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1. Voorwoord 
 

 

 

 

 

  

Met trots bied ik hierbij de eerste voortgangsrapportage van de Regio Deal Brainport Eindhoven 

aan, die we medio 2018 met het Rijk hebben afgesloten. Die trots richt zich allereerst op het 

hoge tempo waarmee Rijk en regio gezamenlijk hebben gewerkt aan de totstandkoming van 

een mooi pakket aan investeringsmaatregelen in Brainport Eindhoven. In een half jaar tijd 

werden er ideeën verzameld, geselecteerd, aangeboden, besproken en goedgekeurd. 

Ongekend, denk ik. 

 

Maar de trots geldt ook over de soort van maatregelen: noodzakelijke investeringen in ons 

voorzieningenniveau om de internationale ‘race on talent’ bij te houden. Maar ook investeringen 

om talent naar ons toe te halen, te behouden, zelf op te leiden en dat een leven lang. En 

natuurlijk onderzoek naar innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken om bij 

te dragen aan de wereld van morgen. 

 

En dan de trots op de projectaanvragers, uit heel de regio, die snel geschakeld hebben en met 

veel energie en enthousiasme hun plannen hebben verdiept. 

 

De plannen die we gaan realiseren dankzij de investering van 370 miljoen zijn voor iedereen. 

Denk aan de voorzieningen, maar ook de injecties in cultuur en in de zorginfrastructuur. Voor 

mij een teken dat deze Regio Deal en daarmee Brainport Eindhoven voor iedereen in de hele 

regio werkt. 

 

De start van Regio Deal in 2018 geeft vertrouwen voor een goede uitvoering in 2019 en overige 

jaren: we investeren tot 2022 bijna 100 miljoen per jaar. We kijken uit naar het volgende jaar! 

  

 

 

 

 

 

John Jorritsma, voorzitter Stichting Brainport 
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2. Inleiding 
 

Regio Deals hebben tot doel om de regionale opgave – het 

bevorderen van de brede welvaart, leefbaarheid, vestigingsklimaat 

en economische kracht – aan te pakken. Bij de Regio Deal Brainport 

Eindhoven wordt ingezet op drie pijlers: 

voorzieningenniveau, aantrekken en behouden van talent (op alle 

onderwijsniveaus) en innovaties met maatschappelijke impact. Voor 

Regio Deal Brainport Eindhoven is door het Rijk 130 miljoen euro uit 

de regio envelop1 beschikbaar gesteld en vanuit de Brainport 

Eindhoven regio wordt 240 miljoen (cofinanciering) bijgedragen. 

Hierdoor kan er in totaal 370 miljoen euro worden ingezet voor 

projecten in de 3 pijlers. Voorliggende rapportage biedt inzicht in de 

eerste resultaten van de in 2018 gestarte Regio Deal Brainport Eindhoven. 

 

De Regio Deal Brainport Eindhoven geeft een belangrijke extra impuls aan de uitvoering van de 

langjarige Brainport Nationale Actieagenda (gericht op uitwerking van de Mainport-status) tussen Rijk 

en regio. Doel van de Brainport Nationale Actieagenda is om samen sturing te geven aan de bevordering 

van de internationale concurrentiekracht van Brainport Eindhoven als economisch kerngebied en de 

verdienkracht van Nederland als geheel. Een aantal acties van de Brainport Nationale Actieagenda 

wordt met de Regio Deal versneld gerealiseerd. De voortgangsrapportage Regio Deal Brainport 

Eindhoven vormt dan ook input voor de gezamenlijke voortgangsrapportage Brainport Nationale 

Actieagenda in het tweede kwartaal 2019.   

 

De start van de Regio Deal Brainport Eindhoven in 2018 is succesvol 

en veelbelovend. Het eerste jaar van de Regio Deal Brainport 

Eindhoven stond in het teken van ontwikkeling, inrichting, de 

beoordeling van de eerste projectaanvragen en communicatie. De 

samenwerking tussen Rijk, decentrale overheden, het bedrijfsleven, 

kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties heeft vorm 

gekregen. Er is een sterke inzet van betrokkenen en nieuwe 

samenwerkingsvormen zijn en zullen ook in volgende jaren worden 

gecreëerd.  

 

In 2018 is vanuit de Regio Deal financiering toegezegd aan de eerste projecten voor een totaal van ca. 

40 miljoen euro waaraan een kleine 80 miljoen euro aan cofinanciering vanuit de regio (bedrijfsleven, 

kennisinstellingen en overheid) is gekoppeld. Hiermee wordt verwacht dat met de concrete 

projectresultaten ook een positieve impact op de brede welvaart wordt bereikt. Nu al levert de Regio 

Deal meerwaarde doordat er met energie wordt samengewerkt en hiermee concrete knelpunten worden 

aangepakt en kansen in de regio worden benut.  

 

De media in de regio hebben veel aandacht besteed aan de Regio Deal Brainport Eindhoven. De toon 

was overwegend positief, met de erkenning van het belang en de mogelijkheden die de Regio Deal 

Rijksmiddelen bieden voor het versterken van de regio.  

 

 

 

 

                                                           
1 Kamerstukken II 2017-18, 29 697, nr. 37 en 43 
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3. Ontwikkeling en inrichting Regio Deal en Regiofonds 

Het eerste jaar 2018 stond in teken van ontwikkeling van de Regio Deal Brainport Eindhoven, inrichting 

van de organisatie en processen, beoordeling eerste projecten inclusief communicatie en voorbereiding 

op 2019. 

