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Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,

Kennisnemen van
Het voornemen van het College van Gedeputeerde Staten om €1mln bij te
dragen aan het nieuwe designmuseum/ futurelab van Nederland in Eindhoven
genaamd COMPLEX.
Aanleiding
Als onderdeel van de Brainport Nationale Actieagenda en de Regio Deal
Brainport Eindhoven1 heeft de gemeente een plan ontwikkeld dat moet leiden tot
de vestiging van een nationaal designmuseum in de stad. Het gaat om een
trendsettend museum dat tevens een futurelab is, een multidisciplinair
laboratorium over en voor onze toekomst waar ontwerpvragen en technologie
van en voor de toekomst worden getoond, beleefd en gevoeld. Dit initiatief is
onderdeel van het speerpunt “Vestigingsklimaat” van de Brainport-agenda dat
gericht is op het versterken van het voorzieningenniveau van de regio.
Voor financiering van dit initiatief met de naam COMPLEX geldt dat de
gemeente voornemens is in de periode 2021 - 2024 €2mln bij te dragen.
Tevens is hiervoor een subsidieaanvraag ingediend bij het Rijk. Indien deze
aanvraag wordt gehonoreerd, zal door OCW in totaal €4mln voor deze
periode in het Eindhovense futurelab worden geïnvesteerd. De gemeente heeft
ook om provinciale cofinanciering gevraagd ad. €1mln. Duidelijkheid op korte
termijn over de provinciale bijdrage vergroot de kansrijkheid van
Rijksfinanciering voor de Eindhovense propositie.

1

Juni 2019 heeft u de voortgangsrapportage Brainport Nationale Actieagenda ontvangen. Met de
pijler ‘voorzieningenniveau’ wordt ingezet op het ontwikkelen en realiseren van een (inter)nationaal
onderscheidend aanbod van voorzieningen op het gebied van cultuur, sport, technologie en kennis.
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In de Regio Deal Brainport Eindhoven heeft de provincie eerder aangegeven dat
cofinanciering m.n. plaatsheeft via de onderliggende projecten 2. Voor deze
investeringsimpuls is deze provinciale investering onderdeel van de te realiseren
geraamde regionale cofinanciering ad. €5,5mln. Wanneer aan deze
voorwaarde wordt voldaan, komt er €7,7mln uit de Rijksmiddelen van de Regio
Deal beschikbaar.
Bevoegdheid
De bevoegdheid tot het verlenen van subsidie ligt bij GS.
Kernboodschap

Vestiging van een nieuw nationaal designmuseum komt Eindhoven toe
Techniek, kennis en design vormen de drie pijlers van verleden, heden én
toekomst van Eindhoven. Nu er een nationaal museum voor design en
technologie wordt opgericht, zou je kunnen zeggen dat het daarom niet meer
dan logisch is om deze in Eindhoven te situeren. Sterker, vanuit deze regio, door
Eindhoven en Brainport, door de Provincie en door BrabantStad, is de
afgelopen jaren een stevige lobby gevoerd in de richting van het Rijk om een
dergelijk initiatief in deze regio mede mogelijk te maken. Het belang van een
designmuseum was al in het vorige bestuursakkoord opgenomen, met daarbij de
toezegging dat de provincie zich ervoor zal inspannen om dit te realiseren: “Om

