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Regio in het teken van versnelling
Was 2015 het jaar van het bouwen aan Metropoolregio Eindhoven, dan is 2016 
het jaar waarin de eerste resultaten van de regionale samenwerking echt zichtbaar 
werden. Op belangrijke thema’s is er grote vooruitgang geboekt en versnelling aan-
gebracht, zowel inhoudelijk als qua doorlooptijd. Belangrijk is wel om zorgvuldigheid 
in acht te nemen, ook al zijn vraagstukken urgent. In 2016 zijn er nieuwe samenwer-
kingsvormen gevonden in het dossier logistiek en bij het maken van versnellingsaf-
spraken met de provincie. Metropoolregio Eindhoven heeft hierbij een voortrekkers-
rol vervuld.

Aanbrengen van focus
De concurrentie in de wereld is groot en tegelijkertijd zijn de ontwikkelingskansen in 

de regio enorm. Dat momentum moet je niet verliezen wil je voorop blijven lopen 
als Brainport, als provincie en als Nederland. Dat vraagt om investeringen en 

het aanbrengen van focus en versnelling. Om de ambities van de regio te 
realiseren moet je snel kunnen schakelen. Als er een vraag op ons af 

komt moeten we sneller dan voorheen partijen bij elkaar kunnen bren-
gen. Metropoolregio Eindhoven is daarbij een spin in het web. We 

zijn nu een van de drie mainports van ons land en adel verplicht. 
De hogere versnellingsstand motiveert extra om iets voor el-

kaar te krijgen.

Tweede economie van het land
Dat we nu naast Amsterdam en Rotterdam de der-

de mainport zijn is het resultaat van jarenlange 
regionale samenwerking. Het betekent con-

creet meer aandacht, een eigen actiepro-
gramma en veel meer spin off. Je nati-

onale en internationaal uitstraling is 

sterker. De regio zit anders aan tafel en dat kan als breekijzer fungeren. Wij 
laten hier zien dat we een ecosysteem hebben waar onderwijs, overheid en be-
drijfsleven zo goed samenwerken dat we op het gebied van high tech systems en 
innovatie tot de top vijf of tien van de wereld behoren. Met onze verdiencapaciteit 
zijn we de tweede economie van Nederland. Dat mag best gezegd worden.

Samenwerking 
Daarbinnen zorgt de samenwerking in de Metropoolregio ervoor dat het bereikbaar-
heidsakkoord er komt, dat economische toplocaties en woonlocaties goed ingebed 
zijn in plannen van gemeenten, et cetera. Alle werkplaatsen zijn erop gericht dat 
mensen goed kunnen wonen en werken, dat ze snel de stad in en uit kunnen en 
dat alle voorzieningen op orde zijn. En dat kan alleen samen gerealiseerd worden. 
Raadsleden, bestuurders en ambtenaren zijn allemaal een belangrijke rader in het 
geheel. De adviseurs van de Metropoolregio Eindhoven begeleiden het proces, 
brengen mensen bij elkaar, bereiden besluitvorming voor en houden het overzicht.

Transparant en open
De nieuwe website laat heel mooi zien wat de resultaten zijn van de (vernieuw-
de) samenwerking. We zijn een breed platform dat verbindend is in informatie en 
communicatie. Een open netwerk dat continu met elkaar in verbinding staat. In de 
werkplaatsen zitten deelnemers uit het onderwijs, bedrijfsleven en maatschappelijke 
organisaties die hun bijdrage leveren aan de regionale opgaven. 
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Als mainport nóg sterker ontwikkelen
De economische samenwerking binnen de regio is nauw verbonden met de 
agenda van Brainport Next Generation. Bedrijfsleven, kennisinstituten en over-

heden werken samen bij de totstandkoming van jaarplannen en een meerjaren-
financiering. De Metropoolregio Eindhoven speelt een belangrijke rol: we verte-

genwoordigen immers de 21 gemeenten. Alleen als we goed afstemmen, zorgen 
we voor een gedegen plan en financiering, gedragen door de hele regio. Dat we in 
2016 overeenstemming bereikten door een akkoord van alle gemeenteraden, was 
een mooi resultaat van de werkplaats Economische Strategie. Het resulteerde in het 
strategische plan Brainport Development 2017-2020.

Mainport
De Metropoolregio organiseert afstemmingsmomenten waar we elkaar ont-

moeten en met elkaar in debat gaan. Wat vinden we lokaal belangrijk? En 
aan de andere kant: hoe verhoudt onze regionale agenda zich met de 

landelijke? Door de optimale afstemming zijn gemeenten in Zuid-
oost-Brabant bereid extra stappen te zetten. Dat hielp natuurlijk 

enorm bij de gezamenlijke lobby om als economisch kernge-
bied te worden aangemerkt met onze hightech maakindus-

trie – als derde mainport, naast Schiphol en de haven 
van Rotterdam. Wat een erkenning! We kunnen ons 

nu nog sterker ontwikkelen, door fors te investe-
ren in ons ecosysteem. Wat dat vraagt? Precies 

waar de Metropoolregio goed in is. Draagvlak 
en verbondenheid creëren. Input ophalen. 