 

Ontwikkeling Regio Deal Brainport Eindhoven 

De Regio Deal Brainport Eindhoven is in 2018 als volgt tot stand gekomen: 

• 19 januari: Wim van der Leegte biedt namens Brainport 

Eindhoven de propositie voor regio-enveloppe aan 

staatssecretaris Keijzer aan;  

• 16 maart: bekendmaking Rijksbijdrage 130 miljoen met 

staatssecretaris Keijzer en minister Schouten; 

• 6 juli: ondertekening Regio Deal Brainport Eindhoven en 

bestuursovereenkomst tussen respectievelijk Rijk en Stichting 

Brainport en Rijk en Gemeente Eindhoven; 

• Najaar 2018:  

o Werkafspraken tussen Rijk en regio.2 

o Oprichting Regiofonds Brainport BV 

o Subsidiebesluit en beschikking Gemeente Eindhoven en Regiofonds Brainport BV 

 

Inrichting organisatie en processen Regio Deal Brainport Eindhoven 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de inrichting organisatie en processen Regio Deal Brainport 

Eindhoven: 

• Governance & geldstroom 

• Team Regiofonds BV 

• Algemene voorwaarden en formats 

• Staatssteun 

• PhotonDelta 

Governance & geldstroom 

Bij de inrichting van de organisatie voor de Regio Deal Brainport Eindhoven is zoveel mogelijk gebruik 

gemaakt van de bestaande governancestructuren in Brainport Eindhoven. Zo vindt besluitvorming 

plaats in het bestuur van de stichting Brainport en wordt door de stuurgroep Rijk-regio voor de Brainport 

Nationale Actieagenda ook gewerkt aan de uitvoering voor de Regio Deal Brainport Eindhoven. In de 

besluitvorming is een belangrijke rol belegd bij een gezaghebbende en geheel onafhankelijke 

adviescommissie, bestaande uit Louise Fresco, Jan Hommen en Ben Knapen. Voor de uitvoering is een 

zelfstandige juridische entiteit opgericht onder Brainport Development die bestuurd wordt door de 

stichting Brainport: Regiofonds Brainport BV.  

 

De geldstroom loopt via het Gemeentefonds door middel van een aantal decentralisatie-uitkeringen3 

van het Rijk naar de gemeente Eindhoven (als centrumstad van de Brainport regio). Gemeente 

Eindhoven zet de middelen door naar Regiofonds Brainport BV waarna de middelen – na het doorlopen 

van een beoordelingsproces – kunnen worden verstrekt aan de projecten. 

 

In Figuur 2.1 is de inrichting van de governance en in Figuur 2.2 de inrichting van de geldstroom 

weergegeven. 

 

                                                           
2 De werkafspraken zijn definitief vastgesteld in de stuurgroep dd 31-01-19. 
3 Een instrument om Rijksmiddelen beschikbaar te stellen vanuit het Rijk aan een lagere overheid. 
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Figuur 2.1 Governance Regio Deal Brainport Eindhoven 

 

 
Figuur 2.2 Geldstroom Regio Deal Brainport Eindhoven 
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Team Regiofonds BV 

De resultaten tot nu toe zijn tot stand gekomen onder begeleiding van een breed, vanuit alle 

betrokkenen, samengesteld ontwikkelteam wat gefaseerd overging in het huidige bij Brainport 

Development gedetacheerde ‘dedicated’ uitvoeringsteam. Dit team werkt onder andere aan het 

opzetten van de organisatie in de regio, het uitwerken en concretiseren van de randvoorwaarden 

waaronder de projecten in de regio worden uitgevoerd en het begeleiden van de projecten uit de Regio 

Deal Brainport Eindhoven.  

 

Algemene voorwaarden en formats 

Bij de inrichting van alle processen rondom de Regio Deal Brainport Eindhoven is uitgegaan van de 

principes van zorgvuldigheid, functiescheiding en transparantie. De volgende documenten en formats 

zijn ontwikkeld in 2018: 

• Algemene voorwaarden en toetsingscriteria (inclusief de voorwaarden cofinanciering) 

• Formats projectfiche4 & projectplan, brief besluit financiële bijdrage, voortgangsrapportage 

projecten en declaratieformulier 

• Accountantsprotocol 

• Advies en nadere regeling(en) staatssteun 

• Document Administratieve Organisatie en Interne Controle 

 

Staatssteun 

Omdat de geldmiddelen van het Rijk via de Gemeente Eindhoven worden doorgezet naar het 

Regiofonds is het belangrijk om de financiële bijdragen te toetsen op risico’s van (onrechtmatige) 

staatssteun. In 2018 zijn alle projecten op hoofdlijnen getoetst door het advocatenkantoor Pels Rijcken 

en Droogleever Fortuijn. Individuele projecten worden voorafgaande aan een toekenning intern – en 

waar  nodig extern op detailniveau – getoetst. Bij de financiële toekenning worden omtrent staatssteun 

voorwaarden en verplichtingen aangegeven aan projecten. Twee projecten hebben in 2018 aanleiding 

gegeven om op grond van de Algemene Groepsvrijstelling een kennisgeving aan de Europese 

Commissie te doen. Gemeente Eindhoven verzorgt in goed overleg met Regiofonds BV de 

kennisgevingen.   

