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Samenvatting
De provincie Noord-Brabant is vanaf het begin betrokken bij de ontwikkeling
van de slimste wijk ter wereld, Brainport Smart District. Samen met gemeenten
Helmond en Eindhoven, TU/e, Brainport Development en Tilburg University is
gewerkt aan deze ambitie. De realisatie van de slimste wijk van Europa sluit
volledig aan bij de doelstelling van de Agenda van Brabant en bij verschillende
maatschappelijke opgaven (uit de omgevingsvisie) waarbij de provincie
betrokken is. De kennis en ervaring die wordt opgedaan in het living lab
Brainport Smart District is ook voor andere regio’s, gemeenten en bedrijven in
Brabant belangrijk. Door onze inzet kunnen wij én bijdragen aan de innovatieve
ontwikkelingen in BSD én zorgen dat deze kennis ten goede komt aan Brabant.
De Stichting Brainport Smart District (BSD) is 30 mei 2018 opgericht nadat de
eerste opstartfase om te komen tot de slimme wijk Brainport Smart District was
afgerond en richting realisatie ging. In september heeft de Stichting BSD een
verzoek gedaan aan de provincie om toe te treden tot de Stichting BSD.
Door deel te nemen aan de Stichting continueren wij onze betrokkenheid en
bewerkstelligen wij in staat dat de kennis en ervaring uit dit Living Lab
beschikbaar blijven voor Brabant.
Het voorstel
Gedeputeerde Staten nodigen Provinciale Staten uit om eventuele wensen en
bedenkingen kenbaar te maken betreffende het voorgenomen besluit van
Gedeputeerde Staten om deel te nemen aan de Stichting Brainport Smart
District.

PS: 4495708

Aanleiding
In 2016 namen de gemeente Helmond en de TU/e het initiatief om in de regio
Brainport Eindhoven de slimste wijk ter wereld te gaan maken: Brainport Smart
District (BSD). De nieuwe fase van de Helmondse wijk Brandevoort is bij uitstek
geschikt om deze ambitie te realiseren. Daarvoor is een consortium opgericht
bestaande uit de gemeente Helmond, gemeente Eindhoven, TU/e, Tilburg
University, Brainport Development en de provincie Noord-Brabant. In 2017 is
samengewerkt om de genoemde ambitie vorm en inhoud en vorm te geven. In
het plan van aanpak staat beschreven welke stappen nodig zijn om BSD te
realiseren. In het inspiratieboek is het concept verder uitgewerkt in 7
programmalijnen en projecten. De leidende thema’s zijn: aantrekkelijke circulaire
wijk, participatie, sociale en veilige wijk, gezondheid, data, mobiliteit en
duurzame energie. Op 27 februari 2018 heeft de gemeenteraad van Helmond
unaniem ingestemd met de plannen voor BSD. Hierna heeft het consortium
verder gewerkt aan de concretisering voor realisatie van een adaptieve, slimme
wijk met circulaire materialenstromen, sociale verbondenheid en een sterk
natuurlijk kapitaal. Een wijk voor iedereen. Brainport Smart District heeft een
(flexibele) omvang van minimaal 1.500 woningen en 12 hectare bedrijfsruimte
en is gereed in 2028. In 2019 worden naar verwachtingen de eerste woningen
gebouwd. Dit gebeurt in nauw overleg met de toekomstige bewoners.
Bevoegdheid
Gedeputeerde Staten zijn op grond van artikel 158, lid 1, sub e, van de
Provinciewet bevoegd om ‘tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van de
provincie te besluiten’. Voordat GS dit besluit nemen horen zij graag de wensen
en bedenkingen van PS op dit voornemen tot deelname aan de Stichting
Brainport Smart District (volgens artikel 158, lid 2 Provinciewet).
In het bijgevoegde ontwerpbesluit staat als standaardtekst dat PS geen wensen
en bedenkingen hebben bij het voorgenomen besluit van GS. De achterliggende
reden is dat GS vooraf niet weten of PS wensen en bedenkingen willen uiten en
zo ja, dat het dan aan PS is om deze te formuleren en kenbaar te maken aan
GS. Leden van PS kunnen in de PS-vergadering door middel van amendementen
op het ontwerpbesluit aangeven welke wensen en bedenkingen zij hierin willen
laten opnemen. De griffie kan Statenleden behulpzaam zijn bij het formuleren
van het amendement.
Doel
Doel van deelname aan de Stichting Brainport Smart District is het bijdragen aan
de realisatie van de slimste wijk van Europa en het beschikbaar maken van deze
kennis voor Brabant. Door zitting te nemen in de Stichting wordt de
samenwerking bestendigt en kunnen de activiteiten in samenhang, effectief en
rechtmatig worden uitgevoerd.
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Argumenten

