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Memo

Betreft rondvraag CDA fractie n.a.v.  de commissie BEZ van 29 januari 2007
inzake Evoluon

Geachte voorzitter,

De CDA-fractie via de heer Houben stelde de volgende vragen:

In de cBEZ van 29 januari jongstleden ontvingen wij het Kraaijeveld-rapport
over het Evoluon. Naar aanleiding van dit rapport hebben wij de volgende
vragen:
a. Wat is de rol van de Gemeente in het vervolgproces om te komen tot een

definitieve invulling van dit gebouw?

Philips is eigenaar van het gebouw en bepaalt de bestemming van het gebouw.
De Stichting Brainport neemt het initiatief om tot een nadere uitwerking te
komen van het inhoudelijke programma en zal dit doen in samenwerking met
de gemeente. Vanzelfsprekend kunnen wij ook een actievere rol spelen in
inhoudelijke (content) en financiële zin.

b. Heeft de Gemeente zelf een voorkeur voor een bestemming?

Wij zijn bijzonder verheugd dat het Evoluon behouden blijft als icoon voor de
stad/regio en dat Philips zich achter het plan heeft geschaard om het Evoluon
te behouden. Zij zijn zelfs bereid tot een forse investering in het onderhoud.
De gemeente is bereid om mede invulling te geven aan de activiteiten in het
Evoluon volgens nader uit te werken programma’s door de Stichting Brainport.

c. Kunt u bij benadering een tijdspad aangeven ?

De verwachting is dat in het 4e kwartaal een businessplan gereed is voor de
definitieve invulling.



A

2

d. Is de gemeente Eindhoven inmiddels formeel kandidaat voor de vestiging
van de centrale vestiging van het beoogde European Institute en zo ja,
gaat het Evoluon als huisvesting hiervoor dienen?

Het karakter van EIT heeft vooralsnog een sterk virtueel/netwerkachtig
karakter.
Wij zijn geen kandidaat voor de naar omvang bescheiden administratieve unit
van het EIT (European Institute of Technology). Wij gaan ons hard maken om
één van de inhoudelijk interessante Knowledge Innovation Communities (KIC)
aan dat EIT te verbinden aan Eindhoven. Een eventuele vestigingslocatie komt
daarna pas aan de orde. Het bedrijfsleven (Philips) en TUe/kennisinstellingen
achten een KIC veel interessanter en belangrijker bij de verdere ontwikkeling
van onze kennisintensieve regio.

Hoogachtend,

drs. A.B. Sakkers
burgemeester


