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Brainport Eindhoven heeft zich de voorbije jaren ontwikkeld tot één van de krachtigste motoren van de Nederlandse economie. De kennisintensieve maakindustrie én het feit dat het in 

de Brainport regio goed wonen, werken en leven is, zorgt voor een forse groei. Recent werd duidelijk dat de regio veel harder groeit dan verwacht. Er is versneld actie nodig om te 

voorkomen dat de groei stagneert en de regio vastloopt.  

 

De groei genereert kansen, maar betekent ook toename van mobiliteit en toenemende druk op de woningmarkt, op de leefbaarheid en op de leefkwaliteit. In de komende jaren staat de 

regio voor een enorme opgave: het faciliteren van een schaalsprong en bijkomende vraagstukken. Dit vraagt op korte termijn om investeringen in extra woningen, in extra werklocaties 

en in een duurzaam mobiliteitssysteem. Voor het Stedelijk Gebied Eindhoven zijn de plannen uitgewerkt, voor de omliggende gebieden vindt de uitwerking momenteel plaats.    

In het Verstedelijkingsakkoord is reeds vastgesteld dat op zijn minst 72.000 arbeidsplaatsen en 62.000 woningen nodig zijn. Tot 2040 zal dit echter naar verwachting nog verder toenemen. 

Waar we aan werken:  

• We realiseren 2/3 van de 62.000 woningen uit het Verstedelijkingsakkoord vóór 2030. Hiertoe zijn in het Stedelijk Gebied Eindhoven 74000 woningen gepland in een 

overprogrammering van 130 procent. Realisatie vraagt om een investering van € 1,3 miljard: het faciliteren van de mobiliteitstransitie, de Multimodale Knoop Eindhoven, 

maatregelen op de Randweg N2/A2, zes regionale mobiliteitshubs en HOV4. Bovendien is een investering nodig om de onrendabele top op de verstedelijking af te dekken. 

Uitvoering van de reeds overeengekomen en geplande projecten in het gezamenlijke gebiedsprogramma Smartwayz (oa A2/A50, A58) zijn een randvoorwaarde. 

• De ambitie is om het overige deel van de verstedelijkingsopgave en de bijbehorende aanpassingen aan het mobiliteitssysteem vóór 2040 te realiseren. 

• Gelijktijdig onderzoeken en programmeren we door met regio, provincie en Rijk voor de bouw en bereikbaarheid van de extra woningen en infrastructuur in de gehele MRE-regio en 

daarbuiten. Dit behelst onder andere centrumontwikkeling en de zuidelijke ontsluiting van Helmond, uitbreiding van de HOV-infrastructuur en maatregelen op het hoofd- en 

onderliggend wegennet, en de doorvertaling naar subregionale ontwikkelvisies en provinciale ontwikkelstrategie. 

 

In Brainport Eindhoven voelen bedrijven, kennisinstellingen én overheden zich gezamenlijk sterk verbonden met opgaven waar de regio voor staat. Op het gebied van bereikbaarheid 

en verstedelijking werken Rijk en regio in Brabant succesvol samen in het programma SmartwayZ.NL. In de sturing van het programma zijn naast publieke partijen ook private partijen 

vertegenwoordigd. Voor wat betreft de sturing op de schaalsprong wordt aangehaakt bij deze bestaande en goed functionerende governance-structuur. 

2 
Met de mainportstatus is Brainport Eindhoven in 2016 erkend als één van de drie economische kerngebieden van Nederland. In het regeerakkoord van Rutte III en IV is afgesproken deze 

mainportstatus met de regio verder uit te werken. Wil Brainport Eindhoven zijn aantrekkingskracht behouden en versterken, is substantiële verbetering nodig van de agglomeratiekracht, 

de connectiviteit en het vestigingsklimaat.   

 

7 

De woningtekorten lopen op en dus blijft versnelling nodig. In het Actieplan Versnelling Woningbouw zijn in de regio afspraken gemaakt over versnellingslocaties, regionale sturing op 

woningbouwproductie, het opzetten van een regionale flexpool, verbeterde samenwerking met de markt en het stimuleren van innovatie. Nu is het tijd om het actieplan voortvarend ten 

uitvoer te brengen met een regionaal interventieteam. 

Gegeven de omvangrijke schaalsprong en bijbehorende bekostigingsopgave waar de regio voor staat wordt een publiek-privaat Brainportfonds opgezet. De opzet van een dergelijk 

fonds is een logische doorvertaling van de krachtige triple-helix samenwerking in de Brainportregio. Het fonds is bedoeld voor bekostiging van ruimtelijke opgaven in relatie tot de 

schaalsprong en wordt gevoed door publieke en private partijen. Het fonds bundelt geldstromen en borgt de samenhang in de bekostiging van de opgaven. 
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Regio groeit nóg harder dan verwacht  

Brainport Eindhoven is bezig met een indrukwekkende groeispurt. De 

kennisintensieve maakindustrie én het feit dat het in de Brainport regio goed 

wonen, werken en leven is, zorgt voor een forse groei. Dat resulteert in meer 

bedrijven, meer banen, meer inwoners en een groot en toenemend 

verdienvermogen. Recent werd duidelijk dat de regio zelfs veel harder groeit dan 

verwacht. Er is versneld actie nodig om te voorkomen dat de groei stagneert 

en de regio vastloopt.  

 

De Brainport biedt toegevoegde waarde, nu en in de toekomst 

In de Brainport wordt gewerkt aan grote, maatschappelijke opgaven. En 

juist de sectoren waar de regio sterk in is, nemen toe in maatschappelijk belang, 

zoals de semicon industrie, geïntegreerde fotonica, micro- en nano-

electronica, kunstmatige intelligentie en smart industry. Daarbij genereert de 

ketensamenwerking tussen grootbedrijf en MKB nieuwe startups,  banen voor 

alle opleidingsniveaus en groei van de maakindustrie tot ver buiten de regio. 

De Brainport koppelt talent en onderwijsinstellingen aan innovatie. Vanuit een 

sterk industrieel verleden bedenken, ontwerpen, ontwikkelen, maken én 

vermarkt de regio producten van en voor de toekomst.  

 

Daarbij gaat het niet alleen om het vergroten van de (materiële) waarde, maar 

juist ook om het versterken van de brede welvaart en het welzijn van mensen. 

De aanwezige sectoren vormen de basis voor de transities waar ons land voor 

staat, zoals digitalisering, duurzame mobiliteit, energie en klimaat. De regio 

draagt daarmee bij aan het toekomstig verdienvermogen van Nederland. 

Zowel binnen als buiten Brabant wordt zo bijgedragen aan economische groei, 

werkgelegenheid en innovaties voor iedereen.  

1. De Brainport regio groeit, en daarmee het verdienvermogen van 

Nederland 

 

ASML exemplarisch voor versnelde groei Brainportregio  

Onlangs bleek dat de regio veel sneller groeit dan verwacht. De groei van ASML is een 

sprekend voorbeeld. De verwachting is dat daar in 2030 zo’n 35.000 medewerkers 

werken. Dit is een toename van 18.000 medewerkers en daarmee een verdubbeling 

van het huidige aantal. Bovendien levert iedere baan bij ASML nog eens 2,5 banen op 

in de toeleveringsketen. Dit betekent dat de groei van ASML alleen al zorgt voor 70.000 

extra medewerkers in de regio in 2030.  
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Faciliteren van de schaalsprong 

De groei heeft ook een keerzijde: een toename van de mobiliteit en een 

toenemende druk op de woningmarkt, op de leefbaarheid en op de leefkwaliteit. 

