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Geachte raadsleden,

De gemeenten van het van het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) werken al een
aantal jaren samen op het gebÍed van thema's zoals wonen/ werken, economie en
voorzieningen. Ontwikkelingen op deze gebieden hebben een ruimtelijke weerslag,
zijn vaak gemeentegrensoverschrijdend en onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Naast deze sectorale afstemmingsvragen spelen binnen het SGE nog diverse opgaven
met een gemeentegrensoverschrijdend karakter op het gebied van bijvoorbeeld
recreatie, natuur en klimaatadaptatie, Ook deze opgaven hebben een ruimtelijke
impact en verschijningsvorm.
Als uitwerking van de door de gemeenteraden vastgestelde Samenwerkingsagenda
2078-2025 is afgesproken de opgaven met een ruimtelijke impact concreet vorm en
inhoud te geven. Daartoe is een portefeuillehoudersoverleg "Ruimte" in het leven
geroepen. In het jaarprogramma Ruimte 2019 is vastgelegd dat de verbinding op dit
thema onder meer gestalte zou worden gegeven door het opstellen van een verrijking
van de bestaande gebiedsvisie Brainport City en een uitbreiding van het
uitvoeringsprogramma Brainport City met bovenlokale opgaven uit het gehele
stedelijk gebied.
Verriiking Gebiedsvisie Brainport Citv
De oorspronkelijke gebiedsvisie Brainport City is in 2014 onder aansturing van de
gemeente Eindhoven opgeleverd. In de gebiedsvisie is een kansrijk perspectief
geschetst voor de toekomstige ontwikkeling waarmee de Brainportregio kan blijven
concurreren met Europese kennis - en innovatieregio's. Destijds zijn de overige
gemeenten ' van het stedelijk gebied zijdelings betrokken geweest bij de
totstandkoming van de visie maar hebben deze niet vastgesteld.
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Omdat de gebiedsvisie wel een bruikbare basis dient voor een gezamenlijke visie op
de ruimtelijke ontwikkeling van de regio is besloten deze te verrijken. Dit proces
heeft geresulteerd in een "verrijkte gebiedsvisie Brainport City" én een "verrijkt
ruimtelijk programma Brainport". Beide stukken eind 2019 vastgesteld door het
portefeuillehoudersoverleg Ruimte van het SGE en liggen nu voor ter vaststelling
door de colleges van de samenwerkende gemeenten.
De stukken bevatten geen nieuw beleid en maken ook nog geen nieuwe keuzes. Het

doel ervan is om de huidige stand van zaken inzichtelijk te maken en te faciliteren,
(nog) niet om normatief zijn. De verrijkte gebiedsvisie Brainport City wordt
vastgesteld als nieuw vertrekpunt voor de samenwerking binnen het thema ruimte
van het SGE. In het nieuwe werkprogramma 2020 is de verdere doorontwikkeling
van deze gezamenlijke visie als speerpunt opgenomen.

Ruimtelijk Uitvoeringsprog ramma
Naast de verrijkte gebiedsvisie is een eerste versie gemaakt van het Ruimtelijk
programma Brainport voor het Stedelijk Gebied Eindhoven. Hierin zijn de bestaande
(ruimtelijke) projecten binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven samengebracht met
een uitstraling in de regio, die een bijdrage leveren aan de'Quality of life' (kwaliteit
van leven) en'Economic welfare' (economische ontwikkeling)'

In eerste aanzet gaat het hier dus om projecten die van bovenlokaal belang zijn en
daarmee een'strategische betekenis'hebben voor het SGE gebied. Het zijn concrete
projecten die al in voorbereiding zijn of al lopen en waarvan de uitvoering is belegd
bij de individuele gemeenten. Er zijn geen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen
geïnitieerd, maar er is samenhang gebracht en inzicht c.q, overzicht gegeven in wat
er al loopt. Het is de bedoeling dat dit programma een adaptief karakter krijgt
waaraan zo nodig nieuwe strategische projecten toegevoegd en gerealiseerde
projecten afgevoerd kunnen worden.

Met deze twee documenten is een duidelijk fundament gelegd voor de verdere
ruimtelijke ontwikkeling van onze regio.

Vervolg
Tijdens de raadsinformatiebijeenkomst van dinsdag 10 maart a.s. informeren wij
graag verder over dit onderwerP.
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