Dat gaan we in de toekomst nog veel 
vaker doen. 

Verkennen van nieuwe thema’s
Als werkplaats hebben we drie opkomende economische thema’s verkend in het 
afgelopen jaar. Sectoren die onze aandacht behoeven omdat de gemeenten ze be-
langrijk vinden en omdat ze kansrijk zijn. De logistieke sector wordt op pagina 
6 in dit jaaroverzicht uitgelicht. Een tweede belangrijke branche is agrofood. Dat 
is een cluster dat volop in beweging is en onder druk staat. Brabant is koploper: 
21% van wat we in het land consumeren, komt uit onze provincie. Hoe kunnen we 
de branche verbinden aan ons hightech innovatiesysteem? We spraken met onder 
meer ZLTO en TU/e: samen kunnen we het potentieel tot volle wasdom brengen. 
Neem de aardappelteler in Reusel, die zijn opbrengsten vergroot door met drones 
data over zijn voedingsbodem te analyseren. Ergens anders is een volautomatische 
aspergesteekmachine in gebruik genomen. Wij brengen de partijen met elkaar in 
gesprek. Moet je kijken waar het toe kan leiden! 

Dan de sector leisure/toerisme. De provincie Noord-Brabant vroeg ons om toe 
te treden tot het Leisure Ontwikkelfonds. Samen willen we een hoogwaardig en 
innovatief aanbod stimuleren: recreatie is een belangrijke versterker van het vesti-
gingsklimaat. Hoe kunnen we onze krachten beter uitnutten? Hoe kunnen we Van 
Gogh, Dutch Design, ons industrieel erfgoed en al die andere unieke zaken beter 
zichtbaar maken? Ook internationale bezoekers weten ons steeds beter te 
vinden. Met nieuwe productmarktcombinaties plukt de hele re-
gio de vruchten ervan. Investeren in voorzieningen: 
de Metropoolregio Eindhoven draagt er 
graag een steen aan bij.
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Regio aan de basis van prachtige innovaties
Team Storm (zie foto rechtsonder) van de TU/e tikte in hun volledig elektrische reis 
om de wereld zelfs Shanghai aan. De TU/e even als middelpunt van de wereld. Een 
prachtprestatie die veel publiciteit heeft gekregen, overal ter wereld. Metropoolregio 
Eindhoven droeg daaraan een steentje bij. Het succes van het team straalt dus ook 
af op ons. Het is maar een van vele projecten waaraan de Metropoolregio subsidie 
heeft toegekend de afgelopen jaren. In 2016 kreeg het Stimuleringsfonds van Metro-
poolregio Eindhoven een kleine 90 aanvragen, waarvan het er zo’n zestig toekende. 
Een stuk of tien haalden de regionale en soms zelfs landelijke pers. Sommige zijn 
ronduit spectaculair, andere projecten leveren meer op de achtergrond een prachti-
ge bijdrage aan de economie van de regio.

Veelbelovende initiatieven
Veel innovatieve projecten en producten in de opstart- en experimentele fase 

kennen het dilemma: de kansen liggen er, de vooruitzichten zijn veelbelo-
vend, maar de financiering is niet rond. Dan is het Stimuleringsfonds aan 

zet. Een deel is al gefinancierd door bedrijven die risicodragend een 
stuk van de ontwikkeling mee willen doen. Metropoolregio Eindho-

ven kan dan dat laatste zetje geven waardoor het project in een 
stroomversnelling komt.

Kansrijk idee
Een deskundige beoordelingscommissie bekijkt hoe 

kansrijk het idee is. Je moet soms een visionair 
zijn, want een idee zit soms nog echt in de ex-

perimenteerfase. Een voorbeeld daarvan 
is de zonneauto. Die is absoluut nog niet 

zover dat hij in de markt gezet kan wor-
den. Maar er zitten wel onderdelen in 

waarvan partijen als NXP of TomTom zeggen: die zijn interessant, daar kunnen 
we nu al de markt mee op.

High tech, maar ook maatschappelijk
De projecten met een sterk innovatief technologische kant zijn vaak het meest 
aansprekend, maar er zijn ook projecten die maatschappelijk relevant zijn zoals 
Tusti (zie foto linksonder), een samenwerkingsverband tussen een plasticrecycler 
en de TU/e. Zij hebben een methode ontwikkeld om plastic en frietvet te scheiden. 
Het gaat om tonnen materiaal per jaar. Wat begon als een klein bedrijf wordt nu op-
geschaald naar een fabriek. Met een bijdrage uit het Stimuleringsfonds.

