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VOORWOORD

Beste lezer,
Inmiddels trekken de gemeenten Son en Breugel, Best,
Veldhoven, Eindhoven en Waalre en de provincie NoordBrabant (met het Rijk in de startfase) al enige jaren samen
op voor de gebiedsontwikkeling Brainport Avenue. Doel is
de uitvoering van het programma Brainport Avenue tot
2020. Het programma is gerangschikt in de vijf gemeenten
langs de snelwegen aan de westzijde van Brainport. Dit
biedt miljoenen passanten die jaarlijks over het
snelwegennet van onze regio rijden de gelegenheid een
kijkje te nemen in deze dynamische omgeving. En we
kunnen hen laten zien wat we in Brainport allemaal kunnen
en vooral ook doen!

In het afgelopen jaar 2016 zijn we met Brainport Avenue
opnieuw druk bezig geweest met de uitvoering van het
geplande programma met de regionale samenwerking en
samenhang binnen de gebiedsontwikkeling als voortdurend
uitgangspunt. Daarnaast heeft er afstemming
plaatsgevonden tussen het ministerie van Economische
Zaken en de aan Brainport Avenue deelnemende
gemeenten over de rijkssubsidie van € 65 miljoen. Een
nieuwe tabel met daarin het verloop van de besteding van
de subsidie vindt u terug in dit jaarverslag.
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2017
De realisering van de ambitie van Brainport Avenue blijft
een belangrijk aandachtspunt voor de aangesloten
gemeenten. In de Brainportregio doen we dat graag door
het leggen van zoveel mogelijk verbindingen, vooral ook
met lokale ondernemers. We hebben in 2016 daarom
opnieuw een aantal interessante en afwisselende
netwerkcafés georganiseerd die door veel ondernemers
bezocht zijn. Daar kan Brainport Avenue haar verhaal
vertellen en de ondernemers onderling uitwisselen waar ze
mee bezig zijn. Ook voor 2017 rekenen we op een brede
betrokkenheid en blijvende inzet van overheid,
bedrijfsleven en kennisinstellingen uit de Brainport regio.
Uw ideeën, vragen en suggesties zijn van harte welkom.
Stuurgroep Brainport Avenue
Nicole Ramaekers, voorzitter
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INLEIDING

2016 stond weer in het teken van de verdere realisatie van Brainport Avenue. Het jaarverslag meldt wat is bereikt.
De overkoepelende thema’s van Brainport Avenue komen aan bod. Ook over de deelprojecten van de samenwerkende
gemeenten, de financiële verantwoording van die projecten en van het programmabureau, leest u in dit verslag.

Brainport – met Eindhoven als hart - speelt, als een van de
drie pijlers van de Nederlandse economie, samen met
Amsterdam Airport en Rotterdam Seaport - een doorslag
gevende rol in de voortdurende innovatie op het gebied
van gezondheid, mobiliteit, zorg voor schone energie en
gezond voedsel. Als innovatieve high tech regio is
Brainport goed voor een belangrijke bijdrage aan de
nationale industrie, export en een kwart van alle private
investeringen in R&D. Brainport levert 37 procent van alle
patenten die in Nederland jaarlijks worden geregistreerd.
Brainport Avenue is een gebiedsontwikkeling van (inter)
nationale betekenis aan de westkant van Brainport. Het
programma voor Brainport Avenue ligt in het gebied aan
beide zijden van de autosnelwegen tussen de
knooppunten Ekkersweijer, Batadorp, De Hogt en
Leenderheide. Deze Avenue is letterlijk de verbindende
schakel van deze toptechnologie regio. Het gebied
huisvest een belangrijk deel van de Nederlandse
kennisindustrie. De doorontwikkeling van dit gebied tot
een internationaal toonaangevende vestigingslocatie
voor kennisintensieve bedrijven en dé etalage van
Brainport is van groot belang voor de nationale economie.
De regio investeert fors in de ontsluiting en groen
structuur van het gebied. De cofinanciering van het Rijk
(ministerie van Economische Zaken) bedraagt
€ 65 miljoen. De cofinanciering is gekoppeld aan
kwaliteitsdragers. Deze kwaliteitsdragers zijn bedoeld om
de locatieontwikkeling bij gemeenten te faciliteren.

Kwaliteitsdragers Brainport Avenue
-	De ontwikkeling van het Groene Raamwerk in
Brainport Park is gericht op het versterken van natuuren landschapsontwikkeling en recreatiemogelijkheden.
En het verbinden van stad en land in de vorm van het
derde stadspark van Eindhoven. Het raamwerk bestaat
uit een samenhangend pakket investeringen in het
groen en het recreatief netwerk. Zo wordt tussen
centrum Eindhoven en centrum Oirschot de zogeheten
Groene Corridor gerealiseerd; een recreatieve
verbinding tussen de twee kernen.
- 	De wegenstructuur voor Brainport Park (Challenge
variant) omvat omvangrijke infrastructurele
maatregelen voor de ontsluiting van de regio. Denk aan:
ontlasting van A2/N2, verbeterde bereikbaarheid van
Eindhoven Airport, goede bereikbaarheid van de te
bouwen Brainport Industries Campus, Westfields, GDC
Acht en Flight Forum. De maatregelen bestaan onder
andere uit: verbreding van de Anthony Fokkerweg met
een nieuwe rechtsafverbinding nabij Novotel (verbeterde
aansluiting op N2), het doortrekken van de Spottersweg
richting Anthony Fokkerweg en een nieuwe weg tussen
de A58/aansluiting Best/Erica en GDC Acht.
-	Aansluiting A67 - Veldhoven-West: belangrijk voor de
bereikbaarheid van bedrijventerrein De Run en het
complex van ASML en Máxima Medisch Centrum (MMC).
-	Veldhoven De Run: verbetering van bereikbaarheid en
ruimtelijke kwaliteit van bedrijventerrein De Run tot een
hoogwaardige entree van Brainport.
-	Slowlane (conflictvrij snelfietspad en ecologische
verbinding): belangrijke fysieke en duurzame koppeling
van de economische hotspots in Brainport Avenue.
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UITVOERING REGIONALE GEBIEDSONTWIKKELING

