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Aanleiding 

In het kader van de ontwikkelingen in de Spoorzone is in juni 2016 een intentieverklaring ondertekend over de 
vorming van een mediacluster. Dit heeft geleid tot een gezamenlijke propositie en nadere uitwerkingen van 
een business case en de verkenningen ten behoeve van huisvesting in de Spoorzone. Het gaat daarbij om 
Fontys Hogeschool voor Journalistiek, Tilburg University en ROC Tilburg. Fontys heeft in november 2016 
besloten om zich te vestigen in de Spoorzone. De overige partners hebben besluitvorming in voorbereiding.  
 
Samen met Fontys Hogeschool voor Journalistiek en ROC Tilburg heeft Tilburg University de intentie om de 
Spoorzone in te richten met onderzoekslaboratoria, waarbij innovatief onderwijs, interdisciplinair onderzoek 
en samenwerking met het bedrijfsleven in de regio centraal staat. Dit initiatief brengt kennis, onderzoek en 
innovatie van kennisinstellingen in de regio dichter bij het klein-, midden- en grootbedrijf en stelt bedrijven in 
staat samen te werken in het ontwikkelen van technologieen die waardevol zijn voor de regio.  
 
De samenwerking bestaat uit onderzoekslaboratoria die als werkplaats voor onderwijs en onderzoek kunnen 
worden gebruikt op het gebied van interactive technologies & behavior. Het ontwikkelen van technologieen die 
waarbij de technologie niet centraal staat maar het gebruik van de technologie:Het meten van menselijk 
denken en menselijk gedrag, het ontwikkelen van technologie op basis van deze informatie en het testen van 
menselijk denken en menselijk gedrag in de interactie met deze technologieen. 
 
Als hoofdthema’s binnen interactive technologies and behavior is gekozen voor robots & avatars, serious 
gaming, virtual reality en language technologies. Kunnen robots ontwikkeld worden voor de ouderenzorg, 
waarbij ouderen sociaal en fysiek actief blijven? Kunnen computerspellen ontwikkeld worden waarbij 
leerlingen spelenderwijs leren over natuurkunde, scheikunde of wiskunde? Kan waarheidsvinding in 
journalistiek worden geautomatiseerd? Biedt virtual reality een alternatief voor vluchtsimulaties of 
rijsimulaties? Deze vragen dienen slechts als voorbeeld van vragen die kunnen leiden tot nieuwe 
samenwerkingen, innovaties en toepassingen. 
 
Hetgeen wordt uitgewerkt in 5 werkpakketen op het gebied van:  
1. Technische ontwikkeling 
2. Technische experimenten en valorisatie 
3. Business development 
4. Kennisdisseminatie 
5. Project management 
 
Een consortium van partners met voorlopig de Universiteit als trekker bereidt momenteel voor het project  
VIBE een OP-Zuid aanvraag voor. Deze aanvraag bedraagt in totaal ca. € 5 miljoen. De gemeente wordt 
gevraagd financieel bij te dragen door middel van enerzijds een bijdrage te leveren in de voorbereidingskosten 
van €34.700,- en anderzijds cofinanciering van € 700.000,- als bijdrage in het project . De ontwikkeling van het 
project VIBE wordt verder financieel ondersteund door de deelnemende bedrijven en de onderwijspartners De 
OP-Zuid aanvraag wordt voor 1 maart ingediend. Het college wordt gevraagd zich te committeren aan de 
gevraagde voorbereidingskosten en cofinancieringsbijdrage als onderdeel van de OP-Zuid aanvraag en de 
aanvraag te ondersteunen.  

  



Beoogd effect/ bestuurlijk kader 

Tilburg zet voor de Spoorzone in op kennisintensieve bedrijvigheid en samenwerking met de 
onderwijsinstellingen.  De ontwikkeling van het MediaLab draagt bij aan de bestuurlijk doelen van de 
ontwikkeling van de Binnenstad van de 21e eeuw en de economische structuurversterking van de gemeente en 
regio. Het project VIBE draagt bij aan de kennis- en businessontwikkeling op het gebied van Media en Creatieve 
Industrie en aan innovaties voor bedrijvigheid in Tilburg en de regio. Daarnaast zal de aantrekkingskracht van 
Midden-Brabant als innovatief vestigingsklimaat voor moderne bedrijven vergroten, mede door de landelijke 
uitstraling die het MediaLab met zich meebrengt. Daarbij sluit dit initiatief goed aan bij de ontwikkeling van de 
Creatieve stad zoals dat onderscheiden wordt in het economisch beleid, de omgevingsvisie en lobby-strategie 
van de gemeente Tilburg. 

Besluit 

Het college heeft besloten om: 
1. Een bedrag van € 34.700,- uit het Cofinancieringsfonds toe te kennen aan Tilburg University om de EU-

subsidie aanvraag Op-Zuid te kunnen indienen voor de realisering van het VIBE project in de Spoorzone. 
2.  Binnen het Cofinancieringsfonds (voorlopig) een bedrag van € 700.000,- aan te merken als cofinanciering 

voor de projectaanvraag als onder 1. bedoeld. 

Argumenten 

1. De ontwikkeling van het MediaLab geeft een positieve impuls aan de economische ontwikkeling van de 
Spoorzone en Tilburg en sluit aan op het economische profiel van de Binnenstad van de 21e  Eeuw. Tilburg zet 
hiermee in op een verdere ontwikkeling van haar Binnenstad en het kennisprofiel.  
 
