegging van hetgeen is besloten.
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2. De algemeen directeur draagt in overleg met de voorzitter zorg voor een adequate 
vervulling van het secretariaat.

M anagementteam 

Artikel 23
1. Het openbaar lichaam kent een managementteam onder leiding van de algemeen 
directeur.
2. Het managementteam adviseert de algemeen directeur.
3. De algemeen directeur is verantwoordelijk voor de samenstelling en taken van het 
managementteam, waarbij het aanstellen, schorsen of beëindigen van 
arbeidsovereenkomsten van leden van dit team geschiedt nadat hij het gevoelen van het 
Dagelijks Bestuur heeft ingewonnen en -ingeval van beëindiging- betrokkene heeft gehoord.

Benoeming, schorsing, ontslag van de overige medewerkers 

Artikel 24
1. Het openbaar lichaam kent:
a. medewerkers met een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht die behoren tot de 
doelgroep van de Wet sociale werkvoorziening;
b. medewerkers met een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht en
c. medewerkers met een ambtelijke aanstelling.
2. Op de medewerkers bedoeld onder lid 1a zijn met in achtneming van Wet de 
arbeidsvoorwaarden van de Collectieve arbeidsovereenkomst sociale werkvoorziening van 
toepassing.
3. Op de medewerkers bedoeld onder lid 1. b zijn de arbeidsvoorwaarden van toepassing 
waarmee de arbeidsovereenkomst is aangegaan.
4. Op de medewerkers bedoeld onder lid 1 c zijn de arbeidsvoorwaarden van de gemeente 
Eindhoven van toepassing.
5. Aanstelling, schorsing en ontslag van medewerkers in dienst van het openbaar lichaam en 
andere rechtspersonen zoals bedoeld in artikel 13 geschiedt op basis van mandaat door de 
algemeen directeur danwel daarvoor door hem of daartoe bevoegde organen 
gemandateerde personen.

Organisatieverordening 

Artikel 25
Het Algemeen Bestuur stelt bij verordening de organisatie van het openbaar lichaam en 
bijbehorende uitvoeringsorganisatiesvast, en regelt de verhouding met de privaatrechtelijke 
rechtspersonen als bedoeld in artikel 13.
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Archief Artikel 26
1. Het Algemeen Bestuur stelt een verordening vast op de zorg voor het archief van het 
openbaarlichaam en bijbehorende uitvoeringsorganisaties, alsmede op het beheer en 
toezicht.
2. Het Dagelijks Bestuur is belast met de zorg voor en het toezicht op de bewaring en het 
beheer van de archiefbescheiden van het openbaar lichaam en bijbehorende 
uitvoeringsorganisaties, overeenkomstig de door het Algemeen Bestuur, met inachtneming 
van de Archiefwet vast te stellen regelen.

Hoofdstuk 9 Financiële bepalingen.

Financiële informatieplicht. Artikel 27
Het Dagelijks Bestuur zendt voor 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de 
begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige 
jaarrekening aan de raden.

Verordeningen Artikel 28
Het Algemeen Bestuur stelt, overeenkomstig artikel 212 van de Gemeentewet, bij 
verordening de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor het financiële 
beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van het openbaar lichaam vast. 
Deze verordening waarborgt dat aan de eisen van rechtmatigheid, verantwoording en 
controle wordt voldaan.

Artikel 29
Het Algemeen Bestuur stelt, overeenkomstig artikel 213 van de Gemeentewet, bij 
verordening regels vast voor de controle op het financiële beheer en op de inrichting van de 
financiële organisatie van het openbaar lichaam. Deze verordening waarborgt dat de 
rechtmatigheid van het financiële beheer en van de inrichting van de financiële organisatie 
wordt getoetst.
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Begroting Artikel 30
1 Het begrotings- en boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
2 Het Dagelijks Bestuur zendt de ontwerpbegroting, conform de Wet Gemeenschappelijke 
Regelingen, acht weken voordat zij aan het algemeen bestuur wordt aangeboden toe aan de 
raden van de deelnemende gemeenten, waarop de raden desgewenst hun zienswijzen 
kenbaar kunnen maken.
3. Het Dagelijks Bestuur zendt de begroting binnen twee weken na vaststelling door het 
Algemeen Bestuur, doch uiterlijk 1 augustus voor het jaar waarvoor zij dienen, aan 
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant.

Jaarrekening Artikel 31
1. Het Dagelijks Bestuur legt aan het Algemeen Bestuur over elk begrotingsjaar 
verantwoording af van het gevoerde beheer onder overlegging van de jaarrekening.
2. Het Algemeen Bestuur stelt de jaarrekening vast voor 1 juli in het jaar volgende op het jaar 
waarop deze betrekking heeft.
3. Het Dagelijks Bestuur zendt de jaarrekening binnen twee weken na vaststelling, doch in 
ieder geval voor 15 juli van het jaar volgende op het jaar, waarop de jaarrekening betrekking 
heeft aan Gedeputeerde Staten.
4. Behoudens later in rechte gebleken onregelmatigheden, ontlast het besluit tot vaststelling 
van de jaarrekening de leden van het Dagelijks Bestuur, de algemeen directeur, de 
concerncontroller en de in de in de artikelen 28 en 29 bedoelde verordeningen genoemde 
werknemers ten aanzien van het daarin verantwoorde financieel beheer.

Bekostiging Artikel 32
1. De kosten van de uitvoeringsorganisatie worden, voor zover zij niet op andere wijze 
worden gedekt, door de deelnemende gemeenten gedragen door een mogelijk 
exploitatietekort voor de helft naar rato van het aantal inwoners en voor de helft naar rato 
van het aantal geplaatste werknemers te verdelen over de deelnemende gemeenten.
2. Indien er sprake is van andere kosten, die niet reeds op enige wijze worden gedekt, zal in 
de jaarlijkse begroting een voorstel voor dekking van deze kosten worden opgenomen
3. De deelnemende gemeenten zullen er steeds zorg voor dragen dat het openbaar lichaam 
te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan al zijn verplichtingen jegens derden 
te kunnen voldoen.
4. Indien aan het Algemeen Bestuur van openbaar lichaam blijkt dat een gemeente weigert 
deze uitgave op de begroting te zetten, doet het Algemeen Bestuur onverwijld aan 
Gedeputeerde Staten het verzoek over te gaan tot toepassing van de artikelen 194 en 195 
van de Gemeentewet.

Hoofdstuk 10 Vergoedingen
Artikel 33
Het Algemeen Bestuur kan met inachtneming van artikel 24 lid 4 van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen aan de leden van de in artikel 16 bedoelde commissies die 
geen burgemeester, wethouder of lid van de gemeenteraad zijn een vergoeding voor het 
bijwonen van de vergaderingen van de commissies toekennen.
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Hoofdstuk 11 Toetreding, uittreding, wijziging en opheffing

Toetreding 

Artikel 34
1. Het college van een gemeente die wenst toe te treden, richt ter zake een verzoek aan het 
Algemeen Bestuur.
2. Het Algemeen Bestuur stelt na overleg met de betrokken gemeente, de voorwaarden voor 
die toetreding vast.
3. Het Dagelijks Bestuur zendt vervolgens het verzoek tot toetreding met de door het 
Algemeen Bestuur vastgestelde voorwaarden naar de colleges van de gemeenten.
4. Toetreding vindt eerst plaats, nadat de colleges van drie deelnemende gemeenten daarin 
met toestemming van hun gemeenteraden hebben bewilligd. Het Algemeen Bestuur stelt 
vast wanneer deze voorwaarde is vervuld.
5. De toetreding gaat in op de eerste dag van de maand, volgend op die van opname in het 
register, bedoeld in artikel 26, vierde lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen, tenzij 
het Algemeen Bestuur, na overleg met de betreffende gemeente, een andere datum heeft 
bepaald.

Uittreding 

Artikel 35
1. Uittreding van een gemeente die deelneemt aan deze regeling kan geschieden bij besluit 
van het college en met toestemming van de gemeenteraad van de betreffende gemeente.
2. Een besluit tot uittreding treedt in werking per 31 december van het jaar volgend op het 
jaar waarin het besluit tot uittreding is genomen en na opname in de registers als bedoeld in 
artikel 27, tweede lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen.
3. Het Dagelijks Bestuur zendt een besluit tot uittreding van een gemeente aan de raden van 
de gemeenten.
4. Een uittredende gemeente is gehouden na uittreding bij te dragen in het mogelijke 
exploitatietekort en in de als gevolg van de uittreding mogelijk ontstane desintegratiekosten 
van het laatste jaar van deelname, en wel in het eerste kalenderjaar na uittreding het volle 
aandeel, in het tweede jaar na uittreding 75 procent van het aandeel, in het derde jaar na 
uittreding 50 procent van het aandeel en in het vierde jaar na uittreding 25 procent van het 
aandeel. De bijdrage van de uittredende gemeente wordt vastgesteld door het Algemeen 
Bestuur.

Wijziging en opheffing

Wijziging

Artikel 36
1 Zowel het Dagelijks Bestuur als het college van een gemeente kunnen aan het Algemeen 
Bestuur voorstellen doen tot wijziging van de regeling.
2. Indien het Algemeen Bestuur wijziging van de regeling wenselijk acht, doet het Dagelijks 
Bestuur het door het Algemeen Bestuur vastgestelde voorstel toekomen ter besluitvorming 
aan de colleges van de gemeenten. De colleges besluiten tot wijziging na hiervoor 
toestemming te hebben verkregen van hun raad.
3. Een wijziging komt tot stand wanneer de colleges van drie deelnemende gemeenten zich 
daar voor hebben verklaard.
4. Van de wijziging wordt het college van Gedeputeerde Staten in kennis gesteld.
5. De wijziging van de regeling gaat in op de dag nadat deze conform artikel 26 Wet 
Gemeenschappelijke Regeling bekend is gemaakt.
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Opheffing

Artikel 37
1 De regeling wordt opgeheven, wanneer de colleges van drie deelnemende gemeenten 
daartoe besluiten.
2. Van de opheffing wordt het college van Gedeputeerde Staten in kennis gesteld.
3 . De opheffing gaat niet eerder in dan op de dag volgende op die waarop is voldaan aan de 
vereisten genoemd in artikel 26 vierde lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

4. In geval van opheffing van de regeling besluit het Algemeen Bestuur tegelijkertijd tot 
liquidatie en stelt daarvoor direct de nodige regelen. Hierbij kan van de bepalingen van deze 
regeling worden afgeweken.
5. Het Algemeen Bestuur stelt, gehoord de colleges van burgemeester en wethouders van 
de gemeenten, het liquidatieplan vast, dat voorziet in de verplichtingen van de deelnemende 
gemeenten in de financiële gevolgen van de opheffing. Het college van Gedeputeerde 
Staten wordt van het liquidatieplan in kennis gesteld.
6. De gemeenten verbinden zich in geval van opheffing van het openbaar lichaam aan alle 
rechten en verplichtingen van het openbaar lichaam zoals die over de gemeenten worden 
verdeeld in het onder lid 5 bedoelde plan.
7. Het Dagelijks Bestuur is belast met de liquidatie.
8. Zo nodig blijven de overige organen van het openbaar lichaam ook na het tijdstip van 
opheffing in functie totdat de liquidatie is vervuld.

Hoofdstuk 12 Overgangs- en slotbepalingen

De duur en inwerkingtreding van de regeling 

Artikel 38
1. De regeling is voor onbepaalde tijd aangegaan.

Naam 

Artikel 39
Deze regeling kan worden aangehaald als 'GRWRE '.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 
de gemeente -------------------------------- .

De burgemeester,

De secretaris,
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Illlllllllllllllllllll ♦m
Veldhoven

Datum besluitraad 7 april 2020 Datum oordeelraad 17 maart 2020
Agendapunt Datum B en W 11 februari 2020
Volgnummer 19bs00214/ 20.005 Programma begroting 6
Gewiizigd voorstel Taakveld 6.5
Portefeuillehouder M. van Dongen

Adviesnota raad
Wijzigen Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap 
Regio Eindhoven

Samenvatting

In 2000 is de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Regio Eindhoven 
(GRWRE) in werking getreden. Deze gemeenschappelijke regeling is voor het laatst 
gewijzigd in 2016. Geconstateerd is dat deze Gemeenschappelijke Regeling afwijkende 
bepalingen bevat over planning en control ten opzichte van de andere 
gemeenschappelijke regelingen in onze regio, zoals de Omgevingsdienst en de 
Veiligheidsregio. Er was behoefte om dit in overeenstemming te brengen. De wijziging 
heeft een aantal bescheiden consequenties voor de tekst van de GRWRE.

Beslispunten

1. Het college toestemming verlenen de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling 
Werkvoorzieningsschap Regio Eindhoven vast te stellen.

Inleiding

Binnen de GRWRE werken 5 gemeenten (Eindhoven, Veldhoven, Valkenswaard,
Waalre en Heeze/Leende) samen aan het ondersteunen van mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt, waaronder ook mensen met een arbeidsbeperking. De planning 
en control cyclus opgenomen in de regeling wijkt af van de cyclus zoals opgenomen in 
andere gemeenschappelijke regelingen in onze regio. Om dit beter te stroomlijnen 
wordt voorgesteld om de GRWRE aan te passen conform de andere regelingen.

Relevante (wettelijke) beleidskaders

Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen (WGR)
Wet op de Sociale Werkvoorziening (WSW)
Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Regio Eindhoven 2016 (GRWRE)

Beoogd effect

Het bieden van arbeidsmogelijkheden aan mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt.

Argumenten

1.1 Het vaststellen van een gemeenschappelijke regeling is een collegebevoegdheid, 
nadat toestemming is verleend door de raad.

Op grond van artikel 1 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen kan het college de 
gewijzigde gemeenschappelijke regeling pas vaststellen nadat uw raad hiermee heeft 
ingestemd.



1.2 Voor het aanpassen van de cyclus planning en control is een aanpassing van de 
huidige GR nodig.

De huidige P&C-cyclus van de GRWRE voorziet niet in het tijdig indienen van een 
zienswijze op de begroting door de gemeenteraden. De begroting van de GRWRE werd 
pas in de maand juni vrijgegeven voor behandeling in de gemeenteraden. In augustus 
werd de begroting, onder voorbehoud van zienswijzen van gemeentenraden aan de 
provincie aangeboden. Deze werkwijze is niet langer wenselijk. Gemeenteraden 
zouden tijdig hun zienswijze moeten kunnen indienen. Daarnaast is het zo dat de 
huidige cyclus niet gelijk loopt met die van de overige Gemeenschappelijke regelingen 
waar we als gemeente Veldhoven aan deelnemen. Het bestuur van de GRWRE heeft 
hierom gemeend de GR te wijzigen.

De wijzigingen betreffen in hoofdzaak bepalingen over wanneer de jaarstukken aan de 
gemeenteraden worden aangeboden, ter informatie of voor een zienswijze.

» Het Strategisch Plan wordt verwijderd uit de GRWRE (was art. 27 GRWRE).
» Algemeen financiële en beleidsmatige kaders en voorlopige jaarrekening worden 

in een apart artikel opgenomen in de GRWRE.
"Financiële informatieplicht Artikel 27:
Het Dagelijks Bestuur zendt voor 15 april van het jaar voorafgaande aan dat 
waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders en 
de voorlopige jaarrekening aan de raden."

» In artikel 30 GRWRE (begroting) wordt de tekst onder lid 2 geschrapt:
"Het Dagelijks Bestuur zendt conform de Wet Gemeenschappelijke Regelingen in 
ieder geval vóór 15 april van het jaar voorafgaand aan dat waarvoor de begroting 
dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige 
jaarrekening aan de raden van deelnemende gemeenten."

» In artikel 31 GRWRE Jaarrekening wordt 'jaarverslag' geschrapt en lid 1 
aangepast;
"Het Dagelijks Bestuur legt aan het Algemeen Bestuur over elk begrotingsjaar 
verantwoording af van het gevoerde beheer onder overlegging van jaarrekening 
en het jaarverslag." wordt
"Het Dagelijks Bestuur legt aan het Algemeen Bestuur over elk begrotingsjaar 
verantwoording af van het gevoerde beheer onder overlegging van de 
jaarrekening. "

1.3 Verbetering controlerende rol van de raad
Deze wijzigingen geven een positieve impuls aan de controlerende rol van de raad 
over deze gemeenschappelijke regeling.

Kanttekeningen en risico's

1.1 Door de wijzingen van de GR wordt enkel nog bij de begroting van de GRWRE 
om een zienswijze gevraagd.

De gewijzigde P&C-cyclus en gewijzigde GR kent nog steeds een aantal documenten, 
zijnde een kadernota als opmaat naar de begroting, de begroting en een jaarrekening. 
Deze documenten zullen steeds ter kennisname aan de gemeenteraden worden 
aangeboden. Juridisch wordt nu vastgelegd dat enkel de begroting nog van een 
zienswijze hoeft te worden voorzien, omdat een begroting rechtstreeks invloed heeft 
op de gemeentelijke begroting. Hierin staat immers hoeveel een gemeente financieel 
bij moet dragen aan de GRWRE. Het staat de gemeenteraad natuurlijk vrij om op de 
andere documenten ook opmerkingen te maken of vragen te stellen. Deze wijziging is 
conform de procedure zoals in de andere gemeenschappelijke regelingen wordt 
gehanteerd en zorgt van een verlichting van de administratieve last van het steeds in 
routing brengen voor de gemeenteraadsvergaderingen.
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Financiën

Aan het vaststellen van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling zijn geen directe 
financiële consequenties verbonden.

Communicatie en samenspraak

De vastgestelde gewijzigde gemeenschappelijke regeling zal door de gemeente 
Eindhoven als centrumgemeente op de daartoe voorgeschreven wijze worden 
bekendgemaakt.

Uitvoering | planning

De gewijzigde regeling zal door de deelnemende colleges worden vastgesteld, waarna 
de regeling van kracht kan gaan.

Bijlagen

Aangepaste Gemeenschappelijke Regeling Ergon

Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad

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

Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

M.J.A. Delhez 
burgemeester

H.J. de Ruiter 
secretaris
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Illlllllllllllllllllll ♦m
Veldhoven

Raadsbesluit

volgnummer 
datum raad 
agendapunt 
onderwerp

20.006/ 19bs00215
7 april 2020
7.2
Wijziging Gemeenschappelijke Regeling

Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven

De raad van de gemeente Veldhoven;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 februari 2020, nr. 20.005

overwegende dat;
- het bestuur van de GRWRE aan het college heeft verzocht om de 

Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven gewijzigd 
vast te stellen;

- de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling enkel tekstuele en technische 
aanpassingen betreffen;

- het college deze wijziging niet kan vaststellen zonder onze instemming;

gelet op;
- de Wet gemeenschappelijke Regelingen;
- de Wet op de Sociale Werkvoorziening;
- de besluiten van de raden van de deelnemende gemeenten ter vaststelling van de 

Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven;
- besluiten van de colleges om deze gemeenschappelijke regeling om te zetten naar 

een zuivere collegeregeling;

b e s l u i t :

Toestemming geven aan het college om de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling 
Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven vast te stellen.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare 
vergadering van 7 april 2020

mr. G.M.W.M. Wasser 
griffier

M.J.A. Delhez 
voorzitter



Illlllllllllllllllllllll

Aan het algemeen bestuur 
van de GRWRE 
Postbus 601 
5600 AP EINDHOVEN

datum
bijlage
onderwerp

8 april 2020 ons kenmerk : 19UIT13799
IBAN : NL08BNGH 0285 0087 14

vaststellen gewijzigde gemeenschappelijke regeling

Geacht bestuur,

Naar aanleiding van uw verzoek, delen wij u hierbij mee dat het college van de 
gemeente Veldhoven na toestemming van de raad op 14 april 2020 de gewijzigde 
Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven heeft 
vastgesteld.

Heeft u vragen of opmerkingen over deze brief? Neem dan contact op met ons. Stuur 
daarvoor een e-mail naar gemeente@veldhoven.nl of bel het algemene 
telefoonnummer 14 040 onder vermelding van nummer 19UIT13799.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven,

Eric Bergmeester 
waarnemend gemeentesecretaris

Marcel Delhez 
burgemeester

Veldhoven werkt op afspraak
Voor alle producten en diensten waarvoor u aan de balie moet zijn, maakt u een afspraak via 
www.veldhoven.nl of bel 14 040. Via de site kunt u ook producten en diensten vanuit thuis regelen.



Illlllllllllllllllllllll ♦m
Veldhoven

Voorblad Burgemeester en Wethouders

Algemeen
Onderwerp : Voorleggen meerjarenplan en 

meerjarenfinanciering Brainport 
Development NV 2021-2024 aan

Doel: besluitvorming

gemeenteraad
Datum B en W 
Agendapunt

: 18 februari 2020
Afdeling : Regie & Ontwikkeling

Registratienummer : 20.0000050 Auteur : M.J.M. van den
Hoogenhoff

Aantal bijlagen : diverse Telefoon : 4330
Portefeuillehouder : M. Delhez

Besluitvorming
Samenvatting : Eind 2020 loopt de huidige periode van het meerjarenplan en de

meerjarenfinanciering van Brainport Development NV 2017-2020 af. 
In lijn met eerdere besluitvorming om Brainport Development
meerjarig te financieren wordt u hierbij gevraagd een advies voor te 
leggen aan de gemeenteraad om de inzet van Brainport voort te 
zetten voor een nieuwe periode van 4 jaren, de periode 2021-2024. 
Anders dan in de vorige periode van meerjarenfinanciering wordt 
voorgesteld de bijdrage nu wel te indexeren om daarmee te kunnen 
blijven voldoen aan de gezamenlijke ambities uit het meerjarenplan 
2021-2024.

Beslispunten : 1. Het meerjarenplan 2021-2024 van Brainport Development NV als
basis te hanteren voor de ontwikkeling van het ecosysteem 
Brainport Eindhoven.
2. Het voorstel voor de meerjarenfinanciering Brainport 
Development NV 2021-2024 ter instemming voor te leggen aan de 
gemeenteraad conform adviesnota 20.0009 en concept raadsbesluit 
20.0010.

Status : openbaar
geheim, want................

Embargo KI nee 
ja

Afgestemd met : Intern afgestemd met bedrijfsvoering, communicatie
Extern afgestemd met gemeenten Eindhoven, Helmond en Best, 
Metropoolregio Eindhoven en Brainport Development.

Raad : dl ja, beeldvorming
K ja, oordeels- Z besluitvorming

ja, informeren via Informatienota in leesmap

Vermelding op : Het college van B&W verzoekt de gemeenteraad om voor de jaren
openbare 2021-2024 financieel bij te dragen aan de uitvoeringsorganisatie
besluitenlijst Brainport Development NV. In deze uitvoeringsorganisatie willen 

gemeenten samen met bedrijfsleven en kennisinstellingen een 
sterke economische positie voor onze regio blijven onderhouden en 
versterken. Dit is belangrijk als basis voor (brede) welvaart en 
welzijn in onze regio en daarbuiten.
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Datum raad 7 april 2020 Datum B en W 18 februari 2020
Agendapunt

Volgnummer 20.0000050 Programma begroting 3 regionale samenwerking/ 
economische ontwikkeling

Gewijzigd voorstel Taakveld 3.1

Portefeuillehouder M. Delhez

Adviesnota college
Voorleggen meerjarenplan en meerjarenfinanciering Brainport 
Development NV 2021-2024 aan gemeenteraad

Beslispunten

1. Het meerjarenplan 2021-2024 van Brainport Development NV als basis te 
hanteren voor de ontwikkeling van het ecosysteem Brainport Eindhoven.

2. Het voorstel voor de meerjarenfinanciering Brainport Development NV 2021
2024 ter instemming voor te leggen aan de gemeenteraad conform concept 
adviesnota 20.0009 en concept raadsbesluit 20.0010.

Inleiding

Eind 2020 loopt de huidige periode van meerjarenplan en meerjarenfinanciering van 
Brainport Development NV 2017-2020 af. In lijn met eerdere besluitvorming om 
Brainport Development meerjarig te financieren wordt de gemeenteraad hierbij een 
voorstel gedaan om de inzet van Brainport te bepalen voor een nieuwe periode van 4 
jaren, de periode 2021-2024. In dit voorstel wordt de inwonerbijdrage, die via de 
Metropoolregio Eindhoven (MRE) aan Brainport Development wordt verstrekt voor de 
meerjarenfinanciering, meegenomen. Veldhoven draagt hieraan bij als deelnemer in 
het MRE en levert, als één van de vier rechtstreekse aandeelhouders, een aanvullende 
financiële bijdrage. Beide bijdragen worden als inwonerbijdrage aan het MRE 
verstrekt.

Relevante (wettelijke) beleidskaders

- meerjarenfinanciering Brainport Development 2017-2020
- besluit december 2019 stichting Brainport over meerjarenplan 2021-2024

Beoogd effect

Het onderhouden en versterken van het duurzaam en innovatief ecosysteem Brainport 
Eindhoven zodat dit internationaal kan concurreren en zo een basis vormt voor 
(brede) welvaart en welzijn in onze regio en daarbuiten.

Argumenten

1.1 Brainport is een succesformule die ook in Den Haag wordt erkend (Brainport 
Nationale Actieagenda)
Samenwerking loont. Brainport Eindhoven heeft de afgelopen jaren haar positie 
gevestigd als één van de drie economische kerngebieden van Nederland. Zo werd 
mede door de inzet van de Stichting Brainport en Brainport Development de Mainport 
status voor onze regio eind 2016 officieel behaald. Vervolgens heeft de inzet 
geresulteerd in een steeds steviger en structureler partnerschap met het Rijk, die tot
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uiting is gekomen in de Brainport Nationale Actieagenda (BNA) waarlangs we de 
meerjarige samenwerking met het Rijk hebben vastgelegd. In het verlengde daarvan 
is de Regio Deal Brainport Eindhoven (C130 miljoen Rijksmiddelen) een vliegwiel voor 
het concretiseren van de meest urgente opgaven uit die BNA op het gebied van 
Voorzieningen, Talent en Innovaties met een maatschappelijke impact (in de bijlage 
een overzicht van strategie naar uitvoering). Ook op andere beleidsterreinen weet het 
rijk onze regio (bijvoorbeeld: de Woondeal Stedelijk Gebied Eindhoven, het 
maatregelenpakket de Run en de ontwikkeling van Eindhoven Knoop XL) steeds beter 
te vinden. In de toekomst verwachten we als regio een beroep te kunnen doen op het 
nog uit te werken investeringsfonds door Den Haag (het 'Wobke fonds) om onze 
inhoudelijke agenda uit te kunnen werken. Brainport Development zet zich daar voor 
in.
In de huidige meerjarenperiode van Brainport Development (2017-2020) is meer 
gerealiseerd dan de versterking van de samenwerking met het Rijk. In de bijlagen 
staan deze genoemd in de jaarverslagen en in de adviesnota voor de raad worden ook 
nog meer concrete voorbeelden genoemd.

1.2 Periodiek (4-jaariijks) herijken van het Meerjarenplan is nodig om aansluiting te 
houden bij ontwikkelingen
Samenwerking blijft het recept om in de toekomst sterk te blijven. Dat is de 
overtuiging die ten grondslag ligt aan het Meerjarenplan 2021-2024 van Brainport 
Development. De focus blijft liggen op open innovatie tussen high tech en de 
maakindustrie. Het meerjarenplan spreekt ook nadrukkelijk de ambitie uit om nog 
meer maatschappelijke impact te hebben. We zien kansen om de kennis en 
organisatiekracht van Brainport in te zetten voor nieuwe oplossingen en proposities 
die bijdragen aan brede werkgelegenheid, gezondheid, mobiliteit, duurzame energie, 
betere voedselketens, minder schuldenproblematiek en een veilige leefomgeving. 
Kortom, aan een brede welvaart voor zoveel mogelijk inwoners.

Het Meerjarenplan 2021-2024 richt zich enerzijds op het onderhouden én daarnaast 
op het versterken van het ecosysteem om te zorgen voor inhoudelijke versnelling.
De overheidsbasisfinanciering voor Brainport Development is voor het overgrote deel 
bestemd voor ’de basistaak' van Brainport Development: het onderhoud van het 
ecosysteem.
De activiteiten van de vennootschap voor het versterken van het ecosysteem worden 
voor het leeuwendeel betaald uit aanvullende middelen die de vennootschap uit 
diverse andere bronnen vergaart (als een vermenigvuldigingsfactor/multiplier op 
basisfinanciering, zie ook argument 1.3).
Een uitgebreidere beschrijving van de activiteiten voor het onderhoud en voor het 
versterken van het ecosysteem treft u aan in bijlage én in het conceptmeerjarenplan 
van Brainport Development NV. In de jaarplannen zal steeds per jaar een nadere 
uitwerking en concretisering gegeven worden van de rollen, taken en doelen die 
nagestreefd worden.

1.3 Brainport Development is de triple-helix ontwikkel- en uitvoeringsorganisatie die 
een multiplier op programma's en projecten realiseert
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. 
De overheid financiert hiervoor een basisorganisatie met uitvoeringskracht. 
Bedrijfsleven en kennisinstellingen treden daarin op als cofinancier en kartrekker door 
hun bijdragen aan activiteiten of business.

De rolverdeling binnen de triple-helix en de inrichting van de samenwerking rond 
Brainport Development NV maakt het ook mogelijk dat de basisfinanciering van de 
overheid als cofinanciering voor provinciale, nationale en Europese programma's kan
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worden opgevoerd. Dat leidt er in de nu lopende periode van meerjarenfinanciering 
(2017-2020) toe dat er met dit regionale geld een stevige financiële impuls is bereikt 
op activiteiten en projecten. De "basisfinanciering" van C 4.267.879 voor de uitvoering 
van de projecten en activiteiten van de vennootschap resulteert bijvoorbeeld in een 
multiplier van C 9.844.000 (jaarrekening 2018).

Bedrijfsleven en kennis- en onderwijsinstellingen investeren juist in strategievorming 
voor de regio én in eigenaarschap op projecten. Uit een scan van de 
projectadministratie van Brainport blijkt dat de bijdrage hiervan aan Brainport 
Development-projecten (naast de in de jaarrekening opgenomen C 650.000 'in cash'), 
tenminste C 2.500.000 'in kind' bedroeg. Overigens cofinancierden bedrijven, kennis
en onderwijsinstellingen in datzelfde jaar stevig op de Regio Deal Brainport 
Eindhoven-projecten, hun gezamenlijke toegezegde cofinanciering aan de in dat jaar 
gestarte projecten bedroeg C 69.000.000. Ook buiten de Regio Deal investeren de 
niet-overheidspartners aanzienlijk in de Brainport-samenwerking. Zo heeft ASML een 
bijdrage van C12.500.000 toegezegd aan het verbeteren van de bereikbaarheid van 
De Run in Veldhoven, een overeenkomst tussen gemeenten Veldhoven, Eindhoven, 
Provincie, Rijk en ASML waaraan Brainport Development meewerkte.

1.4 Het Meerjarenplan staat ten dienste van het hele werkgebied van de 
Metropoolregio Eindhoven
Het geografische werkgebied van Brainport Development is primair gelijk aan dat van 
de Metropoolregio Eindhoven. Binnen dit werkgebied is de afgelopen periode door 
Brainport Development ook steeds meer een accountrol ingericht richting gemeenten 
(gemeente overstijgend), vooral op subregionaal niveau (Peel, Kempen, A2- 
gemeenten en het Stedelijk Gebied Eindhoven). Brainport Development gaat in de 
komende periode nadrukkelijk ook op dit schaalniveau met gemeenten aan de slag.

In lijn met het onlangs in het AB Metropoolregio Eindhoven vastgestelde 
werkprogramma 2020 is voor het thema Economie als strategische opgave benoemd 
'het versterken van de verbinding tussen de gemeentelijke/subregionale agenda's en 
de Brainport Nationale Actieagenda.' Per subregio zijn door gemeenten proposities 
benoemd die met ondersteuning van Brainport Development en Metropoolregio 
Eindhoven worden opgepakt.

1.5 Het Brainport International Program (BIP) heeft zich ontwikkeld als een vast 
integraal onderdeel van Brainport Development
De C4-gemeenten Eindhoven, Helmond, Best en Veldhoven hebben in 2013 een 
internationaliseringsstrategie en uitvoeringsprogramma vastgesteld. Met de strategie 
en uitvoeringsprogramma werd vanuit 1 gedeelde visie en werkwijze ingezet op 
verbetering van onze internationale economische positie gericht op een toename van 
buitenlandse investeringen, bedrijven, kenniswerkers etc. Om dit te realiseren is er 
een uitvoeringsteam opgezet, het BIP, apart gefinancierd door de C4 gemeenten en 
ondergebracht bij Brainport Development. Naast de financiering leveren de C4 
gemeenten ook capaciteit aan het BIP. Bij de start is er rekening mee gehouden dat 
dit internationaal programma op termijn geïncorporeerd zou kunnen worden in de 
reguliere activiteiten van Brainport Development. Met de nieuwe periode 
meerjarenfinanciering wordt internationalisering een vast integraal onderdeel van de 
reguliere taken van Brainport Development. Dit is ook als zodanig in het 
meerjarenplan 2021-2024 opgenomen. De aparte financiering vanuit de C4 
gemeenten voor het BIP vervalt hierdoor. Door het opnemen van het BIP binnen 
Brainport is het mogelijk om efficiënter te werken en resulteert dit op de totale 
basisfinanciering in een besparing van C 50.000.

1.6 Aandachtspunten voor de uitvoering van het meerjarenplan via de opeenvolgende 
jaarplannen zijn opgenomen in het meerjarenplan
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De voorbij maanden is meermaals gesproken tussen directie van Brainport 
Development NV en de overheidsaandeelhouders. In die gesprekken zijn de 
navolgende uitgangs- en aandachtspunten gehanteerd:

» Een brede interpretatie van het welvaartsbegrip. Ook vergroting van het 
welzijn van alle inwoners is van belang;

» In het verlengde hiervan het belang om in te blijven zetten op werkgelegenheid 
voor alle doelgroepen én baanzekerheid;

» Circulariteit en verduurzaming;
» Inzet op energietransitie in brede zin.

In het meerjarenplan wordt hier aandacht aan gegeven. Het welzijn voor iedereen 
wordt vooral gekoppeld aan het onderwijs, de arbeidsmarkt en de werkgelegenheid. In 
de regio is de ambitie voor onderwijs en arbeidsmarkt om door onderwijsinnovatie, 
leven lang ontwikkelen en balans op de arbeidsmarkt te komen tot een welvarende 
regio met welzijn voor de inwoners. Voor ieder project waar Brainport Development in 
investeert, is duurzaamheid een randvoorwaarde. Verduurzaming en circulair 
ondernemen zijn van belang voor de toekomst van het bedrijfsleven. We zien dat er in 
Brainport Eindhoven een groep bedrijven is die fungeren als koplopers op meerdere 
fronten maar het merendeel van het MKB moet hierin nog groeien. Deze kloof willen 
we verkleinen. Het versneld ontwikkelen en vermarkten van grootschalig inzetbare, 
betaalbare technologie voor conversie en opslag van energie is nodig om de 
energietransitie te maken, maar helpt ook in het behalen van bredere 
duurzaamheidsdoelstellingen. Het gaat om een essentiële schakel in de 
energietransitie die enorme kansen biedt voor de kennisintensieve maakindustrie in de 
regio. Daarnaast beschikt de regio al over veel innovatieve producten die direct een 
impact kunnen hebben op energie- en klimaatdoelstellingen. Het is belangrijk deze 
producten versneld op te schalen, daarmee ervaart de regio meteen 
duurzaamheidsvoordelen maar wordt ook de economie direct gestimuleerd. In de 
komende jaarplannen gaat Brainport Development daarmee aan de slag.

2.1 De uitgangspunten voor financiering sluiten aan op het meerjarenplan en zijn een 
voortzetting van de afspraken die in het verleden gemaakt zijn.
Onder de huidige meerjarige uitvoeringsovereenkomst (2017-2020) ontvangt de 
vennootschap van de vijf aandeelhouders (MRE en vier campusgemeenten) via de 
Metropoolregio Eindhoven een (basisfinanciering van C 4.267.879,- per jaar. 
Daarnaast is de afgelopen periode apart betaald voor BIP.

Financiering . Brainport Development NV 2017-2020:
Aandeelhoudersbijdrage BIP Totaal incl BIP

MRE
Eindhoven

C 1.915.802 C 1.915.802

Eindhoven C 1.416.103 C 189.325 C 1.605.428
Helmond C 490.839 C 65.915 C 556.754
Veldhoven C 265.158 C 16.460 C 281.618
Best C 179.978 C 13.300 C 193.278
Totaal C 4.267.879 C 285.000 C 4.552.880

In tegenstelling tot de huidige periode, waarin de aandeelhoudersbijdrage en de 
bijdrage aan BIP apart werden gefinancierd, wordt het internationale programma 
vanaf 2021 als basistaak van Brainport Development geïntegreerd in de 
aandeelhoudersbijdrage. Dit levert een efficiencyvoordeel op. Veldhoven blijft 0,8 fte 
leveren voor de uitvoering van de internationale taken die vanuit het BIP zijn 
opgenomen door Brainport Development. De overige C4 gemeenten blijven ook hun 
aandeel fte leveren. Een andere afwijking ten opzichte van de huidige financiering is 
het toepassen van indexering van de bijdrage vanaf 2021. Dit is nodig om te kunnen 
voldoen aan het ambitieniveau uit het meerjarenplan 2021-2024.
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In onderstaande tabel is de benodigde basisfinanciering weergegeven voor de nieuwe 
4-jaars periode.

2021 o.b.v. 
prijspeil
2020

2021 2022 2023 2024

MRE C 1.915.802 C1.967.145 C2.006.488 C2.046.618 C2.087.550
Eindhoven C 1.572.213 C1.614.348 C1.646.635 C1.679.568 C1.713.159
Helmond C 545.190 C 559.801 C 570.997 C 582.417 C 594.065
Veldhoven C 278.730 C 286.200 C 291.924 C 297.762 C 303.718
Best C 190.945 C 196.062 C 199.984 C 203.983 C 208.063
Totaal C 4.502.879 C4.623.556 C4.716.028 C4.810.348 C4.906.555

In de eerste kolom van de tabel staat opgenomen C 278.730 (is het jaar 2021 o.b.v. 
prijspeil jaar 2020) om daarmee de vergelijking te kunnen maken met de budgetten 
uit onze eigen begroting. Dat bedrag is exclusief de indexering van 2,680Zo (conform 
indexeringspercentage MRE-Kadernota 2021). Bij de bedragen over de jaren 2022
2024 is uitgegaan van een indicatief indexeringspercentage van 207o. Zodra jaarlijks de 
reële indexeringspercentages voor de komende jaren concreet zijn, (conform 
methodiek MRE) zullen deze worden toegepast.

Het MRE is voor de financierende overheden de enige subsidiënt van Brainport 
Development NV. Daarmee wordt administratieve last laag gehouden. De bijdrage van 
de overheidsfinanciers wordt dan als inwonerbijdrage geheven van de 21 
regiogemeenten. Van de gemeenten Best, Eindhoven, Helmond en Veldhoven wordt 
daarbovenop een extra bijdrage gevraagd op basis van hun specifiek belang. Deze 
bijdrage loopt eveneens via de begroting van de MRE.
Met betrekking tot de bijdrage van de 21 gemeenten via het aandeelhouderschap van 
MRE wordt in de raadscyclus van april-mei -in het kader van de voor de MRE- 
begroting gebruikelijke zienswijzeprocedure- een separaat voorstel in procedure 
gebracht.

2.2 De beproefde wijze van financiering volstaat en blijft ongewijzigd 
De systematiek van financiering van Brainport Development NV sinds 2012 wordt niet 
gewijzigd in vergelijking tot de voorbije jaren. De gemeenten financieren via de 
inwonerbijdrage MRE aan de basisfinanciering van Brainport Development, voor 
Veldhoven bedraagt dit C 111.620 (is inwonersbijdrage 2021 o.b.v. prijspeil 2020). 
Daarnaast vindt de financiering voor het aandeelhoudersdeel van Veldhoven (C 
278.730) plaats via het MRE, zoals dat ook gebeurt voor de andere 
overheidsaandeelhouders Helmond, Eindhoven en Best.

Kanttekeningen en risico's

Financiën

In de periode 2017-2020 bedraagt de basisfinanciering van Brainport Development 
C 4.267.879 per jaar. Dat bedrag wordt door de lokale overheidspartners, via het MRE 
verstrekt. De overheden houden met deze financiering de kernfunctie (de 
basisactiviteiten) van de organisatie in stand. Veldhoven betaalde (en ook voor het 
laatste jaar 2020) in de periode 2017-2020 een vast bedrag van C 265.158 per jaar
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voor de basisactiviteiten. Voor het BIP betaalde Veldhoven daarnaast C 16.460 per 
jaar aan out of pocketkosten. Totaal betaalde Veldhoven in de periode 2017-2020 
jaarlijks C281.618.

Voor de nieuwe meerjarenfinanciering voor de periode 2021-2024 starten we met een 
basisfinanciering (inclusief BIP) van C278.730 (is het jaar 2021 o.b.v. prijspeil jaar 
2020). Door efficiency voordeel is dit een fractie minder dan we in de vorige periode 
betaald hebben. De bedragen willen we jaarlijks gaan indexeren aansluitend bij de 
indexeringsmethodiek zoals vastgesteld voor de inwonersbijdrage regionale opgaven 
van MRE, geldend voor de 4 gemeenschappelijke regelingen en de gewogen index 
daarbij vast te stellen op 900Zo lonen en 100Zo prijzen conform de gewogen index van 
het MRE. Deze indexering is nodig om te kunnen blijven voldoen aan de ambities uit 
het meerjarenplan.

Voor het BIP geldt dat deze voor de out of pocket kosten meegenomen worden in de 
basisfinanciering. Ook de levering van 0,8 fte wordt voor de komende periode 
voortgezet, dit past binnen de daartoe opgenomen budgetten van de 
personeelsbegroting van de afdeling R&O.

De bijdragen aan Brainport Development lopen begrotingstechnisch al via de MRE. In 
de begroting komen de budgetten voor regionale samenwerking (MRE, Brainport, BIP, 
SGE) samen in 1 kostenplaats (230103). Deze budgetten worden al geïndexeerd 
conform de uniforme gemeentelijke indexeringsmethodiek. Daarmee is dit voorstel 
sluitend binnen de bestaande budgetten en ontstaat er geen tekort.

Communicatie en samenspraak

De algemene communicatie rondom het meerjarenplan wordt door Brainport 
Development gedaan. De komende tijd wordt u op verschillende momenten 
geïnformeerd over de werkzaamheden van Brainport Development in het kader van dit 
meerjarenplan en in relatie tot Veldhoven. Op 2 maart vindt 'Brainport in bedrijf' 
plaats bij het bedrijf Smits, leading water solutions. Hier zal de directeur van Brainport 
Development een toelichting geven op het meerjarenplan.

Uitvoering | planning

Dit meerjarenplan en de uitvoering heeft een looptijd van 2021-2024.
Jaarlijks rapporteert Brainport Development aan de aandeelhouder Veldhoven over 
haar inhoudelijke en financiële resultaten. Daarnaast wordt ieder jaar het jaarplan, dat 
een uitwerking is van het meerjarenplan 2021-2024, ook voorgelegd aan de 
aandeelhouder Veldhoven tijdens de aandeelhoudersvergaderingen.

Bijlagen

» Concept-Raadsadvies 20.009 
» Concept-Raadsbesluit 20.010
» Voorstel meerjarenfinanciering Brainport Development 2021-2024 
» Samenvatting jaarverslagen 2017, 2018 en 2019 
» Overzicht inwonerbijdragen MRE 
» Overzichtsplaatje van strategie naar uitvoering
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Brainport Development NV 2021 - 2024
Financieringsbegroting (bedragen per laar x 11.000)

Basisorganisatie

Overheidsbasisŕmanciering (via Metropoolregio Eindhoven) * 4.623

Kennis en onderwijsinstellingen (in cash bijdrage) 300

Subtotaal 4.923

Projecten en programma's ter versterking van het ecosysteem

Projecten binnen (o.a) de thema's Talent, Energie,
Digitale transitie van de Maakindustrie, Mobility,
Sleuteltechnologieën in maatschappelijke opgaven,
Hightech in Agrifood, Veiligheid in leefomgeving en data,
Health

3.000

Uitvoeringsprogramma's

Regionale Financieringsprojecten (Regiofonds 2021-2022) 2.500

Regiofonds Brainport 500

ENZuid 300

Dutch Technology Week 350

Subtotaal 6.650

Totaal 11.573

Brainport Development NV 2021 - 2024
Kostenbegroting (personeel en werkbudgetten bedragen per jaar x Cl.000)**

Basisorganisatie

Organisatiekosten
Huisvesting
ICT en Facilitair

445
208

Stafteams
Directie, Bestuur, RvC en bestuursecretariaat
Financiële administratie
HRM en OR
Secretariaat en ondersteuning

365
444
260
184

Programmat earns
Strategie en Monitoring
Marketing en Communicatie
People
Business (incl. international)

569
702
230
616

Projectontwikkeling 900

Subtotaal 4.923

Projecten en programma's ter versterking van het ecosysteem

Projecten binnen (o.a) de thema's Talent, Energie,
Digitale transitie van de Maakindustrie, Mobility,
Sleuteltechnologieën in maatschappelijke opgaven,
Hightech in Agrifood, Veiligheid in leefomgeving en data,
Health

3.000

Uitvoeringsprogramma's

Regionale Financienngsprojecten (Regiofonds 2021-2022) 2.500

Regiofonds Brainport 500

ENZuid 300

Dutch Technology Week 350

Subtotaal 6.650

Totaal 11.573

* Dit is het startbedrag 2021, financiering indexeert conform MRE-systematick
Verwachte kosten gebaseerd op hismnsche realisatiecijfers en voorziene ontwikkelingen
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1. Inleiding

Samenwerking loont: Brainport Eindhoven is nu een economische Mainport waar de werkloosheid 
lager is dan gemiddeld, waar iedere dag meer banen bijkomen dan gemiddeld in Nederland, en waar 
technologieën ontwikkeld worden die de maatschappij verder helpen. Wie de regionale crisis van de 
járen '90 met haar massaontslagen nog bewust heeft meegemaakt (toen we nog het officiële EU- 
stempel 'regio in industrieel verval' hadden), weet dat dit een enorme prestatie is van iedereen die 
daar de afgelopen twintig jaar het vuur voor uit de sloffen gelopen heeft.

Onze unieke samenwerking van overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven voegt 'waarde' toe in 
de breedste zin van het woord: meer werkgelegenheid, gezonde bedrijven, nieuwe technologieën, en 
slimme oplossingen. Samenwerking blijft het recept om in de toekomst sterk te blijven, om nog meer 
waarde toe te voegen voor nog meer mensen. Dat is de overtuiging die ten grondslag ligt aan het 
Meerjarenplan 2021-2024 van Brainport Development. We houden focus op open innovatie tussen 
high tech en de maakindustrie, maar spreken nadrukkelijk de ambitie uit om nog meer 
maatschappelijke impact te hebben. We zien kansen om de kennis en organisatiekracht van Brainport 
in te zetten voor nieuwe oplossingen en proposities die bijdragen aan brede werkgelegenheid, 
gezondheid, mobiliteit, duurzame energie, betere voedselketens en een veilige leefomgeving.