Het programmabureau Brainport Avenue en het Kwaliteitsteam bewaken de ambitie voor de ruimtelijke kwaliteit
rond het snelwegennetwerk A2 (Ekkersweijer), A50 (Ekkersrijt), A58 (Batadorp) en A67 (De Hogt). De gemeenten Son
en Breugel, Best, Eindhoven, Veldhoven en Waalre en de Provincie Noord-Brabant hebben dat in een
bestuursovereenkomst vastgelegd.

De stuurgroep is eindverantwoordelijk voor het
programma en de daarbij behorende kwaliteit van
Brainport Avenue en neemt hiervoor besluiten.
Samenstelling Stuurgroep Brainport Avenue
De gemeenten van Brainport Avenue benoemden
mevrouw Nicole Ramaekers, wethouder van Veldhoven,
tot voorzitter van de stuurgroep ‘Brainport Avenue’. De
andere leden van de stuurgroep zijn: Hans Gaillard
(burgemeester van Son en Breugel), mevr. Peet van de
Loo (wethouder Best), Wilbert Seuren (wethouder
Eindhoven), Jan Brenninkmeijer (burgemeester van
Waalre), Erik van Merrienboer (Gedeputeerde provincie
Noord-Brabant), mevr. Elly Blanksma (ad hoc lid MRE) en
Piet Machielsen (ad hoc lid Oirschot), Luc Pacilly
(adviseur Rijkswaterstaat), Jan Roos (programmamanager
Eindhoven, secretaris Brainport Avenue).

Om de ontwikkeling van Brainport Avenue te begeleiden
zijn regie en coördinatie noodzakelijk; er zijn veel partijen
betrokken bij deze grootschalige gebiedsontwikkeling.
Het programmabureau ondersteunt de stuurgroep.
Het bureau is ingericht en ondergebracht bij de gemeente
Eindhoven. Deze gemeente is de formele rechtspersoon
en beheert namens de stuurgroep formeel-juridisch de
rijksbijdragen. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor
de ontwikkeling, uitvoering en exploitatie van de
deellocaties. Gemeenten rapporteren periodiek over de
voortgang van de projecten aan het programmabureau.
Brainport Avenue zoekt daarbij aansluiting bij de
reguliere gemeentelijke planning- en controlcyclus.
Het programmabureau stimuleert en bewaakt de
realisatie van de kwaliteitsdragers en coördineert de

realisatie van de ‘Slowlane’. Naast het bewaken van de
samenhang, is het programmabureau verantwoordelijk
voor de realisatie van drie overkoepelende thema’s:

Het Kwaliteitsteam borgt de kwaliteit van de plannen in
dit ruimtelijk domein. Voor de criteria en werkzaamheden
van het Kwaliteitsteam zie pagina 17.

Ruimtelijke kwaliteit: het behoud van hoogwaardige
kwaliteit is belangrijk voor de uitstraling en de waarde
ontwikkeling van het gebied op lange termijn.

Projectgroep
Een centrale positie in de uitvoering van het project is
weggelegd voor de projectgroep. De projectgroep is de
stuwende kracht en adviseert de stuurgroep. De projectgroep toetst de kwaliteit van de producten. Ieder lid van
de projectgroep is verantwoordelijk voor de inzet van de
eigen gemeentelijke organisatie. Ze zijn de interne
procesmanagers en aanspreekpunten voor het
programmabureau.

Kunst en licht: met kunst en licht kan op een relatief
eenvoudige manier de beeldvorming van Brainport
Avenue verbeterd worden.
Communicatie: bekendheid, betrokkenheid en positieve
associaties bij Brainport Avenue zijn essentieel voor het
slagen van deze grootschalige gebiedsontwikkeling.
Het programmabureau maakt gebruik van de
deskundigheid van een onafhankelijk Kwaliteitsteam. Dat
team bestaat uit drie personen: voorzitter is mevr. Maike
van Stiphout, hoofdontwerper en directeur van bureau DS
Landschapsarchitectuur.
Leden zijn: Mendel Robbers, zelfstandig architect en
eigenaar van Studio YYY en Michel Heesen, eigenaar
Architecture & landscape design, sinds maart 2016 lid.

De leden van de projectgroep zijn: Eef Mengers
(Son en Breugel), Erik de Ruiter (Best), mevr. Anneke
Coolen-Pero (Eindhoven), Jan Roos (voorzitter), Leon
Busschops (Veldhoven), Dirk Dings (Waalre) en Hans
Roozen (provincie Noord-Brabant).
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SON EN BREUGEL
In 2016 is een start gemaakt met het
uitvoeringsprogramma van het nieuwe Masterplan
Ekkersrijt. Uit het uitvoeringsprogramma zijn de
projecten Visie Sciencepark, Visie Eindhovenseweg en de
Ecologische Verbindingszone Ekkersrijt opgepakt. De
aanbesteding voor de Visie Sciencepark is in 2016
afgerond, voor de Eindhovenseweg is de aanbesteding in
2016 gestart, maar zal pas in het volgende jaar worden
afgerond. Voor de Ecologische verbindingszone wordt een
haalbaarheidsstudie gedaan. Daarnaast heeft de
gemeenteraad van Son en Breugel besloten om de
straatverlichting te gaan verledden, ook het bedrijvenpark
Ekkersrijt. Dit verledden van het bedrijvenpark is ook een
van de projecten uit het uitvoeringsprogramma. De
middelen zijn hiervoor vrijgemaakt. Tot slot is er gestart
met de aanleg van het eerste deel van de Slowlane op het
grondgebied van Son en Breugel. Afronding wordt begin
2017 verwacht. Daarna worden de overige delen van de
Slowlane opgepakt. Voor deze delen zijn in 2016
voorbereidende studies verricht.