  

PhotonDelta 

Voor PhotonDelta zijn met alle betrokken partijen aparte werkafspraken gemaakt binnen de kaders van 

de Regio Deal. Op 13 december 2018 hebben onder de vlag van PhotonDelta alle partners een 

gezamenlijk convenant ondertekend. Rijk, provincies en regio's, bedrijven en kennisinstellingen 

investeren hiermee 236 miljoen euro in het versnellen van de ontwikkeling van geïntegreerde fotonica 

en de wereldwijde koppositie te behouden. De Regio Deal Brainport Eindhoven draagt voor 35 miljoen 

euro bij aan de investeringen afgesproken in het convenant. 

 

Beoordeling eerste (deel)projecten 

1 november 2018 is voor de eerste 10 projecten financiering toegezegd in het bestuur van de Stichting 

Brainport, kort daarna op 19 december 2018 voor 3 projecten. Hiermee is de regio Deal Brainport 

Eindhoven officieel van start gegaan. Figuur 2.3 geeft weer hoe het proces van beoordeling is ingericht. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Projectfiche is een verkort projectplan als aankondiging dat een projectplan zal worden ingediend op basis waarvan diverse 

voorbereidingen op zorgvuldige besluitvorming tijdig kan plaatsvinden. 
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Figuur 2.3 Aanvraag & besluitvorming projecten 

 

Communicatie 

In 2018 is er via diverse kanalen aandacht besteed aan de (projecten uit de) Regio Deal Brainport 
Eindhoven als onderdeel van de Brainport Nationale Actieagenda. Waar mogelijk is aangehaakt op 
bestaande uitingen van Brainport Eindhoven, zoals de nieuwsbrief, social media en events. Met 
projectpartners is afgesproken om vrij over hun eigen project te communiceren en waar mogelijk een 
verwijzing op te nemen naar de Regio Deal Brainport Eindhoven. Dat heeft onder andere geresulteerd 
in een serie artikelen in het Eindhovens Dagblad over alle gestarte projecten uit de Regio Deal. 
Hieronder een greep uit de diverse communicatie uitingen. 
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4. Totaalbeeld Brainport Eindhoven 2017 
 

4.1 Monitoren staat van de regio  
 

De inspanningen in het kader van de Regio Deal Brainport Eindhoven dragen bij aan het verbeteren 

van het voorzieningenniveau, aantrekken en behouden van talent (op alle onderwijsniveaus) en 

innovaties met maatschappelijke impact. Kwantitatief is het directe effect van de eenmalige financiële 

impuls via de Regio Deal moeilijk te meten, maar het is wel van belang de macro-economische 

voortgang van de regio te blijven monitoren. We steken als het ware elk jaar een thermometer in de 

regio. Hoe staat de regio er voor op het gebied van economische groei, het voorzieningenniveau, 

beschikbaarheid van talent en innovatie? Onderstaande indicatoren zijn opgesteld in lijn met de pijlers 

uit de Regio Deal en geven een beeld van hoe het er in de regio in een bepaalde periode voorstaat. 

 

Economische groei 

• 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; 

• Jaarlijks ten minste 1.000 nieuw gevestigde of gestarte hightech- en design bedrijven in 

Brainport.  

 

Voorzieningen 

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 de regio Brainport Eindhoven. Dit vereist 

een vestigingsklimaat van grootstedelijke kwaliteit en uitstraling met een voorzieningenaanbod dat zich 

mee-ontwikkelt met de veranderende bevolkingssamenstelling (inclusief).  

 

Voor een aantal onderscheidende voorzieningen dienen investeringen plaatsgevonden te hebben 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. 

 

Aantrekken en behouden van talent 

• De komende vier jaar gemiddeld 1000 internationale kenniswerkers per jaar aantrekken in 

Brainport;  

• Een jaarlijkse groei van het aantal technologiestudenten in het beroeps- en hoger onderwijs met 

gemiddeld 3 procent;  

• Een jaarlijkse groei van het aantal internationale studenten met gemiddeld 5 procent5.  

 

Innovatie 

• Een bestendige groei in de private R&D-uitgaven met 5 procent per jaar in Brainport; 

• Ten minste 25 stabiel gevestigde fotonicabedrijven in Nederland met een gezamenlijke omzet 

van tenminste 1 miljard in 2030 en een werkgelegenheidseffect van 4000 fte. 

 

  

                                                           
5 Deze ambitie moet uiteraard bezien worden binnen het kader rondom internationalisering van het hoger 
onderwijs. Na de zomer komt het kabinet -in samenspraak met andere partners- met een beleidsreactie op het 
interdepartementaal beleidsonderzoek internationalisering, waarin meer invulling geven wordt aan dit kader. 
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4.2 Nulmeting: cijfers 2017 
 
Gedurende de periode dat de Regio Deal Brainport Eindhoven loopt, monitoren we op de eerder 

genoemde indicatoren. Omdat de cijfers van 2018 nog niet beschikbaar zijn, gaan we uit van de 

beschikbare cijfers uit 2017, tenzij er andere data beschikbaar zijn. Deze cijfers zijn grotendeels 

afkomstig uit de Brainport Monitor 2017. 

 

 
 
Economische groei 

• De economie van Brainport Eindhoven groeit in 2017 met 4,9%. Daarmee is Brainport 
Eindhoven economisch gezien de snelst groeiende regio van Nederland. Dat is vooral te danken 
aan de snelgroeiende industrie in de regio. De nationale economie groeit in 2017 met 3,2%. 
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• In Brainport Eindhoven komen in 2017 ruim 11.300 banen bij, een stijging van 2,8%, de grootste 
groei in 10 jaar. 

