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Bespreken omgevingsdag? Verkeerslicht (groen = conform, oranje = aandacht, rood = bespreken)

Verstedelijkingsakkoord SGE Er is kennis genomen van de procesvoortgang van het verstedelijkingsakkoord van het SGE.
Afgesproken is om in aanloop naar de omgevingsdag van juni 2022 met elkaar af te stemmen over de verstedelijkingsstrategie en -
akkoord van het SGE en de ontwikkelstrategieën van de andere subregio’s. Provincie en waterschappen worden hierbij betrokken.

Afgesproken is om in aanloop naar de omgevingsdag van juni 2022 hierover tot één gezamenlijk verhaal te komen met 
afsprakenkader. Daarbij worden de 4 trekkers van de subregio en de provincie primair naar voren geschoven om uitvoering te 
geven aan deze afspraak. Met als doel het vaststellen van de drie subregionale ontwikkelstrategieën én een gezamenlijk verhaal en 
afsprakenkader tijdens de omgevingsdag van juni 2022.

Er is een concept Verstedelijkingsakkoord besproken in het Portefeuillehoudersoverleg SGE-
Ruimte en de Programmaraad SmartwayZ.NL (maart 2022). Deze conceptversie wordt naar een 
definitieve versie opgewerkt in maart/april 2022. 
Ondertekening staat gepland tijdens het BO Leefomgeving in juni 2022 . 

Vervolgens worden de verschillende afspraken gerealiseerd en de voortgang gemonitord in 
voornoemde bestuurlijke overleggen.

Informeren over besluitvorming mbt Verstedeijkingsakkoord SGE tijdens BO-Leefomgeving.

Tijdens Omgevingsdag 21 december kan volstaan worden met stand van zaken.

Planning is eerder bijgesteld, o.a. vanwege langdurige demissionaire status van kabinet. Bijgestelde planning wordt gehaald. 

Ontwikkelstrategie Kempen Er is kennis genomen van de procesvoortgang subregionale ontwikkelstrategieën.
Afgesproken wordt om in aanloop naar de omgevingsdag van juni 2022 met elkaar af te stemmen over de verstedelijkingsstrategie 
en -akkoord van het SGE en de ontwikkelstrategieën van de andere subregio’s. Provincie en waterschappen worden hierbij 
betrokken.

Afgesproken is om in aanloop naar de omgevingsdag van juni 2022 hierover tot één gezamenlijk verhaal te komen met 
afsprakenkader. Daarbij worden de 4 trekkers van de subregio en de provincie primair naar voren geschoven om uitvoering te 
geven aan deze afspraak. Met als doel het instemmen met de drie subregionale ontwikkelstrategieën én een gezamenlijk verhaal 
en afsprakenkader tijdens de omgevingsdag van juni 2022.

Om een gevolg te geven aan de Ontwikkelstrategie wordt nu gewerkt aan het inbedden en het 
uitwerken van deze ontwikkelstrategie.

Voor het overige loopt het mee in de algemene Ontwikkelstrategie voor de Metropoolregio.

1 juni 2022:  Instemmen met de Ontwikkelstrategie
1 november 2022: n.n.t.b.

Ontwikkelstrategie Peel Zie voorgaande kolom Kempen In vervolg op de besluitvorming op de Omgevingsdag van december 2021 is de 
Ontwikkelstrategie de Peel opgesteld. In maart 2022 hebben de colleges van de 6 
Peelgemeenten en het bestuur van het waterschap Aa en Maas ingestemd met deze 
ontwikkelstrategie en hebben zij opdracht gegeven om 4 prioritaire opdrachten verder uit te 
werken. Dit betreft het regionale woningbouwprogramma, regionale prioriteitstelling in 
mobiliteitsinvesteringen, het regionale bedrijventerrein en een agenda voor de transitie van het 
landelijk gebied in de Peel. Dit gebeurt parallel aan en in samenhang met de ontwikkelstrategie 
ZOB. Tevens is opdracht gegeven voor verdere uitwerking van intergemeentelijke afstemming en 
samenwerking in de Peel naar aanleiding van deze strategie. Uitvoering van deze opdrachten is 
voorzien voor 2022.
Vaststelling van de ontwikkelstrategie voor de Peel is voorzien zodra de regionale 
ontwikkelstrategie gereed is en deze op elkaar zijn afgestemd.
De bestuurlijke afstemming en aansturing zijn belegd in wat heet het Cacaofabriekoverleg; dat is 
het Intergemeentelijk afstemmingsoverleg Peel (= poho ruimte van 6 Peelgemeenten + 
waterschap Aa en Maas) aangevuld met de bestuurlijk trekkers van de andere relevante 
subregionale overleggen. Bekrachtiging van de daar gemaakte afspraken gebeurt in de colleges / 
raden, resp. het bestuur van het waterschap.

Voorstel: De stand van zaken op te nemen op de agenda met het voorstel in te stemmen met / met instemming 
kennis te nemen van de ontwikkelstrategie de Peel. Voor de Peel heeft de afstemming met het waterschap reeds 
plaatsgehad (watertoets)).

Ontwikkelstrategie A2-gemeenten Zie voorgaande kolom Kempen Planning is deze strategie van concept naar definitief te brengen 
-Deelname als subregio A2 aan BMC traject regionale ontwikkelingsstrategie

 Doel is tijdens de Omgevingsdag de Ontwikkelingsstrategie Zuid Oost Brabant vast te stellen, en daarover ‘niet 
vrijblijvende bestuurlijke afspraken’ te maken. 

Aandacht op bestuurlijk deel van het traject in alle A2 gemeenten

Ontwikkelstrategie Zuidoost-Brabant Afgesproken is om in aanloop naar de omgevingsdag van juni 2022 hierover tot één gezamenlijk verhaal te komen met 
afsprakenkader. Daarbij worden de 4 trekkers van de subregio en de provincie primair naar voren geschoven om uitvoering te 
geven aan deze afspraak. Met als doel het vaststellen van de drie subregionale ontwikkelstrategieën én een gezamenlijk verhaal en 
afsprakenkader tijdens de omgevingsdag van juni 2022.

Na een voorbereidingstraject is BMC in de arm genomen om een “ontwikkelstrategie Zuidoost-
Brabant” op te leveren voor de volgende omgevingsdag. De bijeenkomsten lopen via een 
ambtelijke en bestuurlijk spoor. Deze bijeenkomsten zijn opgestart. 
Het bestuurlijk spoor is een separaat overleg met 21 gemeenten en partners (Prv, 
waterschappen, MRE en Brainport). 
Er is tevens een kleinere bestuurlijke groep van 4 subregio’s en partners die indien nodig als 
procesgroep bij elkaar kan worden geroepen. 

Bespreken en instemmen met concept ontwikkelstrategie Zuidoost-Brabant 
Akkoord gaan met de uitwerkingsstappen
Akkoord gaan met de governance                                          

Brainport Nationale Actieagenda Er is tijdens de laatste Omgevingsdag geen specifieke afspraak gemaakt. De bestaande Brainport Nationale Actieagenda (BNA) is de onderlegger van de Rijk-Regio 
samenwerking (Rijk, Provincie, Brainport Eindhoven/Stichting Brainport) in de ‘uitwerking 
mainportstatus’ en is gekoppeld aan het vorige regeerakkoord. De Regiodeal Brainport 
Eindhoven fungeert, c.q. fungeerde als financieel vliegwiel voor de BNA. Tot en met 2021 konden 
bijdragen aan projecten worden toegekend, projecten moeten uiterlijk in 2025 zijn afgerond.