BEST
In december 2014 heeft de gemeenteraad van Best het
besluit genomen over een integrale structuurvisie voor
Best-Zuid, genaamd ‘Groene mantel met rode knopen’.
Dit gebied maakt deels onderdeel uit van de Brainport
Avenue. De directe aanleiding voor het opstellen van de
structuurvisie is een aantal concrete initiatieven in het
gebied. Zo zijn er bijvoorbeeld plannen om ‘Park
Batadorp’ (oftewel de ‘Mispelaar’) ten westen van het
spoor tot ontwikkeling te brengen. De vestiging van een
viersterren hotel nabij het knooppunt Ekkersweijer is
momenteel in procedure. Philips Healthcare heeft
planologische ruimte gekregen om hun ideeën voor een
Campus mogelijk tot uitvoering te brengen.

Verder werkt de gemeente Best in samenwerking met
Eindhoven en Oirschot aan een aantal ruimtelijke
procedures (bestemmingsplannen, PlanMER) voor
Brainport Park, met daarbinnen onder meer het
bedrijventerrein Brainport Industries Campus en
infrastructuur (de zogenoemde ‘Challengeontsluiting’).
Deze ontwikkelingen zijn (deels) gelegen op grondgebied
van de gemeente Best binnen Brainport Avenue.
De gemeente Best heeft een alternatief tracé voor de
Slowlane onderzocht. Uitkomst hiervan is dat uitgegaan
blijft worden van het zuidelijke tracé, maar dat voor enkele
lastige knelpunten hierbij het oorspronkelijke tracé wordt
aangepast. Momenteel wordt in samenwerking met de
gemeente Son en Breugel ten zuiden van de recreatie- en
visplas Ekkersweijer, een deel van de Slowlane aangelegd.

VELDHOVEN
De Run is een bedrijvenlocatie van bovenregionaal belang
aan de Brainport Avenue. Hier is ruimte voor hightech
bedrijven zoals ASML. Om de ontwikkelingen van
gevestigde én nieuwe bedrijven te faciliteren, werkt de
gemeente Veldhoven samen met BOM Bedrijfslocaties en
het bedrijfsleven aan het toekomstbestendig maken van
het bedrijventerrein. Sleutelwoorden in de plannen zijn
bereikbaarheid en aantrekkelijkheid.
Kempenbaan gereconstrueerd
Het gedeelte van de Kempenbaan nabij het Máxima
Medisch Centrum en ASML is verbreed en volledig
opengesteld.
Ook de toeleidende wegen en fietspaden zijn
gereconstrueerd om de capaciteit van de weg te
vergroten. Het verkeer kan hiermee al profiteren van een
verbeterde doorstroming op De Run.
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Kempenbaan aansluiten op A67
De volgende stap in de werkzaamheden is de aanleg van
een nieuwe aansluiting van de Kempenbaan op de A67 en
de verbreding van de Kempenbaan bij Veldhoven Dorp.
Het bestemmingsplan Kempenbaan-West is op 17 maart
2015 vastgesteld door de gemeenteraad. Dit bestem
mingsplan maakt de realisatie van de aansluiting op de
A67 en verbreding van de Kempenbaan mogelijk. Ook het
voorlopig ontwerp is in 2015 afgerond. Daarmee zijn twee
belangrijke mijlpalen in het project behaald. De aan
bestedingsprocedure voor de uitvoering van het project is
in 2016 voortgezet. De definitieve gunning van het werk
aan een aannemer zal plaatsvinden zodra het
bestemmingsplan onherroepelijk is. Naar verwachting
starten de eerste werkzaamheden voor de nieuwe
aansluiting op de A67 medio 2017. Zodra die gereed is gaat
de schop in de grond voor de verbreding van de
Kempenbaan bij Veldhoven Dorp.
Ook de Kempenbaan en de Karel de Grotelaan/
Meerveldhovenseweg bij de aansluiting op de N2 worden
gereconstrueerd om de capaciteit te vergroten en
doorstroming te verbeteren. In 2016 is het ontwerptraject
voortgezet in samenwerking met de gemeente Eindhoven.
De fase van verkeersstudie en schetsontwerp is afgerond.
In 2017 wordt gestart met het opstellen van het definitief
ontwerp, waarna de noodzakelijke planologische
procedures worden opgestart. De werkzaamheden starten
nadat de Kempenbaan bij Veldhoven Dorp verbreed is.

WAALRE
Naast het snelfietspad is de ontwikkeling van het
Dommeldal op de grens van Eindhoven, Veldhoven en
Waalre een apart onderdeel van het Slowlane-project.
De focus is hier gericht op het ontwikkelen én beleven van