In de komende jaren staat de regio dan ook voor een opgave: het 

faciliteren van een schaalsprong en bijkomende vraagstukken. De hardere 

groei creëert urgentie en noodzaak om de schaalsprong versneld te realiseren.  

Ruimtelijke opgave Brainport Agenda  

Dit document maakt onderdeel uit van de Brainport Agenda1. Het zet de 

ruimtelijke schaalsprong in perspectief. Het biedt inzicht in waar de ruimtelijke 

schaalsprong van de Brainportregio uit bestaat. Het beschrijft de ruimtelijke 

opgaven op het vlak van verstedelijking en bereikbaarheid. Bovendien wordt 

geduid wat er voor nodig is om deze schaalsprong (versneld) te realiseren. 

 

 

 

 

  

 
1 Zie https://brainporteindhoven.com/nl/ontdek/strategie/brainport-agenda 
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Mainportstatus uitgewerkt in Brainport Nationale Actieagenda 

De Brainport Eindhoven heeft zich de voorbije jaren in hoog tempo ontwikkeld 

tot één van de krachtigste motoren van de Nederlandse economie. Met de 

toewijzing van de mainportstatus aan Brainport Eindhoven kreeg de regio in 

2016 erkenning als één van de drie economische kerngebieden van Nederland. 

In het regeerakkoord van Rutte III en IV is afgesproken deze mainportstatus 

samen met de regio verder uit te werken.  

 

Wil Brainport Eindhoven zijn aantrekkingskracht behouden en versterken, dan is 

substantiële verbetering nodig van de agglomeratiekracht, de connectiviteit en 

het vestigingsklimaat. Deze drie doelstellingen zijn vertaald in het ruimtelijk 

programma Brainport City en de bredere Brainport Nationale Actieagenda 

(BNA). De BNA is gericht op het uitwerken van de mainportstatus, met als doel 

om als Rijk en regio samen sturing te geven aan de bevordering van de 

internationale concurrentiekracht van dit economisch kerngebied en de 

verdienkracht van Nederland als geheel. De BNA is in 2018 vastgesteld door het 

Rijk, de Provincie Noord-Brabant, de Gemeente Eindhoven en Brainport 

Eindhoven. In hetzelfde jaar legden partijen concrete maatregelen vast voor de 

bereikbaarheid van één van de toplocaties in de vorm van het 

Maatregelenpakket Bereikbaarheid De Run. 

 

Strategie verstedelijking en bereikbaarheid Brainport 

Met het MIRT-onderzoek verstedelijking en bereikbaarheid Brainportregio 

hebben Rijk en regio gewerkt aan een gezamenlijke basis voor de urgentie, aard, 

omvang, onderbouwing en aanpak van de samenhangende opgaven op het 

gebied van verstedelijking en bereikbaarheid. Op basis van dit MIRT-onderzoek 

zijn op 25 november 2020 in het BO MIRT strategische hoofdkeuzes gemaakt en 

beslissingen genomen over een adaptief ontwikkelpad, inclusief een 

maatregelenpakket. Er zijn een nationale omgevingsvisie en een provinciale 

omgevingsvisie opgesteld, met daarin grootschalige verstedelijkingsgebieden 

opgenomen. In het verlengde heeft de provincie Noord-Brabant, in nauwe 

samenspraak met de B5 en het Rijk, een verstedelijkingsstrategie van Brabant 

ontwikkeld die in 2022 zal worden vastgesteld. Deze strategie schetst de 

contouren van het toekomstbeeld van de regio en dient als een kader en 

ontwikkelingsrichting. Er wordt bovendien op diverse schaalniveaus gewerkt aan 

ontwikkelperspectieven. 

  

2. Ontwikkeling Brainport gestoeld op langdurige samenwerking  
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Nadere uitwerking in de regio  

De Brainportregio bestaat uit 21 gemeenten. Zoals vastgelegd in het 

samenwerkingsakkoord Metropoolregio Eindhoven, staan zij samen aan de 

lat voor de schaalsprong. In het verlengde is samen met de Provincie een 

regionaal ontwikkelingsperspectief opgesteld.  

 

Voor het hart van het gebied – het Stedelijk Gebied Eindhoven – is een 

Woondeal getekend en is een concept Verstedelijkingsakkoord. Hierin hebben  

het Rijk, de Provincie, het waterschap en de betrokken gemeenten nauw 

samengewerkt. De andere drie regio’s – De Kempen, De Peel en de A2 

gemeenten (zie onderstaand figuur) – werken momenteel aan een concrete 

uitwerking. Zo wordt toegewerkt naar een integrale ontwikkelstrategie voor heel 

Zuid-Oost Brabant, om daarmee in de toekomst zowel de onderscheidende 

kwaliteiten als de waarde van de regio als geheel te waarborgen.    

 

Het voorliggende document geeft een overzicht van de huidige stand van zaken 

en integreert alle bovenstaande en in ontwikkeling zijnde plannen in de regio.  
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Gedeelde basis én eigen identiteit 

De Brainport heeft een sterke gemeenschappelijke basis: de kennisintensieve 

maakindustrie én het feit dat het in de Brainport regio goed wonen, werken en 

leven is. Tegelijkertijd hebben de gemeenten binnen de Brainportregio elk een 

sterke, eigen identiteit, met bijbehorende kwaliteiten en toegevoegde waarde. In 

het hart van de Brainport liggen de (hoog)stedelijke gebieden rond het 

internationaal metropolitaan milieu in Eindhoven centrumgebied in Helmond. 

Daaromheen liggen robuuste regionale kernen, dorpen en waardevolle 

Brabantse landschappen. De interactie tussen krachtige steden, regionale kernen 

en vitale dorpen in een aantrekkelijk landschap is kenmerkend voor de regio. Het 

is zaak deze identiteit en kwaliteit te behouden en te versterken. De 

verstedelijkingsopgave van Brainport wordt ook opgevangen in andere regio’s in 

Brabant (in het bijzonder de Brabantse Stedenrij) en Noord-Limburg.  

 

Verdichten in centraal stedelijk gebied  

Een groot deel van de nieuwe woningen en arbeidsplaatsen concentreren we in 

het bestaand stedelijk gebied in en rond Eindhoven en Helmond. In de centra – 

nabij de stations – realiseren we nieuwe metropolitane woon-werkmilieus. 

Bovendien realiseren we stedelijke woonmilieus op binnenstedelijke locaties en 

nabij knooppunten en HOV-assen. Verder zal waar zich kansen voordoen 

woningbouw plaatsvinden door verdichting en transformatie van bestaande 

wijken.  

 

 

 

Robuuste regionale kernen  

In aanvulling op versterking van het centraal stedelijk gebied, wordt ingezet op 

robuuste regionale kernen door clustering van woningen, kantoren, 

voorzieningen en bedrijven rond ov-knopen in de regio en in bestaande centra 

en woongebieden. Uitgangspunt hierbij is het versterken van de leefbaarheid en 

ruimtelijke kwaliteit van deze kernen. Deze robuuste kernen bieden een breed 

aanbod aan regionale voorzieningen, ook voor de behoefte van de omliggende 

gebieden.  

