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Regio Deal Brainport Eindhoven 
 
Partijen  
 

1. De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Carola Schouten, hierna te 
noemen: LNV; 

2. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mevrouw K.H. Ollongren, 
hierna te noemen: BZK; 

3. De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, mevrouw mr. drs. M.C.G. Keijzer, 
hierna te noemen: EZK; 

4. De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw mr. drs. I.K. van 
Engelshoven; 

5. De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, de heer drs. A. Slob; 
 
Partijen genoemd onder 1, tot en met 5, ieder handelend in hun hoedanigheid van bestuursorgaan 
en hierna samen te noemen: het Rijk; 
 

6. Stichting Brainport, te dezen vertegenwoordigd door het dagelijks bestuur, de heren J.A. 
Jorritsma (voorzitter), J.J. de Jong (vicevoorzitter) en J.H.J. Mengelers 
(secretaris/penningmeester), hierna te noemen: Stichting Brainport; 

 
7. Brainport Development N.V., te dezen vertegenwoordigd door de algemeen directeur, de 

heer P.F.M. van Nunen, hierna te noemen: Brainport Development NV; 
 
Partijen genoemd onder 6 en 7 hierna samen te noemen: Regio; 
 
Alle Partijen hierna allen tezamen te noemen: Partijen; 
 
Betrokken organisaties 
Bij de Regio Deal Brainport Eindhoven zijn ook de volgende organisaties betrokken die op basis 
van verklaringen deze deal ondersteunen en met Partijen samenwerken als regionale 
samenwerkingspartners: 
 
- Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant; 
- het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Eindhoven; 
- het dagelijkse bestuur van de Metropoolregio Eindhoven. 
 
Algemene overwegingen 

1. Het kabinet Rutte III erkent dat elke regio uniek is. Regio’s hebben verschillende 
kenmerken waardoor elke regio behoefte heeft aan een eigen aanpak en afweging bij het 
aanpakken van de regionale opgave. De verschillende krachten en uitdagingen die 
specifiek zijn voor een regio vormen de basis voor een regionale opgave om de brede 
welvaart, leefbaarheid en economische kracht te bevorderen.  

2. De regionale opgave heeft een meervoudig karakter en vergt een integrale aanpak op de 
verschillende onderdelen van die opgave. Doel is om door verschillende beleidskolommen 
heen te werken. Verder heeft de regionale opgave een gebiedsoverstijgende impact 
waarvoor inzet op rijksniveau nodig is maar die ook zorgt voor een vliegwieleffect. 

3. Regio Deals hebben tot doel om de regionale opgave aan te pakken. Hierbij wordt samen 
gewerkt tussen vakdepartementen, decentrale overheden, het bedrijfsleven, 
kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. Voor deze regionale opgaven stelt het 
kabinet middelen beschikbaar uit de Regio Envelop, waaruit Regio Deals worden 
gefinancierd tussen het Rijk en de regio. Ook vanuit de regio zelf wordt gezorgd voor 
financiering (cofinanciering). 

4. Deze integrale en gezamenlijke aanpak met bijbehorende afspraken over de financiering is 
het onderscheidende karakter van de Regio Deals ten opzichte van reguliere 
beleidsinstrumenten.  

5. Regio Deals gaan om meer dan alleen de inzet van financiële middelen. Zij kenmerken zich 
ook door een sterke, continue inzet van alle betrokkenen, creëren nieuwe 
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samenwerkingsvormen en niet-financiële ondersteuning om de in de regionale opgave 
gestelde ambities en doelen te bereiken.  

6. Regio Deals leveren daarmee een bijdrage aan welvaart in brede zin. 
 
Specifieke overwegingen  
 
Aansluiting bij regionale doelstellingen 
 

1. Brainport Eindhoven (hierna: Brainport) is een economische regio van nationale betekenis 
met een bovengemiddelde economische groei. Brainport is de belangrijkste aanjager van 
innovatie in de Nederlandse hightech sector. Brainport kent de hoogste private uitgaven 
aan onderzoek en ontwikkeling en de grootste economische groei van Nederland, namelijk 
4,9% in Brainport tegenover 3,2% in Nederland in 2017. 

