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Geachte meneer Wijman, beste Piet, 

 

 

Op 4 december 2022 ontvingen wij uw vragen over het regiofonds tranche 3 en 4. 

Hierbij beantwoorden wij uw vragen. 

 

Voorafgaand aan de beantwoording wil het college graag een veronderstelling van u 

corrigeren. Tranche 4 voor de regiodeal is in november 2022 ingediend. Dit is de 

tranche waarover in de raadsvergadering van 29 november gesproken is. In de loop 

van 2023 komt tranche 5 aan de orde. Daarvan is momenteel nog niet duidelijk of het 

zinvol is voor de regio om een aanvraag in te dienen. Bij de voorgaande tranches 

heeft de regio alleen bij tranche 1 een aanvraag ingediend, die is gehonoreerd met 

een bijdrage van 130 miljoen. 

 

1. Welke inspanningen heeft ons college zich gedurende het afgelopen 

jaar getroost om Veldhoven actief te betrekken en op de kaart te 

zetten bij het bepalen van belangrijke regionale en boven lokale 

voorzieningen in de ruimste zin?  

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. Veldhoven is daarbij, gedurende 

het proces, geconfronteerd met de eisen van het Rijk. Daarbij is gebleken dat 

er in Veldhoven nog geen ontwikkelingen (anders dan de gehonoreerde 

projecten) rijp zijn om in te brengen in een concrete aanvraag. 

Vanuit Brainport is een selectie gemaakt van projecten die kansrijk zijn om 

mee te nemen in de Regio Deal 4e tranche. Tegelijkertijd heeft de regio 

gekeken of projecten beter passen in de deal van 1,6 miljard (de Strategische 

Agenda Brainport).  

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 
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Algemene Bestuursvergadering van MRE. Hopelijk biedt dit soelaas. We zullen 

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

regionaal van betekenis zijn. 

 

2. Hoe is het proces verlopen bij de uiteindelijke vaststelling van de 

prioriteiten van deze voorzieningen?  

Zie hiervoor ook het antwoord op vraag 1. In het proces spelen de 

toelatingseisen van het Rijk de hoofdrol. Alleen projecten die voldoen aan die 

eisen, worden met de triple helix partners (waaronder Veldhoven) besproken 

om opgenomen te worden in de aanvraag. Verder speelt ook de hoogte van de 

maximale rijksbijdrage een rol. Voor tranche 4 was dat maximaal 40 miljoen 

per aanvraag/regio. Brainport heeft een aanvraag gedaan voor 36 miljoen. De 

regio is alert op de kwaliteit van de projecten die worden voorgedragen in de 

aanvraag. Hierdoor blijft de regio een betrouwbare partner richting het Rijk. 

Projecten moeten op een unieke manier bijdragen aan het verbeteren van het 

regionale leefklimaat en de cofinanciering moet aantoonbaar beschikbaar zijn. 

In onze regio waren op dat moment niet meer projecten die hier aan voldoen, 

vandaar dat niet voor de volledige 40 miljoen een aanvraag is ingediend. 

 

3. Welke acties zijn daarop door ons college genomen teneinde de 

Veldhovense belangen binnen de Metropoolregio beter veilig te stellen 

en de totale focus van de gemeenten Eindhoven en Helmond te 

verleggen naar een breder regionaal belang?  

Het college heeft zich gerealiseerd dat eerst intern de nodige stappen genomen 

moeten worden om te komen tot een project dat past binnen de voorwaarden. 

Daarom werkt zij actief aan de planvorming voor de revitalisering van het 

Citycentrum, waarbij zij rekening houdt met hervorming van culturele functies. 

Het is nu nog niet duidelijk of dit uiteindelijk kan leiden tot een voorstel dat een 

unieke meerwaarde heeft voor onze regio. Bij de doorontwikkeling van het 

Citycentrum inclusief de culturele functies blijven we, naast de regiodeals, alert 

op de mogelijkheden om gebruik te maken van andere financiële regelingen, 

zoals de woningbouwimpulsgelden en de impulsaanpak centrumgebieden. 

 

Kansrijker is de uitwerking van de gebiedsontwikkeling rondom HOV4/De Run. 

Daar is al een bijdrage voor toegekend vanuit de deal die hoort bij de 

Strategische Agenda Brainport (1.6 miljard). Het college zet, samen met het 

Veldhovense bedrijfsleven, vol in op een accurate uitwerking van die 

gebiedsontwikkeling. Om zo optimaal gebruik te maken van de door het Rijk 

beschikbaar gestelde middelen voor het verbeteren van ons vestigings- en 

leefklimaat. 

 
4. De plannen voor revitalisering van het CityCentrum zijn nog onvoldoende 

concreet en kunnen in dit verband nog niet worden meegenomen. Anders is 

het gesteld met de planvorming voor de Culturele Hotspot in Het CityCentrum, 

ook van belang als regionale voorziening. Wat heeft het college in het werk 

gesteld om hiervoor financiële ondersteuning uit het Regiofonds te verkrijgen? 

Mag Veldhoven hier nog op extra bestuurlijke inzet rekenen? 

De initiatiefnemers van de culturele hotspot hebben een 

haalbaarheidsonderzoek toegezegd. En er vindt momenteel een onderzoek 

plaats naar de bibliotheekfunctie in Veldhoven. Het college wacht de resultaten 

van deze onderzoeken af voordat zij overgaat tot besluitvorming over een 

hervorming van culturele functies in en rond het centrum. Deze culturele 

functies staan niet los van de revitalisering van het Citycentrum. Culturele 

functies dragen immers bij aan de kracht van het centrum. Om goede kansen 

te creëren op externe bijdragen, is een sterk plan nodig. Een plan dat 

elementen bevat die een unieke bovenregionale betekenis hebben. Het college 

wil en moet eerst duidelijkheid hebben over de haalbaarheid, planvorming en 

cofinanciering voordat er gesproken kan worden over externe financiële 
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bijdragen. Het college doet er alles aan om kansrijke projecten in te brengen in 

processen voor externe bijdragen. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven, 

 

 

 

Eric Bergmeester Marcel Delhez 

gemeentesecretaris/algemeen directeur a.i. burgemeester  