In april 2021 is in 3-helx verband een “Brainport bid’ gedaan richting formerende partijen met 
nieuwe accenten voor de doorontwikkeling van de mainportstatus. In het regeerakkoord van 
Rutte IV (dec 2021) is de volgende -unieke status- opgenomen:
“… De Regio Deals zetten we voort. We versterken de publiek-private samenwerkingsverbanden 
om de regionale economische kansen te benutten. Samen met de Brainportregio ontwikkelen we 
de mainport-status door...”

Scope ‘doorontwikkeling mainportstatus’:
 •Voortborduren op bestaande pijlers BNA (= uitwerking mainportstatus)
 •Status aparte is de economische posi e van de kennisintensieve maakindustrie
 •Posi e ook gebruiken om extra duw te geven op afzonderlijke dossiers 

Investeringsagenda adhv bestaande drie pijlers uit het Brainport bid
 1.Pijler Innova e, Technologie en Ondernemen: ontwikkelen (nieuwe) PPS-programma’s
 2.Pijler Talent: opleiden, aantrekken, behouden en duurzaam inze en van ‘tech en IT-talent’
 3.Pijler Woon-en Lee limaat: aanhaken op bestaande en ontwikkelde strategieën vanuit 

MRE/SGE, SmartwayZ/MIRT, Verstedelijkingsakkoord
De laatste, derde pijler sluit aan op de scope van de Omgevingsagenda/Omgevingsdagen.

Inzet en planning
 1.Een Investeringsagenda met het Rijk in april 2022 

Hierin worden bestaande plannen en projecten in meegenomen. 
Voor pijler 3 gaat het dan om o.a. om opvolging van haalbare MIRT-afspraken (uit MIRT-
onderzoek), Woondeal, Verstedelijkingsakkoord én afgehechte plannen van de subregio’s (die 
beantwoorden aan mainport-schaalniveau). Ook voorzieningen. Denk aan Brainportbibiotheken, 

Omgevingsdag 17 juni
De uitkomsten van het gesprek met het rijk (voorzien in april) worden zo spoedig mogelijk daarna teruggekoppeld 
in het MRE Poho Economie.
In aanvulling op de structurele bespreking in het MRE-Poho Economie is het informatief agenderen voorstelbaar 
om zo de op dat moment actuele stand van zaken met een breed palet aan bestuurders te delen. Dit laat overigens 
onverlet dat de wethouders economie een eigen, continue verantwoordelijkheid hebben om hun colleges 
aangehaakt te houden. 

Omgevingsdag 21 december
Informatief agenderen stand van zaken departementale lijnen en terugkoppeling uitkomsten BO-MIRT.

Regiodeal Brainport Eindhoven à wordt 
Investeringsagenda Brainport Eindhoven
(Geactualiseerde) Woondeal SGE à wordt dit jaar 
geactualiseerd

De op 9 maart 2019 afgesloten Woondeal SGE is opgenomen in de Omgevingsagenda Zuidoost-Br/Voortgangsrapportage. 
Gemiddeld dienen jaarlijks in het SGE 3000 woningen te worden gerealiseerd.
 •In jaren 2019-2020 zijn 7031 woningen opgeleverd
 •In 2021 zijn 3241woningen opgeleverd.

Ook in 2022 dient er over het hele jaar genomen een soortgelijke omvang woningbouwproductie te worden gerealiseerd.

Het ministerie van BZK heeft onlangs het initiatief genomen om met alle desbetreffende regio’s het gesprek aan te gaan over 
actualisatie van de in NL onderscheiden woondeals. De insteek van de minister is op dit moment nog niet bekend.

De Woondeal Stedelijk Gebied Eindhoven is op 9 maart 2019 overeen gekomen tussen het 
ministerie van BZK, de provincie Noord-Brabant, de gemeente Eindoven en het SGE en bevat een 
breed palet aan afspraken betreffende de woningbouwproductie in het SGE. Onderdeel daarvan 
is de realisatie van 62.000 woningen in het Stedelijk Gebied Eindhoven in de periode 2019-2040. 
Dit impliceert een gemiddeld jaarlijkse woningbouwproductie van 3000.

De Woondeal wordt bestuurlijk aangestuurd via een halfjaarlijks overleg rijk, provincie en SGE. 
Het SGE-Poho Wonen vormt de bestuurlijke voorbereidingstafel tussen provincie en SGE.

Volstaan kan worden met opname van de stand van zaken per 1 juni 2022, respectievelijk 1 november 2022.

SmartwayZ.NL Robuuste infra
De druk op het programma neemt toe door de stikstofproblematiek die tot vertraging leidt. 
Daarnaast stijgen de kosten van zowel het onderhoud van bestaande wegen als de aanleg van 
nieuwe infrastructuur. Dit alles maakt op een andere manier (blijven) werken en het verder 
ontwikkelen van nieuwe vormen van (gedeelde) mobiliteit nog belangrijker. SmartwayZ.NL 
vormt één van de fundamenten onder het Verstedelijkingsakkoord voor het SGE.
Tot 1 juni:
• InnovA58 Eindhoven-Tilburg, formele mijlpaken staan onder druk ivm prioritering door 
Minister, communicatie hierover wordt in april verwacht:
o 1e Helft 2022 Ontwerptracébesluit (OTB), ontwerpsaneringsplan (OSP) en Milieu Effect 
Rapportage (MER) gereed; 
o Eind 2022 Tracébesluit (TB), Nota van Antwoord (NvA) en Geluidsaneringsplan gereed;
• N279: Op 15 december 2021 heeft de Raad van State het inpassingsplan ‘N279 Veghel-Asten’ 
vernietigd omdat zij oordelen dat het onder meer in strijd is met de eisen van een goede 
ruimtelijke ordening en rechtszekerheid. Onderbouwing hiervoor is dat in de onderzoeken naar 
geluid-, licht,- en trillinghinder van de weg is niet uitgegaan van de maximale mogelijkheden van 
het plan waardoor deze hinder mogelijk onderschat is. Ook oordeelt de Raad van State dat er in 
het verkeersonderzoek uitgegaan is van een onvoldoende betrouwbaar verkeersmodel voor 
verkeersprognoses voor 2030. De op het model gebaseerde keuzes voor het tracé zouden 
daarom niet correct zijn. Er worden diverse scenario’s uitgewerkt om zo snel mogelijk verder te 
kunnen gaan. Daarbij wordt rekening gehouden met eventuele nieuwe scope-wensen vanuit de 
diverse gemeenten en de ontwikkelingen in de regio.