 

Vitale landelijke kernen  

Naast de stedelijke woonmilieus, zijn er de meer landelijke woonmilieus. In deze 

dorpen en het landelijk gebied is bescheiden inbreiding voor de huidige 

bevolking mogelijk. Hierdoor zal de vitaliteit van dorpen en landelijke kernen 

toenemen. Het landelijk gebied met landschappelijke en/of recreatieve waarde 

heeft een functie voor de gehele regio. Een goede ontsluiting is daarbij van 

belang. Zo wordt de kenmerkende synergie tussen stad, dorp en landschap 

versterkt.  

 

Werklocaties van de toekomst: gemengd en aantrekkelijk 

De Brabantse economie ontwikkelt zich steeds meer richting een internationale 

kenniseconomie. Die kennis vindt zijn praktische toepassing in de volle breedte 

van de Brabantse (top)sectoren. Voor wat betreft werklocaties wordt in de 

Brainportregio ingezet op het versterken en uitbreiden van toplocaties. 

 

3. Verstedelijkingsopgave: sterke steden én vitale kernen  
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Stedelijke werklocaties van de toekomst zijn meer en meer gemengd en kennen 

prettige ontmoetingsplekken voor de zogenaamde ‘interactie economie’. Maar 

niet alle huidige bedrijfslocaties kunnen gemengde locaties worden. Er blijft ook 

ruimte nodig voor stadsverzorgende bedrijvigheid en bedrijven met hogere 

milieu categorieën. Ook voor deze bedrijventerreinen is voldoende ruimte nodig.  

 

Verder hebben werklocaties in de subregio’s een belangrijk aandeel in het 

ecosysteem van de Brainport. Naast ruimte voor lokale bedrijvigheid is daar 

behoefte aan regionale bedrijventerreinen die ruimte bieden aan de 

maakindustrie. Voor alle ontwikkelingen geldt dat op individueel niveau gekeken 

dient te worden of het bedrijf bij de identiteit van de Brainport past. De prioriteit 

ligt op MKB-bedrijven en bedrijven die het Brainportcluster versterken. 

Bovendien wordt ingezet op meer thematische werklocaties en daarbij horende 

‘interactie milieus’.  

 

Zorgdragen voor een aantrekkelijk vestigings- en leefklimaat 

Naast het faciliteren van de groeiende mobiliteit, wordt voor wat betreft de 

verstedelijkingsgroei een voorwaardelijke relatie gelegd met het landschap van 

de toekomst. Uitgangspunt is om de relatie met de groen/blauwe dooradering 

te versterken en bij deze ontwikkelingen in te spelen op meer ruimte voor groen 

en blauw in de stad.  Per woning wordt ten minste 8 m2 groen/blauwe ruimte 

toegevoegd. In totaal gaat het in de regio dus om ca. 50 ha nieuw groen, bij 

voorkeur in de directe woonomgeving. Daarnaast zal de regio moeten 

beschikken over voorzieningen die passen bij de aard en omvang van de 

Brainport. Daarbij gaat het – naast maatschappelijke voorzieningen – onder meer 

om hoogwaardige cultuur-, congres-, horeca- en recreatiefaciliteiten. 

 

Verstedelijkingsambitie Brainport  

Het hart van de Brainport – het stedelijk gebied Eindhoven – telt momenteel 

ruim 520.000 inwoners. De verwachting is dat dit zal doorgroeien naar ruim 

620.000 inwoners in 2050. In de periode tot 2040 is de ambitie om 72.000 

arbeidsplaatsen en 62.000 woningen toe te voegen (zie kaarten op pagina 12 en 

13). Om ervoor te zorgen dat de woningen ook daadwerkelijk worden 

gerealiseerd, is in de Woondeal afgesproken om over te programmeren.  

In het verlengde van de gemaakte woningbouwafspraken zijn er 73.900 

woningen geprogrammeerd voor het ‘Stedelijk Gebied Eindhoven’. Voor de 

overige subregio’s worden de woningen momenteel geprogrammeerd.  

De verstedelijking in Brainport Eindhoven richt zich op het realiseren van een 

metropolitane leefomgeving, het versterken van de hierbij behorende stedelijke 

functies, het verbeteren en vernieuwen van het bestaand stedelijk weefsel en het 

borgen van de kenmerkende dorpse structuren en landschappelijke kwaliteiten 

van de regio. Belangrijke opgaven hierbij zijn het betaalbaar houden van de 

woningmarkt, het sociaal en fysiek verduurzamen van bestaande wijken en het 

doorvoeren van de energietransitie. Een groot deel van de nieuw te bouwen 

woningen zal worden gebouwd in de vorm van nieuwe hoogstedelijke 

gemengde woonmilieus in Eindhoven en Helmond. Deze verstedelijking zal in 

belangrijke mate plaatsvinden in de centra van beide steden, waarbij de 

Brainportlijn in Eindhoven een belangrijke verstedelijkingsas vormt. In aanvulling 

hierop zullen in de regionale en landelijke kernen meer onderscheidende 

suburbane en (centrum-)dorpse woonmilieus gebouwd worden. In het kader van 

het MIRT-onderzoek Verstedelijking en Bereikbaarheid is afgesproken dat – na 

afronding van de majeure uitleglocaties – geen grote uitleglocaties meer worden 

toegevoegd.  

 

Eindhoven Internationale knoop XL   

De stad Eindhoven verandert de komende decennia in een hoogstedelijk gebied 

met een hogere woningdichtheid, veel werkgelegenheid en meer stedelijke 

voorzieningen. De Internationale Knoop XL vormt het hart van de 

verstedelijkingsopgave in de Brainportregio, met de toevoeging van zo’n 9.000 

woningen en 3.500 arbeidsplaatsen.  
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Ontwikkelas Eindhoven Centraal – De Run  

Tussen Eindhoven Centraal en Veldhoven ontstaat een belangrijke ontwikkelas. 

Langs deze as wordt binnen en buiten de ring van Eindhoven en in Veldhoven 

binnenstedelijk verdicht. De drager voor deze ontwikkeling is een hoogwaardige 

OV-verbinding tussen Eindhoven Knoop XL en de economische toplocaties 

ASML/De Run en HTCE aan de westzijde van Eindhoven.  

 

Centrumontwikkeling Helmond  

Helmond staat voor een forse schaalsprong, met als drager de 

gebiedsontwikkeling Helmond Centrum+. Hierin zijn 15.800 woningen en tot 

zo’n 15.000 arbeidsplaatsen voor 2040 voorzien. Er wordt ingezet op de 

ontwikkeling van gemengde, stedelijke woon-werkmilieus. Een aantal van deze 

ontwikkelingen is reeds in gang gezet met de bouw in BSD, de bouw in centrum 

Noord en herijking van het centrumperspectief. In de komende periode wordt 

deze opgave verder uitgewerkt in een ontwikkelperspectief, in samenwerking 

met Rijk, Provincie, Regio en partners.   

 

Visie op verdere toekomst  

Na realisatie van deze verstedelijkingslocaties zijn in het MIRT-onderzoek 

aanvullende mogelijkheden opgenomen. Zo zou in Eindhoven noordelijk richting 

Woensel verder verstedelijkt kunnen worden. In combinatie met de reeds 

bestaande HOV-as vanaf Knoop XL naar Eindhoven Airport en Nuenen kan 

verstedelijking hier bijdragen aan de vernieuwingsopgaven voor Woensel. 

