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Vraag:
Het streefbeeld betreft een globale visie die ambtelijk en bestuurlijk door
Valkenswaard als niet zo ambitieus wordt beoordeeld.
Het voorliggende stuk omvat de ambitie waarvoor de MRE draagvlak ziet bij alle 21
gemeenten. Dit stuk is wel heel erg vaag en weinig concreet.
Voor Valkenswaard is het grensoverschrijdende gebied De Groote Heide waaronder
“Dommelland“ van groot belang. Daar ligt voor Valkenswaard nog heel veel potentie.
Wij als CDA fractie hebben daar wat vragen over.
•

Dit is een abstract basisstuk, wat voor concrete kansen biedt dit stuk voor
Valkenswaard?

•

Welke ambtelijke en bestuurlijke reactie wordt op dit stuk geschreven waarin de
zienswijze en wensen van Valkenswaard zijn opgenomen?

•

Onder 2 staat te lezen, herkenbaar bij provinciale Bestuursakkoord, hoe is
e.e.a. opgenomen in dit provinciale Bestuursakkoord?

•

Wordt dit stuk ook door het Bestuursakkoord van de nieuwe provinciale coalitie
gedragen?

•

Hoe wordt de inhoud van dit stuk meegenomen in de keukentafelgesprekken
die gevoerd worden met de bewoners en ondernemers, agrariërs, van het
buitengebied?

•

Hoeveel financiële ruimte wordt naar aanleiding van dit stuk gemaakt in de
begroting voor de kansen die er liggen in onze gemeente?

Antwoord:
•

Er zijn op dit moment nog geen concrete kansen te koppelen aan dit stuk die
specifiek gelden voor de gemeente Valkenswaard, omdat het abstractieniveau
van deze visie vrij hoog is. Dit is bewust gedaan, omdat de MRE in dit geval een
platform is dat alle 21 gemeenten moet kunnen bedienen. De problematiek die
bijvoorbeeld in Oss of Reusel-De Mierden speelt, is niet hetzelfde als in
Valkenswaard.

De drie pijlers die in het streefbeeld worden benoemd, kunnen wel als
uitgangspunt dienen voor de bijvoorbeeld de omgevingsvisie, Dommelland of de
BGTS. In dit soort lokale beleidsstukken kunnen de ambities worden vertaald
naar concrete uitvoering. Bij het opstellen van dit soort beleidsstukken worden
lokale stakeholders betrokken. Door invulling te geven aan deze ambities
kunnen we als gemeente een voorbeeld zijn voor anderen.
•

Zie voor een reactie op het concept streefbeeld de bijlage (brief MRE) die op 5
november 2019 uit naam van het college is verstuurd richting de MRE. Er zijn
kleine aanpassingen gemaakt naar aanleiding van deze brief, maar er werd ook
duidelijk aangegeven dat het niet mogelijk is om te specifiek te zijn, omdat het
draagvlak bij de 21 gemeenten voor het streefbeeld dan kleiner zou worden.

•

Het streefbeeld sluit aan op de ambities die vastgelegd zijn in het
Valkenswaardse bestuursakkoord, met name met betrekking tot de
omgevingsvisie.

•

In het nieuwe akkoord zijn die ambities niet heel anders. Het stuk past –
vanwege het feit dat de ambities zo abstract zijn – ook binnen het nieuwe
bestuursakkoord van de provincie. Ook hier wordt gesproken over de
versterking van de natuur en het landschap en zorgvuldig ruimtegebruik voor
o.a. klimaatadaptatie en de energietransitie. In het nieuwe bestuursakkoord
staat “Tegelijkertijd kunnen wij niet ontkennen dat ook deze sector druk legt op
onze natuur en leefomgeving. In de toekomst willen we in deze sector een meer
evenwichtigere balans realiseren tussen de economische, maatschappelijke en
ecologische waarden.” (blz. 36). Dit komt ook overeen met de ambities uit het
streefbeeld. Daarnaast staat onder de derde pijler uit het streefbeeld dat de
mogelijkheden voor economische activiteiten verruimd kunnen worden. Aan
deze ambitie wordt ook veel waarde gehecht in het nieuwe bestuursakkoord.

•

De inhoud van dit streefbeeld wordt in eerste instantie nog niet meegenomen in
de keukentafelgesprekken. Deze gesprekken zijn allereerst inventariserend en
open van aard, wat inhoudt dat we het niet gelijk over gemeentelijke, regionale
of nationale ambities zullen hebben. De gesprekken zijn bedoeld om met een
agrarisch ondernemer te kijken naar hoe hij of zij hun toekomstperspectief zien
en wat zij de komende jaren willen gaan doen. Als gemeente kunnen we daar –
binnen de kaders – mogelijk op inspelen en faciliteren.

•

Vooralsnog wordt er geen financiele capaciteit vrijgemaakt om deze ambities te
realiseren. Omdat de ambities nog niet concreet zijn en er geen
uitvoeringsprogramma aan vast zit, kunnen we hier nog geen financiën aan
verbinden. Zoals aangegeven komt uitvoering van deze visie terug in bijv. een
omgevingsvisie en Dommelland. Onder deze projecten zal dan ook gekeken
moeten worden op welke manier dit financieel ondergebracht kan worden.