2. Het  project VIBE is de eerste uitwerking om onderzoek en bedrijfsleven en een LAB voor media en 
onderwijs samen te brengen. Door een toonaangevend onderzoeks- en onderwijslab in de  Spoorzone te 
realiseren is er impact en internationale positionering. 
 
3. De doelstellingen en inhoud van het MediaLab en het project VIBE sluiten aan op deze ingezette 
economische ontwikkeling in stad en regio. Het Medialab kan dan ook uitgroeien tot een nieuw centrum van 
innovatie in de Spoorzone met een sterke impuls voor vernieuwende economische activiteiten. Zo zijn de 
beoogde resultaten van het project VIBE nieuwe business development, innovaties binnen faciliteiten van 
bestaande bedrijven en nieuwe werkgelegenheid. Daarnaast kent het MediaLab een opleidingscomponent 
doordat het gaat dienen als trainingsomgeving voor studenten.  
 
4.  Er wordt hiermee voldaan aan de onttrekkingscriteria van het Cofinancieringsfonds: 
Onttrekking is mogelijk voor:  
a. De voorbereiding (inhuur externe expertise) en cofinanciering van projecten van de gemeente Tilburg die 

in lijn zijn met de strategische agenda van de gemeente, Midpoint Brabant en Regio Hart van Brabant. 
b. Cofinanciering van projecten van initiatiefnemers/stakeholders in de stad Tilburg en de regio Hart van 

Brabant die in lijn zijn met de strategische agenda van Midpoint Brabant en Regio Hart van Brabant met 
een expliciet belang voor de gemeente Tilburg. 

Risico’s  

Het risico dat bij dit project speelt is dat het MediaLab niet de gewenste ontwikkeling doormaakt en de 
beoogde resultaten niet gerealiseerd worden. Het project VIBE is een voorloper van het MediaLAB In dit geval 
levert de cofinanciering van de gemeente Tilburg, die als subsidie wordt ingebracht in het project, niet het 
beoogde effect op en niet de gewenste bijdrage aan de bestuurlijke doelen. Of te wel, de gewenste 
meerwaarde voor Tilburgse en economische en stedelijke ontwikkeling van de Spoorzone worden niet behaald.  



Kosten en dekking 

Op-Zuid aanvraag 
De ontwikkeling van het project VIBE wordt financieel ondersteund door de deelnemende bedrijven en de 
onderwijspartners (Hoofdzakelijk Universiteit) en de provincie (dat haar middelen via Stimulus inzet; 
vastgesteld op maximaal 15% van de begroting). Aanvullende financiering wordt door middel van een OP-Zuid 
aanvraag getracht te genereren (vastgesteld maxima 35%). Daarnaast wordt ook een beroep gedaan op 
cofinanciering door de gemeente Tilburg. Het project VIBE is begroot op € 5 miljoen en de bijdrage van de 
gemeente op € 734.700,- . De bijdrage van de gemeente is enerzijds voor de voorbereidingen van de OP Zuid 
aanvraag (begroot op € 34.700,-) en een cofinanciering van €700.000,- (daadwerkelijk in te zetten bij een 
positief besluit op de subsidieaanvraag OP Zuid). 
 
De cofinancieringsbijdrage van de gemeente Tilburg bedraagt maximaal € 734.700,- en tenminste € 34.700,-  en 
wordt gedekt uit het cofinancieringsfonds van de gemeente Tilburg. Indien de OP-Zuid aanvraag niet wordt 
toegekend vervalt ook de toezegging van de reservering van de bijdrage uit het cofinancieringsfonds. De kosten 
voor de voorbereiding komen wel ten laste van het cofinancieringsfonds. In de bijlage is de stand van zaken van 
het Cofinancieringsfonds weergegeven. Met de reservering voor de bijdrage aan project VIBE resteert € - 
79.016,38. 
 
Bij volledige toekenning van alle projecten die in voorbereiding zijn schiet reserve onder de 0 grens. Echter 
zullen niet alle in voorbereiding zijnde projecten daadwerkelijk tot toekenning leiden en wordt bij het opmaken 
van de jaarrekening de vrijval op de lopende projecten in beeld gebracht. Hierdoor is het verantwoord de 
reservering voor het VIBE project toe te kennen. 

Vervolg 

Indien de OP-Zuid aanvraag toegekend wordt de eerste ontwikkeling van het MediaLAB verder uitgewerkt in de 
SPZ013. De realisatie van het project VIBE en bijbehorende projecten zal bij toekennen van de OP-Zuid 
aanvraag starten in het najaar 2017. Het College wordt vanzelfsprekend op de hoogte gehouden van de 
ontwikkeling van het project VIBE en de ontwikkeling van het MediaLab. Daarnaast zal er verantwoording zijn 
van de projecten en business development, mede door de rapportages die in het kader van OP-Zuid worden 
opgesteld. Daarnaast zullen er meerdere momenten zijn, zoals bij de start van het project VIBE, waarbij (een 
afvaardiging van) het College gevraagd wordt aanwezig te zijn. Indien de OP-Zuid aanvraag niet toegekend 
wordt zullen de deelnemende partners wel doorgaan met het project, maar op een lager tempo. Tevens zal het 
MediaLab in een beperktere omvang doorgang vinden en op langere termijn. 

Bijlagen 

Bijlage 1. Stand van Zaken Cofinancieringsfonds 
 


