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Intentieverklaring tot realisatie van het Grand Initiative on Data Science 

O N D E R G E T E K E N D E N : 

1. De universiteit TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN, rechtsgeldig vertegenwoordigd door 
haar voorzitter van het College van Bestuur, de heer ir. J.H.J. Mengelers, 

hierna te noemen: "TU/e" 

en 

2. De universiteit T ILBURG UNIVERSITY uitgaande van de Stichting Katholieke Universiteit 
Brabant, rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar voorzitter van het College van Bestuur, de heer 
dr. K.M. Becking, 

hierna te noemen: "TiU" 

en 

3. De publiekrechtelijke rechtspersoon G E M E E N T E ' S - H E R T O G E N B O S C H , rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door haar burgemeester, de heer mr. dr. A.G.J.M. Rombouts, handelende ter 
uitvoering van het besluit van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 2 september 
2015, 

hierna te noemen: "de Gemeente", 

en 

4. De publiekrechtelijke rechtspersoon PROVINCIE NOORD-BRABANT, rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door haar gedeputeerde de heer L.W.L. Pauli (portefeuille Economie en 
Internationalisering), gemachtigd door de commissaris van de Koning d.d. 1 september 2015 
handelende ter uitvoering van het besluit van Gedeputeerde Staten d.d. 1 september 2015, 

hierna te noemen: "de Provincie", 

hierna gezamenlijk aan te duiden als "Partijen". 

OVERWEGENDE: 

a. Door de toename aan digitale data, is de technologische kennis die nodig is om deze data te 
verwerken en te veredelen (Data Science) in toenemende mate van belang voor economie en 
samenleving. 

b. Data Science is daarmee een groeimarkt voor de toekomst, niet alleen als studiebron binnen een 
universiteit maar ook als bron van economische waarde, waar de economie nu en in de toekomst 
van kan profiteren. 

c. De TU/e en de TiU hebben het voornemen om een Grand Initiative Data Science op te zetten, en 
hebben daartoe de Provincie en de Gemeente benaderd. Partijen hebben de ambitie om in de 
regio een nationaal, economisch cluster met internationale uitstraling op dit onderwerp in te 
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richten. Zij leveren daarmee een bijdrage aan een nieuw wetenschappelijk en economisch 
zwaartepunt. De inzet is om Brabant te ontwikkelen tot de "Data-Science-Hub van Europa". 

d. Onderdeel van het Grand Initiative Data Science is de vorming van een Graduate School Data 
Science te 's-Hertogenbosch. De beoogde locatie is het kloostercomplex Mariënburg. 

e. Partijen werken sinds september 2014 met veel inzet en energie gezamenlijk aan de opzet en 
realisatie van voornoemd Grand Initiative Data Science. 

f. De motivatie van het Grand Initiative Data Science is mede ontleend aan achtergrondstudies van 
Dialogic d.d. 24 december 2014 (bijlage 1) en van Deloitte Consulting BV d.d. 24 augustus 2015 
(bijlage 2) 

g. Tot het Grand Initiative Data Science worden activiteiten op het gebied van onderwijs, onderzoek 
en kennisvalorisatie gerekend. Op het gebied van onderwijs en onderzoek zijn de volgende 
elementen al bekend: 
» Joint Bachelor Data Science TU/e en TiU te Eindhoven respectievelijk Tilburg; 
» Joint Master Data Science TU/e en TiU bestaande uit onderzoek en onderwijs, te 's 

Hertogenbosch; 
» Special Masterprogram Data Science Engineering aan de TU/e in Eindhoven; 
» Special Masterprogram Data Science Business S Society aan TiU in Tilburg; 
De activiteiten op het gebied van kennisvalorisatie worden nog nader uitgewerkt. Hierbij spelen, 
naast andere entiteiten, in ieder geval het Data Science Center Eindhoven en het Data Science 
Center Tilburg een belangrijke rol. 

h. Partijen hebben de intentie uitgesproken om ieder als stakeholder C 10 miljoen bij te dragen aan 
het Grand Initiative Data Science. Mochten de geprognosticeerde huisvestingslasten in negatieve 
zin anders uitvallen dan voorzien, dan zullen partijen, behoudens de provincie, in redelijk overleg 
gezamenlijk op zoek gaan naar een oplossing. 

i. Partijen wensen hun samenwerking, intenties en (financiële) afspraken vast te leggen in de 
onderhavige intentieverklaring, onder voorbehoud van nadere instemming van respectievelijk 
Provinciale Staten van Noord-Brabant, de Gemeenteraad van 's-Hertogenbosch, de Raad van 
Toezicht van TU/e en het Stichtingsbestuur van TiU, evenals de medezeggenschapsorganen van 
beide universiteiten. 

