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Geacht College,
Hierbij bieden wij u het Regionaal streefbeeld van ons landelijk gebied aan, met het verzoek dit streefbeeld
ter vaststelling voor te leggen aan uw gemeenteraad.
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.
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.
Wij verzoeken u om het streefbeeld ter vaststelling voor te leggen aan uw gemeenteraad. Dit verzoek doen
wij bij alle 21 in de Metropoolregio samenwerkende gemeenten. Om u van dienst te zijn, heeft het
portefeuillehoudersoverleg Transitie Landelijk Gebied bijgevoegd blauwdruk raadsvoorstel en -besluit
opgesteld waar u gebruik van kunt maken. Wij hopen dat uw raad in de periode april t/m juni 2020 tot
besluitvorming kan overgaan.
Contactpersoon vanuit de ondersteuningsorganisatie van de Metropoolregio Eindhoven is Pieter Goossens.
Wij wensen u veel succes met de bespreking met uw gemeenteraad.
Hoogachtend,

Anke van Extel – van Katwijk,
voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg Transitie Landelijk Gebied
van de Metropoolregio Eindhoven.
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