Versterken van de economie
De doelstelling van het Stimuleringsfonds is dat het idee bijdraagt aan de economie 
van de regio. Additive Industries bijvoorbeeld is erin geslaagd om 3D Metal Prin-
ting van prototyping naar industriële serieproductie te brengen. Denk daarbij aan 
het printen van veel lichtere onderdelen bijvoorbeeld voor vliegtuigen en auto’s met 
honingraat-achtige structuren die eerder gedraaid of gefreesd werden. Drie jaar ge-
leden kregen ze van ons een bijdrage. 
Het aantal succesvolle projecten is groot. Van een operatierobot voor microchirur-
gie tot een plasmapleister voor het desinfecteren van wonden. Er zijn innovaties op 
het gebied van fotonica, waarbij nieuwe baanbrekende technieken voor een nieuwe 
generatie chips worden ontwikkeld. Veel van die ideeën hebben al prijzen 
gewonnen zoals de Accenture Innovation Award. Metropool-
regio Eindhoven zit met zijn bijdrage aan al die 
prachtige innovatieve ideeën midden in 
het brandpunt van de voor-
uitgang. 
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Logistiek: de regio in beweging
In de cabine zitten van een ultramoderne truck, een ritje maken op een heftruck, 
een hoogwerker bedienen, kennis maken met deelnemers van Parijs Dakar of 

een simulatie meemaken, het kon allemaal op de eerste Dag van de Logistiek 
op 22 mei 2016. Een kleine 2000 werkzoekenden en belangstellenden werden bij 

Van Rooijen Logistiek ondergedompeld in een enerverende wereld, een die heel 
belangrijk is voor Metropoolregio Eindhoven. Het is slechts een van de activiteiten 

die door de werkplaats Arbeidsmarkt zijn geïnitieerd om dit werkgelegenheidska-
non in stelling te brengen. 

1.400 inwoners aan de slag in de logistiek
De dag is de kroon op de werkplaats-overstijgende samenwerking van de gemeen-

ten. Het is een exemplarisch voorbeeld van hoe de regio een prangend the-
ma voortvarend aanpakt en in beweging brengt. Naast twee conferenties in 

Helmond en Eindhoven is de Dag van de Logistiek een hoogtepunt in de 
regionale samenwerking. De sector heeft zich op een prachtige manier 

gepresenteerd en er is een convenant gesloten tussen vakbonden, 
werkgevers, werkbedrijven en het MBO. Daarin opgenomen zijn 

de inrichting van een Human Capital Agenda en de ambitie om 
1.400 mensen werkzaam te hebben in de logistiek. Ook de 

inrichting van een Huis voor de Logistiek is opgenomen 
in de actieplannen en ten slotte is de IT-infrastructuur 

functioneel en technisch beschreven.

De uitvoering
Op 14 juli heeft bestuurlijk trekker Jos van 

Bree de verantwoordelijkheid voor dit 
platform overgedragen aan Henry van 

Rooijen. Dit is een toonbeeld van hoe 
de regionale samenwerking 

gestalte krijgt. Onder begeleiding van de Metropoolregio Eindhoven is de strate-
gie uitgezet, bestuurlijke samenwerking vormgegeven en de agenda opgesteld. De 
uitvoering van de agenda is niet de verantwoordelijkheid van Metropoolregio Eind-
hoven. Marktpartijen nemen de leiding van het platform over en gaan zich volledig 
richten op de uitvoering.

Werkzekerheid
Niet los te zien van het logistiek platform is het thema Leven Lang Leren, ook wel 
werkzekerheid genoemd. Hiervoor heeft Metropoolregio drie themabijeenkomsten 
georganiseerd en begeleid. Het wordt steeds duidelijker dat de baan voor het leven 
geen reële optie meer is. Tijdens de bijeenkomsten is dan ook een idee gelanceerd 
dat geënt is op een veranderende arbeidsmarkt die uitgaat van overgangen in het 
leven, waarbij een vaste baan gevolgd kan worden door een flexibel contract, een 
zorgtaak of een zzp-constructie. 