Daarnaast is de ontwikkelas richting Eindhoven Noordwest benoemd. De keuze 

hiervoor en verdere invulling hiervan is pas later aan de orde.   

 

De Peel 

De Peel – strategisch gelegen tussen de AgriFood Capital in Noordoost-Brabant 

en de Greenport Venlo – biedt een grote variëteit aan woonmilieus en 

bedrijvigheid. Als ‘makersdistrict’ is De Peel van grote waarde als toeleverancier 

van de Brainportregio. Landbouw en de aanwezige voedingsindustrie zorgen 

daarnaast voor het voedsel van de regio en ver daar buiten. Op het vlak van 

wonen, werken, mobiliteit en duurzaamheid liggen er volop kansen om 

succesvol bij te dragen aan een duurzame schaalsprong van de Brainport.  

Revitalisering van (lokale) bedrijventerreinen heeft prioriteit. Daarnaast bereidt 

De Peel zich voor op de realisatie van een 60 ha groot regionaal bedrijventerrein 

om de verdere groei van bedrijvigheid te faciliteren.  

 

A2-Zuid  

Aan de ene kant suburbaan als ‘suburb’ van Eindhoven en Veldhoven en aan de 

andere kant een rustig, ruimtelijk en landelijk gebied. Dat is wat het gebied A2-

Zuid kenmerkt, met de A2 als bindende factor. A2-Zuid is de schakel tussen het 

stedelijk gebied, de natuurgebieden en België. Het gebied biedt – dichtbij (grote) 

werkgevers – een aantrekkelijke woonomgeving die complementair is binnen de 

Brainport met een groene leefomgeving en hoogwaardige voorzieningen. 

Leisure draagt hier bij aan een economisch vitaal buitengebied en geeft een 

impuls aan het voorzieningenniveau in de regio. De Groote Heide is als 

grensoverschrijdend natuurpark van betekenis voor de gehele Brainportregio. 

De Kempen  

Op het gebeid van wonen, werken en recreëren zijn De Kempen complementair 

aan de rest van de Brainport. Dat maakt de Brainportregio als geheel sterker. 

Deze toegevoegde waarde is echter niet vanzelfsprekend. De regio zal zich 

blijvend dienen te ontwikkelen om het vestigingsklimaat aantrekkelijk te houden 

en de brede welvaart van de inwoners te bevorderen. De Kempen zet zich in om 

de groei van werkgelegenheid te accommoderen en brede welvaart te 

stimuleren. Dit gebeurt vanuit een groene, landelijke en recreatieve omgeving 

waar landelijk en dorps wonen voorop staat. De Kempen vraagt – vanwege de 

beperkte ruimte voor uitbreiding – om zorgvuldig ingepaste inbreiding met 

‘acupunctuur’ die de identiteit van de kernen versterkt én beter verknoopt met 

de omgeving.  
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Verstedelijking richten op dragend OV systeem en hubs  

Inzet is om verstedelijking en duurzame vormen van mobiliteit in samenhang te 

ontwikkelen. De verstedelijking in de regio zal zoveel als mogelijk plaatsvinden 

langs bestaande en nieuw te realiseren OV-assen. Een voorbeeld hiervan is de 

HOV 4-as van Eindhoven centrum richting HTC en de ASML-campus op De Run 

in Veldhoven. De verstedelijking concentreren we rond mobiliteitshubs en OV-

knopen. Voorbeelden hiervan zijn de versterking en ontwikkeling van Eindhoven 

Internationale Knoop XL en het in ontwikkeling zijnde Helmond Centrum+. 

Bovendien wordt ingezet op versterking van de bestaande regionale centra nabij 

de hoogwaardige openbaar vervoer knopen Best, Veldhoven, Geldrop, Helmond 

BSD en Woensel. Met deze strategie wordt aangesloten bij concrete afspraken 

over mobiliteit uit het MIRT-onderzoek bereikbaarheid en verstedelijking. 

Concreet gaat het over afspraken over de mobiliteitstransitie, over de 

schaalsprong van OV en spoor en over de toekomst van het hoofd- en 

onderliggend wegennet. 

Mobiliteitstransitie  

Om de groei aan inwoners, woningen en banen in Brainport Eindhoven op te 

vangen is een mobiliteitstransitie onvermijdelijk en noodzakelijk. De 

mobiliteitstransitie is erop gericht om ruimte-efficiënte, schone en actieve 

vormen van mobiliteit te stimuleren. Een mobiliteitssysteem dat meer inzet op 

OV- en deelconcepten, fietsen, lopen en smart mobility. Daarmee reduceren we 

de emissie van CO2, stikstof, fijnstof en geluid en creëren we een aantrekkelijke 

leefomgeving.  

 

De mobiliteitstransitie vraagt om een combinatie van fysieke en niet-fysieke 

ingrepen. Inzet is om het dragende HOV-netwerk uit te breiden en autogebruik 

te ontmoedigen. Dit komt onder meer tot uiting in de ontwikkeling en verdere 

verknoping van de Brainportlijn en het versterken van bestaande HOV-radialen. 

De hoofdstructuur in de Brainport voorzien we op logische plekken in het 

netwerk van goed bereikbare multimodale hubs. Op deze hubs faciliteren we 

keuzevrijheid en de uitwisseling tussen verschillende vormen van vervoer. Hubs 

vormen belangrijke schakels in het multimodale netwerk; goed bereikbaar voor 

auto’s vanaf het hoofdwegennet, ontsloten voor OV en de fiets en voorzien van 

een aanbod aan deelmobiliteit. De hubs zijn daarmee niet alleen 

overstappunten; ze bieden ook nieuwe plekken in de stad waar mensen samen 

komen en voorzieningen zich vestigen. Om het gebruik van deze hubs – en 

daarmee de mobiliteitstransitie – te faciliteren en te stimuleren, is flankerend 

beleid nodig. Met een gerichte gebiedsaanpak (werkgeversaanpak, 

parkeerbeleid en locatiebeleid) zorgt de Brainport regio ervoor dat werknemers 

minder, buiten de spits of anders reizen. Voor De Peel, de A2-Zuid en de 

Kempen zijn de combinatie van mobiliteitshubs en goede (H)OV- en 

fietsverbindingen cruciaal voor de aanhaking en ontsluiting van deze deelregio’s. 

Door de realisatie van de Brainportlijn ontstaat een snellere verbinding met de 

woon- en werklocaties aan de westzijde van Eindhoven. Ook in Helmond wordt 

stevig ingezet op een mobiliteitstransitie met verhogen van de IC- en 

Sprinterfrequentie en meer ruimte voor actieve mobiliteitsvormen en 

deelmobiliteit. Verder wordt gewerkt aan de ontwikkeling en realisatie van zes 

mobiliteitshubs.  

  

4. Naar een toekomstbestendig en duurzaam mobiliteitssysteem 
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Hoofd- en onderliggend wegennet  

In Brainport Eindhoven stuurt de regio op de genoemde mobiliteitstransitie én 

het optimale gebruik van de huidige infrastructuur. Dit heeft betrekking op 

zowel het hoofdwegennet (HWN) als het onderliggend wegennet (OWN). 