Programma verstedelijking en bereikbaarheid in de Brainportregio
Ten tijde van de programmaraad in december 2021 werd nog uitgegaan van een regulier BO-
Mirt in het voorjaar. Inmiddels is duidelijk geworden dat het BO-Mirt in het voorjaar vooral in 
het teken zal staan van kennismaken. Een (groot) deel van de besluitvorming zal dan 
doorschuiven naar het BO-Mirt in het najaar 2022. In het BOL (mei/juni) is voorzien om eerste 
besluitvorming te laten plaatsvinden over investeringen in ontsluitingen (uit de € 7,5 miljard 
Mobiliteitsfonds) die verstedelijking in de 14 gebieden en daarbuiten versneld mogelijk moeten 
maken. Mogelijk kunnen ook andere besluiten worden geagendeerd in het BOL. Dit hangt mede 

Afspraken maken over bijdrage regio aan verstedelijkingsakkoord en pakket mobiliteitstransitie via BO-MIRT en in 
omgevingsdag 21 december. Afspraken over governance mobiliteit(stransitie) (21 december)

Oranje: buiten scope van regio, hangt oa op besluitvorming/financiering Rijk (maar ook regio). Onderzoeken/rapporten zijn 
afgerond, we zijn klaar voor besluitvorming/uitvoering, maar wachten op groen licht van het Rijk.

Kopie van Overzichtstabel voortgang Omgevingsagenda 17 juni 2022 VERSIE 30-5-2022
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Brainport Smart District  Tot 1 juni wordt mede op basis van de besluitvorming op het NGF een aantal ontwikkelscenario’s voor BSD uitgewerkt. Geplande 
voortgang per 1 juni 2022: inmiddels zijn Stedenbouwkundig Masterplan en Beeldkwaliteitsplan vastgesteld
 Geplande voortgang per 1 november 2022: in Q4 wordt het bestemmingsplan vastgesteld

Huidige tekst Voortgangsrapportage
In het SGE is besloten 2.100 (i.p.v. 1.500) woningen te realiseren in BSD en daarnaast nog 500 
tijdelijke woningen (Woondeal). De besluitvorming over het stedenbouwkundig plan, 
beeldkwaliteitsplan en planologische maatregel start in eind 2021. Er loopt een onderzoek om 
het BSD-plangebied onder te brengen in een Innovatief Ontwikkelbedrijf. Gemeente Helmond en 
Provincie NoordBrabant nemen hier in het 4e kwartaal van 2021 een besluit over. Het onderzoek 
zit inhoudelijk in een afrondende fase. Tijdens de maanden september – december 2021 zal de 
bestuurlijke besluitvorming in beide organisaties plaatsvinden.
Nieuwe tekst
In het SGE is besloten 2.100 (i.p.v. 1.500) woningen te realiseren in BSD en daarnaast nog 500 
tijdelijke woningen (Woondeal). Inmiddels heeft de gemeenteraad van Helmond met 
Stedenbouwkundig Masterplan en het Beeldkwaliteitsplan vastgesteld. Naar verwachting wordt 
het bestemmingsplan eind 2022 vastgesteld. Het overleg en de besluitvorming rond een 
Innovatief Ontwikkelbedrijf tussen de Gemeente Helmond en de Provincie Noord-Brabant is nog 
gaande. De besluitvorming is mede afhankelijk van het besluit op de aanvraag vanuit het 
Nationaal Groeifonds (NGF) medio 2022.

 Beoogde wijze van agendering Omgevingsdag 17 juni as met toelich ng waarom: als voortgang irt NGF
 Beoogde wijze van agendering Omgevingsdag 21 december as met toelich ng waarom: vaststelling 

bestemmingsplan en ambitieniveau BSD

Propositie Brainportlijn (Nationaal Groeifonds) à Niet 
separaat handhaven

In het Innovatieprogramma van het Nationaal Groeifonds is een reservering opgenomen voor 
het in de propositie opgenomen innovatiedeel (€ 30 miljoen) Hiervoor is door het betrokken 
innovatieconsortium (bedrijven, kennisinstellingen, (stichting) Brainport/Brainport 
Development) tijdig een aangepast voorstel ingediend bij het rijk. Ons is nog niet bekend of dit 
voorstel inmiddels is beoordeeld/gehonoreerd, c.q. op welke termijn dit valt te verwachten.

Door het kabinet is overigens inmiddels besloten om het Nationaal Groeifonds niet meer in te 
zetten voor infrastructurele projecten.

Het infrastructuur deel van de Brainportlijn maakt overigens onderdeel uit van de regionale 
(H)OV-visie zoals besproken in MRE-Poho Mobiliteit en Programmaraad SmartwayZ.NL en wordt 
via deze lijnen verder naar realisatie gebracht.

Gezien de door het kabinet bijgestelde focus van het Nationaal Groeifonds ligt agendering hiervan op de 
Omgevingsdagen niet langer voor de hand.

Niet meer van toepassing, dit project kan als zelfstandig project en kader (Nationaal Groeifonds) uit de Omgevingsagenda 
worden geschrapt. 

Regionale Mobiliteitsagenda planning is nog niet exact bepaald Allereerst zal het regionale Toekomstbeeld Mobiliteit 2040 moeten worden vastgesteld. Daarna 
is het mogelijk om dit document te vergelijken met de provinciale Beleidsagenda Mobiliteit. 
Vervolgens leidt tot een vernieuwde RMA. Planning van de vaststelling van het Toekomstbeeld is 
later dit jaar. Het is nog niet bekend wanneer een nieuwe versie van het RMA wordt vastgesteld. 
De vaststelling verloopt voorbereidend via het Poho Mobiliteit en finale besluitvorming is tijdens 
de omgevingsdag

Het doel is om het RMA gezamenlijk vast te stellen waarna gewerkt kan worden aan de doelen die zijn 
geformuleerd.  (21 december)

RMP Mobiliteit  •Op hoofdlijnen kan worden ingestemd met het RMP.
 •Het onderdeel Robuust fietsnetwerk wordt aangehouden en afgesproken wordt om in het Poho Mobiliteit van jan./febr. 2022 

hierover door te praten met de gedeputeerde en tot overeenstemming te komen.
 •Geconstateerd wordt dat er in aanloop naar besluitvorming jdens de omgevingsdag een zorgvuldig en jdig proces moet worden 

ingericht om tot een gedragen RMP te komen. Afgesproken wordt om het proces vanuit de regio als ook vanuit de provincie beter 
te stroomlijnen.

In juni wordt vanwege het aantreden van nieuwe bestuurders uitleg gegeven aan de werking van 
het RMP. Ook is het mogelijk om eerste inzichten en/ of kaders te presenteren. In december 
wordt het programma vastgesteld waarna investeringen, evenals lobby, onderzoeken en het 
houden van pilots kunnen plaatsvinden.

In juni wordt uitleg over de werking gegeven. In december is de voorbereiding afgerond en vindt 
er vaststelling plaats.

Het doel is om het RMP gezamenlijk vast te stellen. (21 december)

AIAC Brabant à bezien wel/niet handhaven, actielijnen 
mogelijk te integreren in bestaande agenda’s 
provincie/gemeenten

nvt. Geen afspraken bekend. Begin juli oprichting BrabantRing BV door B5-steden, Provincie en BRE.
Ondertussen zijn al enkele projecten gestart, bedoeld onder meer als usecases voor BrabantRing. 
Nieuwe usecase-projecten worden verkend (on going business).