natuur, landschap en recreatie rond verkeersknooppunt
‘De Hogt’ en het riviertje ‘de Dommel’. Een nieuw fietspad
haakt hier straks aan op de Slowlane. Ook wordt het
landschap vanaf de snelweg beter beleefbaar.
Met de partijen (gemeenten Eindhoven, Veldhoven en
Waalre, Provincie Noord Brabant, Waterschap
De Dommel, Natuurmonumenten, ZLTO,
Brabants Particulier Grondbezit en drinkwaterbedrijf
Brabant Water) in het gebied is de dialoog gestart over
deze gebiedsontwikkeling om de ambities goed vast te
leggen en gezamenlijk op te kunnen trekken. Dit heeft
geleid tot een ambitiekaart die bestuurlijk is vastgesteld.
Tevens hebben partijen in 2016 een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor de uitvoering en financiering
van deze plannen. Er is reeds aanvullende fnanciering
verworven via het Groen Ontwikkelfonds Brabant en via
het project ‘Grenscorridor N69’ waar een overlap mee is.
Met derden wordt nog gesproken over een bijdrage in
de kosten.
De gehele ontwikkeling is besproken met het Kwaliteits
team Brainport Avenue. Naar aanleiding van dit gesprek
heeft het team aan de voorkant advies uitgebracht.
Naar aanleiding van het bestuurlijk vastgestelde
ambtieplan heeft de gemeente Waalre een plan van
aanpak opgesteld om deze doelen te realiseren.
Essentieel hierbij is de grondstrategie. Door de inzet van
haar eigen grondposities en waar mogelijk nog te
verwerven gronden wordt geprobeerd een kavelruil op te
starten. Verwachting is dat in 2017 door grondruil
percelen beschikbaar komen voor natuurontwikkeling,
landschap en recreatie. Ook de landbouw kan hiervan

mee profiteren door een betere verkaveling van de
bedrijven. Daarna zal worden overgegaan tot inrichting
van deze gronden.
De voorbereidingen voor de aanleg van de (recreatieve)
fietspaden in het gebied zijn getroffen. Deze haken straks
aan op de Slowlane. Aanleg is voorzien in 2017.
Middels het toepassen van co-creatie is in 2016 tevens
een start gemaakt met het verder uitwerken van het
ambitieplan. Dit moet leiden tot een uitvoerings
programma voor de periode na 2017.

EINDHOVEN
Brainport Park
In Brainport Park, in het noord-westen van Eindhoven
komt een aantal belangrijke ontwikkelingen samen. Er
komt een nieuwe innovatieve campus voor de
toeleverende bedrijven in Brainport, er wordt
geïnvesteerd in een betere bereikbaarheid van de regio
door de aanleg en verbetering van de wegenstructuur én
de kwaliteit van recreatie en groen krijgt een belangrijke
impuls.
www.eindhoven.nl/brainportpark
Brainport Industries Campus kan van start
Brainport Park in Eindhoven gaat een rol spelen op
wereldniveau, met Brainport Industries Campus als
hoofdmotor. De campus wordt de thuishaven van de
toeleverende bedrijven in de Brainport-keten. Op basis
van de open supply-chain aanpak werken high tech
mechatronicabedrijven, kleinere systeembedrijven en
specialistische kennistoeleveranciers samen. Door open
innovatie en kennisdeling gaan ze dat samen realiseren.
De campus is van groot strategisch belang voor de
maakindustrie en zeer belangrijk voor de
werkgelegenheid. In september 2016 werd het
bestemmingsplan voor cluster 1 onherroepelijk.
Het initiatief voor de campus komt van de industrie zelf.
Bij de totstandkoming werkt ontwikkelaar VolkerWessels
(onderneming SDK Vastgoed) nauw samen met Brainport

Industries, de provincie Noord-Brabant, de Brabantse
Ontwikkelingmaatschappij (BOM) en de gemeente
Eindhoven. Het te bouwen atrium krijgt ook een
belangrijke maatschappelijke functie voor bijvoorbeeld
innovatie, publiek en onderwijs. In 2018 neemt eerste
huurder KMWE zijn intrek.
www.brainportindustriescampus.nl
Recreatie en groen in Brainport Park
In deze fase van het Groene Raamwerk in Brainport Park
wordt met name ingezet op verbindingen realiseren
tussen de verschillende deelgebieden in Brainport Park
en op de verbinding met de omliggende omgeving.
Brainport Park bestaat namelijk uit prachtige, maar nog
geïsoleerde, deelgebieden zoals GGzE Landgoed
De Grote Beek, het bosgebied rondom de Campus
Internationale School Eindhoven, Landgoed de Wielewaal
en het groengebied tussen de A2/N2 en het
Beatrixkanaal. Barrières zoals A2/N2, de spoorlijn en
Anthony Fokkerweg worden de komende jaren geslecht
om zo de recreatieve beleving van het derde stadspark
van Eindhoven te vergroten en te versterken.
De Groene Corridor, de recreatieve verbinding tussen het
18 Septemberplein in Eindhoven en de Markt in Oirschot
krijgt steeds meer vorm. Er is een nieuw ontwerp voor de
Zwaanstraat in Eindhoven. In 2017 krijgt deze dezelfde
inrichting en uitstraling als de Oirschotsedijk: alle ruimte
voor langzaam verkeer en afsluiting voor het doorgaand
gemotoriseerd verkeer.
Brabants Landschap, de gemeenten Oirschot en
Eindhoven en het IVN werken intensief samen om deze
verbinding te realiseren en aantrekkelijk te maken voor
recreanten. In 2016 zijn vele gastheren aan de Groene
Corridor reeds actief geworden. Zij vervullen een
belangrijke rol bij de beleving van de Groene Corridor.
www.groenecorridor.nl
Bereikbaarheid
Goede verbindingen, ook internationaal, zijn voor de
Brainport-regio zeer belangrijk. Voor de ontwikkeling van
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de hele regio, inclusief Eindhoven Airport moet de
bereikbaarheid nu en in de toekomst gewaarborgd zijn.
In juni 2016 is het ontwerp van de vernieuwde wegen
structuur gepresenteerd. Op basis hiervan wordt de
bestemmingsplanprocedure doorlopen (2016/eerste
helft 2017).
De nieuwe wegenstructuur wordt in samenwerking met
Rijkswaterstaat, de gemeenten Best, Eindhoven en
Oirschot vormgegeven. De wegenstructuur omvat
verschillende trajecten:
•	Grotere capaciteit van de Anthony Fokkerweg,
realiseren van aansluitingen op de N2 en richting
Flight Forum
•	Aanleggen van een parallelstructuur westelijk langs het
Beatrixkanaal tussen de A58 en Anthony Fokkerweg
(waaronder Spottersweg) en bijbehorende aansluiting
op de Landsardseweg en de Luchthavenweg
•	Aanleggen van een verbindingsweg tussen GDC Acht
en de A58
•	Realisatie van een hoogwaardig openbaar vervoer
(HOV-)verbinding op de Landsard.