• Brainport Eindhoven telt in 2017 in totaal 1.425 startende hightech- en design bedrijven.  

 
Voorzieningen  
Op dit moment is er geen structurele manier om de kwaliteit van het voorzieningenaanbod in Brainport 

Eindhoven te meten. Met de start van de Regio Deal Brainport Eindhoven hebben de eerste 

investeringen plaatsgevonden of moeten nog plaatsvinden in een aantal onderscheidende 

voorzieningen. Het is daarom niet vreemd om pas na een opbouwperiode te meten of een 

(inter)nationaal onderscheidend aanbod van voorzieningen bereikt is. Zo kort na de start van de Regio 

Deal is hier nog niet over te rapporteren. In 2019 wordt bekeken hoe dit structureel gemonitord kan 

worden.  

 

Aantrekken en behouden van talent 

• In 2017 telt Brainport Eindhoven, volgens onderzoek van Decisio, in totaal 8.605 internationale 

kenniswerkers. Dit is een stijging van 1.269 kenniswerkers (17,3%) ten opzichte van 2016.6 7 

• In Brainport Eindhoven volgen in totaal 30.100 studenten een technologische opleiding in het 

beroeps- of hoger onderwijs in het schooljaar 2017/2018. Dit is een groei van 4,3% ten opzichte 

van een jaar eerder. 

• Brainport Eindhoven telt in 2017 in totaal 9.730 internationale studenten, een stijging van 7,5% 

ten opzichte van een jaar eerder.   

 

Innovatie 

• In 2016 geeft het bedrijfsleven van Brainport Eindhoven ruim €1,9 mld. uit aan private research 

& development, een toename van 10,4% ten opzichte van 2015.  

 

• In januari 2019 telt Nederland 10 fotonicabedrijven8, een gezamenlijke omzet van circa €70 

miljoen en werkgelegenheid van circa 300 fte. Voor het monitoren van de ontwikkeling in aantal 

fte’s, omzet en het aantal bedrijven zal jaarlijks een rondgang langs de bedrijven worden 

gemaakt door PhotonDelta. In vergelijking met januari 2018 is er een voortgang: de totale omzet 

is beperkt gegroeid, de bedrijven zitten in de ontwikkelingsfase, en de werkgelegenheid is met 

ongeveer 50 fte toegenomen (circa 250 fte in januari 2018). De groei in werkgelegenheid komt 

voor een deel door de aankondiging van de Regio Deal middelen waarop bedrijven extra 

investeringen hebben gedaan.  

                                                           
6 Een internationale kenniswerker is voor de calculatie van deze cijfers gedefinieerd als een persoon in loondienst bij een in de 
regio gevestigde organisatie waarvoor loonheffing is betaald aan de Belastingdienst met alleen een buitenlandse nationaliteit 
(niet de Nederlandse nationaliteit) met een minimale looneis per leeftijdsgroep (boven en onder de 30 jaar), welke ontleend zijn 
aan de bruto loonbedragen per jaar zoals gepubliceerd in de Kennismigrantenregeling (of ’30 procent regeling’). 
7 Let op: de cijfers zijn afkomstig uit een maatwerk publicatie op basis van CBS Microdata en bewerking door Decisio en zijn 
daardoor niet standaard jaarlijks beschikbaar.  
8 Dit zijn uitsluitend de bedrijven in de ‘’PIC’’ supply chain, dus geen toeleveranciers, bijvoorbeeld uit de machine-industrie. Voor 
de rapportage over 2019 zal PhotonDelta proberen ook deze gegevens te achterhalen. 
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5. Voortgang Regio Deal Brainport Eindhoven 
 

Net zoals de Regio Deal Brainport Eindhoven zelf, stond 2018 voor de projecten, die eind 2018 een 

financiële bijdrage toegezegd hebben gekregen, ook in het teken van ontwikkeling. Ondanks dat de 

projecten nog maar kort van start zijn, levert de Regio Deal nu al meerwaarde doordat samenwerkingen 

worden opgezet of versterkt en het aanpakken van concrete knelpunten en benutten van kansen in de 

regio kan worden versneld. Concrete voorbeelden worden hieronder genoemd in een beschrijving per 

pijler. De positieve energie van het tekenen van de Regio Deal is vastgehouden en de projecten zijn 

klaar dit om te zetten in concrete uitvoering en resultaten in de komende jaren. Per pijler wordt 

onderstaand een toelichting gegeven om een algemeen beeld te geven van de voortgang.  

 

Pijler A: “Start van een veelzijdige impuls aan het voorzieningenniveau in de regio” 

Binnen pijler A zijn in 2018 drie projecten goedgekeurd. De twee projecten die in november zijn 

gefinancierd, Urban Sports Park Strijp S en het World Design Event, zijn ook direct na goedkeuring van 

start gegaan. In december is goedkeuring gegeven voor een haalbaarheidsonderzoek voor het 

Eindhoven Museum, maar de uitvoering hiervan start pas in 2019. 

 

De ontwikkelingen binnen het project Urban Sports Park Strijp S 

stonden in 2018 voornamelijk in het teken van de voorbereidingen op 

de grote verbouwingen. Om de planning van ‘Haasje Over’ en die van 

de verbouwing van Area 51 optimaal op elkaar aan te laten sluiten 

zal de grote verbouwing niet in 2019 starten, maar pas in de zomer 

van 2020. Voor het gebruik en het ontwerp van de nieuwe indoorbaan 

is een klankbordgroep van ‘gebruikers’ opgericht. Daarnaast hebben 

er al diverse verkennende gesprekken plaatsgevonden om straks de 

buitenlocatie officieel te erkennen als nationaal trainingscentrum om 

daarmee ook internationale skateboardwedstrijden naar de regio te 

halen. 

