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De leden van Provinciale Staten van
Noord-Brabant

Onderwerp

Beantwoording vragen ex artikel 3.2 van het Reglement van Orde betreffende
de Vestiging European Institute of Technology

Datum
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Ons kenmerk

1209897
Uw kenmerk

.

Geachte dames en heren,

Contactpersoon

Bij brief van 15 juni 2006, ingekomen 16 juni 2006 hebben de heren J. van
Beerendonk, B. Link en M. Colsen mede namens de Provinciale Statenfractie
van het CDA vragen gesteld als bedoeld in artikel 3.2 van het Reglement van
Orde voor Provinciale Staten over de Vestiging van het European Institute of
Technology, nl:

Directie

J. Brouwers
Economie & Mobiliteit
Telefoon

(073) 681 2178
Fax

(073) 680 76 51

“In het Eindhovens Dagblad van 8 juni jongstleden bracht CDAeuroparlementarier Lambert van Nistelrooij het volgende naar voren.

Bijlage(n)

De voorzitter van de Europese Commissie, José Manuel Barroso, pleit voor een
grotere samenwerking tussen universiteiten en het bedrijfsleven in de
toptechnologie. In het verlengde hiervan presenteerde Barroso vorig jaar het
idee voor een European Institute of Technology (EIT), waarbinnen Europees
toponderzoek gaat plaatsvinden. Dit EIT zou een Europese tegenhanger
moeten worden voor het Massachusetts Institute of Technology, een
superonderzoeksuniversiteit in de Verenigde Staten. Door de beste Europese
onderzoekers in een dergelijk instituut samen te brengen, wordt de positie van
het Europese Research & Development versterkt in de concurrentie met
Amerika en Azië.

Jbrouwers@brabant.nl

Tijdens de EU top, jongstleden maart, werd gekozen voor een instituut in de
vorm van een netwerkorganisatie. Dit omdat de grote landen het niet eens
werden over de plaats waar het instituut gevestigd zou moeten worden. De
nieuwe organisatie moet nu vooral zorgen voor afstemming en coördinatie. Het
CDA is voorstander van meer afstemming op Europees niveau.

E-mail

Het provinciehuis is vanaf
het centraal station bereikbaar met stadsbus, lijn 61
en 64, halte Provinciehuis
of met de treintaxi.

Nu het instituut als een kennisnetwerk start, wordt de vraag van de locatie
ervan minder politiek beladen. Volgens het CDA is dit een kans bij uitstek om
Eindhoven kandidaat te stellen als vestigingsplaats.
Eindhoven is goed gelegen in Europa en is één van de topregio´s op
technologisch gebied. Verder vormen de High Tech Campus en het aloude
Evoluon een uitstekende basislocatie voor dit netwerk. Ook heeft de regio
Eindhoven in Europa een uitstekende naam als Brainport, een kennis- en
technologieregio.
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Eind 2006 zal de Europese Commissie een uitgewerkt voorstel presenteren. Het
is dus nu tijd om een Nederlandse lobby op te starten, zo mogelijk gesteund
door Leuven en Aken.
Gelet op bovenstaande stellen u de volgende vragen:
1. Is het College van GS bereid om na te gaan of de
vestigingsmogelijkheden van een dergelijk instituut in de regio
Eindhoven reëel zijn?
2. Zo ja wil het college dan samen met de regio en het ministerie van
Economische Zaken een lobby in gang zetten om de vestiging van het
nieuwe instituut in deze regio mogelijk te maken?”
Wij hebben deze vragen heden als volgt beantwoord:
Vraag 1.
Ja. Wij hebben informatie ingewonnen bij de Technische Universiteit van
Eindhoven, die in deze zaak de meest direct belanghebbende is. Het idee van
een vestigingsplaats lijkt in tegenspraak met de keuze van de Europese
Commissie voor een netwerkorganisatie. De heer Lundqvist, voorzitter van het
College van Bestuur van de TU/e laat weten dat de drie technische
universiteiten in Nederland gezamenlijk het standpunt hebben ingenomen, dat
het onverstandig zou zijn te opteren voor de vestigingsplaats van het EIT. De
universiteiten kiezen er voor om optimaal deel te nemen aan de programma’s
van het EIT. Het kandideren voor een eventuele vestigingsplaats zou hieraan
naar hun mening afbreuk kunnen doen.
Daarnaast hebben wij in Brussel de volgende informatie ingewonnen.
Er is nog geen formele definitieve besluitvorming over de vorm en de mogelijke
vestiging van een EIT in één van de 25 EU-lidstaten. Inderdaad zijn de
lidstaten terughoudend en wordt er zowel door de lidstaten als door de
academische/wetenschappelijke instellingen meer gepleit voor een virtueel
netwerk dan een nieuw op te zetten Europese instelling met de nodige
ambtenaren en kosten. De EU-stakeholders komen hierover op 7 en 8
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september bij elkaar. Dan wordt bekeken of een kleine
coördinerende/besturende organisatie wenselijk is; het zal vermoedelijk geen
prestigieus nieuw groot Europees agentschap of instelling worden. Tegen het
eind van het jaar moet het juridische concept van het EIT klaar zijn. Het EIT
blijft nog wel enige tijd op de EU politieke besluitenlijst staan.
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Vraag 2.
Nog niet. Een gezamenlijke lobby heeft alleen zin als de lidstaat Nederland zich
hiervoor wil inzetten. Zonder steun vanuit Den Haag heeft geen enkele actie
richting Brussel zin. Tot nu toe geeft de lidstaat Nederland aan dit EUCommissie voorstel niet de hoogste prioriteit. Nederland stelt zich als lidstaat
zeer terughoudend op en mocht te zijner tijd een meerderheid van de lidstaten
toch een EIT willen vestigen, is het nog maar de vraag of Nederland zich
hiervoor wil kandideren, omdat er in Den Haag mogelijk andere prioriteiten
zijn of Den Haag liever bestaande EU instellingen, zoals bijv. Europol zou
willen uitbouwen en/of versterken. Wij zullen na 8 september in Den Haag
sonderen of een gezamenlijke lobby van provincie en Rijk alsnog op steun kan
rekenen van het kabinet. Mocht dit wel het geval zijn en zijn ook de Technische
Universiteiten akkoord, dan zullen wij het initiatief nemen voor een
gezamenlijke lobby.
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

,

voorzitter

,

secretaris
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