Kansen voor 50+
Ook binnen werkgeverschap neemt de flexibilisering toe en de overheid gaat ervan 
uit dat mensen zelf verantwoordelijk zijn voor hun loopbaan. Dat betekent wel dat 
men moet beschikken over kennis, informatie en instrumenten om dat te kunnen 
doen. De voorbereidende werkzaamheden zijn gedaan. De uitvoering staat op het 
punt van beginnen. Drie bijeenkomsten van de werkplaatsen arbeidsmarkt zijn er 
geweest, die de werkwijze van logistiek als voorbeeld hebben gehad. Hier-
bij is heel nadrukkelijk de groep 50+ onder de loep genomen 
om hen aan de slag te krijgen. Dit onder de noe-
mer: maak een punt van je leeftijd! 
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Samen uitdagingen te lijf
In 2015 stelde de werkplaats Bedrijventerreinen en Detailhandel de detailhandels-
visie vast en kwamen er daarnaast visies van de vier subregio’s. Het afgelopen jaar 
stond in het teken van het aanpakken van concrete uitdagingen. Het wordt gewaar-
deerd als we specifieke kennis delen in zaken die de gemeentegrenzen overschrij-
den. Als we gemeenten meenemen in trends en ontwikkelingen en met duidelijke 
aanbevelingen komen, zodat zij kunnen anticiperen. Zij hoeven niet allemaal op ei-
gen houtje het wiel uit te vinden. Samenwerken loont. En laat ons dan de verbinden-
de factor zijn.

Levendige winkelcentra
Neem de toekomstbestendigheid van onze winkelgebieden, met zichtbare 

problemen als leegstand en de groei van e-commerce. Het ministerie van 
Economische Zaken kwam met de Retail-Deal, die naadloos aansluit op 

onze detailhandelsvisie. Overheden gaan met winkeliers, vastgoedei-
genaren en andere partijen aan de slag om de retail klaar te maken 

voor de toekomst. De Metropoolregio tekende in mei 2016 de 
overeenkomst met het Rijk; wij ondersteunen alle gemeenten 

die zich hiervoor inspannen. In maart 2017 houden we een 
congres over deze materie. Hoe gaan andere gemeen-

ten om met centrummanagement? Waarom blijven 
dé landelijke deskundigen optimistisch? Welke 

concepten en experimenten slaan elders aan? 
We delen kennis, inspireren en brengen men-

sen met elkaar in contact.

Planschade
Gemeenten pakken leegstand onder meer aan door percelen, locaties en vast-
goed een (gedeeltelijke) herbestemming te geven. Een mogelijk gevolg zou kun-
nen zijn dat gemeenten hierdoor (plan)schadevergoedingen moeten betalen.  
Onze werkplaats organiseerde een kennisbijeenkomst met discussie, waarbij Arjan 
Bregman, lid van de (landelijke) Juridische Expertpool Planschade, zijn inzichten 
deelde. Hoe kun je planschade voorkomen, hoe ga je ermee om? Ook hier dus: 
kennis delen, mensen en partijen met elkaar verbinden.

Afstemming
We deden meer en kunnen hier niet alles noemen. Een laatste noemenswaardi-
ge: in samenwerking met de provincie kwamen we tot een ‘Visie bovenregionale 
afstemming zeer grootschalige logistiek’. Een economisch zeer belangrijke sector 
voor onze regio, dat onderschrijven ook nieuwe onderzoeken; zo staan we boven-
aan de lijst van regio’s die aantrekkelijk zijn voor bedrijven in de e-commerce. We 
kwamen in onze visie onder meer met een aanbeveling voor gemeenten en ook gro-
te logistieke dienstverleners die onze kant op willen komen: de drie regionale bedrij-
venterreinen die het meest interessant zijn. Bij iedere casus geldt: we moeten vraag 
en aanbod allemaal beter op elkaar laten aansluiten. Behoeftes en verwachtingen 
van ondernemers afstemmen. Dat is ook de insteek om tot een kwalitatief 
beter aanbod van bedrijventerreinen te komen. Er is nu veel 
dynamiek en er is nog een wereld te winnen voor 
2017 en verder. We blijven werken aan 
duurzame kwaliteit!

07
01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

Bedrijventerreinen en detailhandel trekken samen op in de regio

j
a

a
r

o
v

e
r

z
ic

h
t

2
0
16



Fijn wonen, werken en verblijven
De werkplaats Strategie Ruimte werkt aan de randvoorwaarden om de Brainpor-
tregio nog beter te ontwikkelen, stad én platteland. We kijken integraal naar alles 

dat je buiten kunt zien. En als er dan een (boven)regionale betekenis is, zetten 
we graag een economische bril op. Hoe zorgen we ervoor dat mensen hier willen 

wonen, werken en verblijven? Hoe maken we de stad meer stads en de landelijke 
gebieden landelijker?

Wonen en leven
De regio is op orde, we zitten op de goede weg – maar we zijn er nog niet. Er zijn 
problemen om op te lossen, maar net zo belangrijk is dat we de sterke punten van 

de regio verder benutten. We maken flinke sprongen. We bestormen met onze 
regio de eredivisie van regio’s in Europa. Neem de status als mainport! Die er-

kenning is waardevol. Nu moeten we die omzetten naar verbeteringen voor 
het woon- en leefklimaat. Wij kunnen als geen ander partijen bij elkaar 

brengen en condities scheppen zodat bedrijven kunnen groeien. Er-
voor zorgen dat het leuk is om hier te zijn, dat het hele ecosysteem 

groeit en bloeit en dat we toegevoegde waarde leveren met waar 
we goed in zijn, de hightech maakindustrie.