Stand van zaken. Agendering Omgevingsdag 21 december: inspiratie, verkennen kansen die met BrabantRing 
ontstaan (Optie ontwikkelatelier)

AIAC SP-1 impuls binnensteden
RES MRE In de Omgevingsdag van 8 december 2021 is een ontwikkelatelier georganiseerd over netcongestie. De aanpak van de schaarste op 

het elektriciteitsnetwerk is essentieel om onze ambities waar te kunnen maken. De beschikbaarheid van transportcapaciteit van 
elektriciteit op het elektriciteitsnet in Nederland loopt in snel tempo tegen haar grenzen aan. Dit plaatst een sterke rem op de 
mogelijkheden in de regio om energie terug te leveren aan het elektriciteitsnet via o.a. zon op dak of windenergie en zonne-energie 
op land. Dit probleem raakt ook steeds meer andere domeinen. Ook het leveren van elektriciteit aan nieuwe bedrijven, 
bedrijfsactiviteiten of woningen is binnenkort niet of nauwelijks meer mogelijk, met alle gevolgen voor het vestigingsklimaat in de 
MRE-regio van dien. Daarom is het belangrijk dat we – gezamenlijk als gemeenten, regio en provincie – met de netbeheerders 
afstemmen wat de meest wenselijke volgorde is voor de benodigde investeringen in het elektriciteitsnetwerk en dat we 
gezamenlijk zoeken waar alternatieve oplossingen soelaas kunnen bieden, zoals de toepassing van waterstof. Brabantbreed 
(geïnitieerd vanuit de Brabantbrede Stuurgroep RES) en regionaal vindt hierover bestuurlijk overleg plaats op verschillende 
niveaus, voorbereid door ambtelijke werkgroepen. Met name in de subregio’s SGE en Kempen is de problematiek van 
afnameschaarste urgent. Er is een Taskforce ingericht met daarin vertegenwoordigers van beide subregio’s, provincie en Enexis om 
te zorgen voor extra coördinatie op het vraagstuk. 

Eind 2021 is de RES 1.0 Metropoolregio Eindhoven door alle gemeenteraden, Gedeputeerde 
Staten en de Algemene Besturen van beide waterschappen vastgesteld. De RES 1.0  is tevens aan 
het Rijk aangeboden. 
Daarmee breekt er een nieuwe fase aan: de uitvoeringsfase. In de regio wordt al hard gewerkt 
aan projecten op het vlak van energietransitie en we willen op volle kracht door. Met als basis de 
RES 1.0.  Op een aantal strategische onderwerpen uit de RES maken we afspraken op regionaal 
niveau. Deze afspraken worden opgenomen in een Voortgangsdocument, met een strategische 
doorkijk naar het vervolg. Dit RES Voortgangsdocument wordt aan gemeenteraden en besturen 
ter vaststelling voorgelegd vanaf maart 2023. Gezamenlijk wordt bepaald wanneer een herijking 
van de RES naar een RES 2.0 aan de orde is.

De Stuurgroep RES is verantwoordelijk voor de aansturing van het proces van de RES. In de 
Stuurgroep zitten vertegenwoordigers van de drie betrokken overheden (gemeenten, 
waterschappen en provincie) en een vertegenwoordiger van de netbeheerder. De verbinding met 
alle wethouders energietransitie van de 21 gemeenten gebeurt via het 
Portefeuillehoudersoverleg energietransitie. De bestuurders in het Poho zijn eigenaar en 
eindverantwoordelijk voor de producten naar hun colleges. 

De ontwikkelingen op het gebied van netcongestie volgen elkaar snel op. Hierover vindt op meerdere niveaus 
bestuurlijk overleg plaats, zoals in een bestuurlijke Taskforce, met als doel te zorgen voor extra coördinatie op het 
vraagstuk. Agendering op de Omgevingsdag is momenteel niet nodig.

Het proces m.b.t opstellen/actualiseren Regionale Energiestrategie loopt volgens planning.
De uitwerking/uitvoering in de praktijk kan wel vertraging oplopen vanwege de netcongestie. 

Uitvoeringsprogramma Regionale Energiestrategie - 
Programma Aardgasvrije Wijken (maakt onderdeel uit 
van RES MRE)

In de Omgevingsdag van 8 december 2021 is besproken of een oproep zou moeten worden gedaan aan het Rijk tot maatregelen 
die een meer voortvarende aanpak van het aardgasvrij maken van de regio mogelijk maken. Het doen van een oproep aan het Rijk 
om (extra) actie te ondernemen in relatie tot het ondersteunen van de aanpak van aardgasvrije wijken wordt op dit moment niet 
gezien als opportuun. Binnen het RES-traject vindt regelmatig bestuurlijke afstemming plaats en indien aan de orde kan via die 
route een lobby-traject richting het Rijk worden ingezet. 

Besloten is om de actie ‘Programma Aardgasvrije wijken & Transitie warmtenet Helmond’ te 
verbreden onder het kopje ‘Uitvoering Regionale Energiestrategie’. 

In de regio wordt op diverse terreinen hard gewerkt aan de uitvoering van de energietransitie. Er 
wordt gewerkt aan een regionaal Samenwerkings- en uitvoeringsprogramma RES (S&UP), op 
basis van de RES 1.0. Dit programma biedt een overzicht van projecten die de gemeenten en 
onze maatschappelijk partners uitvoeren om de energietransitie uit te voeren en straks een RES 
2.0 op te leveren. 
Omdat elk energieproject een eigen schaalniveau en tempo kent, hoeft de uitvoering van 
projecten niet door alle 21 gemeenten samen te worden opgepakt. De uitvoering gebeurt in 
wisselende coalities en met lokaal eigenaarschap. We gaan uit van coalitions of the willing: met 
koplopers die inmiddels hard bezig zijn met de energietransitie en andere gemeenten uitnodigen 
om daarbij aan te sluiten. Vanuit de regio wordt gezorgd voor verbinding, kennisdeling en 
monitoring. Bestuurlijk vindt afstemming plaats in de Stuurgroep RES. De verbinding met alle 
wethouders energietransitie van de 21 gemeenten gebeurt via het Portefeuillehoudersoverleg 
energietransitie. 
Het thema warmte heeft ook een plek in het S&UP. Alle gemeenten in de regio hebben inmiddels 
een Transitievisie warmte opgesteld. De gemeente Eindhoven is op diverse plekken aan de slag 
om naar een aardgasvrije buurt toe te werken. Hiervoor is ook subsidie beschikbaar gesteld 
vanuit het landelijke Programma aardgasvrije wijken. In Helmond wordt ingezet op een transitie 
van het warmtenet. 
Als onderdeel van de RES is een Regionale Structuur Warmte opgesteld met als doel om 
duurzame warmtebronnen optimaal te benutten, desinvesteringen te voorkomen en de 
maatschappelijke kosten zo laag mogelijk te houden.
Het aardgasvrij maken van de regio blijkt een gigantische en ingewikkelde opgave. De eerste 
ervaringen leren dat gemeenten momenteel onvoldoende financieel en organisatorisch zijn 
toegerust om deze opgave goed op te kunnen pakken.

Antwoord: 
Volstaan kan worden met opname van de stand van zaken.

De uitwerking/uitvoering in de praktijk kan vertraging oplopen vanwege de netcongestie. Daarnaast is de beperkte ambtelijke 
capaciteit bij de gemeenten en partners een belangrijk knelpunt.

