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Aanleiding 
 
In de cBEZ van 23 april 2007 was ‘Stand van zaken Evoluon” geagendeerd. Bij dit agendapunt 
heeft de portefeuillehouder aangegeven dat de Stichting Brainport op eigen initiatief en voor eigen 
rekening een onderzoek laat uitvoeren naar de haalbaarheid van de “meest vergaande aanbeveling” 
uit het eerdere haalbaarheidsonderzoek wat in 2006 is afgerond (het rapport Kraaijeveld).  
Dit nieuwe onderzoek zou naar verwachting eind 2007 klaar zijn. 
 

 
(notulen van de cBEZ van 29 januari 2007) 
 
Om de commissie de gelegenheid te geven haar gevoelen over het rapport te geven, en daarmee 
impliciet bij te dragen aan de haalbaarheid van de uitkomst van het tweede onderzoek, is besloten 
om in de eerstvolgende commissievergadering dit onderwerp opnieuw te agenderen. De 
initiatiefnemer van dit agendapunt is gevraagd om vooraf een discussienotitie aan te reiken. 
 
Achtergrond 
 
In de Raad van 19-9-06 werden vragen gesteld over de voortgang van het programmaonderdeel  
‘Evoluon' van de toenmalige Stichting Horizon. Het lopende onderzoek van de Stichting met als 
omschrijving "verkenning van de haalbaarheid en de mogelijkheden van het Evoluon..." zou eind 
2006 afgerond zijn. In de cBEZ van 29-01-07 werd dit rapport toegelicht, met de toezegging 
dat "alvorens aan de slag te gaan de gevoelens over dit rapport te peilen in de Raad". 
 
Onze rondvraag in de vervolg-cBEZ van 05-02-07 werd schriftelijk beantwoord:  
"eind 2007 heeft de Stichting Brainport een businessplan klaar". 
 
Aanbeveling 
 
Samengevat komt de “meest vergaande aanbeveling” (variant C) uit het rapport erop neer dat: 
 
■ Philips de eigenaar blijft van het gebouw; 
■ Philips zorgt voor het achterstallig onderhoud; 
■ Het gebouw in ieder geval de functie van conferentiecentrum houdt; 
■ Deze incidentele impuls met name bedoeld is voor de ontwikkeling en implementatie van het 

project “Evoluon Technology Experience”; 
■ Tentoonstellingen van toonaangevende technologische bedrijven centraal staan; 
■ Doelgroepen zijn: bedrijven en werknemers in de technologische sector, alsmede studenten en 

particulieren met interesse in technologie. 
■ Incidenteel € 15 miljoen nodig is om een sluitende autonome exploitatie te krijgen; 
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Discussie 
 
De “meest vergaande aanbeveling” (offensieve variant C) uit het rapport Kraaijeveld wordt volgens 
het college gebruikt als basis voor het tweede onderzoek door en op initiatief van de Stichting 
Brainport. Het initiatief van de Stichting impliceert (zie ook de beantwoording van het college op 
de vragen uit de cBEZ) dat “wij (de gemeente, red.) ook een actievere rol spelen in inhoudelijke en 
financiële zin”. Een samenwerkingsverband deels gefinancierd door de Gemeente, gaat aldus een 
businessplan opstellen voor een gebouw van een particuliere organisatie. 
 
De vraagstelling aan de cBEZ luidt: 
 
Zijn wij in deze fase partij in de bestemming en invulling van het Evoluon, en laten wij ons door de 
samenwerking in de Stichting Brainport nu reeds definitief betrekken bij de verdere ontwikkeling, 
 
of is het beter om het exclusief aan de eigenaar van het gebouw over te laten om verdere plannen te 
ontwikkelen en eventueel later mogelijke participanten te benoemen en te benaderen? 
 
Bronnen 
 
■ Publicatieversie rapport klankbordgroep Evoluon o.l.v. drs. A. Kraaijeveld (december 2006). 
 
■ Persbericht Philips van 29 januari 2007 over rapport Kraaijeveld. 
 
■ Vragen en antwoorden over het Evoluon uit de cBEZ van 29 januari en 5 februari 2007. 
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