2. Het kabinet Rutte III heeft dit in het regeerakkoord erkend door Brainport als Mainport op 
te nemen en te noemen als één van de zes specifieke regionale opgaven in het kader van 
de Regio Envelop.1  

3. De randvoorwaarden om deze economische groei te behouden en op lange termijn vast te 
houden en verder te versterken zijn onvoldoende aanwezig en vergen een inzet van het 
Rijk. Die inzet draagt bij aan het aantrekken en behouden van voldoende technisch talent 
en het bieden van een aantrekkelijk vestigingsklimaat.  

4. Stichting Brainport heeft op 19 januari 2018 een Propositie Brainport Eindhoven voor Regio 
Enveloppe aangeboden aan het kabinet om de internationale concurrentiepositie van 
Brainport te consolideren en verder uit te bouwen (Propositie Brainport ).2 Deze propositie 
past in het grotere verband van de Brainport Nationale Actieagenda, waarmee de 
rijksoverheid, regio en de regionale samenwerkingspartners de randvoorwaarden voor het 
verzilveren van de groeipotentie van Brainport nader uitwerken en samen beogen te 
realiseren.3 Dit tezamen vormt de regionale opgave van Brainport in het kader van de 
Regio Deal Brainport Eindhoven. 

5. Via de Regio Deal Brainport Eindhoven worden de in de Brainport Nationale Actieagenda en 
de Propositie Brainport als urgent geïdentificeerde opgaven aangepakt. 

6. Stichting Brainport organiseert de integrale afweging van de verschillende belangen binnen 
Brainport en waarborgt de programmatische samenhang tussen de Brainport Nationale 
Actieagenda en de Regio Deal Brainport Eindhoven. De regionale samenwerkingspartners 
en overige relevante stakeholders binnen en buiten de regio worden via de Stichting 
Brainport betrokken bij de uitvoering van deze Regio Deal.  

 
Aansluiting bij nationale beleidsdoelstellingen 
 

1. Het kabinet wil met Regio Deals zoals Regio Deal Brainport Eindhoven uitvoering geven 
aan haar ambitie om de gezamenlijke gebiedsgerichte aanpak van regionale 
maatschappelijke opgaven te versterken, mede door hierin op een interbestuurlijk 
vernieuwende manier samen te werken met de regio.  

2. Brainport neemt binnen Nederland een bijzondere positie in. Ze heeft een internationale 
koppositie in de kennisintensieve maakindustrie die zich kenmerkt door de bijzondere 
combinatie van hightech en design. In Brainport worden innovatieve oplossingen bedacht 
en ontwikkeld voor maatschappelijke vraagstukken die wereldwijd spelen. Denk bij het 
thema mobiliteit aan elektrisch, autonomous en platoonrijden; bij energietransitie aan 
opslag van wind- en zonne-energie en nieuwe technologieën, zoals fotonica en bij 
gezondheidszorg om technologie die gericht is op preventie of begeleiding bij het ouder 
worden. Aan de basis van het succes van Brainport staat het sterke triple helix-
ecosysteem, waarin bedrijven, kennisinstellingen en overheden nauw samenwerken.  

3. In Brainport ontwikkelde innovaties vertegenwoordigen niet alleen een grote 
maatschappelijke, maar ook economische waarde. Zeker waar Brainport een internationaal 

                                                             
1 Kamerstukken II 2017-18, 29 697, nr. 37 en 43. 
2 https://www.brainport.nl/over-brainport/actieagenda  
3 https://www.brainport.nl/over-brainport/actieagenda  
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leidende positie heeft of pakt. Met de Brainport Nationale Actieagenda werken het Rijk en 
de Regio aan een gezamenlijke agenda, om de kracht van Brainport te behouden en te 
versterken. Zodat Brainport als aanjager van maatschappelijke oplossingen beter wordt 
benut en een economische pijler van Nederland blijft.  