Samenwerking komt niet vanzelf. Wij moeten onszelf voortdurend de vraag stellen wat de nieuwe 
noden en kansen zijn voor ons ecosysteem met zijn kenmerkende 'open innovatie'. Daarom start dit 
Meerjarenplan met enkele overwegingen die wij van wezenlijk belang achten voor de komende járen 
en die wij beschouwen als uitgangspunten voor onze prioriteiten.
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2. Uitgangspunten
Brainport Development heeft als ontwikkelmaatschappij de opdracht om te werken aan de 
strategische economische structuurversterking van Brainport Eindhoven. In die zin fungeert Brainport 
Development als de uitvoeringsorganisatie van de Stichting Brainport, waarin de Triple Helix- 
samenwerking bestuurlijk gestalte heeft gekregen. De taken van Brainport Development richten zich 
op activiteiten waarin samenwerking noodzakelijk en gewenst is. Brainport Development verricht, met 
andere woorden, geen activiteiten die een directe en unieke verantwoordelijkheid zijn van één van de 
partners in de regio.
De (economische en maatschappelijke) meerwaarde van Brainport Development is dat ze van één plus 
één drie maakt. In de kern bouwen we gemeenschappelijke clusters en platformen waarop nieuwe 
ideeën ontstaan, tot wasdom kunnen komen en een zelfstandige toekomst kunnen hebben. Recente 
voorbeelden hiervan strekken zich uit van het Cyber Weerbaarheidscentrum Brainport tot regio brede 
activiteiten om een Leven Lang Ontwikkelen te ondersteunen, en van de verbinding van maakbedrijven 
aan digitalisering tot clustering in de fotonica-keten.

De gemeenschappelijkheid biedt ons bovendien de kans om ons als collectief te positioneren en te 
organiseren in de belangenbehartiging en implementatie van gemeenschappelijke doelen. De 
Brainport Nationale Actieagenda en de Regio Deal Brainport Eindhoven zijn hiervan sprekende 
voorbeelden, net zoals de koppeling van buitenlandse bedrijven en kennisinstellingen aan onze 
innovaties, en zoals de campagnes om binnen- en buitenlands talent te interesseren voor werk en 
studie in onze regio.

De bedrijven, kennis- en opleidingsinstituten en overheden in Brainport Eindhoven functioneren in een 
economische realiteit en maatschappelijke context die voortdurend verandert. Succesvolle 
samenwerking tussen deze drie partners vraagt om een gedeeld begrip van opgaven en kansen 
waarvoor zij zich samen geplaatst zien. Onderstaande overwegingen -noem het uitgangspunten
beogen dit gedeeld begrip samen te vatten en vormen daarmee een kader om de startpositie voor een 
nieuwe meerjarenperiode van samenwerking te markeren.

1. Open publieke-private innovatie is een unieke kracht op het internationale speelveld 
» Wie van grote hoogte kijkt, ziet dat onze ordening van publiek-private samenwerking concurreert 

met een Angelsaksisch model dat vooral leunt op de private vrije markt en met een Aziatisch model 
dat sterker gestuurd wordt vanuit de overheid. Er staat immers geen hek om de regionale 
economie. Sterker nog, voor een krachtige regionale economie is de wereld de marktplaats.

» Je kunt de Brainport-samenwerking een regionale en moderne variant noemen van het Rijnlands 
model, zoals dat in de economische theorie vaak naast de modellen van de puur kapitalistische en 
de overheidsgestuurde ordeningen geplaatst worden. De samenwerking tussen publieke en 
private partners is het krachtigste instrument dat we in onze regio (of misschien beter nog wel: in 
Europa) hebben om de concurrentie op mondiaal niveau aan te gaan:
- Ons ecosysteem werkt als een platform waarop open innovatie wordt gefaciliteerd. Dit is ons 

antwoord op de veel grotere bedragen die in andere landen beschikbaar zijn voor onderzoek.
- Onze strategie van 'high complexity, low volumes' creëert niet alleen economische, maar ook 

maatschappelijke waarde. Op lage lonen kunnen en willen we het niet winnen. Wij moeten 
het hebben van nieuwe systeemoplossingen.
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- Het verbindt markt en mens. Voor ons zijn dit geen tegengestelden, maar complementaire 
zijdes van de medaille die maatschappij heet. In onze strategieën gaat het nooit om patenten 
en groeicijfers alleen, maar zoeken we permanent de verbinding met brede werkgelegenheid 
en maatschappelijke doelen (zoals in de SDG's1 samengevat).

» Het ecosysteem van open innovatie kent ook kwetsbaarheden die ons voor gezamenlijke 
opdrachten stellen
- Het supply-netwerk is voor een deel afhankelijk van de grote multinationale OEM's2 in onze 

regio. Verdere diversificatie (nieuwe markten en producten) kan bijdragen aan een stabielere 
basis onder het ecosysteem. Want groot en klein moeten kunnen meekomen. Dat betekent 
bijvoorbeeld dat we voortdurend MKB'ers helpen en stimuleren om digitalisering door te 
voeren, scale-ups helpen bij de zoektocht naar nieuw kapitaal om te kunnen industrialiseren, 
High Tech aan nieuwe markten koppelen, en vormen van ketenfinanciering proberen te 
entameren.

- In het nationaal en internationaal beleid lijkt missie-gedreven innovatie de boventoon te 
voeren. Dat is begrijpelijk; technologie is geen doel op zich, maar dient een bijdrage te leveren 
aan maatschappelijke uitdagingen en nieuwe verdienmodellen. Juist Brainport werkt ook langs 
deze lijnen. Maar al te makkelijk zou kunnen ondersneeuwen dat de onderliggende kracht de 
ontwikkeling van sleuteltechnologieën is. Wie deze als beste beheerst, kan in beginsel 
honderden toepassingen ontwikkelen. Voor ons blijft van cruciaal belang om middelen voor 
sleuteltechnologieën te verwerven. Matching van private R&D (die enorm hoog is in de regio) 
aan beschikbare publieke middelen is daartoe een belangrijk uitgangspunt.

- Het is belangrijk om de platforms waarop de publiek-private innovatie en clustering plaatsvindt 
te ondersteunen, of het nu campussen zijn, clusters, bijeenkomsten of wat dan ook. Hierin 
worden veel regionale, provinciale, nationale en Europese middelen geïnvesteerd. Na de 
incidentele investering om platforms op te starten, is structurele exploitatie vaak alleen 
haalbaar in private handen. Daarbij is het van belang om waarborgen te ontwikkelen voor het 
maatschappelijke belang van deze platforms, aangezien zij de cruciale infrastructuur vormen 
voor open innovatie.

2. Het regionale schaalniveau bindt
» Wij geloven in de kracht van regionale samenwerking. Dit is het schaalniveau waarop open 

innovatie het best werkt, om de doodeenvoudige reden daťnabijheiď, culturele identiteit en een 
gedeeld belang voor werkgelegenheid en een prettige leefomgeving mensen bindt.

» Maar samenwerking gaat nooit vanzelf. Die moet onderhouden, gefaciliteerd en georganiseerd 
worden. Ook ons 'systeem' verdient 'updates':
- Het is een continue opdracht om nieuwe generaties te verbinden aan Brainport, al is het maar 

omdat de vertrouwdheid van het gedeelde verleden bij Philips niet vanzelf wordt 
doorgegeven.

- We kunnen en moeten agenda's nog beter met elkaar verweven voor meer impact. Zo vragen 
we bij kennisinstellingen en bedrijven hun strategische agenda op sleuteltechnologieën om 
nieuwe mogelijke koppelingen te kunnen maken. Daarnaast zien we verdere kansen in de nog 
betere verknoping van de publieke MRE-agenda en de economische Brainportstrategie. Vooral 
op de thema's Mobiliteit en Energie zien we al afstemming ontstaan. Activiteiten zullen we 
gedurende het hele jaar afstemmen maar minimaal 1 keer per jaar zullen we de discussie

1SDG: 'Sustainable Development Goals' of 'Duurzame Ontwikkelingsdoelen'.
2 OEM: 'Original Equipment Manufacturer': bedrijf dat producten levert ten behoeve van een merkleverancier.
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aangaan om te komen tot vernieuwende aanpakken. We gaan eikaars werk niet overnemen, 
maar thematische bundeling op gezamenlijke doelen kan ons nog verder brengen dan we 
vandaag de dag al zijn.

- De Triple Helix is een krachtig platform, maar niet het antwoord op alles. Integendeel. Om 
economie en maatschappelijke impact te verbinden is betrokkenheid noodzakelijk van 
burgers, bewoners, consumenten, patiënten en ook van expertise uit andere sectoren dan de 
High Tech maakindustrie.

- De samenwerking van Brainport heeft een economische aanjaagfunctie. In de eerste plaats 
moeten we zorgen dat onze economische motor niet gaat haperen. Want als de auto stíl komt 
te staan, worden de problemen alleen nog maar groter voor nog meer mensen. Met de 
combinatie van High Tech en de maakindustrie is onze regio goed voor bijna 70.000 directe 
banen en ruim hetzelfde aantal aan indirecte banen. Daarnaast kan Brainport ook hulpmotor 
zijn. We kunnen geen taken overnemen voor woningbouw, sociaal beleid of 
cultuurvoorzieningen, maar wel meehelpen in de regio om hier nog meer voor elkaar te 
krijgen, bijvoorbeeld door de agendering in de Actieagenda, de middelen van de Regio Deal, 
en het ontsluiten van het economisch netwerk voor organisaties met maatschappelijke 
doelstellingen. Ook deze rol past bij de publiek-private ordening die Brainport voorstaat.

3. Het schoolniveau voor meer impact is provinciaal, nationaal en internationaal
* Succesvolle ecosystemen hebben lokale of regionale wortels. Maar het zou een misvatting zijn aan 

te nemen dat er daarom een hek om 21 gemeenten staat. Voor economische groei en 
maatschappelijke impact is juist een open houding van essentieel belang. Innovatie en economie 
kent geen grenzen. Er zit een stippellijntje om onze regio, geen dichte streep.

* Brainport heeft een open houding. Al naar gelang functioneel vereist, werken we op het goede 
schaalniveau samen. Dat kan provinciaal zijn, waar we bijvoorbeeld nauw optrekken om de 
verbinding tussen agri en high tech te maken en samen de Brainport Nationale Actieagenda met 
het kabinet doorontwikkelen. Dat kan nationaal zijn, waar we zien dat regionale clusters elkaar 
versterken om vanuit sleuteltechnologieën nieuw ecosystemen te bouwen. Fotonica en Al zijn 
hiervan goede voorbeelden. Dat kan Europees zijn, waar we zien dat innovatieve regio's door 
kruisbestuiving op bijvoorbeeld additive manufacturing nieuwe markten weten te ontwikkelen. En 
dat kan mondiaal zijn, waar talenten zitten voor onze ecosystemen en afnemers van onze 
producten en diensten.

4. Focus, focus, focus: een gezamenlijke agenda is pas waardevol als we ook kiezen
* We steken veel tijd en energie in de totstandkoming van gezamenlijke agenda's en prioriteiten. De 

economische strategie is pas zinvol als partijen in de Triple Helix daadwerkelijk bereid zijn met 
expertise, mensen en/of middelen bij te dragen aan de gezamenlijke kansen. Er moet, zoals we dat 
noemen, 'trekkracht' te vinden zijn in de regio.

» Onze gezamenlijke inhoudelijke prioriteiten laten zich samenvatten in drie blokken: 

Innovatie met maatschappelijke impact
De snelheid en complexiteit van technologische ontwikkelingen nemen toe en nieuwe spelers en 
businessmodellen zetten in korte tijd industrieën en sectoren op hun kop. Het vraagt van 
ondernemingen en kennisinstellingen in de regio dat ze intensief samenwerken om de volgende 
generaties van concurrerende applicaties te ontwikkelen. Onze ambitie ís om de innovatieve en 
organisatorische kracht van onze regio klaar te maken voor toekomstig succes. Er liggen voor Brainport 
Eindhoven enorm veel kansen in de verdere ontwikkeling en toepassing van sleuteltechnologieën, het

X)
BRAINPORT
EINDHOVEN



BRAINPORT DEVELOPMENT
economische ontwikkelingsmaatschappij

inzetten van onze innovatieve kracht voor de grote maatschappelijke uitdagingen van dit moment en 
het verkennen van nieuwe businesskansen.

Talent
Brainport Eindhoven is vermaard om zijn 'knappe koppen en gouden handjes'. Op alle niveaus hebben 
we meer mensen nodig. En de mensen die al werken in Brainport Eindhoven moeten de kans hebben 
zich permanent te scholen. Het ontwikkelen, aantrekken en behouden van talent zijn bij uitstek 
thema's waarin de Triple Helix samen verder komt.

Vestigingsklimaat
De private groei en kansen zijn dermate groot dat het moeilijk is om bij te benen met publieke 
voorzieningen. Voor een goed vestigingsklimaat - en overigens ook voor een prettig leefklimaat als 
zodanig - moet welvaart gekoppeld zijn aan welzijn. Dat geeft de Brainport Eindhoven regio stevige 
opdrachten op het terrein van bijvoorbeeld wonen, voorzieningen (o.a. cultuur en sport) en 
bereikbaarheid.

» Naast deze inhoudelijke blokken staan we voor de taak om ons 'systeem' van samenwerking 
continu te onderhouden, zoals uit de uitgangspunten hierboven blijkt. Dit is de activiteit van 
Brainport Development die we 'het onderhoud van het ecosysteem' noemen. Voor deze 
activiteiten (zoals advies en hulp aan MKB'ers en start-ups, strategische verkenningen op talent, 
innovatie en vestigingsklimaat, het 'kickstarten' van nieuwe projecten en clusters, 
belangenbehartiging, branding, et cetera) wordt de basisfinanciering van de aandeelhouders 
aangewend.

* Met deze basisfinanciering bereiden we de inhoudelijke projecten en programma's voor waarvoor 
derdegeldstromen benodigd zijn. Historisch gezien lukt het om daarbij een multiplier van 2 tot 3 
te realiseren. De projecten en programma's vormen samen de inhoudelijke versnellingsagenda 
voor de Brainport samenwerking.
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3. De basis: het onderhoud van het ecosysteem

We zien na de afgelopen járen een aantal taken die een blijvende plek hebben gekregen bij Brainport 
Development. Deze taken zijn gaan horen tot het onderhouden van het ecosysteem waar onze regio 
zo om wordt geroemd. Wij zien voor Brainport Development in deze taken ook in de nieuwe 
meerjarenperiode een nadrukkelijke rol. Onderstaand worden deze taken nader toegelicht, geven we 
voorbeelden van behaalde resultaten in de afgelopen járen en een eerste beeld bij rollen die wij 
vervullen. In de jaarplannen zullen wij perjaar een nadere uitwerking en concretisering geven van onze 
rollen en taken en uiteraard de doelen die we nastreven.

1. MKB ondersteuning
Al enige járen helpen business developers van Brainport Development ondernemers in onze regio met 
het aanscherpen van hun businessplannen, het verbinden van hun ideeën met financiële middelen, 
het vinden van huisvesting, het pakken van kansen op internationale markten en het participeren in 
clusters en netwerken. Focus ligt daarbij op start-ups, scale-ups en gevestigde mkb ondernemers in de 
high tech maakindustrie. Echter staat de deur open voor iedere ondernemer met een innovatief idee. 
Het grootste succes van de afgelopen járen is wellicht de ondersteuning van loniqa. Een start-up die in 
2019 zelfs tot nationaal icoon benoemd is.

Voor de ondersteuning van ondernemers blijven wij samen optrekken met ondernemers- en 
brancheverenigingen en innovatiesamenwerkingen zoals het Innovatiehuis De Peel en het Kempisch 
Ondernemers Platform. Op deze manier willen we ervoor zorgen dat alle ondernemers in de regio de 
kansen hebben om te innoveren.
Om clustervorming en contacten tussen ondernemers en andere partijen te versnellen staat 
digitalisering blijvend op de agenda. We realiseren een dataroom waarmee ondernemers met elkaar 
verbonden worden en interactie en daarmee kansen toenemen.

Belangrijk is ook het opzetten van strategische samenwerking rondom thema's als cyberweerbaarheid, 
batterijen, digitalisering en kunstmatige intelligentie. Daarbij brengen we ondernemers rondom 
specifieke technologische onderwerpen bij elkaar en proberen we hen te verbinden met de nieuwste 
technologieën en kennis. In de afgelopen járen hebben wij dit succesvol weten toe te passen met 
bijvoorbeeld het automotive cluster, High Tech Software cluster en Brainport Industries. Maar ook met 
de realisatie van het Cyber Security Center, Brainport Smart Mobility en de samenwerking tussen 
Defensie en Brainport.

BRAINPORT DEVELOPMENT
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Voorbeelden van rollen die wij vervullen
* Gesprekken in de regio met ondernemers en ondernemersverenigingen. Samen met de 

gemeente en organisaties in de regio wordt een lijst samengesteld van interessante 
partijen. Doel is het delen van informatie, betrekken van ondernemers en creëren van 
nieuwe kansen.

» Start-up/Scale-up gesprekken. Ondernemers melden zich bij ons, waarna 
adviesgesprekken worden gevoerd gericht op o.a. aanscherpen van het businessplan, 
financiering en huisvesting.

« Ontwikkelen nieuwe clusters en samenwerkingen (bv. rondom batterijen, electrolysers, 
medtech) maar ook onderhoud bestaande clusters (bv. high tech software, automotive)

« Nieuwe Innovation Board met daarin MKB vertegenwoordigers vanuit verschillende 
sectoren en spreiding over de regio geeft input voor onze MKB- en innovatiestrategie.

» Ontwikkeling en onderhoud van een dataroom voor ondernemers in Brainport Eindhoven. 
Via deze dataroom kan informatie worden gedeeld, kunnen nieuwe verbindingen worden 
gelegd en kan samenwerking worden bevorderd.

2. Talent: Onderwijs 8t Arbeidsmarkt
Als technologie de motor is voor de toekomstige oplossingen van de maatschappelijke uitdagingen 
waarvoor Nederland zich gesteld ziet, dan is talent de brandstof voor die motor. Er heerst een 
mondiale 'battle for talent' en om aan de vraag van onze kennisintensieve industrie te voldoen én om 
mee te blijven komen met een steeds sneller veranderende samenleving is het opleiden, behouden én 
ontwikkelen van talent essentieel. Hiertoe zijn door en samen met alle partners uit bedrijfsleven, 
onderwijs- en kennisinstellingen, overheid en sociale partners de volgende drie ambities voor de 
komende járen gedefinieerd:
* Ambitie 1: Onderwijsinnovatie
« Ambitie 2: Leven Lang Ontwikkelen
* Ambitie 3: Arbeidsmarkt in balans

Deze drie ambities liggen ten grondslag aan het in juni 2018 gelanceerde Brainport Talent 8t Skills 
Akkoord. Hierin hebben meer dan 220 werkgevers, overheids- en onderwijsorganisaties en sociale 
partners zich gecommitteerd om zeven afspraken gezamenlijk te realiseren. Onderstaande ambities 
en inzet worden dus niet enkel door Brainport Development geleverd. Het geeft een inzicht in de taken 
en rollen die er voor alle partijen liggen. De rol voor Brainport Development wordt beschreven.

Ambitie 1: Onderwijsinnovatie
Alle leerlingen en studenten in Brainport Eindhoven krijgen innovatief onderwijs 
Inzet is gericht op talentontwikkeling van onze kinderen blijvend stimuleren, onze kinderen weerbaar 
maken en ze zo optimaal mogelijk voorbereiden op de maatschappij en de arbeidsmarkt van de 
toekomst. Kernthema's van het onderwijs in Brainport zijn: technologie, ondernemerschap, creativiteit 
en internationalisering. We doen dit voor en samen met kinderopvang, basis- en voortgezet onderwijs, 
mbo, hbo en wo, andere opleiders en in co-creatie met het bedrijfsleven.

Om deze ambitie te bereiken en de kernthema's in het Brainport onderwijs te krijgen, zijn de volgende 
elementen noodzakelijk: positieve bewustwording rondom technologie en ondernemerschap, 
creativiteit 8i culturele diversiteit als uitgangspunt voor onderwijs.

Ambitie 2: Leven Lang Ontwikkelen
De hele bevolking in Brainport Eindhoven is bezig met Leven Lang Ontwikkelen
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Jezelf blijven ontwikkelen is steeds belangrijker in een sneller veranderende wereld. Een leven lang 
ontwikkelen kan gedefinieerd worden als: het actief ontplooien van eigen kwaliteiten gedurende het 
hele leven, voor het realiseren van doelen vanuit persoonlijk, werkgelegenheids-, of maatschappelijk 
perspectief. Om te zorgen dat ontwikkelen een tweede natuur wordt voor iedereen, zijn activiteiten 
van gemeenten, onderwijsinstellingen, opleiders én bedrijven nodig.

Om deze ambitie te bereiken, en te zorgen dat voor iedereen ontwikkelen een tweede natuur wordt, 
zijn de volgende elementen noodzakelijk: basishouding is continu ontwikkelen, inzicht en middelen 
voor werkgevers en werknemers en een goed overzicht van mogelijkheden en aanbod.

Ambitie 3: Arbeidsmarkt in balans
De vacatures in Brain port Eindhoven worden in gevuld
Tekorten op de arbeidsmarkt zijn een steeds urgenter wordend probleem van werkgevers. Momenteel 
met name als het gaat om tech 8i IT profielen, maar ook in de zorg en het onderwijs. Om de tekorten 
in tech 81 IT aan te pakken investeren we in het aantrekken en behouden van (inter)nationale 
studenten en kenniswerkers. Voor werkzoekenden en werknemers richten we ons op om-, her- en 
bijscholing. In het onderwijs werken we aan de verdubbeling van het aantal technologische 
afstudeerders in mbo, hbo en wo. Daarnaast helpen robotisering en automatisering en innovatie in HR 
81 recruitment bij een andere kijk op werk. Hiervoor zijn de inspanningen van onderwijsinstellingen, 
bedrijven, sociale partners én de overheid hard nodig.

Om deze ambitie te realiseren zijn de volgende elementen noodzakelijk: verdubbeling van het aantal 
tech- en iT afstudeerders in MBO, HBO en WO, aantrekken en behouden van (inter)nationale 
kenniswerkers, om-, her- en bijscholing van werknemers en werkzoekenden, innovatie in HR en 
recruitment bevorderen, kansen benutten rondom robotisering en automatisering.

Rol voor Brainport Development
Brainport Development communiceert deze ambities en neemt ze mee in gesprekken met de lokale, 
provinciale, nationale en Europese overheid aangaande financiering, beleid en regelgeving. Brainport 
Development draagt bij aan deze ambities als aanjager van innovatie en samenwerking en 
als coördinator en verbinder van regionale en landelijke initiatieven. Daarbij richten wij ons op:
« de bewustwording bij werkgevers, werknemers en werkzoekenden.
* de promotie van de regio voor (buitenlandse) talenten en een cultuuromslag bij werkgevers.
* de benodigde verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven voor de contextrijke leeromgeving en 

technologiepromotie.
» de mogelijkheden binnen het reguliere onderwijs voor kinderen van (inter)nationale 

kenniswerkers voor de versterking van het voorzieningenklimaat in de regio.

Brainport Development pakt een rol op in de uitvoering wanneer er sprake is van een vraag vanuit 
meerdere organisaties en er geen andere partij is die deze uitvoering oppakt of kan oppakken.
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Voorbeelden van rollen die wij vervullen
- Verbinden van onderwijs en bedrijfsleven binnen de Brainport scholen, maar ook tijdens 

events zoals het Kennisfestival.
- Campagne Samen Klaar voor de Toekomst waarmee bewoners van de regio bewust gemaakt 

zijn van de noodzaak en kansen op het vlak van Leven Lang Ontwikkelen.
- Verbinden en kennis delen van alle initiatieven, activiteiten, projecten en programma's op het 

gebied van Leven Lang Ontwikkelen. Vervolgens ook zorgen voor opschaling hiervan ten 
behoeve van zowel inwoners als werkgevers.

- Uitvoering van projecten zoals Brabant International Students, Brainport Talent Attraction 
Programme (aantrekken en behouden talenten) en het programma Jeugd S Technologie 
(techniekpromotie)

- Samen met de subregio's werken we aan de benodigde onderwijs 81 arbeidsmarkt 
programma's en het opzetten van activiteiten op het vlak van talentontwikkeling.

3. Technologieverkenningen
Technologie en technologie ontwikkeling vormt al vele járen de kurk waar onze economie op drijft. Het 
blijft daarom van belang om enerzijds te werken aan een klimaat met hoge R&D investeringen en 
anderzijds proactief kansrijke vroege fase technologieën met mogelijke grootschalige impact voor de 
regio te ondersteunen in hun ontwikkeling.
Door deze technologieën tijdig te identificeren bieden we kansen waarmee we wellicht de nieuwe 
ASML of Philips zouden kunnen realiseren in onze regio. Onze inzet is er enerzijds op gericht om kennis 
en technologie in onze eigen regio te ontwikkelen (aanvullen, stimuleren en ontsluiten) maar 
daarnaast ook kennis- en innovatieallianties te identificeren en (inter)nationaal aan te gaan waarmee 
we de innovatiekracht van Brainport Eindhoven versterken.

Aanpalend werken we ook aan het versterken van het nationale investerings- en vestigingsklimaat om 
kapitaal en structuurversterkende bedrijven aan te trekken. En de trekkracht voor het nationale 
investeringsklimaat en vestigingsklimaat te versterken.
Wetende dat de R&D investeringen in Brainport Eindhoven en Nederland lager zijn dan in de landen, 
regio's en bedrijven waarmee we concurreren, is het van belang dat we blijven werken aan bedrijven, 
projecten, consortia, en programma's die hoge (private) R&D investeringen met zich mee brengen.

Zo bouwen we aan meerjarige kennis- en innovatie-allianties via projecten op het gebied van 
bijvoorbeeld additive manufacturing, slimme en groene mobiliteit, medtech, foodtech, geïntegreerde 
fotonica, batterijtechnologie, tussen clusters en campussen in Brainport Eindhoven, met relevante 
clusters in regio's zowel nationaal, Europees als internationaal.
Zo is er in de afgelopen járen via marktonderzoek en missies naar Canada een verbinding gelegd met 
clusterorganisaties van de voedselverwerkende industrie in Canada, waarmee structurele 
samenwerking voor het ontsluiten van Nederlandse technologieën naar de Canadese markt wordt 
verkend. Een ander voorbeeld is de verkenning naar strategische samenwerking met technische 
universiteiten in Canada en de VS om system engineering programma's, studenten en competenties 
beter te ontsluiten.

De samenwerking binnen het Vanguard Initiative helpt ons om innovatiesamenwerking in Europese 
waardeketens te ontwikkelen. Het gericht verrijken en versterken van het ecosysteem met 
technologieën, samenwerkingen en bedrijven die complementair of van meerwaarde zijn, vereist 
allereerst grondige kennis van het eigen ecosysteem en vervolgens diepgaand inzicht in dat van

10

BRAINPORT
EINDHOVEN



BRAINPORT DEVELOPMENT
economische ontwikkelingsmaatschappij

andere nationale en internationale regio's en clusters. Door middel van business intelligence en 
waardeproposities brengen we de technologische competenties van het high tech ecosysteem van 
bedrijven en kennisinstellingen voortdurend in kaart.

We verankeren buitenlandse bedrijven als Techpro, Shimano en Delta Electronics in het regionale 
ecosysteem (Invest) en bieden bedrijven en kennisinstellingen uit Brainport Eindhoven ingangen bij 
internationale netwerken, voor het bevorderen van hun internationale business (Trade). We nemen 
bovendien initiatieven voor het starten van projecten en de vorming van innovatieconsortia, 
bijvoorbeeld op het gebied van additive manufacturing, medtech en fotonica (Innovate). We zoeken 
voortdurend naar efficiëntieslagen, slimmere manieren en betere analyses om nog beter aandacht te 
kunnen besteden aan de key accounts en de bedrijfsbezoeken die echt relevant zijn vanuit ons 
hoofddoel: innovatiesamenwerking.

Voorbeelden van rollen die wij vervullen
- We voeren toekomst- en technologie verkenningen uit waarmee we de kansen voor onze 

economie in beeld brengen voor specifieke nieuwe technologieën zoals we dat eerder ook 
hebben gedaan voor additive manufacturing, kunstmatige intelligentie, photonica en 
electrochemische conversie.

- We bouwen aan (inter)nationale netwerken gericht op het ontwikkelen, opschalen en 
benutten van nieuwe technologieën. Hiermee proberen we ook toegang te krijgen tot 
Europese programma's

- We proberen nieuwe kansen voor buitenlandse bedrijven te presenteren en daarmee 
bedrijven te verleiden om te investeren in onze regio. Daarnaast bieden we bedrijven uit onze 
regio de kans om in het buitenland aan de slag te gaan.

4. Branding Brainport Eindhoven
De afgelopen járen is er hard gewerkt om Brainport Eindhoven als merk in de markt te zetten. Een 
merk dat herkenbaar is voor mensen als technologische hotspot in de wereld. Het merk wordt steeds 
meer erkend en herkend. Nationaal en internationaal weten mensen wat er in onze regio te krijgen is 
en steeds meer partijen willen op een of andere manier aansluiting krijgen met onze regio.

Dit hebben wij in de afgelopen járen via Brainport meets Brainport (gehele netwerk) en Brainport in 
Bedrijf (gemeentelijke bijeenkomsten) voor het voetlicht gebracht. Door deze bijeenkomsten zijn 
successen inzichtelijk gemaakt, is de betrokkenheid in en met het ecosysteem vergroot en kan direct 
uitwisseling plaatsvinden tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden.

De komende járen willen we meer de menselijke kant van het merk benadrukken. Technologie is 
belangrijk maar het gaat uiteindelijk om het effect dat innovaties hebben op de mensen. We willen 
een regio brede omarming van het merk door inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en 
kennisinstellingen. Het merk gaat 'leven', zodat een bedrijf of inwoner inziet wat Brainport Eindhoven 
voor hen betekent. Door de afspraken met PSV en zijn vijf sponsoren over het gebruik van de 
merknaam en het logo 'Metropoolregio Brainport Eindhoven' op het voetbalshirt is een volgende stap 
gezet om dit bredere bereik te realiseren.

Met de activiteiten werken we aan het creëren van meer ambassadeurs, het verspreiden van de 
successen van de inzet die in onze regio wordt gepleegd en het kenbaar maken van nieuwe kansen.
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We bieden een podium aan aansprekende technologische voorbeelden en dragen deze voorbeelden 
ook zelf actief uit.

Voorbeelden van rollen die wij vervullen
- Regionaal: het organiseren van events, het uitbreiden van de toolbox voor onze partners en 

het uitbouwen van ons partnernetwerk met als doel het creëren van ambassadeurs voor het 
merk Brainport Eindhoven.

- Nationaal: het merk nationaal uitdragen door middel van een proactief persbeleid en het 
vertellen van ons verhaal aan relevante organisaties in het land.

- Internationaal: het verhogen van naamsbekendheid en het versterken van de associaties in 
relatie tot het merk Brainport Eindhoven. Dit kan doormiddel van de Engelstalige website, 
uitrollen van campagnes en het proactief benaderen van internationale relevante pers.

5. Public Affairs en samenwerking Rijk - Regio
Brainport Development onderhoudt al járen contacten met verschillende organisaties, partijen en 
instellingen. Hierbij valt te denken aan individuele ondernemers, ondernemersverenigingen, 
brancheverenigingen, onderwijs- en kennisinstellingen, gemeenten binnen en buiten de regio, de 
provincie, het Rijk en relevante partijen in Europa. Door deze contacten weten we goed wat er speelt, 
welke zaken aandacht vragen en via welke kanalen vooruitgang geboekt kan worden op voor de regio 
belangrijke dossiers. Met een aantal partijen stemmen wij iedere 6 weken de belangrijkste 
ontwikkelingen af. Lijnen worden met elkaar afgestemd waardoor met 1 geluid naar buiten kan 
worden getreden. Brainport Development trekt samen met de gemeente Eindhoven op in de public 
affairs aanpak rondom Den Haag en Brussel.
Dit alles heeft er in de afgelopen járen onder andere toe geleidt dat wij samen met ondernemers en 
kennisinstellingen toegang hebben gekregen tot Europese programma's, het verkrijgen van de 
mainport status, de Brainport Nationale Actieagenda en de Regio Deal.
Belangrijk is ook om ontwikkelingen met feiten en cijfers te kunnen onderbouw. Brainport 
Development verzorgt daarom al vele járen de monitoring van belangrijke (economische) cijfers en 
ontwikkelingen. Via de Brainport Monitor wordt inzicht verschaft in de gehele economische 
ontwikkeling maar ook specifieke thema's zoals het vestigingsklimaat, technologie en onderwijs en 
arbeidsmarkt.

Dit begint bij het ophalen van interessante en belangrijke ontwikkelingslijnen uit de regio. Daarvoor 
onderhouden wij veel contact met het bedrijfsleven maar hebben wij ook accountrollen ingericht naar 
de regio en in de laatste járen ook naar sub regio's. Wij willen in de komende meerjarenperiode samen 
met de subregio's aan de slag met het opzetten van nieuwe programma's en projecten. Voor deze 
programma's en projecten gaan wij samen aan het werk om tot benodigde financiering en 
regelwijzigingen te komen.
Een eerste succes op dit vlak hebben wij afgelopen jaar kunnen zien in de vorm van de 
financieringsregeling voorzieningen afkomstig uit de Regio Deal.

Verder blijven wij samen met de provincie optrekken op grote dossiers zoals onder andere de 
ontwikkeling van onze economische toplocaties, publiek waarborgen van essentiële eco-systeem 
infrastructuur, de versterking van sleuteltechnologieën en de bereikbaarheid van de gehele regio. 
Voorbeelden van succesvolle aanpak zijn de dóórontwikkeling van de campussen en andere 
toplocaties maar ook het maatregelenpakket Bereikbaarheid De Run Veldhoven. Een groot deel van 
de projecten die wij samen met de regio en provincie opzetten landen in de Brainport Nationale
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Actieagenda. Deze 'rolling' agenda moet in de nieuwe meerjarenperiode opnieuw worden aangevuld. 
Daarom is onze rol richting de sub regio's, regio en provincie daarom van belang.

Alleen met de Ínhoud uit deze gezamenlijke aanpak kunnen wij tot afspraken met het Rijk komen. Onze 
regio kan op veel vlakken oplossingen bieden voor uitdagingen waar ons gehele land voor staat. Dit 
vraagt soms echter enige ondersteuning in de vorm van financiële middelen dan wel aanpassing van 
geldende wet- en regelgeving. De ervaringen die wij de afgelopen járen op dit vlak hebben op gedaan 
blijven we graag inzetten voor alle partijen uit onze regio.

Voorbeelden van rollen die wij vervullen
- Accountrol naar gemeenten, subregio's en regio gericht op het ontwikkelen van nieuwe 

inhoudelijke projecten en programma's. Deze proberen we vervolgens te verbinden met de 
Brainport Nationale Actieagenda, Europese programma's en andere mogelijkheden.

- Ondersteuning van overheden bij het versterken van het vestigingsklimaat op het vlak van 
werklocaties (campussen), bereikbaarheid, woonomgeving en voorzieningen.

- Account rol naar provincie, Rijk en Europa om tijdig te signaleren welke verbindingskansen er 
liggen vanuit de kracht van onze regio en de behoeften van de hogere overheden. We maken 
capaciteit vrij om vooral aan te kunnen gaan sluiten op voor ons relevante Europese 
programma's.

- Opstellen van de Brainport Monitor waarmee duidelijke feiten en cijfers over de ontwikkeling 
van het eco-systeem in onze regio boven tafel komen. Daarnaast het uitvoeren van 
verkenningen op economisch of technologisch vlak waarmee vooruit gekeken kan worden.

6. Clusteren van nieuwe kansen en 'kickstarten van projecten'
We zoeken continu naar nieuwe kansen om technologie aan maatschappelijke oplossingen te 
verbinden, op te schalen en nieuwe ideeën van de grond te krijgen. Met een ontwikkelbudget en 
menskracht als cofinanciering starten we nieuwe projecten en programma's waarvoor 'trekkracht' in 
de regio blijkt te zijn. Onze activiteiten hierop worden in hoofdstuk 4 "versterken van het 
ecosysteem" verder toegelicht.
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4. Versterken van het ecosysteem, de multiplier voor inhoudelijke 
versnelling

Naast het onderhoud van het ecosysteem is het ook van belang nieuwe zaken te ontwikkelen en op te 
pakken. Brainport Development zet een beperkt financieel budget in om tot deze vernieuwing te 
komen. Het grootste deel van benodigde financiën dient verworven te worden via 
subsidieprogramma's van provincie, Rijk en Regio of via Europese programma's zoals het nieuwe 
Horizon programma. Samen met bedrijven en kennisinstellingen weet Brainport Development op dit 
vlak al vele járen een grote multiplier te realiseren van het geleverde werkkapitaal.

Om ook in de nieuwe meerjarenperiode goed met de verschillende partijen verder te kunnen gaan 
heeft Brainport Development in de afgelopen 1,5 jaar een technologie- en toekomstverkenning 
uitgevoerd. Op basis van vele gespreksrondes met bedrijven, kennisinstellingen en overheden zijn de 
belangrijke thema's voor de toekomst helder geworden zijn en we op een aantal van deze thema's 
reeds afspraken hebben kunnen maken met partijen over benodigde focus en commitment. Op andere 
zal vooral ingezet worden op het realiseren van clusters en vervolgens pas de stap naar een meer 
inhoudelijk programma. Eind 2020 zal de inzet verder uitgewerkt zijn en zullen afspraken met de 
verschillende partijen hierover gemaakt zijn.

1. Kenmerken om te komen tot concrete projecten
De juiste projecten zouden de 'stippen op de horizon' in de toekomstverkenning dichterbij moeten 
brengen. Tegelijkertijd mogen de projecten geen droombeelden blijven. Deze moeten te realiseren 
zijn in een tijdshorizon van twee tot tien jaar. Kans op gezamenlijk 'versnelsucces' lijkt het grootst waar 
een veelbelovend businessmodel samengaat met een herkenbaar maatschappelijk doel. Want dat 
betekent: goed voor draagvlak en wind mee bij het mobiliseren van benodigde (Triple Helix) krachten 
en middelen.

Daarom is onderstaande set van kenmerken toegepast, welke voornamelijk gelden voor thema's die 
we als "drivers" benoemen, zoals energie, mobiliteit, gezondheid, voeding en veiligheid:

« Er is sprake van een maatschappelijk belang;
« Er is aantoonbare relevante, zich snel ontwikkelende technologische kennis en kunde aanwezig in 

het ecosysteem van Brainport;
* Er is aansluiting bij een bestaand, dan wel een ontstaand, regionaal ecosysteem. Voor de realisatie 

van een project is de samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen (of op zijn 
minst twee van deze partijen) noodzakelijk, maar nog onvoldoende ontwikkeld. Juist daar heeft de 
samenwerking de stuwende kracht van de Triple Helix-samenwerking nodig;

» Er is aantoonbaar eigenaarschap/trekkracht vanuit overheid, bedrijfsleven of de kennisinstellingen 
aanwezig of dit kan gemobiliseerd worden in het ecosysteem (opdat er ook bereidheid is mensen 
en/of middelen beschikbaar te stellen);

» Er is altijd een economisch perspectief dat uit te werken is in werkgelegenheid, en/of 
schaalbaarheid, en/of exporteerbaarheid;

» De beoogde economische en maatschappelijke doelstellingen zijn haalbaar in een tijdshorizon van 
twee tot tien jaar, afhankelijk van de aard en de fase van de onderwerpen. Zo zijn 
innovatietrajecten m.b.t. sleuteltechnologieën langduriger dan bijvoorbeeld de implementatie van 
een proeftuin.
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Als we de vele denkbare thema's die 'drivers' zijn voor een duurzame economie, ijken aan deze 
kenmerken destilleren we volgende lijnen waarop we willen "versnellen" en extra versterking van het 
ecosysteem nastreven:

1. Grootschalig inzetbare, betaalbare technologie voor conversie en opslag van duurzaam opgewekte 
energie;

2. Koplopende, slimme en duurzame mobiliteitsoplossingen;
3. Slimme technologische toepassingen voor gezondheid, vitaliteit en zorg
4. High tech - agro en food innovaties voor een duurzaam voedselsysteem
5. Veiligheid

Daarnaast geldt dat een aantal 'enablers' om versterking vraagt. Een knellend probleem vormt de 
krappe arbeidsmarkt en in het bijzonder het grote tekort aan goed opgeleid technisch personeel. Dit 
in combinatie met volle orderportefeuilles, maakt dat ondernemers worden geleefd door de waan van 
de dag. Vooral het MKB heeft daardoor moeite om niet te missen technologische trends bij te benen, 
laat staan om te versnellen. Investeren in sleuteltechnologieën en het tijdig investeren in nieuwe 
technologieën is een voorwaarde om onze technologische koppositie te behouden. Voor scale-ups zien 
we aanhoudende moeite om risicodragend kapitaal te vinden. En dan kent het ecosysteem nog een 
paar zwakke plekken in een absolute 'basic': het woon-, leef-, en vestigingsklimaat. De woningmarkt 
en de bereikbaarheid staan onder druk, waarmee de regio aan aantrekkelijkheid en economische 
ontwikkelkracht inboet.

Op al deze fronten (de 'enablers') is er werk aan de winkel en de urgentie groot. We zien hier als 
mogelijke prioriteiten voor de regio:

6. Kwantitatieve en kwalitatieve tekorten op de arbeidsmarkt terugdringen;
7. Internationalisering van het onderwijs
8. Het MKB aanhaken op de digitale transitie binnen de maakindustrie;
9. Versterken sleuteltechnologieën voor economische kansen en maatschappelijke opgaves;
10. Risicodragende kapitaalfondsen entameren voor scale-ups
11. Vestigingsklimaat: wonen, bereikbaarheid en publiek waarborgen van essentiële eco-systeem 

infrastructuur

Voorlopige uitwerking van een aantal van bovengenoemde thema's is in bijlage toegevoegd. Deze 
thematische agenda bespreken we de komende maanden nog met de MRE, de provincie en het Rijk om 
de gedeelde doelen te identificeren.

Voorbeelden van rollen die wij vervullen
« Opzetten van benodigde clusters en een inhoudelijke agenda voor de thema's voeding en 

gezondheid. Doorontwikkelen van nieuwe lijnen rondom 'safety and security' onder 
andere met DITSS en Defensie.

« Opstarten en uitvoeren van de opgestelde focuslijnen voor de thema's Energie en 
Mobiliteit.

» Zoeken naar (Europese) programma en subsidie mogelijkheden om activiteiten van de 
grond te krijgen.

» Medewerkers van Brainport Development kunnen verschillende rollen vervullen in deze 
trajecten. Wij kunnen trekker zijn van activiteiten, verbinder tussen partijen, aanvrager en 
uitvoerder van (Europese) programma's.

►O
BRAINPORT
EINDHOVEN



BRAINPORT DEVELOPMENT
economische ontwikkelingsmaatschappij

►O
BRAINPORT
EINDHOVEN



BRAINPORT DEVELOPMENT
economische ontwikkelingsmaatschappij

►O
BRAINPORT
EINDHOVEN



5. Financiering
De manier van werken van Brainport Development kenmerkt zich door het over en weer verbinden 
van operationele, projectmatige en strategische activiteiten. In persoonlijk contact met bedrijven en 
kennisinstellingen halen we behoeften op en verwijzen we door naar mogelijkheden in het netwerk 
daarbij zorgen we voor nauwe betrokkenheid van onze overheidspartners. Daarnaast vertalen we deze 
behoeften naar structurele oplossingen en treden we er als één stem mee naar buiten in bijvoorbeeld 
lobby richting Den Haag, Brussel en brancheverenigingen zoals FME en VNO-NCW. Omgekeerd werken 
we ook 'van boven naar beneden' door strategische verkenningen, ontwikkelingen en ervaringen te 
vertalen naar oplossingen waar bedrijven uit onze regio concreet mee aan de slag kunnen. We kijken 
strategisch ver vooruit, werpen een blik op de toekomst en zetten een stip op de horizon en weten dit 
ook te vertalen naar directe acties zodat de regio snel kan aanhaken ontwikkelingen. Voor al deze 
activiteiten hebben we een basisorganisatie met een vaste kern van medewerkers georganiseerd 
waarvoor we met dit Meerjarenplan een basisfinanciering vragen.

1. Financiering van onze activiteiten
In hoofdlijnen bezien bestaat de financiering van Brainport Development NV uit twee grotere delen: 
de 'structurele basisfinanciering' en de meer 'incidentele financiering' van projecten en programma's. 
De structurele basisfinanciering is bedoeld voor de financiering van de basisorganisatie en -activiteiten 
van Brainport Development NV. Hierbij valt meer concreet te denken aan de inrichting van staftaken 
als ICT, HRM, directie, bestuurssecretariaat, financiële administratie en het beschikbaar stellen van de 
benodigde kantoorruimte, maar ook aan de bekostiging van basistaken ten behoeve van de regio die 
inmiddels een blijvende plek hebben gekregen bij Brainport Development; het zogenoemde 
'onderhoud van het ecosysteem'. Denk daarvoor bijvoorbeeld aan het ondersteunen van MKB- 
ondernemers, startups en groeiers in de hightech maakindustrie, onderwijsinnovatie maar ook aan 
belangenbehartiging ('public affairs') en marketing van Brainport Eindhoven en aan 
strategieontwikkeling voor de dóórontwikkeling van de economische structuur van de regio.

De basisfinanciering is in de achter ons liggende perioden voor het grootste deel geleverd door de vijf 
overheden die aandeelhouder zijn van Brainport Development NV te weten Metropoolregio 
Eindhoven (namens 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant) en de gemeenten Eindhoven, Helmond, 
Veldhoven en Best. Dit doen zij vanuit de rol en verantwoordelijkheid die de overheidspartners voor 
zichzelf zien in de Triple Helix-samenwerking, namelijk: partijen bijeenbrengen, samenwerking 
bevorderen, continuïteit bieden en daartoe langjarig een basisorganisatie met uitvoeringskracht 
financieren. Daarmee heeft Brainport Development een door de overheid gefinancierde 
basisorganisatie die open, transparant, voor eenieder toegankelijk is en ten dienste staat van alle 
onderwijs- en kennisinstellingen, gemeenten in de metropoolregio Eindhoven, en het hele hightech 
bedrijfsleven. Die overheidsbijdrage aan de basisfinanciering is verstrekt op basis van een 'Meerjaren 
uitvoeringsovereenkomst' van Brainport Development met, namens alle overheidsaandeelhouders, de 
Metropoolregio Eindhoven. In die uitvoeringsovereenkomst ligt vast waar activiteiten, prestaties en 
verantwoordelijkheden liggen bij de uitvoering van het Meerjarenplan en de daaruit volgende 
jaarplannen van de vennootschap.
Naast de overheidsbijdrage aan de basisfinanciering leverden ook de kennis- en onderwijsinstellingen 
een jaarlijkse 'in cash' bijdrage aan de structurele basisfinanciering van de vennootschap.