Over de schaduw
Het jaar 2016 stond vooral in het teken van de tot-

standkoming van de Integrale Strategie Ruimte, 
een rapport in de vorm van een website met 

zeven kaartlagen zoals het woon- en leef- 
klimaat, de infrastructuur en de economi-

sche positie. We schetsen ambities en 
agenderen uitdagingen die met ande-

re partijen moeten worden opgepakt. Het document is opgesteld met alle gemeen-
ten, in bijeenkomsten in de verschillende subregio’s. We hebben het ook inhoudelijk 
besproken met raadsleden en het proces afgestemd met de Raadsrafel 21. Het is 
hún verhaal. Een basis voor het gemeenschappelijk handelen en een kader voor het 
bovenregionale. De Metropoolregio organiseert, betrekt, ontlokt reacties, verbindt 
partijen binnen en buiten de regio. Als we dit goed doen, halen we er samen maat-
schappelijk meer uit. Het complete plan wordt vastgesteld in 2017 door 21 gemeen-
teraden. Dat wordt weer spannend natuurlijk. Maar als Metropoolregio Eindhoven 
benadrukken we graag hoe knap het is dat gemeenteraadsleden over hun schaduw 
zijn heengestapt. Ze zien het regionale belang, brengen facetten met elkaar in ver-
band. Een prestatie van formaat.

Vaststellen en uitvoeren
Het jaar van oogsten komt nog. Er is nog winst te behalen als het gaat om het vinden 
en verstaan van elkaar. En in het benutten en complementair maken van bestaande 
krachten van gemeenten. De identiteit en de belangen van de 21 gemeenten staan 
voorop. Maar eerst gaan we 21 groene vinkjes ophalen, het zojuist besproken plan 
vast laten stellen. Dan kunnen we het erna integreren in de provinciale visie en gaan 
uitvoeren. Dit alles onder de bezielende leiding van een nieuwe trekker van deze 
werkplaats; in oktober 2016 werd Mathijs Kuijken benoemd.
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Als eerste regio energieneutraal, ruim vóór 2050
In november 2016 is de Metropoolregio Eindhoven uitgedaagd door de provincie: 
jullie worden de eerste energieneutrale regio van Nederland! Dat betekent voor ons 
dat we alle energie die in de regio wordt verbruikt, duurzaam opwekken. En áls we 
de eerste willen zijn, dan moet dat ruim voor het nationaal vastgelegde streefjaar 
2050. Door besparingen en inzet van techniek gebruiken we in 2050 nog steeds 
80% van de energie die we nu ook gebruiken. Het duurzaam opwekken van die 
hoeveelheid energie binnen onze regio is dus een immense klus.

Energie-transitie nieuw thema
Energie was geen apart thema in de samenwerking van de gemeenten. Maar de op-
gave is groot. Er zijn veel lokale initiatieven in de regio, maar dat is niet genoeg. Ze 

geven wel moed om nu door te pakken. De enige manier om echt grote stappen 
te kunnen zetten naar een energieneutrale regio, is door samen op te trekken. 

Metropoolregio Eindhoven pakt de handschoen op.

Ruimte voor energie
Voor onze ruimtelijke strategie is de ambitie om zelf al onze ener-

gie duurzaam op te wekken meer dan relevant. In de regio zijn 
plekken nodig voor windmolens, voor velden met zonnepane-

len en locaties waar biomassa omgezet wordt in energie. 
Ook de plekken die geschikt zijn voor de winning van 

geothermische warmte moeten in beeld zijn. De ener-
gie moet op heel veel plaatsen opgewekt worden. 

Waar het kan? Dat is in 2016 als eerste onder-
zocht en het is letterlijk in kaart gebracht.

Uitdagingen in kaart
In sommige delen van ons landschap wil je geen windmolens of een biomassa-
centrale. Geothermie kan alleen nabij een breuklijn en dicht bij de afnemer van 
de warmte. Al die mogelijkheden en onmogelijkheden zijn over elkaar gelegd, met 
als resultaat een beeld dat laat zien waar er ruimtelijke potentie is om energie op 
te wekken. Het realiseren van de kaart is slechts het begin. De Metropoolregio gaat 
het energietraject verder oppakken. De voorbereidingen hebben plaatsgevonden 
eind 2016, maar vanaf 2017 gaan we echt energiek aan de slag. 

Geen energie verliezen
De kaart wordt in 2017 verder uitgewerkt. Waar gaan we snel aan de slag, is de 
grote vraag. En vooral: hoe gaan we alle energieleveranciers en de burgers erbij be-
trekken? Gaan we op het gebied van de opwekking en besparing samen initiatieven 
ontplooien? Het moet nu gaan gebeuren: er mag geen energie meer verloren gaan.