4. De (inter)nationale opgaven op het vlak van gezondheid, energie en mobiliteit worden 
gekoppeld aan de kennis en kunde van Brainport. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan de 
knelpunten in Brainport, met name het groeiend tekort aan talent en het vestigingsklimaat 
dat achterblijft bij de internationale concurrentiepositie. In het oplossen van deze 
knelpunten wordt met de Brainport Nationale Actieagenda in geïnvesteerd.  

5. De Regio Deal Brainport Eindhoven speelt hierbij een belangrijke rol. Deze zorgt voor een 
eenmalige extra impuls door een aanvullende Rijksbijdrage voor concrete projecten die 
passen of voortvloeien uit de Brainport Nationale Actieagenda.  

6. De Regio Deal Brainport Eindhoven maakt onderdeel uit van de Brainport Nationale 
Actieagenda en dient als vliegwiel voor de uitvoering daarvan. 

 
Urgentie 
 
Brainport is met haar sterke positie in de sleuteltechnologieën in de hightech sector van 
doorslaggevend belang om de Nederlandse economie naar een “next level” te brengen. 
Technologie biedt oplossingen voor de toekomstige opgaven van Nederland. Talent is hiervoor de 
meest cruciale factor. Het aantrekken en behouden van voldoende (technisch) talent is het grote 
en urgente vraagstuk van bedrijven in de kennisintensieve maakindustrie in Brainport. Een 
aantrekkelijk vestigings- en startersklimaat in Brainport is essentieel voor het aantrekken en 
behouden van talent.  
 
1. Ambitie, doel en beoogde resultaten Regio Deal Brainport Eindhoven 
 
Artikel 1 - Ambitie  
Partijen werken via de Regio Deal Brainport Eindhoven samen om: 

1. Brainport via een impuls vanuit de Regio Envelop blijvend in staat te stellen bij te dragen 
aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken voor Nederland als geheel. 

2. Brainport via een impuls vanuit de Regio Envelop blijvend in staat te stellen om een 
bovengemiddelde economische groei te realiseren en te versterken ten dienste van de 
Nederlandse economie als totaal. 

3. De kansen en mogelijkheden voor Brainport in relatie tot haar internationale 
concurrentiepositie te versterken en vergroten.  

 
Artikel 2 - Doel  
Partijen richten zich in hun samenwerking op een drietal pijlers: 

1. Het ontwikkelen en realiseren van een (inter)nationaal onderscheidend aanbod van 
voorzieningen op het gebied van cultuur, sport, technologie en kennis, waardoor het 
aantrekkelijk is voor (internationaal) technisch talent om zich te vestigen in, dan wel te 
binden aan Brainport. Bij de investeringen die in aanmerking komen voor een bijdrage 
vanuit de Regio Envelop zoeken Partijen naar synergie met andere ruimtelijk economische 
investeringen in Brainport volgens de aanpak bij de Brainport Nationale Actieagenda en 
het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT). Op die manier wordt 
gewaarborgd dat de investeringen toekomstbestendig zijn. 

2. Het aanbieden van aantrekkelijk beroeps- en hoger technisch onderwijs dat zo goed 
mogelijk aansluit bij de vraag vanuit het bedrijfsleven en de kennisinstellingen in 
Brainport, alsmede het aantrekken en behouden van (internationaal) technisch talent voor 
de arbeidsmarkt in Brainport.  

3. Het leveren van concrete bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, 
door technologische innovatie, op onder meer het gebied van energie en klimaat, gezond 
ouder worden en slimme mobiliteit. 

 
Artikel 3 – Beoogde resultaten  
De inspanningen van Partijen in het kader van de Regio Deal Brainport Eindhoven zijn gelet op het 
doel genoemd in artikel 2 gericht op het behalen van de volgende resultaten: 
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1. Economische groei:  
a. het bestendigen van een economische groei in Brainport die de komende vier jaar 

gemiddeld 1 procent boven het Nederlandse gemiddelde ligt en een hiermee 
corresponderende banengroei; 

b. jaarlijks ten minste 1.000 nieuw gevestigde of gestarte hightech- en design 
bedrijven in Brainport. 

