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Matching 9,5 mln vestigingsklimaat Eindhoven
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Geachte heer Plasterk,
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Uw kenmerk

Brainport Eindhoven heeft zich de afgelopen 15 jaar ontwikkeld tot een
economisch powerhouse, dat van vitaal belang is voor de BV Nederland. De
regio concurreert wereldwijd met grootstedelijke toptechnologische regio's zoals
Stockholm, Milaan en München. Daarbij is 'the battle for talent' van
doorslaggevende betekenis: waar wil talent zich het liefst vestigen. Wil de regio
in die mondiale strijd om talent aantrekkelijk blijven als vestigingsplaats voor
bedrijven en talent, dan heeft zij een impuls nodig heeft voor de versterking van
haar internationaal voorzieningenniveau.
Het is om die reden dat wij ons al geruime tijd gezamenlijk inzetten voor de
versterking van het internationale vestigingsklimaat van de Brainportregio. Voor
de lange termijn zien wij een oplossing in de herziening van het Gemeentefonds,
dat meer rekening houdt met de economische kracht van sterke stedelijke
regio's. Daartoe wordt thans met uw ministerie ook een proeftuin doorlopen in
het kader van 'Maak Verschil'. Naar verwachting zal deze proeftuin
waardevolle aanknopingspunten bieden op basis waarvan een nieuw kabinet
keuzes kan maken. Ten behoeve van dit nieuwe kabinet wordt nu ook een
Nationale Actieagenda Brainport voorbereid. Een rijksimpuls voor het
internationale voorzieningenniveau maakt daarvan onderdeel uit.
Wij bouwen daarmee voort op de inmiddels ook door uw kabinet op
Prinsjesdag 2016 ingezette lijn. In de toen gepresenteerde rijksbegroting heeft
uw kabinet aan (de regio) Eindhoven 9,5 mln. ter beschikking gesteld voor de
versterking van het regionale voorzieningenniveau vanwege de bijzondere
waarde van Brainport Eindhoven voor het verdienvermogen van Nederland. Het
kabinet heeft daarbij aangegeven dat het ervan uitgaat dat de provincie NoordBrabant deze impuls matcht.
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Ter ondersteuning van de door uw kabinet ingezette lijn hebben wij daaraan
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gehoor gegeven. Hier informeren wij u kort langs welke lijnen invulling wordt
gegeven aan de matching. Daarmee hechten wij de provinciale toezegging aan
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Eind oktober 2016 zijn wij op hoofdlijnen tot een akkoord gekomen hoe wij,
bovenop bestaand beleid, kunnen bijdragen aan voor het internationaal
vestigingsklimaat van belang zijnde structuurversterkende voorzieningen. Wij
hebben daarvoor investeringsvoorstellen benoemd in zowel vastgoed als
programma, die kunnen voortbouwen op bestaand provinciaal beleid en op
eerdere door ons genomen besluiten. Belangrijke voorwaarde is dat deze
initiatieven voorzien zijn van een sluitende businesscase met voldoende
draagvlak, als basis voor financiering en programmering. Deze voorstellen
worden nu in goed overleg uitgewerkt en zien op topvoorzieningen van
internationale betekenis voor industrie, onderwijs, cultuur, design en toplocaties.
Voor wat betreft topindustrie heeft de provincie in haar Hightechagenda
middelen gereserveerd die -gegeven de concentratie ervan in Brainportgoeddeels in en om Eindhoven landen. Concreet wordt geïnvesteerd in slimme
technologieën (geïntegreerde fotonica) en, ter vergroting van de
innovatiesnelheid, in slimme productiefaciliteiten op de Brainport Industries
Campus ('Fabriek van de Toekomst'). De totale provinciale investering bedraagt
circa 17,5 mln. Dit bedrag van 17,5 mln. is nog exclusief het vervolg op de
valorisatieprogramma's (onderdeel startersondersteuning). De provincie verkent
hiervoor de mogelijkheid van een nieuw Brabants vroege fase financieringsfonds
met een omvang van 10 mln. De inschatting is dat zeker 1/3 van zo'n fonds
neerslaat in de Brainportregio.
Voor wat betreft het toponderwiļs wordt geïnvesteerd in de internationalisering
van het MBO-onderwijs. Afhankelijk van Europese co-financiering, wordt
gekoerst op een totale investering tussen de 0,75 mln. en 1 mln.
Voor wat betreft de topcultuur zijn we als provincie en gemeente betrokken in
een privaat initiatief dat is ontstaan om een duurzame gezondmaking van het
Muziekgebouw te koppelen aan een impuls voor de culturele programmering,
passend bij de ambities van de regio om een internationaal aantrekkelijk en
concurrerend vestigingsklimaat te creëren. Daarover is na de zomer 2017
duidelijkheid. De verwachte financieringsvraag is aanzienlijk. De provincie is nu
en de komende járen strategisch partner van het Internationaal Music Master
Programme van het Muziekgebouw.
Voor wat betreft topdesign wordt geïnvesteerd in een 'landingsplaats voor de
Dutch Design Week' (DDW). Dat zal gebeuren in het ontwikkelproject 'De
Kazerne'. Naast deze fysieke component versterken we het programma van de
DDW. Voor dat laatste wordt een voorstel met internationale allure voor het
provinciale Brabant C fonds voorbereid. Beide voorstellen worden nu uitgewerkt
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en onderzocht. Het resultaat wordt de aankomende maanden duidelijk. De in de
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Rijksbegroting opgenomen bijdrage aan de DDW wordt eveneens gematcht.
Voor dezelfde periode is 1,6 mln vanuit de provincie beschikbaar.
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Tot slot, voor wat betreft toplocatie, heeft Eindhoven een tender uitgeschreven
voor het REOS-knooppunt Eindhoven Centraal XL. Drie consortia komen nog
voor deze zomer met hun investeringsplannen. De provincie neemt deel in de
jury, mede om haar investeringen af te stemmen op de plannen van de
consortia. Inmiddels is 300.000 euro gereserveerd voor het in het stadscentrum
gevestigde Expatcentre.
De provinciale investeringen betreffen hiermee nu al een veelvoud van het door
u ter beschikking gestelde bedrag. Wij plaatsen deze inzet in het kader van de
binnenkort te presenteren Actieagenda Brainport, waarin we onderbouwd zullen
benoemen wat van een nieuw kabinet nodig is aan gerichte impulsen op het
gebied van industriebeleid, maatschappelijke innovaties en vestigingsklimaat om
Nederland voor de toekomst internationaal concurrerend te houden.
Mede namens Burgemeester en Wethouders van Eindhoven,
Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

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

ir. A.M. Burger
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