“We staan aan het begin van een grote beweging. Een beweging die meer energie 
moet opleveren dan ze kost.” Paul van Liempd, wethouder in Waalre.
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Een nieuwe Omgevingswet
Er komt een nieuwe Omgevingswet aan die een impact heeft op alle gemeenten. 
Deze nieuwe wet bundelt de wetgeving en regels voor ruimtelijke projecten, waar-

door het makkelijker wordt om deze te starten: minder regels, meer ruimte voor 
initiatieven en lokaal maatwerk. De invoering staat gepland voor het jaar 2020. Het 

gaat om een nogal grote operatie en een aantal gemeenten is al voortvarend aan 
de slag gegaan met het inspelen op de veranderingen. Waar staan we als regio? Is 
er behoefte om samen op te trekken? Met die vragen hield de Metropoolregio Eind-
hoven zich bezig in 2016.

Een andere cultuur
Van ‘nee, tenzij’ gaan we naar ‘ja, mits’. Naast de praktische invoering, vraagt 

de nieuwe wet ook om een cultuuromslag. Het zou nuttig kunnen zijn om 
samen op te trekken en ervaringen te delen. Zeker gezien de omvang 

en reikwijdte; dit raakt ook gebieden als leefbaarheid, veiligheid, ge-
zondheid en duurzaamheid. We hebben een ambtelijke en een be-

stuurlijke middag georganiseerd, om samen te onderzoeken wat 
de behoefte is. Op 5 juli begonnen we met de ambtenaren. 

Ze concludeerden dat het zeker zinvol is om te leren van 
elkaar, in de frequentie van twee of drie bijeenkomsten 

per jaar. Dat bevestigde ons vermoeden. De bijeen-
komst werd georganiseerd door de initiatiefgroep, 

die in maart 2016 ontstond. Naast de Metropool-
regio Eindhoven zijn de gemeenten Deurne, 

Helmond, Eindhoven en Oirschot betrok-
ken. En dan zijn er nog de zogeheten 

verbonden partijen die zich hebben 

aangesloten: de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant die medefacilitator is van dit 
proces, de GGD, de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost en beide waterschappen.

Bestuurders aan zet
Op 19 oktober hadden we vervolgens een themabijeenkomst over de Omgevings-
wet op het Regionaal Platform, voor de bestuurders van onze 21 gemeenten. Voor 
hen hadden we sprekers uitgenodigd, waaronder professor Frans Tonnaer, directeur 
van de Praktijkacademie Omgevingsrecht. Hij sprak over de impact die de nieuwe 
wet heeft op het ruimtelijk beleid en de planvorming. Ook waren er bijdragen van 
de pilotgemeente Oirschot, van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant en van de 
projectgroep Brabant Health Deal. De aanwezige collegeleden waren het unaniem 
eens: de nieuwe Omgevingswet helpt om de samenwerking in de regio te bevorde-
ren.

Integrale benadering
De initiatiefgroep blijft de Omgevingswet de komende jaren op de agenda zetten. 
Het thema vindt onderdak bij de werkplaats Strategie Ruimte, maar integrale be-
handeling in onze regio blijft belangrijk. In andere woorden: eigenlijk zijn alle werk-
plaatsen er vroeg of laat mee bezig. De Metropoolregio Eindhoven verbindt, zorgt 
ervoor dat iedereen met elkaar in gesprek blijft. We ondersteunen de initi-
atiefgroep waar we kunnen en zorgen ervoor dat het niet blijft 
zweven. En we zijn daarin onafhankelijk. Ook niet 
onbelangrijk.
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Een gevarieerd woonaanbod
Diversiteit in woningaanbod en in woonmilieus is belangrijk voor de economische 
groei in onze regio. We moeten alle woonkwaliteiten optimaal benutten en ieders 
eigen identiteit behouden én versterken. Alleen samen komen we tot een evenwich-
tige, goed functionerende, aantrekkelijke en toekomstbestendige woonregio. 

In 2015 leverde het advies van de Werkplaats Wonen ‘Breken met grenzen: wonen 
in een complete regio’ nogal wat discussie op in de regio. Toch waren er aankno-
pingspunten om een vervolgstap te zetten. Samen met regiogemeenten is een pro-
cesvoorstel opgesteld dat is vastgesteld in het Regionaal Platform op 29 juni 2016. 
Twee punten staan hierin centraal: het versterken van de Regionale Agenda Wonen 
en het doen van gezamenlijk onderzoek naar de regionale woningmarkt. Voor de 

werkplaats is het belangrijk dat het niet alleen bij praten blijft: er moet nu echt iets 
gebeuren. Daarom komt in 2017 een aangepaste opdracht, waarbij opgehaal-

de input van gemeenten, gemeenteraden en andere woningmarktpartijen 
is gebruikt. 