onze positie als top kennis- en innovatieregio te behouden en uit te bouwen,
blijven we investeren in de Brabantse vrijetijdseconomie en ons vestigingsklimaat.
Belangrijke voorwaarden hiervoor zijn een breed aanbod van sport en cultuur.
Passend bij het design-profiel van de Brainportregio blijven wij ons daarom sterk
maken voor een Rijksmuseum voor Design.” (Bestuursakkoord 2019 – 2023
Kiezen voor kwaliteit - voor de Brabanders van nu en van de toekomst, pag.8)
De huidige subsidieaanvraag ten behoeve van het futurelab COMPLEX in
Eindhoven voor Rijksfinanciering vanuit de BIS, is in concurrentie met twee
andere aanvragen. Duidelijkheid op korte termijn over de provinciale bijdrage
versterkt de Eindhovense propositie.
Consequenties
De oprichting van het designmuseum/ futurelab gaat over de ontwikkeling van
een trendsettend museum waar ontwerpvragen en technologie van en voor de
toekomst worden getoond, beleefd en gevoeld; een experience zoals het
Evoluon dat ooit was en waarvan Nemo in Amsterdam een hedendaags
voorbeeld is. Het is een investering in het culturele voorzieningenniveau in deze
regio waarvoor al in de Brainport Nationale Actieagenda gepleit is, om
daarmee de aantrekkelijkheid van de regio voor (internationale) kenniswerkers
te vergroten, hetgeen nodig is om te kunnen (blijven) concurreren met andere
stedelijke regio’s in Europa.
2
Eerdere projecten uit de pijler ‘voorzieningenniveau’ van de Regiodeal zijn o.a. Eindhoven
Museum, Dedicated Conference Center, World Design Embassies, Dutch Technology Week, het
Aantrekken van internationale kenniswerkers en het Muziekgebouw Eindhoven.
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De Provincie ondersteunt met haar reguliere cultuurbeleid samen met gemeenten
en Rijk meerjarig culturele instellingen met bovenlokale, regionale en
(inter)nationale betekenis. Hiermee dragen we bij aan een breed en
hoogwaardig aanbod van culturele activiteiten in Brabant en daarmee aan een
aantrekkelijk woon-, werk- en vestigingsklimaat.
Ook voor de vrijetijdseconomie van Brabant is dit initiatief van grote betekenis.
Rijk (ministerie van EZK), provincies, NBTC e.a. werken op dit moment samen
aan de concretisering van het perspectief “Bestemming Nederland 2030” om de
verwachte groei van 18 miljoen bezoekers in 2017 naar 29 miljoen in 2030 te
sturen. Doel is dat iedere Nederlander profiteert van toerisme en overlast en
onderbenutting voorkomen wordt. D.m.v. bezoekbaar aanbod in de regio’s
streeft men ernaar om spreiding van deze toeristenstroom te realiseren. Voor
Brabant biedt het thema design hiervoor goede mogelijkheden, zo heeft
VisitBrabant al in 2018 geconcludeerd3. Het futurelab COMPLEX zorgt voor een
jaar-rond programma waarbij wordt samengewerkt met verschillende Brabantse
partners en waaruit gevarieerd en bezoekbaar aanbod verspreid over de
provincie zal ontstaan.
Daarnaast liggen er kansen voor verbindingen tussen het initiatief en de bredere
economische agenda gericht op innovatie: het verbindt de creatieve sector met
de tech-sector en richt zicht op R&D (onderzoek, experiment, debat, reflectie) en
het versterkt de creatieve industrie (ontwerpsector) en maakt hen (nog) relevanter
bij het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken. Futurelab COMPLEX
draagt bij aan een vruchtbare voedingsbodem voor economische ontwikkeling
waarin het oplossen van maatschappelijke problemen centraal staat en waarbij
samenwerking een belangrijk ingrediënt is.
In de woorden van de initiatiefnemers zelf: Met COMPLEX ontwikkelen we de
creativiteit en het inzicht die nodig zijn om de complexe vragen van deze eeuw
het hoofd te bieden, samen met wetenschappers, ontwerpers, bedrijven, de
overheid en het publiek. Bij COMPLEX stellen we vragen die zo urgent en
diepgaand zijn dat we ze moeten aanvliegen met open vizier, vanuit
verschillende perspectieven, met uiteenlopende kennis en kunde, en in goede
samenwerking. Die vragen worden vertaald in uiteenlopende programma’s, van
een tentoonstelling tot prototypes die binnen het bedrijfsleven verder worden
ontwikkeld, en van een educatief programma tot vergaande simulaties en
speculatieve testcases. … In de periode 2021 – 2024 ontwikkelt COMPLEX zich
tot een toonaangevend en trendsettende actor. Deze grote ambitie bereiken we
door kleine stappen. Hierbij maken we constant gebruik van het brede netwerk
van de partners. Niet alleen qua inhoud, maar ook qua locaties. COMPLEX is
zo zichtbaar op verschillende plekken, telkens met een focus op publiek en
bezoekbaarheid.
Tot deze conclusie kwamen VisitBrabant e.a. in het advies uit 2018 “Design, de kracht van Brabant
| duurzame samenwerking binnen het design ecosysteem in Brabant”
3

3/4

Datum

19 mei 2020
Documentnummer

GS: 4691865
PS: 4702296

Erkenning vanuit het bedrijfsleven van het belang van dit initiatief blijkt onder
meer uit het feit dat de TU/e eraan meedoet en dat Brainport voordrachten
voorbereid van mensen uit het bedrijfsleven voor een positie in de Raad van
Toezicht in de nieuwe stichting.
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Financiële consequenties
De bijdrage wordt gedekt uit de in BA ’20-’23 opgenomen knelpuntenbuffer van
18 € mln. Hiertoe wordt bij eerstvolgende BURAP de begroting gewijzigd.
Europese en internationale zaken
Niet van toepassing
Communicatie
Over dit besluit wordt actief gecommuniceerd via een persbericht. De gemeente
Eindhoven wordt persoonlijk geïnformeerd over het voornemen van de provincie
om bij te dragen aan futurelab COMPLEX. Ook de minister en de Raad voor
Cultuur worden hierover geïnformeerd.
Vervolg
Te zijner tijd zal het College van GS een subsidieverzoek van futurelab
COMPLEX behandelen. Daarnaast kan vanuit verschillende beleidsvelden op ter
zake doende onderwerpen met COMPLEX worden samengewerkt om te komen
tot een gezamenlijk programma.
Bijlagen
Geen
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

Programmamanager: de heer A. Doedens, (06) 55 68 65 01,
adoedens@brabant.nl.
Opdrachtnemer: mevrouw H.L.A. Duenk, (06) 55 68 65 92,
hduenk@brabant.nl.
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