De incidentele financiering van projecten en programma's, het tweede deel van de begroting van 
Brainport Development, is als het ware te zien als een 'derde geldstroom' die naar de vennootschap 
zelf stroomt óf via haar naar de partners in de regio. Met de eigen personele inzet en financiële 
middelen (projectontwikkelbudget) uit de structurele basisfinanciering als zogenoemde
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'cofinanciering' kan de vennootschap private, provinciale, nationale en Europese financiële middelen 
genereren voor zijn taken, projecten en programma's op terreinen als Talent, Innovatie, Smart 
Mobility, et cetera. Dit 'tweede' deel van de begroting kan in omvang sterk fluctueren en is met name 
afhankelijk jaarlijkse projectenportefeuille. In dit deel van de begroting spelen ook het regionale 
bedrijfsleven en de kennis- en onderwijsinstellingen hun grootste rol. Naast de inhoudelijke inbreng 
die zij hebben in het aanbrengen van de strategische focus van de activiteiten en het optreden als 
'trekker' van een groot aantal van de activiteiten dragen zij ook bij ('in cash' of 'in kind') aan de 
financiering van de projecten. Historisch gezien blijkt onze vennootschap in staat om op de structurele 
basisfinanciering die zij van de overheden ontvangt een multiplier van 2 tot 3 te realiseren voor project
en programmafinanciering. Dat betekent dat we, bovenop de basisfinanciering, tussen de 5 tot 9 
miljoen Euro financiering uit andere bronnen genereren. Daarmee maken we een meervoud van 
projecten en programma's ter stimulering en versterking van de economische structuur van Brainport 
Eindhoven mogelijk.

Voorstel voor een nieuwe Meerjaren overheidsbasisfinanciering
Met het einde van de huidige Meerjarenovereenkomst in zicht (per 31-12-2020) is het proces opgestart 
om te komen tot een nieuwe Meerjaren uitvoeringsoveenkomst met de Metropoolregio Eindhoven. 
Daarbij wordt wederom gericht op een vierjarige periode, ditmaal eindigend op 31-12-2024. Brainport 
Development streeft ernaar om bij de nieuwe Meerjaren overheidsbasisfinanciering wel het recht te 
krijgen op een jaarlijkse inflatiecorrectie, een inflatiecorrectie conform de indexeringsmethodiek van 
de Metropoolregio Eindhoven. Dit voorstel zal in de periode december 2019 tot februari 2020 in nauw 
overleg met de overheidspartners van de vennootschap (Eindhoven, Helmond, Veldhoven, Best en 
Metropoolregio Eindhoven) verder uitgewerkt worden.
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BIJLAGE - uitgewerkte thema's versterking van het ecosysteem

Technologie voor conversie en opslag van duurzaam opgewekte energie

Wat is de win-win situatie?
Het versneld ontwikkelen en vermarkten van grootschalig inzetbare, betaalbare technologie voor 
conversie en opslag van energie is nodig om de energietransitie te maken, maar helpt ook in het 
behalen van bredere duurzaamheidsdoelstellingen. Het gaat om een essentiële schakel in de 
energietransitie die enorme kansen biedt voor de kennisintensieve maakindustrie in de regio. 
Daarnaast beschikt de regio al over veel innovatieve producten die direct een impact kunnen hebben 
op energie- en klimaatdoelstellingen. Het is belangrijk deze producten versneld op te schalen, daarmee 
ervaart de regio meteen duurzaamheidsvoordelen maar wordt ook de economie direct gestimuleerd.

Waarom is versnellen hier mogelijk?
De HTSM sector in Brainport Eindhoven beschikt over benodigde kennis en kunde op het gebied van 
elektrochemische conversie 8i materialen, meet- en detectietechnologie, productietechnieken en 
kostenefficiënt produceren. De regio biedt verder verschillende proeftuinmogelijkheden, waaronder 
bij Bavaria en Metalot (Metal Fuels opschalen van laboratorium naar praktijk), Eindhoven Airport 
(potentieel fieldlab voor brede energieoplossingen en technologie ontwikkeling) en Brainport Smart 
District (energieoplossingen in de woonomgeving).

De grootste kansen die versnelling behoeven:
* Realisatie van het Battery Competence Center waarin een cluster van ondernemers en 

kennisinstellingen samenwerken op verschillende lijnen: het scholen van mensen rondom 
batterijen (juiste competenties meegeven), marktbundeling batterij-afnemers, Business Case 
Re-use 81 Recycling en ontwikkeling Solid State Batterij.

« Ontwikkeling van de electrolyser van de toekomst: in Brainport Eindhoven wordt gewerkt aan 
betere, kleinere, efficiëntere electrolysers. Om een doorbraak te bereiken is nauwe 
samenwerking in de regio nodig (opschalingscycli realiseren).

» Ontwikkeling Direct Air Capture C02: deze technologie is beschikbaar, maar moet nog 
doorontwikkeld worden. Focus op CO2 die direct aan geleverd wordt, maar eventueel 
doorgroeien naar het winnen van C02 rechtstreeks uit de lucht. Dit biedt kansen om C02 
uitstoot direct te verminderen en er een duurzame brandstof van te maken.

* C02 -neutrale Metal Fuels: deze fuels leveren de regio een unieke propositie op. De 
verbrandingsmethode is C03-neutraal en kan volledig circulair worden bij voldoende 
beschikbaar metaalpoeder en waterstof. Opschaling van een lab-opstelling naar de praktijk 
heeft recent plaatsgevonden, in samenwerking met Bavaria. Verdere opschaling is nodig, 
nieuwe markten worden momenteel verkend. Gedacht kan worden aan de scheepsvaart en 
elektriciteitscentrales.

« Versneld naar de markt krijgen en grootschaliger inzetten van bestaande energie innovaties. 
De regio zou versneld moeten verduurzamen en dat is goed mogelijk met producten die hier 
in de regio ontwikkeld zijn en geproduceerd worden. Te denken valt aan elektrisch vervoer, 
opwekkingsmogelijkheden, led verlichting, laadinfrastructuur. Belangrijk om vragende partijen 
te organiseren en aanbestedingen uítte zetten die de kans van gebruik vergroten.

Wat zien we dat er nog moet gebeuren ?
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De maakindustrie moet meer aandacht krijgen voor en werk maken van economische kansen die 
conversie en opslag van energie met zich meebrengt. Een nog ontbrekende, concrete marktvraag, 
bijvoorbeeld vanuit een OEM'er, werkt het uitblijven van actie in de hand.
Daarnaast is het voor bestaande producten van belang dat aanbestedingen uitgezet gaan worden 
zodat producten daadwerkelijk versneld toegepast kunnen gaan worden en daarmee de positieve 
effecten versneld in de regio ervaren kunnen worden.

Wat zetten we daarom op de versnellingsagenda?
» het activeren van de maakindustrie door het creëren van een markt, bijvoorbeeld door het 

vinden van, dan wel zelf realiseren van, een OEM'er of door het bundelen van vragende 
partijen;

« projectontwikkeling gericht op opschaling van nieuwe technologie van een lab-opstelling naar 
een industriële setting.

« marktontwikkeling door partijen te informeren over de positieve effecten van bestaande 
producten.

Met wie werken we hierop samen ?
Onderzoeksinstellingen als TNO, TU/e, DIFFER aan de ene kant, en te clusteren hightech maakbedrijven 
aan de andere kant.
Over vijf jaar hebben we bereikt:

» Electrolyser van de toekomst: de nieuwe kostenefficiënte electrolyser is ontwikkeld en op de 
markt. Er is een marktvraag (OEM'er) georganiseerd en de toeleverende markt is in staat te 
leveren;

« Metal Fuels: over vijfjaar is de elektriciteitscentrale op basis van Metal Fuels een feit en is de 
verbrandingsmethode ook volledig circulair te maken.

* Direct Air Capture CO2: Eindhoven Airport is als fieldlab ingericht en Direct Air Capture is 
bewezen als succesvolle technologie.

* Batterijen: een succesvolle recycling en re-use case is gerealiseerd en 3d solid state batterijen 
zijn in productie gebracht. Met zijn kennis en industrie lijkt onze regio enorme kansen te 
hebben om positie te verwerven in batterijen voor heavy duty vehicles. Maar ook andere typen 
batterijen zijn kansrijk door de complexiteit van het gehele batterij systeem dat vergelijkbaar 
is met de high tech systems in onze regio.

Voorbeeldprojecten:
« Op Eindhoven Airport tanken vliegtuigen een duurzame brandstof gemaakt van rechtstreeks 

uit de lucht gewonnen CO2.
« 's Werelds eerste solar/synthetische tankstation is in de regio gerealiseerd, mede op basis van 

direct air capture en electrolyse technologie.
* Het Philipsstadion is een showcase van energieoplossingen op alle vlakken van opwekking, 

besparing en opslag tot vervoer en laadinfrastructuur.
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«oplopende, slimme en duurzame mobiliteitsoplossingen

Wat is de win-win situatie?
Door slimme mobiliteitsoplossingen te ontwikkelen en te koppelen aan infrastructurele opgaven, 
werken we aan een toekomst waarin de Brainport regio schoner, veiliger, toegankelijker en beter 
bereikbaar is. Tegelijkertijd maakt mobiliteit op een positievere manier dan ooit verdere groei van 
welvaart en welzijn van de regio mogelijk, zonder negatieve neveneffecten die daar nu afbreuk aan 
doen, zoals C02 uitstoot, fijnstof, geluidsoverlast, verkeersslachtoffers, files en ruimtebeslag.

Waarom is versnellen hier mogelijk?
Brainport Eindhoven is de bakermat van slimme mobiliteit. Denk aan Here en TomTom als 
grondleggers van navigatietechnologie. De regio kent een enorme concentratie van automotive 
bedrijven. Het gaat om grote namen als DAF, VDL Group en NedCar en daaraan verknoopte kleinere 
spelers, inclusief steeds meer ICT-bedrijven die kansen pakken op de markt voor 'slimmer rijden'. Al 
met al bevindt zich in Zuidoost-Nederland het grootste deel van de Nederlandse automotive sector, 
inclusief relevante kennis- en innovatie hotspots als de Automotive Campus in Helmond en TU/e.
De economie van de regio groeit, met als gevolg een toename van de hoeveelheid mensen die in de 
regio wonen en/of werken en van het aantal verplaatsingen. Door mobiliteit en de manier waarop wij 
reizen anders in te richten kan de regio zich onderscheiden als Smart Mobility regio. De focus ligt 
daarbij op het verhogen van de aantrekkingskracht van OV/deelmobiliteit/overige modaliteiten ten 
opzichte van de 'eigen auto' wanneer het gaat om verplaatsingen van personen, en efficiënter om te 
gaan met logistiek en het verplaatsen van goederen.
Daarnaast leeft het thema slimme en groene mobiliteit bij overheden. Verschillende 
beleidsinstrumenten ondersteunen de versnelling waar het gaat om het toekomstbestendiger maken 
van de regio op het gebied van mobiliteit. Twee instrumenten behartigen de belangen van de 21 
Brainport gemeenten en de provincie: ZO Slim Bereikbaar en SmartwayZ.NL. Beide programma's 
beogen innovatieve mobiliteitsoplossingen met daarnaast een koppeling van slimme mobiliteit en 
infrastructuur.

De grootste kansen die versnelling behoeven:
Het meest kansrijk is inzetten op Smart Hubs. Deze verzamelpunten van verschillende 
vervoersstromen en modaliteiten maken het mogelijk om reizen (van personen en goederen) 
effectiever en efficiënter te organiseren. Dat gebeurt op basis van een breed en divers vervoersaanbod 
en op elkaar aansluitende (deel)systemen. Smart Hubs fungeren tegelijkertijd als kapstok waar een 
drietal technologische pijlers onder hangen:

» Artificial Intelligence (Al)
» Connected and Automated Driving (CAD)
» Mobility-as-a-Service (MaaS).

Deze pijlers kunnen, zeker in combinatie met Smart Hubs, een positieve bijdrage leveren aan schoner 
en veiliger vervoer en verhoogde bereikbaarheid van de regio.
Op alle drie deze pijlers is al trekkracht georganiseerd:

« Al: binnen het EAISI Instituut van de TU/e zal een programma worden ingericht dat zich richt 
op de koppeling tussen Artificial Intelligence en Mobiliteit.

» Connected and Automated Driving: het ICADI (International Connected S Automated Driving 
Institute) is een samenwerkingsverband waarin kennisinstellingen, bedrijven en overheden 
samenwerken aan de realisatie van autonoom rijdende voertuigen. ICADI werkt aan een
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standaard voor CAD rondom het verzamelen en gebruik van data, die zijn opgehaald door 
bijvoorbeeld voertuigsensoren en infrastructuur. Hiernaast is er het Fabulous project dat zich 
richt op zelfrijdende shuttles als collectief vervoer.

* MaaS: een MaaS pilot wordt gestart in Eindhoven, waarin gemeente Eindhoven en ASML zullen 
toetreden als launching customers van een MaaS-dienst. Het doel is om deze MaaS-dienst 
verder uit te rollen in de regio en te zorgen voor opschaling van het aantal gebruikers 
(werkgevers/werknemers en privé). De MaaS Pilot Eindhoven is ėėn van de zeven nationale 
MaaS Pilots waarbij deze pilot CChneutraal j emissieloos vervoer tot doel heeft.

Wat zien we dat er nog moet gebeuren?
» Regionale visie: al staan Smart Hubs hoog op de agenda, wat nog ontbreekt is een eenduidige, 

regionale visie en interpretatie van wat een fijnmazig netwerk van Smart Hubs precies inhoudt. 
Daarom wordt nu een regionale visie ontwikkeld, die door de regio gedragen moet worden om 
het mobiliteitssysteem van de 21 gemeenten gezamenlijk te verbeteren.

* Toekomstvisie Smart Hubs: we moeten de toekomstvisie van de Smart Hubs (en dus het 
toekomstige mobiliteitssysteem) bewaken. Dit wil zeggen dat een transitie waarin Smart Hubs 
een hoofdrol spelen, voldoende ruimte laat voor een bijdrage van nieuwe Smart Mobility 
initiatieven in de toekomst.

» Dóórontwikkeling technologieën en applicaties: we zijn nu al heel goed (maar niet uniek) in 
het "parallel autonoom rijden" en in connected driving m.n. wat betreft heavy duty vehicles. 
Daar liggen al kansen en applicaties zullen de komende járen steeds getest en verbeterd 
worden. Om een koppositie te kunnen behouden, ook in de ontwikkeling naar full automation 
van voertuigen is echter een grote inspanning nodig om op vlak van Al het juiste niveau te 
hebben.

» Focus op automotive industrie vergroten: bestaande uitvoeringsprogramma's (ZO Slim 
Bereikbaar I Smartwayz I Regio Deal) hebben focus op smart mobility. Daarbij is er geen 
directe aandacht voor automotive (denk hierbij aan batterijen met crossover energie, 
powertrains, etc). In de regio hebben wij grote automotive partijen (VDL, DAF, Nedcar, 
Lightyear, etc) incl. toeleveranciers die op dit moment geen directe link hebben met de 
programma's (het zijn geen smart mobility bedrijven).

Wat zetten we daarom op de versnellingsagenda ?
* Een regionale visie op slimme en duurzame mobiliteitsoplossingen en de regio inrichten als 

field lab hiervoor. In dit kader moeten Smart Hubs in de regio gerealiseerd worden en overige 
verbindende infrastructuur worden ingericht. De ontwikkelingen binnen de technologische 
pijlers leveren een directe bijdrage aan Smart Hubs en omgekeerd: dat Smart Hubs bijdragen 
aan betere MaaS diensten, aan implementatie en uptake van CAD, en mogelijk aan het opdoen 
van nieuwe inzichten in vervoersstromen middels Al.

* Focus op connected en automated driving: daarvoor investeren In Al.
« Inventarisatie van bedrijven en (ontbrekende) competenties in de automotive industrie. Op 

basis daarvan activiteiten definiëren. Vanuit de overheid is bijvoorbeeld beleid gevoerd 
rondom met name duurzaamheid, wat directe gevolgen zal hebben voor de automotive sector 
en de daarbij behorende waardeketen.

Met wie werken we hierop samen ?
We werken samen met verschillende overheden: de 21 Brainport Gemeenten, de Provincie Noord-
Brabant, kennisinstellingen zoals de TU/e, clusters waaronder AutomotiveNL, en het bedrijfsleven (als
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aanbieder én afnemer van Smart Mobility oplossingen). Daarnaast werken we samen met alle bij ZO
Slim Bereikbaar en SmartwayZ.NL betrokken partijen.

Over vijf jaar hebben we bereikt:
» De realisatie van ten minste drie Smart Hubs waar verschillende modaliteiten zijn aangesloten 

en waar dagelijks gebruik van wordt gemaakt. Tenminste één van de Smart Hubs is 
gelokaliseerd aan de rand van de regio Brainport (op circa 30 — 40 kilometer van het 
centrumgebied) om duidelijk te maken dat we geloven in een toekomst waar we met collectief 
vervoer het economisch drukste gebied bereikbaar houden;

» We realiseren snelfietspaden tussen de subregio's, de centra van Helmond en Eindhoven.
* De HOV-banen in de regio worden gepositioneerd als living-lab-faciliteit, tezamen met de 

testweg tussen Helmond en Eindhoven. Wie slimme en duurzame mobiliteitsoplosssingen in 
praktijk wil testen, is welkom in Brainport.

« Een open MaaS dienst in de Brainport Regio f Zuid-Oost Brabant die voor iedereen toegankelijk 
is en een self-sustainable business case heeft;

« Pilots op het gebied van Connected and Automated Driving onder de vlaggen van Fabulous en 
ICADI, die de basis vormen van implementatie van CAD-technologie op verschillende locaties. 
Bijvoorbeeld autonoom vervoer over campussen of de verbinding tussen het Station Helmond 
en de Automotive Campus.

« ICADI Instituut (International Connected 8t Automated Driving Institute) waarin bedrijven en 
kennisinstellingen samenwerken aan de realisatie van autonoom rijdende voertuigen. De data 
die via de gezamenlijke sensoring vrijkomt wordt toepasbaar gemaakt voor nieuwe doeleinden 
zoals bijvoorbeeld wegenonderhoud.

Een voorbeeldproject:
De realisatie van ten minste drie Smart Hubs.
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Slimme technologische toepassingen voor gezondheid, vitaliteit en zorg

Wat is de win-win situatie?
Mensen worden ouder, maar het aantal gezonde levensjaren neemt niet toe. Meer dan de helft van 
de ouderen krijgt nog steeds te maken met chronische aandoeningen. Dit maakt onze samenleving 
kwetsbaar, ook omdat de zorgkosten onverminderd blijven stijgen. Dit vraagt om snellere toepassing 
van beschikbare technologie, een andere manier van het organiseren van de zorg met meer 
mogelijkheden voor de patiënt om zelf regie te voeren. De maatschappelijke uitdaging van het gezond 
houden van een steeds ouder wordende bevolking is actueler dan ooit en de daaraan gekoppelde 
economische kansen zijn overduidelijk. Brainport Eindhoven heeft alles in huis om 'slimme' 
technologische toepassingen voor gezondheid, vitaliteit en zorg verder te ontwikkelen en vermarkten, 
en in het bijzonder als het gaat om het verbeteren van de precisie, snelheid en betrouwbaarheid van 
medische technologieën en producten (voor diagnose, behandelingen en zorg).

Waarom is versnellen hier mogelijk?
Brainport Eindhoven kent een groot aantal bedrijven in medische technologie waarin health en 
hightech elkaar versterken. Medtech is goed voor ruim 1.300 patenten per jaar, 135 bedrijven en 3.200 
fte, second- en third-tier suppliers nog niet meegeteld. De keten is in werkelijkheid dus nog groter.
Als belangrijke voorwaarde voor versnelling geldt het tegengaan van versnippering en bouwen aan 
kennis-concept-technologie-markt-ketenverbanden die innoveren voor oplossingen voor de 
problemen van nu en later. Het Brainport ecosysteem biedt daarvoor mogelijkheden bij uitstek. De 
open Brainport manier van samenwerken zorgt van nature voor een goede verbinding tussen diverse 
partijen. Zo is in 2012 de Coöperatie Slimmer Leven opgericht vanuit het Brainport Health Innovation 
programma. Dit zorginnovatienetwerk telt 60 leden die samen uitdagingen aanpakken rondom 
gezondheid en vitaliteit. Een voorbeeld van een ander samenwerkingsverband is Brainport Healthy 
Living Lab dat zich richtte op het versneld opschalen van zorgdiensten en de voedingsbodem vormde 
voor programmalijnen in de Brainport Nationale Actieagenda en de Regio Deal Brainport Eindhoven.

De grootste kansen die versnelling behoeven:
De grootste kansen liggen daar waar het lukt om het ecosysteem verder te versterken en in stelling te 
brengen voor het vergroten van innovatiekracht, het verdienvermogen en de maatschappelijke 
toepassing van medtech in Brainport Eindhoven. Het is een gevarieerde en complexe sector, waarin 
het ontwikkelen van een nieuw product (of dienst) vaak meer dan tien jaar in beslag neemt. De kans 
van slagen is hierbij minder dan 10Vo en de benodigde investeringen zijn erg groot. Ook gevestigde 
start-ups en MKB-bedrijven lopen tegen problematiek aan rondom markttoelating, financiering van 
innovatie, bekostigingssystematiek, internationalisering en digitalisering. Hierdoor hapert de innovatie 
'levenscyclus'.

Wat zien we dat er nog moet gebeuren ?
Doorslaggevend voor maximale snelheid en succes, is kennis van het gehele ontwikkelingsproces, 
financiering en een netwerk van ketenpartners. Ook al bij de start van een project. Dergelijke kennis 
en zo'n netwerk zijn bij een (startende) ondernemer echter lang niet altijd aanwezig. Partijen komen 
elkaar niet op een natuurlijke manier tegen vanwege de complexiteit van de markt en het zorgmodel.
Clustering, publiek/private samenwerking en collectiviteit zijn daarom noodzakelijk. Als we bestaande 
netwerken en initiatieven aan elkaar verbinden en kunnen uitbreiden, creëren we een omgeving 
waarin testen en opschalen mogelijk is en daarmee zou het snel naar de markt brengen van 
zorginnovaties een onderscheidende sterkte van Brainport kunnen worden.
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Bovengenoemde vraagt om:
* Krachtenbundeling gericht op innovatie van de 'levenscyclus' (het pad van innovatie tot gebruik in 

de praktijk) van medtech bedrijven: het optimaliseren van de time-to-market en van 
opschalingsmogelijkheden in de Nederlandse thuismarkt én internationale markten.

* Vooroplopen in de ontwikkeling en toepassing van technologieën die care en cure gaan 
veranderen: data-science, Al en digitalisering.

« Meer aandacht voor oplossingen voor preventieve gezondheid en vitaliteit waardoor mensen 
langer gezond, zelfstandig en inzetbaar blijven.

« Bottom up agendavorming plus gaan werken vanuit 'gezamenlijke missies of roadmaps': 
een integrale health agenda opstellen met maatregelen om Brainport Eindhoven in haar kracht te 
zetten als dé plek waar innovaties versneld naar de markt worden gebracht, waar nieuwe 
technologieën kunnen landen en waar inwoners als eerste profiteren van deze ontwikkelingen.

Wat zetten we daarom op de versnellingsagenda?
« Medtech clustering: inventariseren, aanjagen en bouwen. Dit sluit aan op de toekomstverkenning: 

high tech systemen en robotica in gespecialiseerde zorgcentra. Mapping en analyse van het 
medtech veld in Brainport Eindhoven is nodig om focus aan te brengen en projecten te bepalen. 
Vanuit deze inventarisatie moeten we de inhoudelijke kansen in kaart gaan brengen: waar kunnen 
medtech oplossingen in onze regio daadwerkelijk geïmplementeerd worden? De win-win-win lijkt 
hier voor de hand te liggen, maar er is meer organisatiekracht nodig om van idee naar realisatie te 
komen.

We merken dat partijen in de zorg en medtech heel graag intensiever aanhaken bij het Brainport 
ecosysteem en zoeken naar ingangen om tot meer samenwerking of afstemming te komen. Met name 
start-ups in de medtech-sector hebben moeite om aansluiting te krijgen bij het ecosysteem en bij het 
vinden van kapitaal (zie aldaar). Brainport Development brengt collectieve, gedeelde belangen en 
uitdagingen in kaart en gaat clusteren.
« Data: vooroplopen in de ontwikkeling en toepassing van deze technologieën die care en cure gaan 

veranderen en vooroplopen in de adoptie en adaptatie hiervan.

Daartoe kennis en kunde over 'Digitalisering in gezondheid en zorg' in de regio samenbrengen. 
Aansluiting bij de toekomstverkenning:
» Grootschalige analyse gezondheidsdata 
» Link naar Digitale Zorginfrastructuur project
« Onderzoeken of verbreding en regionale uitrol e/MTIC platform haalbaar is 
« Link naar Cyber Weerbaarheidscentrum Brainport 
» Link naar onderwijs 
» Vitaliteit
Aansluitend op de toekomstverkenning: transitie van zorg naar preventieve gezondheid. Aanhaken en 
bij elkaar brengen van verschillende initiatieven zoals Vitality Living lab, FITT initiatief, PSV 
samenwerking.

* Brainport smart S connected cure 8t care agenda
Naar onze inschatting is bundeling nodig in dit veld. Er zijn veel goede initiatieven, die vaak nog 
onvoldoende vanuit één agenda werken. Dit, samen met Slimmer Leven, verder stroomlijnen lijkt een 
eerste noodzakelijke stap om inhoudelijk te kunnen prioriteren.
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In 2020 is een integrale health agenda opgesteld met een coherente ambitie en aanpak die waar 
mogelijk uitgaat van enkele gezamenlijke 'missies' die partijen, instrumenten en middelen met elkaar 
verbinden.

Met wie werken we hierop samen ?
De bestaande strategieën van Slimmer Leven en Brainport Eindhoven vormen het uitgangspunt voor 
de gezamenlijke agenda, ambitie en aanpak. Daarnaast kijken we naar welke bestaande initiatieven 
we kunnen opschalen/verbreden/versterken, met partners als BOM, e/MTIC, Brainport Industries, 
MRE, provincie, TU/e, etc. eventueel gebruikmakend van subsidies EU/Provincie/Rijk. Daarnaast 
verkennen we welke initiatieven er al lopen en die we meer massa kunnen geven.

Over vijf jaor hebben we bereikt:
* Dat er een aantal sterke georganiseerde kennis-concept-technologie-markt-ketenverbanden 

staat die samen innoveren vanuit een coherente ambitie en aanpak, die waar mogelijk uitgaan 
van gezamenlijke 'missies of roadmaps' en die partijen, instrumenten en middelen met elkaar 
verbinden. De organisatievorm en organisatiegraad van die ketenverbanden volgt functioneel 
uit de inhoudelijke ambitie.

* Dat er een coördinerend Brainport 'smart ä connected cure S care' cluster is dat zich actief 
inzet voor meer samenhang tussen diverse initiatieven, agenda's en partijen op het gebied van 
slimme toepassingen voor gezondheid en zorg in Brainport Eindhoven. Dit platform zorgt voor 
samenwerking, voor gezamenlijke agendavorming en een coherente benadering, voor interne 
en externe profilering en heeft organiserend vermogen om initiatieven en nieuwe 
ketensamenwerkingen op te starten. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar health data en de 
technologieën die in de regio nodig zijn voor de ontwikkeling en toepassing van technologieën 
die care en cure gaan veranderen: data science, Al en digitalisering.

Voorbeeldprojecten:
Nader te definiëren o.b.v. van verdere brainstorm en inhoudelijke agenda na clustervorming.
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High tech - agro en food innovaties voor een duurzaam voedselsysteem

Wat is de win-win situatie?
Het huidige systeem van voedselproductie, verwerking en transport is niet duurzaam, draagt bij aan 
klimaatverandering, leidt tot uitputting van grondstoffen en er vindt veel verspilling plaats. Er is steeds 
meer voedsel nodig voor de groeiende wereldbevolking. Een groeiend aandeel van de bevolking kent 
bovendien gezondheidsproblemen als gevolg van een eenzijdig dieet. Een andere, duurzame en 
hightech manier van meer voedsel produceren, staat dan ook hoog op de agenda binnen zowel 
provinciaal, nationaal als Europees beleid. Het is nodig om systeemsprongen te realiseren, waarmee 
de sector transformeert naar een sector, die precies, waardevol, verbonden en circulair is. Met meer 
toegevoegde waarde zodat verdienmogelijkheden voor de boeren en voor de industrie verbeteren. 
Brainport Eindhoven heeft, met zowel een sterke hightech als agrifood sector in huis, de potentie om 
tot oplossingen te komen en daarmee een grote, (internationale) markt aan te boren, voor in de regio 
ontwikkelde en geproduceerde voedselproductiesystemen. Bestaande hightech en ICT-bedrijven 
voegen een sector toe aan hun portfolio.

Waarom is versnellen hier mogelijk?
Hightech en agrifood zijn de belangrijkste economische sectoren voor de Brainport regio. De twee 
kunnen elkaar versterken: hightech biedt slimme oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen in de 
agrifood en agrifood biedt een praktisch veld om nieuwe technologie in te testen en toe te passen. Het 
gaat daarbij om het cross-over realiseren van baanbrekende innovaties, goed voor systeemsprongen 
in ketens. Er kan juist hier een nieuw ecosysteem "Eco-tech AgriFood" worden gebouwd op deze cross
over. Het gaat immers niet alleen om toepassing van nieuwe technologie, maar ook om nieuwe 
samenwerkingsvormen binnen ketens en tussen ketens.

Een vertrekpunt hiervoor is de bestaande samenwerking tussen Brabantse regio's binnen het Agri Food 
Innovation (AFI) programma, met financiering door Provincie IMoord-Brabant. Als hightech regio sluiten 
we aan op deze samenwerking, omdat er naar verwachting innovatieve doorbraken uit voortkomen 
binnen voor ons kansrijke applicatiegebieden. Als een 'enabler' geldt tenslotte ook proeftuin Foodtech 
Brainport in Helmond.

De grootste kansen die versnelling behoeven:
De meeste kansen biedt het (door)ontwikkelen van toepassingen binnen hightech/agrifood cross
overs waarmee in Brainport al eerste successen zijn geboekt:
» Precisielandbouw: robotisering, Al, sensoring 
« Conservering 
* Verwaarden van reststromen

Wat zien we dat er nog moet gebeuren?
Er moet nog veel gebeuren. We hebben nog geen goed zicht op ambitie en trekkracht in de regio. 
Daarom moeten we allereerst de geformuleerde ambities verder onderzoeken en met 
samenwerkingspartners en bedrijven in de regio bespreken. Op dit moment is er nog te weinig 
samenwerking tussen de sectoren hightech en agrifood, ondanks de kansen die er liggen. Een oorzaak 
zijn verschillen in (innovatie)cultuur en structuur. De agrifoodketen is zeer gefragmenteerd en kent 
veel MKB-bedrijven waardoor projecten kleinschalig blijven. Bijgevolg is er ook sprake van beperkt 
beschikbaar vermogen en een geringe investeringsbereidheid. Dit vraagt om actie als het gaat om:
» Het actief matchen van agrifood en hightech spelers in het kader van business development;
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» Met stakeholders en partners uitzoeken hoe kansrijke projecten op te schalen, onder andere door 
tot adequate financieringsconstructies te komen.

Wat zetten we daarom op de agenda?
« Hightech en agrifood verbinden:
« Het ambitieniveau helder maken samen met bedrijven en kennisinstellingen in de regio en met 

Provincie Noord-Brabant, BOM, Agrifood Capital en REWIN;
» In kaart brengen van bedrijven met (sleutel)technologieën, smart farming en food processing 

toepassingen, die verbonden kunnen worden met de uitdagingen van agrifood bedrijven;
« Eerste stappen zetten ter versterking van cross-overs tussen agrifood en hightech: aan de hand 

van concrete projecten partijen aan elkaar verbinden en kleinschalige samenwerkingen starten. 
Hiermee bijdragen aan een snellere dóórontwikkeling van sleuteltechnologieën (fotonica, 
sensoring, imaging, Al enz.) en adaptatie hiervan door het bedrijfsleven. Ofwel: klein beginnen en 
dan uitbouwen.

« Clustervorming:
Met focus op "verwaarding van plantaardige reststromen", geformuleerd als "moonshot" in het AFI. 
Hierop bedrijven (MKB) en kennisinstellingen bij elkaar brengen. Dit alles met een leidende rol voor 
Foodtech Brainport.

Met wie werken we hierop samen ?
Met Agrifood Capital en REWIN binnen de genoemde Agri Food Innovation (AFI) samenwerking. Binnen 
de regio zien wij Foodtech Brainport als de belangrijkste trekker op het gebied van hightech/agrifood 
cross-overs. Verdere samenwerkingen o.a. met Uvll, WUR, TU/e, JADS, HAS om kennisgebieden samen 
te brengen. Verder zoeken we de samenwerking op met het bedrijfsleven, van MKB tot de grotere 
spelers.

Over vijf jaar hebben we bereikt:
" Dat er een coördinerend Brainport platform ís dat zich actief inzet voor meer samenhang tussen 

diverse initiatieven, agenda's en partijen op het gebied van slimme toepassingen voor smart 
farming en verwaarding van plantaardige reststromen.

» Business development: we gaan met bijeenkomsten agri-ondernemers 'binnen brengen' bij 
innovatieve? maakindustrie van Brainport. Er is tot op heden geen georganiseerde manier om 
succesvolle cross overs te verkennen.

Voorbeeldproject:
Foodtech Brainport als landelijk valorisatie fieldlab voor de verwaarding van plantaardige reststromen, 
een snellere dóórontwikkeling van sleuteltechnologieën (fotonica, sensoring, imaging, Al enz.) en een 
snellere adaptatie van nieuwe technologie door het bedrijfsleven en speciaal ook door het MKB.
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Kwantitatieve en kwalitatieve tekorten op de arbeidsmarkt terugbrengen

Wat is de situatie?
Naar verwachting is er tenminste nog drie jaar sprake van aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt 
plus een achterblijvende instroom in de juist voor Brainport Eindhoven zo belangrijke technische en 
IT-sector. Nog steeds kiezen te weinig leerlingen en studenten voor technologische profielen. 
Ondertussen neemt het aantal openstaande vacatures in tech 8l IT toe. Daar komt bij dat veranderende 
technologieën en digitalisering banen en de arbeidsmarkt veranderen. Zowel specifieke technologieën 
op het gebied van energie, mobiliteit, medtech en food, als in het algemeen sterk opkomende 
digitalisering, robotisering en Al. Hierdoor stijgt én verandert de vraag naar vaardigheden bij 
medewerkers in alle sectoren. Daarnaast is er nog steeds urgent behoefte aan mensen met medior en 
senior tech 8t IT profielen, waardoor instroom van internationaal talent zeker de komende járen 
relevant blijft. Het gevolg zijn toenemende tekorten aan personeel; niet alleen in de high tech en 
maakindustrie, maar ook in andere sectoren en op alle niveaus, zowel kwantitatief als kwalitatief. Dit 
remt groei en dus ook versnelling.

In de regio is de ambitie voor onderwijs en arbeidsmarkt om door middel van onderwijsinnovatie, leven 
lang ontwikkelen en balans op de arbeidsmarkt te komen tot een welvarende regio met welzijn voor 
de inwoners.

Wat zien we dat er moet gebeuren?
» Breed aanbod van technologie en internationalisering in het onderwijs;
» Het beter op elkaar laten aansluiten van bèta- en techniekonderwijs en arbeidsmarkt;
» Investeren in bij- en omscholing door middel van leven lang ontwikkelen.

Wat zetten we daarom op de agenda ?
« Verweven van sleuteltechnologieën in onderwijsaanbod voor kinderen vanaf de kinderopvang en 

voor leerlingen en studenten;
« Het inzetten van hybride docenten die actuele kennis meebrengen vanuit praktijkervaring naar het 

bèta- en techniekonderwijs;
« Het realiseren van optimaal op leven lang ontwikkelen ingerichte regionale 

onderwijsinfrastructuur, toegespitst op door het regionale (technologisch) bedrijfsleven 
gevraagde vaardigheden.

Met wie werken we hierop samen?
Regionale onderwijsinstellingen, regionale technologische werkgevers en overheden.

Over vijf jaar hebben we bereikt:
* Geen leerling in Brainport gaat van school, opleiding of studie zonder in aanraking te zijn gekomen 

met nieuwe technologieën en minimaal vijf innovatieve bedrijven in de regio;
« Binnen 5 jaar hebben alle scholen internationalisering verankerd in hun onderwijs;
» In het middelbaar, mbo-, hbo- en wo-onderwijs zijn eind 2021 100 hybride tech docenten in light 

vorm, en 10 hybride tech docenten in volledige vorm, vanuit minimaal 25 partnerbedrijven actief 
bij minimaal 8 regionale onderwijsinstellingen;

» Een regionaal dekkend opleidingsaanbod ten behoeve van leven lang ontwikkelen met betrekking 
tot sleuteltechnologieën.

BRAINPORT
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Een voorbeeldproject:

Brainport Educational Collaboration Area:
In 2024 heeft Brainport Eindhoven een dekkend opleidingsaanbod, met publiek-privaat gefinancierde 
onderdelen, gericht op sleuteltechnologieën, waardoor studenten, docenten en werknemers 
opleidingsmodules kunnen volgen op mbo-, hbo- en/of wo-niveau. Hierdoor leveren onderwijs en 
bedrijven snel de mensen af met de up-to-date kennis en vaardigheden waar het regionaal 
technologisch bedrijfsleven op dat moment behoefte aan heeft. Dit aanbod wordt bepaald en 
vormgegeven door een samenwerkingsverband van technologische bedrijven en onderwijsinstellingen 
in de regio.

BRAINPORT DEVELOPMENT
economische ontwikkelingsmaatschappij
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Internationalisering van het onderwijs

Wat is de situatie?
Internationalisering is niet meer weg te denken in onze samenleving en heeft effect op iedereen. Dat 
zien we ook terug in onze Brainport regio. Als we kijken vanuit economisch perspectief zien we dat een 
aantal (toekomstige) vaardigheden direct gelieerd is aan taalkennis, wereldburgerschap en 
interculturele vaardigheden. Daarnaast zien we de laatste járen een grote toename van internationals 
- zowel kennis- als arbeidsmigranten en statushouders - met kinderen die langer blijven in onze regio.

« Onze economie ontleent zijn kracht voor een groot deel aan internationalisering. Het is 
noodzakelijk te investeren in die kracht.

» Internationalisering strekt zich ook uit tot het onderwijs. In Brainport Eindhoven zien we 
internationalisering nadrukkelijk als een tweezijdige opdracht en kans:

» Het is noodzakelijk om alle leerlingen en studenten in onze regio goed voor te bereiden op hun 
toekomst waarin de samenleving en economie vragen om taalvaardigheid, wereldburgerschap 
en interculturele samenwerking.

« Het is noodzakelijk voor een goed vestigingsklimaat voor het aantrekken van internationale 
kenniswerkers uit het buitenland.

Wat zien we dat er moet gebeuren?
Daarom moeten we in Brainport Eindhoven samen werken aan de internationalisering van het 
onderwijs voor álle leerlingen en studenten en met alle onderwijsinstellingen en kennisinstituten.
Een brede aanpak voor de internationalisering van het onderwijs is niet alleen goed voor de kansen 
van iedere individuele leerling en student, maar ook voor onze samenleving als geheel. We willen een 
regio zijn waarin internationals onderdeel van onze samenleving zijn.
Het is van belang dat dit onderwerp concreet wordt opgepakt en structureel wordt ingebed in ons 
onderwijs. Voor en met de kinderopvang, onze basis- en middelbare scholen en ons middelbaar 
beroepsonderwijs en met een zeer divers scala aan andere Triple Helix stakeholders hebben we een 
visie ontwikkeld. Alle scholen moeten hiermee aan de slag en dit binnen vijfjaar structureel hebben 
ingebed in hun visie, beleid maar vooral in hun activiteiten, zodat veranderingen in taalvaardigheid - 
en dan met name Engels en Nederlands - meetbaar zijn en veranderingen in houding en gedrag 
merkbaar zijn. De leerling is ons einddoel, zij zijn onze toekomst. Echter de belangrijkste doelgroep om 
dit te kunnen bereiken is de docent.
Wat zetten we daarom op de agenda ?
We agenderen een brede visie op de internationalisering van het onderwijs waarin voor iedere leerling 
en student regulier en internationaal onderwijs één coherent systeem vormen:

» Alle kinderen in onze regio hebben recht op kwalitatief hoogwaardig onderwijs dat aandacht 
besteedt aan internationale vaardigheden, zijnde taalvaardigheid, wereldburgerschap, 
interculturele communicatie en samenwerking.

« Kinderen van internationals zijn onderdeel van onze samenleving en zijn daarom het beste op 
hun plek in het reguliere onderwijs.

» Kinderen van expats en kinderen van kenniswerkers die een korte tijd in Nederland verblijven, 
hebben recht op continuïteit van hun internationale leerlijn opleidend tot een diploma 
'International Baccalaureate' op de Internationale School Eindhoven (ISE).

Binnen de visie is er in onze regio plaats voor één geaccrediteerde internationale school, de ISE, die op 
basis van de huidige prognoses plek biedt aan maximaal 1.300 leerlingen wiens ouders expats zijn of 
internationals die voor een korte tijd in Nederland verblijven.

X)
BRAINPORT
EINDHOVEN



BRAINPORT DEVELOPMENT
economische ontwikkelingsmaatschappij

Het reguliere onderwijs in Brainport Eindhoven met internationals op hun school biedt onderwijs in 
'international classrooms' aan, wat bijdraagt aan inclusiviteit en integratie. We vragen in het kader van 
de Brainport Nationale Actieagenda van het Ministerie van OC&W hiervoor formele regelruimte zodat 
onze regio niet langer een beroep hoeft te doen op de IGBO- en IGVO regelingen.
Hoogwaardig internationaal georiënteerd onderwijs is een investering in individuele kansen en 
daarmee in een krachtige economie en samenleving van de toekomst. In Brainport Eindhoven dragen 
daarom alle partijen bij aan het welslagen van deze gezamenlijke visie. Samenwerking kan echter nooit 
in de plaats komen voor wettelijke taken; onderwijsinstellingen en overheden blijven verantwoordelijk 
voor de wijze waarop en mate waarin zij de brede internationalisering van het onderwijs vormgeven. 
Vanuit de Brainport-samenwerking kan hen daarbij wel ondersteuning worden geboden. Daartoe zijn 
deze visie en de daarbij behorende projectmiddelen opgesteld.

Met wie werken we hierop samen?
Met de kinderopvang, basis- en middelbare scholen, middelbaar beroepsonderwijsinstellingen en met 
een zeer divers scala aan andere Triple Helix stakeholders.
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Versterken sleuteltechnologieën voor economische kansen en maatschappelijke opgaves

Wat is de situatie?
Sleuteltechnologieën vormen, zoals de naam al zegt, de sleutel tot het ontwikkelen van nieuwe 
technologieën en applicaties. Zij worden gekenmerkt door een breed toepassingsbereik in innovaties 
en/of sectoren. Ze zullen de manier waarop we leven, leren, innoveren, werken en produceren 
ingrijpend veranderen en kansen bieden om problemen in de samenleving op te lossen. 
Sleuteltechnologieën zijn essentieel bij het oplossen van maatschappelijke uitdagingen en/of leveren 
een grote potentiële bijdrage aan de economie, door het ontstaan van nieuwe bedrijvigheid en nieuwe 
markten, het vergroten van de concurrentiekracht, en het versterken van de banengroei. Ze maken 
baanbrekende proces-, product- en/of diensteninnovaties mogelijk en zijn relevant voor de 
wetenschap, maatschappij en de markt.

Wat zien we dat er moet gebeuren?

* Vooroplopen op het gebied van sleuteltechnologieën is cruciaal voor Brainport om een 
relevante bijdrage te kunnen leveren aan oplossingen waar de wereld van nu om vraagt. 
Daarom moeten we goed identificeren welke sleuteltechnologieën ten grondslag liggen aan 
met name de toepassingsgebieden energie, mobiliteit, gezondheid en agrifood. En per sector 
de juiste sleuteltechnologieën verder brengen

« Brainport Eindhoven heeft een (potentiële) internationale koppositie in vier 
sleuteltechnologieën:

« Micro- en nano-elektronica 
» Advanced manufacturing (smart industry)
« Fotonica
» Digitale technologieën (w.o. Al).

Het is onze ambitie om tenminste op deze vier sleuteltechnologieën onze huidige koppositie te 
verstevigen of onze potentiële koppositie te behalen. Als regio willen en kunnen we een grote bijdrage 
leveren aan de nationale ambities op het gebied van sleuteltechnologieën en kunnen we 
gesprekspartner zijn om beleidsplannen verder te concretiseren. Hiervoor is aansluiting op 
onderzoeksprogramma's op provinciaal, nationaal en Europees niveau cruciaal. Vanuit Brainport 
moeten we het belang van (financiering van) sleuteltechnologie onderstrepen, juist in een tijd dat Den 
Haag en Brussel het beleid vooral op missie-gedreven doelen enten.

« Integreren van technologische kennis in producten en productieprocessen, oftewel toepassing 
van de sleuteltechnologieën . Dit vraagt systeemdenken - het verbinden van high tech 
complexe systemen en de integratie van verschíllende sleuteltechnologieën. En dit is waar 
Brainport Eindhoven in uitblinkt. De regionale kracht ligt in toepassingen en verbinden van 
systemen en het toepassen van technologische kennis ín (nieuwe) business modellen.

« Aansluiten op de inhoudelijke agenda's van de technologieprogramma's, zowel nationaal 
(Missiegedreven innovatiebeleid/KIA Sleutel technologieën,..) als Europees (RIS3,...). Boven 
genoemde systeeminnovatie vraagt naast onderzoek en innovatie namelijk om forse 
investeringen, bijvoorbeeld in infrastructuur, maar ook om het opnieuw doordenken, 
herdefiniëren en transformeren van het bestaande naar het nieuwe, vanuit een integraal 
systeemkader. Niet alleen disruptieve technologie, maar ook nieuwe standaarden,
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vernieuwingen in wet- en regelgeving, organisatievormen en businessmodellen, en — 
uiteindelijk - gedragsverandering spelen daarin een rol.

Wat zetten we daarom op de agenda ?

» Investeren in sleuteltechnologieën, zoals fotonica en Artificial Intelligence
* Komend jaar zal gericht geïnvesteerd worden in het opschalen van de productie en 

het opzetten van een ontwikkelfaciliteit voor geïntegreerde fotonica applicaties.
» Komend jaar wordt gericht geïnvesteerd in de versterking van Artificial Intelligence in 

Brainport Eindhoven, waarbij onze unieke kracht zit in het integreren en toepassen 
van deze technologie in systemen, in voor Brainport kansrijke toepassingsgebieden: 
mobiliteit, gezondheid en hightech systemen. Hiermee sluiten we aan op de nationale 
proposities, zoals het Strategisch Actieplan Al (SAPAI) van het kabinet, de Nederlandse 
Al Coalitie en platform Al van de FME.

* Nieuwe sleuteltechnologieën tijdig identificeren
» Om nieuwe sleuteltechnologieën te identificeren wijzen we een Chief Innovation 

Brainport aan (voor een dag per week). Deze persoon, die gezag heeft in het veld, 
heeft als belangrijkste taak innovaties uit het ecosysteem op te halen en weer terug 
te geven en het zodoende te voeden met nieuwe gezamenlijke innovatieve richtingen.

* We vormen een Innovation Board, waarin 'nieuwe' partijen en gezichten zitting 
nemen om onderdeel van ons ecosysteem te worden. Deze is een belangrijke voeding 
voor de Chief Innovation Officer.

« Coördineren van verschillende agenda's en consortiavorming:
Inventariseren van de betrokkenheid van de regionale stakeholders bij de Kennís- en Innovatie Agenda 
Sleuteltechnologieën en de Meerjarenprogramma's waar zij aan deelnemen. Op basis daarvan de top 
10 belangrijkste programma's en technologieën definiëren. Vervolgens analyseren waar we consortia 
kunnen vormen ter aansluiting op de inhoudelijke agenda's van technologieprogramma's, met 
betrekking van de Triple Helix: kennisinstellingen, MKBenz.