j . Als definitief wordt besloten, dat Partijen die financiële middelen ter beschikking stellen, het 
noodzakelijk is verdere (financiële) afspraken te maken ten behoeve van de verdere uitwerking en 
realisatie van het initiatief, met bijbehorende adequate taak- en risico- en kostenverdeling, 
waaronder (onder meer) afspraken met betrekking tot de te leveren prestaties en de monitoring 
daarvan, de wijze van betaling, betalingsmomenten, de verantwoording van de financiële 
middelen. Deze afspraken zullen worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. 
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V E R K L A R E N T E ZIJN O V E R E E N G E K O M E N A L S VOLGT: 

Artikel 1: Doel van de intentieverklaring 
1. Partijen continueren de samenwerking (partnership) gericht op de opzet en realisatie van het 

Grand Initiative Data Science en een Graduate School voor Data Science in het kloostercomplex 
Mariënburg te 's-Hertogenbosch. De samenwerking is onderbouwd met de Financiële 
Businesscase Grand Initiative Data Science d.d. 24 juni 2015 en de Financiële opbouw Grand 
Design Data Science S Ecosysteem, d.d. 20 juli 2015 (bijlage 3 en 4). 

2. Deze intentieverklaring is gericht op de: 
» Vastlegging van de wijze waarop Partijen in deze intentiefase met elkaar samenwerken; 
» Vastlegging van de wijze waarop en de voorwaarden waaronder tot financiële participatie 

wordt overgegaan. 
» Vastlegging van de verdere gang van zaken tijdens en na uitvoering van deze 

intentieverklaring, waaronder de beoogde vervolgcontractering, in de vorm van een 
samenwerkingsovereenkomst. 

Artikel 2: Wijze van samenwerking, taken en verantwoordelijkheden 
1. Op het moment van het vaststellen van deze intentieverklaring is de wijze van samenwerking 

tussen Partijen nog niet volledig uitgewerkt. 

2. Voor zover daar in deze intentieverklaring niet van wordt afgeweken geldt het navolgende: 
« Partijen zullen, ieder voor zover het de eigen bevoegdheid betreft, maximaal participeren in de 

opzet en realisatie van de Graduate School Data Science en het Grand Initiative Data 
Science, door proactief en resultaatgericht de in dit artikel weergegeven taken, bevoegdheden 
en verantwoordelijkheden op te pakken ten behoeve van de uitvoering van deze 
intentieverklaring. 

« Partijen verstrekken elkaar desgevraagd inlichtingen en gegevens welke zij nodig achten voor 
de vervulling van hun in lid 4 hierna bedoelde verplichting. 

« Partijen werken samen op basis van gelijkwaardigheid, waarbij de universiteiten 
initiatiefnemers zijn, en Provincie en Gemeente het initiatief faciliteren. 

» Deelname aan deze intentieverklaring doet geen afbreuk aan de rol van de Provincie en de 
Gemeente als bevoegd gezag in het kader van hun respectievelijke wettelijke taken. 

» Partijen dragen ieder voor zich en voor eigen risico de door of in opdracht van de eigen 
organisatie in het kader van de uit deze intentieverklaring voortvloeiende werkzaamheden te 
maken c.q. gemaakte kosten (daaronder voorbereidingskosten), met uitzondering van de 
externe kosten, tot het moment dat Partijen een andere verdeling overeenkomen, welke 
vervolgens wordt opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst. Externe kosten tot nu toe 
worden gezamenlijk gedragen. 

3. Partijen hebben de intentie uitgesproken ieder voor C 10 miljoen bij te dragen. Mochten de 
geprognosticeerde huisvestingslasten in negatieve zin anders uitvallen dan voorzien, dan zullen 
de Gemeente, TU/e en TiU in redelijk overleg gezamenlijk op zoek gaan naar een oplossing. Een 
juridische bindende verplichting daartoe zal niet eerder ontstaan, dan nadat en onder voorbehoud 
van nadere goedkeuring van Provinciale Staten van Noord-Brabant, de Gemeenteraad van 's-
Hertogenbosch, de Raad van Toezicht van de TU/e en het Stichtingsbestuur van TiU en de 
medezeggenschapsorganen van beide universiteiten daarmee hebben ingestemd. 

I 
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4. Partijen zullen een financieringsvoorstel ter besluitvorming aan hun in lid 3 bedoelde tot 
(financiële) besluitvorming bevoegde organen voorleggen. Het betreft een bijdrage van C 10 
miljoen, als bijdrage aan de financiering voor de hierna in lid 5 bedoelde aanvangsperiode van 10 
jaar. 

