Aan:
de gemeenteraden van de 21 gemeenten
de gemeenteraad van de gemeente Veghel
de portefeuillehouders Mobiliteit van de 21
gemeenten
de wethouder mobiliteit van de gemeente Veghel
de leden van het ambtelijk overleg Tover

uw kenmerk

uw brief van

Onderwerp
Nadere informatie over betrekken gemeenteraden bij proces Bereikbaarheidsakkoord

ons kenmerk
39670\BJO\MGE

datum
9 maart 2016

e-mailadres
m.denissen@metropoolregioeindhoven.nl

Geachte mevrouw, mijnheer,
In onze brief van 15 februari 2016 betreffende het proces van de Bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant
hebben wij toegezegd u nader te informeren over hoe de diverse gemeenteraden worden betrokken bij het
proces om te komen tot dit programma. Wij hebben hierover advies ingewonnen bij de Raadstafel 21. Dit
advies is verwerkt in het proces.
De Werkplaats Mobiliteit en Innovatie van de Metropoolregio Eindhoven begeleidt het proces dat er toe
moet leiden dat eind juni een concept-bereikbaarheidsagenda is die aan de raden kan worden aangeboden
voor besluitvorming.

.

Versnellingsbijeenkomst
De versnellingsbijeenkomsten zijn er om in een korte periode bestaande kennis te verzamelen en te delen.
In deze bijeenkomsten (bestuurlijk en ambtelijk) worden de bestaande situatie in kaart gebracht, problemen
en ambities benoemd en oplossingsrichtingen ontwikkeld.
De versnellingsbijeenkomst loopt door in een ontwikkeltraject, waarin de informatie verder wordt uitgewerkt
in kaartbeelden en beschrijving van oplossingsrichtingen. Dit gebeurt zowel in subregio’s als thematisch en
hoofdzakelijk op ambtelijk niveau. Bij de versnellingsbijeenkomsten is geen rol voor de raden of raadsleden
voorzien.
Ontwikkeltraject
In het ontwikkeltraject moet op basis van de bij de versnellingsbijeenkomst geordende data een strategie
worden ontwikkeld en uitgewerkt.
Omdat raadsleden in de komende maanden worden gevoed met voorstellen die deels ook innovaties in zich
hebben, organiseert de Metropoolregio Eindhoven op verzoek van de Werkplaats op
23 maart een inspiratiebijeenkomst Smart Mobility. Deze bijeenkomst vindt plaats in Helmond op de
High Tech Automotive Campus, van 19.00 uur tot 21.00 uur. Raadsleden worden hier separaat voor
uitgenodigd. Tijdens deze bijeenkomst geven enkele sprekers kleur aan het begrip Smart Mobility:
 Raymond Gense, Director Future Technologie & Public Affairs geeft een beeld van de visie van Pon op
co-modaliteit;
 Maarten Neeskens, directeur van Beamerz, geeft een antwoord op de vraag hoe co-modaliteit vorm
gegeven kan worden en een alternatief kan zijn voor openbaar vervoer;
 Marcel Clerx , directeur van Hopperpoint, gaat in op de ontwikkeling van de ebike als hét
vervoermiddel voor woon-werk verkeer;
 Bram Hendrix, programma-leider Smart Mobility van van Automotive NL , schetst de technologische
mogelijkheden die het nu al mogelijk maken om veiliger, efficiënter, slimmer en schoner te rijden.

Halverwege het ontwikkeltraject is er op 6 april een raadsledenbijeenkomst van de Metropoolregio
Eindhoven met als onderdeel de ‘workshop Bereikbaarheidsagenda’. Tijdens deze bijeenkomst kunnen
raadleden inhoudelijk reageren op de resultaten van het proces tot en kaders meegeven voor verdere
uitwerking. Kort voor deze bijeenkomst wordt er een discussienotitie verspreid. Op deze notitie kan ook (tot
na één week) na de bijeenkomst nog schriftelijk gereageerd worden.
De raadsledenbijeenkomst is in het Evoluon en het programma start om 19.00 uur. De workshop duurt van
20.30 uur tot 22.00 uur. Daarna is er gelegenheid tot napraten.
In principe is de raadsledenbijeenkomst van 6 april de eerste gelegenheid om te reageren op
probleemschetsen, concepten en oplossingsrichtingen. Het is mogelijk dat in het ontwikkeltraject ook in
subregionaal verband gesproken wordt met raden of raadscommissies. Het is aan de subregionale
bestuurlijke vertegenwoordiging, in samenspraak met de portefeuillehouders in de subregio, om dit al dan
niet te organiseren.
Fusiebijeenkomst
In de laatste fase van het ontwikkeltraject brengen we de opbrengst van de subregionale en thematische
ontwikkelsessies bij elkaar. De presentatie van het resultaat vindt plaats tijdens een fusiebijeenkomst.
Raadsleden worden uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. De voorlopige datum hiervoor is vrijdag 20
mei van 13.30 – 17.00 uur. Deze datum ligt nog niet vast.

Eindbijeenkomst
Ter voorbereiding van besluitvorming in de raden na de zomer, wordt het eindresultaat, de conceptbereikbaarheidsagenda, gepresenteerd bij een eindbijeenkomst die gepland is op donderdag 23 juni 2016
in de avond, vanaf 19.30 uur. Tijdens deze bijeenkomst is er volop de gelegenheid om een beeld te vormen
van de inhoud van het bereikbaarheidsakkoord door middel van presentaties en vragenrondes. Raadsleden
worden uitgenodigd voor deze bijeenkomst.
Wij maken de data en locaties voor alle bijeenkomsten zo spoedig mogelijk definitief en dan berichten we
hierover.
Met vriendelijke groet,

Roël Hoppezak,
Werkplaats Mobiliteit en Innovatie Metropoolregio Eindhoven.