2. Voorzieningen: 
Investeringen hebben plaatsgevonden in (inter)nationaal onderscheidende 
voorzieningen in Brainport zodat deze zoveel basis, massa, uniciteit en nationale 
betekenis hebben gekregen dat zij na een opbouwperiode van een zodanig niveau zijn, 
dat zij kunnen opteren voor meerjarige publieke financiering in het kader van het 
toekomstig cultuurstelsel vanaf 2021. 

3. Aantrekken en behouden van talent: 
a. de komende vier jaar gemiddeld 1000 internationale kenniswerkers per jaar 

aantrekken in Brainport;  
b. een jaarlijkse groei van het aantal technologiestudenten in het beroeps- en hoger 

onderwijs met gemiddeld 3 procent; 
c. een jaarlijkse groei van het aantal internationale studenten met gemiddeld 5 

procent. 
4. Innovatie: 

a. een bestendige groei in de private R&D-uitgaven met 5 procent per jaar in 
Brainport; 

b. ten minste 25 stabiel gevestigde fotonicabedrijven in Nederland met een 
gezamenlijke omzet van tenminste 1 miljard in 2030 en een 
werkgelegenheidseffect van 4000 fte. 

 
2. Inzet middelen Regio Envelop 
 
Artikel 4 - Inzet middelen Regio Envelop: algemene uitgangspunten 
 

1. LNV reserveert maximaal € 130 miljoen inclusief eventueel verschuldigde BTW vanuit de 
Regio Envelop als Rijksbijdrage voor de aanpak van de regionale opgave van Brainport om 
het in artikel 2 genoemde doel van de Regio Deal Brainport Eindhoven te realiseren. 

2. LNV stelt de in het eerste lid genoemde bijdrage via het Gemeentefonds beschikbaar aan 
de gemeente Eindhoven door middel van een aantal decentralisatie-uitkeringen in de 
periode van 2018-2021. Daarbij is voldoende cofinanciering een noodzakelijke 
randvoorwaarde.  

3. Voor de in het eerste lid genoemde bijdrage is een bedrag aan cofinanciering van € 240 
miljoen vanuit Brainport vereist. Indien deze bijdrage niet geheel wordt gerealiseerd, 
wordt het in het eerste lid genoemde maximumbedrag van de Rijksbijdrage naar rato 
verminderd.  

4. Middelen van de Rijksbijdrage die aan het einde van deze Regio Deal onbesteed zijn 
gebleven, vloeien te allen tijde terug naar het Rijk. 

5. De gereserveerde Rijksbijdrage uit de Regio Envelop is incidenteel. Voordat hiermee een 
investering mogelijk wordt gemaakt die structurele lasten genereert (bijvoorbeeld 
exploitatielasten), moet zijn aangetoond dat hiervoor structurele financiering beschikbaar 
is. 

6. LNV maakt nadere afspraken over de in het eerste lid genoemde bijdrage in een 
bestuursovereenkomst met het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Eindhoven. De bestuursovereenkomst is als bijlage bij de Regio Deal Brainport Eindhoven 
gevoegd en maakt hier integraal onderdeel van uit. 

7. In de in het zesde lid genoemde bestuursovereenkomst wordt uitgegaan van het volgende: 
a. De Brainport Nationale Actieagenda en de Propositie Brainport vormen de 

inhoudelijke uitgangspunten voor initiatieven en projecten die met de inzet van de 
middelen van de Regio Envelop kunnen bijdragen aan de ambitie, het doel en de 
uitvoering van de Regio Deal Brainport Eindhoven. 

b. Gelet op de Propositie Brainport maakt de Stichting Brainport, dienaangaande 
ondersteund door Brainport Development NV, voor het eerst in 2018, in het kader 
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van de Regio Deal Brainport Eindhoven, een inventarisatie van initiatieven en 
projecten: 
- waarmee uitvoering en nadere invulling kan worden gegeven aan deze Regio 
Deal in samenhang met de Brainport Nationale Actieagenda en  
- waarvoor de door LNV beschikbaar gestelde middelen uit de Regio Envelop 
kunnen worden ingezet. Daarbij moet de benodigde regionale cofinanciering 
worden georganiseerd. 

