Actuele motie COMPLEX
Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 19 juni 2020,
Constaterende dat:
 het College van Gedeputeerde Staten via Statenmededeling 8.2.2 (*) bij monde van
gedeputeerde Wil van Pinxteren eind mei 2020 aan PS heeft laten weten
voornemens te zijn om 1 miljoen bij te dragen aan het nieuwe
designmuseum/futurelab in Eindhoven; COMPLEX;
 het College in die Statenmededeling meldt dat de provinciale bijdrage de
Eindhovense propositie voor Rijksfinanciering kan versterken;
 de Raad voor Cultuur (RvC) desondanks op 4 juni 2020 aan de minister heeft
geadviseerd om COMPLEX geen rijkssubsidie te verstrekken;
 het initiatief op 27 oktober 2017 startte in PS via motie M1 van D66: ‘Nationaal
Designmuseum in het Evoluon’(**). De motie werd met ruime meerderheid
aangenomen door Provinciale Staten dankzij steun van VVD, Lokaal Brabant, 50PLUS,
SP, GroenLinks, PvdA en Partij voor de Dieren;
Overwegende dat:
 voor cultuurwethouder in Eindhoven Monique List (VVD) de ‘nee’ van de RvC als ‘
een klap in het gezicht’ voelt. Zij geeft in het ED(***) aan dat voor haar de race nog
niet gelopen is. “Het besluit valt pas in september”;
 de minister het advies van de Raad voor Cultuur niet altijd hoeft op te volgen;
 voor de nieuwe BIS (2021-2024) het BIS-geld (bijna 200 miljoen) evenwichtiger over
het land verdeeld zou worden;
 vanuit de provincie, de regio Eindhoven, Brainport en BrabantStad al jaren in de
richting van het Rijk wordt geijverd om dit initiatief mogelijk te maken;
 het College van GS in de COMPLEX-Statenmededeling andermaal benadrukt wat het
belang is van de vestiging van een nieuw nationaal designmuseum in Eindhoven;
 het nieuwe designmuseum een investering in de regio is om daarmee de
aantrekkelijkheid van de regio voor (internationale) kenniswerkers te vergroten;
 in eerdergenoemde Statenmededeling ook wordt aangehaald dat het nieuwe
designmuseum ook voor de vrijetijdseconomie van Brabant van grote betekenis is;
Verzoeken Gedeputeerde Staten om:
 Alles in het werk te stellen om in september alsnog een Rijksbijdrage voor COMPLEX
te bewerkstelligen,
En gaan over tot de orde van de dag
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(*) Agendavergadering 15 juni 2020 , 8.2.2 Statenmededeling COMPLEX
(**) https://brainps.brabant.nl/search/brainps?q=Motie%20designmuseum%20evoluon
(***) ED 5 juni 2020, pag. 1 en Regio4