Programma Gezonde Groene Leefomgeving Er is vanuit de regio Helmond – de Peel nog geen contact geweest met de provincie in het kader van regiobeeld, - visie of -opgave. 
Het is wel wenselijk om dit contact in de komende periode te leggen, zodat we de processen aan elkaar kunnen koppelen vóór de 
samenwerkingsagenda wordt vastgesteld. 

Antwoord: 
Regio Helmond – de Peel:
 •Het regiobeeld is gereed. Hieruit volgen een 6-tal uitdagingen voor onze regio, waaronder het 

verbeteren van de leefomgeving, zie ook https://vimeo.com/659667075/313fcb63ed 
 •Er is een concept regiovisie opgesteld die gepresenteerd is op het Peelcongres op 18 mei. De 

regiovisie maakt duidelijk waar we gezamenlijk voor staan in onze regio. 
 •Tijdens het Peelcongres wordt input opgehaald voor de regio-opgave en uiteindelijke 

samenwerkingsagenda (wat gaan we dan doen en hoe). De verwachting is dat deze aan het eind 
van 2022 gereed is.
 •Het programma wordt aangestuurd door de stuurgroep Regio Opgave, waarin bestuurders 

vanuit het samenwerkingsverband van zorg- en welzijnsorganisaties Peel Duurzaam Gezond, 
wethouders vanuit Helmond en de Peelgemeenten en de manager Regioregie vanuit CZ zitting 
hebben. 
 •Op dit moment wordt nagedacht over de aansturing en proces in de volgende fase, na het 

Peelcongres.

Regio Eindhoven:
 •In de regio Eindhoven hee  de voortgang enige vertraging opgelopen. Er lopen al een aantal 

programma`s in de zorg, maar niet in alle 15 gemeenten gezamenlijk. Ook is er nog geen 
bestuurlijke tafel waar de voortgang van alle programma`s wordt besproken. Hiervoor wordt 
gewacht tot de nieuwe colleges in de gemeenten gevormd zijn. 
 •Vanuit een aantal par jen buiten de gemeenten om is wel een start gemaakt met het verrijken 

van het regiobeeld. 

Volstaan kan worden met opname van de stand van zaken

Luchthaven Eindhoven Overleg (LEO)
Subregionale afspraken woningbouwprogrammering: Voornoemd Afsprakenkader Wonen maakt onderdeel uit van de Omgevingsagenda Zuidoost-Br/Voortgangsrapportage. De woningbouwafspraken die in 2017 tussen de gemeenten zijn gemaakt en vastgelegd in het 

Afsprakenkader Wonen hebben we geactualiseerd. In het nieuwe Afsprakenkader Wonen 
‘Bouwen aan de toekomst’ zijn huidige en nieuwe ontwikkelingen meegenomen. We kijken met 
dit Afsprakenkader vooruit naar de periode tot 2040; de periode waarover in de Woondeal, de 
regionale Visie op Wonen en het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport 
(MIRT) afspraken zijn gemaakt. De woningbehoefte was om tot 2040 ca. 62.000 nieuwe 
woningen bij te bouwen om aan de dringende vraag naar woningen te voldoen. Zie ook de 
beantwoording bij Woondeal SGE, er dienen jaarlijks gemiddeld 3000 woningen te worden 
opgeleverd.

Volstaan kan worden met opname van de stand van zaken

Opmerking: op 21 december zal het nieuwe Begrippenkader Wonen formeel moeten worden vastgesteld.
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SGE Er is afgesproken dat juni het afsprakenkader wonen regionaal wordt onderschreven.

In het SGE Poho Wonen hebben we afgesproken dat een onafhankelijk Coördinatieteam Wonen naast alle bestemmingsplannen 
voor nieuwe uitbreidingslocaties vanaf 12 woningen ook woningbouwontwikkelingen op inbreidingslocaties toetst aan de 
Brainport Principes. Het gaat om plannen voor inbreidingslocaties vanaf 75 woningen in de grotere kernen (Eindhoven, Helmond, 
Veldhoven, Best, Geldrop en Mierlo, Nuenen, Son en Breugel, Oirschot, Aalst en Waalre). En voor plannen voor inbreidingslocaties 
vanaf 25 woningen in de kleine kernen (Gerwen, Nederwetten, Oost-West- en Middelbeers en Spoordonk). Hiermee geven we een 
regionale kwaliteitsimpuls en houden we onszelf scherp in het maken van unieke woongebieden die van toegevoegde waarde zijn 
op het bestaande palet van nieuwbouw in de negen gemeenten. Deze toetsing continueren we in 2022.

In 2022 implementeren we in SGE een nieuwe regionale woningbouwmonitor zodat de regionale woningbouwproductie ten alle 
tijden kan worden geraadpleegd. De monitor wordt gebruikt als sturingsinstrument voor de woningbouwproductie. Minimaal twee 
keer per jaar bespreken we de resultaten van de monitor in ons Portefeuillehoudersoverleg Wonen, zodat we indien nodig ook ons 
programma sneller aan kunnen passen.

Onze gezamenlijke opgave is om veel en snel nieuwe woningen te bouwen en deze groei in goede banen te leiden vanuit een 
scherp kwaliteitsbesef. Hiervoor is door de raden van de 9 SGE-gemeenten het afsprakenkader Wonen ‘Bouwen aan de toekomst’ 
vastgesteld. Eind 2022 kijken we of het afsprakenkader functioneert zoals we bedoeld hebben, nog steeds aansluit bij de 
actualiteit en of de gemeenten intern de gezamenlijke afspraken goed geborgd hebben. Dit zal een eenvoudige en korte evaluatie 
zijn.

Zie beantwoording bij Woondeal SGE, jaarlijks dienen gemiddeld 3000 woningen te worden gerealiseerd.

In het SGE Poho Wonen hebben we afgesproken dat een onafhankelijk Coördinatieteam Wonen 
naast alle bestemmingsplannen voor nieuwe uitbreidingslocaties vanaf 12 woningen ook 
woningbouwontwikkelingen op inbreidingslocaties toetst aan de Brainport Principes. Het gaat 
om plannen voor inbreidingslocaties vanaf 75 woningen in de grotere kernen (Eindhoven, 
Helmond, Veldhoven, Best, Geldrop en Mierlo, Nuenen, Son en Breugel, Oirschot, Aalst en 
Waalre). En voor plannen voor inbreidingslocaties vanaf 25 woningen in de kleine kernen 
(Gerwen, Nederwetten, Oost-West- en Middelbeers en Spoordonk). Hiermee geven we een 
regionale kwaliteitsimpuls en houden we onszelf scherp in het maken van unieke woongebieden 
die van toegevoegde waarde zijn op het bestaande palet van nieuwbouw in de negen 
gemeenten. Deze toetsing continueren we in 2022.

In 2022 implementeren we in SGE een nieuwe regionale woningbouwmonitor zodat de regionale 
woningbouwproductie ten alle tijden kan worden geraadpleegd. De monitor wordt gebruikt als 
sturingsinstrument voor de woningbouwproductie. Minimaal twee keer per jaar bespreken we 
de resultaten van de monitor in ons Portefeuillehoudersoverleg Wonen, zodat we indien nodig 
ook ons programma sneller aan kunnen passen.