Met wie werken we hierop samen ?

Bedrijven, onderwijs-en kennisinstellingen en overheden (lokaal, regionaal, nationaal, Europees).

Voorbeeldproject:

Top instituut van Europese schaal en impact: Eindhoven Al Systems Institute (EAISI): De TU/e is al 
decennia actief op het gebied van Al en is ingebed in een regio met een track record van sterke 
samenwerking en verwevenheid tussen kennisinstellingen, bedrijven en overheden. Hierdoor heeft 
het nieuwe Al instituut een uitstekende uitgangspositie om op voort te bouwen. Met behulp van 
traditionele sterke punten in systeemtechniek en nauwe banden met de industrie, wordt het enorme 
potentieel van Al benut voor toepassingen in industriële systemen. Met andere kennispartners in de 
regio, zoals Fontys Hogescholen en TNO, kunnen bestaande samenwerkingsverbanden benut worden 
om de toepassing van Al verder vorm te geven. Zorgen voor clustering en brede verankering in de 
regio. EAISI belichaamt de ambitie van de Brainport regio in het algemeen en de TU/e in het bijzonder 
om wereldwijd een leidende rol te spelen in de verdere ontwikkeling van deze baanbrekende 
technologie. Om de ambitie waar te maken zijn forse investeringen nodig. De TU/e heeft al aangegeven 
hier de voor de komende vijf jaar C100 miljoen in te willen investeren, voor o.a. het aantrekken en 
opleiden van Al-toptalent, infrastructuur en onderzoek 81 ontwikkeling.

yo
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MKB aanhaken op de digitale transitie binnen de maakindustrie

Wat is de situatie?
MKB geldt als banenmotor van de economie. Digitalisering is een wereldwijde trend die de industrie, 
zowel grootbedrijf als MKB, radicaal verandert. Door de verregaande digitalisering, data gedreven 
economie en digitale verbinding tussen apparaten en productiemiddelen ontstaan nieuwe 
businessmodellen en sectoren. Hierin vooroplopen is cruciaal voor Brainport met het oog op behoud 
van de concurrentiepositie en van werkgelegenheid.
Een succesvolle digitale transitie van de maakindustrie geldt daarvoor als voorwaarde. Het punt is dat 
maakbedrijven al enorm veel op hun bord hebben. Ze moeten inspelen op smart industry 
ontwikkelingen zoals slim onderhoud, robotisering en 'servitization'. En op trends als verduurzaming 
en circulair ondernemen. Verder moeten ze zich wapenen tegen cybercriminaliteit en bevinden ze zich 
ook nog eens in een strijd om technisch talent.
We zien dat er in Brainport Eindhoven een groep koplopers is, die op één of meerdere van 
bovenstaande punten uitblinken. Ze zijn aangehaakt in het ecosysteem, door bijvoorbeeld lid te zijn 
van Brainport Industries, het High tech Software Cluster enz. Deze bedrijven maken actief gebruik van 
de bestaande fieldlabs of hebben op andere manieren een plek in de voorhoede weten te verkrijgen 
of behouden.
Het overgrote deel van de maakbedrijven blijft ver achter op het niveau van deze koplopers. De 
fieldlabs, clusters etc. zijn voor hen moeilijk bereikbaar. Het beeld dat leeft van o.a. een Smart Industry 
Hub Zuid is dat er weliswaar een volle evenementenkalender is, veel workshops worden 
georganiseerd, maar het rendement voor en het activeren van het maakbedrijf achterblijft. ^

Wat zien we dat er moet gebeuren?
Vooral bij de corporates, MKB'ers die goed ingebed zijn in het ecosysteem en startups vinden 
innovaties hun weg. Uit ruim 80 gesprekken met een diverse groep MKB'ers zien wij dat dit tevens 
geldt voor het adopteren van innovaties, waaronder digitalisering. Hierin is een kleine groep koplopers 
(innovators en early adopters) vaak aangesloten bij clusters en goed ingebed in het ecosysteem. Maar 
het merendeel van het MKB loopt hierin achter (early en late majority).^Daarom zien we dat volgende 
stappen nodig zijn:
De kloof tussen early majority en de groep koplopers verkleinen:
Meer betere ondernemingen en ondernemers, waarbij een deel van deze MKB'ers de stap moet 
kunnen maken naar de koplopers. Deze groep moet een betere toegang krijgen tot workshops, 
fieldlabs, onderwijs- en kennisinstellingen en voorbeelden van koplopers om zelf de stap te kunnen 
maken. Daarvoor is het nodig te bundelen en versplintering van initiatieven tegen te gaan. Een goede 
samenwerking met onderwijs- en kennisinstellingen is nodig.
Bij de grote groep maakbedrijven, het peloton, bewustwording en gevoel van urgentie creëren: de 
overgrote meerderheid van de MKB maakbedrijven bevindt zich in het peloton. Uit diverse 
onderzoeken blijkt dat het MKB achterloopt in digitalisering. Uit gesprekken met meer dan 80 MKB'ers 
blijkt dat de behoeftes en de slag die bedrijven nog moeten maken per bedrijf enorm verschillen. Deze 
bedrijven moeten gestimuleerd worden om actie te ondernemen. Immers voor één high tech 
maakbedrijf is een brede voedingsbodem van toeleveranciers nodig. De keten- en 
netwerksamenwerking kan hierdoor verbeterd worden, wat een meer robuust ecosysteem oplevert. 
Dat systeem kan sneller meegroeien in tijden van economische vooruitgang en de klappen in een 
recessie beter opvangen.
Daarnaast blijven we inzetten (^'onderhoud") op het faciliteren van het innoverende MKB en start
ups. Dit zorgt dat we voorop blijven lopen en innoverende MKB'ers en startups een bijdrage kunnen
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leveren aan de societal challenges en sleutel technologieën. Versnipperd en beperkt aanbod voor 
startups in de eerste levensfase beter op elkaar laten aansluiten en zelf witte vlekken opvullen.

Wat zetten we daarom op de versnellingsagenda?
Groep 1 - koplopers en startups:
Voor deze groep is het van belang dat we de bestaande fieldlabs en samenwerkingsverbanden c.q. 
clusters zoals High Tech Software Cluster en Brainport Industries onderhouden en faciliteren. 
Daarnaast is het voor startups nog altijd lastig de weg te vinden naar financiering, hiervoor zullen 
startups worden bijgestaan in het bouwen van een businesscase en begeleiding naar financiering in de 
eerste fase.
Partners zijn o.a. MKB Nederland, Brancheorganisaties, Brainport Industries, VNO NCW, BOM. Partners 
in het kader van startups: TU/e, BOM, Braventure.

Groep 2 - early majority:
Deze groep adopteert innovaties relatief snel. Om de stap naar de koploper te verkleinen moet de stap 
naar bestaande smart industrie projecten, fieldlabs en faciliteiten makkelijker zijn. Dít bereiken we 
door onderlinge afstemming van activiteiten en het gezamenlijk optrekken van partners actief in deze 
projecten en fieldlabs. Waarbij een grote rol is weggelegd voor koplopers om hun toeleveranciers of 
branchegenoten vooruit te helpen. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat de aanzet tot vernieuwing 
voornamelijk ligt bij klanten en collega ondernemers uit dezelfde branche (maar geen concurrentie). 
Hiernaast ligt voor Brainport Development ook de taak om een loketfunctie/verbindingsrol op zich te 
nemen, zodat bedrijven weten bij wie ze voor bepaalde expertise terecht kunnen.
Partners: Bedrijven die vooroplopen en belang inzien om hun toeleveranciers hierin mee te nemen, 

(denk hierbij aan VDL ETG, AAE, NTS-group etc.)

Groep 3 - het peloton:
Groep 2 en 3 vertonen enige overlap, maar voor groep 3 is het deelnemen aan fieldlabs te ver weg. Bij 
deze ondernemingen gaat het vaak nog om het creëren van de juiste randvoorwaarden om te kunnen 
vernieuwen en innoveren. Hierbij gaat het vooral om één op één gesprekken om de uitdagingen van 
de ondernemer in beeld te krijgen, erop wijzen dat digitalisering noodzakelijk is om bestaansrecht te 
behouden en vervolgens faciliteren dat deze ondernemers aan de juiste expertise komen. Waarbij het 
ontwikkelen van ondernemerschapskwaliteiten één van de basisvoorwaarden is om als bedrijf te 
kunnen vernieuwen en te groeien. Uit diverse gesprekken met zowel stakeholder als MKB'ers is 
gebleken dat dit een essentieel onderdeel is.

Partners: Kempisch Ondernemers Platform, Innovatiehuis de Peel, VNO NCW, brancheorganisaties, 
diverse ondernemersverenigingen.

Over vijf jaor hebben we bereikt:
Méér betere ondernemers en ondernemingen die vernieuwen, innoveren en digitaliseren. Dat 
betekent voor de groepen in verschillende fase van ontwikkeling:
Groep 1 - koplopers:

« Bestaande samenwerkingen tussen bedrijven en clusters zijn versterkt;
« MKB (high tech) maakbedrijven zijn aan de slag met de integratie van nieuwe technologieën, 

data en digitalisering in hun productiemethode en nieuwe verdienmodellen;
* 50 startups hebben financiering in de eerste fase ontvangen.

Groep 2 - early majority:
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« Meer MKB maakbedrijven zijn betrokken in projecten/fieldlabs waar ze 
kunnen experimenteren met nieuwe technologieën, productieprocessen en 
verdienmodellen;

« Maakindustrie is internationaal concurrerend gebleven door succesvol de digitale transitie te 
hebben doorlopen. Dit heeft geresulteerd in een hogere productiviteit, goed voor meer 
werkgelegenheid en aantrekkelijke banen.

Groep 3 - het peloton:
« Jaarlijks 150 adviesgesprekken met MKB over toekomstbestendigheid en ondernemerschap
« Jaarlijkse organisatie van diverse leerkringen omtrent basisvoorwaarden voor digitalisering en 

vernieuwing.
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Risicodragende kapitaalfondsen voor start- en scale- ups

Wat is de situatie?
Voor start-ups zien we aanhoudende moeite om risicodragend kapitaal te vinden. Ondanks de vele 
financieringsmogelijkheden in Brainport Eindhoven en daarbuiten blijft het moeilijk om financiering te 
krijgen om door te groeien naar een scale-up. In deze risicovolle fase is vaak een bedrag van C 1-10 
miljoen nodig om als bedrijf te kunnen doorontwikkelen en nieuwe technologieën te ontwikkelen. De 
diverse fondsen en investeerders stellen vaak te veel voorwaarden die het voor de start-ups 
onmogelijk, te lastig of oninteressant maken om in te stappen.
Wat zien we dat er moet gebeuren?
Onderzoeken of er een financieringsfonds specifiek voor deze doelgroep opgericht kan worden. Het 
gaat om risicovol kapitaal dat flexibel kan worden ingezet. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar 
financiering, maar vooral ook naar de samenwerking tussen diverse Triple Helix partijen in bijvoorbeeld 
PPS-constructies waar het resultaat bijdraagt aan de business van alle deelnemende partijen. Veel 
informatie hebben we al, maar deze moeten we verzamelen en kansen en mogelijkheden voor het 
fonds analyseren.
Wat zetten we daarom op de agenda ?
In 2020 zetten we een kwartiermaker in, met als doel:

* Een verkenning uitvoeren wat betreft de mogelijkheden voor de inrichting van een 
risicodragend kapitaalfonds

« Een plan maken hoe het fonds er uit zou kunnen zien en wie het zou kunnen beheren;
« Toetsen in de markt.

Wat willen we concreet bereiken?
» Realisatie van een kapitaalfonds met risicodragend kapitaal tbv (tech)start en scale-ups 
» Daarmee succesvolle investeringen in start-ups en meer doorgroei naar scale-ups
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Metropoolregio Eindhoven
Inwonerbijdrage 2021 basisfinanciering Brainport Development (bijdrage 2020 4-2,6807o)

Gemeente Jaarlijkse bijdrage 2017-2020 2021 Saldo
Inwoners Sijdrage Inwoners * Bijdrage

Asten 16.523 42.072 16.728 42.155 82
Bergeįjk 18.212 46.373 18.663 47.031 658
Best 28 715 73.117 29.968 75.519 2.403
Bladel 19.875 50.607 20.401 51.410 803
Cranendonck 20.540 52.301 21.119 53.220 919
Deurne 31.769 80.893 32 457 81.792 899
Eersel 18.190 46.317 19.277 48.578 2.261
Eindhoven 223.250 568.459 234.525 591.002 22.543
Geldrop-Mierlo 38.888 99.020 39.743 100.152 1.132
Gemert-Bake! 29.503 75.123 30.706 77.379 2.256
Heeze-Leende 15.480 39.417 16.125 40.635 1.218
Helmond 89.726 228.468 92.418 232.893 4.425
La a rb eek 21.907 55.782 22.498 56.695 913
Nuenen c a 22.635 57.635 23.376 58.907 1 272
Oirschot 18.079 46.034 18.738 47.220 1.185
Reuseí-ũe Mierden 12 780 32.542 13.110 33.037 496
Someren 18.698 47.611 19.395 48.875 1.265
San en Breugel 16.341 41.609 17.279 43.543 1.934
Valkenswaard 30.238 76.995 31.152 78.503 1.508
Veldhoven 44.175 112.482 45.481 114.612 2.130
Waalre 16.886 42.946 17.455 43.987 1.041
Totaal 752.390 1.915.802 780.614 1.967.145 51.343
ř Het aantal inwoners wat door de 4GR wordt gehanteerd in de Begroting 2021 .vcrdt half februari 2020 definitief bepaald Het in deze 
tabel opgenomen aantal inwoners is een maand eerder bepaald Hierdoor kan een (klein} verschil ontstaan in het aantal inwoners zoals 
gepresenteerd in dit overzicht en wat uitsindelijk in de Begroting 2021 wordt opgencmen



Overzicht Brainport strategie en uitvoeringsplannen
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Meerjarenplan
2021 - 2024

Meerjarenplan

2017 - 2020

Meerjarenplan

2012 - 2016

Jaarplan 2020 

Jaarplan 2019 

Jaarplan 2018 

Jaarplan 2017

Jaarplan 2016 

Jaarplan 2015

Jaarplan 2014

Jaarplan 2013

Inhoudelijke doorwerking

Brainport 
Next Generation
- kerngedachte: adaptiviteit en 

multi-helix samenwerking om 
Brainport ecosysteem blijvend 
te versterken

' legt verbinding tussen
technologie, design en sociale 
innovatie

- inzet op oplossingen voor 
maatschappelijke vraagstukken 
als 'drivers' voor ontwikkeling: 
gezondheid, mobiliteit, energie, 
voedsel en veiligheid

' inzet op domeinen voor 
fundamentele versterking 
van het ecosysteem: people, 
business, technology, basics en 
international

Brainport
Nationale Actieagenda
* langjarige samenwerking 

met Rijk (yio jr)
* versterken internationale 

concurrentiekracht
* geeft invulling aan mainportstatus
* 'rolling agenda’, geen einde
* 61 acties benoemd, binnen

de thema’s talent, digitalisering, 
kennis, innovatie â ondernemen, 
vestigingsklimaat en 
maatschappelijke innovaties.

Regio Deal 
Brainport Eindhoven
* uitvoering van een vaste set van 

> 20 projecten binnen 8 jaar
* komt voort uit Regeerakkoord
* geeft invulling belangrijkste 

noden in Brainport Nationale 
Actieagenda

i thema's: talent, voorzieningen 
en maatschappelijke innovaties

* eigen governance: Regiofonds 
Brainport BV geeft uitvoering 
aan Regio Deal, keert financiële 
middelen uit aan projecten

Versnellingsagenda
* inhoudelijke agenda voor 

volgende meerjaren periode 
2021-2024

* thema’s: energy, smart mobility, 
health, food, vestigingsklimaat, 
talent, innovatie en 
sleuteltechnologieën

. ecosystemen bouwen rondom 
thema's en programmatische 
aanpak per thema

- per thema ambitieuze innovatieve 
samenwerkingsprojecten met 
doorloop van 2-10 jaar



Brainport
Development
Jaaroverzicht 
2017 Brainport

Development

Voor u ligt het jaaroverzicht 2017 van 

Brainport Development, de economische 

ontwikkelingsmaatschappij van en voor 
Brainport Eindhoven. Hier werken bedrijven, 
kennisinstellingen en overheden op een 

bijzondere manier samen aan een sterke, 
toekomstbestendige hightech regio waarin 

de innovatieve maakindustrie centraal 
staat. Als ontwikkelingsmaatschappij is

Brainport Development het vliegwiel om 

vooruitgang aan te zwengelen en mensen 
bij elkaar te brengen. Als onafhankelijke 

organisatie dragen we bij aan de economische 
strategie van de Stichting Brainport en zetten 

deze op bevlogen wijze om naar concrete 

resultaten. We zijn de ultieme verbinders, 
toegankelijk en vernieuwend en we werken 

vraaggestuurd samen met onze stakeholders.

High Tech Campus

Helmond Smart District

Automotive CampusTU/e Campus

Innovatiehuis 
De Peel

Huis Brabantse 
Kempen

nno

ĮtepdamĮ

Ontwikkeling technologiesignatuur tot 
technologie portfolio.

onderzoeksinfrastructuur in kaart 
te brengen.

REGIONAAL

Brainport Industnes Campus

10e editie 
Brainport Monitor
Brainport Eindhoven al 10 jaar krachtige 

motor van Nederlandse economie.

project
Europese samenwerking om

TECHNOLOGIE

BASICS

We versterken het vestigingsklimaat 

om ook op langere termijn studenten, 
kenniswerkers en bedrijven aan 

Brainport te kunnen binden.
In zes dagen bezochten ruim 38.000 
mensen één of meerdere van de ruim 

vijftig events.

Succesvolle zesde 
editie van de Dutch 
Technology Week

ONDERWIJS

Brainport scholen 
in het PO
In het primair onderwijs zijn in 2017 

9 frontrunners gestart.

Internationalisering is een belangrijk 

thema, dat we in 2017 vertaald hebben 

in concrete tools en acties voor het 
onderwijs.

750
De zes pijlers van de elf Brainport 
scholen (internationalisering, 3.0 leren, 

omgevingsgericht leren, co-creatie, 21s' 
century skills, leren op maat) zijn concreet 
doorvertaald in een groeiboek.

ONDERWIJS

ONDERWIJS

Brainport scholen

ONDERWIJS

Brainport city I Eindhoven Airport

Cultuur- en sportvoorzieningen

Spoorverbinding Düsseldorf

pi om LERAREN

Kennisfestival editie 2017 

bezocht door 750 leraren.

«om

people



Tl*

«om

STARTERS GEFINANCIERD

_______ ____

MMC incubator Photon Delta

Toekomstbestendige
Maakindustrie

Start project Toekomstbestendige 

Maakindustrie om het mkb klaarte 

maken voor de digitale transitie.

NATIONAAL

STARTERS EN GROEIERS LEREND LEVEN

650 273 120
STARTERS GESCOUT

VERBINDINGSGESPREKKEN 
STARTERS GESCREEND GEVOERD INSPIRATIESESSIES WERKNEMERS DEELGENOMEN

Ambitiedocument Brainport Nationale Actiagenda 

op 5 april 2017 in Den Haag aangeboden.

Bright Move

Succesvol valorisatieprogramma 

Bright Move.

ONDERNEMERS HELPEN GROEIEN

10 4
FINANCIERING STAFELS BRAINPORT MEETUPS

20 6
EXPERTPANELS SCALE-UPS WERKEN IN NEXT OEM

Door ondernemers toegang te bieden tot het 

netwerk en advisering van experts versterkten we 

het regionale ondernemersklimaat.

Tijdens 6 verschillende inspiratiesessies met ruim 70 

werknemers van 12 verschillende bedrijven zijn de principes 

van 'lerend leven’ vertaald naar de praktijk.

Next Move

BRAINPORT
NATIONALE
ACTIEAGENDA

We zijn dagelijks in contact met starters en groeiers om hen 

verder te helpen met hun volgende stap en verwijzen hen 

door binnen het ecosysteem.

Business development 
sport&technologie

High Tech
Competence Center

Het regionale cluster van software

bedrijven finaliseerde de plannen van de 

inrichting van een digitale showroom op 

de Brainport Industries Campus waarmee 

de bijdrage van baanbrekende innovatieve 

software voor toepassingen in hardware 

zichtbaar wordt gemaakt.

Start-up ecosysteem

Binnen verschillende projecten is gebouwd 

aan een sterk start-up ecoysteem.

AR/VR bedrijven in 
Effenaar Smartvenue

Next Move is uitgebouwd tot 

een samenwerkingsverband 

met ruim 35 aangesloten 

partijen betrokken bij het 

startup ecosysteem.

Brainport networking financials

MKB financieringsgids

Utrecht

Brainport Eindhoven

Amsterdam

Rotterdam

Samenwerking met 
andere regio’s

Via verschillende overlegtafels. 

zoals Ruimtelijke Economische 

Ontwikkelstrategie (REOS) en Economie 

Boards versterken we de samenwerking 

met andere regio’s.

talent

(db] kennis

0) ondernemen

vestigingsklimaat

| "De mainport-status | 
van de regio Eindhoven

[wordt samen met de I 
I regio uitgewerkt” VÊ

StartupDelta

Als partner in het nationale 

programma StartupDelta 

versterken we ons startup 

ecosysteem.

REGEERAKKOORD 
2017 - 2021



INTERNATIONAAL

Smart
mobility
summit

Food missie Brainport Eindhoven

Startups Taiwan

Talent-attraction 
programma

Vanguard Initiative

Young Brainport 
Summer School

BRANDING

Brabant International 
Students

NL smart city 
strategy

Uitbouwen sterk merk 

Brainport Eindhoven.

X)
BRAINPORT
EINDHOVEN

Ontwikkeling van nieuwe 

internationale Brainport 

website.

►O -------nmn&vm
—

Europe's leading
innovative top

gĵ^hnology region

WWW BRAINPORTEINDHOVEN COM

BUITENLANDSE VESTIGERS

14I

15 uitgaande missies

82 bedrijven deelgenomen 

713 matches tussen bedrijven

Smart Mobility I Smart city 
ITS World Canada I summit New York

Smart City I Smart 
Expo Barcelona I mobility VS

NIEUWE BUITENLANDSE BEDRIJVEN 
GEVESTIGD IN DE REGIO

Mooie voorbeelden zijn UPS, 

Advantech, Merck Window 

Technologies en JW Player. 

Daarnaast hebben we in 2017 

een warme relatie opgebouwd 

met de CTO van HP Indigo, 

waaruit al 8 matches en 1 

opdracht zijn voortgekomen.

YOUNG BRAINPORT SUMMERSCHOOL 2í EDITIE

40
EXCELLENTE LEERLINGEN VAN OVER DE HELE WERELD

1 WEEK
EEN UNIEKE ERVARING IN BRAINPORT EINDHOVEN

11
ORGANISATIES

DIFFER, AS ML, TU/e, Holst Centre, 

Solliance, PANalytical, Food Tech 

Brainport, Bodec, Pascal Processing, 

Huijbregts Groep en Philips.

Foodmissie naar 1 IPEC Nürnberg
Ontario en Edmonton

'J»àAA

MoU Beieren

De samenwerking met Cluster Mechatronik 

und Automation Beieren is opgezet en 

verzilverd in het project lndustry4Additive, 

een pilot binnen De Werkplaats.

1

Start-up Visa 
gestart

We begeleiden en 

coachen buitenlandse 

starters waardoor hun 

visa aanvraag procedure 

versneld wordt om het 

aantal buitenlandse 

vestigers te verhogen.

49 inkomende 
missies

143 bedrijven deelgenomen 

467 matches tussen bedrijven

Foodmissie uit Canada

Bezoek minister EZ uit Saxen

E-mobility 
tour vanuit VS

Ontwikkeling van 
10 proposities

Het in kaart brengen van sectoren 

en technologieën, kennis van het 

ecosysteem versterken.

Vanguard
Initiative

Europese pilotprojecten rondom 

Advanced Manufacturing.

Brabant
International
Students

Succesvolle reizen naar 

Indonesië en Italië met als 

doel het aantrekken van 

internationale studenten, 

voor en samen met TU/e, 

Tilburg University, Fontys 

Hogescholen, Avans 

en Nuffic.

Talent
Attraction
Programma

Start nieuwe Talent 

Attraction Programma 

waarin we voor en samen 

met bedrijven internationaal 

talent aantrekken.

Brainport Development Jaaroverzicht 2017
Samen werken aan een sterk Brainport Eindhoven WWW BRAINPORT NL/ORGANISATIE/DOWNLOADS



BRAINPORT DEVELOPMENT
economische ontwikkelingsmaatschappij

Jaaroverzicht 2018
.İ~ŵ~v-A'

In het jaaroverzicht van Brainport Development vatten we resultaten 
van ons werk ín 2018 zo beeldend mogelijk samen op de drie niveaus 
waarop we werken, Regionaal, Nationaal en internationaal.

We geloven dat cijfers spreken, maar weten ook dat zij nooit het 
hele verhaal vertellen. Het werk van Brainport Development laat 
zich niet alleen samenvatten in grafieken of in abstracte begrippen 
als ‘mainporť en 'Brainport Nationale Actieagenda’. Uiteindelijk telt 
alleen of Brainport Development erin slaagt ons unieke ecosysteem 
van bedrijven, kennisinstellingen en overheden mee te bewaken 
en versterken. Want dat doet Brainport Development: we brengen 
mensen samen, maken voor de hele regio een vuist in promotie en 
belangenbehartiging - denk bijvoorbeeld aan de titel ‘De slimste regio 
ter wereld' of de 'Regio Deal’ met het Rijk - en jagen innovaties aan die 
nog tijd nodig hebben om tot zelfstandige wasdom te komen.

Brainport Development creëert impact voor de regio. Dat zie je het 
best als je langer terugkijkt dan één jaar. Wat als klein idee begint, 
kan eindigen als voorzieningen die niet meer weg te denken zijn uit 
ons ecosysteem. Denk aan Twice Eindhoven, met bedrijfshuisvesting 
voor startups op de Technische universiteit en de High Tech Campus 
Eindhoven, het Data Science Center, Techniekpact Brainport, de 
Dutch Technology Week, bedrijvencentra op de Automotive Campus in

Helmond en in Valkenswaard en Nuenen, de coöperatie Slimmer Leven 
2020, en Brainport Industries, het Holland Expat Center South, en een 
wereldwijde erkenning van de kracht van onze regio.

Over enkele járen spreken we weer over de nieuwe parels die als 
klein idee geboren zijn. Denk aan het Cyber Weerbaarheidscentrum 
Brainport, waarin maakbedrijven zich gezamenlijk met de nationale 
overheid teweerstellen tegen digitale onveiligheid, voorzieningen 
in stad en regio die dankzij de Regio Deal een stap omhoog 
kunnen zetten, een impuls voor slimme mobiliteiten stedelijke 
ontwikkeling, de koppeling van agri en hightech, de ontwikkeling 
van de Photonicaketen, de internationalisering van het onderwijs 
voor iedereen in onze regio, en het High Tech Software Cluster op de 
Brainport Industries Campus.

De lijst is langer en bewijst voor ons twee dingen: Brainport 
Development kan niets in zijn ééntje. Alles wat we in Brainport voor 
elkaar krijgen, is de vrucht van samenwerking. Brainport Development 
ondersteunt en jaagt aan, maar het zijn de bedrijven, kennisinstellingen 
en overheden die het dragen. En de lijst bewijst voor ons dat lange 
adem loont: open innovatie en samenwerking gaan niet vanzelf, zelfs 
niet in onze regio. Maar de zaadjes die we planten, blijken tot hele 
stevige gewassen uit te kunnen groeien.

' INTERNATIONALE ’
STUDENTEN EXTRA AANGETROKKEN

MLN MENSEN BEREIKT

ONDERWUSPARTNERS 
INTERNATIONALISERING 
^ ONDERWIJS ^

R Internationalisering onderwijs werken met
meer dan 84 partners aan implementatie van We Are The Future.

R Brabant International Students gestart met de doellanden Indonesië en Italië. 
Doel: extra aantrekken en behouden van internationale studenten met een focus op

ļ ECONOMISCHE GROEI 
! 2017

Ä - | Toekomstverkenning: 
REGIONAAL Brainport in 2038

Brainport Talent 
å Skills Akkoord 
ondertekend

220
PERSONEN

VERTEGENWOORDIGEN

400
ORGANISATIES

Brainport Eindhoven

Tientallen interviews en werksessies met deskundigen 
en betrokkenen van binnen en buiten de regio.
Formulering van toekomstbeelden die een aantal grote
maatschappelijke uitdagingen en transities in 2038 1---------------
weergeven, waaronder gezondheid, energie, mobiliteit, voedsel. 
Vertaling in een aantal innovatieopgaven die de komende járen Ínhoud 
gaan geven aan de Brainport Next Generation Strategie

Nodorland

Met de ondertekenaars wordt 
gewerkt aan de afspraken uit het 
akkoord.

People

Internationalisering 
onderwijs en arbeidsmarkt
Impuls van 9 mln euro via Regio Deal vanuit het 

Rijk voor het internationaliseren van het reguliere 

po, vo en mbo, het aantrekken en behouden 

van internationale studenten en het 

aantrekken internationale kenniswerkers.

OVER DE AFGELOPEN 10 OAAR IS 
HET AANTAL INTERNATIONALE 
TECHNOLOGIE STUDENTEN IN 
BRAINPORT EINDHOVEN RUIM
VERDRIEVOUDIGD



Succesvolle 
afronding 
experiment m 
50+ mismatch

DEELNEMERS
HEBBEN WERKOPDRACHT

BU BEDRUFAFGEROND

DAARVAN HEEFT
EEN BAAN

tech Si IT.
R Brainport Talent Attraction Program start nieuwe accountmanager voor mkb,

23 nieuwe bedrijven die deelnemen aan traineeship en door Tech Xperience Week 
meer dan 7,5 mln mensen bereikt door 10 internationale toptalenten kennis te laten 
maken met Brainport Eindhoven.

BEDRIJVEN
ACTIEF IN

LEERKRINGEN

Leren in Brainport
NIEUWE ASPIRANT

BRAINPORT
SCHOLEN

“1

Ondernemers helpen groeien
Doel: innovatieve bedrijven beter inbedden in Brainport 

ecosysteem, zodat zij businesskansen zien en verzilveren 

én eikaars netwerk en expertise beter benutten. Meer 

bedrijven weten Brainport Development hiervoor te vinden.

Project Toekomstbestendige Maakindustrie: 15 bedrijven uit 
de hele regio (o.a. Helmond, Deurne, Eersel, Bladel, Laarbeek, 
Valkenswaard, Heeze, Someren S, Hapert) actief in leerkringen rond 
thema's ‘Groeien ondanks gebrek aan personeel’ en ‘Servitisation’. 
Spin-off: ontstaan van nieuwe 1-1 samenwerkingen plus een 
gezamenlijke mapping van het aanbod van ondersteunende 
initiatieven op het gebied van Smart Industry.

11 nieuwe aspirant Brainport scholen in po en vo: Asten, Best, 
Nuenen (2x), Helmond (3x), Eindhoven (3x), veldhoven.
‘Leren in Brainport’ sessies trokken ruim 500 deelnemers.

; HET AANTAL BANEN IN BRAINPORT 
EINDHOVEN STIJGT IN 2017 MET RUIM 

1 11.000 BANEN, EEN STIJGING VAN
! 2,896, DE GROOTSTE GROEI IN 10 JAAR

Startup ecosysteem versterkt
. 400 gesprekken met startende en groeiende bedrijven, waarbij 

financieringsvraagstukken centraal stonden. 300 daarvan 
relevant doorverwezen en verbonden in het Brainport ecosysteem 
plus koppeling van startups aan initiatieven:
R Brainport Smart Mobility Programma 
R PhotonDelta

Brainport Smart District
* 4 Brainport meetups. Circa 10 startups pitchen voor 15 ceo’s

van regionale bedrijven. Doel: concrete adviezen om de starters 
verder te helpen groeien. 7596 van de starters geeft aan een stap 
te hebben gezet dankzij de meetup.PRIVATE R&D UITGAVEN 

2016
Brainport Eindhoven 
Nederland

REGIONALE SAMENWERKING

Financiering voor 
groei en innovatie
FIN ANCIERINGSTAFEL

4,5 MLN EURO OPGEHAALD VOOR BEDRIJVEN

BRABANT STARTUP FONDS

6 STARTERS VOOR 1.5 MLN EURO GEFINANCIERD

START BRABANT STARTUP FONDS

Dutch Technology Week
Het podium voor technologie in de hele regio.

Doel: zichtbaar maken van maatschappelijke relevantie 
van technologie en de bijdrage van de high tech sector 
hieraan. Centrale thema's: ‘verbinden’ en 'talent'.

10 MLN INVESTERINGSMIDDELEN

ntW’
\ \ ï s ’0 ’ 
in'*’

Onder andere DTW Kempentech en Stichting Hightech 
Helmond-De Peel gaven actief invulling aan de DTW 
Groot (social) mediabereik

BRUTO TOEGEVOEGDE WAARDE 
INDUSTRIE (IN MLN EURO) 

Brainport Eindhoven

A t46,996

REGIONALE SAMENWERKING

Brainport in Bedrijf in diverse gemeenten
In Bladel, Veldhoven en Bergeijk zijn interactieve bijeenkomsten georganiseerd 
bij 3 sterke lokale ‘Brainport bedrijven'. Doel: colleges en raadsleden laten 
kennismaken met hoe het bedrijf in de praktijk werkt, hoe de onderneming past 
binnen het economische landschap van de regio en hoe hetfunctioneert in een 
sterk netwerk van de maakindustrie.
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NATIONAAL Vaststelling Brainport Nationale 
Actieagenda
Om de economische kracht van Brainport Eindhoven te behouden en te 

versterken werken Rijk, provincie Noord-Brabant en regio samen aan de 

uitvoering van de gezamenlijke Brainport Nationale Actieagenda.

* Juli 2018 is de Brainport Nationale Actieagenda naar de Kamer gestuurd. 

- Oktober2018 is het Uitvoeringsprogramma vastgesteld.

Regio Deal Brainport 
Eindhoven van start
Met de Regio Deal Brainport Eindhoven wordt 
een extra (financiële) impuls gegeven aan de 

uitvoering van de Actieagenda en fungeert 

hiermee als vliegwiel. Via deze Regio Deal 

wordt door Rijk en regio samen in 4 jaar tijd 

voor 0370 miljoen geïnvesteerd in de uitvoering 

van de agenda. Het Rijk neemt hiervan 130 mln 

euro voor zijn rekening.

Oprichting RegioFonds Brainport BV en

governance structuur waarmee de financiële 
middelen van het Rijk worden gekanaliseerd naar 

de regio.

Eerste financiële bijdragen aan 13 projecten 

toegekend ter versterking van de economische 

kracht van Brainport Eindhoven.

R - Ontwikkeling hybride 

leeromgevingen

Door een impuls van de Regio 

Deal wordt er geïnvesteerd 

in hybride leeromgevingen 
zoals de opleiding Engineering 

van Summa College op de 

Brainport Industries Campus en 

diverse opleidingen van Fontys 
Hogescholen op Strijp TQ en 

Automotive Campus.

Brainport Cyber Weerbaarheid 

Centrum
Maakt bedrijven binnen de 

kennis-intensieve maakindustrie 

weerbaar tegen digitale spionage 

en sabotage. Start met de eerste 
dienstverlening vanaf Brainport 

Industries Campus.
Oprichting Eindhoven Engine: een versneller 

voor innovatie door samenwerkingsprogramma's 

tussen regionale kennisinstellingen en 

bedrijfsleven. 4 consortia vanuit onderwijs en 

bedrijven opgericht om een versnelling in de 

innovatiesamenwerking te realiseren.
Brainport Smart Mobility opgezet om 

slimme mobiliteitsoplossingen beschikbaar te 

maken voor de inwoners en bedrijven in de regio en 

mobiliteitsconcepten te ontwikkelen die wereldwijd 
vermarkt kunnen worden.

o 20 uitvragen voor nieuw mobiliteitsconcepten via 

het Mobility Lab
o Marktuitvraag gedaan voor Fabulos project 

(zelfrijdende OV shuttles)

Impuls Photon Delta: Rijk, provincies, bedrijven 

en kennisinstellingen steken de komende járen 

242 miljoen euro in de Nederlandse fotonica- 
technologie om de wereldwijde koppositie te 
behouden en de technologie verder te ontwikkelen.

L PROJECTEN Åb i

Tientallen 
werkbezoeken 
vanuit het rijk,

andere regio’s en ook internationaal 

onderstrepen de samenwerking 

en het belang van Brainport 
voor Nederland.

Enkele resultaten Actieagenda

Bereikbaarheid toplocatie De Run

Ondertekening maatregelenpakket 

door de provincie, de gemeenten 

Veldhoven en Eindhoven, ministerie 

lenW en asml, bestaande uit 

(financiering van) infrastructurele 
maatregelen en innovatieve 

duurzame mobiliteitsoplossingen.

Intensivering regionale 

samenwerking Smart Industry

Door de oprichting van de

Smart Industry Hub Zuid, de 

openstelling van fieldlabs in 

het Innovatie-programma
Fabriek van de Toekomst en

het realiseren van een Data

Value Center Smart Industry 

waar ondernemers kunnen 

experimenteren met (big) data.



ĩ INTINTERN ATI O N A A L Convenar|t Trade en Innovate NL

Integratie buitenlandse bedrijven
Integreren van buitenlandse bedrijven in de regio en verbinden 

met lokaal netwerk, o.a. via vernieuwde aanpak Foreign Direct 

Investments en Investor Relations met scherpe focus op 

vraagarticulatie waarbij een Smart Targetting tooi is ontwikkeld.

Bedrijfsbezoeken: 38 Brainport mkb bedrijven en 50 buitenlandse 
bedrijven in Brainport Eindhoven
8 uitbreidingsinvesteringen en verplaatsingen van buitenlandse 
bedrijven
245 bedrijven bereikt via (kleinschalige) bijeenkomsten 
25 nieuwe buitenlandse bedrijven gevestigd in Brainport Eindhoven 
en 24 Nederlandse vestigers van buiten de regio

Online inbound marketing
Internationale website als vertrekpunt voor binden 
internationaal talent en aanjagen innovatiesamenwerking.
www.brainporteindhoven.com

Mede ondertekend en bestuurlijke positie verzekerd in 

Internationaal Strategisch Overleg.

Strategische belangen van de regio geborgd in agenda en uitvoering 
van internationaal economisch beleid
Regio levert bijdrage aan en input voor internationaal economisch beleid

Internationale handel - uitvoer (excl. wederuitvoer) naar handeleland - 2017

C1,0 mU.
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Technologische waardeproposities
Inzetbaar voor business development en online inbound marketing.

10 technologische waardeproposities geformuleerd en inzetbaar 
gemaakt voor business development en online marketing. Proposities 
voor: mobility, IT, medtech, print, (agri) food tech, advanced 
manufacturing, AR/VR, integrated photonics, energy en smart cities.

De wereld verbinden i 
met Brainport Eindhoven ^
Door tientallen inkomende delegaties, uitgaande 
missies en evenementen zijn Brainport bedrijven 
gekoppeld met buitenlandse bedrijven ten behoeve ^ 
van handelsrelaties.

Internationale
innovatiesamenwerking

DELEGATIES ONTVANGEN

DELEGATIES/MISSIES UITGAAND
Versterken van meer internationale innovatie

samenwerking en business development en 

op internationalisering van waardeketens, 

o.a. op het gebied van 3D printen, 
nanotechnolos'ie en smart industrv.

EVENTS INVESTERINGSMIDDELEN

FACT FINDING TRIPS 
GEORGANISEERDComputex/Innovex Taipei ^

16 START/SCALE-UPS 
C. INCUBATORS/ACCELERATORS
MOUS GETEKEND VOOR SMART CITY

SAMENWERKING

Verkenning samenwerking DDW en SXSW conferentie 
(Austin, USA)

Bezoek President Singapore

BRAINPORT BEDRUVEN GEKOPPELD AAN
26 SINGAPORESE BEDRUVEN

Smart Cities Expo World, Barcelona

20 DEELNEMERS

Strategische samenwerking MoU 

Automotive Michigan en Ohio (USA) 

doorontwikkeld.

GA A RO VERZICHT 2018 WWW.BRAINPORT.NL/ORGANISATIE/DOWNLOADS



Brainport Development NV 2021 - 2024
Financieringsbegroting (bedragen per laar x 11.000)

Basisorganisatie

Overheidsbasisŕmanciering (via Metropoolregio Eindhoven) * 4.623

Kennis en onderwijsinstellingen (in cash bijdrage) 300

Subtotaal 4.923

Projecten en programma's ter versterking van het ecosysteem

Projecten binnen (o.a) de thema's Talent, Energie,
Digitale transitie van de Maakindustrie, Mobility,
Sleuteltechnologieën in maatschappelijke opgaven,
Hightech in Agrifood, Veiligheid in leefomgeving en data,
Health

3.000

Uitvoeringsprogramma's

Regionale Financieringsprojecten (Regiofonds 2021-2022) 2.500

Regiofonds Brainport 500

ENZuid 300

Dutch Technology Week 350

Subtotaal 6.650

Totaal 11.573

Brainport Development NV 2021 - 2024
Kostenbegroting (personeel en werkbudgetten bedragen per jaar x Cl.000)**

Basisorganisatie

Organisatiekosten
Huisvesting
ICT en Facilitair

445
208

Stafteams
Directie, Bestuur, RvC en bestuursecretariaat
Financiële administratie
HRM en OR
Secretariaat en ondersteuning

365
444
260
184

Programmat earns
Strategie en Monitoring
Marketing en Communicatie
People
Business (incl. international)

569
702
230
616

Projectontwikkeling 900

Subtotaal 4.923

Projecten en programma's ter versterking van het ecosysteem

Projecten binnen (o.a) de thema's Talent, Energie,
Digitale transitie van de Maakindustrie, Mobility,
Sleuteltechnologieën in maatschappelijke opgaven,
Hightech in Agrifood, Veiligheid in leefomgeving en data,
Health

3.000

Uitvoeringsprogramma's

Regionale Financienngsprojecten (Regiofonds 2021-2022) 2.500

Regiofonds Brainport 500

ENZuid 300

Dutch Technology Week 350

Subtotaal 6.650

Totaal 11.573

* Dit is het startbedrag 2021, financiering indexeert conform MRE-systematick
Verwachte kosten gebaseerd op hismnsche realisatiecijfers en voorziene ontwikkelingen
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In het jaaroverzicht van Brainport Development vatten we ons werk 
in 2019 zo beeldend mogelijk samen op de drie niveaus, regionaal, 
nationaal en internationaal.

Op deze niveaus zetten we jaarlijks nieuwe stappen op de thema’s die 
velen van ons kennen: de ontwikkeling van talent, van innovatie en van 
ons vestigingsklimaat. We werken gestaag verder in de richting die we 
vorig jaar zijn ingeslagen. Dat betekent dat we ons in- en extern verder 
clusteren rond de thema's als energie, slimme mobiliteit, gezondheid 
en enkele sleuteltechnologieën.

In 2019 lanceerden we bijvoorbeeld een campagne voor Leven Lang 
Ontwikkelen, bezochten we vele regionale mkb’ers voor de

‘toekomstbestendige maakindustrie’, stapten we in de nationale 
coalitie voor Artificial Intelligence, en matchten we in bijna 100 
internationale missies onze regionale bedrijven en kennisinstellingen 
aan buitenlandse counterparts.

En natuurlijk ging het werk voor de Brainport Nationale Actieagenda 
en de Regio Deal projecten, in het overzicht hierna te herkennen aan 
de R, in 2019 ook gewoon door. Dit jaaroverzicht bevat nog meer 
voorbeelden en cijfers.

Wie meer wil weten, weet ons te vinden: virtueel op 
www.brainporteindhoven.com en fysiek sindsjuli op Strijp-T; 
want verhuizen deden we ook nog in 2019.

REGIONAAL

Business

Financieringen startups
3 equity tafels georganiseerd waar investeerders 
worden samengebracht met jonge en bestaande 
bedrijven voor financiering of ondersteuning.

15.000
UNIEKE BEZOEKERS

WEBSITE

Leven lang Ontwikkelen
Lancering van de website 'Samen klaar voor 
de toekomst'. Een portal die inzicht geeft in de 
mogelijkheden voor mensen om zich een leven 
lang te blijven ontwikkelen. Dit is onderdeel van 
een campagne die in 2019 van start ging, onder 
andere via advertenties in kranten en bushokjes, 
om werkgevers, werknemers en mensen zonder 
betaald werk uit Brainport Eindhoven bewust 
te maken van de mogelijkheden die er zijn hun 
kwaliteiten te ontdekken, te ontplooien en 
verder te ontwikkelen.

Leren in Brainport
De 5e editie van het Kennisfestival 'Leren in Brainport’ stond 
in het teken van verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven. 
Doel: leerkrachten, onderwijspersoneel, ondernemers en 
andere professionals kennis laten maken met innovatie in 
het onderwijs via workshops, lezingen en een inspiratiemarkt.

450
BEZOEKERS EN 

MEERDERE WORKSHOPS 
EN EXPOSANTENr

BRAINPORT IN BEDR'JF 
BIJEENKOMSTEN: 

Geldrop-Mierlo (Andritz 
leedsbioíuel), Helmond 

(Sunrise Medical) en ģ 
Gemerl-Bakel (Kuunders A 

Technoworks)

Mkb in de regio
250 bedrijven in de regio bezocht om ondersteuning te 

bieden bij het oppikken van innovatieve ontwikkelingen, 

veranderingen en nieuwe werkwijzen, en om deze beter en 

sneller te adopteren.

Partners: regionale branche- en ondernemers-verenigingen 
zoals het Kempisch Ondernemers Platform en VNO-NCW Brabant- 
Zeeland én bedrijfscontactfunctionarissen van gemeenten. Samen 
voeren we het project Toekomstbestendige Maakindustrie uit en 
organiseren we ‘Brainport in Bedrijf' bijeenkomsten op locatie bij 
ondernemers in alle 21 gemeenten van de Brainport regio.



Urban Development Initiative
R De samenwerking in het Urban Development Initiative (UDI), 

geïnitieerd door de gemeenten Eindhoven en Helmond, 
Brainport Development, TU/e en het Duitse Fraunhofer 
Gesellschaft, heeft als ambitie om in de regio adequate, 
slimme, integrale, innovatie gedreven antwoorden te bieden 
op stedelijke vraagstukken en een bijdrage te leveren aan de 
verbetering van de kwaliteit van leven, werken en verblijven, 
nu en in de toekomst. In Barcelona is het UDI voor een groot 
internationaal publiek gepresenteerd en werd er een oproep 
gedaan tot deelname.

Internationalisering onderwijs 
en arbeidsmarkt
R Brabant International Students: project om 

internationale tech â IT-studenten aan te trekken 
en te behouden voor en met de Brabantse hoger 
onderwijsinstellingen en de werkgevers. In 2019 gezamenlijk 
beursbezoek in Turkije, Indonesië, Italië en Bulgarije. 