 

De Dutch Design Foundation kijkt terug op een geslaagde editie 

van World Design Event (WDE) in oktober 2018 en een succesvolle 

samenwerking met de Internationaal ambassadeur Ravi Naidoo. 

WDE bood een rijk programma van tentoonstellingen, lezingen en 

debatten aan een groot publiek en presenteerde visies op en 

oplossingsrichtingen voor diverse grote vraagstukken voor de 

toekomst. Dit deed zij in thematische ambassades voor de 

toekomst, lezingen en het Antenna programma. Publiek en pers 

waren lovend en nieuwe cros sectorale coalities en netwerken 

werden gevormd.   

 

 

Concrete mijlpalen 2018:  

• Het succesvol laten plaatsvinden van World Design Event 2018 tijdens Dutch Design Week 

(20-29 oktober 2018); 

• De ontwikkeling van de Embassy Probes, tijdelijk ontwerplabs opgezet om nieuwe 

ontwikkelingen op maatschappelijke vraagstukken middels design een extra impuls te geven. 

  

http://worlddesignevent.nl/
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Pijler B: “Start van meer talent uit en naar de regio” 

In 2018 zijn vijf van de zeven projecten van start gegaan. In 2018 is 

binnen het project aantrekken van internationale kenniswerkers een 

wereldwijde socialmedia campagne begonnen. Brainport Eindhoven 

heeft 10 toptalenten op tech-gebied geselecteerd en uitgenodigd voor 

de Tech Xperience Week, een uitgebreide rondgang langs Brabantse 

hightechbedrijven, die plaatsvond van 21-28 oktober. Doel is om de 

toptalenten in te zetten als ambassadeurs in hun eigen land, om zo 

internationals warm te maken voor de bijna 5000 onvervulde 

hightechvacatures in de regio.  

 

Ook werd gestart met een behoefte onderzoek bij het MKB als het gaat om internationaal talent. Dit in 

nauwe samenwerking met het Holland Expat Center South waar het MKB proactief benaderd wordt voor 

het afnemen van diensten van het Expat Center ten behoeve van het vergemakkelijken van procedures 

rondom het in dienst nemen van een international. Tevens is binnen het HECS het ‘living in’ programma 

gestart wat een bijdrage levert aan een betere aansluiting van de partner en kinderen in de regio.  

 

Om ook in de toekomst onvervulde hightechvacatures in de regio te kunnen vervullen ging in oktober 

het project instroom tech & It studenten van start. De wervingsactiviteiten in de doellanden Italië en 

Indonesië werden opgezet evenals de zoektocht naar nieuwe doellanden. Daarnaast werd gestart met 

het ‘customer journey’ onderzoek naar internationale studenten.  

 

De regio wordt steeds internationaler en ook onderwijsinstellingen moeten zich hierop voorbereiden. 

Het gaat over wereldburgerschap en hoe multicultureel te kunnen samenwerken en communiceren. In 

het project internationalisering onderwijs is in 2018 geïnvesteerd in het opzetten van een solide overall 

projectstructuur en het inrichten van de acht subprojecten met een projectplan, structuur en begroting.   

 

Binnen het project accommoderen onderwijs groei en ontwikkelen hybride leeromgevingen is in 2018 

de hybride leeromgeving voor hbo-lCT-studenten op Strijp T: Strijp TQ, het Fontys ICT lnnovation 

officieel geopend en is de verbouwing van de Automotive Campus gestart. 

 

Concrete mijlpalen 2018:    

• Tech Xperience Week van 21-28 oktober; 

• Opening hybride leeromgeving Strijp TQ en start verbouwing hybride leeromgeving Automotive 

Campus. 

 

 

 

  

https://www.brainport.nl/nieuws-ontwikkelingen/tech-xperience-week-zet-10-internationale-toptalenten-in-als-tech-ambassadeur-in-eigen-land
https://www.fontys.nl/nieuws/forse-uitbreiding-innovatieve-leeromgeving-voor-eindhoven-door-fontys-en-regiodeal/
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Pijler C: “Samenwerking gevonden, organisaties ingericht, klaar voor de uitvoering!” 

Binnen pijler C zijn alle vijf de projecten uit de propositie van start 

gegaan in 2018. Omdat de goedkeuring en projectstart in 

november/december heeft plaatsgevonden stond 2018 

voornamelijk nog in het kader van ontwikkeling, organisatievorming, 

inrichting en opstarten. De organisaties PhotonDelta, Eindhoven 

Engine, Urban Development Initiative en Brainport Smart Mobility 

hebben een interne governance ingericht en zijn bemenst op de 

benodigde posities. De organisaties zijn nu bezig met 

projectontwikkeling en het hierbinnen doorvoeren van het unieke 

samenwerkingsmodel en living labs kenmerkend voor de Brainport 

regio resulterend in slimme, schaalbare oplossingen voor de grote 

maatschappelijke vraagstukken op het gebied van o.a. een gezonde 

samenleving, de energietransitie en duurzame mobiliteit. 