Onze gezamenlijke opgave is om veel en snel nieuwe woningen te bouwen en deze groei in 
goede banen te leiden vanuit een scherp kwaliteitsbesef. Hiervoor is door de raden van de 9 SGE-
gemeenten het afsprakenkader Wonen ‘Bouwen aan de toekomst’ vastgesteld. Eind 2022 kijken 
we of het afsprakenkader functioneert zoals we bedoeld hebben, nog steeds aansluit bij de 
actualiteit en of de gemeenten intern de gezamenlijke afspraken goed geborgd hebben. Dit zal 
een eenvoudige en korte evaluatie zijn.

Zie beantwoording bij Woondeal SGE, jaarlijks dienen gemiddeld 3000 woningen te worden 
gerealiseerd. Mogelijk is dit wel aan de orde in novermber 2022 a.g.v. de regionale 
ontwikkelstrategieën die samengebracht worden tot één ontwikkelstrategie voor de regio. 

Kempen nvt Voor de omgevingsdag in juni 2022 ligt geen besluitvorming voor m.b.t. (aanpassing) van 
subregionale woningbouwafspraken. Mogelijk is dit wel aan de orde in november 2022 a.g.v. de 
regionale ontwikkelstrategieën die samengebracht worden tot één ontwikkelstrategie voor de 
regio. 
In de Kempengemeenten vindt er 4 keer per jaar een poho wonen plaats met de 4 
portefeuillehouders.

Vooralsnog mede afhankelijk van de vertaling van de vast te stellen regionale strategie naar (woning-)programma.

Peel De geactualiseerde Woonafspraken De Peel zijn 9 februari 2022 ondertekend. Het betreft een 
tussentijdse actualisatie. Op basis van regionale afspraken in het kader van de 
Ontwikkelstrategie De Peel en Zuidoost-Brabant worden de afspraken naar verwachting eind 
2022 – begin 2023 opnieuw geactualiseerd.
Tot die tijd wordt in De Peel gewerkt conform de geactualiseerde afspraken 2022.
De aansturing en het maken van afspraken vindt plaats via het Bestuurlijk Overleg Wonen De 
Peel, waaraan naast de Peelgemeenten ook de gemeente Helmond deelneemt.
In het kader van de Ontwikkelstrategie De Peel wordt een governance uitgewerkt waarmee de 
aansluiting wonen-werken-mobiliteit-duurzaamheid wordt gewaarborgd.

De geactualiseerde Woonafspraken De Peel 2022 worden ter bekrachtiging aangeboden. Dit in lijn met de 
Omgevingsverordening Noord-Brabant en de Omgevingsagenda Zuidoost-Brabant.

A2
Subregionale afspraken 
bedrijventerreinenprogrammering:

Er is ingestemd met:
- Kennisnemen van de resultaten van het onderzoek van Stec Groep
- Instemmen om gezamenlijk beleid te voeren om de vestigingsmogelijkheden voor grootschalige logistiek (> 3 ha.) op ongewenste 
locaties te beperken c.q. voorkomen
- Hierbij te kiezen voor een gezamenlijke centrale aanpak en het daarbij behorende proces (optie 2, zoals verwoord in de nadere 
toelichting van dit memo
- Gezamenlijk komen tot een selectie van locaties waar vestiging/ontwikkeling van grootschalige logistiek is toegestaan en waar 
niet, en daarover regionale afspraken te maken.
- Instemmen met de inhoud van de gezamenlijke kennisgeving en publicatie begin 2022 

Op 24 februari 2021 heeft er een extra Omgevingsdag plaatsgevonden waar de gezamenlijke 
definitieve programmeringsafspraken Bedrijventerreinen van de subregio’s zijn vastgesteld. In 
deze programmeringsafspraken zijn zowel kwalitatieve als kwantitatieve afspraak gemaakt. De 
subregio’s werken nu conform deze subregionaal gemaakte afspraken. De provincie is, samen 
met de vier Brabantse regio’s, bezig met het opstellen van nieuwe prognoses voor werklocaties 
(ruimtebehoefte voor bedrijventerreinen en kantoren). Deze worden in Q3 verwacht. 

Geplande voortgang per 1 november 2022: De aanpak (X)XL logistiek is besproken op de laatste 
Ontwikkeldag (december ’21) als gerelateerd agendapunt hieraan. Op de Omgevingsdag van 
december 2022 moet door de regio een besluit genomen worden over op welke locaties wél en 
op welke locaties geen grootschalige logistiek is toegestaan. De regio is in de lead in het proces 
om te komen tot een lijst met locaties.
 
Bestuurlijke afstemming tussen de subregio’s is geregeld via een ambtelijk en bestuurlijk 
afstemmingsoverleg met één vertegenwoordiger per subregio. MRE heeft sinds januari de 
coördinatie over het proces. 

Mededeling: stand van zaken bedrijventerreinenprognose STEC rapportage 

Wel willen we graag als bespreekpunt de concept-resultaten van de prognoses die nu worden opgesteld, in ieder 
geval vraag-aanbod analyses, op de Omgevingsdag na de zomer agenderen.
 
Beoogde wijze van agendering Omgevingsdag 21 december as met toelichting waarom:

Er is tijdens de Ontwikkeldag van december ’21 besloten om een gezamenlijke aanpak voor (X)XL logistiek op 
Brownfields te gaan voeren. Onderdeel van deze aanpak is dat er uiterlijk om de Omgevingsdag van december ’22 
een besluit door de regio’s gemaakt worden over de locaties waar (X)XL logistiek is toegestaan en op welke locaties 
dit niet meer mogelijk is.   

SGE Tijdens de vorige omgevingsdag zijn enkel afspraken gemaakt over het Brownfieldsonderzoek:

Geplande voortgang per 1 juni 2022: de Ontwikkeldag van juni 2022 komt te vroeg om voortgang te bespreken. Tot aan de zomer 
zijn gemeenten zelf aan zet om bestaande locaties af te wegen. 
Geplande voortgang per 1 november 2022: dan moeten de stukken nagenoeg gereed zijn voor het kunnen agenderen op de 
Ontwikkeldag van december. Dit betekent dat de weging van de locaties is afgerond en dat subregio’s afgestemd moeten hebben. 
Persoonlijke noot: dit is een erg krappe planning, want moet je in dit kader ook niet vooraf al de gemeenteraden hebben 
geconsulteerd?

De ‘”Programmering werklocaties SGE 2021” is vorig jaar vastgesteld. We monitoren in het SGE-
Poho Economie de programmering en stellen deze bij indien daar aanleiding toe is. 

Momenteel voert de provincie een “Prognoseonderzoek bedrijventerreinen, kantoren en 
zeehavens” uit. Samen met de uitkomsten van de monitoring en de uitkomsten van deze 
prognose kan er aanleiding zijn om de Programmering werklocaties SGE 2021 eerder bij te 
stellen. 
Dit geldt overigens ook voor de programmering in de andere subregio’s. Er is met hen een 
ambtelijk en bestuurlijk “Overleg coördinatie werklocaties binnen Zuidoost Brabant”. 

