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A.

Samenvatting

In het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 hebben de gemeenten van de Metropoolregio
Eindhoven hun gezamenlijke missie vastgelegd. De transitie van het landelijk gebied is één van
de inhoudelijke thema’s waar we als 21 gemeenten samen de schouders onder zetten. Met
bijgevoegd streefbeeld wordt de volgende stap gezet. Het streefbeeld concretiseert onze
ambities en het bevat richtinggevende uitspraken over de gewenste ontwikkeling in ons
buitengebied. Het is een koersdocument voor de gemeentelijke omgevingsvisies. Daarnaast
vormt dit streefbeeld ons handelingsperspectief en onze agenda voor afstemming en
samenwerking met mede-overheden en met maatschappelijke partners.
B.

Voorgesteld besluit

1. Het regionaal Streefbeeld voor ons landelijk gebied als gezamenlijk
handelingsperspectief en koersdocument voor de in de Metropoolregio Eindhoven
samenwerkende gemeenten vast te stellen.
2. Dit streefbeeld als kader te hanteren bij het opstellen (of waar relevant: actualiseren)
van de gemeentelijke omgevingsvisie.
3. In te stemmen met het om de vier jaar actualiseren van dit gezamenlijke streefbeeld.
C.

Inleiding

In het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 hebben de gemeenten van de Metropoolregio
Eindhoven hun gezamenlijke missie, de inhoudelijke focus op vier thema’s en de ambities van
de regionale samenwerking vastgelegd. De transitie van het landelijk gebied is daarbij één van
de thema’s waar we als 21 gemeenten samen de schouders onder zetten. Het streefbeeld is
een concretisering van de opgaven uit het samenwerkingsakkoord. Dit streefbeeld is, rekening
houdend en afgestemd met de thema’s mobiliteit, economie en energietransitie, opgesteld
door het regionaal portefeuillehoudersoverleg Transitie Landelijk Gebied.
Het streefbeeld betreft een globale visie die ambtelijk en bestuurlijk door Valkenswaard als
niet zo ambitieus wordt beoordeeld. Dit is zowel ambtelijk als bestuurlijk aangegeven bij de
MRE als reactie op het concept voorstel. De MRE heeft aangegeven dat dit streefbeeld, zoals
het nu voorligt, de ambitie omvat waarvoor ze draagvlak bij alle 21 gemeenten zien. Bij het
opnemen van specifiekere zaken was het risico te groot dat gemeenten zich onvoldoende
kunnen vinden in het streefbeeld, aldus de MRE.
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D.

Wat willen we bereiken?

Met het vaststellen van het streefbeeld krijgen de erin opgenomen richting gevende uitspraken
uitvoeringskracht. Waar we als 21 gemeenten de meest logische actiehouder zijn, vertalen we
de opgaven gezamenlijk in acties in de opeenvolgende Werkprogramma’s Metropoolregio
Eindhoven. Waar relevant vertalen wij dit streefbeeld ook door naar acties en beleidskeuzes in
sub-regionaal en/of in lokaal verband. Bijvoorbeeld bij het opstellen van gemeentelijke
omgevingsvisies en -plannen.
We versterken daarmee het vestigingsklimaat in de Metropoolregio Eindhoven en de Brainport
Regio. Naast het versterken van het vestigingsklimaat spelen ook de transitie in de landbouw,
het buitengebied en de energietransitie mee. We brengen hiermee focus aan de inzet om de
genoemde transities in goede banen te leiden. Beschikbare bestuurlijke, ambtelijke en
financiële capaciteit worden zo optimaal benut.
Het gaat daarbij nadrukkelijk niet alleen om de transitie van de agrarische sector of om het
buitengebied in de regio. Het gaat om het versterken van ons vestigingsklimaat. Denk daarbij
bijvoorbeeld aan onze ambities op het gebied van leisure. De opgaven en kansen liggen vooral
in de fysieke en functionele verbinding van het landelijk gebied met de steden en dorpskernen.
Dit vraagt om een integrale benadering, waarbij het streefbeeld als koersdocument een kader
biedt.
E.

Wat gaan we er voor doen?

Het regionaal Streefbeeld voor ons landelijk gebied dient als gezamenlijk handelingsperspectief
en koersdocument voor de in de Metropoolregio Eindhoven samenwerkende gemeenten. Dit
streefbeeld wordt als kader gehanteerd bij het opstellen (of waar relevant: actualiseren) van
de gemeentelijke omgevingsvisie.
F.