Partners: TU/e, Fontys, Avans Hogeschool en Tilburg University,

Samenwerking defensie, politie en Talent Attraction
Brainport Eindhoven Programme
Defensie, politie en Brainport Eindhoven verkennen verdere technologische R Doel: brede ondersteuning
samenwerking op het gebied van onder meer autonoom rijden en robotisering. van en samenwerking met mkb en
Op de legerplaats Oirschot werd hiertoe een intentieverklaring getekend grote bedrijven bij het aantrekken
door de Koninklijke Landmacht, politie, de burgemeesters van Oirschot en van internationaal tech ä IT-talent.
Eindhoven, Stichting Brainport, Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en de Organisatie van een succesvol
Stichting DITSS. HR Recruitment Congres waarin
Doel: bedrijven uit Brainport verbinden met defensie en politie om samen deelnemers werden geïnspireerd
nieuwe producten te ontwikkelen en produceren. voor een vernieuwende kijk op talent

en een innovatieve aanpak van
recruitment.

Clustervorming
R Brainport Connect: start ontwikkeling van een 

digitaal platform waarop we alle bedrijven binnen de 
regio samenbrengen en dat via vraag en aanbod, gericht 
verbindingen kan leggen.

» Cyber Weerbaarheidscentrum Brainport:

officieel geopend en operationeel in 2019

DEELNEMERS-VAM

ÔEDRUVEN

Intentieverklaring collectief 
vervoer

k* CYBER
* WEERBAARHEIDSCENTRUM 

BRAINPORT
voor de hightech Industrie in Hedertand

Een groep van koplopers; ASML, MMC, Fontys, TU/e, 
DAF Trucks, VDL Groep, Philips, Provincie Noord- 
Brabant, Ministerie IenW, Gemeente Veldhoven, 
Eindhoven en Helmond en Brainport Development, 
zijn een samenwerking aangegaan om collectief 
bedrijfsvervoer te realiseren om de bereikbaarheid 
van de regio te waarborgen en milieubelasting te 
verminderen.



jįjļpjgj

m

GCWUİ

V Officieel bezoek
* minister-president ^ 
Mitsotakis Griekenland

Griekse minister-president Mitsotakis 

bracht een bezoek aan Brainport Eindhoven 

(TU/e), om te zien hoe de Eindhovense 

universiteit en het omringende bedrijfsleven 

in de Brainportregio zo succesvol weten 

samen te werken. Het bezoek heeft direct 
^ geleid tot businesskansen à

uit Griekenland. ^ V*

eerste in Nederland die het 

Charter als triple helix regio 

ondertekende.

NAAR

NAAMSBEKENDHEID BRAINPORT 
EINDHOVEN REGIONAAL 

GESTEGEN VAN

350/0 NAAR 65“zo

NAAMSBEKENDHEID
BRAINPORT EINDHOVEN 

LANDELIJK GESTEGEN VAN

Brainport als internationaal podium
In 2019 hebben diverse evenementen plaatsgevonden, 

waaronder GLOW, Dutch Design Week, STRP en Dutch 

Technology Week. Door middel van een bijdrage uit de Regio 

Deal konden we deze nog meer versterken.

k
k

Dutch Technology Week
Doel: het versterken van de hightech sector, met thema’s 

innovatie, talent, maatschappelijke relevantie van 

technologie S verbinding.

. 60 events, 42.000 bezoekers

- Opening DTW op de Brainport Industries Campus

- Night of the Nerds: 5.400 jongeren

* Events basisonderwijs in Helmond, de Kempen en Eindhoven

* High Tech Ontdekkingsroute: 5 hotspots in de Kempen, 

Helmond - De Peel, Strijp-T, Brainport Industries Campus 

en Best

PSV partnership
Een consortium van bedrijven verbindt zich 

onder de naam Brainport Eindhoven voor minimaal 

drie seizoenen als shirtsponsor aan PSV. ASML,

High Tech Campus Eindhoven, Oumbo, Philips en VDL 

Groep hebben elkaar gevonden in het vooruitstrevende 

partnership.

Doel: het versterken van de regio door het verhogen 

van de naamsbekendheid, het aantrekken en behouden 

van talent en het verbeteren van de vitaliteit van de 

medewerkers van de sponsorbedrijven en de inwoners 

van de regio.

Intelligent Transport Systems 
European Congress 2019
Doel: de regio en Nederland internationaal profileren als 

voorlopers in slimme mobiliteit.

Partners: gemeente Eindhoven, gemeente Helmond, 

Provincie Noord-Brabant en Brainport Development.

- :»3.500 deelnemers uit 70 landen

- 2.000 Nederlandse bezoekers aan de publieksdag 

* 22 nationale en internationale delegaties

- 150 regionale exposanten en 19 demonstraties

- Economische regionale opbrengst: Ê2 miljoen.
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Belangstelling 
uit verschillende 
hoeken
In 2019 zijn er verschillende 

bestuurlijk vertegenwoordigers, 

hoogwaardigheidsbekleders en 

bewindspersonen uit binnen- en 

buitenland in de regio geweest voor 

werkbezoeken rond diverse thema's. 

Hiermee zetten we Brainport Eindhoven 

nationaal en internationaal op de kaart. 

Naast de bezoeken van ministers Wopke 

Hoekstra, Cora van Nieuwenhuizen, 

Ingrid van Engelshoven, Ferdinand 

Grapperhaus en staatssecretaris 

Mona Keijzer waren er bezoeken van 

Kamerleden over de gehele breedte van 

zowel coalitie als oppositie.

Werkbezoek
Minister Kaag

dens een werkbezoek van minister Ka 

hebben ruim 150 partijen uit Brainpon 

îzamenlijk hun steun uitgesproken vo 

i duurzame ontwikkelingsdoelstelling 

van de VN. BrainDort Eindhoven is d'

Bianding



NATIONAAL

Brainport Nationale Actieagenda
De uitvoering van de actieagenda met 61 acties en initiatieven 

is in de breedte goed van start gegaan.

Rijk, provincie en regio werken gezamenlijk hard aan de uitvoering van 
acties. Het leverde in het eerste jaar al concrete resultaten op voor 
de regio op het gebied van talent, maatschappelijke innovaties en 
vestigingsklimaat. De financiële impuls van de Regio Deal Brainport 
Eindhoven blijkt hierbij als een belangrijke versneller te werken.

e/MTIC
Om klinische innovaties te versnellen 
op het gebied van zwangerschap en 
geboorte, hart- en vaatziekten en 
slaapaandoeningen is in juni 2018 
het Eindhoven Medtech Innovation 
Center (e/ MTIC) gestart, een 
strategische krachtenbundeling van 
TU/e, Philips en drie topklinische 
ziekenhuizen in Brainport Eindhoven. 
e/MTIC kreeg in 2019 echt vorm en 
Ínhoud. Er zijn diverse projecten 
van start gegaan zoals gezamenlijk 
onderzoek en innovatieprojecten, de 
start van PhD’s en een symposium.

Artificial Intelligence
Brainport Eindhoven heeft samen met 65 
partners in 2019 de Nederlandse AI Coalitie 
gelanceerd.
Doel: van Nederland een speler van 
formaat maken op het terrein van artificiële 
intelligentie (AI). Het ecosysteem van 
Brainport Eindhoven met daarin de TU/e, en 
zijn AI-ìnstituut EAISI, waarin 100 miljoen 
wordt geïnvesteerd, zijn hierin belangrijke 
spelers.

Energie
Brabantse kennisinstellingen en 
bedrijven werkten binnen Fuelliance 
aan de versnelling van ontwikkeling 
van nieuwe technologie op het vlak van 
bijvoorbeeld solar fuels (DIFFER) en metal 
fuels (Metalot). De eerste succesvolle 
opschalingen van lab naar markt waren 
metal fuels (Bavaria) en mierenzuur 
(DENS). Daarnaast wordt door Holst Center 
nieuwe batterijtechnologie ontwikkeld.

Regio Deal Brainport 
Eindhoven
In totaal is tot en met december 2019 

aan 24 (deel) projecten een bedrag 

uit de Regio Deal Brainport Eindhoven 

toegekend, met een totale waarde van 

circa C81,5 miljoen (van de maximale 

C130 miljoen). De totale toegezegde 

cofinanciering uit de regio is ruim 

C178 miljoen (van de minimale C240 

miljoen).
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Groeibrief
Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat 
heeft namens het kabinet een groeistrategie voor 
Nederland op de lange termijn gepresenteerd.
Veel van de voor Brainport Eindhoven belangrijke 
accenten worden in deze brief benadrukt en 
hiermee wordt intensivering van de voor ons 
belangrijke thema’s bevestigd.

Xj I MILOOEN 
VOOR BETERE VOORZIENINGEN

12 PROŪECTEN

21 GEMEENTEN VOOR 
CULTUUR EN CULTUURHISTORIE. 

NATUUR EN RECREATIEVE 
BELEVING EN 

SPORTVOORZIENINGEN

Projecten Regio Deal t

Financieringsregeling Voorzieningen van start.
Doel: betere voorzieningen en versterken vestigingsklimaat in de 
breedte van de Brainportregio.
Brainport Smart Mobility programma

In 2019 zijn verschillende projecten van start gegaan, bijvoorbeeld 
de MaaS (Mobility as a Service) Pilot Eindhoven. In samenwerking 
met gemeente Eindhoven en ASML is in deze pilot een aanbesteding 
doorlopen die de basis biedt voor werkgevers en overheden in de regio 
om gemakkelijk toegang te krijgen tot verschillende mobiliteitsdiensten 
vía een app die nog wordt ontwikkeld.
Eindhoven Engine

Officiële opening en start van 6 pilotprojecten. Eindhoven Engine is de 
onderzoeksfaciliteit gericht op exponentiële innovatie. Een bijzondere 
combinatie van ambitieuze studenten, toponderzoekers, innovatieve 
ondernemers en professionals uit de industrie werken hier op project 
basis samen aan oplossingen voor maatschappelijke vragen.



TERNATIONAAL

Brainport positioneren internationaal
Begeleiding en organisatie van inkomende en uitgaande missies, 

waarbij we buitenlandse overheden en ondernemers hebben laten 

zien en ervaren wat het Brainport Eindhoven ecosysteem hun kan 

bieden en hen gekoppeld aan lokale mkb’ers.

Inkomend: 85 inkomende internationale missies (be)geleid, variërend van 

bestuurlijk tot business delegaties.

Inzet: koppeling van delegaties aan bedrijven in de regio, uitdragen 

technologische proposities en kennismaking met Brainport ecosysteem. 

Uitgaande missies: Smart City Expo in New York en Barcelona en Innovex 

in Taiwan, samen met de andere Trade â Innovate NL-partners.

Inzet: werving, individuele matchmaking en introducties voor bedrijven.

Innovex Taiwan
- De 12 deelnemende start-upsen 

scale-ups gaven de missie een cijfer 9 

- 3 deelnemende start-ups en scale-ups 

hebben optie genomen op nevenvestiging 

in Taipei

- Incubator uit Eindhoven heeft structurele 

samenwerking met Taiwanese incubators

gerealiseerd

- Deelnemers verwachten een succesvolle

opvolging ter waarde van 

C4,3 miljoen omzet

Buitenlandse
vestigers

- 28 nieuwe buitenlandse 

bedrijven gevestigd 

»14 uitbreidingen van 

internationale bedrijven 

in de regio
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Internationalisering mkb
Voor een succesvolle strategie in het buitenland 

is een goede voorbereiding essentieel. In 

2019 werden 8 evenementen georganiseerd 

om Brainport bedrijven te helpen in hun 

internationale ambities, o.a. bijeenkomst in 

Eindhoven, waar 60 mkb’ers voorlichting kregen 

over internationaliseringsinstrumenten van de 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Matchmaking en lead generation
Evenementen en beurzen in de regio zoals RapidPro, Escape 2019 en 

Dutch Design Week zijn belangrijk voor het identificeren van potentiële 

leads voor internationale innovatiesamenwerking, business development 

en vestigingen.

- 7 bedrijven gekoppeld aan economische en innovatie attachés van 

buitenlandse ambassades gevestigd in Nederland, tijdens 

internationaal matchmaking event op Dutch Design Week.

" 15 Singaporese bedrijven gematched aan Brainport bedrijven 

tijdens het internationale ITS Congres, in samenwerking met RVO 

en de Nederlandse ambassade in Singapore. In opmaat naar het 

ITS Congres heeft Brainport Development een online marketing 

campagne gevoerd met 5 concrete businesskansen als resultaat.

BRAINPORT
EINDHOVEN
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Adviesnota raad
Instemmen met meerjarenplan en meerjarenfinanciering 
Brainport Development NV 2021-2024

Samenvatting

Eind 2020 loopt de huidige periode van het meerjarenplan en de 
meerjarenfinanciering van Brainport Development NV 2017-2020 af. In lijn met 
eerdere besluitvorming om Brainport Development meerjarig te financieren wordt u 
hierbij een voorstel gedaan om de inzet van Brainport te bepalen voor een nieuwe 
periode van 4 jaren, de periode 2021-2024. Anders dan in de vorige periode van 
meerjarenfinanciering wordt de bijdrage nu wel geïndexeerd om daarmee te kunnen 
blijven voldoen aan de gezamenlijke ambities uit het meerjarenplan 2021-2024.

Beslispunten

1. Het meerjarenplan 2021-2024 van Brainport Development NV als basis te hanteren 
voor de ontwikkeling van het ecosysteem Brainport Eindhoven.

2. Instemmen met de benodigde meerjarenfinanciering van Brainport Development 
NV in de periode 2021-2024 als rechtstreekse aandeelhouder.

3. Instemmen met het heffen van een inwonerbijdrage voor Veldhoven door het MRE 
voor de meerjarenfinanciering van Brainport Development.

Inleiding

Eind 2020 loopt de huidige periode van meerjarenplan en -financiering van Brainport 
Development NV 2017-2020 af. In lijn met eerdere besluitvorming om Brainport 
Development meerjarig te financieren wordt u hierbij een voorstel gedaan om de inzet 
van Brainport te bepalen voor een nieuwe periode van 4 jaren, de periode 2021-2024. 
In dit voorstel wordt de inwonerbijdrage, die via de Metropoolregio Eindhoven (MRE) 
aan Brainport Development wordt verstrekt voor de meerjarenfinanciering, 
meegenomen. Veldhoven draagt hieraan bij enerzijds als deelnemer in het MRE en 
levert anderzijds, als één van de vier rechtstreekse aandeelhouders, een aanvullende 
financiële bijdrage. Beide bijdragen worden als inwonerbijdrage aan het MRE 
verstrekt.

Relevante (wettelijke) beleidskaders

- meerjarenfinanciering Brainport Development 2017-2020
- besluit december 2019 stichting Brainport over meerjarenplan 2021-2024

Beoogd effect

Het onderhouden en versterken van het duurzaam en innovatief ecosysteem Brainport 
Eindhoven zodat dit internationaal kan concurreren en zo een basis vormt voor 
(brede) welvaart en welzijn in onze regio en daarbuiten.



Argumenten

1.1 Brainport is een succesformule die ook in Den Haag wordt erkend (Brainport 
Nationale Actieagenda)
Samenwerking loont. Brainport Eindhoven heeft de afgelopen jaren haar positie 
gevestigd als één van de drie economische kerngebieden van Nederland. Zo werd 
mede door de inzet van de Stichting Brainport en Brainport Development de Mainport 
status voor onze regio eind 2016 officieel behaald. Vervolgens heeft de inzet 
geresulteerd in een steeds steviger en structureler partnerschap met het Rijk, die tot 
uiting is gekomen in de Brainport Nationale Actieagenda (BNA) waarlangs we de 
meerjarige samenwerking met het Rijk hebben vastgelegd. In het verlengde daarvan 
is de Regio Deal Brainport Eindhoven (C130 miljoen Rijksmiddelen) een vliegwiel voor 
het concretiseren van de meest urgente opgaven uit die BNA op het gebied van 
Voorzieningen, Talent en Innovaties met een maatschappelijke impact (in de bijlage 
een overzicht van strategie naar uitvoering). Ook op andere beleidsterreinen weet het 
rijk onze regio (bijvoorbeeld: de Woondeal Stedelijk Gebied Eindhoven, het 
maatregelenpakket de Run en de ontwikkeling van Eindhoven Knoop XL) steeds beter 
te vinden. In de toekomst verwachten we als regio een beroep te kunnen doen op het 
nog uit te werken investeringsfonds door Den Haag (het 'Wobke fonds) om onze 
inhoudelijke agenda uit te kunnen werken. Brainport Development zet zich daar voor 
in.

In de huidige meerjarenperiode van Brainport Development (2017-2020) is meer 
gerealiseerd dan de versterking van de samenwerking met het Rijk. In de bijlagen 
staan deze genoemd in de jaarverslagen 2017 en 2018. Al met al prestaties waaraan 
onze unieke samenwerking van overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven aan ten 
grondslag ligt. Samenwerking blijft het recept om in de toekomst sterk te blijven, om 
nog meer waarde toe te voegen voor nog meer mensen. Het gaat daarbij niet alleen 
om (economische) welvaart, maar ook om het welzijn. Brainport Development gaat 
ook de komende periode haar rol spelen om dit samen met alle andere partners 
verder te bevorderen.

1.2 Periodiek (4-jaarlijks) herijken van het Meerjarenplan is nodig om aansluiting te 
houden bij ontwikkelingen
Samenwerking blijft het recept om in de toekomst sterk te blijven. Dat is de 
overtuiging die ten grondslag ligt aan het Meerjarenplan 2021-2024 van Brainport 
Development. De focus blijft liggen op open innovatie tussen high tech en de 
maakindustrie. Het meerjarenplan spreekt ook nadrukkelijk de ambitie uit om nog 
meer maatschappelijke impact te hebben. We zien kansen om de kennis en 
organisatiekracht van Brainport in te zetten voor nieuwe oplossingen en proposities 
die bijdragen aan brede werkgelegenheid, gezondheid, mobiliteit, duurzame energie, 
betere voedselketens, minder schuldenproblematiek en een veilige leefomgeving. 
Kortom, aan een brede welvaart voor zoveel mogelijk inwoners.

Het Meerjarenplan 2021-2024 richt zich enerzijds op het onderhouden én daarnaast 
op het versterken van het ecosysteem om te zorgen voor inhoudelijke versnelling.
De overheidsbasisfinanciering voor Brainport Development is voor het overgrote deel 
bestemd voor 'de basistaak' van Brainport Development: het onderhoud van het 
ecosysteem. Bij de activiteiten voor die 'onderhoudstaak' kunt u denken aan de 
activiteiten die de organisatie uitvoert op het gebied van verbinding van onderwijs en 
arbeidsmarkt zoals het Talent & Skills-akkoord of om het regionale MKB te 
ondersteunen. Daarvoor voerden medewerkers in de afgelopen twee jaar honderden 
gesprekken met ondernemers en hielpen hen bij het opstellen van businessplannen, 
het verkrijgen van bedrijfsfinanciering en -huisvesting en bij het toetreden tot nieuwe 
buitenlandse markten. Maar ook het bevorderen van innovatieve samenwerking 
tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden valt onder de onderhoudstaak.
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De activiteiten van de organisatie voor het versterken van het ecosysteem worden 
voor het leeuwendeel betaald uit aanvullende middelen die de organisatie uit diverse 
andere bronnen vergaart (als een vermenigvuldigingsfactor/multiplier op 
basisfinanciering, zie ook argument 1.3).
Een uitgebreidere beschrijving van de activiteiten voor het onderhoud en voor het 
versterken van het ecosysteem treft u aan in bijlage én in het conceptmeerjarenplan 
van Brainport Development NV. In de jaarplannen zal steeds per jaar een nadere 
uitwerking en concretisering gegeven worden van de rollen, taken en doelen die 
nagestreefd worden.

1.3 Brainport Development is de triple-helix ontwikkel- en uitvoeringsorganisatie die 
een multiplier op programma's en projecten realiseert
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. 
De overheid financiert hiervoor een basisorganisatie met uitvoeringskracht. 
Bedrijfsleven en kennisinstellingen treden daarin op als cofinancier en kartrekker door 
hun bijdragen aan activiteiten of business.

De rolverdeling binnen de triple-helix en de inrichting van de samenwerking rond 
Brainport Development NV maakt het ook mogelijk dat de basisfinanciering van de 
overheid als cofinanciering voor provinciale, nationale en Europese programma's kan 
worden opgevoerd. Dat leidt er in de nu lopende periode van meerjarenfinanciering 
(2017-2020) toe dat er met dit regionale geld een stevige financiële impuls is bereikt 
op activiteiten en projecten. De "basisfinanciering" van C 4.267.879 voor de uitvoering 
van de projecten en activiteiten van Brainport Development resulteert bijvoorbeeld in 
een multiplier van 2 tot 3 (C 9.844.000 jaarrekening 2018).

Bedrijfsleven en kennis- en onderwijsinstellingen investeren juist in strategievorming 
voor de regio én in eigenaarschap op projecten. Uit een scan van de 
projectadministratie van Brainport blijkt dat de bijdrage hiervan aan Brainport 
Development-projecten (naast de in de jaarrekening opgenomen C 650.000 'in cash'), 
tenminste C 2.500.000 'in kind' bedroeg. Overigens cofinancierden bedrijven, kennis
en onderwijsinstellingen in datzelfde jaar stevig op de Regio Deal Brainport 
Eindhoven-projecten, hun gezamenlijke toegezegde cofinanciering aan de in dat jaar 
gestarte projecten bedroeg C 69.000.000. Ook buiten de Regio Deal investeren de 
niet-overheidspartners aanzienlijk in de Brainport-samenwerking. Zo heeft ASML een 
bijdrage van C12.500.000 toegezegd aan het verbeteren van de bereikbaarheid van 
De Run in Veldhoven, een overeenkomst tussen gemeenten Veldhoven, Eindhoven, 
Provincie, Rijk en ASML waaraan Brainport Development meewerkte.

1.4 Het Meerjarenplan staat ten dienste van het hele werkgebied van de 
Metropoolregio Eindhoven
Het geografische werkgebied van Brainport Development is primair gelijk aan dat van 
de Metropoolregio Eindhoven. Binnen dit werkgebied is de afgelopen periode door 
Brainport Development ook steeds meer een accountrol ingericht richting gemeenten 
(gemeente overstijgend), vooral op subregionaal niveau (Peel, Kempen, A2- 
gemeenten en het Stedelijk Gebied Eindhoven). Brainport Development gaat in de 
komende periode nadrukkelijk ook op dit schaalniveau met gemeenten aan de slag.

In lijn met het onlangs in het AB Metropoolregio Eindhoven vastgestelde 
werkprogramma 2020 is voor het thema Economie als strategische opgave benoemd 
'het versterken van de verbinding tussen de gemeentelijke/subregionale agenda's en 
de Brainport Nationale Actieagenda.' Per subregio zijn door gemeenten proposities 
benoemd die met ondersteuning van Brainport Development en Metropoolregio 
Eindhoven worden opgepakt.
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1.5 Het Brainport International Program (BIP) heeft zich ontwikkeld als een vast 
integraal onderdeel van Brainport Development
De C4-gemeenten Eindhoven, Helmond, Best en Veldhoven hebben in 2013 een 
internationaliseringsstrategie en uitvoeringsprogramma vastgesteld. Met de strategie 
en uitvoeringsprogramma werd vanuit 1 gedeelde visie en werkwijze ingezet op 
verbetering van onze internationale economische positie gericht op een toename van 
buitenlandse investeringen, bedrijven, kenniswerkers etc. Om dit te realiseren is er 
een uitvoeringsteam opgezet, het BIP, apart gefinancierd door de C4 gemeenten en 
ondergebracht bij Brainport Development. Naast de financiering leveren de C4 
gemeenten ook capaciteit aan het BIP. Bij de start is er rekening mee gehouden dat 
dit internationaal programma op termijn geïncorporeerd zou kunnen worden in de 
reguliere activiteiten van Brainport Development. Met de nieuwe periode 
meerjarenfinanciering wordt internationalisering een vast integraal onderdeel van de 
reguliere taken van Brainport Development. Dit is ook als zodanig in het 
meerjarenplan 2021-2024 opgenomen. Het gaat dan met name om de activiteiten 
voor business development, marketing en belangenbehartiging. De aparte financiering 
vanuit de C4 gemeenten voor het BIP vervalt. Deze wordt opgenomen in de 
meerjarenfinanciering. Door het opnemen van het BIP binnen Brainport is het mogelijk 
om efficiënter te werken en resulteert dit op de totale basisfinanciering in een 
besparing van C 50.000.

1.6 Aandachtspunten voor de uitvoering van het meerjarenplan via de opeenvolgende 
jaarplannen zijn opgenomen in het meerjarenplan
De voorbij maanden is meermaals gesproken tussen directie van Brainport 
Development NV en de overheidsaandeelhouders. In die gesprekken zijn de 
navolgende uitgangs- en aandachtspunten gehanteerd:

» Een brede interpretatie van het welvaartsbegrip. Ook vergroting van het 
welzijn van alle inwoners is van belang;

» In het verlengde hiervan het belang om in te blijven zetten op werkgelegenheid 
voor alle doelgroepen én baanzekerheid;

» Circulariteit en verduurzaming;
» Inzet op energietransitie in brede zin.

In het meerjarenplan wordt hier aandacht aan gegeven. Het welzijn voor iedereen 
wordt vooral gekoppeld aan het onderwijs, de arbeidsmarkt en de werkgelegenheid. In 
de regio is de ambitie voor onderwijs en arbeidsmarkt om door onderwijsinnovatie, 
leven lang ontwikkelen en balans op de arbeidsmarkt te komen tot een welvarende 
regio met welzijn voor de inwoners. Voor ieder project waar Brainport Development in 
investeert, is duurzaamheid een randvoorwaarde. Verduurzaming en circulair 
ondernemen zijn van belang voor de toekomst van het bedrijfsleven. We zien dat er in 
Brainport Eindhoven een groep bedrijven is die fungeren als koplopers op meerdere 
fronten maar het merendeel van het MKB moet hierin nog groeien. Deze kloof willen 
we verkleinen. Het versneld ontwikkelen en vermarkten van grootschalig inzetbare, 
betaalbare technologie voor conversie en opslag van energie is nodig om de 
energietransitie te maken, maar helpt ook in het behalen van bredere 
duurzaamheidsdoelstellingen. Het gaat om een essentiële schakel in de 
energietransitie die enorme kansen biedt voor de kennisintensieve maakindustrie in de 
regio. Daarnaast beschikt de regio al over veel innovatieve producten die direct een 
impact kunnen hebben op energie- en klimaatdoelstellingen. Het is belangrijk deze 
producten versneld op te schalen, daarmee ervaart de regio meteen 
duurzaamheidsvoordelen maar wordt ook de economie direct gestimuleerd. In de 
komende jaarplannen gaat Brainport Development daarmee aan de slag.

2.1/3.1 De uitgangspunten voor financiering sluiten aan op het meerjarenplan 
Onder de huidige meerjarige uitvoeringsovereenkomst (2017-2020) ontvangt de 
Brainport Development van de vijf aandeelhouders (MRE en vier campusgemeenten)
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via de Metropoolregio Eindhoven een (basisfinanciering van C 4.267.879,- per jaar. 
Daarnaast hebben de campusgemeenten de afgelopen periode bijgedragen voor BIP.

Financiering . Brainport Development NV 2017-2020:
Aandeelhoudersbijdrage BIP Totaal incl BIP

MRE
Eindhoven

C 1.915.802 C 1.915.802

Eindhoven C 1.416.103 C 189.325 C 1.605.428
Helmond C 490.839 C 65.915 C 556.754
Veldhoven C 265.158 C 16.460 C 281.618
Best C 179.978 C 13.300 C 193.278
Totaal C 4.267.879 C 285.000 C 4.552.880

Het internationale programma wordt vanaf 2021 als basistaak van Brainport 
Development geïntegreerd in de aandeelhoudersbijdrage. Veldhoven blijft wel de 0,8 
fte leveren voor de uitvoering van de internationale taken die vanuit het BIP zijn 
opgenomen door Brainport Development. De overige C4 gemeenten blijven ook hun 
aandeel fte leveren.

In onderstaande tabel is de benodigde basisfinanciering weergegeven voor de nieuwe 
4-jaars periode.

2020 met
BIP
geïntegreerd

2021 2022 2023 2024

MRE C 1.915.802 C1.967.145 C2.006.488 C2.046.618 C2.087.550
Eindhoven C 1.572.213 C1.614.348 C1.646.635 C1.679.568 C1.713.159
Helmond C 545.190 C 559.801 C 570.997 C 582.417 C 594.065
Veldhoven C 278.730 C 286.200 C 291.924 C 297.762 C 303.718
Best C 190.945 C 196.062 C 199.984 C 203.983 C 208.063
Totaal C 4.502.879 C4.623.556 C4.716.028 C4.810.348 C4.906.555

In de eerste kolom van de tabel staat opgenomen C 278.730 (dit is het jaar 2020 ter 
referentie inclusief de bijdragen voor BIP) om daarmee de vergelijking te kunnen 
maken met de budgetten uit onze eigen begroting. Dat bedrag is exclusief de 
indexering van 2,680Zo (conform indexeringspercentage MRE-Kadernota 2021). In de 
bijdragen voor 2021 is deze indexering van 2,680Zo wel verwerkt. Bij de bedragen over 
de jaren 2022-2024 is uitgegaan van een indicatief indexeringspercentage van 20Zo.
Zie in dit verband ook argument 3.1. Met betrekking tot de bijdrage van de 21 
gemeenten via het aandeelhouderschap van MRE ontvangt u -in het kader van de 
voor de MRE-begroting gebruikelijke zienswijzeprocedure- later dit voorjaar een 
separaat voorstel.

2.2f3.2 De beproefde wijze van financiering volstaat en blijft ongewijzigd 
De systematiek van financiering van Brainport Development NV sinds 2012 wordt niet 
gewijzigd in vergelijking tot de voorbije jaren. De gemeenten financieren via de 
inwonerbijdrage MRE aan de basisfinanciering van Brainport Development, voor 
Veldhoven bedraagt dit C 111.620 (is inwonersbijdrage 2021 o.b.v. prijspeil 2020). 
Daarnaast vindt de financiering voor het aandeelhoudersdeel van Veldhoven plaats via 
het MRE, zoals dat ook gebeurt voor de andere overheidsaandeelhouders Helmond, 
Eindhoven en Best.

3.1 MRE is enige geldverstrekker aan Brainport Development
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Het MRE is voor de financierende overheden de enige verstrekker van geld aan 
Brainport Development NV. Daarmee wordt administratieve last laag gehouden. De 
bijdrage van de overheidsfinanciers wordt dan als inwonerbijdrage geheven van de 21 
regiogemeenten. Van de gemeenten Best, Eindhoven, Helmond en Veldhoven wordt 
daarbovenop een extra bijdrage gevraagd op basis van hun specifiek belang. Deze 
bijdrage loopt eveneens via de begroting van de MRE.

Kanttekeningen en risico's

Financiën

Indexering
Er is de afgelopen periode (2017-2020) geen sprake geweest van indexering van de 
basisfinanciering van de overheidspartners aan Brainport Development NV. Gezien de 
aard van de kosten van de Brainportorganisatie (primair personeels- en 
huisvestingskosten) en de reguliere stijging hiervan is dit niet langer houdbaar. Met 
andere woorden, het niet indexeren leidt tot het niet kunnen realiseren van de 
ambities. Brainport Development zal, al met onmiddellijke ingang in 2021, jaarlijks 
moeten inkrimpen in de medewerkers die zij voor de activiteiten kan inzetten. Indien 
dit onverhoopt het geval zou zijn, zal de organisatie steeds bij het opstellen van de 
nieuwe jaarplannen strikte keuzes moeten maken. Een deel van de in het 
(concept)meerjarenplan voorgenomen activiteiten zullen dan niet - of in verminderde 
mate - worden ontwikkeld of uitgevoerd.
Vandaar het voorstel om met ingang van 2021 (met als peiljaar 2020) de 
basisfinanciering van de overheidspartners te indexeren. Dit is in lijn met andere GR- 
en en Brainport Development is de afgelopen jaren hier een uitzondering op geweest. 
Voor de indexering wordt aangesloten bij het percentage waarmee MRE haar bijdrage 
door de gemeenten indexeert.

Financiering
In de periode 2017-2020 bedraagt de basisfinanciering van Brainport Development 
C 4.267.879 per jaar. Dat bedrag wordt door de lokale overheidspartners, via het MRE 
verstrekt. De overheden houden met deze financiering de kernfunctie (de 
basisactiviteiten) van de organisatie in stand. Veldhoven betaalde (en ook voor het 
laatste jaar 2020) in de periode 2017-2020 een vast bedrag van C 265.158 per jaar 
voor de basisactiviteiten. Voor het BIP betaalde Veldhoven daarnaast C 16.460 per jaar 
aan out of pocketkosten. Totaal betaalde Veldhoven in de periode 2017-2020 jaarlijks 
C281.618.

Voor de nieuwe meerjarenfinanciering voor de periode 2021-2024 starten we met een 
basisfinanciering (inclusief BIP) van C 278.730 (is het jaar 2021 o.b.v. prijspeil jaar 
2020). Door efficiency voordeel is dit een fractie minder dan we in de vorige periode 
betaald hebben.

Voor het BIP geldt dat deze voor de out of pocket kosten meegenomen worden in de 
basisfinanciering. Ook de levering van 0,8 fte wordt voor de komende periode 
voortgezet, dit past binnen de begroting.

De bijdragen aan Brainport Development lopen begrotingstechnisch al via de MRE. In 
de begroting komen de budgetten voor regionale samenwerking (MRE, Brainport, BIP, 
SGE) samen op taakveld 3.1. In de huidige meerjarenbegroting is dekking beschikbaar 
voor deze voorgestelde meerjarenfinanciering. Net als met de 4 regiobrede GRen 
wordt jaarlijks bezien of de toegepaste indexering past binnen het beschikbare 
budget. De gemeente indexeert namelijk op een andere manier dan de 4 regiobrede 
GRen.
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Communicatie en samenspraak

De algemene communicatie rondom het meerjarenplan wordt door Brainport 
Development gedaan. De komende tijd wordt u op verschillende momenten 
geïnformeerd over de werkzaamheden van Brainport Development in het kader van dit 
meerjarenplan en in relatie tot Veldhoven. Op 2 maart vond 'Brainport in bedrijf' 
plaats bij het bedrijf Smits, leading water solutions. Hier heeft de directeur van 
Brainport Development een toelichting gegeven op het meerjarenplan.

Uitvoering | planning

Dit meerjarenplan en de uitvoering heeft een looptijd van 2021-2024.
Jaarlijks rapporteert Brainport Development aan de aandeelhouder Veldhoven over 
haar inhoudelijke en financiële resultaten. Daarnaast wordt ieder jaar het jaarplan, dat 
een uitwerking is van het meerjarenplan 2021-2024, ook voorgelegd aan de 
aandeelhouder Veldhoven tijdens de aandeelhoudersvergaderingen.

Bijlagen

Als bijlage(n) bij dit voorstel behoren:
^ Meerjarenplan 2021-2024
» Voorstel meerjarenfinanciering Brainport Development 2021-2024 
^ Samenvatting jaarverslagen 2017, 2018 en 2019 
^ Overzicht inwonerbijdragen MRE 
^ Overzichtsplaatje van strategie naar uitvoering

Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad

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

Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

M.J.A. Delhez 
burgemeester

H.J. de Ruiter 
secretaris
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Illlllllllllllllllllll ♦m
Veldhoven

Raadsbesluit

: 20.010 | 20bs00014 
: 7 april 2020 
: 07.3
: Instemmen met meerjarenplan en meerjarenfinanciering 
Brainport Development NV 2021-2024

volgnummer 
datum raad 
agendapunt 
onderwerp

De raad van de gemeente Veldhoven;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 februari 2020, nr.

overwegende dat het duurzaam en innovatief ecosysteem Brainport Eindhoven van 
essentieel belang is voor de toekomst van Veldhoven en de regio zodat we 
internationaal kunnen blijven concurreren. Hiermee dragen we bij aan de basis voor 
(brede) welvaart en welzijn in onze regio en daarbuiten.

gelet op het aflopen van de meerjarenfinancieringsperiode Brainport Development NV 
2017-2020, het aandeelhouderschap van Veldhoven in Brainport Development NV, de 
rol die Brainport Development speelt in de ontwikkeling van de regio en de regionale 
afspraken met de Metropoolregio Eindhoven over subsidieverstrekking

b e s l u i t :

1. Het meerjarenplan 2021-2024 van Brainport Development NV als basis te hanteren 
voor de ontwikkeling van het ecosysteem Brainport Eindhoven.

2. In te stemmen met de benodigde meerjarenfinanciering van Brainport Development 
NV in de periode 2021-2024 als rechtstreekse aandeelhouder.

3. In te stemmen met het heffen van een inwonerbijdrage voor Veldhoven door het 
MRE voor de meerjarenfinanciering van Brainport Development.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare 
vergadering van 7 april 2020

mr. G.M.W.M. Wasser 
griffier

M.J.A. Delhez 
voorzitter



D66
Meneer de voorzitter, geacht college, mederaadsleden. Een hamerstuk en toch een 
stemverklaring? Ja, omdat wij graag willen laten weten aan iedereen die de 
raadsvergaderingen volgt hoe we over dit onderwerp denken.

D66 (het zal u niet verbazen) kan zich vinden in de adviesnota 20.0009 en daarmee 
met het raadsbesluit 20.0010. D66 ziet zichzelf als voorstander van progressieve 
ontwikkelingen die de regionale economie stimuleren. Onze economie wordt bepaald 
door high tech op een uiteenlopend een aantal terreinen.

Juist op dat punt onderscheidt de regio zich van verreweg de meeste 
industriegebieden in de wereld. Die welhaast unieke positie danken we niet zozeer aan 
het Philipsconcern uit het verre verleden, maar aan de samenwerking van Philips met 
het bedrijfsleven in de regio, met de onderwijsinstellingen en met de lokale overheid 
in de járen 90. Na de enorme reorganisatie van Philips ontstond een vacuüm in de 
economische ontwikkeling van stad en streek en daarmee de dreiging van een enorme 
werkloosheid.

Die samenwerking heeft die dreiging weten af te wenden en heeft geleid tot Brain- 
port, met alle goede gevolgen van dien. D66 hecht er aan de overleden Theo Hurks te 
memoreren. Hij was als toenmalig voorzitter van de Kamer van Koophandel en als 
medegrondlegger van de Brainportsamenwerking voor een essentieel deel 
verantwoordelijk voor de heel goede positie waarin Zuidoost Brabant zich nu bevindt. 
Theo Hurks werd slachtoffer van het Coronavirus.

Tot de beginjaren 90 liet de regio en met name de Eindhovense overheid zich al te 
vaak sturen door de belangen van datzelfde Philips. Begrijpelijk maar onverstandig. 
Sedert bijna 30 jaar staan Eindhoven en regio wat dat betreft dus op eigen benen. Wij 
zien tekenen dat die geschiedenis zich dreigt te herhalen doordat veel ontwikkelingen 
bij Brainport worden neergelegd die in feite los van Brainport zouden moeten worden 
aangestuurd door de regionale overheden.

Zoals vroeger Philips hoor je nu in onze regio vaak Brainport noemen als motivatie 
voor besluitvorming. 'Als het goed is voor Philips, dan is het goed voor ons' werd 'als 
het goed is voor Brainport.' Als voorbeeld noemen we het gemak waarmee binnen 
MRE Brainport als toets, criterium, wordt beschouwd voor planontwikkeling. Maar net 
zo min als Philips, gaat Brainport niet over alles wat ons bezig houdt in onze regio. 
Denk aan de agrarische sector, denk aan zorg en welzijn en denk aan cultuur. We 
moeten Brainport streng volgen, ook in het belang van diezelfde economie die door 
Brainport zo goed wordt gesteund.



Bijlage: Financiële bijstelling investering en gevolgen 
exploitatie

Bijstelling krediet Kempenbaan West (707203)

2020 2021 2022 2023 Totaal
Uitgaven 5.342.531 218.527 4.733.530 0 10.294.588
Inkomsten 4.864.150 -4.957.586 1.753.689 0 1.660.253
Aandeel Veldhoven 478.382 5.176.113 2.979.841 0 8.634.335

Onderdoorgang Moormanlaan 800.000 0 0 0 800.000
Rotonde zilverbaan in beton 500.000 0 0 0 500.000

Gevolgen exploitatie
2020 2021 2022 2023

Aandeel Veldhoven 0 4.784 -31.826 432.367
Onderdoorgang Moormanlaan 0 8.000 8.000 40.000
Rotonde zilverbaan in beton 0 5.000 5.000 25.000
Totaal 0 17.784 -18.826 497.367



Motivatie vanuit Project om scopewijziging voor te leggen aan de bestuurlijke opdrachtgever.

Het project Kempenbaan West bestaat uit diverse op te leveren producten en uit te voeren 
activiteiten. Het uiteindelijke doel van het project is het verbreden van de Kempenbaan West en de 
aanleg van de nieuwe aansluiting op de A67. Dit geheel aan activiteiten dient binnen een 
afgesproken tijd en binnen het beschikbare (taakstellende) budget uitgevoerd te worden. Dit geheel 
samen vormt de scope (opdracht) van het project.

Nu er onvoldoende dekking (geld) beschikbaar is om het gehele project uit te voeren is er sprake van 
een scopewijziging. Aanvullend krediet is nodig en het projectteam vraagt aan de bestuurlijke 
opdrachtgever om de scope aan te passen door middel van het ophogen van het krediet.

Naast de financiële scopewijziging zijn er ook twee aanvullende maatregelen die een scope 
uitbreiding als gevolg hebben. Het betreft dan het uitvoeren van de rotonde in beton ipv asfalt en 
het realiseren van een onderdoorgang Moormanlaan. Ook hiervoor is besluitvorming van de 
bestuurlijke opdrachtgever noodzakelijk.

Beide vormen van scopewijzigingen zijn voor het project onlosmakelijk met elkaar verbonden omdat 
in beide gevallen sprake is van een aanpassing van de huidige scope. Wanneer ervoor wordt gekozen 
om de besluiten (vier beslispunten) apart van elkaar te behandelen, kan dit gevolgen hebben. De 
raad kan dan kiezen voor een uitbreiding van de scope, terwijl nog niet zeker is of voor het opleveren 
van producten en het uitvoeren van activiteiten binnen de huidige scope uitvoerbaar zijn.

Motivatie vanuit het college om scopewijziging voor te leggen aan de bestuurlijke opdrachtgever.

Enkele strategische/bestuurlijke afwegingen om op 7 april het gehele voorstel te agenderen en niet
onderdelen hieruit.

- Het plan is één onlosmakelijk deel, als je over onderdelen positief besluit neem je ook een 
besluit over het geheel.

- De financiële situatie van de gemeente zou de raad later in het jaar onaangenaam kunnen 
verrassen (nog los van Corona-effecten). Daarom verstandig dit nu volledig te bespreken.

- Als je nu enkel de onderdoorgang zou agenderen, zou de raad zelf kunnen aansturen om 
toch alles in een keer/integraal te willen behandelen. Dit kan dan niet meer op 7 april. Je 
loopt dus het risico dat we op 7 april dan ook geen besluit hebben over de onderdoorgang 
Moormanlaan (en dat is iets wat we juist wel nodig hebben ).

Financiële consequenties indien besluit wordt uitgesteld.

Indien besluitvorming wordt uitgesteld betekent dit dat de in de ophoging geen rekening wordt 
gehouden met de toekomstige aanleg van de onderdoorgang Moormanlaan. De totale ophoging is 
ruim 200.000 m3 grond en er zal circa 2000 tot 3000m3 grond per dag worden aangevoerd. Dat is 
dus een grote logistieke opgave waar veel planning aan vooraf gaat. Als op een later moment (na de 
start van het werk op 14 april) alsnog wordt besloten om de onderdoorgang aan te leggen is dat niet 
efficiënt en zal dit leiden tot een andere logistiek van aanvoer van grond en moet de ophoging 
aangepast worden. Naast deze inefficiëntie zal dit ook tot vertraging leiden en extra geld gaan 
kosten. De inefficiëntie, zijnde herstelwerk, een aangepaste aanvoerroute en nieuwe logistiek 
planning zorgen ervoor dat het werk niet meer voor de geraamde 800.000 euro gemaakt kan worden 
maar zal circa 30% duurder worden. De planningsconsequentie schatten wij in op 2 maanden waarbij 
we 50.000 euro per week aan vertraging hanteren. (ruim 600.000 euro).
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Adviesnota raad
Ophogen krediet Kempenbaan West en Aansluiting A67

Samenvatting

Om de bereikbaarheid aan de westzijde van Veldhoven en bedrijventerrein De Run te 
verbeteren wordt de Kempenbaan verbreed. Daarnaast wordt er een nieuwe 
aansluiting gemaakt op de A67.

Naar aanleiding van de opgelopen vertraging door het aanhouden van het 
bestemmingsplan en de bijkomende gevolgen zijn er extra kosten gemaakt voor 
project Kempenbaan West.

Deze kosten zijn voor een deel inzichtelijk en ook nog voor een deel niet volledig 
inzichtelijk. Dit komt onder andere doordat de indexering voor de komende jaren nog 
niet bekend is en het inkooptraject nog niet is afgerond. Daarnaast is het voorstel om 
de rotonde die de Zilverbaan verbindt met het nieuwe viaduct in beton uit te voeren in 
plaats van asfalt. Verder is er een nadrukkelijke wens vanuit belanghebbenden om 
alsnog een onderdoorgang te maken ter hoogte van de Moormanlaan.

In dit voorstel worden de kosten en dekking weergegeven zodat inzichtelijk is wat de 
financiële consequenties zijn voor de begroting van 2023 tot 2048.

Beslispunten

1. Het krediet voor project Kempenbaan West op te hogen met C 5,1 miljoen om het 
tekort op het krediet te dekken;

2. Het krediet voor project Kempenbaan West op te hogen met C 3,5 miljoen om de 
verwachte indexering (vanaf 2020 tot 2022) op te vangen en een beperkte 
risicoreservering te hebben voor onvoorziene kosten tijdens uitvoering van het 
project;

3. De rotonde die het nieuwe viaduct over de A67 verbindt met de Zilverbaan te 
realiseren in beton in plaats van asfalt en hiervoor de benodigde financiële 
middelen van C 500.000,- beschikbaar te stellen;

4. Een onderdoorgang in het verlengde van de Moormanlaan te realiseren zodat deze 
weg niet wordt onderbroken door het nieuwe viaduct over de A67 en hiervoor de 
benodigde financiële middelen van C 800.000,- beschikbaar te stellen.

Inleiding

Om de bereikbaarheid aan de westzijde van Veldhoven en bedrijventerrein De Run te 
verbeteren wordt de Kempenbaan verbreed. Daarnaast wordt er een nieuwe 
aansluiting gemaakt op de A67. Om dit planologisch mogelijk te maken is 
bestemmingsplan 'Kempenbaan-West' uitgewerkt en vastgesteld door uw raad op 30 
oktober 2018.



In mei 2017 bleek dat het bestemmingsplan was aangehouden door de Raad van 
State in verband met de discussie rondom het Programma Aanpak Stikstof (PAS).
Naar aanleiding van deze beslissing door de Raad van State is een aanvalsplan in 
oktober 2017 vastgesteld door het college. Het doel van dit plan was om de vertraging 
van het project zo veel mogelijk te beperken. Twee van de maatregelen die in dit 
aanvalsplan zijn opgenomen, zijn het vlottrekken van het bestemmingsplan en het 
opstarten van het ontwerptraject door het ondertekenen van de faseovereenkomst. 
Tijdens de beeldvormende raad van november 2017 is uw raad over dit aanvalsplan 
geïnformeerd.

