
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 jaren 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. 'AIs 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.


