2.1) Voorstel inzake Regionaal Streefbeeld Landelijk Gebied
Portefeuillehouder dhr. Marchal beantwoordt enkele vragen over dit voorstel.
Er wordt bij de bespreking van dit voorstel onder meer wat langer stil gestaan bij de volgende
punten:
-

Wat is de aanleiding voor en meerwaarde van een Regionaal Streefbeeld Landelijk
Gebied?
De wethouder geeft aan dat het regionaal streefbeeld een vervolg is op de integrale strategie
ruimte vanuit de MRE. Het stuk gaat over 21 gemeenten. Dat is de kracht, maar ook de
zwakte. Om met elkaar uit te spreken dat er een verbondenheid bestaat tussen de 21 gebieden,
stad en ommeland en de verschillende subregio’s, wordt het stuk voorgesteld. Het
onderschrijft de ambitie om gezamenlijk het landelijk gebied te willen ontwikkelen met ieder
zijn eigen verantwoordelijkheid voor het grondgebied. Het door de 21 gemeenten vaststellen
is een krachtig signaal dat we niet alleen kijken naar de plaatselijke belangen, maar ook het
regionale belang. Het ter kennisgeving aannemen geeft een tegengesteld signaal. Op dit
moment voert de gemeente een lobby om Valkenswaard beter aan te sluiten bij Brainport
Development. Door dit streefbeeld niet vast te stellen, missen we deze lobby.
- Hoe zijn stakeholders aan de voorkant betrokken?
De wethouder geeft aan dat stakeholders aan de voorkant zijn betrokken, waaronder de
ZLTO. Deze partijen waren in april 2019 aanwezig bij bijeenkomst waarbij het proces met
elkaar is afgestemd. Afgesproken is dat MRE met input van de gemeenten het streefbeeld zou
opstellen. De stakeholders zijn op dit moment betrokken, daarom hebben stakeholders niet
meegeschreven.
- Wat gebeurt er als we dit stuk niet vaststellen maar ter kennisgeving aannemen?
De wethouder geeft aan dat hier niet zozeer juridische consequenties aan verbonden zijn,
maar dat dit wel een negatief signaal afgeeft naar de andere samenwerkingspartners. Dit kan
mogelijk de effectiviteit op andere regionale dossiers of de lobby van de gemeente schaden
- In hoeverre zijn gemeenten gebonden aan het stuk?
De wethouder geeft aan dat het richtinggevende uitspraken zijn. Binnen deze richtinggevende
uitspraken, die in andere documenten ook vastliggen, heeft de gemeente alle vrijheid om hier
invulling aan te geven. Op de vraag hoe het streefbeeld zich verhoudt tot de gemeentelijke
omgevingsvisie, geeft de wethouder aan dat het streefbeeld input voor deze omgevingsvisie
vormt.
Geadviseerd wordt om het voorstel als BESPREEKSTUK door te leiden naar de
raadsvergadering.