Voor het vlottrekken van het bestemmingsplan is gewerkt met een ADC toets 
(Alternatieven, Dwingende redenen van openbaar belang en Compensatie). Dit is een 
juridisch middel dat weinig toegepast wordt in Nederland. Na het uitwerken van de 
ADC toets in 2018 is het bestemmingsplan 'Kempenbaan-West' gewijzigd vastgesteld. 
Uiteindelijk heeft de Raad van State op 24 juli 2019 de beroepen tegen het 
bestemmingsplan ongegrond verklaard en is het bestemmingsplan nu onherroepelijk.

Ondertussen is in 2018 met de aannemerscombinatie Van Gelder 7 Mobilis na 
intensieve onderhandeling de faseovereenkomst gesloten. In deze overeenkomst is 
opgenomen dat de combinatie het ontwerp uitwerkt tot een uitvoeringsontwerp.
Indien de gemeente er niet in zou slagen om te komen tot een onherroepelijk 
bestemmingplan dan zou de aannemerscombinatie afzien van realisatie. Hiermee is de 
vertragingstijd van het project zo veel mogelijk beperkt, hetgeen van belang is 
vanwege de bereikbaarheidsproblemen op de Kempenbaan. Dit is tevens gedeeld in de 
beeldvormende raad van 21 november 2017, in de informatienota over de 
ondertekening van de maatregelenbundel bereikbaarheid De Run (11 december 2018) 
en in de raadsvergadering van 29 januari 2019 in de mededelingen van het college.

Nadat het bestemmingsplan onherroepelijk was geworden, is gezocht naar de juiste 
manier om de totale opdracht (ontwerp en realisatie) aan de aannemer te kunnen 
gunnen. Doordat het contract in 2016 op de markt is gezet en delen van het contract 
(een groot deel van de ontwerpwerkzaamheden) onder de zogenoemde 
faseovereenkomst zijn uitgevoerd, moest het contract hierop worden aangepast. Na 
afstemming over deze aanpassingen tussen gemeente en Van Gelder 7 Mobilis is op 13 
november 2019 het contract ondertekend door beide partijen. Over de gunning van 
het contract is uw raad geïnformeerd met de informatienota van 1 oktober 2019 
(19bs00153).

In deze informatienota is bovendien aangegeven, dat de combinatie haar inkooptraject 
heeft opgestart na de gunning van het contract. Hier heeft zij vanaf 13 november 6 
maanden tijd voor. In deze tijd zijn ook de wijzigingen in het contract en de 
aanbieding van Van Gelder 7 Mobilis verder uitgewerkt. Het contract is immers in 2016 
aanbesteed. De consequenties van deze wijzigingen zijn weergegeven bij argument
1.1 en 2.1.

Daarnaast is vanuit de projectorganisatie naar mogelijkheden gezocht om het ontwerp 
zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de huidige situatie. Er is onderzocht wat de 
mogelijkheden zijn om het onderhoud van de weg te optimaliseren. Denk hierbij aan 
het uitvoeren van de rotonde die het nieuwe viaduct over de A67 verbindt met de 
Zilverbaan in beton in plaats van asfalt. Verder is er vanuit de omgeving (tijdens twee 
informatiemarkten op 28 mei en 10 september 2019) nadrukkelijk verzocht in de 
vorm van zienswijzen op het definitief ontwerp, om alsnog een onderdoorgang van het 
nieuwe viaduct bij de Moormanlaan te realiseren.

Op dit moment is er door bovengenoemde ontwikkelingen en wijzigingen een tekort 
ontstaan van C 5,1 miljoen. Ook verwachten we nog kosten te moeten maken die nu 
nog niet volledig inzichtelijk zijn waarvan er op dit moment twee concrete posten zijn,
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namelijk marktontwikkeling en de extra kosten voor de inkoop van zand. Het voorstel 
is om hiervoor C 3,5 miljoen beschikbaar te stellen. Daarnaast is er nog een 
optimalisatie vanuit onderhoud (rotonde in beton, C 0,5 miljoen) en een wens vanuit 
de omgeving (onderdoorgang Moormanlaan, C 0,8 miljoen). Om dit te bekostigen is in 
totaal C 9,93 miljoen extra krediet nodig.

In de informatienota van 1 oktober 2019 is aangegeven, dat er op dat moment 
voldoende financiële middelen beschikbaar waren voor de gunning. Deze gunning was 
het juridische gevolg omdat de ontbindende voorwaarde, het niet verkrijgen van een 
onherroepelijk bestemmingsplan, was vervallen vanaf 24 juli 2019. Om te komen tot 
een herijking van de aanneemsom moet de aannemer haar leveranciers benaderen en 
de prijzen herindexeren. Zonder formele gunning (13 november 2019) was het voor 
een aannemer contractueel niet mogelijk om marktpartijen aan zich te binden. Dit 
betekent concreet dat het college niet eerder dan nu in positie is gekomen om de raad 
te informeren over de bijstelling van het krediet. Voor de voortgang van het project is 
het met name van belang dat er zo snel mogelijk uitsluitsel is over het al dan niet 
aanleggen van de onderdoorgang voor de Moormanlaan.

Relevante (wettelijke) beleidskaders

4 Bestemmingsplan 'Kempenbaan-West'
4 Aanvalsplan Bereikbaarheid De Run 
4 Faseovereenkomst
4 Contractnr.: 707203; Basisovereenkomst; Aanleg Kempenbaan West en 

aansluiting A67

Beoogd effect

Verbeteren van de bereikbaarheid van de westzijde van Veldhoven en bedrijventerrein 
De Run.

Argumenten

1.1 De oorzaken van de meerkosten zijn onvermijdelijk.
Op basis van het aanvalsplan is gekozen om het contract te behouden en de 
bestemmingsplanprocedure vlot te trekken. Dit om vertraging (besluitvorming 
Raad van State en Europees Hof inzake PAS) zoveel mogelijk te beperken. Een 
nieuwe bestemmingsplanprocedure kost veel tijd en geld. Daarnaast kost een 
nieuwe aanbesteding veel tijd en extra geld. De aanbesteding van 2016 heeft 
ruim C 800.000,- gekost. Kortom, een nieuwe aanbesteding zou ook extra geld 
kosten. Hier is dus niet voor gekozen. Daarnaast is voor een nieuwe 
aanbesteding de verwachting dat de inschrijfprijs niet voordeliger zou zijn, 
gezien de ontwikkelingen op de markt.

1.2 De risicoreservering die in het krediet zat, is ingezet om de opdracht aan de 
aannemerscombinatie te gunnen.
Nadat het bestemmingsplan onherroepelijk werd, heeft de gemeente volgens 
contract de opdracht aan de aannemerscombinatie Van Gelder 7 Mobilis 
gegund. Dit was namelijk de laatste voorwaarde waaraan moest worden 
voldaan om de gunning in gang te zetten. Dit betekent concreet dat de 
gemeente verplicht is om de opdracht te gunnen. Omdat gunnen alleen kan bij 
voldoende krediet is door ons college besloten om de risicoreservering hier voor 
in te zetten.

1.3 De financiële middelen zijn nodig om de werkzaamheden van de 
aannemerscombinatie niet te laten stagneren.
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De financiële middelen zijn nodig om te voorkomen dat de werkzaamheden van 
de aannemerscombinatie stagneren. Indien de middelen niet beschikbaar 
worden gesteld moet de aannemerscombinatie haar werk staken en zal de 
gemeente de indirecte kosten die doorlopen aan de aannemer moeten 
vergoeden.

Hiermee wordt ook voorkomen dat de aannemerscombinatie schadeloos moet 
worden gesteld en de gemeente verplicht is om een afkoopsom te betalen.
Gelet op de omvang van de opdracht en de fase waarin het project zich bevindt 
zou dit leiden tot een desinvestering van maatschappelijk kapitaal. Op dit 
moment is er namelijk al C 15,8 miljoen aan kosten gemaakt.

1.4 De bereikbaarheid van bedrijventerrein De Run is van groot belang. 
Kempenbaan West is een van de maatregelen van het maatregelenpakket 
Bereikbaarheid De Run. De financiële middelen zijn nodig om de bereikbaarheid 
van de westzijde van Veldhoven en het bedrijventerrein te verbeteren. Op deze 
manier blijft de ontwikkeling van bedrijvigheid op De Run mogelijk. Dit is van 
belang om de doelstellingen van het maatregelenpakket te kunnen halen.

1.5 De financiële middelen zijn nodig om het nu bekende tekort op het krediet te 
dekken.
Op dit moment is er een tekort van afgerond C 5,1 miljoen. Dit tekort is 
ontstaan door verschillende ontwikkelingen. Allereerst is er extra inspanning 
verricht na het aanhouden van het bestemmingsplan door invulling te geven 
aan de maatregelen uit het aanvalsplan. Vanaf dit moment tot het 
onherroepelijk worden van het bestemmingsplan is voor ongeveer C 350.000 
aan externe kosten gemaakt om het bestemmingsplan 'Kempenbaan-West' vlot 
te trekken. Verder is er ongeveer C 400.000,- uitgegeven aan het kernteam 
van de gemeente bestaande uit ambtelijke uren en het inhuren van adviseurs 
voor het bestemmingsplantraject en het tot stand laten komen van de 
faseovereenkomst.

Het tekort is ook ontstaan door het wijzigen van normen en richtlijnen. Deze 
normen en richtlijnen worden opgedragen door landelijke regelgeving en eisen 
van Rijkswaterstaat. Van de 95 normen in het contract zijn er 24 gewijzigd. 
Hiervan hebben er 13 een middelgrote tot grote impact. Eén van de grotere 
wijzigingen leidt er bijvoorbeeld toe dat de constructie van het nieuwe viaduct 
over de A67 fors is aangepast. Alleen deze wijziging kost al ongeveer 
C 1.350.000,-. Daarnaast kost de rest van de wijzigingen ongeveer 
C 1.850.000,-.

Ook is de markt de afgelopen jaren veranderd. Het gaat economisch goed wat 
betekent dat prijzen de afgelopen jaren sterk zijn gestegen. Dit heeft financiële 
gevolgen voor het project. De aannemerscombinatie heeft de liggers ingekocht 
door offertes op te vragen bij 3 leveranciers. De meerkosten hiervan zijn C 1,5 
miljoen. Deze prijs is getoetst aan marktconformiteit en heeft deze toets 
doorstaan. Hetzelfde proces is doorlopen voor de inkoop van de fietsbrug. De 
meerkosten hiervan zijn ongeveer C 300.000,-.

De optelling van bovengenoemde getallen is groter dan het tekort van C 5,1 
miljoen. Het verschil is op een andere wijze binnen het krediet gedekt. Denk 
hierbij aan de risicoreservering die in het krediet van het project zat.

2.1 Deze middelen zijn nodig om toekomstige indexeringen, ontwikkelingen op de 
markt en beperkt onvoorziene zaken op te vangen.
Op dit moment zijn de wijzigingen in het contract grotendeels verwerkt. 
Conform de contractuele afspraken met de aannemer dient rekening te worden
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gehouden met indexering vanaf 2020 tot en met 2021. Een eerste inschatting 
van deze indexering wordt geschat op 6,4 0Zo van de opdrachtwaarde (ongeveer 
C 35 miljoen). Daarnaast moet er nog zand (220.000 m3) worden ingekocht 
voor het realiseren van het nieuwe viaduct over de A67. De prijs van zand is 
door economische ontwikkelingen en verscherping van de normen (PFAS) 
gestegen en varieert in een prijsrange van C 5,00 tot C 12,50 per m3 
(afhankelijk van de klasse van de grond).

3.1 Rotondes in beton zijn onderhoudsvriendelijker dan rotondes in asfalt
Op dit moment is in het contract met de aannemerscombinatie opgenomen dat 
zij de rotonde die de Zilverbaan met het nieuwe viaduct over de A67 verbindt, 
uitvoert in asfaltverharding.

Vanuit het oogpunt van duurzaamheid wordt beton als verhardingsmateriaal 
steeds meer toegepast. Voor busbanen, bushaltes, fietspaden maar ook voor 
rotondes wordt steeds vaker de afweging gemaakt om in beton uit te voeren. 
Beton is op de langere duur voordeliger dan asfalt. Door nu te kiezen voor 
beton geven we in de aanleg meer geld uit maar in de hele levenscyclus is 
beton voordeliger. De levensduur voor asfalt op rotondes is maximaal 10 jaar. 
Maar door het intensieve gebruik is er al onderhoud nodig na 5 tot 7 jaar. Een 
rotonde van beton heeft geen onderhoud nodig en heeft een levensduur van de 
30 tot 40 jaar.

Naast het duurzaamheidsaspect is ook het circulair bouwen met beton zeer 
aantrekkelijk. Beton is namelijk nagenoeg 1000Zo recyclebaar en levert hiermee 
een positieve bijdrage aan het milieu. Een lager brandstofverbruik is een ander 
milieuvoordeel van beton ten opzichte van asfalt. De CO2-uitstoot is voor beton 
is minder dan bij asfalt. Enerzijds omdat beton een koud product is en 
anderzijds levert het een brandstof besparing op van één tot zes procent bij 
vrachtauto's.

Er is in eerste aanvang gekozen voor een rotonde in asfalt omdat alle rotondes 
in Veldhoven uit asfalt zijn uitgevoerd. In het project Zilverbaan is voor het 
eerst gekozen, binnen een project, voor rotondes in beton. Het is dus 
voortschrijdend inzicht van de projectgroep op advies van de beheer afdeling 
van de gemeente Veldhoven. Een rotonde in beton is duurzamer, 
milieuvriendelijker en uiteindelijk ook goedkoper dan een rotonde in asfalt.

4.1 De Moormanlaan is een populaire recreatieve route door het Oeienbos.
De Moormanlaan is een populaire route voor wandelaars, fietsers, ruiters en de 
atletiekvereniging. Door de realisatie van het nieuwe viaduct over de A67 wordt 
deze weg doorkruist en loopt deze niet meer door. Vanuit de omgeving zijn tien 
zienswijzen ingediend en bij elke informatiemarkt is een sterk signaal vanuit 
belanghebbenden afgegeven om alsnog de Moormanlaan open te houden. Dit 
kan door middel van een onderdoorgang van het viaduct.

Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen op het ontwerp is onderzoek 
gedaan naar een mogelijke onderdoorgang. De kosten voor het openhouden 
van de Moormanlaan bedragen C 800.000,-. Hiermee wordt tegemoetgekomen 
aan een nadrukkelijke wens vanuit de omgeving.

4.2 De verkeersveiligheid voor de recreatieve fietsers, schoolgaande kinderen en 
wandelaars is beter.
In het huidige ontwerp wordt de Moormanlaan onderbroken. Hierbij worden 
fietsers en wandelaars via de nieuwe rotonde naar de Zilverbaan richting 
Veldhoven Dorp geleid. Door het aanleggen van de onderdoorgang kunnen 
onder andere fietsers, schoolgaande kinderen en wandelaars zonder over te
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steken bij de drukke rotonde Veldhoven Dorp, waar ook het Sondervick College 
is, bereiken.

Dit wil overigens niet zeggen dat de geplande oplossing verkeersonveilig is.

Kanttekeningen en risico's

1.1 Deze extra investering verhoogt de druk op de gemeentelijke begroting.
Ons college is zich er terdege van bewust dat dit een forse extra investering is 
voor het project Kempenbaan West en de nieuwe aansluiting op de A67. Dit 
zorgt voor extra druk op de begroting van de gemeente. Anderzijds ziet ons 
college dit project als zeer belangrijk voor het behalen van de 
bereikbaarheidsdoelstelling van de gemeente, Brainportregio en provincie.

In de financiële paragraaf zijn de consequenties voor de begroting vanaf 2023 
tot 2048 weergegeven. De extra investering wordt afgeschreven in 25 jaar, 
zoals gebruikelijk is bij wegen.

2.1 Zie kanttekeningen en risico's 1.1

2.2 We begroten scherp aan de wind.
Door bij de hoogte van de risicoreservering uit te gaan van 100Zo van de 
opdrachtwaarde (C 35 miljoen) in plaats van de totale projectkosten (C 53 
miljoen), verplichten we onszelf en onze partners tot een aanzienlijke 
inspanning. Ieders handelen en is erop gericht om de verdere kostenstijgingen 
zoveel mogelijk te beperken. En waar mogelijk wordt gezocht naar 
kostenbesparingen. Het beperkte restant van de C 3,5 miljoen dat nodig is voor 
de indexering en inkoop van zand zal op zijn minst nodig zijn voor het 
opvangen van de kosten voor de laatste wijzigingen.

Door deze wijze van begroten is er dan ook zeer beperkt ruimte voor extra 
onvoorziene kosten. Wij kiezen er daarom voor om ons maximaal in te blijven 
spannen om nog extra subsidies en bijdragen van partners te kunnen 
verwerven. De kans hierop zal beperkt zijn omdat er al grote bedragen zijn 
gesubsidieerd en bijgedragen. Daarnaast gaan we met partners inclusief de 
aannemerscombinatie Van Gelder / Mobilis in gesprek om de kosten verder te 
beperken.

Echter, staan we op dit moment aan het begin van de uitvoeringsfase. Ondanks 
dat er in de voorbereidende fase zo goed mogelijk in beeld is gebracht hoe de 
realisatiefase gaat lopen, kunnen er zich gezien de grootte en complexiteit van 
het werk onverwachte situaties voordoen.

4.1 De aannemerscombinatie Van Gelder / Mobilis is gestart met het zandbed voor 
het nieuwe viaduct over de A67.
Vanaf april is de aannemerscombinatie bezig met het realiseren van het 
zandbed voor het nieuwe viaduct over de A67 zonder de onderdoorgang voor 
de Moormanlaan. Indien gewenst kan alsnog de onderdoorgang worden 
gerealiseerd. Wel brengt dit extra kosten met zich mee.
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Financiën

De benodigde totaalinvestering om het project binnen het huidige plan uit te voeren is 
C 56.855.000,-. De dekking van het project is hierbij als volgt:

4 Aandeel subsidies C 25.565.000,
4 Aandeel Provincie C 13.000.000,
4 Bijdragen derden C 808.000,
4 Aandeel Veldhoven C 17.482.000,-

Hieronder vindt u, op totaalniveau, een financieel overzicht van de uitgaven en 
inkomsten van het project zoals het nu is opgenomen in begroting t.o.v. benodigde 
projectraming.

Financiën project Huidig Benodigd Verschil

Uitgaven
Inkomsten
Aandeel Veldhoven

C 46.561.000 
C 37.712.000
C 8.849.000

C 56.855.000 
C 39.372.000

C 17.483.000

C 10.294.000 
C 1.660.000 -/

C 8.634.000

Gevolgen exploitatie C 156.600 C 589.000 C 432.400
vanaf 2023

Zoals in bovenstaande tabel te zien is, zijn zowel de uitgaven als de inkomsten 
toegenomen. De uitgaven zijn onder andere gestegen door bovengenoemde oorzaken. 
De inkomsten zijn gestegen doordat er extra subsidie is verkregen. Daarnaast stijgt de 
bijdrage van de provincie percentueel mee met de stijging van de uitgaven tot een 
bedrag van C 13,7 miljoen. Wanneer dit bedrag bereikt is, gaan we opnieuw in 
gesprek met de provincie.

Ten opzichte van de huidige begroting vragen wij de raad om het Veldhovense 
aandeel in het project te verhogen met C 8.634.000,- (optelling van beslispunt 1 en 
2). De onderbouwing van deze kosten is weergegeven in argument 1.1. en 1.2. De 
gevolgen voor de exploitatie vanaf 2023 is een structureel nadeel van C 432.400 aan 
kapitaallasten (afschrijving en rente).

Verder adviseren wij om de rotonde in beton uit te voeren in plaats van asfalt. Deze 
investering kost C 500.000,-. Daarnaast is er de nadrukkelijke wens voor de 
onderdoorgang van de Moormanlaan. Deze optie leidt tot een investering van 
C 800.000,-. In onderstaande tabel zijn de gevolgen voor de exploitatie vanaf 2023 
(kapitaallasten) weergegeven. Dit zijn kosten per beslispunt en dus geen optellingen.

Investering Gevolgen exploitatie 
vanaf 2023

Rotonde in beton C 500.000,- C 25.000,-
Onderdoorgang Moormanlaan C 800.000,- C 40.000,-

Indien uw raad ons voorstel overneemt verwerken wij de financiële consequenties als 
begrotingswijziging op de huidige begroting conform bijlage 2.

Communicatie en samenspraak

Na besluitvorming delen wij dit besluit via de digitale nieuwsbrief, website, social 
media en het Veldhovens Weekblad.

Daarnaast worden de reclamanten van zienswijzen op het ontwerp geïnformeerd over 
het besluit van uw raad over het al dan niet realiseren van de onderdoorgang van de
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Moormanlaan. Daarnaast wordt melding gemaakt van de mogelijkheid tot inspreken 
tijdens de oordeelsvormende raadsvergadering op 17 maart 2020.

Uitvoering | planning

De aannemerscombinatie gaat haar inkooptraject voortzetten. Daarna start de 
uitvoeringsfase. Op basis van de huidige planning duurt deze fase van april 2020 tot 
eind 2021.

Bijlagen

Bijlage 1 Raadsbesluit 20.012 7 20bs00012
Bijlage 2 Begrotingswijziging

Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

E. Bergmeester 
Waarnemend secretaris

M.J.A. Delhez 
Burgemeester
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Illlllllllllllllllllll ♦m
Veldhoven

Raadsbesluit

volgnummer 
datum raad 
agendapunt 
onderwerp

20.012 | 20bs00012
7 april 2020
08.1
Ophogen krediet Kempenbaan West en Aansluiting A67

De raad van de gemeente Veldhoven;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 februari 2020, nr.
20bs00011!20.011;

overwegende dat

4 Om de bereikbaarheid van de westzijde van Veldhoven en bedrijventerrein De 
Run te verbeteren wordt de Kempenbaan verbreed. Daarnaast wordt er een 
nieuwe aansluiting gemaakt op de A67;

4 Er na de aanhouding bestemmingsplan 'Kempenbaan-West' een aanvalsplan is 
uitgewerkt en uitgevoerd;

4 Door het uitvoeren van de maatregelen uit het aanvalsplan het
bestemmingsplan onherroepelijk is geworden en de ontwerpwerkzaamheden 
zijn gestart;

4 Er door opgelopen vertraging voor ontwerp- en uitvoeringswerkzaamheden 
normen en richtlijnen zijn veranderd, die financiële gevolgen hebben;

4 Er daarnaast sprake is van indexering omdat de ontwerp- en 
uitvoeringswerkzaamheden in 2016 zijn aanbesteed;

4 De rotonde in beton in plaats van asfalt onderhoudsvriendelijker is en op lange 
termijn niet duurder;

4 Er een sterk signaal vanuit belanghebbenden afgegeven is om alsnog de
Moormanlaan open te houden door een onderdoorgang van het nieuwe viaduct 
over A67 te maken.

gelet op

4 De afspraken die zijn gemaakt in het kader van de maatregelenbundel voor de 
bereikbaarheid van bedrijventerrein De Run;

4 De cofinanciering vanuit het Rijk, Provincie en derden door middel van subsidie 
en bijdragen;

4 De gunning op 13 november 2019 van de realisatiefase aan 
aannemerscombinatie Van Gelder ! Mobilis.



b e s l u i t :

1. Het krediet voor project Kempenbaan West op te hogen met C 5,1 miljoen om 
het tekort op het krediet te dekken;

2. Het krediet voor project Kempenbaan West op te hogen met C 3,5 miljoen om 
de verwachte indexering (vanaf 2020 tot 2022) op te vangen en een beperkte 
risicoreservering te hebben voor onvoorziene kosten tijdens uitvoering van het 
project;

3. De rotonde die het nieuwe viaduct over de A67 verbindt met de Zilverbaan te 
realiseren in beton in plaats van asfalt en hiervoor de benodigde financiële 
middelen van C 500.000,- beschikbaar te stellen;

4. Een onderdoorgang in het verlengde van de Moormanlaan te realiseren zodat 
deze weg niet wordt onderbroken door het nieuwe viaduct over de A67 en 
hiervoor de benodigde financiële middelen van C 800.000,- beschikbaar te 
stellen.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare 
vergadering van 7 april 2020.

mr. G.M.W.M. Wasser 
griffier

M.J.A. Delhez 
voorzitter

2 Z 2



Technische vraag PvdA inzake Adviesnota Kempenbaan West
t.b.v. oordeelsvormende raadsvergadering 6 april 2020
Agendapunt 6.02: Bijstellen krediet Kempenbaan West en Aansluiting A67

Graag zouden we een plaatje willen hebben van de wijze waarop het fietspad gepland is 
in de situatie dat er een tunnel wordt aangelegd (besluitpunt 4, tunnel naar de 
Moormanlaan) en een plaatje van de situatie als er geen tunnel wordt aangelegd. Het is 
ons niet duidelijk hoe die verbindingen van het fietspad gaan lopen voor mensen die van 
Veldhoven naar Knegsel zullen fietsen. Voor de besluitvorming over de tunnel is het 
belangrijk om een duidelijk beeld hiervan te hebben.

Antwoord:
Op onderstaande tekening is te zien hoe de fietspadenstructuur op dit moment is 
voorzien in het project. Vanaf de Moormanlaan moet je een stukje naar links omhoog 
rijden om op het nieuwe viaduct te komen. Vanaf het viaduct kun je doorrijden naar de 
rotonde. Via deze rotonde kan vervolgens via de Knegselseweg of de Oeienbosdijk verder 
worden gefietst.

Wanneer de onderdoorgang Moormanlaan wordt gerealiseerd, kunnen fietsers volgens de 
blauwe lijn onder het viaduct door fietsen. Dit is op de locatie waar op dit moment de 
Moormanlaan ligt. Op deze manier hoeft op de rotonde Zil verba an niet meer 
overgestoken te worden.

Knegelseweg

Moormanlaan



Kempenbaan

Run snel en slim bereikbaar

Definitief ontwerp - Kempenbaan West en
Aansluiting A67

Notitie van beantwoording zienswijzen

m

j -K

Gemeente Veldhoven 
12 november 2019



1 Aanleiding ontwerp Kempenbaan West en 
Aansluiting A67

Het bedrijventerrein De Run is regionaal en landelijk van grote betekenis, door de 
aanwezigheid ASML en bedrijven zoals bijvoorbeeld het Máxima Medisch Centrum 
(MMC) en Simac. Om te voorkomen dat de huidige verkeerssituatie verslechtert, wordt 
gewerkt aan maatregelen om de Kempenbaan klaar te maken voor de toekomst. Het 
verbeteren van de Kempenbaan levert een belangrijke bijdrage aan het 
vestigingsklimaat voor de bedrijven en instellingen op De Run.

Doel van dit project is het verbeteren van de doorstroming op de Kempenbaan, door 
enerzijds een capaciteitsuitbreiding van de weg en anderzijds door realisatie van een 
nieuwe aansluiting op de A67. De reconstructie van de Kempenbaan bestaat uit het 
opwaarderen van de weg tot 2x2 rijstroken met een snelheidsregime van 70 km/uur.
In het door de raad op 3 april 2007 vastgestelde Verkeerscirculatie Plan (VCP) wordt 
geconcludeerd dat een extra aansluiting op de A67 nodig is om de aansluiting op de 
A27Randweg Eindhoven te ontlasten. De extra aansluiting is daarnaast een belangrijke 
schakel in de gewenste rondwegenstructuur in Veldhoven, waardoor de verkeersdruk 
in de bestaande kernen en de uitbreidingslocatie 'Kransakkerdorp' (voorheen 
Zilverackers) verminderd wordt.

2 Definitief ontwerp ter inzage

Het concept definitief ontwerp van Kempenbaan West en de nieuwe aansluiting op de 
A67 is op 22 augustus bekendgemaakt via een officiële publicatie op overheid.nl en in 
de officiële bekendmakingen van het Veldhovens Weekblad.

Het concept definitief ontwerp heeft van donderdag 22 augustus 2019 tot en met 
woensdag 2 oktober 2019 ter inzage gelegen in het gemeentehuis van Veldhoven. 
Naast deze ter inzage legging heeft op 10 september 2019 een informatiebijeenkomst 
plaats gevonden waar het ontwerp is getoond. Ook is via veldhoven.nl/kempenbaan 
het ontwerp in te zien.

3 Ingediende zienswijzen met reactie

Tijdens de termijn van ter inzage legging zijn 47 zienswijzen ingediend. Van de 
mogelijkheid om een zienswijze in te dienen is gebruik gemaakt door 29 reclamanten.

3.1 Reclamant 1

a. Er is op het moment reeds meer geluidsoverlast voor de wijk Pegbroeken en Rosep 
door de kap van de bomen. Door het toenemende verkeer op de aansluiting zal het 
geluidsoverlast alleen maar toenemen. Wordt er iets gedaan aan het toenemende 
geluidsoverlast?

Reactie gemeente op zienswijze
Er worden geluidsmaatregelen getroffen op verschillende locaties. Het gaat om het 
toepassen van geluidsarm asfalt en aanbrengen van geluidsschermen. Van toepassing 
is de regelgeving in het kader van de Wet Geluidhinder. In bijlage 8 van het 
bestemmingsplan Kempenbaan West zijn geluidsmaatregelen opgenomen. De 
geluidsmaatregelen zijn gebaseerd op de verkeersprognoses als de aansluiting op de 
A67 is gerealiseerd. Met het onherroepelijk zijn van het bestemmingsplan, zijn ook 
deze geluidsmaatregelen onherroepelijk. In de ontwerptekeningen zijn locaties van de
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geluidsschermen aangegeven. Op de op- en afritten van de A67 en het viaduct komen 
geen geluidsschermen. Rijkswaterstaat is momenteel bezig met een herberekening 
van de geluidbelasting langs de A67. Mogelijk dat Rijkswaterstaat onafhankelijk van 
dit project nog met aanpassingen komt. Vooralsnog zijn deze niet voorzien. Dit gaat 
buiten de bevoegdheden van de gemeente Veldhoven om.

Conclusie en vervolg
Om bovenstaande reden worden er geen aanpassingen gedaan in het definitief 
ontwerp ten aanzien van deze zienswijze.

3.2 Reclamant 2

a. Graag de geluidsschermen uitvoeren in groen (beplanting) in plaats van kunststof 
in verband met een groen uitzicht. Reclamant kijkt uit op het scherm vanuit de 
woning en kijkt liever uit op groen.

Reactie gemeente op zienswijze
Het geluidsscherm ter plaatse van de speeltuin langs de Kleine Dreef wordt uitgevoerd 
in schanskorf en transparante panelen. De keuze voor dit materiaal komt voort uit 
overwegingen ten aanzien van beheer en onderhoud en het zicht vanaf de 
Kempenbaan West. Op onderstaande afbeelding is weergegeven hoe het aanzicht 
vanaf de Kleine Dreef is. Daaronder is de doorsnede van het geluidsscherm 
weergegeven. Hier is te zien dat aan de kant van het park/Kleine Dreef 
groenvoorzieningen blijven. Dit is opgenomen in het beeldkwaliteitsplan voor de 
geluidsschermen.

Aanzicht bewonerszijde

Parkzijde Kleine Dreef

Doorsnede scherm

Conclusie en vervolg
Om bovenstaande reden worden er geen aanpassingen gedaan in het definitief 
ontwerp ten aanzien van deze zienswijze.
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3.3 Reclamant 3

a. Graag een directere fietsverbinding vanaf de Oeienbosdijk richting de
Moormanlaan. Nu kan ik gelijkvloers vanaf de oeienbosdijk de moormanlaan in 
fietsen. Als ik het goed gegrijp kan dat strak niet meer en moet ik een heel stuk 
omrijden. Heel jammer voor al die honderden rustzoekers die ik iedere dag mijn 
huis zie passeren. Kan die oprit eerder omhoog?

Reactie gemeente op zienswijze
De onderbreking van de Moormanlaan is door meerdere mensen als aandachtspunt 
benoemd. Om deze reden wordt er nader gestudeerd op een mogelijkheid om een 
onderdoorgang voor fietsers en voetgangers toch mogelijk te maken. Hierbij wordt 
ook gekeken naar de kosten voor deze aanpassingen in het ontwerp.

Afhankelijk van de kosten voor deze doorgang en het totale budget van het project 
wordt gekeken of deze aanpassing wordt doorgevoerd. Dit wordt voorgelegd voor 
bestuurlijke besluitvorming.

Conclusie en vervolg
In 2020 wordt u geïnformeerd over het besluit of er wel of geen onderdoorgang ter 
plaatse van de Moormanlaan komt.

3.4 Reclamant 4

a. Reclamant wenst een geluidswal. Haar tuin grenst aan de A67. Reclamant vreest 
dat het viaduct van de Locht en de fietsbrug over de A67 leidt tot meer geluid in 
haar tuin. Reclamant heeft nu G40.000 euro uitgegeven aan het plaatsen van een 
wal langs haar tuin aan de A67. Dat helpt onvoldoende want autogeluid gaat 
over/langs de wal heen. Reclamant zit al járen niet meer in haar (achter)tuin.

Reactie gemeente op zienswijze
Er worden geluidsmaatregelen getroffen op verschillende locaties. Het gaat om het 
toepassen van geluidsarm asfalt en aanbrengen van geluidsschermen. Van toepassing 
is de regelgeving in het kader van de Wet Geluidhinder. In bijlage 8 van het 
bestemmingsplan 'Kempenbaan-West'zijn geluidsmaatregelen opgenomen. De 
geluidsmaatregelen zijn gebaseerd op de verkeersprognoses als de aansluiting op de 
A67 is gerealiseerd. Met het onherroepelijk zijn van het bestemminsplan, zijn ook deze 
geluidsmaatregelen onherroepelijk. In de ontwerptekeningen zijn locaties van de 
geluidsschermen aangegeven. Rijkswaterstaat is momenteel onafhankelijk van dit 
project bezig met een herbereking van de geluidbelasting langs de A67. Mogelijk dat 
Rijkswaterstaat nog met aanpassingen komt. Vooralsnog zijn deze niet voorzien. Dit 
gaat buiten de bevoegdheden van de gemeente Veldhoven om.

Conclusie en vervolg
Om bovenstaande reden worden er geen aanpassingen gedaan in het definitief 
ontwerp ten aanzien van deze zienswijze.

3.5 Reclamant 5

a. Het lijkt erop dat de nieuwe stoep over de perceelgrens gaat.

Reactie gemeente op zienswijze
In oktober heeft een inmeting plaatsgevonden door ingenieursbureau Coenradi van de 
gebruikersgrens (de erfafscheiding van uw perceel). Er wordt een afspraak gepland 
om de resultaten van de inmeting te bespreken.
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Conclusie en vervolg
Gemeente Veldhoven neemt contact op met de reclamant voor het plannen van een 
afspraak.

3.6 Reclamant 6

a. Betreft aansluiting A67-Zilverbaan, verbindingsstuk rotonde-aansluiting
(Kempenbaan- Blad 6): Wat ons betreft (Oeienbosdijk nr 97 en nr 99) bestaat er 
een mogelijkheid tot het aanbrengen van een natuurlijke geluidswal. Door de 
grond die vrijkomt bij de afgraving voor de aanleg van de weg her te gebruiken, 
aan de zijkant van de weg te plaatsen als een aarden wal. Hierdoor zou het 
bandengeluid van de voertuig gedempt kunnen worden. Ook zou dit tegen relatief 
lage kosten gerealiseerd kunnen worden. Omdat er geen grond afgevoerd hoeft te 
worden.

Reactie gemeente op zienswijze
Wanneer de aarden wal in het huidige ontwerp van de rotonde moet worden ingepast, 
moeten hiervoor extra bomen worden gekapt. Door de wal worden namelijk de wortels 
van deze bomen bedekt met extra zand. Dit is niet wenselijk.

Er wordt onderzocht of het ontwerp moet worden aangepast op de ligging van de 
fietspaden van de rotonde. Wanneer deze aanpassing wordt doorgevoerd wordt 
opnieuw gekeken naar het plaatsen van de aarden wal.

Conclusie en vervolg
In 2020 wordt u geïnformeerd over het besluit of er wel of geen aarden wal ter plaatse 
van de rotonde Zilverbaan komt.

3.7 Reclamant 7

a. Maak van het eerste stuk van beide rechtsaf stroken bij de bushaltes nabij de 
Plank (nu halte Heerseweg) een busbaan tot na de bushalte. Dit maakt de 
rechtsafstrook maar een beetje korter, terwijl het de veiligheid rond de bushalte 
sterk verbeterd.

Als de snelheid op de Kempenbaan dadelijk 70 km wordt, is de kans op ongelukken 
als de bus stopt bij de halte te groot. Met een simpele oplossing zoals een busbaan 
zullen de auto's normaal gesproken om de bushalte heen rijden en is de kans op 
een botsing met een stoppende bus een stuk kleiner.

Reactie gemeente op zienswijze
De bushalten zijn vlak voor de kruisingen gesitueerd. Een bus die bij de halte stopt, 
verlaat de hoofrijbaan (rechtdoorgaand verkeer), en stelt zich aan het begin van het 
opstelvak voor afslaand verkeer op. De kans op kop- staart botsingen wordt hierdoor 
verkleind. Daarnaast is in verband met de doorstroming op de hoofdrijbaan gekozen 
voor 2x2 rijstroken voor autoverkeer.

Conclusie en vervolg
Om bovenstaande reden worden er geen aanpassingen gedaan in het definitief 
ontwerp ten aanzien van deze zienswijze.
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3.8 Reclamant 8

a. Graag geluidsscherm langs de A67 in verband met hinder in de tuin en 
slaapkamer/zolder. Is de geluidbelasting van de huidige situatie gemeten of 
berekend? En welke maatregelen worden er genomen als er sprake is van een 
toename van de geluidproductie. Geen toename van de geluidbelasting na 
uitvoering plan Kempenbaan West en aansluiting A67/N69. Al eerder aangekaart 
bij de gemeente (Marco Loos en Paul Konings). Wil graag O-meting en een meting 
achteraf. En dat er dus beheersmaatregelen zijn als sprake is van een toename. 
Deze beheersmaatregelen moet Smart zijn.

Reactie gemeente op zienswijze
Er worden geluidsmaatregelen getroffen op verschillende locaties. Het gaat om het 
toepassen van geluidsarm asfalt en aanbrengen van geluidsschermen. Van toepassing 
is de regelgeving in het kader van de Wet Geluidhinder. In bijlage 8 van het 
bestemmingsplan Kempenbaan West zijn geluidsmaatregelen opgenomen. Deze 
maatregelen zijn tot stand gekomen op basis van geluidberekeningen gebaseerd op de 
verkeersprognoses als de aansluiting op de A67 is gerealiseerd. Met het onherroepelijk 
zijn van het bestemmingsplan, zijn ook deze geluidsmaatregelen onherroepelijk. In de 
ontwerptekeningen zijn locaties van de geluidsschermen aangegeven. Rijkswaterstaat 
is momenteel bezig met een herbereking van de geluidbelasting langs de A67.
Mogelijk dat Rijkswaterstaat nog met aanpassingen komt. Vooralsnog zijn deze niet 
voorzien. Dit gaat buiten de bevoegdheden van de gemeente Veldhoven om.

Door het raadsbesluit zal de gemeente de nulsituatie in kaart moeten brengen 
alvorens de snelheid verhoogd wordt naar 70 km/h. Dit betekent concreet dat we de 
weg wordt ingericht als een 70 km/h weg en dat deze ook zo in gebruik wordt 
genomen. Na een halfjaar tot een jaar zal vervolgens het onderzoek van de 
nulsituatie worden herhaald om te bezien of de situatie voldoet aan de gestelde eisen 
zoals deze verwoord zijn in het akoestisch onderzoek wat bij het bestemmingsplan 
hoort.

Conclusie en vervolg
Om bovenstaande reden worden er geen aanpassingen gedaan in het definitief 
ontwerp ten aanzien van deze zienswijze. Het nulsituatie-onderzoek zal in 2020 
worden uitgevoerd en kan op verzoek worden verstrekt aan belanghebbenden. Wij 
zullen via onze communicatiekanalen aangeven wanneer het nulsituatie-onderzoek is 
uitgevoerd.

3.9 Reclamant 9

a. Voetpad langs de Kempenbaan vanaf de Koningshof loopt niet door. Gebruik over 
fietspad als voetganger, dat is niet wenselijk. Graag nader studeren op de positie 
van de voetganger in het plan. Deze stopt bij Koningshof. Wat heb je eraan als dat 
niet doorloopt? Moetje dat dan wel aanleggen? Als je een voorziening aanlegt, doe 
het dan goed.

Reactie gemeente op zienswijze
Het voetpad ligt tussen Koningshof (ter hoogte van de bushalte) en de aansluiting op 
de Run 8000. Voetgangers kunnen via de Run 8000 lopen of via een fietspad. Dit heeft 
te maken met het ontbreken van de ruimte ter hoogte van de bedrijven lans de 
Kempenbaan.

Conclusie en vervolg
Om bovenstaande reden worden er geen aanpassingen gedaan in het definitief 
ontwerp ten aanzien van deze zienswijze.
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3.10 Reclamant 10

De nieuwe op- en afrit zorgt voor herrie, ontneemt bosplezier en voor afsluiten van 
voet- en fietsroutes in het gebied. Woning is het eerste huis aan de westzijde van 
de nieuwe aansluiting in Knegsel. Reclamant heeft drie zorgupunten:

a. Het geluid is het grootste zorgpunt. Mevrouw vreest veel geluidhinder in haar tuin, 
waardoor woongenot afneemt. Mevrouw wenst een (groene) geluidwal.

b. Moormanlaan wordt afgesloten. Deze route heeft een recreatieve functie en route 
naar Veldhoven Dorp.

c. Mevrouw ervaart veel overlast van de homo ontmoetingsplaats. Hoe gaat het daar 
mee verder?

Reactie gemeente op zienswijze
a. Er worden geluidsmaatregelen getroffen op verschillende locaties. Het gaat om 

het toepassen van geluidsarm asfalt en aanbrengen van geluidsschermen. Van 
toepassing is de regelgeving in het kader van de Wet Geluidhinder. In bijlage 8 
van het bestemmingsplan Kempenbaan West zijn geluidsmaatregelen opgenomen. 
Deze maatregelen zijn tot stand gekomen op basis van geluidberekeningen 
gebaseerd op de verkeersprognoses als de aansluiting op de A67 is gerealiseerd. 
Met het onherroepelijk zijn van het bestemmingsplan, zijn ook deze 
geluidsmaatregelen onherroepelijk. In de ontwerptekeningen zijn locaties van de 
geluidsschermen aangegeven. Rijkswaterstaat is momenteel bezig met een 
herbereking van de geluidbelasting langs de A67. Mogelijk dat Rijkswaterstaat nog 
met aanpassingen komt. Vooralsnog is dit nog niet voorzien. Dit gaat buiten de 
bevoegdheden van de gemeente Veldhoven om.

b. De onderbreking van de Moormanlaan is door meerdere mensen als 
aandachtspunt benoemd. Om deze reden wordt er nader gestudeerd op een 
mogelijkheid om een onderdoorgang voor fietsers en voetgangers toch mogelijk te 
maken. Hierbij wordt ook gekeken naar de kosten voor deze aanpassingen in het 
ontwerp.
Afhankelijk van de kosten voor deze doorgang en het totale budget van het 
project wordt gekeken of deze aanpassing wordt doorgevoerd. Dit wordt 
voorgelegd voor bestuurlijke besluitvorming.

c. De handhaving van de gemeente wordt ingezet bij de verstoring van de openbare 
orde. Via de website kunt u een melding doen: 
https://www.veldhoven.nl/meldinq-openbare-ruimte

Conclusie en vervolg
Om bovenstaande reden worden er nu geen aanpassingen gedaan in het definitief
ontwerp ten aanzien van deze zienswijze. Wel wordt u in 2020 geïnformeerd over het
besluit of er wel of geen onderdoorgang ter plaatse van de Moormanlaan komt.
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3.11 Reclamant 11

a. De Moermanlaan wordt door de huidige plannen afgesloten. Doorgaand wandel-, 
fiets,- en/of autoverkeer is niet meer mogelijk richting E3 strand, enz. Naar onze 
mening zou een onderdoorgang of voetgangers/fietsbrug een oplossing bieden. 
Mogelijk zijn er ook nog andere oplossingen. De Moermanlaan is bij uitstek een 
verbindingsweg voor wandelaars en fietsers. Het zou zonde zijn als deze weg 
wordt afgesloten.

Reactie gemeente op zienswijze
De onderbreking van de Moormanlaan is door meerdere mensen als aandachtspunt 
benoemd. Om deze reden wordt er nader gestudeerd op een mogelijkheid om een 
onderdoorgang voor fietsers en voetgangers toch mogelijk te maken. Hierbij wordt 
ook gekeken naar de kosten voor deze aanpassingen in het ontwerp.

Afhankelijk van de kosten voor deze doorgang en het totale budget van het project 
wordt gekeken of deze aanpassing wordt doorgevoerd. Dit wordt voorgelegd voor 
bestuurlijke besluitvorming.

Conclusie en vervolg
In 2020 wordt u geïnformeerd over het besluit of er wel of geen onderdoorgang ter 
plaatse van de Moormanlaan komt.

3.12 Reclamant 12

De nieuwe op- en afrit zorgt voor herrie, ontneemt bosplezier. Woning is het derde 
huis aan de westzijde van de nieuwe aansluiting in Knegsel. Wil graag geluidswal. 
Moormanlaan wordt afgesloten. Bos heeft een natuurwaarde, recreatieve waarde 
en een doorgaande waarde. Positie ruiters moet ook meegewogen worden. 
Recreatieve functie en route naar Veldhoven Dorp. Grootste bezwaar is het geluid. 
Geluidhinder in de voortuin neemt af. Veel overlast van de homo 
ontmoetingsplaats. Hoe gaat het daar mee verder. ; 1. herrie; 2. verbinding 
Moormanlaan. Doorgankelijkheid en toegankelijkheid wordt beperkt. De 
belevingswaarde van het bos wordt vermindert doordat deze versnippert wordt en 
de doorgang wegvalt. De zienswijze hebben betrekking op:

a. Geluidoverlast

b. Is de positie van ruiters meegenomen?

c. Verbinding Moormanlaan

Reactie gemeente op zienswijze
a. Er worden geluidsmaatregelen getroffen op verschillende locaties. Het gaat om 

het toepassen van geluidsarm asfalt en aanbrengen van geluidsschermen. Van 
toepassing is de regelgeving in het kader van de Wet Geluidhinder. In bijlage 8 
van het bestemmingsplan Kempenbaan West zijn geluidsmaatregelen opgenomen. 
Deze maatregelen zijn tot stand gekomen op basis van geluidberekeningen 
gebaseerd op de verkeersprognoses als de aansluiting op de A67 is gerealiseerd. 
Met het onherroepelijk zijn van het bestemmingsplan, zijn ook deze 
geluidsmaatregelen onherroepelijk. In de ontwerptekeningen zijn locaties van de 
geluidsschermen aangegeven. Rijkswaterstaat is momenteel bezig met een 
herbereking van de geluidbelasting langs de A67. Mogelijk dat Rijkswaterstaat nog 
met aanpassingen komt. Vooralsnog zijn deze niet voorzien. Dit gaat buiten de 
bevoegdheden van de gemeente Veldhoven om.
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b. De ruiters kunnen gebruik maken van het fietspad richting de rotonde Zilverbaan 
en de Oeienbosdijk.

c. De onderbreking van de Moormanlaan is door meerdere mensen als 
aandachtspunt benoemd. Om deze reden wordt er nader gestudeerd op een 
mogelijkheid om een onderdoorgang voor fietsers en voetgangers toch mogelijk te 
maken. Hierbij wordt ook gekeken naar de kosten voor deze aanpassingen in het 
ontwerp.