c. De hoogte van de in het eerste lid genoemde Rijksbijdrage wordt gekoppeld aan 
het realiseren of initiëren van initiatieven of projecten zoals bedoeld in onderdeel a 
en derhalve niet aan het realiseren van de beoogde resultaten zoals genoemd in 
artikel 3 van deze Regio Deal. 

d. Voor zover de in het eerste lid genoemde Rijksbijdrage wordt ingezet voor 
fotonica, thans uitgaande van een raming van circa € 35 miljoen, moet dit deel 
uitmaken van de realisatie van het Nationaal Plan Fotonica, waarbij ook de 
provincies Overijssel en Gelderland worden betrokken. Het Rijk, de betrokken 
regionale overheden en het Nationaal Boegbeeld Fotonica kijken samen hoe de 
financiering daarvan te realiseren. Investeringen in fotonica vanuit de middelen 
van de Regio Deal Brainport Eindhoven kunnen niet alleen in regio Eindhoven 
neerslaan, maar slaan ook neer in Overijssel en Gelderland, mits vanuit Overijssel 
en Gelderland naar rato cofinanciering wordt ingebracht en voor zover deze 
investeringen passen in het Nationaal Plan Fotonica zoals dat medio 2018 door het 
Nationaal Boegbeeld Fotonica aan het kabinet wordt aangeboden. 

8. Stichting Brainport zorgt ervoor dat zij samen met LNV en BZK, binnen de relevante 
Europese en nationale wettelijke kaders (zoals de mededingingsregels), op een 
vernieuwende wijze de inzet van de middelen van de Regio Envelop vorm geeft en inricht, 
zodat dit optimaal aansluit bij de wijze waarop in Brainport in triple-helixverband samen 
wordt gewerkt. Zij doet dit in samenwerking met het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Eindhoven. 

9. LNV kan naar aanleiding van onvoldoende resultaat bedoeld in het achtste lid of voortgang 
in de uitvoering van de Regio Deal Brainport Eindhoven, blijkens onder meer de in artikel 
7.2 genoemde voortgangsrapportage, het beschikbaar stellen van een volgende tranche uit 
het Gemeentefonds aan de gemeente Eindhoven geheel of gedeeltelijk opschorten. 

10. Toekennen van middelen vanuit de in het eerste lid genoemde Rijksbijdrage aan concrete 
projecten kan uiterlijk 31 december 2021 plaatsvinden.  

 
3. Governance uitvoering Regio Deal Brainport Eindhoven 
 
Artikel 5 – Stuurgroep Rijk-Regio 

1. De stuurgroep Rijk-Regio is het overlegorgaan voor de samenwerking tussen Partijen in 
Brainport en in het bijzonder deze Regio Deal. De stuurgroep zorgt voor het afstemmen 
van het uitvoeren van de Regio Deal Brainport Eindhoven met de Brainport Nationale 
Actieagenda en bewaakt als zodanig het naleven en uitvoeren van de in deze Regio Deal 
vastgelegde afspraken. De stuurgroep vormt het laatste voorportaal voorafgaande aan 
bestuurlijke gesprekken. 

2. De stuurgroep is samengesteld in het kader van de Brainport Nationale Actieagenda en 
bestaat uit vertegenwoordigers van :  
a. vanuit de rijksoverheid de ministeries:  

i. Economische Zaken en Klimaat; 
ii. Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit; 
iii. Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; 
iv. Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; 
v. Infrastructuur en Waterstaat; 
vi. Sociale Zaken en Werkgelegenheid; 
vii. Volksgezondheid, Welzijn en Sport;  

b. vanuit Brainport:  
i. Stichting Brainport; 
ii. Brainport Development N.V.; 
iii. Regiofonds Brainport BV; 
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iv. Gemeente Eindhoven; 
v. Provincie Noord-Brabant. 

