Aan:

-colleges en raden van de 21 gemeentes
-portefeuillehouders en ambtenaren economie
Geachte burgemeesters, wethouders en leden van de gemeenteraden,
Vorige week stuurden wij u de voortgangsrapportages van de Brainport Nationale Agenda en de
Regio Deal. Deze keken natuurlijk vooral terug. Maar in de tussentijd gaat het werk gewoon door.
Afgelopen week heeft een nieuwe besluitvormingsronde van de Regio Deal plaatsgevonden. Daarin
zijn zes toezeggingen gedaan voor projecten uit de Voorzieningenpijler, te weten
‘Brainport Financieringsregeling regionale voorzieningen’, ‘Nationaal Zwemcentrum De Tongelreep’,
‘Urban Sportspark Eindhoven ('t Schoot)’, ‘STRP Upgrade’ en vervolgfinancieringen voor ‘DDW World Design Embassies (WDE)’ en ‘Design Museum voor de Toekomst’.
Met deze mail wil ik u graag op de hoogte houden van de voortgang en ook specifiek wijzen op het
project ‘Brainport Financieringsregeling regionale voorzieningen’. In totaal is hiervoor 7 miljoen euro
aan Rijksbijdrage voor beschikbaar. Tezamen met de benodigde regionale cofinanciering komt er
ruim 14 miljoen euro vrij aan investeringen in regionale voorzieningen via deze regeling. Het is
nadrukkelijk de bedoeling dat de gelden uit de financieringsregelingen ten gunste komen aan brede
voorzieningen. Het gaat in de Brainportregio zeker niet alleen om een goed vestigingsklimaat voor
internationale kenniswerkers, maar juist ook om een prettig woonklimaat voor alle 800.000 duizend
inwoners van onze regio. De financieringsregeling is bedoeld om regionale projecten te
ondersteunen. Dat kan op het schaalniveau van 21 gemeenten, maar ook op het schaalniveau van de
zogeheten subregio’s. Daarom worden gemeenten in de Kempen, Peel, Stedelijk Gebied Eindhoven
en het A2-gebied gevraagd om een gezamenlijke prioriteitenlijst voor de eigen subregio te maken.
Daarmee wordt de samenwerking tussen gemeenten nog verder versterkt en kunnen voorzieningen
geselecteerd worden die een bovenlokale impact hebben. Dit kan gaan om bijvoorbeeld
bereikbaarheid, sport en cultuur. Tot december van dit jaar wordt gewerkt aan de lijst met prioritaire
projecten. In de bijlage treft u een korte factsheet aan over deze regeling en de wijze waarop we
deze vormgeven. De gegevens van de Brainport-collega’s bij wie u met vragen of opmerkingen
terecht kunt zijn:
Didier Barrois d.barrois@brainportdevelopment.nl (Peel, Stedelijk Gebied Eindhoven)
Anne Verhaag a.verhaag@brainportdevelopment.nl (Kempen, A2-gemeenten
Met deze ronde besluitvorming telt het totaal aan Regio Deal projecten inmiddels op tot 23 in de
pijlers Voorzieningen, Talent, en Innovaties met maatschappelijk impact. Hiermee is tot op heden
74,2 miljoen euro aan rijksbijdrage gemoeid en 160 miljoen euro aan cofinanciering. Bijgaande de
link naar het persbericht: https://www.brainport.nl/nieuws-ontwikkelingen/investeringen-invoorzieningenniveau-van-hele-regio

Met vriendelijke groet,
Paul van Nunen
Directeur Brainport Development