SLOWLANE
De Slowlane is het visitekaartje van Brainport Avenue. Het
snelfietspad verbindt de economische toplocaties in
Brainport. Het is de imagodrager voor Brainport Avenue.
De kern van de Slowlane is een zoveel mogelijk conflictvrije
fietsroute van 32 kilometer; het fietspad verbindt de
kennis- en hightechcampussen van Brainport duurzaam met
elkaar. In 2015 is het eerste deel van ruim 4 kilometer
Slowlane in gebruik genomen. Het betreft het deel aan de
oostzijde van het Beatrixkanaal, tussen Meerhoven en de

onderdoorgang van de A58 bij Best. Het intensief gebruikte
fietspad is ook van faunavriendelijke LED-verlichting
voorzien. In de binnenstad van Eindhoven zijn de Slowlanetrajecten uitgevoerd: Bleekweg en Stratumsedijk. Hier krijgt
de Slowlane het uiterlijk van een zorgvuldig ingepaste
fietsstraat. Door de gemeenten Waalre, Eindhoven, Best,
Veldhoven en Son en Breugel is overlegd over een
herverdeling van Slowlane middelen. Dit naar aanleiding
van besluitvorming over de Slowlane in Best; deze resul
teerde in het vrijvallen van een deel van de rijkssubsidie van
Best. Na intensief overleg tussen alle gemeenten is een
herverdeling gerealiseerd en zijn de afgesproken subsidies
aan betrokken gemeenten uitgekeerd. In 2016 en later leidt
dit in de diverse gemeenten tot de aanleg van diverse
Slowlane trajecten. Zo wordt bijvoorbeeld door de
gemeenten Best en Son en Breugel de Slowlane aangelegd
ten zuiden van de recreatie- en visplas Ekkersweijer.

BRAINPORT AVENUE CAFÉ
Ondernemers zijn nieuwsgierig naar de bredere ontwikke
lingen in het gebied waar zij gehuisvest zijn. De Brainport
Avenue Cafés zijn daarom een nuttig middel om de ambitie
van Brainport Avenue uit te dragen. De gekozen vorm blijkt
aan te slaan: op bezoek bij een interessant bedrijf, een
informatieve rondleiding en nieuwe relaties ontmoeten.
Op deze informele manier hebben we in 2016 bezoeken
gebracht aan PANalytical in Eindhoven Noord-West,
Evoluon Eindhoven en EcoRacks BV.
Ook voor 2017 wordt een interessant programma opgesteld;
de inbreng van de overheden én ondernemers speelt daarin
een nadrukkelijke rol.

BRAINPORT CITY

MIRT BRAINPORT CITY 2020 – 2040
Naast het uitvoeringsprogramma van Brainport Avenue
is de afgelopen periode gewerkt (door de project- en
stuurgroep Brainport City) aan het adaptieve programma
van Brainport City. Dit programma is het resultaat van
het MIRT onderzoek Brainport Avenue 2020 -2040 en
focust met name op de schaalsprong in (hoog)
stedelijkheid van Brainport. Hierna vindt u meer
informatie over het onderzoek en het adaptieve
programma.
Vanuit Brainport City is de navolgende informatie
aangeleverd.
Brainport City
Brainport Avenue is de ruimtelijke ontwikkeling van het
gebied grenzend aan de A2 tot 2020. Voor de periode 2020
- 2040 is voor de doorontwikkeling van Brainport Avenue in
gezamenlijk opdrachtgeverschap met Rijk en Gemeente
Eindhoven een Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte
en Transport (MIRT)-onderzoek uitgevoerd. Dit heeft geleid
tot het opstellen van de Gebiedsvisie Brainport City, die is
vastgesteld in 2014. in het BO MIRT (bestuurlijk overleg met
Minister van IenM). Hierna is de visie Brainport City met
alle partijen uitgewerkt in een adaptief programma. In 2016
is hieraan met diverse partners gewerkt.

Regionale bijdrage stuurgroep en projectgroep Brainport
Avenue
Via regionaal overleg, afstemming in de project- en
stuurgroep Brainport Avenue, zijn de gemeenten van het
huidige programma Brainport Avenue aangehaakt; inclusief
de gemeenten Helmond en Oirschot. In de gebiedsvisie het
adaptief programma, is een aantal quick wins benoemd,
deze hebben ook een relatie met het huidige programma
van Brainport Avenue.
Van Brainport Avenue naar Brainport City
De programma’s van Brainport Avenue en Brainport City
overlappen elkaar, vooral op het onderdeel Bereikbaarheid.
De ambitie voor Brainport is om ook na 2020 tot de
internationale top te blijven behoren, voortbouwend op
kernbegrippen Technologie, Design en Kennis. Essentieel is
een kwaliteitssprong in stedelijke cultuur, betere
bereikbaarheid via weg en spoor en het versterken van
relaties tussen arbeidsmarkten, dienstensectoren en
kennisclusters.
Een schaalsprong van Brainport Avenue naar Brainport City.
Dit nieuwe concept richt zich op een internationaal
aantrekkelijk gebied waarin hotspots van stedelijkheid,
economie en kennis zich ontwikkelen. Brainport City moet
de icoon worden die als een magneet werkt op
investeerders, kenniswerkers en nieuwe bedrijven.