5. Het partnership wordt aangegaan voor een aanvangsperiode van 10 jaar met een 
evaluatiemoment na 8 jaar en de intentie om bij bewezen succes de samenwerking met minimaal 
10 jaar te continueren. Voor de eerste 10 jaar gelden de volgende nadere voorwaarden: 
» instemming met het financieringsvoorstel en derhalve goedkeuring van de bevoegde organen 

(Provinciale Staten, Gemeenteraad, Raad van Toezicht, Stichtingsbestuur en 
medezeggenschapsorganen van beide universiteiten); 

« in verband met (en onder voorbehoud van) het voorgaande de verplichting tot levering van de 
gevraagde bijdrage door vier partners van ieder C 10 miljoen; 

» de inzet van TiU en TU/e richt zich op het realiseren van de Data Science Centers, de Joint 
bachelor, de Joint Master en de twee Special Masterprograms; 

» de provinciale inzet richt zich op de kwartiermakerskosten en de kosten voor de 
kennisinfrastructuur (onderzoek, onderwijs en valorisatie) in het kloostercomplex Mariënburg; 

» in aanvulling op de toezegging van C 10 miljoen levert de Provincie ook inzet van 
erfgoedmiddelen ter verlichting van de business case van de eigenaar van het 
kloostercomplex Mariënburg; 

» de provinciale inzet is eenmalig, wat inhoudt dat (kennis)valorisatie door derden wordt 
gefinancierd zonder additionele claims op provinciale middelen. Een structurele (toekomstige) 
exploitatiesubsidie wijst de Provincie af. Ook de kennisopbouw betreft 'start-up financiering'. 
Na de 10 jaar periode zouden andere financieringsbronnen gevonden moeten zijn; 

» de gemeentelijke inzet van ë 10 miljoen betreft een eenmalig vast bedrag en richt zich op 
kosten in verband met huisvesting in het kloostercomplex Mariënburg; 

» de TU/e en TiU zullen zich er toe inspannen een huurovereenkomst met de eigenaar van het 
kloostercomplex Mariënburg aan te gaan ten behoeve van huisvesting van de Graduate 
School in 's-Hertogenbosch; 

» de TU/e en TiU zullen zich er toe inspannen een positieve doelmatigheidstoets en accreditatie 
van de opleidingen door de Nederlandse overheid te verkrijgen; 

» de TU/e en TiU zetten in op de ambitie voor de realisatie van een zogenaamd toparrangement 
met een bekostiging via het bedrijfsleven. Binnen het toparrangement vallen bijvoorbeeld 
extra leerstoelen en onderzoek; 

» de valorisatiestrategie en de valorisatieorganisatie, evenals de governance structuur ten 
behoeve van het Grand Initiative Data Science zullen nog nader worden uitgewerkt; 

» in de samenwerkingsovereenkomst worden onder andere de voorwaarden voor de provinciale 
financiële participatie nader uitgewerkt. Hiertoe worden gerekend de inhoudelijke en financiële 
input, throughput, output en outcome prestatiecriteria. Hierbij moet gedacht worden aan de 
financiële onderbouwing van de start-up kosten, de kwalitatieve en kwantitatieve 
hoogwaardige inrichting van de kennisinfrastructuur in 's Hertogenbosch, de gerealiseerde 
inzet en gerealiseerde resultaten op het gebied van valorisatieactiviteiten, het aantal 
gerealiseerde afstudeerders, het aantal gecreëerde nieuwe arbeidsplaatsen, de gerealiseerde 
extra private investeringen in Noord-Brabant en andere kwantificeerbare operationaliseringen 
van de bijdragen aan de economie van Noord-Brabant; 

» de voorwaarden van/gesteld aan Partijen die gelden in/voor de vervolgperiode na 10 jaar 
zullen nader worden uitgewerkt in de samenwerkingsovereenkomst. 
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Artikel 3: Organisatie 

1. Partijen zullen in goed overleg de uit de onderhavige intentieverklaring voortvloeiende activiteiten 
uitvoeren. Hiertoe werken Partijen samen in een coördinerend overleg (bestuurlijk overleg), dat 
eenmaal per 6 weken zal worden gehouden tussen de daartoe aangewezen vertegenwoordigers 
van ieder der Partijen, of zoveel vaker als noodzakelijk. 

2. Deze vertegenwoordigers zullen ervoor zorgdragen, dat, afhankelijk van de bespreekpunten, 
betrokken medewerkers van Partijen aan het overleg deelnemen. 

3. Er zal worden zorggedragen voor een schriftelijke verslaglegging van dit overleg, welke 
verslaglegging tijdens het daarop volgende overleg door Partijen dient te worden vastgesteld. 