Afhankelijk van de kosten voor deze doorgang en het totale budget van het 
project wordt gekeken of deze aanpassing wordt doorgevoerd. Dit wordt 
voorgelegd voor bestuurlijke besluitvorming.

Conclusie en vervolg
Om bovenstaande reden worden er nu geen aanpassingen gedaan in het definitief 
ontwerp ten aanzien van deze zienswijze. Wel wordt u in 2020 geïnformeerd over het 
besluit of er wel of geen onderdoorgang ter plaatse van de Moormanlaan komt.

3.13 Reclamant 13

a. Moormanlaan moet een rechtstreekse doorgang hebben /houden vanaf
Oeienbosdijk omdat veel mensen uit veldhoven dorp gebruik maken van deze 
wandel-fietsroute,net als veel toeristen en forenzen uit randgemeenten..

Reactie gemeente op zienswijze
De onderbreking van de Moormanlaan is door meerdere mensen als aandachtspunt 
benoemd. Om deze reden wordt er nader gestudeerd op een mogelijkheid om een 
onderdoorgang voor fietsers en voetgangers toch mogelijk te maken. Hierbij wordt 
ook gekeken naar de kosten voor deze aanpassingen in het ontwerp.

Afhankelijk van de kosten voor deze doorgang en het totale budget van het project 
wordt gekeken of deze aanpassing wordt doorgevoerd. Dit wordt voorgelegd voor 
bestuurlijke besluitvorming.

Conclusie en vervolg
In 2020 wordt u geïnformeerd over het besluit of er wel of geen onderdoorgang ter 
plaatse van de Moormanlaan komt.

3.14 Reclamant 14

a. Moormanlaan moet een rechtstreekse doorgang hebben /houden vanaf
Oeienbosdijk omdat veel mensen uit veldhoven dorp gebruik maken van deze 
wandel-fietsroute,net als veel toeristen en forenzen uit randgemeenten..

Reactie gemeente op zienswijze
De onderbreking van de Moormanlaan is door meerdere mensen als aandachtspunt 
benoemd. Om deze reden wordt er nader gestudeerd op een mogelijkheid om een 
onderdoorgang voor fietsers en voetgangers toch mogelijk te maken. Hierbij wordt 
ook gekeken naar de kosten voor deze aanpassingen in het ontwerp.

Afhankelijk van de kosten voor deze doorgang en het totale budget van het project 
wordt gekeken of deze aanpassing wordt doorgevoerd. Dit wordt voorgelegd voor 
bestuurlijke besluitvorming.

Conclusie en vervolg
In 2020 wordt u geïnformeerd over het besluit of er wel of geen onderdoorgang ter 
plaatse van de Moormanlaan komt.
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3.15 Reclamant 15

a. Bezwaar gemaakt (bestemmingsplan), dat is ingetrokken op voorwaarde dat er 
geluidsisolerende maatregelen getroffen zouden worden op en aan de woning en 
rond de woning. Er is een notulen gemaakt van deze vergadering (17 maart 2015) 
Tot op heden is de toezegging nog niet ingelost. Hoe staat het daar mee? Graag 
berichtgeving. Het vertrouwen dat er iets gaat gebeuren, staat onder druk. Meneer 
ervaart steeds meer geluidoverlast agv meer verkeer; Meneer wil graag een 
geluidmeting. En geen berekening ; Als er niks komt, dan wil mevrouw/meneer 
alsnog een geluidswal en wordt bezwaarschrift alsnog gereactiveerd Woongenot 
wordt minder. Huizenprijs daalt.

Reactie gemeente op zienswijze
De woning staat op de lijst met verhoogde grenswaarden.Hiervoor wordt een apart 
proces opgestart.

Conclusie en vervolg
De gemeente zal u in 2020 benaderen voor het maken van een afspraak over de 
verhoogde grenswaarde. U wordt vervolgens benaderd door een bureau dat een 
bouwkundig en een akoestisch onderzoek gaat uitvoeren. Voorafgaand informeren we 
u over het proces.

3.16 Reclamant 16

a. Geen fietsen stalling aan bushalte heerseweg, blijkt in het ontwerp niet
meegenomen te zijn. Het gaat om de busthalte aan heersweg Noord kant. Op dit 
moment is hier een fietsen stalling waar goed gebruik van wordt gemaakt. Deze 
moet terug komen. Dit plan is toch voor betere verkeerssituatie. Geen bushalte is 
dan achteruit gang voor het openbaar vervoer.

Reactie gemeente op zienswijze
Er wordt gezocht naar ruimte om de fietsen te kunnen stallen.

Conclusie en vervolg
Na onderzoek naar een geschikte locatie wordt een fietsenstalling gerealiseerd met
minimaal het huidige aantal fietsklemmen, namelijk 48.

3.17 Reclamant 17

a. Graag tunneltje onder de Moormanlaan door; Reclamant wandelt daar met de 
honden. Nu erg ver omlopen.

b. Bang voor geluidoverlast agv verkeer op het viaduct. En op en afremmen op de 
Locht om op de snelweg te komen.

c. Graag afspraak om buiten te kijken irt ontwerp. Het lijkt erop dat de ruimte op 
tekening veel groter is, dan daadwerkelijk buiten het gevat is.

d. Ook graag zichthoeken toetsen irt bomen vanaf het bospad en het verkeer vanaf 
de scouting.

Reactie gemeente op zienswijze
a. De onderbreking van de Moormanlaan is door meerdere mensen als

aandachtspunt benoemd. Om deze reden wordt er nader gestudeerd op een 
mogelijkheid om een onderdoorgang voor fietsers en voetgangers toch mogelijk te
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maken. Hierbij wordt ook gekeken naar de kosten voor deze aanpassingen in het 
ontwerp.
Afhankelijk van de kosten voor deze doorgang en het totale budget van het 
project wordt gekeken of deze aanpassing wordt doorgevoerd. Dit wordt 
voorgelegd voor bestuurlijke besluitvorming.

b. Er worden geluidsmaatregelen getroffen op verschillende locaties. Het gaat om 
het toepassen van geluidsarm asfalt en aanbrengen van geluidsschermen. Van 
toepassing is de regelgeving in het kader van de Wet Geluidhinder. In bijlage 8 
van het bestemmingsplan Kempenbaan West zijn geluidsmaatregelen opgenomen. 
Deze maatregelen zijn tot stand gekomen op basis van geluidberekeningen 
gebaseerd op de verkeersprognoses als de aansluiting op de A67 is gerealiseerd. 
Met het onherroepelijk zijn van het bestemmingsplan, zijn ook deze 
geluidsmaatregelen onherroepelijk. In de ontwerptekeningen zijn locaties van de 
geluidsschermen aangegeven. Rijkswaterstaat is momenteel onafhankelijk van dit 
project bezig met een herbereking van de geluidbelasting langs de A67. Mogelijk 
dat Rijkswaterstaat nog met aanpassingen komt. Vooralsnog zijn deze niet 
voorzien.Dit gaat buiten de bevoegdheden van de gemeente Veldhoven om.

c. In reactie hierop is een ingenieursbureau gevraagd de gebruikersgrens 
(erfafscheiding) in te meten. Er wordt op korte termijn een afspraak ingepland als 
de inmeetresultaten bekend zijn.

d. Dit punt wordt bekeken tijdens de genoemde afspraak onder c.

Conclusie en vervolg
In 2020 wordt u geïnformeerd over het besluit betreffende de onderdoorgang
Moormanlaan. Daarnaast wordt een overleg inpland.

3.18 Reclamant 18

a. Het betreft een gewenste doorsteek (minimaal voor voetgangers en fietsers) te 
hoogte van de Moormanlaan. Gezien ai generaties lang veel gebruik gemaakt 
wordt van deze wandel-/fietsroute is het onwenselijk deze rigoureus af te sluiten 
en iedereen om te leiden via o.a. de Knegselseweg. Een duiker aanbrengen zoals 
in plannen "Westparallel" en langs de A2 (Best ?!) zou een oplossing kunnen zijn. 
Onveiligheid wordt hierdoor niet groter gezien men momenteel op betreffende 
locatie al tussen de bomen loopt/fietst. Dus: nu en na realisatie gelijkwaardige 
(on)veiligheidssituatie. Deze kan zelfs verbetert worden door aanbrengen van 
extra verlichting.

Reactie gemeente op zienswijze
De onderbreking van de Moormanlaan is door meerdere mensen als aandachtspunt 
benoemd. Om deze reden wordt er nader gestudeerd op een mogelijkheid om een 
onderdoorgang toch mogelijk te maken. Hierbij wordt ook gekeken naar de kosten 
voor deze aanpassingen in het ontwerp.

Afhankelijke van de kosten voor deze doorgang en het totale budget van het project 
wordt gekeken of deze aanpassing wordt doorgevoerd. Dit wordt voorgelegd voor 
bestuurlijke besluitvorming.

Conclusie en vervolg
In 2020 wordt u geïnformeerd over het besluit of er wel of geen onderdoorgang ter 
plaatse van de Moormanlaan komt.

3.19 Reclamant 19
a. Ik heb vernomen dat de indeling van de geluidswal in glazen panelen en gesloten 

delen met korven in principe wordt aangehouden zoals op de foto aangegeven. Ik
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maak hiertegen bezwaar en verwijs daarbij naar een eerdere toezegging dat de 
uiteindelijk positie van de glaspanelen in overleg met bewoners wordt bepaald. 
Vanuit onze woonkamer hebben wij direct zicht op deze glaspanelen. Voor ons is 
van belang dat storend licht vanaf de Kempenbaan zo min mogelijk ons woongenot 
beïnvloedt. Ik heb u eerder toegelicht dat de verlichting van verkeer, rijdend 
vanuit de richting Steensel en komend vanaf het verkeersviaduct momenteel 
hinderlijk binnenkomt in onze zitkamer. Bij toename van het verkeer en 
ongunstige plaatsing van de glaspanelen zal dit probleem alleen maar toenemen.

b. Een bijkomend storend effect heeft de lichtreclame van het tegenover onze woning 
gerealiseerde bedrijfspand van Questo, Run 8215. De aan de gevel opgehangen 
vidiwall (met een oppervlak van enkele m2) vertoont tot 22:00 uur felgekleurde en 
felverlichte reclameboodschappen. De frequentie van het wisselen van deze 
beelden is hoog waardoor ons wooncomfort vanaf moment van schemering tot het 
uitschakelen van het scherm sterk negatief wordt beïnvloed. Onze hoop was 
gevestigd op de komst van een geluidswal en daarmee het verminderen van het 
zicht op deze storende lichteffecten. Een juiste positionering van glaspanelen in de 
geluidswal kan deze vorm van overlast in onze woonkamer verminderen. Overleg 
is dus gewenst!

c. In eerdere reacties over de plannen voor aanpassing Kempenbaan West heb ik u 
de suggestie aan de hand gedaan om de geluidswal, en dan met name de enkele 
van de openingen ten behoeve van de glaspanelen, bij binnenkomst in de 
gemeente vanaf KoningshofjA67 te voorzien van glaskunst. Ik heb u toen 
beeldimpressies meegestuurd van 'gebrandschilderde' kunst. Uit uw reactie 
destijds bleek dat dit idee in goede aarde viel en dat bij de verdere realisatie van 
de plannen de mogelijkheden hiertoe verder zouden worden onderzocht. In de 
vanavond gepresenteerde beeldimpressies is van dit idee echter niets terug te 
vinden. Ik hoop van harte dat het idee desondanks niet van tafel is en nog steeds 
serieus wordt bekeken. Het is natuurlijk een mogelijkheid om hier een 
professioneel kunstenaar voor te benaderen. Maar wat zou het mooi zijn als de 
gemeente Veldhoven bij een van de belangrijkste invalswegen laat zien hoe trots 
de bewoners van Veldhoven zijn op de bewoners van Severinus! Dit door de 
bewoners van Severinus uit te nodigen om ontwerpen te laten indienen die 
professioneel in het glas worden verwerkt.

Om u een sfeerbeeld te geven:

^ 1 ' o
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Reactie gemeente op zienswijze
a. De positionering van de panelen is door de stedenbouwkundige bepaald omwille 

van eenheid in de beeldkwaliteit van het scherm. Daarnaast wordt na plaatsing 
van het gesluidscherm met behulp van groen (boom/beplanting) het stuk groen in 
de draaikom aangekleed. Dit zorgt er ook voor dat er minder overlast zal zijn van 
lampen die in uw zitkamer schijnen.

b. Uw ervaring is doorgegeven aan het omgevingsloket van Veldhoven. Zij pakken 
dit separaat op.

c. Gemeente Veldhoven start begin 2020 een proces op om de glaswerkkunst vorm 
te geven. Er wordt gekeken op welke manier u daar als bewoner bij betrokken 
kunt worden.

Conclusie en vervolg
Om bovenstaande reden worden er nu geen aanpassingen gedaan in het definitief 
ontwerp ten aanzien van deze zienswijze. Wanneer na uitvoering blijkt dat er nog 
steeds overlast wordt ervaren, wordt hier nader na gekeken. Daarnaast kunt u 
betrokken blijven bij het proces betreffende de glaskunst.

3.20 Reclamant 20

a. Er zijn allerlei ontwikkelingen rondom de Kempenbaan, deze hebben we
teruggevonden op de website kempenbaanveldhoven.nl.,maar helaas niet het 
antwoord op onderstaande vraag.

Nu zijn wij recent in Veldhoven komen wonen aan de Frederikadreef in Veldhoven. 
Het is de bedoeling dat de Provincialeweg richting Kempenbaan f N2 wordt 
afgesloten. Dat zou kunnen betekenen dat er druk komt te liggen op de Oranje 
Nassauiaan omdat het verkeer, in eerste instantie, toch zijn route gaat zoeken.

Welke maatregelen worden genomen om dit tegen te gaan? Worden er bijv. 
snelheidsremmende maatregelen (tijdelijk) genomen?

Reactie gemeente op zienswijze
Deze zienswijze heeft betrekking op de afsluiting van de Provincialeweg en niet het 
ontwerp van Kempenbaan West en de aansluiting op de A67.

Conclusie en vervolg
Omdat deze zienswijze geen betrekking heeft op het ontwerp van Kempenbaan west 
en de aansluiting op de A67 wordt de beantwoording op separate wijze afgehandeld 
door de projectleider van de afsluiting van de Provincialeweg. De projectleider 
verzorgt de beantwoording van de vragen binnen één week na vaststelling van deze 
nota van zienswijzen.

3.21 Reclamant 21

a. Als dagelijkse gebruiker van de N2 en afslag 32 Veldhoven-Zuid volg ik de
ontwikkelingen van deze weg en afslag via de website "Kempenbaanvelhoven.nl". 
In het Voorlopig Ontwerp van Kempenbaan-Oost zie ik op de afslag van de N2 
vanuit Noordelijke richting 4 rijstroken waarvan er twee richting Eindhoven 
(Meerveldhovenseweg) gaan en twee richting Veldhoven (Kempenbaan) gaan. Het 
valt mij echter dagelijks op dat de hoeveelheid verkeer richting 
Meerveldhovenseweg zeer gering is in tegenstelling tot de hoeveelheid verkeer 
richting de Kempenbaan. De extra afrit richting De Run 1000 zal zeker wat verkeer
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richting de kempenbaan wegnemen, maar het zal dan toch zo blijven dat meer 
verkeer richting Kempenbaan zal blijven gaan vanwege MMC en de ASML hoofd 
campus (De Run 6000).

Is in de overwegingen meegenomen om de verdeling te maken van 3x afritten 
richting Veldhoven en lx richting Eindhoven om zo nu en in de toekomst een 
goede doorstroom van verkeer richting Veldhoven in te kunnen garanderen? Ter 
plekke wordt de Kempenbaan 3-baans waardoor aansluiting geen probleem zou 
moeten zijn.

Reactie gemeente op zienswijze
Deze zienswijze heeft betrekking op de een derde afrit in Veldhoven en niet op het 
ontwerp van Kempenbaan West en de aansluiting op de A67.

Conclusie en vervolg
Omdat deze zienswijze geen betrekking heeft op het ontwerp van Kempenbaan west 
en de aansluiting op de A67 wordt de beantwoording op separate wijze afgehandeld 
door de programmamanager van het bereikbaarheidspakket De Run. De 
programmamanager verzorgt de beantwoording van de vragen binnen één week na 
vaststelling van deze nota van zienswijzen.

3.22 Reclamant 22

a. Het betreft mijn zienswijze locatie rotonde Knegseiseweg/Oeienbosdijk/Ziiverbaan. 
Momenteel staat deze vrijwel volledig in een (nog te kappen) deel van het 
Oeienbos gepland. Volgens mijn inzicht zou deze beter(in ieder gevat een groot 
deel) op het driehoekige punt/grasveld tussen de
Oeienbosdijk/Knegselseweg/Maisveld gepositioneerd kunnen worden. Daarmee 
blijft een deel van het bos gespaard en misschien helpt dit ook in de discussie bij 
de PAS-wetgeving. Ik heb nooit de logica ingezien waarom de rotonde nu precies 
in het midden van het bos moet komen, terwijl er genoeg grasveld beschikbaar is, 
dat bovendien al in eigendom van de Gemeente Veldhoven is!

De herlocatie van de rotonde naar dit grasveld zal snel in het plan doorgevoerd 
moeten worden aangezien er zeer binnenkort gestart wordt met het tweede deel 
van het kappen van de bomen. Dit zou echt een betere oplossing zijn omdat dit 
een kans is de ecologische impact te verminderen!.

Reactie gemeente op zienswijze
Het bestemmingsplan waarin de rotonde gesitueerd is, is onherroepelijk. Hiermee ligt 
de positie van de rotonde vast. Bij het opstellen van het bestemmingsplan is voor de 
huidige locatie van de rotonde gekozen, omdat deze het beste aansluit uit het huidige 
wegennet en de toekomstige wegenstructuur.

Conclusie en vervolg
Om bovenstaande reden worden er geen aanpassingen gedaan in het definitief 
ontwerp ten aanzien van deze zienswijze.

3.23 Reclamant 23
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a. In het gedetailleerde plan van de Kempenbaan West waren op de tekeningen een 
aantal groen plaatsen in getekend. Ik heb begrepen dat hieronder een wateropslag 
onder komt. Ook bij het viaduct over snelweg is groen ingetekend.

Kan de gemeente deze locaties verrijken door deze te beplanten/zaaien met 
vlinder en bij vriendelijke inheemse planten en planten die bekend staan als 
stikstof binders in plaats van met saai gras? Dit is goed voor de algemene 
biodiversiteit. Bij bomen zou eventueel een vogelhuisje geplaatst kunnen worden. 
Ik denk dat de fabricatie hiervan wei te regelen is met Severinus dagbesteding of 
leerlingen van het Sondervick college.

Bijgevoegd is informatie van de vlinderstichting. In de brochure staan ook 
adressen van leveranciers van inheemse zaden.

Voor stikstof binders (ook wel groengemesters genoemd) is informatie te vinden 
op bijvoorbeeld: https://www.nemokennislink.nl/publicaties/bemesting-met- 
klaver/

Bemesting is niet meer nodig. De stikstof bindende planten halen stikstof van 
bijvoorbeeld het verkeer uit de lucht en 'delen' dat met de ander planten waardoor 
ze de functie van (kunst)mest vervullen. Kunnen we genieten van de bloemen en 
wordt uitstoot van auto's een beetje uit de lucht gezuiverd.

Voorbeelden groenbemesters

» Lupinus angustifolius, Blauwe lupine is een snelgroeiende eenjarige 
vlinderbloemige, vooral toegepast als groenbemester en bodemverbeteraar. 
Bitterstofvrij, daarom ook geschikt als veevoer.

» Fagopyrum esculentum, Boekweit is een snelgroeiende en uitstekende bijenplant 
van ruim 100 cm. hoog.

» Sinapis alba, Gele mosterd is een snelgroeiende eenjarige plant van ruim 1 
meter hoog, zeer geschikt als groenbemester.

» Trifolium incarnatum, Incarnaatklaver is een zachte en behaarde klaver met 4 
cm lange, donkerrode bloempluimen.

» Phacelia tanacetifolia, Phacelia is een mooie eenjarige bijenplant, goede 
groenbemester.

» Ornithopus sativus, Serradelle is een eenjarige vlinderbloemige, kruipende plant, 
zeer geschikt voor groenbemesting op de wat lichtere gronden. Bloeit langdurig.

» Secale cereale, Winterrogge kan als groenbemester nog laat (aug-okt) gezaaid 
worden. Het gewas is niet vorstgevoelig, geeft een snelle en goede 
grondbedekking en heeft eengoede doorworteling.

Dit is misschien ook een idee voor andere groenstroken langs wegen;

Reactie gemeente op zienswijze
Bijna alle bermen worden ingezaaid met verschillende bloemenmengsels die 
afgestemd zijn op de situatie ter plaatse. Een aantal van deze mengsels hebben een 
stikstofbindende component. De bloemenmengsels worden mede aangelegd om de 
biodiversiteit te stimuleren.

Conclusie en vervolg
Om bovenstaande reden worden er geen aanpassingen gedaan in het definitief 
ontwerp ten aanzien van deze zienswijze.
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3.24 Reclamant 24

a. Bocht rechtsaf vanaf A67 de Locht op is voor transport te krap.

Bocht vanaf de Locht N69 op rechtsaf is voor transport te krap.

b. Gaarne lichtmasten plaatsen ter hoogte van laatste 2 inritten.

c. Inrit perceel kadastraal bekend met nummer C4656 staat niet op de tekening, 
perceel is zo niet bereikbaar.

Reactie gemeente op zienswijze
a. Er wordt een afspraak gepland om deze zienswijze te bespreken.
b. De lichtmasten zijn in het ontwerp opgenomen.
c. Er wordt een afspraak gepland om deze zienswijze te bespreken.

Conclusie en vervolg
Gemeente gaat met de reclamant in gesprek om zienswijze a. en c. te bespreken. De 
lichtmasten zijn opgenomen in het ontwerp zoals is afgestemd met de reclamant.

3.25 Reclamant 25

a. In het huidige plan is er straatverlichting door middel van LED lantaarns gepland 
langs het traject aan de achterzijden van o.a. Locht 85, Locht 85a en Locht 87. 
Deze lantaarns zijn typisch hoger dan de huidige lantaarns en hebben een fellere 
lamp. Voor ons en vele andere bewoners betekent dit dat als het donker is, er 
altijd een of meerdere van deze felle spots zichtbaar zullen zijn als men vanuit de 
woning naar achteren kijkt. Omdat de led verlichting veel beter gericht is en 
minder strooilicht oplevert, is er wellicht een eenvoudige oplossing mogelijk die het 
zicht op de lamp voor de bewoners afschermt.

Hiermee hebben wij de volgende vragen:

Is dit iets wat reeds is meegenomen in de overweging/ keuze voor de 
straatlantaarns?

Mocht dat niet reeds het gevat zijn, is het dan mogelijk in contact te komen met de 
verantwoordelijke persoon of instantie om te kijken of er een passende oplossing 
mogelijk is?.

Reactie gemeente op zienswijze
De locatie van de straatverlichting zijn zo veel mogelijk afgestemd op de huizen in de 
omgeving. De lichtbronnen zijn daarnaast onder een hoek geplaatst. Op deze manier 
proberen we de overlast zo veel mogelijk te beperken.

Conclusie en vervolg
Om bovenstaande reden worden er geen aanpassingen gedaan in het definitief 
ontwerp ten aanzien van deze zienswijze.

3.26 Reclamant 26

Op basis van het RMG2012, Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (onderdeel van 
de Wet Geluidhinder) dient rekening te worden gehouden met een extra belasting 
ten gevolge van optrekkend en afremmend verkeer in de omgeving van o.a. 
verkeerslichten. In het akoestisch onderzoek dat ten grondslag ligt aan het
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ontwerp Kempenbaan- West zien wij hier echter niets van terug en een deel van 
de maatregelen (geluidsarm asfalt) helpt hier o.i. niet. Hiermee hebben wij de 
volgende vragen:

a. Was het voorgestelde verkeersplan, inclusief verkeerslichten, reeds bekend ten 
tijde van het akoestisch onderzoek?

b. Is er in het akoestisch onderzoek rekening gehouden met het huidig voorgestelde 
verkeersplan?

c. Kunt u aangeven welke correcties en toeslagen er zijn toegepast, o.a. conform 
paragraaf 1.6 en 7.2 (optrekcorrectie), 2.5 (optrektoeslag) en van de RMG 2012?

d. Indien het huidige verkeersplan niet is meegenomen in het rapport, had dat dan 
conform de regelgeving wel gemoeten om tot een correcte beoordeling en 
doeltreffende set maatregelen te komen?

Reactie gemeente op zienswijze
Deze zienswijzen zijn niet gericht op het ontwerp an sich. Het ontwerp is een 
uitwerking van hetgeen in het akoestisch onderzoek wat behoort bij het 
onherroepelijke bestemmingsplan 'Kempenbaan-Wesť is vastgelegd. Voor meer 
informatie verwijzen wij naar het akoestisch onderzoek van Antea, dat onderdeel 
uitmaakt van het bestemmingplan Kempenbaan West. Dit onderzoek is te vinden via 
onderstaande link:
httpsV/www.ruimteliį keDlannen.nl/documents/lML.IMRQ.0861.BP00031-
0403/b NL.IMRQ.0861 .BP00031-0403 tb8.pdf

Conclusie en vervolo
Om bovenstaande reden worden er geen aanpassingen gedaan in het definitief 
ontwerp ten aanzien van deze zienswijze.

3.27 Reclamant 27

In het huidige plan zijn er steenkorven gepland langs het traject aan de 
achterzijden van o.a. Locht 85, Locht 85a en Locht 87. Omdat het peil in de tuinen 
lokaal lager ligt dan de weg, hebben wij de volgende vragen:

a. Hoe ziet de afwerking van de steenkorven eruit aan de achterzijde, dus aan de 
kant van de bewoners. En dan met name het deel dat eventueel onder het peil van 
de Kempenbaan ligt.

Mocht het niet reeds het geval, is het dan mogelijk de steenkorven aan de 
achterzijde door te trekken tot op het niveau van de tuinen terplekke?

Reactie gemeente op zienswijze
De aannemer doet een vooropname van de tuinen waar een geluidsscherm komt. Zij 
maken met u afspraken over de afwerking van het geluidsscherm aan de zijde van uw 
tuin.

Conclusie en vervolg
De aannemer neemt met u contact op om bovengenoemde af te stemmen.

3.28 Reclamant 28
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a. Nakomen afspraken over maximum snelheid 50 km/u

De hier beschreven zienswijze pleit voor het nakomen van gemaakte afspraken 
over de maximaal toegestane snelheid van 50 km/h en het proces rondom 
verhoging naar 70 km/h. In het gepresenteerde Concept Definitief ontwerpplan 
Kempenbaan West en Aansluiting A67 wordt een maximumsnelheid op de 
Kempenbaan-West aangehouden van 70 km/u. Dit is niet conform de motie die 
door de gemeenteraad is vastgesteld op 17 maart 2015. Dhr. Marco Loos 
(Projectmanager, Afdeling Regie en ontwikkeling Gemeente Veldhoven) was zo 
vriendelijk deze motie te verifiëren. Om zijn exacte bewoordingen te gebruiken:

"Voor de zorgvuldigheid van de in gebruik name van de gerevitaliseerde 
Kempenbaan zal de gemeente, dan ook conform de motie, moeten aantonen dat 
de verkeersintensiteiten en geluidsbelasting conform het rapport van Antea 
optreedt alvorens de snelheid defìnitief van 50 km/h naar 70 km/h verhoogd kan 
worden. Concreet betekent dit dat de gemeente t.z.t een verkeersbesluitzal nemen 
van 50 km/h naar 70 km/h en vervolgens door monitoring zal moeten aantonen 
dat deze snelheidsverhoging acceptabel is qua verkeersintensiteit en 
geluidsbelasting. In de considerans (overwegingen) van het verkeersbesluitzal de 
motie worden verwerkt."

Concreet bevat onze zienswijze de volgende punten cq. voorstellen:

Zienswijze 1.

De maximumsnelheid op Kempenbaan West wordt in het Concept Definitief 
ontwerpplan Kempenbaan West en Aansluiting A67 aangepast naar 50 km/u. Zoals 
beschreven in de motie die door de gemeenteraad is vastgesteld op 17 maart 
2015, is de huidige en voorlopige maximum snelheid 50 km/u; dit is daarmee ook 
de maximumsnelheid die verwerkt dient te worden in het ontwerpplan.

Zienswijze 2.

De maximumsnelheid op Kempenbaan West blijft 50 km/u en wordt niet (noch 
voorlopig noch definitief) verhoogd totdat aan een aantal criteria is voldaan, te 
weten:

a. Aansluiting/aantakking van A67/N69 is definitief gerealiseerd.

b. Gemeente moet, middels verkeersintensiteitsmetingen, aantonen dat 
het Antea-verkeersmodel klopt. Dit verkeersmodel is gebaseerd op de 
veronderstelling dat verkeer ge(de)motiveerd wordt bepaalde routes te 
nemen waarbij de toegestane maximumsnelheid een belangrijke factor 
is. De veronderstelling is hiermee dat verkeer zich ook daadwerkelijk 
houdt aan deze maximum snelheid. Wij denken dat, gezien het type 
weg (2x2 baans), de werkelijke gereden snelheid hoger is dan de 
maximaal toegestane maximumsnelheid. Wij stellen voor dat de 
verificatie van het verkeersmodel gedaan wordt met werkelijke 
verkeersintensiteitsmetingen én met werkelijk gemeten 
verkeerssnelheden.

c. Door monitoring zal moeten worden aangetoond dat een eventueel 
voorgenomen snelheidsverhoging acceptabel is qua verkeersintensiteit 
en geluidsbelasting.

d. Pas daarna kan de gemeente een verkeersbesluit voorstellen om de 
snelheid eventueel te verhogen naar 70 km/u. Tegen dit besluit staat 
conform de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bezwaar en beroep 
open.
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b. Fietsenstalling voor busreizigers

De hier beschreven zienswijze pleit voor het inplannen en implementeren van een 
fietsenstalling bij de bushaltes bij de Heerseweg (aan beide zijden van de 
Kempenbaan).

* In het gepresenteerde Concept Definitief ontwerpplan Kempenbaan West en 
Aansluiting A67 is geen adequate fietsenstalling bij de bushalte Heerseweg ten 
behoeve van busreizigers gepland.

* De momenteel aanwezige fietsenstalling bij halte Heerseweg wordt veelvuldig 
gebruikt. Als deze fietsenstalling niet wordt gerealiseerd in het toekomstige plan 
dan zullen busreizigers hun fiets niet ordentelijk en veilig kunnen stallen.

* Het is zeer waarschijnlijk dat busreizigers hun fiets tegen de geluidwal zullen 
zetten waarmee een rommelige en verkeeronveilige situatie zal ontstaan.

Wij pleiten er voor dat het ontwerpplan wordt voorzien van adequate 
fietsenstalling(en) ten behoeve van busreizigers.

c. Implementatie geluidsschermen

De hier beschreven zienswijze pleit voor het implementeren van de 
geluidsschermen met als kern een stalen damwand (zoals beschreven in het 
oorspronkelijk ontwerp in 2014).

» In het oorspronkelijke ontwerp 2014 van de geluidsschermen langs de
Kempenbaan West is sprake van een kern gevorm door een stalen damwand, 
die tot doel heeft een optimale geluidsisolatie te garanderen in combinatie met 
de geplande schanskorven. In het nieuwe ontwerp dat nu ter inzage ligt wordt 
de kern gevormd door textielzakken met zandcement in plaats van zo'n stalen 
damwand, naar verluid omdat dit qua materiaal goedkoper zou zijn en/of de 
bodemgesteldheid hiertoe geen aanleiding geeft. Dit vormt echter praktisch 
gezien geen deugdelijk alternatief en is in de totale uitvoering mogelijk zelfs 
aanzienlijk duurder: o Een stalen damwand als ononderbroken, geluidsdichte 
en massieve kern in een schanskorven geluidsscherm is geluidswerend 
effectief. Een belangrijke reden daarvoor (naast diens massa) is dat elk 
damwanddeel op eenvoudige wijze goed aansluitend (overlappend) tegen de 
naastgelegen damwandendelen kan worden geplaats, waardoor de gehele 
damwand direct stevig en akoestisch gesloten is. Plaatsing van een dergelijke 
damwandkern kan machinaal gebeuren, waarna de schanskorven aan beide 
zijden van de kern door de inherente stevigheid van de damwand machinaal 
gevuld kunnen worden. Dit is behoorlijk arbeidsefficiënt;

» Textielzakken met zandcement als kern kunnen vanuit hun vergelijkbare massa 
weliswaar theoretisch worden gezien als prima alternatief voor een 
geluidsdichte kern, maar omdat deze textielzakken één voor één handmatig 
moeten worden gestapeld zal dit in de praktijk alleen een akoestisch gesloten 
geheel vormen indien die stapeling perfect wordt uitgevoerd, zodat er geen 
enkele opening tussen de textielzakken ontstaan. Doordat de textielzakken met 
zandcement pas enige tijd na plaatsing (bv. onder invloed van regen) volledig 
uitharden, vormen ze geen direct stevige massa die bestand is tegen machinale 
vulling van de schanskorven. Dit betekent dat deze schanskorven ook 
handmatig en zeer voorzichtig gevuld moeten worden om de kern van 
textielzakken met zandcement niet te beschadigen, waardoor er (ook bij 
peďecte stapeling van de zakken) alsnog onbedoelde openingen in zouden 
kunnen ontstaan. Dit is alles zeer arbeidsintensief en dus ook erg kostbaar. Het 
achteraf repareren van (de mogelijk vele) openingen in de kern van 
textielzakken is eveneens een arbeidsintensieve klus met onzekere afloop. Wij
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pleitten er daarom voor - zowel vanuit geluidswerende kwaliteit als vanuit 
totale kostenoverwegingen - om de geluidsschermen uit te voeren met als kern 
een stalen damwand in plaats van de voorgestelde textielzakken met 
zandcement

d. Voorkomen rattenplaag t.g.v. bouwwerkzaamheden

De hier beschreven zienswijze pleit voor het nemen en uitvoeren van preventieve 
en correctieve maatregelen ter voorkoming van een rattenplaag in de woonwijk 
grenzend aan de Kempenbaan als gevolg van de voorgenomen 
bouwwerkzaamheden.

» Er zijn aanwijzingen dat er zich grote aantallen ratten bevinden in het talud dat 
nu de afscheiding vormt tussen (delen van) de Kempenbaan West en de 
achterliggende woonwijken.

» Zodra dit talud (deels) wordt afgegraven ten behoeve van de voorgenomen 
bouwwerkzaamheden wordt het habitat van deze ratten verstoord;

» Daardoor is er een grote kans dat de ratten de woonwijk in zullen trekken

o Dit is recentelijk ook gebeurd tijdens de sloop van de kippenstallen van 
Van Hulst tussen de Heiberg en de Kempenbaan West, waarbij de buurt 
(Kleine Dreef, de Dreef en tussenliggende straten) werd 'overspoelď 
door ratten;

o Om hieraan een halt te roepen moest professionele ongedierte 
bestrijding worden ingeschakeld in een gezamenlijk initiatief van de 
buurtbewoners.

We pleiten er voor om dit probleem vooraf goed in kaart te brengen en effectieve 
maatregelen te treffen om de overlast door ratten in de woonwijken te 
minimaliseren. Concreet verzoeken we de gemeente er voor zorg te dragen:

» dat middels preventieve rattenbestrijding de rattenpopulatie omlaag wordt 
gebracht voorafgaand aan de eerste graafwerkzaamheden;

» dat tijdens en na de graafwerkzaamheden de buurtbewoners actief worden 
benaderd en gesteund in de bestrijding van de overgebleven ratten in de wijk.

Reactie gemeente op zienswijze
a. Ten aanzien van deze zienswijze wordt uitvoering gegeven aan de motie 'Snelheid 

Kempenbaan-Wesť van 17 maart 2015. Er worden geluidsmaatregelen getroffen 
op verschillende locaties. Het gaat om het toepassen van geluidsarm asfalt en 
aanbrengen van geluidsschermen. Van toepassing is de regelgeving in het kader 
van de Wet Geluidhinder. In bijlage 8 van het bestemmingsplan Kempenbaan 
West zijn geluidsmaatregelen opgenomen. Deze maatregelen zijn tot stand 
gekomen op basis van geluidberekeningen gebaseerd op de verkeersprognoses als 
de aansluiting op de A67 is gerealiseerd. Met het onherroepelijk zijn van het 
bestemmingsplan, zijn ook deze geluidsmaatregelen onherroepelijk. In de 
ontwerptekeningen zijn locaties van de geluidsschermen aangegeven. 
Rijkswaterstaat is momenteel bezig met een herbereking van de geluidbelasting 
langs de A67. Mogelijk dat Rijkswaterstaat nog met aanpassingen komt. 
Vooralsnog zijn deze niet voorzien. Dit gaat buiten de bevoegdheden van de 
gemeente Veldhoven om.
Door het raadsbesluit zal de gemeente de nulsituatie in kaart moeten brengen 
alvorens de snelheid verhoogd wordt naar 70 km/h. Dit betekent concreet dat we 
de weg wordt ingericht als een 70 km/h weg en dat deze ook zo in gebruik wordt 
genomen. Na een halfjaar tot een jaar zal vervolgens het onderzoek van de 
nulsituatie worden herhaald om te bezien of de situatie voldoet aan de gestelde
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eisen zoals deze verwoord zijn in het akoestisch onderzoek wat bij het 
bestemmingsplan hoort.

b. Er wordt gezocht naar ruimte om de fietsen te kunnen stallen.
c. Er wordt uitgegaan van het akoestisch rapport dat is opgenomen in onherroepelijk 

bestemmingsplan 'Kempenbaan-Wesť. Voor meer informatie verwijzen wij naar 
het akoestisch onderzoek van Antea, dat onderdeel uitmaakt van het 
bestemmingplan Kempenbaan West. Dit onderzoek is te vinden via onderstaande 
link: https://www.ruimteliikeplannen.nl/documents/NL.IMRQ.0861.BPQ0031-
0403/b NL.IMR0.0861.BP00031-0403 tb8.pdf.
De aannemer geeft het geluidsscherm vorm en toont aan de gemeente aan dat 
deze voldoet aan het akoestisch onderzoek.

d. Gemeente is verantewoordenlijk voor het openbaar gebied. De gemeente vraagt 
aandacht bij de aannemer voor de overlastsituatie die kan ontstaan bij het 
herinrichten van het openbaar gebied. De aannemer zal moeten inventariseren 
welke mogelijke risico's en oplossingen er zijn.

Conclusie en vervolo
a. Om bovenstaande reden worden er geen aanpassingen gedaan in het definitief 

ontwerp ten aanzien van deze zienswijze.
b. Na onderzoek naar een geschikte locatie wordt een fietsenstalling gerealiseerd met 

minimaal het huidige aantal fietsklemmen, namelijk 48.
c. Om bovenstaande reden worden er geen aanpassingen gedaan in het definitief 

ontwerp ten aanzien van deze zienswijze.
d. In het werkplan van de aannemer wordt benoemd hoe zij voorkomen dat er 

overlast is van de rattenplaag.

3.29 Reclamant 29

De hier beschreven 2-tal zienswijzen pleiten voor het handhaven van de huidige 
maximaal toegestane snelheid van 50 km/h op de Kempenbaan West.

a. 50 km/u met verkeersdoorstroming als doel

"Kruispunten zijn over het algemeen maatgevend voor de doorstroming, niet de 
wegvakken"; aldus Verkeerstoets bestemmingsplan Kempenbaan West (revisie 4). 
Op de N69 ten zuiden van Locht is sprake van een hoge I/C verhouding (I/C = 
Intensiteit Z Capaciteit) met kans op congestie en op de A67 en De Run 6800. 
Gezien de hoge I/C verhouding is structureel sprake van congestie in de spits.

Deze constatering benadrukt dat verhoging van de maximumsnelheid op de 
rijvakken niet maatgevend zal zijn voor de doorstroming. Wij denken (samen met 
de verkeersdeskundigen van Antea, volgens Verkeerstoets bestemmingsplan 
Kempenbaan West - revisie 4) een maximum snelheid van 50 km/u het algehele 
doel van de revisie van Kempenbaan West (te weten: verbetering van de 
verkeersdoorstroming op en rondom Kempenbaan) geenszins zal hinderen.
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Wij pleitten daarom voor een maximumsnelheid van 50 km/u. 

b. Reduceren van stikstof emissie

Gezien de huidige stikstofcrisis met de door stikstofcommissie Remkens 
bijbehorende voorgestelde noodmaatregelen, is het hanteren van een 
maximumsnelheid van 50 km/u op Kempenbaan W/esŕ haast vanzelfsprekend. Dit 
staat los van de reeds getroffen maatregelen om milieuvergunningen te verkrijgen 
en de maatregelen die getroffen zijn om te voldoen aan de bijbehorende ADC- 
toets.

Wij stellen voor om een maximumsnelheid van 50 km/u te hanteren op 
Kempenbaan West om te voldoen aan de intentie van de maatregelen die door 
Commissie Remkens worden geadviseerd aan het kabinet (25 august 2019).

a. Het terugdringen van de stikstof emissie heeft voor de bewoners van 
onze planeet en daarmee ook de buurtbewoners Kempenbaan West een 
hoge prioriteit. Het is algemeen erkend dat de reductie van stikstof 
emissie noodzakelijk is om de stikstof milieu problematiek te 
verminderen.

b. Stikstofoxiden, de stoffen die vrijkomen bij verbranding van fossiele 
brandstoffen (met name diesel/vrachtverkeer is een grote boosdoener) 
zijn schadelijk voor de gezondheid van omwonenden. Volgens het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) leidt het inademen 
van stikstofoxiden tot longproblemen. En bovendien vormen ammoniak 
en stikstofoxiden in de lucht samen een belangrijk component van 
fijnstof dat in onze longen doordringt. Het is aangetoond dat bewoners 
rondom drukke verkeerswegen gemiddeld 18 maanden korter leven als 
gevolg van luchtverontreinigingen. Het reduceren van de 
maximumsnelheid op de Kempenbaan West zal helpen om de emissie 
van stikstofoxiden (en fijnstof) te reduceren en daarmee wordt aan de 
gezondheid van buurtbewoners gedacht.

Reactie gemeente op zienswijze

a. Deze zienswijze is niet gericht op het ontwerp an sich. Ten aanzien van deze 
zienswijze wordt uitvoering gegeven aan de motie 'Snelheid Kempenbaan-Wesť 
van 17 maart 2015. Daarnaast is het ontwerp een uitwerking van hetgeen in het 
akoestisch onderzoek wat behoort bij het onherroepelijke bestemmingsplan 
'Kempenbaan-Wesť is vastgelegd. Voor meer informatie verwijzen wij naar het 
akoestisch onderzoek van Antea, dat onderdeel uitmaakt van het bestemmingplan 
Kempenbaan West. Dit onderzoek is te vinden via onderstaande link: 
https:77www.ruimtelii keplannen.nl/documents/NL.IMRO.0861.BP00031-
0403/b INIL.IMRO.0861.BP00031-0403 tb8.pdf

b. Deze zienswijze is niet gericht op het ontwerp an sich. Het ontwerp is een 
uitwerking van hetgeen in het onherroepelijke bestemmingsplan 'Kempenbaan- 
Wesť is vastgelegd. Daarnaast heeft de gemeente met de ADC toets (die 
onderdeel is van het bestemmingsplan) aangetoond hoe wordt omgegaan met 
stikstofdepositie ten gevolge van de revitalisering Kempenbaan West en de 
aansluiting A67.

Conclusie en vervolg
Om bovenstaande reden worden er geen aanpassingen gedaan in het definitief
ontwerp ten aanzien van zienswijze a en b.
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Eerste termijn SENIOREN VELDHOVEN

SENIOREN VELDHOVEN
Dichtbij, écht betrouwbaar

Geacht College

Als SENIOREN VELDHOVEN vinden we het gevraagde krediet van ruim 8,5 miljoen 
een fors bedrag. Wetend dat de bodem van de Veldhovens schatkist niet in zicht komt 
maar al een geruime tijd zichtbaar is vragen we de wethouder; Waar halen we het 
geld vandaan?

Nu weten we ook wel dat dit krediet noodzakelijk is om het project door te laten gaan. 
In de beeldvormende vergadering is genoemd en ook in de bijlage lezen we van 
duurder zand, extra eisen aan de bouwconstructie etc die het verhoogde bedrag 
rechtvaardigen. Sinds de beeldvormende vergadering is bijvoorbeeld de dieselprijs 
sterk gedaald. Nu zal dit geen tonnen in de prijs schelen, maar toch. Ook al stellen we 
dit extra krediet beschikbaar, het moet niet op. Wethouder, als de 
aannemerscombinatie de extra buffer nodig heeft, dan graag met verantwoording. 
Waar vallen de kosten tegen, maar ook de eventuele baten zoals genoemde dieselprijs 
dienen dan verrekend te worden.

Er wordt ook een extra bedrag gevraagd voor een rotonde in beton. We lezen dat een 
rotonde in beton aanmerkelijk duurzamer is en dat we daardoor op termijn 
onderhoudskosten besparen. Kosten die we in feite terug verdienen; conclusie is 
simpel; doen.

Tot slot het tunneltje bij de Moormanlaan. Het belangrijkste argument dat we in de 
stukken lezen is de verkeersveiligheid. Je haalt op de drukke rotonde Knegselseweg- 
Zilverbaan een deel van het fietsverkeer weg bij het (vracht)autoverkeer. Als we door 
aanleg van die onderdoorgang verkeersslachtoffers kunnen besparen dan is dat ons 
heel wat waard. Tijdens de beeldvormende vergadering werd het recreatieve gebruik 
van het tunneltje genoemd. Interessant, maar een dure investering voor 
hobbygebruik. Belangrijker, en niet in de stukken genoemd, lijkt ons de rol van deze 
onderdoorgang voor het woon-werk verkeer per fiets vanuit de Kempen. Kunnen 
bewoners zijn, maar ook mensen die bij het E3strand parkeren en de laatste 
kilometers sportief willen fietsen, niet langs de uitlaatgassen van de Locht.
Wethouder; Is er al gekeken of gaat er gekeken worden of er een stukje 
medefinanciering plaats kan vinden vanuit Kempengemeentes en/of werkgevers?

Onderdoorgangen, tunnels geven bij sommige mensen bepaalde angstgevoelens. Ook 
dit moeten we serieus nemen. Buren hebben me aangesproken op de mogelijkheid 
van onveiligheid. Misschien dat vrees voor overlast weggenomen kan worden met een 
deugdelijke verlichting in combinatie van cameratoezicht. Mogelijk zijn er betere 
suggesties. Wethouder; herkent U de gevoelens van onveiligheid en hoe denkt U dat 
probleem op te gaan lossen?

Gerrit Coppens
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Eerste termijn CDA

Voorzitter

Het CDA Veldhoven begrijpt als geen ander de betekenis van de aanpassing van de 
Kempenbaan en de aansluiting op de A67. Ook de overwegingen mbt aanleg in beton 
en onderdoorgang Moormanlaan kunnen wij volgen.