3. In de stuurgroep is bij het Rijk: 
a. de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat de verantwoordelijke 
bewindspersoon voor de Brainport Nationale Actieagenda; 
b. de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, in overleg met de Minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de verantwoordelijke bewindspersoon voor de 
Regio Deal Brainport Eindhoven.  

4. De in het tweede lid bedoelde vertegenwoordigers in de stuurgroep vanuit het ministerie 
van Economische Zaken en Klimaat respectievelijk Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
zorgen voor de interne advisering aan hun in het derde lid genoemde bewindspersonen 
over de uitvoering en voortgang van de Brainport Nationale Actieagenda respectievelijk 
Regio Deal Brainport Eindhoven.  

5. In de stuurgroep zijn bij de regio het bestuur van de Stichting Brainport en de directie van 
de Brainport Development NV verantwoordelijk voor de uitvoering van de Regio Deal 
Brainport Eindhoven. 

6. De stuurgroep formuleert en bewaakt de randvoorwaarden waarbinnen de uitvoering van 
de Brainport Nationale Actieagenda en Regio Deal Brainport Eindhoven kan plaatsvinden.  

7. De stuurgroep voorziet in zijn eigen werkwijze. Voor de uitvoering van de Regio Deal 
Brainport Eindhoven maakt de stuurgroep hiertoe nadere werkafspraken en legt deze vast. 

8. De stuurgroep vergadert tenminste tweemaal per jaar, waaronder in ieder geval in de 
eerste helft van mei, ten behoeve van de bespreking van de in artikel 7, tweede lid, 
bedoelde jaarlijkse voortgangsrapportage Regio Deal Brainport Eindhoven. 

 
Artikel 6 - Stichting Brainport en Brainport Development NV 

1. Stichting Brainport speelt als hecht samenwerkingsverband van bedrijven, 
kennisinstellingen en overheden in Brainport een centrale rol in de Regio Deal Brainport 
Eindhoven en de uitvoering daarvan voor de regio en de regionale samenwerkingspartners. 

2. Stichting Brainport zet de lijnen voor de uitvoering door Partijen van deze Regio Deal uit in 
samenhang met de Brainport Nationale Actieagenda en de strategie van de 
ontwikkelingsorganisatie Brainport Development NV en in afstemming met de stuurgroep 
Rijk-Regio zodat Brainport haar positie als toptechnologieregio behoudt en versterkt.  

3. Stichting Brainport zorgt, via haar bestuursleden van overheidszijde, dat: 
a. de regionale overheden in brede zin in Brainport worden geïnformeerd en betrokken bij 
de uitvoering van de Regio Deal Brainport Eindhoven via de lijn van de vier subregio’s (A2-
gemeenten, De Kempen, De Peel en het Stedelijk Gebied Eindhoven); 
b. waar nodig voor afstemming wordt gezorgd tussen de subregio’s in de Bestuurlijke 
Werkplaats Economie van de Metropoolregio Eindhoven;  
c. door het uitnodigen van de gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant met de 
portefeuille Economie om deel te nemen aan de vergaderingen van de Stichting Brainport 
op het onderdeel Brainport Nationale Actieagenda en Regio Deal Brainport Eindhoven 
wordt voorzien in de afstemming met de provincie. 

4. Stichting Brainport zorgt voor de monitoring en evaluatie van de uitvoering van deze Regio 
Deal. 

5. Stichting Brainport coördineert de communicatie over Brainport, in het bijzonder van 
Partijen over deze Regio Deal en de Brainport Nationale Actieagenda. 

6. Brainport Development NV draagt met instemming van Stichting Brainport zorg voor de 
uitvoering van de Regio Deal Brainport Eindhoven en vervult voor de Stichting Brainport 
een coördinerende rol richting het Rijk, in het bijzonder richting LNV. 