Inzetten op een gekoppelde ontwikkeling van verstedelijking en de 

mobiliteitstransitie, zorgt ervoor dat inwoners en bezoekers van de 

Brainportregio worden voorzien van voldoende alternatieven. Hierdoor wordt de 

groei van gebruikers van zowel het HWN als OWN beperkt. Het MIRT-onderzoek 

laat dan ook geen duidelijke kantelpunten zien waarbij het realiseren van 

woningen leidt tot overbelasting van het regionale wegennet. Lokaal is dit op 

sommige locaties wel het geval.  

 

Een concrete ingreep in het HWN – die bijdraagt aan het stimuleren van het 

gebruik van duurzame vervoersopties – is de verbreding van de A2 waardoor op 

de N2 ruimte ontstaat voor een extra rijstrook voor gedeelde mobiliteit en de 

ontsluiting bij Ekkersrijt. Een vervolgstudie wordt opgestart om integraal 

onderzoek te doen naar auto- en OV-varianten op dit tracé. In Helmond wordt 

ingezet op versterking van de Zuidelijke Ontsluiting en reconstructie van de 

Kasteeltraverse.   

 

Voor de Peel en de Kempen als toeleverancier van de Brainport zijn een robuuste 

A67 en een robuust regionaal wegennet van belang om het verkeer vlot en veilig 

te verwerken met aandacht voor de kwaliteit van de leefomgeving.  

Multimodale knoop Eindhoven 

NS-station Eindhoven Centraal en  het naastgelegen busstation Neckerspoel 

lopen tegen capaciteitsgrenzen aan. Om de groei van de Brainport op te kunnen 

vangen moet er veel meer ruimte komen voor een toenemend aantal treinen, 

bussen, fietsen én reizigers. En de verbinding tussen bus- en treinstation moet 

veiliger. Eindhoven Centraal is met ruim 65.000 reizigers per dag het grootste 

station van Zuid-Nederland. Het is nu te krap om spoorboekloos te kunnen 

rijden, waarbij elke 10 minuten een intercity naar de Randstad rijdt. Ook voor 

internationaal treinverkeer vormt het station een bottleneck. Met 10 bussen per 

minuut in de spits barst het busstation ook uit zijn voegen. De voorspelling is dat 

er op Neckerspoel over 8 jaar 80.000 reizigers per dag in- en uitstappen, met 

uitschieters naar 100.000. Om de groei op te vangen en het gebied hoogwaardig 

te ontwikkelen, zal een ondergronds busstation worden aangelegd. Dat zorgt 

voor een betere en veiligere verbinding met het treinstation. Bovendien komt er 

aan de noordzijde een nieuwe stationshal om veilig en gemakkelijk over te 

kunnen stappen. Tot slot komen er twee extra perrons in het station om de groei 

van het (internationale) treinverkeer op te kunnen vangen.  

Maatregelenpakket bereikbaarheid de Run 

Bedrijventerrein De Run is één van de toplocaties in de Brainportregio. De 

huidige en sterke groei van bedrijven zorgt voor druk op dit bedrijventerrein, 

maar ook op omliggende economische toplocaties. Om de bereikbaarheid van 

dit bedrijventerrein te verbeteren en in de toekomst te garanderen, zijn in de 

regio afspraken gemaakt tussen de provincie, ASML en het Rijk. In dit 

‘Maatregelenpakket bereikbaarheid de Run’ zijn afspraken gemaakt om 

knelpunten in de infrastructuur aan te passen. Hierbij wordt stevig ingezet op OV 

bereikbaarheid, met name door de verbinding tussen het terrein en CS 

Eindhoven te verbeteren. Deze HOV4-as biedt daarmee tevens een 

aantrekkelijke verstedelijkingsas. Daarnaast bevat het maatregelenpakket 

plannen voor een forse opwaardering van fietsverbindingen, wederom naar CS 

Eindhoven, maar ook naar de nabijgelegen High Tech Campus.  
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Investeringsopgave in twee schillen 

Dat er in de komende jaren veel staat te gebeuren in de Brainportregio, is 

duidelijk. De totale investeringsopgave kan – zoals schematisch weergegeven in 

onderstaand figuur – worden opgebouwd uit verschillende schillen. De kern en 

1e schil wordt gevormd door investeringen die de komende 10 jaar nodig zijn 

om de schaalsprong te realiseren. Deze projecten zijn vergaand uitgewerkt en 

geraamd in het verlengde van het MIRT-onderzoek. De totale investering van dit 

pakket telt op tot in totaal € 1,3 mrd (zie tabel). Een 2e schil betreft – in 

aanvulling op de 1e schil – ruimtelijke opgaven op het vlak van verstedelijking en 

mobiliteit waarvan de contouren tot 2040 zijn benoemd, en die momenteel 

nader worden uitgewerkt. Parallel hieraan wordt in de subregio’s door 

geprogrammeerd.  

 

 

 

 
2 Ramingen in kader grex Fellenoord – Rebel/APPM – dec. 2021 
3 Rapportage Ontwikkelperspectief MMK Eindhoven XL – Gateways – nov. 2021 
4 Kostenraming Brainportlijn Propositie – RHDHV – jan. 2021 
5 Concept propositie korte termijn maatregelen Randweg A2 Eindhoven 

Schaalsprong tot 2030: pakket van 1,3 miljard 

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de schaalsprong-

investeringen tot 2030. Deze investeringen zijn randvoorwaardelijk voor de 

woningbouwambities tot 2030.  

 

Projectnaam Omschrijving Bedrag 

Gebiedsontwikkeling Knoop 

XL Eindhoven 

o Ombouw Fellenoord 

o Klimaatadaptatie 

o Brug over spoor 

o Dommel 

o Ontwikkeling clusters 

€ 137 mln2 

Multimodale Knoop 

Eindhoven 

o Busstation 

o Bufferruimte 

o Fietsenstallingen 

o Verdiepte aanrijroutes bus 

€ 500 mln3 

HOV 4 / De Run / High Tech 

Campus Eindhoven 

o Vrijliggende HOV infra Karel de 

Grotelaan – CS 

o Roffart – High Tech Campus  

o Haltes 

€ 210 mln4 

Aanleg regionale 

mobiliteitshubs 

o Korte termijn maatregelen randweg 

A2 Eindhoven: zes regionale hubs 

o Inclusief verbindingen met 

toplocaties door OV en fiets 

€ 185 mln5  

Hoofd- en onderliggend 

wegennet 

o Aanvullende maatregelen Randweg 

N2/A2 

€ 300 mln6 

Totaal  € 1.332 mln 

 
6 Raming wegenstructuur – Witteveen + Bos  

 

5. De benodigde investeringen voor een ruimtelijke schaalsprong  
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Onrendabele top woningbouw  

De bouw van nieuwe woningen kent vaak een publiek tekort. In het kader van 

het versnellen van de woningbouwopgave is recent een analyse uitgevoerd naar 

de publieke tekorten van de woningbouwplannen 2021-2030.7 Daarbij wordt 

onderscheid gemaakt in een aan de woningbouwontwikkeling ‘toerekenbaar 

tekort’ en een ‘niet toerekenbaar tekort’. Het ‘toerekenbaar tekort’ bedraagt 

binnenstedelijk gemiddeld € 12.600 per woning en buitenstedelijk gemiddeld     

€ 8.000 per woning. Deze bedragen bestaan uit het saldo van de 

grondexploitatiekosten en -opbrengsten en de toerekenbare kosten voor 

infrastructurele ontsluitingen, stikstof, bodemsanering, uitplaatsing en inrichting 

openbare ruimte. Overigens is het betaalbaar maken van woningen in deze 

berekening niet meegenomen. Naast het toerekenbare deel is er ook een niet 

toerekenbaar deel aan noodzakelijke investeringen. De niet-toerekenbare kosten 

betreffen grotendeels (schaalsprong) investeringen in infrastructuur. De 

onrendabele top wordt bij de uitwerking van het verstedelijkingsakkoord en voor 

de afzonderlijke gebiedsontwikkelingen in de deelregio’s in kaart gebracht.  