Datum

1. Ter kennis van Gedeputeerde Staten te brengen of Provinciale Staten
wensen en bedenkingen hebben met betrekking tot hun voornemen om deel
te nemen in de “Stichting Brainport Smart District”.
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1.1. Publiek belang bij deelneming in de Stichting BSD
In de door PS vastgestelde “Nota Samenwerkingsrelaties en Verbonden
Partijen” (Statenvoorstel 69/14A) s aangegeven dat bij elke deelneming
sprake moet zijn van een publiek belang. In de Agenda van Brabant
hebben we als provincie verwoord wat onze publieke doelstellingen zijn,
waarbij onze ambitie is om te behoren tot de Europese top van kennis- en
innovatieregio’s. De doelstelling van de Stichting BSD sluit goed aan bij
deze ambitie, omdat BSD bevordert dat allerhande innovaties kunnen
worden toegepast in de slimste wijk. Hierdoor kunnen deze innovatie hun
nut in de praktijk bewijzen, hetgeen vaak een voorwaarde is voor een
succesvolle uitrol.

1.2. Stichting BSD geeft vorm aan structurele samenwerking
Om onze innovatie-doelstellingen te bereiken is samenwerking met andere
overheden en kennisinstellingen van groot belang. De Stichting BSD geeft
vorm aan de samenwerking van de gemeenten Helmond en Eindhoven,
Provincie Noord-Brabant, TU/e, Tilburg University en Brainport
Development.
Genoemde organisaties waren vanaf het begin lid van de Stuurgroep
Brainport Smart District. Gezien de fase van uitvoering is behoefte aan
een meer bestendige samenwerking en is gekozen voor een Stichting.
Deze stichting is 30 mei opgericht. De provincie is in oktober 2018
gevraagd deel te nemen aan de stichting. De Stichting biedt heldere

doelstellingen, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, is eenvoudig
van structuur en governance, biedt flexibiliteit en vrijheid binnen de
wettelijke kaders, en de exit-mogelijkheid is duidelijk vastgelegd. Alle
partijen hebben stemrecht. Door als provincie ook deel te nemen aan te
stichting kan zij borgen dat de uitkomsten van dit Living Lab voor de rest
van Brabant beschikbaar komen.

1.3

Doelstelling en ambitie sluiten aan bij de provinciale opgaven in de
Omgevingsvisie en provinciale programma’s.
In het Living Lab worden innovaties ingezet en ontwikkeld op wonen,
digitalisering, energie, mobiliteit, klimaat, sociale veerkracht en circulaire
economie. BSD wordt een dynamische woonwijk waar ook toekomstige
innovaties een plek kunnen krijgen. Bewoners hebben ten alle tijden regie
en zijn eigenaar van data. Onze bijdrage komt inwoners en bedrijven in
Brabant ten goede.
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1. Ter kennis van Gedeputeerde Staten brengen dat Provinciale Staten geen
wensen en bedenkingen hebben met betrekking tot hun voornemen om deel
te nemen aan de “Stichting Brainport Smart District”
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1.1. Andere deelnemers hebben zich al aangesloten bij de Stichting.
Naast de provincie Noord-Brabant is alleen gemeente Eindhoven (nog)
geen lid.
Financiën
Deelname aan de stichting brengt een financiële bijdrage aan de
stichtingskosten met zich mee de komende periode. Deze mogelijke provinciale
bijdrage aan de Stichting BSD worden voor de komende jaren geraamd op
ongeveer €400.000 per jaar. Verschillende provinciale programma’s dragen
hieraan bij.
Europese en internationale zaken
Geen.
Planning
Nadat uw Staten al dan niet wensen en bedenkingen naar voren hebben
gebracht, volgt definitieve GS-besluitvorming. Daarna volgt de ondertekening
van de overeenkomst. De bedoeling is om deze tijdens de, na besluitvorming,
eerstvolgende Stichtingsvergadering te ondertekenen.
Bijlagen
1. Akte van oprichting ‘Stichting Brainport Smart District’, inclusief statuten
2. Stichtingsovereenkomst ‘Stichting Brainport Smart District’
3. Plan van aanpak 2019 ‘Stichting Brainport Smart District’

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

drs. M.J.A. van Bijnen MBA
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