 

Als uitzondering is het project rondom de Regionale Zorginfrastructuur al eerder gestart in 2018. Binnen 

dit project zijn op technisch vlak de afhankelijkheden en randvoorwaarden in kaart gebracht en eerste 

investeringen gedaan in de infrastructuur, op het vlak van community building zijn de benodigde 

stakeholders aangesloten. De aankondiging en beschikbaar komen van Regio Deal middelen hebben 

ervoor gezorgd dat een complex speelveld aan spelers en belangen gezamenlijk aan tafel zit, en aan 

een systeemoplossing werkt voor de zorginfrastructuur in de regio.  

 

Het is goed om te zien dat de triple helixsamenwerking van bedrijfsleven, kennisinstellingen én overheid 

in Zuidoost-Brabant elkaar zo snel gevonden hebben in de huidige organisaties. De positieve energie 

van het tekenen van de Regio Deal is vastgehouden en de organisaties zijn klaar dit om te zetten in 

concrete uitvoering en resultaten in 2019.  

 

Concrete mijlpalen 2018:    

• Tekenen partnerconvenant PhotonDelta; 

• Launch Eindhoven Engine website en video; 

• Kick-off Brainport Smart Mobility.  
 

 

  

https://www.brainport.nl/nieuws-ontwikkelingen/photondelta-nederlands-samenwerkingsverband-steekt-236-miljoen-in-geïntegreerde-fotonica
http://eindhovenengine.nl/
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6. Financiële realisatie Regio Deal Brainport Eindhoven 
 

Van de maximaal €130 miljoen is in 2018 €39,9 miljoen beschikbaar gesteld door het Rijk. In totaal zijn 

er in 2018 13 projecten gefinancierd en is €39,6 miljoen toegekend (inclusief 1% uitvoeringskosten, zie 

Tabel 5.1). Er is voor de 13 projecten circa €77,5 miljoen cofinanciering toegezegd, daar waar naar rato 

€55,2 miljoen cofinanciering de oorspronkelijke doelstelling was. De cofinanciering die hard is 

toegezegd is op dit moment dus €22,3 miljoen meer. Dit geeft vertrouwen in de haalbaarheid van de 

totale (minimale) cofinanciering van €240 miljoen.  

 

In 2018 zijn er nog geen declaraties gedaan, met als gevolg dat er nog geen informatie beschikbaar is 

over de realisatie van de toegezegde middelen en cofinanciering. 

 

 
Figuur 6.1: Regio Deal middelen toegekend en cofinanciering toegezegd 
 

 
Financieel Overzicht per pijler 

€ Regio Deal 
bijdrage 

€ Regio Deal 
bijdrage 
(tot zover) 

Realisatie 
€ Regio Deal 
bijdrage 

€ Cofi Regio 
totaal 

€ Cofi Regio 
totaal 
(tot zover) 

Realisatie 
€ Cofi Regio 
totaal 

A. Onderscheidend 
voorzieningenaanbod 

€ 53.955.000  € 4.555.000   €                -    € 91.700.000  € 7.814.329  €                -    

B. Aantrekken en behouden 
talent 

€ 20.295.000  € 2.161.256   €                -    € 33.300.000  € 2.805.170  €                -    

C. Innovaties met 
maatschappelijke impact 

€ 54.450.000  € 31.541.250   €                -    € 115.000.000  € 66.953.750  €                -    

Uitvoeringsorganisatie 1% € 1.300.000  € 1.300.000   €                -    
  

€                -    
 

€ 130.000.000  € 39.557.506   €                -    € 240.000.000  € 77.573.249  €                -    

Tabel 6.1: Financieel Overzicht per pijler 

 

Uitvoeringskosten 

Voor de uitvoeringskosten is door de 21 gemeenten in de Brainport regio, via het Stimuleringsfonds van 

de Metropoolregio Eindhoven €2,4 miljoen cofinanciering toegezegd als cofinanciering voor de €1,3 

miljoen (1% uitvoeringskosten) waar binnen de Rijksmiddelen van de Regio Deal in is voorzien. In 2019 

wordt aanvullend een subsidieaanvraag ad. €600.000 ingediend bij de Provincie Noord-Brabant.  

 

 

Inzicht in toegezegde Regio Deal middelen 2018  
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Hieronder wordt een aantal inzichten geschetst in de stand van zaken van de toegezegde Regio Deal 

bijdrage en de hard toegezegde cofinanciering in de projecten van de Regio Deal. Deze stand van zaken 

is exclusief de uitvoeringskosten. De bedragen zijn afgerond naar miljoenen en zijn bedoeld om inzicht 

te geven. In 2018 zijn door 8 verschillende aanvragers in totaal 13 projecten ingediend. 

 

 
Figuur 6.2: Totale Investeringen Regio Deal 

Met deze 13 projecten is in totaal is voor €115 miljoen aan investeringen toegezegd, pijler ‘Innovatie’ 

heeft hierin het grootste aandeel met o.a. de projecten PhotonDelta en Eindhoven Engine.  

 

 
 
Figuur 6.3: Toezeggingen Regio Deal 
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11%

€ 5 miljoen
4%

€ 98 miljoen
85%

Totale investeringen €115 miljoen
(excl. uitvoeringskosten)

A: Voorzieningen

B: Talent

C: Innovatie

€ 5 miljoen
12%

€ 2 miljoen
6%

€ 31 miljoen
82%

Regio Deal Bijdrage €38 miljoen
(excl. uitvoeringingskosten)

A: Voorzieningen

B: Talent

C: Innovatie



 

 

Voortgangsrapportage Regio Deal Brainport Eindhoven - 2018  16 
 

Van de Regio Deal is er in 2018 €38 miljoen toegezegd, ook weer voornamelijk binnen de pijler 

‘Innovatie’.  