Betrokken partijen

Op 6 februari 2020 heeft het regionaal portefeuillehoudersoverleg Transitie Landelijk Gebied
het streefbeeld vrijgegeven, en op 17 februari 2020 heeft het Dagelijks Bestuur van de
Metropoolregio Eindhoven er kennis van genomen. In het Werkprogramma 2020 is
afgesproken dat vaststelling van het streefbeeld in 2020 dient te geschieden door de 21
gemeenteraden in de Metropoolregio Eindhoven.
Op 31 oktober 2018 is de MRE gestart met het opstellen van het streefbeeld in ’t Boshuys
Best. Hierbij waren collegeleden en raadsleden van de 21 gemeenten aanwezig. Daarna is het
ambtelijk overleg en het portefeuillehoudersoverleg Transitie Landelijk Gebied aan de slag
gegaan. Op 12 september is het concept-streefbeeld in het portefeuillehoudersoverleg
Transitie Landelijk Gebied behandeld en vervolgens is het concept-streefbeeld naar de 21
colleges van B&W gestuurd met het verzoek hierop te reageren.
Op 19 september 2019 is de vaststellingsprocedure gemeld in het regionaal overleg griffiers en
op 8 oktober 2019 is dit gemeld in het regionaal overleg van bestuursambtenaren. Op 25
september 2019 is het concept-streefbeeld en de vaststellingsprocedure tijdens de
Raadstafel21 besproken. Tevens is de reikwijdte van het streefbeeld kenbaar gemaakt. Tot slot
is het concept-streefbeeld en de vaststellingsprocedure tijdens de Metropoolconferentie
besproken. Gemeenteraadsleden hebben dus input kunnen leveren via de Raadstafel21 en
tijdens Metropoolconferenties. Tot slot is eind november/begin december het streefbeeld in het
portefeuillehoudersoverleggen Transitie Landelijk Gebied, Mobiliteit, Economie en Energie
besproken.
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Op 5 november heeft het college haar reactie gegeven op het concept streefbeeld. Hierin is
aangegeven dat de ambities in het streefbeeld niet hoog zijn en dat de visie erg globaal is. De
MRE heeft aangegeven dat dit streefbeeld ,zoals het nu voorligt, op deze manier maximaal
gedragen wordt door de 21 gemeenten. Wanneer er specifiekere zaken in opgenomen zouden
worden, was het risico te groot dat gemeenten niet akkoord willen gaan met het streefbeeld.
G.

Beheer en onderhoud

n.v.t.
H.

Financiën

n.v.t.
I.

Vervolgstappen

Na vaststelling van het streefbeeld zal dit document als kader gehanteerd worden voor de
Omgevingsvisie. Dit is één van de vele beleidsstukken die worden meegenomen in deze visie.
De uitgangspunten vanuit het streefbeeld zijn helder en niet specifiek gericht op het
grondgebied van Valkenswaard. We kunnen ons als gemeente goed in het streefbeeld vinden
en dit strookt ook met de andere beleidsstukken.
Om ervoor te zorgen dat het streefbeeld actueel blijft, wordt dit gezamenlijke streefbeeld om
de vier jaar geactualiseerd.
J.

Communicatie

n.v.t.
K.

Bijlage(n)

Geen.
L.

Ter inzage liggende stukken

Regionaal Streefbeeld voor ons landelijk gebied (1184805/1184806).

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard
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De raad van de gemeente Valkenswaard;
Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 28 mei 2020,
nummer 1184805/1197964;
Gelet op de behandeling in de vergadering van de raadscommissie d.d. 14 mei 2020;

BESLUIT
1. Het regionaal Streefbeeld voor ons landelijk gebied als gezamenlijk
handelingsperspectief en koersdocument voor de in de Metropoolregio
Eindhoven samenwerkende gemeenten vast te stellen.
2. Dit streefbeeld als kader te hanteren bij het opstellen (of waar relevant:
actualiseren) van de gemeentelijke omgevingsvisie.
3. In te stemmen met het om de vier jaar actualiseren van dit gezamenlijke
streefbeeld

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad d.d. 28 mei 2020.
Kenmerk: 1184805/1197964
de griffier,

de voorzitter,

drs. C. Miedema

drs. A.B.A.M. Ederveen.
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