De voorstellen die u doet zijn daarom volstrekt logisch. Goed voor de toekomst van 
Veldhoven. Belangrijke schakel in de lokale en regionale verbinding verbindingen.
De logica houdt wat ons betreft echter op bij de financiële impact op de begroting van 
de gemeente Veldhoven.

Er wordt geld gevraagd voor een grote investering die vanaf 2023 structureel vijf ton 
per jaar vraagt.

Wij hebben al eerder aangegeven dat deze grote bedragen leiden tot een financiële 
zelfmoordpoging op het moment dat er een sluitende begroting gepresenteerd moet 
worden. En wij begrijpen ook wel dat niet 2023 maar 2024 sluitend moet zijn in 
november en toch vragen wij het college (vraag 1) hoe zij dat denkt te gaan doen in 
november; een sluitende begroting presenteren en daarmee de zelfstandigheid van 
Veldhoven garanderen. Dat vinden wij namelijk een heel belangrijk punt.

Zonder perspectief op een sluitende begroting kunnen wij niet blijven instemmen met 
deze opwaartse druk. Dat is simpelweg niet meer te overzien. Soms is het belangrijk 
om op tijd keuzes te maken en niet gratis parkeren, Zwembad, aanpassing scholen en 
bijdrage Schalm allemaal te bekostigen uit de besparing op sociaal domein of ten 
koste van verhoging van de OZB.

Daarnaast (vraag 2) vragen wij ons af of in de fasebenadering wel de juiste 
maatregelen m.b.t. watermanagement zijn meegenomen. Regels daaromtrent zijn in 
de loop van de jaren veranderd en vragen misschien ook wel een grotere investering. 
Kan de wethouder garanderen dat nu aan alles is gedacht, ook aan 
watermanagement?

Laatste vraag (vraag 3) waarom bijlage 1 het eerder genomen raadsbesluit niet bij de 
stukken zat en of u los daarvan voor de orde van de vergadering het besluit wilt 
toevoegen.

Juist in deze onzekere tijd maken wij ons nog meer zorgen over de ontwikkeling van 
de financiën van Veldhoven.

Tot zover onze eerste termijn 
Alvast dank

fractie CDA Veldhoven
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Eerste termijn Lokaal liberaal

Lokaal liberaal is geschrokken van de bedragen die volgens het voorstel van het 
college extra nodig zijn om Kempenbaan West en de aansluiting op de A67 uit te 
kunnen voeren.
Eerder bij de vaststelling van de gemeentebegroting 2020 en verder in begin 
november 2019 is door het college geen enkel gewag gemaakt van mogelijke forse 
extra kosten voor de feitelijke uitvoering van de werkzaamheden.
Zelfs bij het feestelijke moment waarop de gunning werd getekend later in november 
2019 is over deze forse extra kosten niet gesproken. Ook is toen niet gesproken over 
het volledige gebruik van de reserve in het project.
Een kwalijke zaak zo vind Lokaal liberaal, temeer omdat we er als gemeente toch al 
financieel niet zo florissant voorstaan en we hier toch spreken over bijna tien miljoen 
euro extra.

Concrete vragen aan het college naar aanleiding van dit voorstel vanuit Lokaal 
liberaal:

» Waarom geeft het college nu in het voorstel aan dat de Moormanlaan een 
populaire route is en is hier eerder bij de voorbereiding van de uit te voeren 
werken geen rekening mee te houden?

» Wanneer is duidelijk geworden dat de kosten van de uit te voeren 
werkzaamheden flink, 10 miljoen euro, zouden gaan stijgen?

» Waar wordt door het college de uiteindelijke dekking gevonden voor deze forse 
stijging van uitgaven?

» Waarom eerst nu het voorstel om de betreffende rotonde in beton uit te voeren 
en is hier niet vanaf het begin van het proces rekening mee gehouden? Dit 
terwijl de overige rotondes van de Zilverbaan in beton zijn uitgevoerd.

Tot zover in 1e termijn.
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Eerste termijn BurgerPartij Veldhoven

De BPV wil allereerst alle indieners van de zienswijzen en de inspreker bedanken 
voor hun bijdragen.

De bereikbaarheid van Veldhoven is een groot probleem en verdient een 
adequate oplossing. Die is gevonden en na jaren van plannen en voorbereiden ligt 
er een plan om de bereikbaarheid aan de westzijde te verbeteren.

Wij zijn blij met deze oplossing en vinden het logisch dat door de vertragingen van 
de afgelopen jaren er nu een ander prijskaartje hangt aan de verbreding en de 
aansluiting. In de komende jaren zorgt dit voor extra druk op de exploitatie maar 
die staan volgens ons wel in verhouding met de winst die we als Veldhoven 
behalen als we het over de bereikbaarheid hebben.

In het besluit worden ook nog twee aanvullende beslispunten genoemd.
Ten aanzien van de rotonde (uitvoering in beton) ligt de gekozen oplossing voor 
de hand. Het is een duurzamere oplossing en gaat op termijn kosten besparen. 
Daar kun je het alleen maar mee eens zijn.

De onderdoorgang in het verlengde van de Moormanlaan heeft voordelen en 
nadelen. Veel zienswijzen hebben o.a. betrekking op deze onderdoorgang. Zoals 
altijd voor- en tegenstanders. Wij zijn van mening dat de voordelen opwegen 
tegen de nadelen en kunnen dan ook instemmen met de onderdoorgang.

Wel hebben we een kanttekening. Op dit moment wordt er al overlast ervaren op 
de genoemde locatie. Het antwoord van het college op een van de zienswijzen dat 
je overlast maar moet melden en dat er dan gehandhaafd gaat worden. Vinden wij 
wel erg gemakkelijk.

Zoals wij wel vaker gevraagd hebben om meer aandacht voor handhaving, willen 
we dat hier ook nadrukkelijk doen. Je kunt met allerlei maatregelen proberen te 
ontmoedigen maar als je nooit handhaaft en niet ter plaatse gaat, zal de overlast 
eerder toenemen dan afnemen.

Vraag aan het college:
Deelt het college de zorgen rondom de veiligheid en is het college bereid om extra 
preventieve controles te houden, zeker op de tijdstippen dat de overlast aanwezig 
is?

Voor zover.

Met vriendelijke groet,
Namens de fractie van de BurgerPartij Veldhoven 
Rien Luijkx
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Eerste termijn D66

Voorzitter, D66 ziet het belang van een verbeterde bereikbaarheid van de westkant 
van Veldhoven en De Run. We begrijpen ook de redenen en achtergronden van de 
noodzaak van de aanvullende kredietaanvraag. We maken echter een uitzondering 
voor één van de voorgestelde aanvullingen op het plan: de doorgang in het verlengde 
van de Moormanlaan.
In andere tijden, onder andere omstandigheden zou onze fractie wellicht een andere 
keuze maken. Maar de financiële situatie van de gemeente biedt op dit moment, en in 
de nabije toekomst, geen enkele ruimte voor zaken die 'leuk voor d'r bij' zijn. Want zo 
wil ik deze onderdoorgang kwalificeren. Natuurlijk is het fijn als er een directe 
verbinding is voor wandelaars, fietsers en ruiters. Maar is die onderdoorgang 8 ton 
waard? Nog afgezien van de vraag of dat ook uiteindelijk het bedrag wordt, waarvoor 
deze onderdoorgang gerealiseerd gaat worden.
Het antwoord op die vraag is volgens D66 dus ^ee'. Nu het water ons aan de lippen 
begint te staan en allerlei organisaties in Veldhoven de broekriem strakker moeten 
trekken omdat er vanuit de gemeente minder financiële steun is, vinden we die 
onderdoorgang niet realistisch. Zeker niet wanneer je weet dat er een (volgens het 
college aangeduide) veilige route ligt, die in totaal slechts 600 meter ^m' is.
We hebben dan ook een amendement voorbereid, dat voorziet in het verwijderen van 
de geplande doorgang in het verlengde van de Moormanlaan, als zijnde niet 
noodzakelijke investering, uit de kredietaanvraag. Het amendement is bijgevoegd bij 
deze eerste termijn. Net zoals een overzicht van de ontwikkeling van de kosten 
(Bijlage cumulatieve invloed besluiten op meerjarenbegroting), waaruit blijkt dat we 
de komende 20 jaar überhaupt geen geld meer hebben om zaken die Meuk voor d'r 
bij' zijn te realiseren.

Bijlage cumulatieve invloed besluiten op meerjarenbegroting:

Resultaat xC 1.000 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Begroti ng 2020-2023 C -1.592 C -586 C 542 C 1.344
BURAP 3 2019 C -1.289 C -46 C 1.571

projecten
IHP C -564 Ç -763 C -798 C -1.099 C -918 Ç -1.157
Kempenbaan West C š -18 C 19 C -497
Verschuiven investeringen
risico res. versnelling bouw Ç -50 š -50 C -50 C -60 C -60
Peter Zuidlaan C - C - C - C -135 C -135 C -135 C -135 C -135 C -135

ivloed meicirculaire
Cum. effect tov BURAP 3 C -1.903 C -877 C 742 C -447 C -1.113 C -1.292

Cum. Effect op de reserves C -1.903 C -2.780 C -2.038 C -2.485 C -3.598 C -4.890

7-3-2020
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Amendement D66, Lokaal Liberaal

AMENDEMENT

Onderwerp Doorgang Moormanlaan verwijderen uit kredietaanvraag
Datum 14 april 2020
Ingediend door D66, Lokaal Liberaal
Naar aanleiding van Raadsbehandeling Ophogen krediet Kempenbaan West en aansluiting

A67
Programma Programmabegroting 2, taakveld 2.1

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 14 april 2020,

kennis genomen hebbend van:
4 De adviesnota raad: ophogen krediet Kempenbaan West en aansluiting A67,

overwegende dat:
4 De bereikbaarheid van de westkant van Veldhoven en bedrijventerrein De Run 

verbeterd moet worden,
4 De kosten voor de werkzaamheden zijn opgelopen als gevolg van het 

aanhouden van het bestemmingsplan,
4 Er een verzoek ligt van enkele inwoners van Veldhoven om een doorgang te 

realiseren in het verlengde van de Moormanlaan,
4 Er ook een verzoek ligt van een inwoner om juist geen doorgang op die plek te 

realiseren,
4 Het college voorstelt daar 800.000 euro voor op te nemen in het krediet,
4 De financiële situatie van de gemeente Veldhoven nu reeds uiterst precair is,
4 De actualiteit van COVID-19 naar verwachting ook voor lokale overheden grote 

gevolgen in financiële zin zal hebben,
4 De raad recentelijk besluiten heeft genomen en in de toekomst wellicht nog zal 

nemen, die de komende jaren zwaar op de begroting zullen drukken,
4 De gemeente op grond van de slechte financiële situatie reeds geruime tijd 

uiterste soberheid in acht neemt als het gaat om financiële toezeggingen aan 
organisaties binnen de gemeente,

4 Er een acceptabel en veilig alternatief is voor de onderdoorgang in het
verlengde van de Moormanlaan, dat niet meer dan een omweg van 600 meter 
betekent, en dit derhalve als niet noodzakelijke investering kan worden 
beschouwd.

spreekt uit het RAADSBESLUIT nr. als volgt te wijzigen:
4 De voorgestelde maatregel om in het verlengde van de Moormanlaan 

een onderdoorgang te creëren uit de kredietaanvraag te verwijderen en 
daarmee een verlaging van de kredietaanvraag met 800.000 euro te 
realiseren.

en gaat over tot de orde van de dag.

8 Z 13



Stemming .. stemmen - (AANGENOMEN I VERWORPEN)

Voor .. stemmen ( )

Tegen .. stemmen ( )

9 | 13



Eerste termijn VSA

Voorzitter Dank u wel. Geachte leden van de raad.
Even een zeer korte terugblik: waarom is ook al weer de "Kempenbaan West en 
Aansluiting A67" nodig?
1. Om de doorstroming op de N2/A2 en A67 te garanderen.
2. Om het doorgaande verkeer in Waalre over de Onze Lieve Vrouwendijk een beter 

alternatief te geven.
3. Om de leefbaarheid voor de bewoners in de regio te verbeteren.
4. Om het stuivertje bij Eersel te ontzien.
5. Om de Veldhovense Zilverbaan aan te sluiten

Om dit te bereiken is in een unieke samenwerking tussen de provincie, de gemeenten 
Veldhoven en Eindhoven, en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In dit 
maatregelenpakket is afgesproken om met effectieve en duurzame oplossingen de 
bereikbaarheid in Brainport Eindhoven, en met name van bedrijventerrein De Run, te 
verbeteren.
En Raadsleden, is in de bereikbaarheidsagenda opgenomen hoe we de bereikbaarheid 
in de regio willen verbeteren en waaraan we de komende jaren uitvoering geven. 
Daarom hebben de 21 gemeenten de Bereikbaarheidsagenda voor de gehele regio 
ontwikkeld. Want zo maken we Zuidoost-Brabant koploper in innovatieve mobiliteit!! 
Daarom pakken we in de Bereikbaarheidsagenda ook regio-brede projecten op, die 
voor alle gemeenten effect hebben.
Zeker daarom is VSA van mening dat de financiële verdeling anders moet.
Als we gezamenlijk in de regio voor deze opgave staan is het voor VSA helemaal niet 
vanzelfsprekend dat alleen de Veldhovense burger dit betaalt. Wij vragen daarom de 
wethouder zich in te spannen om voor deze financiële tegenvaller ook bij andere 
betrokken partijen (nationaal, regionaal en bedrijfsleven) aan te kloppen.
Het kan wat ons betreft niet alleen de Veldhovense burger zijn die dit financieel moet 
dragen.
Tot slot:
VSA is van mening dat de onderdoorgang aan de Moormanlaan door moet gaan voor 
Veldhoven.
Wel dienen zorgen zoveel als mogelijk te worden weggenomen rondom de overlast die 
wordt genoemd in de brief van omwonenden en de inspreker. De zorgen die worden 
geuit zijn serieus en verdienen maximale aandacht.
VSA pleit voor een passende oplossing vooraf!

Tot zover onze eerste termijn.
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Eerste termijn GBV

Om de eerste termijn van GBV positief te beginnen kan ik melden dat de eerste 3 
beslispunten voor GBV geen discussie opleveren. Ik zal kort een toelichting geven op 
de eerste 3 beslispunten.

De extra financiën die nodig zijn van de eerste 2 beslispunten om het project 
Kempenbaan West en aansluiting A67 af te kunnen ronden zaten enigszins in de lijn 
der verwachting. Veranderde regels en inflatie zijn een logisch gevolg gezien de pauze 
die dit project heeft gehad. Dat dit geen leuk gevolg is, dient geen verdere uitleg lijkt 
me. Wat wel voor GBV als een paal boven water staat is dat het project Kempenbaan 
West en de aansluiting op de A67 zo snel mogelijk afgerond moet worden.
Beslispunt 3 van het voorstel gaat in op de vraag of we een rotonde in asfalt of in 
beton willen. Een rotonde in beton kost aan de voorkant wat meer, echter levert dit in 
de lange termijn wel een voordeel op. Beton heeft minder tot geen onderhoud nodig 
waar asfalt om de zoveel jaar vervangen dient te worden. Naast het voordeel van de 
levensduur is beton ook beter voor het milieu en bij vervanging beter te recyclen. GBV 
is het dan ook eens om de rotonde in beton uit te voeren en hiervoor de financiële 
middelen toe te zeggen!

Maar na heel wat positieve punten ook een punt waar wij als GBV fractie iets kritischer 
naar gekeken hebben. Beslispunt 4; de onderdoorgang in het verlengde van de 
Moormanlaan.

Vanuit veiligheid gezien snapt GBV dat er voor een oplossing gekozen wordt met een 
tunneltje i.p.v. over een rotonde te moeten fietsen. Echter snapt GBV niet waarom er 
voor gekozen is het fietspad ook over de rotonde te laten lopen. Vanuit 
verkeersveiligheid twijfelt GBV sterk aan het nut van het tunneltje als de meeste 
fietsers een kortere fietsroute hebben via de rotonde. Met name de doelgroep jeugd 
die met de fiets vanuit Knegsel richting het Sondervick college gaat, is de groep die 
wij niet zien omfietsen maar juist de gevaarlijkere korte route zien nemen. Vraag aan 
de wethouder is dan ook of hij hier onze zorgen kan wegnemen?
Daarnaast pleiten een aantal zienswijzen voor het tunneltje zodat fietsers en 
wandelaars die gebruik maken van de Moormanlaan niet eerst naar de rotonde hoeven 
om dan pas richting de moormanlaan te kunnen.

Ook wil GBV de inspreker danken voor zijn bijdrage. Naast wat de inspreker aanhaalt 
is in een aantal zienswijzen te lezen dat de homo ontmoetingsplek een zorg is die 
meerdere mensen delen. Wanneer de tekeningen goed bekeken worden is te zien dat 
de nieuwe afrit op de A67 richting België, de parkeerplaats van het tankstation 
afsluiten. Hierdoor is er geen directe toegang meer mogelijk tot het Oeienbos vanuit 
de parkeerplaats.

Kort samenvattend kan GBV zich vinden in de eerste 3 beslispunten. Voor beslispunt 4 
ziet GBV graag het antwoord van de wethouder tegemoet.
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Eerste termijn VVD

Voorzitter,

Wanneer gaat die verbreding van de Kempenbaan plaatsvinden en hoe zit het eigenlijk 
met die nieuwe aansluiting op de A67? Twee vragen die al een zeer lange tijd relevant 
zijn in Veldhoven. De redenen van uitstel zijn bekend, de oorzaken van de meerkosten 
zijn onvermijdelijk en het einde van dit traject is in zicht. Nu is het tijd om door te 
pakken.

De beeldvormende vergadering was goed en duidelijk. Mijn collega's van de 
Veldhovense VVD en ik hadden niet verwacht dat het verschil tussen asfalt en beton 
zo groot zou zijn. Het lijkt me dan ook meer dan logisch om met beslispunt 3 in te 
stemmen. Een kleine rekensom is voldoende en ook het duurzaamheidsaspect moet 
voor een aantal onder ons als muziek in de oren klinken.

Door het nieuwe viaduct over de A67 wordt de Moormanlaan doorkruist en loopt deze 
niet meer door. Een populaire recreatieve route door het Oeienbos zal dan vervallen. 
Dat is jammer. Daarnaast zal de verkeersveiligheid van fietsers, wandelaars maar 
zeker ook van schoolgaande kinderen in het gedrang komen. De bovengenoemde 
groepen maar vooral de kinderen uit de Kempen die op het Sondervick College zitten, 
gaan gebruik maken van het fietspad dat aan de rotonde ligt.

De keuzes zijn;
- Een investering in een veilige onderdoorgang (C800.000, C40.000 per jaar 

vanaf '23).
- Een fietspad naast de rotonde waarbij het veiligheidsniveau onzeker is. (De 

rotonde zelf is niet onveilig maar het gedrag van de gebruikers maakt het 
minder veilig)

Wat we in ieder geval niet kunnen permitteren is
- Achteraf alsnog een onderdoorgang willen creëren (kosten zullen onwijs 

stijgen, kijk naar het Stuivertje in Eersel).
- Nu vertraging oplopen, kosten zullen dan ook zeer toenemen.
- Een onveilige situatie voor schoolgaande kinderen en overige doelgroepen 

krijgen.

Daarnaast mogen we de huidige financiële situatie niet uit het oog verliezen.
Tot zo ver de eerste termijn.
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Eerste termijn PvdA

De aansluiting op de A67 en de Kempenbaan moet er nu snel komen. Er is volgens 
PvdA Veldhoven hard gewerkt aan het oplossen van de problemen die zich tijdens het 
traject voordeden... door het inzetten van de ADC toets bijvoorbeeld. Maar de lange 
tijdsduur van opzet naar besluitvorming duurde lang en had flinke prijsverhogingen 
tot gevolg. De financiële positie van onze gemeente nopen ook hier streng toe te 
blijven zien op het doen van extra uitgaven.
Blij met de keuzes die de Raad voorgelegd krijgt, gaan we die puntsgewijs langs.

Het eerste beslispunt, de verhoging van het krediet met C 5,1 miljoen, is niet te 
vermijden. Akkoord dus. Het tweede punt, de post onvoorzien, is gelukkig minder 
hoog genomen dan in de beeldvormende vergadering aan de orde was. Van de drie 
varianten is de middelste gekozen en dat stemt ons tevreden.
De rotonde onder punt 3 is nu een kostenpost, maar op termijn goedkoper en daarom 
zullen we daarmee instemmen.

Meer moeite hebben wij met het vierde punt. De realisatie van een onderdoorgang 
voor fietsers in het verlengde van de Moormanlaan. Er zijn drie redenen om dit niet te 
doen.

1. Voor wie gewoon is om direct door te lopen naar de Moormanlaan, is 
verandering lastig. Dat is het altijd. Maar als je +A 100 meter naar rechts 
loopt, de rotonde pakt en weer 100 meter naar links, ben je er ook.

2. Tweede argument is het feit dat deze wens ook nadrukkelijk is geuit door de 
bewoners van Oerle bij het aanleggen van de rondweg. Er was toen sprake van 
een brug. Dit hebben we niet gedaan (vanwege de kosten) en onze financiële 
situatie is bepaald niet verbeterd.

3. Een argument om de onderdoorgang te maken, is de veiligheid voor de 
fietsers, vooral de veiligheid voor de scholieren van het Sondervick College die 
richting Knegsel gaan. Als je kijkt naar de geplande fietsroute (zie tekening) 
om de rotonde en de route die de scholier moet nemen om via de tunnel te 
gaan, zie je dat de route door de tunnel een stuk omrijden betekent. Pubers 
nemen dan de kortste route. die over de rotonde. Dus het argument dat het 
veiliger wordt, zal in de praktijk niet werken.

Graag vernemen we van de collega-fracties en het college welke opvatting zij over dit 
punt hebben.

IWyliniif
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De rotonde (globaal) getekend als een gele lijn. Het fiets traject vanuit het Sondervick 
College als blauwe lijn getekend.
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Veldhoven

20.011 Bijstellen krediet Kempenbaan West en Aansluiting A67

Besluitvormende raadsvergadering 14 april 2020

Agendapunt 8.1

Beantwoording le termijn

Op 14 april wordt er door uw raad een besluit genomen op het voorstel 20.011 
"Bijstellen krediet Kempenbaan West en Aansluiting A67". In verband met het 
Coronavirus is de eerste termijn schríftelijk. Hiervoor hebben de fracties hun 
standpunt op papier gezet en hierbij een aantal vragen gesteld. In dit document 
worden de vragen beantwoord.

10 april 2020



Inleiding

Allereerst bedankt voor alle vragen. Wij merken dat er vanuit verschillende fracties 
steun is voor het voorstel, maar dat er ook nog een aantal vragen zijn. In deze notitie 
beantwoorden we de vragen en gaan wij in op uw zorgen.

Het project Kempenbaan west is voor een gemeente met de omvang van Veldhoven 
een groot project. Het project kent inmiddels een lange voorgeschiedenis met 
meerdere hobbels. Denk hierbij aan het onherroepelijk worden van het 
bestemmingsplan. Als eerste project in Nederland is het gelukt om een weg te vinden 
uit de stikstofdiscussie die Nederland in haar greep had/heeft. Dit is mede gelukt door 
de besluiten die u als raad heeft genomen.

Ook kunnen we nu melden dat we een akkoord hebben met de appelanten tegen de 
Wnb vergunning. Door het realiseren van een aantal extra natuurmaatregelen zijn zij 
bereid hun beroep in te trekken en de juridische strijd achter ons te laten. Dit geeft 
ook de betrokkenheid van betrokken partijen aan.

Daarnaast weten we inmiddels dat, ondanks het Corona virus, 14 april wordt gestart 
met de eerste werkzaamheden aan het nieuwe viaduct. De eerste ladingen zand 
worden op locatie aangeleverd en verwerkt in het zandbed van het viaduct. Deze 
startdatum staat overigens los van het raadsbesluit dat voorligt.

Uiteraard is de bereikbaarheid van bedrijventerrein De Run op dit moment een van de 
grootste opgaves die Gemeente Veldhoven kent. Het project Kempenbaan west is ook 
een van de maatregelen binnen deze opgave. Het verbeteren van de bereikbaarheid is 
voor de groei van Veldhoven van groot belang. Daarom moeten we als gemeente hier 
onze verantwoordelijkheid nemen.

Ik begrijp dat er op dit moment van u wordt gevraagd om een grote greep uit de kas 
te doen. Echter vraag ik u dit in een groter licht te plaatsen. Grofweg kunnen we 
stellen dat er in totaal meer dan C 100 miljoen wordt geïnvesteerd in de 
bereikbaarheid van Veldhoven, (maatregelenpakken C 50 miljoen 8i Kempenbaan west 
grofweg C 55 miljoen). Het aandeel dat Veldhoven betaalt in deze opgave is nog geen 
30o7o.

Dit komt mede doordat voor Kempenbaan west ongeveer C 39 miljoen aan subsidies 
en bijdragen van derden is binnengehaald. Daarnaast neemt ook de regio haar 
verantwoordelijkheid vanuit zowel de overheid als het bedrijfsleven. Onze partners zijn 
zeer betrokken bij de opgave voor Veldhoven.

Tot slot, in verschillende bijdragen wordt ingegaan op de zorgen rondom de financiële 
positie en exploitatielasten van onze gemeente. Als college delen wij deze zorgen. 
Gedurende het gehele project zullen we natuurlijk blijven sturen op een sober en 
doelmatig project.

Portefeuillehouder

Ad van den Oever



Senioren Veldhoven

«MORIN VUDHOVfN 
Ok*íI»l »*M lamntui

U geeft aan dat de er een fors bedrag wordt gevraagd terwijl de bodem van de 
Veldhovens schatkist in zicht is. Ons college heeft begrip voor de zorg van de raad 
over de financiën in dit dossier. Wij zullen de kredietaanvraag verwerken in de 
begroting. Hierin wordt zoals altijd een integrale afweging gemaakt.

Daarnaast geeft u aan dat er mogelijk ook meevallers zijn (bijvoorbeeld de 
Dieselprijs). Uw vraag is of deze verrekend worden. Bij het afsluiten van de 
faseovereenkomst is hiervoor een aparte bijlage opgenomen waar is vastgesteld hoe 
wordt omgegaan met verrekenen van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, 
huren en vracht. De wijziging in eenheidsprijzen voor de uitvoeringsfase worden 
verrekend op grond van de prijsindices van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De 
cijfers van het CBS houden rekening met zowel prijsstijgingen als prijsdalingen.

Betreffende de onderdoorgang bij de Moormanlaan geeft u aan dat deze ook wordt 
gebruikt voor het woon-werk verkeer per fiets vanuit de Kempen. Uw vraag is of er 
wordt gekeken naar medefinanciering vanuit de Kempengemeentes en/of werkgevers. 
Vanuit het rijk en Provincie wordt er via subsidies veel bijgedragen aan het project. Dit 
is geld dat bedoeld is voor de hele Brainportregio en dus vanuit de regio is toegekend 
aan het project.

Verder geeft u aan dat een onderdoorgang bij sommige mensen angstgevoelens 
kunnen oproepen. Dit signaal nemen we natuurlijk serieus. Er is al gekeken naar het 
toevoegen van verlichting en vormgeving van de tunnel om de sociale veiligheid te 
borgen. Dit is opgenomen in het budget dat hiervoor wordt aangevraagd.



CDA Veldhoven

Veldhoven

Uw fractie geeft aan dat Kempenbaan west en de nieuwe aansluiting op de A67 een 
belangrijke schakel in de lokale en regionale verbinding verbindingen is. Ons college 
deelt dit standpunt en vindt de ontwikkeling ook als van groot belang voor de 
toekomst van Veldhoven.

Er wordt inderdaad geld gevraagd voor een investering met de kapitaallasten van 
ongeveer C 500.000,- per jaar vanaf 2023. Het college heeft begrip voor de zorg van 
de raad over de financiën in dit dossier. Ook ons college had dit liever anders gezien.

U vraagt zich ook af of de juiste maatregelen worden getroffen met betrekking tot 
watermanagement. Het waterplan, dat onderdeel is van het ontwerptraject, is herijkt. 
Hierdoor is rekening gehouden met de laatste normen. Dit plan is vervolgens verwerkt 
in het ontwerp van de wegen en afgestemd met het Waterschap.

Verder zit bijlage 1 bij de stukken. Dit is het voorliggende concept raadsbesluit.



Lokaal Liberaal

LOKAAL
LIBERAAL

Uw fractie geeft aan geschrokken te zijn van de bedragen die volgens het voorstel van 
het college extra nodig zijn om Kempenbaan West en de aansluiting op de A67 uit te 
kunnen voeren. En het in uw ogen late informeren hierover. U vraagt zich dan ook af 
wanneer duidelijk is geworden dat de kosten van de uit te voeren werkzaamheden 
zouden gaan stijgen.

Het college heeft begrip voor de zorg van de raad over de financiën in dit dossier. 
Echter is in de informatienota van 1 oktober 2019 aangegeven, dat er bij de gunning 
voldoende middelen beschikbaar waren, maar dat er nog wel meer kosten werden 
verwacht. Ook is aangegeven, dat het college bij uw raad zou terugkomen als er een 
tekort zou zijn.

Eerder informeren was niet mogelijk, omdat pas op moment van gunning op 13 
november 2019 de aannemer marktpartijen aan zich kon binden. Daarnaast zou het 
niet wenselijk/gebruikelijk zijn om zonder goede onderbouwing in een eerder stadium 
bedragen te noemen. Hiermee zouden we de raad niet goed in positie brengen.

Het is echter niet mogelijk om in projecten van deze omvang precies te weten watje 
tegen gaat komen. Door de complexiteit in het project kan een kleine wijziging leiden 
tot meerdere aanpassingen. Ondanks dat vinden we dit het juiste moment om bij u te 
komen voor aanvullend krediet, omdat we op de hoogte zijn van de grootste 
wijzigingen.

Uw fractie vraagt daarnaast waarom het college in dit voorstel aangeeft dat de 
Moormanlaan een populaire route is en waarom hier eerder bij de voorbereiding geen 
rekening mee gehouden is. Bij het opstellen van het ontwerp is er voor gekozen om de 
Moormanlaan te onderbreken, vanwege financiële redenen. Echter is bij het verder 
uitwerken van het ontwerp, in het kader van samenspraak, reactie ontvangen vanuit 
belanghebbenden (nota van zienswijzen op het DO en verschillende 
informatiebijeenkomsten). Naar aanleiding van deze terugkomende reacties is 
besloten hier toch nog een keer naar te kijken en dit uiteindelijk bij uw raad voor te 
leggen.

Verder vraagt uw fractie waarom in dit voorstel wordt gevraagd om de rotonde 
Zilverbaan in beton uit te voeren. Is hier niet vanaf het begin van het proces rekening 
mee gehouden, terwijl de andere rotondes van de Zilverbaan in beton zijn uitgevoerd. 
Toen het ontwerp voor het project Kempenbaan West, met bijbehorende 
ontwerpkeuzes, is opgesteld was het ontwerp van de Zilverbaan nog niet gemaakt. 
Echter heeft het project Kempenbaan west vertraging op gelopen door de discussie 
rondom de PAS. Hierdoor is project Zilverbaan uiteindelijk eerder uitgevoerd dan 
Kempenbaan West. Op basis van duurzaamheidsoverwegingen die zijn verwerkt in de 
rotondes bij de Zilverbaan zijn deze in beton uitgevoerd. Naar aanleiding hiervan is 
vervolgens ook dezelfde keuze gemaakt bij het project Kempenbaan west.



Burgerpartij Veldhoven

Burp*Part4 Valdhovon

Uw fractie geeft aan blij te zijn met Kempenbaan west en de nieuwe aansluiting op de 
A67 en begrijpt dat er een prijskaartje aan de vertraging van het project zit. Dit zorgt 
voor extra druk op de exploitatie, maar is met het oog op de bereikbaarheid van 
Veldhoven in de toekomst acceptabel. Ons college deelt dit standpunt, maar heeft ook 
begrip voor de zorg van de raad over de financiën in dit dossier.

Daarnaast stelt uw fractie dat de onderdoorgang in het verlengde van de 
Moormanlaan voor- en nadelen heeft. U vraagt extra aandacht voor de overlast die 
wordt ervaren op de genoemde locatie. En is het college bereid om extra preventieve 
controles te houden, zeker op de tijdstippen dat de overlast aanwezig is?

Allereerst hebben wij hiervoor navraag gedaan bij de politie. Zij geven aan dat 
rondom de Moormanlaan geen incidenten zijn gemeld van criminele aard. Daarnaast is 
de verwachting dat er minder ontmoetingen zullen plaatsvinden in het gebied, omdat 
het viaduct er doorheen komt te liggen. Vanuit Handhaving en Toezicht is deze locatie 
bekend. Wij zullen dan ook alert reageren op zorgen uit de omgeving.



D66

D66
Uw fractie geeft aan het belang van een verbeterde bereikbaarheid van de westkant 
van Veldhoven en De Run te zien. U begrijpt ook de redenen en achtergronden van de 
noodzaak van de aanvullende kredietaanvraag. Uw fractie maakt echter een 
uitzondering voor de voorgestelde aanvullingen van de doorgang in het verlengde van 
de Moormanlaan. De financiële situatie van de gemeente biedt voor deze toevoeging 
in uw ogen op dit moment, en in de nabije toekomst, geen enkele ruimte voor. Zeker 
als er een alternatief is. Ons college heeft begrip voor de zorg van de raad over de 
financiën in dit dossier.

Uw fractie heeft naar aanleiding hiervan een amendement voorbereid, dat voorziet in 
het verwijderen van de geplande doorgang in het verlengde van de Moormanlaan, als 
zijnde niet noodzakelijke investering, uit de kredietaanvraag. Het amendement is 
bijgevoegd bij deze eerste termijn. Ons college heeft begrip voor het standpunt van 
uw fractie.



VSA

V ELDH 
SAMEN 
ANDRS

Uw fractie geeft aan dat het verbeteren van de bereikbaarheid, waar project 
Kempenbaan west een maatregel in is, een opgave is die Veldhoven overstijgt. U bent 
daarom van mening dat de financiële verdeling anders moet. Volgens uw fractie is het 
niet vanzelfsprekend dat alleen de Veldhovense burger dit betaalt. Daarom wordt 
gevraagd om extra inspanning om voor de financiële middelen ook bij andere 
betrokken partijen (nationaal, regionaal en bedrijfsleven) aan te kloppen.

Ons college is zich ervan bewust dat de bereikbaarheid van bedrijventerrein De Run 
op dit moment een van de grootste opgaves die regio en Gemeente Veldhoven 
kennen. Het project Kempenbaan west is ook een van de maatregelen binnen deze 
opgave. Het verbeteren van de bereikbaarheid is voor de groei van Veldhoven van 
groot belang. Daarom moeten we als gemeente hier onze verantwoordelijkheid 
nemen.

Wij begrijpen dat er op dit moment van u wordt gevraagd om een grote greep uit de 
kas te doen. Echter vraag ik u dit in een groter licht te plaatsen. Grofweg kunnen we 
stellen dat er in totaal meer dan C 100 miljoen wordt geïnvesteerd in de 
bereikbaarheid van Veldhoven, (maatregelenpakken C 50 miljoen 8t Kempenbaan west 
grofweg C 55 miljoen). Het aandeel dat Veldhoven betaalt in deze opgave is nog geen 
300Zo. '

Dit komt mede doordat voor Kempenbaan west ongeveer C 39 miljoen aan subsidies 
en bijdragen van derden is binnengehaald. Daarnaast neemt ook de regio haar 
verantwoordelijkheid vanuit zowel de overheid als het bedrijfsleven. Onze partners zijn 
zeer betrokken bij de opgave voor Veldhoven.

Het voorstel dat er nu ligt is in onze ogen een gedegen voorstel, ondanks dat we ons 
beseffen dat we veel vragen. Gedurende het project zullen we dan ook blijven sturen 
op een sober en doelmatig project.

Ook geeft uw fractie aan van mening te zijn dat de onderdoorgang aan de 
Moormanlaan door moet gaan voor Veldhoven. Hierbij vermeldt u wel dat er maximale 
aandacht moet zijn voor de overlast die wordt genoemd in de brief van omwonenden 
en de inspreker.

Uiteraard is er gekeken naar de sociale veiligheid in de onderdoorgang voordat we dit 
aan u hebben voorgelegd. Daarnaast is de onderdoorgang bedoeld voor fietsers, 
wandelaars en ruiters. Autoverkeer door de onderdoorgang is dan ook niet mogelijk. 
Dit voorkomen we door ontwerptechnische keuzes te maken met dit in het 
achterhoofd. Daarnaast hebben wij hiervoor navraag gedaan bij de politie. Zij geven 
aan dat rondom de Moormanlaan geen incidenten zijn gemeld van criminele aard. 
Daarnaast is de verwachting dat er minder ontmoetingen zullen plaatsvinden in het 
gebied, omdat het viaduct er doorheen komt te liggen.



GBV

Gemeente Belangen 
Veldhoven

mrLAv

Als eerste geeft uw fractie aan dat het aanvragen van extra financiële middelen voor 
het project enigszins in de lijn der verwachting ligt. Dit betekent niet dat het leuke 
boodschap is. Daarom is het volgens de GBV ook van belang het project zo snel 
mogelijk af te ronden. Daarnaast ziet uw fractie het uitvoeren van de rotonde 
Zilverbaan in beton als een positieve aanpassing in het project. Ons college kan zich in 
bovenstaande volledig vinden.

Uw fractie geeft aan ten aanzien van de onderdoorgang Moormanlaan kritischer te 
zijn. Vanuit veiligheid gezien begrijpt GBV dat er voor een oplossing gekozen wordt 
met een tunneltje i.p.v. over een rotonde te moeten fietsen. Echter begrijpt GBV niet 
waarom ervoor gekozen is het fietspad ook over de rotonde te laten lopen. Vanuit 
verkeersveiligheid twijfelt GBV sterk aan het nut van het tunneltje als de meeste 
fietsers een kortere fietsroute hebben via de rotonde.

Doordat er een fietsverbinding is van het Koningshof naar de Zilverbaan (dus over het 
nieuwe viaduct) moet er een aansluiting komen voor de fiets op de rotonde 
Zilverbaan. Wel zijn er aanpassingen in het ontwerp gedaan waardoor fietsers minder 
rijbanen die op de rotonde uitkomen tegelijk hoeven over te steken. Er is een 
recreatieve route vanaf de Moormanlaan naar Veldhoven dorp. Diegene die volgens 
deze route rijden hoeven geen gebruik te maken van de rotonde Zilverbaan als de 
onderdoorgang gerealiseerd is.



VVD

Uw fractie geeft aan dat na vertraging in het project Kempenbaan west het nu tijd is 
om door te pakken ondanks de meerkosten. Ons college deelt dit standpunt. We 
kunnen de huidige financiële situatie niet uit het oog verliezen.

U geeft aan dat we het in ieder geval niet kunnen permitteren om achteraf een 
onderdoorgang te creëren (net als bij het Stuivertje in Eersel). Daarnaast wilt u geen 
extra vertraging nu oplopen. Ook stelt u dat een onveilige situatie voor schoolgaande 
kinderen en overige doelgroepen krijgen niet te permitteren is. Ons college ziet de 
onderdoorgang van de Moormanlaan als een goed alternatief.

Daarnaast betreurt ons college het ook als de recreatieve route voor fietser, 
wandelaars en ruiters onderbroken is.



PvdA

PvdA

Uw fractie geeft aan dat de aansluiting op de A67 en de Kempenbaan er nu snel moet 
komen. Er is volgens PvdA Veldhoven hard gewerkt aan het oplossen van de 
problemen die zich tijdens het traject voordeden. Echter heeft de vertraging ook 
gezorgd voor een flinke kostenverhoging. Ons college heeft begrip voor de zorg van de 
raad over de financiën in dit dossier.

Het ophogen van het krediet is voor u onvermijdelijk. Daarnaast geeft u aan dat de 
post onvoorzien, gelukkig minder hoog is genomen dan in de beeldvormende 
vergadering aan de orde was.

Ook met de rotonde in beton kunt u instemmen gezien de besparing. Ons college ziet 
deze besparing ook als een positieve aanpassing in het project.

Uw fractie geeft aan meer moeite hebben met de onderdoorgang in het verlengde van 
de Moormanlaan. U geeft hier een aantal redenen voor. Ons college heeft begrip voor 
dit standpunt.



AMENDEMENT

Onderwerp Ophogen krediet Kempenbaan West en Aansluiting A67
Datum 14 april 2020
Ingediend door PvdA
Naar aanleiding van Behandeling in de raad

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 14 april 2020,

kennis genomen hebbend van:
4 De adviesnota aan de raad ' ophogen krediet Kempenbaan West en Aansluiting 

A67;
4 Onder beslispunt 4 voorgesteld wordt om een onderdoorgang voor fietsers in 

het verlengde van de Moormanlaan te realiseren;
4 En daarvoor C 800.000 beschikbaar gesteld moet worden;

overwegende dat:
4 De gemeentelijke financiën grote terughoudendheid vragen bij het doen van 

investeringen;
4 De doorgang vooral gebruikt zal worden voor recreatief verkeer;
4 De Moormanlaan bereikbaar blijft via de aansluiting op het fietspad bij de 

rotonde;
4 Fietsers gebruik kunnen maken van de rotonde die ongeveer 150 meter 

verderop wordt aangelegd;
4 Er daardoor geen grondige reden is C 800.000 uit te geven voor het aanleggen 

van een onderdoorgang;

spreekt uit raadsbesluit (volgnummer 20.012 | 20bs00012 als volgt te
wijzigen:

1. Beslispunt 4 m.b.t. de onderdoorgang te schrappen

en gaat over tot de orde van de dag.

Stemming .. stemmen - (AANGENOMEN Z VERWORPEN)

Voor .. stemmen ( )

Tegen .. stemmen ( )



Beantwoording Technische vragen GBV inzake zienswijzen Kempenbaan 
West
t.b.v. besluitvormende raadsvergadering 14 april 2020 
Agendapunt 8.01: Bijstellen krediet Kempenbaan West Aansluiting A67

1. Met betrekking tot de zienswijzennota: wordt de zienswijzennota door ons ook 
vastgesteld met het voorliggende raadsbesluit? ( 20.012 I 20bs00012 )

Antwoord:
Nee, deze nota van zienswijzen ging over het ontwerp en is daarmee een 
bevoegdheid van het college. De nota is dan ook al vastgesteld.

2. Een aanzienlijk deel van de zienswijzen is nog onbeantwoord, wij begrijpen dat de 
openstaande vragen met betrekking tot de tunnel bij de Moormanlaan pas 
beantwoord kunnen worden als hier een raadsbesluit over genomen is. Graag 
vernemen wij of inmiddels de overige onbeantwoorde zienswijze (inrit, 
erfafscheidingen, etc) zijn afgewikkeld? Zo nee, wat is hiervan de reden?

Antwoord:
De punten die worden benoemd zijn opgepakt na vaststelling van de nota. Er 
lopen nog een aantal acties intern en extern. We kunnen in ieder geval stellen dat 
alles in het vizier is.



GemeenteBolange'» 
— Veldhoven
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MOTIE Veldhoven
Onderwerp Fietsveiligheid Kempenbaan West
Datum 14 april 2020
Ingediend door GBV
Naar aanleiding van Beschikbaar stellen extra krediet Kempenbaan West/aansluiting A67

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 14 April 2020,

kennis genomen hebbend van:
4 Het voornemen van het college om een onderdoorgang in het verlengde van de 

Moormanlaan te realiseren;
4 De Moormanlaan een populaire recreatieve route is;
4 De zienswijzen van belanghebbenden om deze onderdoorgang te realiseren;

overwegende dat:
4 Door het realiseren van de onderdoorgang Moormanlaan hoeft de populaire 

recreatieve route niet verlegd te worden over de rotonde;
4 Deze onderdoorgang ook een alternatief is voor de fietsers tussen Veldhoven en 

Knegsel, waaronder veel scholieren van en naar de Kempen Campus;
4 Fietsers op de rotonde geen voorrang hebben;
4 Fietsers vaak kiezen voor de snelste route, in dit geval over de rotonde;
4 Er een fietspad aangelegd wordt vanaf de rotonde over het viaduct richting 

Koningshof met een aftakking naar de Moormanlaan;
4 Het fietspad op de rotonde overbodig wordt door het realiseren van de 

onderdoorgang;
4 Vanuit verkeersveiligheid gezien het beter is fietsers niet via de rotonde te laten 

fietsen maar via de onderdoorgang;

verzoekt het college:
1. Om de zorgen ten aanzien van verkeersveiligheid voor fietsers mee te nemen met de 

verdere uitwerking en uitvoering;
2. daarbij de mogelijkheid te bekijken om fietsers te laten rijden via de onderdoorgang 

in plaats van over de rotonde;

en gaat over tot de orde van de dag.

Stemming 27 stemmen - (AANGENOMEN)

Voor 22 stemmen (VVD, GBV, VSA, Senioren Veldhoven, CDA en BPV)

Tegen 5 stemmen (D66, PvdA en Lokaal Liberaal)
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VELDHOVEN

AMENDEMENT Veldhoven

Onderwerp Doorgang Moormanlaan verwijderen uit kredietaanvraag
Datum 14 april 2020
Ingediend door D66, Lokaal Liberaal, PvdA
Naar aanleiding van Ophogen krediet Kempenbaan West en aansluiting A67
Programma Programma begroting 2, taakveld 2.1

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 14 april 2020,

kennis genomen hebbend van:
* De adviesnota raad: ophogen krediet Kempenbaan West en aansluiting A67,

overwegende dat:
* De bereikbaarheid van de westkant van Veldhoven en bedrijventerrein De Run 

verbeterd moet worden,
* De kosten voor de werkzaamheden zijn opgelopen als gevolg van het aanhouden van 

het bestemmingsplan,
* Er een verzoek ligt van enkele inwoners van Veldhoven om een doorgang te 

realiseren in het verlengde van de Moormanlaan,
* Er ook een verzoek ligt van een inwoner om juist geen doorgang op die plek te 

realiseren,
* Het college voorstelt daar 800.000 euro voor op te nemen in het krediet,
* De financiële situatie van de gemeente Veldhoven nu reeds uiterst precair is,
* De actualiteit van COVID-19 naar verwachting ook voor lokale overheden grote 

gevolgen in financiële zin zal hebben,
* De raad recentelijk besluiten heeft genomen en in de toekomst wellicht nog zal 

nemen, die de komende járen zwaar op de begroting zullen drukken,
* De gemeente op grond van de slechte financiële situatie reeds geruime tijd uiterste 

soberheid in acht neemt als het gaat om financiële toezeggingen aan organisaties 
binnen de gemeente,

* Er een acceptabel en veilig alternatief is voor de onderdoorgang in het verlengde van 
de Moormanlaan, dat niet meer dan een omweg van 600 meter betekent, en dit 
derhalve als niet noodzakelijke investering kan worden beschouwd.

spreekt uit het RAADSBESLUIT nr. als volgt te wijzigen:
* De voorgestelde maatregel om in het verlengde van de Moormanlaan een 

onderdoorgang te creëren uit de kredietaanvraag te verwijderen en daarmee 
een verlaging van de kredietaanvraag met 800.000 euro te realiseren.

en gaat over tot de orde van de dag.

Stemming 26 stemmen - (VERWORPEN)

Voor 5 stemmen (D66, PvdA, Lokaal Liberaal)

Tegen 21 stemmen (VVD, GBV, VSA, Senioren Veldhoven, CDA, BPV) De 
heer Bolsius (CDA) was tijdens stemming over het amendement even 
buiten de raadzaal