Verder is op de Ontwikkeldag van december 2021 het Brownfieldsonderzoek de facto 
vastgesteld en is ingestemd met de procesaanpak. 
Gezamenlijk moet er gekomen worden tot een selectie van bestaande locaties waar 
vestiging/ontwikkeling van grootschalige logistiek is toegestaan en waar niet, en daarover 
regionale afspraken over maken. Eerst bespreken in eigen subregio en daarna met de andere 
subregio’s en provincie. Op de Ontwikkeldag van december 2022 moeten er besluiten worden 
genomen over de locaties.  

Beoogde wijze van agendering Omgevingsdag 17 juni as:
 •Brownfieldsonderzoek a
 •Prognoseonderzoek werkloca es a

Beoogde wijze van agendering Omgevingsdag 21 december as:
 •Brownfieldsonderzoek c, 
 •Prognoseonderzoek werkloca es c: (vanuit de mogelijkheid dat gelet op de uitkomsten besloten wordt om eerder 

met nieuwe programmering werklocaties te komen)

Kempen Er wordt kennisgenomen van de voortgang subregionaal onderzoek Kempengemeenten. Belang van vraaggericht ontwikkelen 
wordt breed onderschreven.

Voor bedrijventerreinenafspraken en -programmering de Kempen wordt voor 1 juni een reactie 
van de Kempen verwacht voor het besluitvormingsproces voor Grootschalige logistiek op 
Brownfieldslocaties. Dit wordt gecoördineerd door MRE, poho EZ en de bestuurlijk kartrekkers 
Bedrijventerreinen. In juni 2022 wordt ook een eerste doorkijk gegeven voor de ontwikkeling van 
nieuw bedrijfsaanbod in de Kempen. Dit wordt aangestuurd door de bestuurlijke stuurgroep 
bedrijventerreinen de Kempen.

Geplande voortgang per 1 november 2022: dan moeten de stukken nagenoeg gereed zijn voor 
het kunnen agenderen op de Ontwikkeldag van december. Dit betekent dat de weging van de 
locaties is afgerond en dat subregio’s afgestemd moeten hebben. Persoonlijke noot: dit is een 
erg krappe planning, want moet je in dit kader ook niet vooraf al de gemeenteraden hebben 
geconsulteerd?

1 juni 2022:  Er zal een voorstel ter kennisname van de stand van zaken aan de Omgevingsdag voorgelegd worden. 
1 november 2022:  Er zal een naar verwachting een voorstel voor aanpassing van de regionale programmering, in 
elk geval betrekking hebbend op de subregio De Kempen, worden geagendeerd.

Peel
A2
NOVEX Gebied de Peel N.v.t. In vervolg op het besluit van de Minister tot definitieve aanwijzing van het NOVEX-gebied de 

Peel hebben de samenwerkende partijen in 2021/2022 een werkplan en een 
samenwerkingsovereenkomst vastgesteld. In 2022 gaan de drie vitale tafels en de werksporen 
van start.
Daarnaast vindt afstemming tussen Rijk, provincies, waterschappen en regio’s plaats over de rol 
van het NOVEX-gebied in het kader van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG).
Het IBP Vitaal Platteland is in 2022 afgerond - hetgeen ook aanleiding geeft tot aanpassing van 
de naam van dit onderwerp.
Afspraken rondom het NOVI-gebied worden gemaakt is de Stuurgroep NOVEX-gebied de Peel, 
waarin de deelnemende partijen vertegenwoordigd zijn.

Juni: Opname stand van zaken. 

December: waarschijnlijk ter bespreking afhankelijk van het kabinetsbesluit inzake het NPLG en de rol daarbinnen 
voor het NOVEX-gebied de Peel.

Nationale Klimaatadaptatiestrategie (NAS) De NAS is de nationale klimaatadaptatiestrategie dat voortvloeit uit de verplichting vanuit de 
Europese Commissie dat iedere lidstaat een strategie voor klimaatadaptatie moet opstellen. 
Deze NAS- afspraken zijn op regionaal niveau minder hard.

DPRA Er is op 8 december 2021 geen vervolgafspraak gemaakt over DPRA maatregelen. Er worden in de regionale agenda 4 
tussendoelen onderscheiden. Aan alle vier de tussendoelen wordt (samen)gewerkt via de twee DPRA-werkregio’s in de regio 
Zuidoost. Tegelijkertijd is het duidelijk work-in-progress. Klimaatbestendig en waterrobuust inrichten is nog niet in al het beleid en 
handelen van de partijen een vast onderdeel (tussendoel 1). Met name de koppeling tussen het waterspoor en het ruimtelijke 
ordening-spoor, water en bodem als ordenend principe, blijft vragen om extra aandacht. 
De eerste stresstesten en risicodialogen zijn uitgevoerd en de eerste uitvoeringsagenda’s zijn opgesteld (tussendoel 2). Deze cyclus 
is echter geen eenmalig, maar een continu proces. Dit moet leiden tot concrete doelen voor en uitvoering van klimaatadaptatie-
maatregelen in zowel het stedelijk en landelijk gebied en borging van de beleidsmatige en juridische doorwerking van deze ambitie 
in omgevingsvisie, omgevingsplannen en ruimtelijke inrichting (tussendoel 3). Klimaatadaptatie is conform de afspraken geborgd in 
de provinciale omgevingsvisie (uiterlijk 2022). Uiterlijk in 2024 zorgen gemeenten voor borging in gemeentelijke omgevingsvisies. 
De voortgang op stresstesten uitgevoerd voor de nationale vitale en kwetsbare functies (tussendoel 4) is vertraagd. 

DPRA (Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie) is een nationale uitvoeringsprogramma en strategie. In 
het kader van het Bestuursakkoord klimaatadaptatie maken het Rijk, VNG, UvW en IPO 
afspraken over de uitvoering van het DPRA, die ook zijn opgenomen in de Omgevingsagenda 
Zuidoost-Brabant en de voortgangsrapportage. 
Relevante bestuurlijke tafels zijn Stuurgroep Ruimtelijke Adaptatie (landelijk) het Regionaal 
Bestuurlijk Overleg Maas + (RBOM+), BO MIRT/ BO Leefomgeving.

Gebiedsgerichte Aanpak Groenblauwe Opgaven niet van toepassing Voor Peelvenen, Strabrechtse Heide, Kempenland, Leenderbos & Groote Heide & De Plateaux, 
en Weerter- en Budelerbergen & Ringselven lopen vijf gebiedsprocessen in hun eigen tempo en 
per gebied is een bestuurlijke en ambtelijk overleg met vertegenwoordigers van o.a. provincie, 
gemeenten, waterschappen, tbo’s en ZLTO. Het gebiedsproces rondom de Weerter- en 
Budelerbergen & Ringselven moet nog opgestart worden door de provincie Limburg.

hoeft niet te worden geagendeerd

Koepelovereenkomst Groenblauwe Opgaven 2021-2027 geen afspraak gemaakt De Koepelovereenkomst Groenblauwe opgaven 2021-2027 is op 3 maart 2021 door provincie en 
de Brabantse waterschappen vastgesteld. In het voorjaar van 2021 heeft de provincie met ieder 
waterschap afzonderlijk een maatwerkovereenkomst gesloten waarin afspraken per opgaven 
(KRW, Natuurnetwerk Brabant, GGA’s) zijn uitgewerkt.