Uitvoeren
De Werkplaats Wonen voert samen met alle betrokkenen dit 

voorstel nu verder uit. Er is al een actieprogramma aan de 
Agenda toegevoegd. In 2017 zal de inhoudelijke bijdrage 

aan de Regionale agenda Wonen groter zijn en er wordt 
ook ingezet op het betrekken van marktpartijen en 

gemeenteraden. 

Onderzoeken
De eerste uitgangspunten voor het nieuwe 

woningmarktonderzoek zijn geformu-
leerd. In 2017 wordt dit onder coördi-

natie van de Metropoolregio Eindhoven uitgevoerd.  En in juni 2016 is een door 
de Metropoolregio begeleid onderzoek gepresenteerd naar de (omvang van de) 
doelgroep van het woonbeleid en de omvang van de sociale voorraad die voor 
deze groep bestemd is.
 
Mini-symposium EU-Arbeidsmigranten
In 2016 was er veel aandacht voor (de huisvesting van) vluchtelingen en statushou-
ders wat de aandacht voor EU-arbeidsmigranten naar de achtergrond drong. Op 12 
oktober is daarom een mini-symposium geweest over EU-arbeidsmigranten. Con-
clusie: er is nog veel te verbeteren in de omstandigheden waarin arbeidsmigranten 
werken, wonen en leven in onze regio. Het project in De Peel heeft dit aangetoond. 
Frans Stienen, voorzitter Stuurgroep Arbeidsmigranten, constateert: “Aandacht voor 
arbeidsmigranten blijft nodig!” 

Woningmarktregio Metropoolregio Eindhoven vastgesteld
In goed onderling overleg met de 13 woningcorporaties hebben de 21 gemeenten 
in Zuidoost-Brabant de Minister voor Wonen en Rijksdienst in mei voorgesteld om 
de Metropoolregio Eindhoven aan te wijzen als één woningmarktregio. Wij hebben 
ervoor gezorgd dat corporaties en gemeenten met elkaar in overleg gingen, uit-
leg kregen over wat een woningmarktregio inhoudt, de discussiepunten boven tafel 
kwamen en we hebben het voorstel opgesteld. De Metropoolregio Eindhoven dien-
de als eerste regio een aanvraag in die op 30 augustus jl door minister Blok 
met een positief besluit werd bevestigd.
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Mobiliteit: co-modaal, slim en samen
Over een jaar of vijftien is onze regio nog beter bereikbaar en nog prettiger om 
in te wonen. Er zijn geen files meer en slimme mobiliteit draagt bij aan de kwali-

teit van leven. Reizen is gemakkelijk en comfortabel, je kent de reistijden en het 
is geen belasting voor het milieu. Een droom? Ja nog wel, maar wel een droom 

waarvan de contouren zijn geschetst in de Bereikbaarheidsagenda Brainport Duur-
zaam Slim Verbonden. En nog belangrijker: er zijn tal van bedrijven die onze regio 
als etalage gebruiken. De slimme oplossingen die we voor onze regio ontwikkelen 
kunnen overal ter wereld gebruikt worden. In de Metropoolregio gebeurt het. Grote 
vraagstukken worden hier neergelegd en opgelost.

Snel handelen
In 2016 is de bereikbaarheidsagenda tot stand gekomen. Met het wegvallen 

van de zogeheten Ruit was er de noodzaak om heel snel met een ander 
plan te komen. In de eerste helft van 2016 is de Bereikbaarheidsagenda 

opgesteld, samen met bestuurders, ambtenaren en partijen als de 
Fietsersbond, de ANWB en enkele bedrijven en onderzoeksinstel-

lingen. De snelheid had wel consequenties voor de zorgvuldig-
heid van het proces. Dat is geëvalueerd en erkend.

Beter en slimmer organiseren
De Bereikbaarheidsagenda tekent in grote lijnen de 

aanpak van de grote mobiliteitsthema’s van van-
daag en morgen. Het gaat daarin over het beter 

en slimmer organiseren van mobiliteit, de rol 
van alle vervoersmiddelen daarbij (co-mo-

daal) en regionale samenwerking. Bin-
nen de Bereikbaarheidsagenda is 

het Bereikbaarheidsakkoord 

afgesproken, een uitsnede van het concrete maatregelen-
pakket, maar dan voor een beperkt deel van de regio. Daar-
in worden knelpunten aangepakt die met een betere doorstroming op de A67 en 
de A2 en het opwaarderen van de N279 de problemen oplossen waarvoor de Ruit 
bedoeld was.

Een grote krachtsinspanning
Metropoolregio Eindhoven heeft in het hele proces een bijzonder actieve rol ge-
speeld. We hebben bijeenkomsten georganiseerd, meegeschreven aan het verhaal 
en de werkplaats maximaal gefaciliteerd zodat het voorstel door alle raden van de 
21 gemeenten kwam. Alle raadsleden hebben een nieuwjaarskaart ontvangen om 
dit succes onder de aandacht te brengen. 