Stapsgewijze ontwikkeling adaptief programma
De gebiedsvisie is geen blauwdruk, maar zet een stip op de
horizon. Brainport City ontwikkelt zich stapsgewijs.
Hiervoor is een zogeheten ‘adaptief programma’ opgesteld,
een uitvoeringsagenda met ruimte voor aanpassing aan
veranderende omstandigheden.
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ADAPTIEF PROGRAMMA BRAINPORT CITY

Quick Wins
Naast het adaptief programma wordt ook gewerkt aan
een aantal Quick Wins uit de gebiedsvisie.
Deze hebben ook een relatie met het huidige programma
van Brainport Avenue.

2)	Multimodaal transferpunt: stapsgewijs ontwikkelen
vervoersknoop Acht en Best, gekoppeld aan HOV,
parkeervoorzieningen en upgrading Airport Shuttle.
Een en ander met een goede inpassing in het gebied.

Het gaat om:
-	Het opwaarderen van de Airport shuttle van Eindhoven
Station naar Eindhoven Airport.
-	Het toekennen van een Crisis- en Herstelwet status
aan de Brainport Industries Campus (BIC) en opstellen
van een bestemmingsplan. In 2015 is reeds bekend
geworden dat het bedrijf KMWE naar de BIC campus
verhuist; de verwachting is dat het bedrijf in 2017 van
start gaat. Het bestemmingsplan Is gereed.
-	Realiseren van de Challengevariant
(aansluiting A2/N2).

3)	Betrouwbaarheid hoofdwegennet: uitvoeren van
bereikbaarheidspakket Zuid-Nederland:
	o.a. A58 / A67, planuitwerking en Challengevariant
(wegontsluiting Eindhoven Airport). Daily Urban
System / HOV : Opschalen en verder uitbouwen van
HOV inclusief HOV 3 van Winkelcentrum Woensel
naar Airport.

Adaptief programma – majeure opgaven
In het adaptief programma zijn de volgende stappen tot
2020 het meest urgent:
1)	Internationale verbindingen: uitvoeren
Ontwikkelagenda Grensoverschrijdend Spoorvervoer
met de IC verbinding tussen Eindhoven-VenloDüsseldorf.

5)	Ontwikkeling betreft integrale uitbouw Brainport
Avenue tussen Strijp S en Oirschot (recreatie, werk,
bereikbaarheid).

4)	Centrum/ Station Eindhoven: versterken
vestigingsklimaat: schaalsprong in hoogstedelijke
dynamiek en omgevingskwaliteit.
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KWALITEITSTEAM

Kwaliteitsteam
Om de ruimtelijke kwaliteit te borgen hebben de
gemeenten Eindhoven, Veldhoven, Best, Waalre en Son en
Breugel een convenant getekend. Hierin staat dat een
Kwaliteitsteam de ruimtelijke plannen in het gebied
begeleidt. Het team probeert daarbij om initiatiefnemers
in een zo vroeg mogelijk stadium te inspireren met
aansprekende ideeën. Het team brengt advies uit aan de
betrokken gemeenten en aan de initiatiefnemers.
Criteria voor ruimtelijke kwaliteit
Het document ‘Criteria voor ruimtelijke kwaliteit in
Brainport Avenue’ fungeert als handvat voor het
Kwaliteitsteam.
In dit document is de ruimtelijke en kwalitatieve opgave
voor Brainport Avenue verwoord. Deze opgave beslaat
25 kilometer snelweg en bovenal 3.250 hectare te (her)
ontwikkelen grond, waarvan 1.140 hectaren natuur.
Het dragend element van deze ontwikkeling is de snelweg
zelf. De kwaliteit van de snelweg wordt gekoesterd en zal
worden versterkt. Per te ontwikkelen deelgebied staan
richtlijnen opgenomen over de gewenste oriëntatie en
plaatsing van bouwblokken, de bouwhoogte en bouw
dichtheid, de ontsluitingsstructuur, de parkeeroplossing
en de groenstructuur. Bovendien worden voorzichtige
uitspraken gedaan over de gewenste architectuur en
reclame uitingen.
In 2014/2015/2016 adviseerde het Kwaliteitsteam over
diverse onderwerpen. Deze adviezen zijn:
2014
Maart
Mei

Mei
Augustus

bouw van een hotel in
Waalre
Structuurvisie Groene
Mantel met Rode
Knopen
lichtreclames Philips
Health Care
Twee kunstwerken
Kempenbaan

2015
Mei

Juli
December

2016
Mei
Juni
Oktober
November

GDC Noord, bouw
twee geschakelde
logistieke hallen
bouw van een hotel in
Best
Brainport Industries
Campus
kwaliteitsboek

Eindhoven

De Run
businesscase
Challengemaatregelen VO
Dommeldal - De Hogt
Verbeeld ambitie
De Run WeRun
continues

Veldhoven

Best
Eindhoven

Eindhoven
Waalre
Veldhoven

Werkwijze
De voorzitter van het Kwaliteitsteam presenteert deze
adviezen periodiek aan de stuurgroep. Het Kwaliteitsteam
ziet de reacties van de gemeenten graag terug.
De adviezen worden niet altijd overgenomen. Het
Kwaliteitsteam vraagt aandacht van de gemeenten voor
het tijdstip waarop het team wordt ingeschakeld. Tijdige
inschakeling biedt alle partijen de gelegenheid de
adviezen sterk aan kracht te laten winnen. Het Kwaliteits
team kan dan met de ontwerpers van de gemeenten in
een vroeg stadium sparren. Met name in 2016 is het
Kwaliteitsteam in een vroegtijdig stadium ingeschakeld.
De advisering wint daarmee aan zeggingskracht.