 

Figuur 6.4: Toegezegde cofinanciering Regio Deal 

De toegezegde cofinanciering is 67% van de investeringen en bedraagt €78 miljoen. Ook de 

cofinanciering is voornamelijk afkomstig uit de pijler ‘Innovatie’. 

 

Er zijn 45 externe – met name regionale – partijen die cofinanciering bijdragen aan de investeringen. 

De cofinanciering is afkomstig van bedrijven, kennisinstellingen en overheden. De cofinanciering in 

2018 is voornamelijk afkomstig van bedrijven. 

 

Rechtmatige en doelmatige uitvoering van de Regio Deal 

Eind 2018 zijn de eerste financiële bijdragen door het Regiofonds toegekend. De begunstigden hebben 

een formeel besluit toegestuurd gekregen welke getekend retour dient te worden gestuurd voor akkoord 

op verplichtingen, voorwaarden en aanvullende documenten/formats. Hierbij zijn ook de aanvullende 

documenten/formats meegestuurd waaronder de algemene voorwaarden, format 

voortgangsrapportage, het declaratieformulier en protocol accountantsverklaring.  

 

We verwachten dat alle toegekende projecten de declaratieperiode in het tweede kwartaal 2019 zullen 

gebruiken om de tot dan toe gerealiseerde kosten in te dienen. De opgevoerde kosten worden door het 

Regiofonds steekproefsgewijs gecontroleerd. Daarmee is geborgd, dat ruim voor de formele toetsing 

van de kosten door de externe accountant, al een redelijke mate van zekerheid over de ingediende 

kosten wordt verkregen aangaande rechtmatigheid en doelmatigheid. 
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Cofinanciering € 78 miljoen 
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7. Meerjarige projectenplanning Regio Deal Brainport 

Eindhoven 
 

In 2018 zijn er 10 projecten in november 2018 toegekend, en 3 projecten in december 2018. Vanwege 

de eis voor cofinanciering in de afgesproken verhouding Rijk-regio was het voor projecten die deze 

cofinanciering nog niet volledig geborgd hadden niet mogelijk om in 2018 de totale Regio deal bijdrage 

aan te vragen. Deze projecten hebben in 2018 een deelaanvraag gedaan en zullen in toekomstige jaren 

vervolgaanvragen doen wanneer de cofinanciering geborgd is. 

Voor een aantal projecten is de toekenning een mogelijkheid om van start te gaan. Bestaande projecten 

krijgen door de Regio Deal een impuls voor uitbreiding of versnelling van activiteiten binnen deze 

projecten. Tabel 6.1 geeft een overzicht van de datum van toekenning voor de projecten goedgekeurd 

in 2018. Naar verwachting zal de rest van de projecten gedurende verschillende momenten in 2019 

worden toegekend en van start gaan.  

 

 

Toegekend 
2018 Gestart per 

Beoogde 
einddatum 
deeltranche 

Beoogde 
einddatum 
volledig project 

A. Onderscheidend voorzieningenaanbod     
A.1. (inter)nationaal onderscheidende voorzieningen     
A.1.1. Design District     
A.1.2. Muziekgebouw     
A.1.3. Dedicated Conference Center     
A.1.4. Eindhoven Museum  Dec 2018  haalbaarheidsonderzoek 31 december 2023 

A.1.5. Nationaal Zwemcentrum / Speelhuis / Cultuur      
A.2. Brainport Eindhoven specifieke programmering     
  A.2.1. Versterking klimaat van design, cultuur en 
(urban)sport URBAN       
> A: Aterlierruimte     
> B: Makerspaces     
> C: Urban Sports Park StrijpS Nov 2018 1 juli 2018  31 december 2022 

> D: Urban in openbare ruimte + evenementen     
A.2.2. Vergroting (bereik) sport en cultuuraanbod     
> A1: Voorzieningen en activiteiten in buurten     
> A2: Flankerend beleid uitvoering     
> B: Cultuurmarketing     
> C1: Versterking evenementen: DDW - WDE Nov 2018 1 januari 2018 31 december 2018 31 december 2021 

> C2: Versterking evenementen: DTW     
> C3: Versterking evenementen: Glow     
> C4: Versterking evenementen: STRP     
A.2.3. Designmuseum/Future Lab (Evoluon 2.0)     
B. Aantrekken en behouden talent     
B.1. Aantrekken internationale kenniswerkers en 
studenten (incl. startups)     
B.1.1. Aantrekken van internationale kenniswerkers Nov 2018 1 juli 2018 31 december 2018 31 december 2021 

B.1.2. Instroom tech- & IT-studenten Nov 2018 1 juli 2018  30 juni 2022 

B.1.3. Vergroten zichtbaarheid start-ups     
B.1.4. Accommoderen onderwijs groei oa Brainport 
Industries Campus Nov 2018 1 sept 2018 31 december 2018 31 december 2021 

B.2. Behoud van internationale kenniswerkers en 
studenten        
B.2.1. Services Holland Expat Center South   Nov 2018 1 juli 2018 31 december 2018 31 december 2021 

B.2.2. Internationalisering onderwijs po/vo/mbo Nov 2018 1 juli 2018 31 december 2018 30 juni 2022 

B.2.3. Voorzieningen internationals     
C. Innovaties  met maatschappelijke impact     
C.1. Photonic Integrated Technology Center Dec 2018 1 januari 2019 31 december 2019 31 december 2025 