Op poleposition
Er moet vaart blijven in de Bereikbaarheidsagenda. Het gevoel voor urgentie leeft 
breed. Daarom is in de tweede helft van 2016 gewerkt aan een programma van 
quick-wins, projecten die snel worden uitgevoerd. Er is ook gewerkt aan een or-
ganisatorische en financiële basis voor de uitvoering van het hele programma van 
de Bereikbaarheidsagenda. Het collectieve belang van de Bereikbaarheidsagenda 
moet daarin te herkennen zijn. De raden wordt gevraagd om te investeren met een 
regionale bril op. Een voorstel hiervoor is de basis voor discussie begin 
2017. Hoe gaan we Smart Mobility een vliegende start geven? 
De regio staat op poleposition.
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Beter en veiliger verkeer en vervoer
Oplossingen vinden die zorgen voor een beter en veiliger verkeer en vervoer in 
Zuidoost-Brabant. De Metropoolregio Eindhoven levert op zeer uiteenlopende the-
ma’s een strategische bijdrage aan de regio, maar op dit specifieke beleidsterrein is 
de GGA-coördinator (GebiedsGerichte Aanpak) juist voortdurend bezig met concre-
te, operationele projecten. In 2015 hebben we in korte tijd de hele organisatie opge-
bouwd, in 2016 is het door alle wethouders officieel bekrachtigd, door de GGA-over-
eenkomst te ondertekenen. We hebben er feestelijk op getoost: een hoogtepunt van 
een mooi jaar!

Concrete projecten
De Metropoolregio Eindhoven werkt ieder jaar met een Regionaal Uitvoerings-

programma (RUP). Hierop staan infrastructurele en mensgerichte plannen; 
denk aan respectievelijk de reconstructie van een kruising en een voorlich-

tingscampagne voor fietsverlichting. In 2016 zijn projecten uit het RUP 
van 2016 uitgevoerd en hebben we een RUP voor 2017 opgesteld, 

waarmee alle betrokken bestuurders instemden. Alle 21 gemeen-
ten hebben behoeften; wij stellen prioriteiten op, vragen subsidie 

aan bij de provincie en zorgen ervoor dat alles wordt uitge-
voerd.

Afstemming is noodzakelijk
Er vindt voortdurend veel afstemming plaats tus-

sen de Metropoolregio Eindhoven en de ge-
meenten, zowel op bestuurlijk als op ambte-

lijk niveau. Maatregelen hebben vaak een 
impact die gemeentegrenzen overstijgt. 

Tijdens onze overleggen spreken we elkaar aan, houden we elkaar scherp. Hoe 
verhouden lokale projecten zich tot het regionale systeem? Zijn plannen wel of 
niet subsideaal? Wij signaleren en agenderen. Dat is een rol die ons past.

Op diverse terreinen actief
We nemen deel aan verschillende waardevolle initiatieven. In 2016 hielden we ons 
bezig met het Verkeersmodel, een instrument om maatregelen onderling te verge-
lijken en daarvan te leren. Belangrijks is aandacht voor verkeersveiligheid, met nul 
verkeersdoden als gezamenlijk streven. Maar we leverden ook onze bijdrage aan 
de OV-concessie (planning nieuwe buslijnen van Hermes), de OV-ontwikkelagenda 
(hoe kan het OV beter?) en Ons Brabant Fietst, een podium dat fietsen stimuleert. 
We zijn het gewend om over grenzen heen te kijken en dragen zo onze steen bij als 
het gaat om het mobiliteitsbeleid. De Metropoolregio zet ook als opdrachtgever ac-
ties uit. We zorgden ervoor dat alle gemeenten een financiële bijdrage leveren voor 
een werkbudget. Daarmee betalen we onder meer regionale verkeersveiligheids-
acties - we laten bijvoorbeeld jonge bestuurders omgaan met een glad wegdek en 
ander verkeer. De Metropoolregio levert verder niet alleen ongevallenstatistieken, 
we verbinden er ook conclusies en aanbevelingen aan in het rapport BLIQ. En dan 
is er ten slotte nog ons regionaal verkeerskundig team, een nieuwe groep die veel 
overlegt om overlast voor gemeenten onderling te beperken bij wegwerkzaamhe-
den, omleidingsroutes, noem maar op. Iedereen snapt de urgentie, maar 
dan moet er wel een partij zijn die het organiseert. En dat is 
onze kracht.

13
01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

Aandacht voor concrete projecten in de regio

j
a

a
r

o
v

e
r

z
ic

h
t

2
0
16



14
01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

Visie, missie en ambitie

j
a

a
r

o
v

e
r

z
ic

h
t

2
0
16


	Bladwijzer 1