 
4. Monitoring, evaluatie en communicatie Regio Deal Brainport Eindhoven 
 
Artikel 7 – Monitoring en evaluatie 

1. Monitoring van de uitvoering van de Regio Deal Brainport Eindhoven als geheel vindt 
plaats op drie niveaus: 
a. op het niveau van de inhoudelijke en financiële realisatie van concrete projecten; 
b. op het niveau van de in artikel 3 benoemde beoogde resultaten indicatoren;  
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c. op het niveau van de in artikel 2 genoemde pijlers (voorzieningen, talent, innovatie) 
voor wat betreft de verhouding tussen de Rijksbijdrage en de cofinanciering.  

2. Op basis van deze monitoring stelt de Regio éénmaal per jaar een voortgangsrapportage 
op over het daarvoor voorafgaande jaar. Hierin wordt melding gemaakt van: 
a. de voortgang van de uitvoering van de Regio Deal Brainport Eindhoven aan de hand 

van de in artikel 2 genoemde pijlers (voorzieningen, talent, innovatie) waaronder de 
concrete projecten;  

b. de behaalde resultaten gelet op de in artikel 3 benoemde beoogde resultaten; 
c. de financiële realisatie van de uitvoering van de Regio Deal Brainport Eindhoven op het 

niveau van de in artikel 2 genoemde pijlers (voorzieningen, talent, innovatie); 
d. de meerjarige projectenplanning. 

3. Nadat Stichting Brainport heeft ingestemd wordt de voortgangsrapportage voor 1 mei van 
ieder jaar overgelegd aan de stuurgroep Rijk-Regio. 

4. De Stichting Brainport evalueert de uitvoering en werking van de Regio Deal Brainport 
Eindhoven binnen acht maanden na afronding van deze Regio Deal en maakt daarvan een 
eindevaluatie op conform de in het tweede lid onder a tot en met d genoemde onderdelen. 

5. Stichting Brainport legt de eindevaluatie uiterlijk 1 september 2026 over aan de 
stuurgroep Rijk-Regio. 

 
Artikel 8 – Communicatie  

1. De communicatie over de Regio Deal Brainport Eindhoven wordt door Partijen 
gecombineerd met de communicatie over de Brainport Nationale Actieagenda door 
Stichting Brainport. 

2. De kernboodschap fungeert als centrale communicatielijn van Partijen en is daarmee de 
basis van alle communicatie-uitingen. Per doelgroep wordt de boodschap verbijzonderd. 
De kernboodschap is:  
De Regio Deal Brainport Eindhoven past in het grotere verband van de Brainport Nationale 
Actieagenda, waarmee Rijk en Regio de mainportstatus van Brainport nader uitwerken. 
Met de Regio Deal wordt een stevige incidentele impuls gegeven aan de realisatie van 
projecten die inspelen op de knelpunten en kansen zoals benoemd in de Brainport 
Nationale Actieagenda. De Brainport Nationale Actieagenda is gericht op een langdurig 
partnerschap tussen Rijk en Regio. Dit partnerschap heeft betrekking op de kansen die 
Brainport biedt als economisch kerngebied van nationale betekenis en de doelen van het 
kabinet om adequaat antwoord te bieden op de maatschappelijke uitdagingen van de 
toekomst, zoals op het gebied van verduurzaming en digitalisering. 

3. De communicatie over de Brainport Nationale Actieagenda en de Regio Deal Brainport 
Eindhoven verloopt primair via de Brainport-kanalen. Het Rijk draagt de kernboodschap 
ook uit via zijn eigen kanalen.  

 
Slotbepalingen 
 
Artikel 9 - Uitvoering in overeenstemming met Unierecht 
De afspraken van deze Regio Deal worden in overeenstemming met het recht van de Europese 
Unie uitgevoerd in het bijzonder voor zover de afspraken vallen onder de werking van de Europese 
regels met betrekking tot aanbesteding, mededinging, staatssteun en technische normen en 
voorschriften.  
 
Artikel 10 - Wijzigingen  

1. Elke Partij kan schriftelijk verzoeken deze Regio Deal Brainport Eindhoven te wijzigen. De 
wijziging behoeft de instemming van alle Partijen.  