Volstaan kan worden met opname van de stand van zaken. Bespreking over uitvoering en voortgang vindt plaats 
via onder andere overleg tussen GS/NBWB.
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Brabantse Aanpak Stikstof Natura 2000 Geplande voortgang per 1 juni 2022:  Bijvoorbeeld openstelling Maatregel gericht aankoop van piekbelasters. Geplande voortgang 
per 1 november 2022: Bijvoorbeeld openstelling van landelijke beëindigingsregeling voor veehouderijen.

Provinciale Staten hebben Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof (BOS) vastgesteld. Laura Heij is 
programmamanager. Via Brabantbrede tafel stikstof vindt bestuurlijk overleg met alle Brabantse 
stakeholders plaats. Marinus Biemans zit daar namens Zuid-Oost.

Agendering Omgevingsdag 17 juni 2022: Dat gemeenten veehouders die nadenken over stoppen kunnen geleiden 
naar de verschillende beëindingingsregelingen en dat gemeenten die vastlopen met stikstof bij maatschappelijke 
en economische ontwikkelingen gebruik kunnen maken van het provinciale ondersteuningsloket stikstof.

Schone Lucht Akkoord Verkenning lobby-strategie door gemeenten ZO-Brabant en provincie om in kader van SLA een beroep te doen op extra middelen 
en capaciteit bij het Rijk is nog niet opgestart. 

Het Schone Lucht Akkoord (SLA) is een initiatief van het Rijk waar andere overheden op aan 
kunnen sluiten. Doel van het Schone Lucht Akkoord is om de gezondheidsschade de komende 10 
jaar met minimaal 50 % (van binnenlandse bronnen) te verminderen. Het akkoord loopt in ieder 
geval tot 2030. Iedere overheid stelt een eigen uitvoeringsagenda op met een planning van 
maatregelen die bijdragen aan het schone lucht akkoord. In de regio Zuidoost Brabant zijn Best, 
Son en Breugel, Eindhoven, Helmond en Deurne aangehaakt en een aantal andere gemeenten 
hebben eventuele toetreding nog in beraad. Helmond heeft als enige gemeente een 
uitvoeringsagenda die zichtbaar is in de monitoringsrapportage en dashboard van het SLA. 
Eindhoven is er ook uitgebreid mee aan de slag, echter is dit in datzelfde dashboard nog niet 
zichtbaar.

in juni 2022: opname stand van zaken.

In december agenderen/bespreken.    

Commissie Geurhinder Veehouderijen Er is ingestemd met:
 a.Aanvullende lobby-ac e, zo mogelijk op niveau Brabant-Limburg;
 b.Verlenen van mandaat aan Elies Lemkes en Marinus Biemans om hierop namens de regio te acteren.

Vanuit het rijk is afgelopen jaren niet of nauwelijks gehoor gegeven aan oproepen vanuit regio en 
provincie om oplossingen te zoeken voor de combiwasser-problematiek. Om uitvoering te geven 
aan de afspraken van de omgevingsdag in december is daarom begin 2022 een lobby-notitie 
combiwassers opgesteld. Deze is besproken in het Bestuurlijk overleg transitie landbouw. Gezien 
de vele issues die momenteel spelen in het landelijk gebied (stikstof, nitraat-actieprogramma, 
vergunningenproblematiek) is besloten de lobby op luchtwassers in een bredere context te 
plaatsen. De provincie heeft voorgesteld om hiervoor een strategische kerngroep lobby in te 
stellen. Inmiddels lijkt er toch enige beweging te komen bij het rijk om specifiek het onderwerp 
combiwassers bij de kop te pakken en te zoeken naar oplossingen. Of deze hernieuwde politiek-
bestuurlijke aandacht leidt tot een afdoende aanpak zullen we moeten bezien. 

Nee

Van Gogh NP io idem In het najaar van 2022 verwachten wij van LNV wel duidelijkheid te hebben over de status van 
het Van Gogh NP. 

Arie Ras: vanuit alle strategie waar ik nu bij betrokken ben (SGE niveau, MRE-niveau en brabant-
niveau) de groen- en landschapsambitie uit het masterplan Van Gogh Nationaal Park wordt 
meegenomen in de woon en werk locaties en dat er vanuit het landschap ontworpen wordt. Dit 
geldt ook voor binnenstedelijke locaties (daar was ook ooit een landschap, denk aan het naar 
boven brengen van oude beken).

Stand van zaken per 1 juni. In december nav duidelijkheid LNV toelichting nodig Hangt af van beslissing min. LNV

Voornemen Peelvenen NP
GGA Peelvenen Zie Gebiedsgerichte aanpak Groenblauwe Opgaven Zie Gebiedsgerichte aanpak Groenblauwe Opgaven Zie Gebiedsgerichte aanpak Groenblauwe Opgaven

Natuurgrenspark Groote Heide zie kolom links Natuurgrenspark de Groote Heide is een continue ontwikkeling. Ieder jaar wordt een jaarplan 
opgesteld dat de Algemene Leden Vergadering vaststelt. Dit is vervolgens het 
uitvoeringsprogramma voor het betreffende jaar. Voor dit jaar zijn dat bijvoorbeeld: 
doorontwikkeling natuurpoorten, hoofdroutestructuur, gastheren van het Landschap en het 
programma Warmbeek-Tongelreep. Ook zijn er een aantal continue ontwikkelingen zoals de 
website en het magazine.

opname stand van zaken

Waterbeheerprogramma’s geen afspraak gemaakt Waterschap Aa en Maas en Waterschap De Dommel hebben ieder een eigen 
waterbeheerprogramma eind 2021 vastgesteld. Het waterbeleid van de waterschappen komt 
tegemoet aan het Water- en bodemprogramma van de Provincie Noord Brabant en is op 
onderdelen specifiek uitgewerkt. De grote maatschappelijk opgaven rondom stikstof, landbouw, 
natuur, biodiversiteit, klimaat en water kunnen niet los gezien worden van elkaar. Dit vraagt om 
een integrale gebiedsgerichte aanpak samen met onze partners. 

De Watertransitie krijgt steeds meer vorm. Vanuit de gebiedsgerichte en integrale aanpak zijn de waterschappen in 
gesprek met de partners. Het gezamenlijk instrumentarium en procesafspraken zijn van belang om de opgaven te 
kunnen realiseren. Een ontwikkelatelier is een mogelijkheid om tot gedeelde ambitie en afspraken voor realisatie te 
komen. 

oranje voor grondwater!!

Concept-Stroomgebiedbeheerplan Maas geen afspraak gemaakt Het Stroomgebiedbeheerplan Maas is per 22 maart 2022 geactualiseerd Volstaan kan worden met opname van de stand van zaken.

Programma Sanering en Verduurzaming Veehouderij Zie Brabantse Aanpak Stikstof Natura 2000 Zie Brabantse Aanpak Stikstof Natura 2000 Zie Brabantse Aanpak Stikstof Natura 2000 Oranje

Zoekgebieden Mestbewerkingslocaties

Kopie van Overzichtstabel voortgang Omgevingsagenda 17 juni 2022 VERSIE 30-5-2022