 

Schaalsprong tot 2040 

In aanvulling op de schaalspronginvesteringen tot 2030 zullen we 

doorprogrammeren en zijn aanvullende (Rijks)investeringen in onder meer 

infrastructuur en woningbouw noodzakelijk. Het betreft onder meer 

investeringen in: 

 

• De mobiliteitstransitie (o.a. fietsvoorzieningen en mobiliteitshubs), 

realisatie Brainportlijn en versterking HOV-radialen (o.a. Ekkersrijt-SON, 

Eindhoven-Geldrop-Mierlo, Waalre-Valkenswaard-Dommelen, 

Veldhoven-Eersel-Reusel); 

• Aanvullende investeringen in het hoofd- en onderliggend wegennet (o.a. 

Randweg N2 Noord en Zuid, Zuidelijke ontsluiting Helmond, A67, 

verbreding/ontvlechting JF Kennedylaan, afwaardering ring Eindhoven); 

 
7 Rebel, Verkenning onrendabele toppen woningbouwprojecten, april 2021 

• Investeringen in de spoorinfrastructuur in en rond (o.a. vierde perron 

Eindhoven CS, keersporen Deurne/Helmond, ongelijkvloerse kruising 

Tongelre en aanpassingen emplacement Oost); 

• Onrendabele toppen op de woningbouw op basis van specifieke 

uitwerking van de verschillende te ontwikkelen locaties. 

 

Deze investeringen zullen in de uitwerking nader worden onderbouwd en waar 

nodig aangevuld met investeringen vanuit de verschillende deelregio’s.  
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Samen kom je verder 

Samen kom je verder, dat heeft de Brainport Eindhoven al vele malen bewezen. 

In Brainport Eindhoven voelen bedrijven, kennisinstellingen én overheden zich 

gezamenlijk sterk verbonden met de opgaven waar we voor staan. Dat geldt op 

elk gebied. Of het nu gaat om het ontwikkelen van nieuwe producten, het 

aantrekken van talent of de schaalsprong waar we als regio voor staan. 

Samenwerken en kennis delen zitten in het Brabantse DNA en vormen de basis 

voor de kenmerkende open innovatie die Brainport Eindhoven slim en sterk 

maakt. We werken bovendien in een landschap waarbij de verhoudingen tussen 

publieke en private partijen in toenemende mate vervlochten zijn en opnieuw 

worden uitgevonden. Ook bij de schaalsprong is het zaak om de innovatie en 

ontwikkelkracht van alle partners maximaal te benutten. Dat geldt niet alleen 

voor de ontwikkeling, maar bijvoorbeeld ook voor het gebruik van infrastructuur 

en hubs.  

Aanhaken bij goed functionerende governance  

Een schaalsprong in het vestigingsklimaat is nodig om Brainport Eindhoven 

internationaal aantrekkelijk te houden. Maar ook om het hoofd te bieden aan 

maatschappelijke vraagstukken op het gebied van leefbaarheid, gezondheid en 

de druk op openbare ruimte. Dit wordt regionaal, maar ook landelijk door alle 

betrokken stakeholders erkend. Rijk en regio werken in dit kader samen in een 

BO Brainport aan de doorontwikkeling van de Brainport Nationale Actieagenda 

en de mainportstatus van de regio. Rond het thema bereikbaarheid werken Rijk 

en regio in Brabant al jaren succesvol samen in het programma SmartwayZ.NL. 

Recent is hier het thema verstedelijking aan toegevoegd. In de sturing van het 

programma zijn – kenmerkend voor de triple-helix traditie in Brabant – naast 

publieke partijen ook private partijen vertegenwoordigd. Voor wat betreft de 

sturing op de schaalsprong wordt voor de mobiliteits- en 

verstedelijkingsopgaven verder ontwikkeld vanuit de bestaande governance-

structuur. In onderstaande figuur is dit schematisch weergegeven. 

 

 

  

 

De uitwerking van de verschillende ruimtelijke opgaven vindt plaats middels 

gerichte bestuurlijke overlegtafels. Zo vindt de uitwerking van de 

mobiliteitstransitie plaats in de Bestuurlijke Adviesgroep Mobiliteit Brainport, 

de Bestuurlijke Kerngroep Knoop XL draagt zorg voor de uitwerking van de 

multimodale knoop Eindhoven en het Poho Ruimte SGE geeft invulling aan het 

verstedelijkingsakkoord. De voorzitters van deze onderdelen hebben zitting in de 

Programmaraad van Smartwayz.NL. Dat geldt ook voor de voorzitter van de 

Brainport en de portefeuillehouder mobiliteit van de MRE. Bovendien zijn – naast 

de ministeries van I&W en BZK – de gedeputeerden van mobiliteit en wonen in 

de Programmaraad vertegenwoordigd.  

6. Slim samenwerken en versnellen  
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Versnelling woningbouw 

De woningtekorten lopen op en dus is versnelling nodig. In het Afsprakenkader 

Wonen 2021 en het Actieplan Versnelling Woningbouw zijn in de regio 

afspraken gemaakt over de afstemming en versnelling van woningbouwlocaties. 

Er is voldoende planvoorraad en ambitie. De centrale opgave is 

capaciteitsvergroting van het volledige systeem dat projecten van initiatief tot 

realisatie moet brengen. Met behulp van de woningbouwimpuls wordt de 

bouw van een aantal binnenstedelijke woonlocaties al versneld. Belangrijke 

opgaven hierbij zijn het betaalbaar houden van de woningmarkt, het bevorderen 

van een groen een gezonde leefomgeving, het sociaal en fysiek verduurzamen 

van bestaande wijken, het klimaatadaptief maken van bestaande en nieuwe 

wijken en het doorvoeren van de energietransitie.  

 

In het Actieplan Versnelling Woningbouw zijn verdere kansen benoemd, die 

bijdragen aan versnelling van de woningbouwopgave: 

 

Regionaal sturen op 130% woningbouwproductie 

Tot 2030 is overgeprogrammeerd op 130% van de woningbouwbehoefte in het 

SGE. Op regionaal schaalniveau wordt een overzicht gemaakt van en gestuurd 

op de afgesproken productie in de komende jaren. Daarbij helpt het om tot een 

(regionale) gestandaardiseerde projectaanpak voor woningbouwplannen te 

komen, en een systeem te delen waarin voortgang wordt bijgehouden. 