2. Partijen treden in overleg binnen 6 weken nadat een Partij het verzoek heeft kenbaar 
gemaakt aan het programmateam Regio Portefeuille LNV. Het programmateam informeert 
de overige Partijen over de voorgestelde wijziging en vraagt hen om instemming. 

3. Nadat alle Partijen aan het programmateam kenbaar hebben gemaakt in te stemmen met 
het verzoek tot wijziging worden de wijziging en de verklaringen tot instemming als bijlage 
aan deze Regio Deal Brainport Eindhoven gehecht. 

 
 
Artikel 11 - Toetreding nieuwe partijen 
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1. In overeenstemming met alle Partijen kunnen anderen tijdens de looptijd van de Regio 
Deal Brainport Eindhoven als nieuwe partijen toetreden tot deze deal.  

2. Het schriftelijke verzoek tot toetreding met daarbij de concrete bijdrage aan de Regio Deal 
Brainport Eindhoven wordt gericht aan het bestuur van de Stichting Brainport. Stichting 
Brainport informeert Partijen en vraagt hen om instemming.  

3. Zodra alle Partijen aan het bestuur van de Stichting Brainport kenbaar hebben gemaakt in 
te stemmen met het verzoek tot toetreding, ontvangt de toetredende partij de status van 
Partij van de Regio Deal Brainport Eindhoven en gelden voor die Partij de voor haar uit 
deze Regio Deal voortvloeiende rechten en verplichtingen. 

4. Het verzoek tot toetreding en de verklaringen tot instemming worden als bijlage aan de 
Regio Deal Brainport Eindhoven gehecht. 

 
Artikel 12 - Nakoming 
Partijen komen overeen dat de nakoming van de afspraken van de Regio Deal Brainport Eindhoven 
niet in rechte afdwingbaar is. 
 
Artikel 13 - Citeertitel 
Deze Regio Deal Brainport Eindhoven kan worden aangehaald als Regio Deal Brainport Eindhoven.  
 
Artikel 14 - Inwerkingtreding 

1. Deze Regio Deal Brainport Eindhoven treedt in werking met ingang van de dag na 
ondertekening door alle Partijen en eindigt op 31 december 2025.  

2. Partijen treden op uiterlijk 1 juli 2025 met elkaar in overleg over een eventuele verlenging 
van de Regio Deal Brainport Eindhoven. 

 
Artikel 15 - Openbaarmaking 

1. Deze Regio Deal Brainport Eindhoven wordt net als andere afgesloten Regio Deals 
openbaar gemaakt, waardoor anderen kennis kunnen nemen van de gesloten Regio Deals. 

2. LNV of het Rijk rapporteert over de Regio Portefeuille, alsmede de hieruit voortvloeiende 
Regio Deals aan de Tweede Kamer van de Staten-Generaal. 

 
Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend, 
 
 
 
 
 
 
 
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Carola Schouten 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mevrouw K.H. Ollongren 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, mevrouw mr. drs. M.C.G. Keijzer 
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De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw mr. drs. I.K. van 
Engelshoven 
 
 
 
 
 
 
 
De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, de heer drs. A. Slob 
 
 
 
 
 
 
 
Stichting Brainport, te dezen vertegenwoordigd door het dagelijks bestuur, de heren J.A. 
Jorritsma (voorzitter), J.J. de Jong (vicevoorzitter) en J.H.J. Mengelers 
(secretaris/penningmeester) 
 
 
 
 
 
 
  
Brainport Development N.V., te dezen vertegenwoordigd door de algemeen directeur, de 
heer P.F.M. van Nunen 
 
 
 
Steunverklaring 
 
 
Onderstaande organisaties verklaren dat zij zich maximaal zullen inspannen om binnen hun 
bestaande beleidsmatige en/of juridische en/of financiële kaders de uitvoering van de Regio Deal 
Brainport Eindhoven waar mogelijk en nodig te bevorderen. 
 
 
 
 
 
 
Namens het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Eindhoven, 
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Namens het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven, 
 
 
 
 
 
 
 
Namens Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant,  