Waalre
Best

Best
Veldhoven
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FINANCIËN

RIJKSBIJDRAGE
Brainport Eindhoven en het Rijk hebben gezamenlijk de
businesscase Brainport Avenue opgesteld.
De totale investeringskosten zijn destijds geraamd op
€ 472 miljoen. De opbrengsten, subsidies (waaronder een
provinciale subsidie van € 26 miljoen) en externe
bijdragen, zijn geraamd op € 380 miljoen. De businesscase
sluit daardoor op - € 92 miljoen.
Het Rijk heeft in 2010 een subsidie van € 75 miljoen
toegekend aan het Samenwerkingsverband Regio
Eindhoven (SRE). In 2012 is een gedeeltelijke herziening
op de businesscase opgesteld (het Parkplateau,
oorspronkelijk geraamd op € 33,5 miljoen, is ingeruild
voor Het Groene Raamwerk: geraamd op € 15 miljoen.
De investeringskosten verminderen daardoor met
€ 18,5 miljoen tot € 453,5 miljoen. De opbrengsten blijven
gelijk. De businesscase sluit op € -73,5 miljoen.
Het Rijk heeft in 2012 zijn bijdrage naar beneden bijgesteld.
Het bedrag is € 65 miljoen. De rijksbijdrage is toegekend
aan de volgende projectonderdelen/kwaliteitsdragers:
• Het Groene Raamwerk, voorheen Parkplateau
15
• Maatregelen Challengevariant
15
• Aansluiting A67 (Veldhoven West)
15
• Veldhoven (De Run)
10,5
• Slowlane
9,5
Totaal
65
Met de rijksbijdrage is het tekort op de businesscase
teruggebracht naar € 8,5 miljoen.
De provincie Noord-Brabant heeft aanvullend op de
rijksbijdrage in 2010 een subsidie aan de gemeente
Veldhoven verleend van € 2,5 miljoen ten behoeve van
De Run. Het SRE heeft in 2011 een subsidie aan de
gemeente Eindhoven verleend van € 2,5 miljoen ten
behoeve van de Noordelijke aansluiting A2. Daarmee is
het totale tekort teruggebracht tot € 3,5 miljoen. In de
uitvoeringsfase zullen betrokken gemeenten dit tekort
terugbrengen door de kosten verder te verlagen en
proberen de opbrengsten te verhogen.
Ook heeft het Rijk, in het kader van het programma
“Beter Benutten”, een bedrag van € 8,4 miljoen beschik
baar gesteld voor de herinrichting van het gedeelte van de
Kempenbaan Midden (Veldhoven). Dit bedrag maakt geen
onderdeel uit van de businesscase Brainport Avenue.

Voorschotten
Het Rijk heeft in 2011 een voorschot op zijn bijdrage
verleend van € 40,725 miljoen.
Daarvan zijn bijdragen toegewezen aan:
• Aansluiting A67 (Veldhoven West) 			
• Parkplateau (Landelijk Strijp) 			
• Maatregelen Challenge variant 			

15
25
0,725

De rijksbijdrage voor het Parkplateau mag worden ingezet op
• Het Groene Raamwerk 			
15
• Slowlane 			
9,5
• Maatregelen Challenge variant 			
0,5
In 2012 heeft het SRE het gehele voorschot ten behoeve
van de Aansluiting A67 overgemaakt naar de gemeente
Veldhoven. In 2013 heeft het SRE het gehele voorschot
ten behoeve van het Groene Raamwerk Landelijk Strijp
overgemaakt naar de gemeente Eindhoven. De
gemeenten Eindhoven en Best hebben een deel van het
voorschot voor de Slowlane in 2013 ontvangen.
In 2014 heeft het Rijk bedragen uitgekeerd. Deze voor
schotten zijn in nauw overleg en in overeenstemming met
de programmamanager Brainport Avenue door de
betrokken gemeenten rechtstreeks aangevraagd. Ook de
uitbetaling van het Rijk aan de betrokken gemeenten
heeft rechtstreeks van het Rijk aan de gemeenten
plaatsgevonden. Het gaat hierbij om de volgende
rijksbijdragen (in miljoen euro):
• Maatregelen Challengevariant
13,775
• Veldhoven (De Run)
1,0
Het bedrag van de Maatregelen Challengevariant van
€ 0,5 miljoen is in 2014 ten gunste van het Eindhovense
project geboekt. Het restantbedrag voor Veldhoven
(De Run) ad € 9,5 miljoen is bij besluit van 9 juli 2015 via
de decentralisatie uitkering Gemeentefonds (GF)
rechtstreeks ter beschikking gesteld aan de gemeente
Veldhoven.
In de beschikking van 3 november 2016 heeft de minister
van Economische Zaken de wijze van verantwoording van
het rijkssubsidie voor Brainport Avenue opnieuw en
gewijzigd vastgesteld.

