Bijlage A: Somenwerkingsagenda Regio Noordoost Brdbant
ln Regio Noordoost Brabant werken L7 gemeenten en 2 waterschappen samen aan een regio waar
het goed werken, wonen en leven is: nu én in de toekomst. De agenda van Regio Noordoost Brabant
richt zich op mobiliteit en ruimte, leefomgeving (onder andere klimaat en energie) en
vestigingsklimaat. De ambitie is een slimme, veerkrachtige regio, op weg naar een circulaire
economie. Een regio waarin ruimte blijft om te pionieren. Waarin hard wordt gewerkt en het leven
nog steeds goed is. Een regio ook waarin stad en platteland in balans zijn, elkaar waarderen en elkaar
ook nodig hebben. Een regio met sterke steden met een menselijke maat en een leefbaar platteland
dat aan de basis staat van een duurzame, slimme en maatschappelijk houdbare voedselproductie. De
Samenwerkingsagenda van de overheden bestaat uit 5 opgaven:

L.

Vitale leefomgeving
Ons strategisch doel is een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving met sterke steden en een
vitaal platteland, waarbij we in de regio samen nog nadrukkelijker de samenwerking opzoeken
tussen stad en platteland. De kern van die samenwerking is elkaar opzoeken en gebruikmaken
van elkaars kracht. Het platteland biedt een gezonde omgeving, met name als bron voor
duurzame energiewinning, groen, water, biodiversiteit, ontspanning, vrijetijdsbesteding, nieuwe
economische dragers en een duurzaam en gezond voedselproductiesysteem. De steden zijn
krachtige economische motoren, ofwel centra van innovatie en verduurzaming, met de nodige
belangrijke voorzieningen.

2.

Duurzaam bereikbaar
Ons doel is om Noordoost-Brabant optimaalte verbinden met de omliggende regio's. Binnen de
regio zorgen we in de regio samen primair voor goede verbindingen met de fiets en (H)OV. We
werken in de regio samen met werkgevers aan een verschuiving van autogebruik naar fiets en
(H)OV, en bundelen ruimtelijke ontwikkelingen. We verduurzamen mobiliteit en houden
voorzieningen voor iedereen bereikbaar.

3.

Aantrekkelijkvestigen
We werken in de regio samen aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor inwoners en bedrijven
met banen van de toekomst. We creëren in de regio samen volop innovatie- en

experimenteerruimte in de sectoren waar de regio sterk in is. Hetzelfde geldt voor vernieuwende
circulaire bedrijventerreinen. Ook zoeken we in de regio samen nieuwe bestemmingen voor
vrijkomende agrarische bebouwing en industrieel erfgoed.

4.

Behoud van talent
We zorgen in de regio samen ervoor dat jongeren langer in Noordoost-Brabant blijven wonen en
dat jonge gezinnen terugkeren naar onze streek. Daarmee willen we samen in de regio bijdragen
aan knelpunten op de arbeidsmarkt en tegelijkertijd borgen we samen in de regio de
leefbaarheid van de regio op de lange termijn.

5.

Een sterk verhaal
De regio staat nationaal en internationaal op de kaart. De deuren staan zichtbaar open voor
innovatie en voor nieuwe bedrijven, inwoners en talenten. Het is ook algemeen bekend dat onze

regio een betekenisvolle rol speelt in Brabant, Nederland en Europa. Met name vanwege onze
economische kracht als 6u regio van Nederland (van de 40), op het gebied van het uitstekende
presterende onderwijs en als prettig woongebied, onze gastvrijheid en gevarieerde natuur en
landschap. We dragen samen in de regio onze kracht en trots zichtbaar en proactief uit.
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De Samenwerkingsagenda 'Richting 2030' is hier (gebruikersnaam= AgendaNOBrabant
wachtwoord= SamenRichting2030l) digitaalte raadplegen. De pdf-versie is als bijlage 1

bijgevoegd.
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