Besluit:
De bestuurders van gemeenten, waterschappen en provincie Noord-Brabant, bijeen tijdens de
Ontwikkeldag voor Zuidoost-Brabant op 17 december 2020, hebben besloten om, gelet op de
bepalingen in de interim Omgevingsverordening van de Provincie Noord Brabant, in het bijzonder
artikel 5. 19:
1. Kennis te nemen van de Omgevingsagenda Zuidoost-Brabant – versie december 2020 – en
daarbij vast te stellen dat hiermee invulling is gegeven aan de opdracht aan het Bestuurlijk
Kernteam tijdens de Ontwikkeldag op 19 december 2019 tot opstelling van een Regionale
Omgevingsagenda.
2. In de wetenschap dat de Omgevingsagenda Zuidoost-Brabant een dynamische agenda is (“klaar,
maar nooit af”), de hoofdlijnen van de Omgevingsagenda Zuidoost-Brabant vast te stellen, te
weten:
a. De positionering van Zuidoost-Brabant als kenschets van de regio.
b. De verhaallijnen “Duurzame stedelijke schaalsprong Brainport Eindhoven“ en “Nieuwe balans
in het landelijk gebied” als zijnde de structurerende verbinding tussen de hoofdopgaven voor de
doorontwikkeling van onze regio, en daarbij te benadrukken dat deze verhaallijnen de hele
regio aangaan en elkaar versterken.
c. De hoofdopgaven benoemd bij elke verhaallijn, daarbij aantekenend dat deze beogen de
verhaallijnen uit te werken en niet los van elkaar te beschouwen zijn.
3. In te stemmen met de vervolgafspraken opgenomen in hoofdstuk 5.2 en 5.3 van de
Omgevingsagenda Zuidoost-Brabant.
4. Kennis te nemen van het overzicht van kaders en programma’s, zoals opgenomen in bijlage 2 van
de Omgevingsagenda Zuidoost-Brabant, en dit overzicht te actualiseren met de tijdens de
Ontwikkeldag genomen besluiten.
5. De Omgevingsagenda vanaf nu bij volgende Ontwikkeldagen sturend te laten zijn voor het
programma van de Ontwikkeldagen.
6. Het Bestuurlijk Kernteam daartoe te verzoeken om bij de halfjaarlijkse Ontwikkeldagen:
a. Verslag te doen van de voortgang op kaders en programma’s.
b. Besluitvorming voor te bereiden over vervolgafspraken tussen gemeenten, waterschappen en
de provincie Noord Brabant, en voor zover relevant andere partijen.
b. Ontwikkelsessies te organiseren voor het verkennen van opgaven uit de Omgevingsagenda.
c. Aan de verslaglegging steeds de geactualiseerde versie van het overzicht van kaders en
programma’s toe te voegen, dat wil zeggen inclusief de gemaakte afspraken.
d. Deze werkwijze op te nemen in hoofdstuk 1 van de Omgevingsagenda Zuidoost-Brabant.
e. Indien daar aanleiding toe is, verdere aanpassingen van de Omgevingsagenda aan te bieden
voor besluitvorming.
7. Ermee in te stemmen dat Omgevingsagenda Zuidoost-Brabant een basis is voor inbreng in de
Omgevingsagenda Brabant Limburg 2021.