FINANCIËN

SAMENVATTING RIJKSBIJDRAGE BRAINPORT AVENUE (x € 1 miljoen)
Deelproject

Rijksbijdrage

Uitkering aan SRE/
Programmabureau

Uitkering aan gemeente
* rechtstreeks van Rijk

Maatregelen Challengevariant
Eindhoven

15

0,725
0,5

Eindhoven:
Eindhoven:
*Eindhoven:

0,725
0,5
13,775

Aansluiting A67
Veldhoven

15

15

Veldhoven:

15

Het Groene Raamwerk
(voorheen Parkplateau)
Eindhoven

15

15

Eindhoven:

15

Slowlane

9,5

9,5

Eindhoven
Best
Son en Breugel
Waalre
Veldhoven
De Run Veldhoven

Totaal 		

				

9,5

Eindhoven:
4,3
Best:
2,0
Son en Breugel: 1,3
	Waalre:
1,1
Veldhoven
0,8
10,5

65

40,725

		*Veldhoven:
Decentralisatie
uitkering GF

1,0
9,5

		Via SRE
Rechtstreeks
GF Veldhoven

40,725
14,775
9,5

GF= Gemeentefonds
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VERANTWOORDING BESTEDINGEN RIJKSSUBSIDIE
VERANTWOORDING BESTEDINGEN RIJKSSUBSIDIE
Deelproject

Gemeente

Subsidie in
Euro

Uitgaven
t/m 2014

Uitgaven
2015

Uitgaven
t/m 2015

Uitgaven
2016

Uitgaven
t/m 2016

01 Maatregelen
Challenge

Eindhoven

15.000.000

0

433.417

433.417

1.450.361

1.883.778

02 Groene
Raamwerk

Eindhoven

15.000.000

490.694

632.831

1.123.525

- 114.017

1.009.508

03 Aansluiting A67

Veldhoven

15.000.000

1.479.077

644.572

2.123.649

461.204

2.584.853

04.1 De Run

Veldhoven

1.000.000

875.437

124.563

1.000.000

0

1.000.000

05.1 Slowlane

Eindhoven

4.288.608

1.202.023

1.393.522

2.595.545

714.669

3.310.214

fase 1a

874.175

1.161.648

1.364.232

2.525.880

471.538

2.997.418

fase 1b

446.829

0

0

0

0

0

fase 1c

1.022.603

40.375

29.290

69.665

42.875

112.540

fase 2a

1.134.000

0

0

0

0

0

fase 2b

365.000

0

0

0

0

0

fase 2c

203.000

0

0

0

0

0

fase 2d

243.000

0

0

0

200.256

200.256

2.055.245

393.416

165.950

559.366

67.064

626.430

05.2 Slowlane

Best

05.3 Slowlane

Son en
Breugel

1.257.596

0

0

0

43.978

43.978

05.4 Slowlane

Waalre

1.090.886

0

0

0

3.419

3.419

05.5 Slowlane

Veldhoven

810.000

0

0

0

0

0

TOTAAL
Specifieke
uitkering

Brainport
Avenue

55.502.335

4.440.647

3.394.855

7.835.502

2.626.678

10.462.180

04.1 De Run
Gemeentefonds

Veldhoven

9.500.000

0

149.209

149.209

296.223

445.432

65.002.335

4.440.647

3.544.064

7.984.711

2.922.901

10.907.612

TOTAAL
Brainport Avenue

DOORKIJK 2017

In 2017 gaan de samenwerkende gemeenten van het programma Brainport Avenue verder
met het realiseren van de beoogde mijlpalen. Beoogde mijlpalen in 2017 zijn:
•	Planvoorbereiding en uitvoering ontbrekende schakels en inprikkers
Slowlane. Oplevering eerste deel Slowlane Son en Breugel;
• Periodiek worden Brainport Avenue Cafés gehouden (community-vorming);
•	Uitvoering aansluiting A67 Veldhoven. Planvoorbereiding herinrichting Kempenbaan in
Veldhoven;
• Planvoorbereiding en uitvoering Brainport Park in Eindhoven;
• Businesscase herinrichting bedrijventerrein De Run Veldhoven;
• Planvoorbereiding en uitvoering Dommeldal – De Hogt gemeente Waalre;
• Voorbereiding van de realisatie van de Challengevariant, aansluiting A2;
•	Afstemming met ontwikkelingen Brainport City, waaronder de governancestructuur,
Piet Machielsen is gemachtigd vanuit de Stuurgroep Brainport City om de afstemming
tussen beide trajecten te borgen;
•	Verdere aanvulling en invulling interactieve kaart Brainport Avenue aan de hand van
advisering door het Kwaliteitsteam.

PROGRAMMABUREAU
Op basis van de businesscase heeft het SRE destijds een bestuursovereenkomst ondertekend met de Provincie
Noord-Brabant en de gemeenten Son en Breugel, Best, Eindhoven, Veldhoven en Waalre. Concreet is afgesproken om
een Programmabureau en een Kwaliteitsteam operationeel te houden. Beide zijn vanaf 2014 ondergebracht bij de
Gemeente Eindhoven.

Kosten en opbrengsten Brainport Avenue 2016 ( in euro’s )
Gerekend is met 1 fte = 1.350 direct productieve uren. Eindhoven € 100 per uur doorbelasting.
Kosten in 2016

Raming

Realisatie

Opbrengsten 2016

Raming

Realisatie

01 PM Eindhoven

67.000

64.300

01 Eindhoven 

67%

91.800

77.075

02 PO Eindhoven

9.000

6.550

02 Veldhoven 

13%

17.800

14.955

03 CA Eindhoven

27.000

13.000

03 Best 

10%

13.700

11.504

04 Kwaliteitsteam

24.000

27.794

04 Son en Breugel 

5%

6.850

5.752

05 Com + facilitair

10.000

3.394

05 Waalre 

5%

6.850

5.752

137.000

115.038

137.000

115.038

TOTAAL

TOTAAL

De deelnemende partijen zijn overeengekomen dat het Programmabureau een budget ontvangt van € 137.000.
De feitelijke uitgaven 2016 blijven binnen dit budget. Afrekening vindt plaats op basis van gerealiseerde uitgaven.
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Brainport Avenue is een programma van de gemeenten Son en Breugel, Best, Eindhoven, Veldhoven
en Waalre en de Provincie Noord-Brabant. Brainport Avenue is een gebiedsontwikkeling van
nationale betekenis en wordt mede mogelijk gemaakt met steun van het Rijk.

