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Geachte mevrouw Gonzalez Delhaes, beste Chantal, 

 

 

Op 25 november 2022 ontvingen wij uw vragen over het proces van de regiodeal. 

Hierbij beantwoorden wij uw vragen. 

 

1. Hoe is het proces voorafgaand aan de aanvraag verlopen? 

In de Brainportregio doorlopen we ieder jaar het proces om te komen tot de Brainport 

Nationale Agenda (de voorloper van de Strategische Agenda Brainport). Het is een 

rollende agenda, wat betekent dat door het jaar heen projecten worden toegevoegd of 

afvallen. Dit voorjaar (2022) hebben we gesprekken gehad met onze triple helix 

partners (overheden, kennis- en onderwijsinstellingen en bedrijfsleven). Dit ter 

voorbereiding op de onderhandelingen met het Rijk. Alle projecten zijn, net zoals in 

voorgaande jaren, verzameld en tegen het licht gehouden. Op basis hiervan is een 

selectie gemaakt van projecten die kansrijk zijn om mee te nemen in de Regio Deal 4e 

tranche. Of die in de deal van 1,6 miljard (de Strategische Agenda Brainport) kunnen 

worden opgenomen. Niet alle partners, waaronder de regiogemeenten, zijn in het 

proces even actief meegenomen in de kaders, afweging en selectie van projecten. Op 

deze punten verdient het proces verbetering. We hebben hier al melding van gemaakt 

in de Algemene Bestuursvergadering van MRE. Hopelijk biedt dit soelaas. 

 

2. Heeft Veldhoven ook suggesties aangedragen? 

Ja, Veldhoven heeft suggesties aangedragen. 

 

3. Zo ja, welke aanvraag heeft Veldhoven bij de MRE ingediend?  

In de brede inventariserende gesprekken heeft Veldhoven de herontwikkeling van het 

Citycentrum en de mobiliteitsprojecten op De Run ingebracht. Het regionale project 

van de bibliotheken (waaronder die in Veldhoven) is door een andere partner 

ingebracht. 

Dit is een samenspel geweest binnen de triple helix partners op diverse tafels. En dus 

niet een proces waarbij de MRE-organisatie de rol had van regisseur/subsidieloket.  

 

4. Mochten wij een aanvraag hebben ingediend wat zijn de argumenten 

dat deze niet zijn gekomen in de uiteindelijke lijst met de 8 

voorziening aanvragen? 

De herontwikkeling van het Citycentrum is niet in de aanvraag terecht gekomen. De 

aanvraag viel niet binnen de vereisten van deze nationale rijksregeling.  



2 / 2 

Het Rijk geeft aan dat lokale centra niet substantieel bijdragen aan het versterken van 

regionale kansen. Zo zijn ook aanvragen voor centrumversterking van andere 

regiogemeenten niet opgenomen in de aanvraag naar het Rijk. In de Brainportregio 

worden door het Rijk enkel de centra van Eindhoven en Helmond als regionale centra 

bestempeld. Willen we alsnog in aanmerking komen voor een eventuele nieuwe 

tranche, dan moet het plan voor het Citycentrum echt cruciale elementen bevatten die 

elders in de regio nog niet beschikbaar zijn. 

 

Een andere vereiste was het direct beschikbaar hebben van cofinanciering. Het bedrag 

waarvoor een aanvraag wordt gedaan, moet door de aanvrager (en niet door de regio) 

voorzien worden van eenzelfde bedrag aan cofinanciering. Dat was in Veldhoven niet 

voorzien. 

 

5. Zijn er verbeterpunten voor Veldhoven zodat wij beter aansluiting 

krijgen bij dit proces en dat het de kans om mee genomen te worden in 

toekomstige aanvragen vergroot? 

De rijkspot voor de Regio Deal bevat in totaal 900 miljoen euro. Er komt nog een 5e 

tranche en mogelijk een 6e tranche. De organisatie van de Metropoolregio is gevraagd 

deze 5e tranche te begeleiden namens de 21 gemeenten. Alle 21 gemeenten zijn in 

deze organisatie aan diverse ambtelijke en bestuurlijke tafels vertegenwoordigd. We 

zullen er alles aan doen om vanuit strategische visie projecten in te brengen die 

regionaal van betekenis zijn. 

 

6. Zo ja, wat is daarvoor nodig? 

Het uitvoeren en coördineren van subsidietrajecten vraagt capacitaire inzet bij de 

MRE-organisatie. Dit geldt ook voor de Veldhovense organisatie, waarbij de noodzaak 

tot beschikbaar hebben van cofinanciering ook een belangrijke voorwaarde is. 

Tevens is het essentieel dat we projecten kunnen aandragen die passen binnen de 

vereisten van de rijksregeling. Wil een culturele hotspot als onderdeel van de 

ontwikkeling van het Citycentrum eventueel in aanmerking komen voor een volgende 

tranche, dan zal deze een concrete regionale toevoeging moeten zijn aan de 

bestaande en al in ontwikkeling zijnde culturele functies in de regio. De 

planontwikkeling en bijbehorende financiering is momenteel nog niet zover.  

 

Tot slot: er zijn wel andere subsidieregelingen met voorwaarden die beter passen bij 

de doorontwikkeling van ons Citycentrum. Zoals bijvoorbeeld provinciale regelingen. 

Bij de doorontwikkeling van het Citycentrum inclusief de culturele hotspot blijven we 

alert op de mogelijkheden om daar gebruik van te maken. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven, 

 

 

 

Eric Bergmeester Marcel Delhez 

gemeentesecretaris/algemeen directeur a.i. burgemeester  