 

Opzetten regionale flexpool  

Het opschalen van de woningbouwproductie vraagt om het opschalen van 

planprocessen en (veel) meer ambtelijke inzet van gemeente. In de SGE is hier 

reeds een start meegemaakt die we kunnen opschalen naar het hele MRE-

gebied en van extra menskracht kunnen voorzien. Een ronde leert dat ten minste 

40 fte extra nodig is. Daarbij gaat het vooral om extra projectleiders en 

planologisch-juridische ondersteuning. Niet elke gemeente kan dit zelf 

organiseren. De inzet is daarom om een regionale flexpool op te zetten. Vanuit 

het ministerie van BZK en de Provincie Brabant is een eerste bedrag ter 

beschikking gesteld om een start te maken met de flexpool (3 fte voor drie jaar). 

De ambitie is om op te schalen naar een team van 40 tot 45 fte ter 

ondersteuning. 

 

Verbeteren samenwerking overheid-markt 

Voor de uitvoering van woningbouwprojecten is een goede samenwerking met 

marktpartijen en woningcorporaties onontbeerlijk. Er is winst te behalen in de 

wijze, snelheid en integraliteit waarmee plannen door gemeenten worden 

beoordeeld. Binnen elke gemeente wordt een integrale afwegingsmethodiek 

gehanteerd om verwachtingen over basiskwaliteit en ambities naar marktpartijen 

te expliciteren. Aan een versnellingstafel wordt periodiek overleg gevoerd tussen 

gemeente, markt en woningcorporaties. De praktijk heeft uitgewezen dat dit een 

prima werkwijze is om de voortgang van projecten consistent te monitoren en 

eventuele knelpunten en bijbehorende oplossingen te adresseren. Onderdeel 

van de samenwerking tussen markt en overheid is een afspraak over het aanbod 

van woningen in het middensegment. Dit aanbod schiet tekort. Inzet is om – in 

samenspraak met ontwikkelaars en investeerders – het aanbod in het 

middensegment actief te vergroten bij nieuwe initiatieven in de gemeenten.  

 

Stimuleren innovatieve oplossingen 

Innovatie is kenmerkend voor de Brainportregio. Ook op het vlak van 

woningbouw werken markt, kennisinstellingen en overheid volop aan 

innovatieve oplossingen, die onder meer tot versnelling leiden. Veel innovaties 

lopen op een zeker moment aan tegen beperkingen in regelgeving, financiering 

en schaalbaarheid. Om innovaties te stimuleren en te faciliteren wordt een 

regionale innovatietafel opgericht.  Deze innovatietafel verbindt partijen die 

werken aan innovatie in de woningbouw, zorgt voor kennisuitwisseling, helpt 

knelpunten te identificeren en op te lossen. Het netwerk van vernieuwers en 

vernieuwing zorgt bovendien voor een bredere deling van kennis binnen de 

regio. 
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Versnellingslocaties  

Meer plannen naar uitvoering brengen: op de korte termijn (tot 2025) is dit de 

belangrijkste manier om te versnellen. Daarbij kan onderscheid worden gemaakt 

naar een drietal type projecten. Allereerst gaat het om de productie van 

projecten op de korte termijn in Eindhoven binnen en aan de Ring, met een 

focus van de projecten die vóór 2023 gerealiseerd kunnen worden. Een tweede 

groep projecten met mogelijkheden om te versnellen zijn ‘woningbouwimpuls-

projecten’. Op deze impulslocaties8 wordt door het Rijk en gemeenten extra 

geïnvesteerd om tekorten weg te nemen en om zo op korte termijn te kunnen 

starten met bouwen. Een derde groep betreft het versnellen (en mogelijk 

verdichten) van diverse nieuwbouwlocaties9 in de regio. In de betrokken 

gemeenten wordt hard gewerkt om de versnelling in gang te zetten o.a. met 

versnellingsteams of woningbouwregisseurs.  

 

Actie!  

Het Actieplan Versnelling Woningbouw biedt veel handvatten, desondanks komt 

de uitvoering nog onvoldoende uit de verf. Gemeenten hebben de handen vol 

aan eigen opgaven. De uitvoering van de acties uit het Actieplan stagneren.  

Regionaal aanjagen, afstemmen en verbinden vergt een stevige inzet. Kortom, 

op korte termijn is een compact regionaal interventieteam nodig om de 

‘Kopgroep wonen’ op regionale schaal te versterken en de Actieagenda 

voortvarend uit te voeren.  

 

 

 

 

 

 
8 Eindhoven Castiliëlaan (ca. 700), Eindhoven Emmasingelkwadrant (ca. 900),  Eindhoven District E (ca. 

510), Helmond Binnenstad Noord (ca. 920), Helmond BSD (ca. 500), Geldrop – Centrum (ca. 790), 

Eindhoven Strijp S - fase 4 (ca. 1382), Eindhoven Knoop XL (ca 2533) en Helmond – Houtsdonck (ca. 

600)  

 

  

9 Nuenen-West (ca. 425), Helmond-BSD/Brandevoort (ca. 600), Waalre Noord fase 3 (ca. 200), Best 

Stationsgebied (ca. 600), Best De Boomgaard (ca. 250), Oirschot Kemmer-Eindhovensedijk (ca. 400), 

diverse locaties Helmond (ca. 5000) en diverse locaties Veldhoven (o.a. Djept en Ambachtslaan) 
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Samen investeren vanuit een Brainportfonds 

De Brainportregio investeert vanuit de triple-helix veel in de regio. Zowel 

financieel als in kennis, ervaring en menskracht. Zo dragen bedrijven, 

kennisinstellingen en overheden gezamenlijk bij aan brede doelstellingen als het 

versterken van het leef- en vestigingsklimaat, het verbeteren van de 

bereikbaarheid en het stimuleren van de mobiliteits- en energietransitie. Deze 

investeringen vinden momenteel vooral sectoraal en projectgebonden plaats. 

Gegeven de omvangrijke schaalsprong waar de regio voor staat en om meer lijn 

te brengen in de bekostiging willen we een publiek-privaat Brainportfonds 

uitwerken. 

 

Het Brainportfonds heeft de volgende kenmerken: 

• Het fonds heeft betrekking op de Brainportregio; 

• Het fonds is bedoeld voor bekostiging van ruimtelijke opgaven 

(infrastructuur en verstedelijking) in relatie tot de schaalsprong;  

• Het fonds is bedoeld voor de bekostiging van opgaven met een 

regionaal karakter; 

• Het fonds wordt gevoed door publieke en private partijen; 

• Het fonds kent een professionele governance. 

 

 

2/3 Rijk – 1/3 Brainportregio 

Een aanzienlijk deel van de benodigde investering zal gedekt moeten worden uit 

publieke middelen. Investeringen in bereikbaarheid en verstedelijking zijn 

immers in de basis een publieke verantwoordelijkheid. Op lokaal niveau vinden 

tal van investeringen plaats die hier invulling aan geven. Daarnaast zijn 

overkoepelend een aantal strategische investeringen nodig. Hiervoor staan het 

Rijk en de regio gezamenlijk aan de lat. Voor wat betreft de bekostiging van de 

ruimtelijke opgaven hanteren we het uitgangspunt dat het Rijk aan de lat staat 

voor 2/3 van de opgave. Dat betekent dat de publieke en private partners in de 

Brainport Regio voor het resterende 1/3 deel aan de lat staan.  