Artikel 4: Totstandkoming, duur, beëindiging 

1. Wat betreft de totstandkoming en duur van de onderhavige intentieverklaring geldt dat de 
intentieverklaring in werking treedt op de datum van ondertekening door Partijen en in beginsel 
voortduurt, totdat 

a. tussen Partijen een samenwerkingsovereenkomst tot stand is gekomen, 

danwel 

b. definitief komt vast te staan, dat de samenwerkingsovereenkomst niet tot stand zal komen 
omdat 

i. een of meerdere van de tot financiële besluitvorming bevoegde organen niet 
instemmen met het leveren van meergenoemde bijdrage van C 10 miljoen, 

danwel 
ii. omdat Partijen overigens gezamenlijk concluderen, dat zij niet binnen een termijn van 

acht (8) maanden, nadat goedkeuring is gegeven aan het leveren van de financiële 
bijdragen, overeenstemming over de totstandkoming van een 
samenwerkingsovereenkomst bereiken, 

hetzij 
iii. het ministerie de beoogde opleidingen onthoudt van accreditatie en/of de 

doelmatigheidstoets negatief uitvalt. 

2. Beëindiging van de onderhavige intentieverklaring kan uitsluitend geschieden in het (de) hiervoor 
onder lid 1 sub b (i, ii en iii) genoemde geval(len) Indien zich een omstandigheid als hiervoor in lid 
1 sub b (i, ii en iii) van dit artikel voordoet, heeft elk van de Partijen het recht bij aangetekende 
brief of bij deurwaardersexploit de intentieverklaring met onmiddellijke ingang te beëindigen. 

3. Beëindiging in het hiervoor onder lid 2 bedoelde geval, kan pas worden geëffectueerd indien 
Partijen in een bijzonder gezamenlijk overleg de problemen hebben besproken en zich tot het 
uiterste hebben ingespannen om deze in de geest van deze intentieverklaring op te lossen. 

4. Ingeval het komt tot een beëindiging van de intentieverklaring conform het bepaalde in de leden 2 
en 3 van het onderhavige artikel, zijn Partijen niet aan elkaar gebonden en hebben zij geen 
verplichtingen over en weer. Aan een beëindiging als hier bedoeld, zal geen van de Partijen het 
recht kunnen ontlenen op vergoeding van kosten en/of van eventuele schade, van welke aard en 
in welke vorm dan ook, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen. 
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Artikel 5: Vervolgcontractering 

1. Het partnership zal uiteindelijk nader vorm worden gegeven in de samenwerkingsovereenkomst. 
Partijen starten overleg over de totstandkoming van een samenwerkingsovereenkomst, indien aan 
de in artikel 2, lid 5 eerste bullet bedoelde voorwaarde is voldaan (instemming van de tot 
(financiële) besluitvorming bevoegde organen). 

2. De samenwerkingsovereenkomst regelt (onder meer, doch niet uitsluitend): 
a. de (verdere) vorm van samenwerking en de taakverdeling tussen Partijen; 
b. de duur, verdere voortgang en de verplichtingen van Partijen in het vervolgtraject, inclusief de 

daaraan gekoppelde planning; 
c. financiële verantwoording; 
d. (gevolgen van) tussentijdse stopzetting van de het initiatief/de Graduate School; 
e. de wijze van communicatie in het vervolgtraject. 

Artikel 6: Afdwingbaarheid 

Met deze intentieverklaring wordt niet beoogd in rechte afdwingbare rechten en verplichtingen in het 
leven te roepen. 

Artikel 7: Bijlagen 

De navolgende bijlagen maken integraal onderdeel uit van de onderhavige intentieverklaring: 
1. Dialogic, Marktonderzoek Mariënburg d.d. 15 januari 2015 (achtergrondstudie) 
2. Deloitte Consulting BV d.d. 24 augustus 2015 (achtergrondstudie) 
3. TU/e en TiU: Financiële Businesscase Grand Initiative Data Science, d.d. 24 juni 2015. 
4. TU/e en TiU: Financiële opbouw Grand Design Data Science S Ecosysteem, d.d. 20 juli 2015 
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Aldus in viervoud opgemaakt en ondertekend te Tilburg, 4 september 2015 

Namens de Technische Universiteit Eindhoven, 

T Namens Tilburg University, 
de heer dr. K.M. Becking, voorzitter van het College van Bestuur: 

Namens de Gemeente 's-Hertogenbosch, 
de heer mr. dr. A.G.J.M. RombDuts, burgemeester: 

Namens de Provincie Noord-Brabant. 

(bij volmacht) 

J 
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