C.2. Eindhoven Engine Nov 2018 1 nov 2018  31 december 2025 

C.3. Impuls Maatschappelijke Verkenningen     
> C.3.1. Regionale Zorginfrastructuur Nov 2018 1 januari 2018  1 augustus 2021 

> C.3.2. UDI Dec 2018 1 januari 2019 30 juni 2020 31 december 2022 

> C.3.3. Brainport Smart Mobility Nov 2018 1 nov 2018  1 november 2021 

 

Volledig Deelaanvraag 

Tabel 7.1: Overzicht datum toekenning/start projecten Regio Deal Brainport Eindhoven 
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Jaarlijks wordt de planning van de projecten en daarmee het bedrag wat nodig is voor het volgende jaar 

in afstemming met LNV opgesteld. De planning 2018 en 2019 op pijlerniveau is zichtbaar in Tabel 6.2. 

De planning voor 2020 en later is gebaseerd op een inventarisatie bij de projecten uit de Regio Deal 

Brainport Eindhoven, maar is een prognose welke aan veranderingen onderhevig kan zijn. 

Tabel 7.2: Overzicht meerjarige planning toekenning op pijler niveau 

 

 

  

 

  2018 2019 2020 2021-2025 Totaal Rijk 

A. Onderscheidend voorzieningenaanbod € 4.200.000 € 13.400.000 € 26.000.000 € 10.355.000 € 53.955.000 

B. Aantrekken en behouden talent € 2.700.000 € 10.200.000 € 3.400.000 € 3.995.000 € 20.295.000 

C. Innovaties met maatschappelijke impact € 31.700.000 € 18.000.000 € 4.750.000 € 0 € 54.450.000 

Totaal pijler A+B+C € 38.600.000 € 41.600.000 € 34.150.000 € 14.350.000 € 128.700.000 

Uitvoeringsorganisatie 1% € 1.300.000       € 1.300.000 

  € 39.900.000 € 41.600.000 € 34.150.000 € 14.350.000 € 130.000.000 

Totaal Regio Deal  € 130.000.000   
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8. Vooruitblik 2019 
 

Na de ontwikkeling en inrichting van de Regio Deal in 2018 zal 2019 in het teken staan van verder 

toekennen van financiële bijdragen aan projecten, het uitkeren van bedragen aan projecten op basis 

van declaraties en het monitoren van de afspraken in de Regio Deal. Zie onderstaand voor een korte 

vooruitblik per pijler. 

Pijler A: Onderscheidend voorzieningenaanbod 

In 2019 gaan naar verwachting elf nieuwe projecten uit pijler A van start. Een aantal projecten zijn gericht 

op het onderscheidende voorzieningenaanbod in de regio, zoals bijvoorbeeld het Eindhoven Design 

District, het Dedicated Conference Center of het Design Museum/Futurelab. Het jaar 2019 staat voor 

een aantal projecten uit de voorzieningenpijler nog in het teken van ontwikkeling, opbouw en onderzoek 

naar de haalbaarheid.  

Andere projecten zijn meer gericht op de versterking van het klimaat van design, cultuur en urban sports. 

Zo zal er geïnvesteerd worden in urban sports in de openbare ruimte, maar zullen ook de 

voorbereidende bouwwerkzaamheden van Area 51 (indoor en outdoor) plaatsvinden.   

Om het bereik van sport en cultuur te vergroten zal er geïnvesteerd worden in de professionalisering en 

het bereik van evenementen passend bij het profiel van de regio; technologie, kennis en design.  

  

Pijler B: Aantrekken en behouden talent 

De meeste projecten in pijler B zijn in 2018 al van start gegaan. Waar in 2018 de nadruk lag op het 

inrichten van de projecten zal in 2019 de uitvoering centraal staan. Twee projecten zullen naar 

verwachting in 2019 starten, het vergroten van de zichtbaarheid van startups en de financieringsregeling 

‘voorzieningen internationals'. Dit laatste project richt zich in de reeks ‘coming to - settling in - living in’, 

op het behoud van internationals in de regio. Hiervoor moet het voorzieningenniveau op een dusdanig 

niveau zijn, dat de kans vergoot wordt dat internationals zich blijvend vestigen in de regio. De inrichting 

en uitvoering van de financieringsregeling zal in 2019 starten.    

 

Pijler C: Innovaties  met maatschappelijke impact 

2019 zal in het kader staan van community building, uitvoering, en de eerste concrete oplossingen op 

straat. De projectorganisaties zijn ingericht, maar kunnen het niet alleen. Om de beoogde resultaten te 

bereiken dient een veelzijdig scala aan triple-helix partijen aan te sluiten bij de uitvoering. Het 

voortzetten van een sterke community building en samenwerking in de regio is hierbij cruciaal. 

Daarnaast zullen de eerste concrete sub-projecten van start gaan en middelen uit de Regio Deal 

ontvangen. Zo gaan de pilotprojecten begin 2019 van start in de Eindhoven Engine, zal PhotonDelta in 

Q1 2019 de eerste middelen richting projecten uitbetalen en starten er verschillende Smart Mobility 

projecten in de regio. Een mooie mijlpijl is hierbij ook de officiële opening van de Eindhoven Engine op 

15 april 2019 waar ook de aankondiging van de nieuwe call zal plaatsvinden. De effecten van 

innovatietrajecten zijn vaak pas op lange termijn merkbaar, maar binnen aan aantal projecten worden 

ook al op korte termijn concrete resultaten verwacht. 
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