 

Regionale bijdrage: 2/3 publiek – 1/3 privaat 

Voor wat betreft de regionale bijdrage is het vertrekpunt voor uitwerking 1/3 – 

1/3 – 1/3. Dat wil zeggen dat de inzet is dat van dit regionale deel de Provincie 

Noord-Brabant, de 21 gemeenten en het bedrijfsleven elk 1/3 deel voor haar 

rekening neemt. Inzet is per ‘bloedgroep’ is derhalve 1/9 deel van de totale 

opgave.  

 

De gemeentelijke bijdrage wordt bepaald op basis van het aantal inwoners, het 

aantal nieuw te bouwen woningen in de betreffende gemeente en de mate 

waarin de regionale investeringen zijn toe te rekenen aan de betreffende 

gemeente. 

 

Private bijdrage 

In het verlengde van onze triple-helix traditie én innovatievermogen, leent de 

Brainportregio zich bij uitstek voor andere, meer innovatieve vormen van 

bekostiging en financiering. In het bijzonder gaat het om mede-bekostiging 

door private partijen. Deze private bijdrage kan op een aantal manieren tot stand 

komen. 

7. Publiek-privaat Brainportfonds  
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1. Vaste afdracht per m2 bvo-toevoeging: Een gemeente vraagt doorgaans 

€30 - € 50 per m² bvo netto-toevoeging. Daarbij kan onderscheid gemaakt 

worden naar wonen en werken. Ook kunnen uitzonderingen worden 

gedefinieerd. Zo hoeven een aantal functies zoals sociale woningbouw en 

maatschappelijke voorzieningen niet af te dragen. De gemeente Eindhoven 

hanteert deze systematiek van kostenverhaal. Dat betekent dat er voor elke 

m2 BVO dat wordt toegevoegd € 42  wordt afgedragen. Deze systematiek 

kan worden uitgebreid naar de rest van de Brainportregio. Overwogen kan 

worden om een vaste (aanvullende) afdracht af te spreken t.b.v. het 

Brainportfonds. Er zou een regionale afspraak kunnen worden gemaakt om € 

10  per m² bvo netto-toevoeging woon- en kantooroppervlak bovenop te 

doen, om af te dragen aan het Brainportfonds.  

 

2. Gebruikersaanpak mobiliteit: Om mobiliteitsdiensten als (nieuwe) HOV-

lijnen en mobiliteitshubs succesvol te maken, wordt een gerichte 

gebruikersaanpak gevolgd die aansluit op het Collectief Besloten 

Personenvervoer (CBV) waarover de grote werkgevers in de regio in 2019 

een intentieverklaring hebben gesloten. De intentieverklaring CBV wordt 

vertaald in afspraken over wederzijdse inzet op het gebied van 

mobiliteitsmanagement en duurzame mobiliteitsoplossingen. Daarbij kan 

gedacht worden aan het in samenspraak met werkgevers en 

onderwijsinstellingen afspraken maken om het gebruik van (nieuwe) 

mobiliteitsdiensten actief te stimuleren en het reizen meer te spreiden over 

de dag. Zo kunnen er concrete afspraken worden gemaakt tussen de 

betrokken overheden, de betrokken werkgevers en de 

ontwikkelaars/aanbieders van mobiliteitsdiensten. Daarbij kan ook gedacht 

worden aan een afdracht aan het Brainportfonds uit parkeren op eigen 

terrein.  

 

3. Bijdrage betaalbare woningen: Om een bijdrage te leveren aan de acute 

woningnood en te blijven zorgen voor betaalbare woning is een overweging 

om bedrijven daaraan mee te laten betalen. Daarbij kan gedacht worden aan 

een risicodragende rol voor bedrijven bij strategische 

gebiedsontwikkelingen. Dit middel zien we ook op ander plekken in de 

wereld (o.a. Google in San José in de VS). Hiermee zou inzet van bedrijven 

het vliegwiel kunnen zijn bij ontwikkelingen die anders moelijker van de 

grond zouden komen. Ook zouden dergelijke gebiedsontwikkelingen 

meerdere belangen van het bedrijf en de stad kunnen dienen zoals het 

realiseren van meer woonruimte, meer bedrijfsruimte en een betere 

bereikbaarheid. Als onderdeel van het Brainportfonds zou een bedrijfs-

woningbouwfonds kunnen worden ingericht om zo een belangrijke bijdrage 

te leveren aan de woningbouwopgave op de korte termijn. Via dit fonds – 

waar het bedrijf zelf over (mee)beslist – kan er dan een bijdrage worden 

geleverd om onrendabele toppen (bijvoorbeeld bij de bouw van meer 

betaalbare woningen) op een publieke grondexploitatie weg te nemen.  

 

4. Projectgebonden afspraken: Een andere manier is om met het 

bedrijfsleven mee te laten betalen aan publieke investeringsprojecten waar 

zij direct baat van hadden. Zo is met ASML reeds succesvol eerder een set 

aan afspraken gemaakt in relatie tot een afrit van de rondweg. Het betreft 

afspraken in het kader van het Maatregelenpakket De Run, die in 2018 zijn 

gemaakt en ondertekend door de provincie Noord-Brabant, de gemeente 

Eindhoven, gemeente Veldhoven, het Rijk en ASML. Afgesproken is dat 

ASML het aandeel auto van 69% in hun modal-split gaat terugbrengen naar 

47%. Bovendien is afgesproken om een toename van collectief vervoer van 

10% te realiseren. Dit is enkel te realiseren met behulp van parkeerstrategie 

gekoppeld aan ontwikkeling van hubs waar mensen kunnen overstappen 

van eigen naar hoogwaardig, collectief vervoer. 
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Governance Brainportfonds 

Het Brainportfonds is een regionaal investeringsfonds bedoeld om te investeren 

in de ruimtelijke schaalsprong. Logisch en wenselijk is om de governance uit te 

werken langs het principe dat degenen die een bijdrage leveren aan het fonds 

meesturen. Dat wil zeggen de provincie Noord-Brabant, de 21 gemeenten en het 

regionale bedrijfsleven. Daarbij kunnen bijdragen van partijen geoormerkt 

worden voor specifieke opgaven. Zo zal een bijdrage van het bedrijfsleven aan 

betaalbare woningen ook voor dat doel dienen te worden aangewend. Namens 

elke ‘bloedgroep’ heeft een vertegenwoordiging zitting in het bestuur van het 

Brainportfonds. Het Rijk participeert niet in fondsen derden. Wel kunnen zij hun 

bijdrage (geoormerkt) storten in het fonds. Een andere optie is dat zij hun 

bijdrage middels regulier instrumentarium (MIRT, WBI, gelden grootstedelijke 

gebieden etc.) doen richting de betreffende programma’s binnen Smartwayz.NL 

of de specifieke woningbouwopgaven.  

 

 

 
 

Figuur 7. Governance Brainportfonds 

 

Om aanspraak te kunnen doen op het Brainportfonds wordt een 

bekostigingsaanvraag opgesteld en ingediend. Een onafhankelijke 

investeringscommissie beoordeeld op basis van een helder afwegingskader of 

de aanvragen in aanmerking komen voor bekostiging uit het Brainportfonds. De 

investeringscommissie schrijft een advies ten behoeve van de formele 

besluitvorming in het bestuur van het Brainportfonds.  

  


