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: Wethouder A. Uijlenhoet
: Frank Niessen
: Voorstel tot vaststellen Metropoolregio

Grondslag raadsbesluit

:

Vergaderdatum
rstelnummer
Zaaknummer
Portefeuillehouder

:

Naam opsteller

Eindhoven brede
opgestelde streefbeeld Transitie Landelijk Gebied.
Betreft een emeentelijk
end beleidsstuk.

Voorgesteld besluit:

1.

Het regionaal streefbeeld voor ons landelijk gebied als gezamenlijk
handelingsperspectief en koersdocument voor de in de Metropoolregio Eindhoven
samenwerkende gemeenten vast te stellen;

2.

Dit streefbeeld als één van de kaders mee te nemen bij het opstellen van de
gemeentelijke omgevingsvisie;

3'

In te stemmen met het om de vier jaar actualiseren van dit gezamenlijke
streefbeeld.
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Onderwerp
Streefbeeld Transitie Landelijk Gebied

Voorstel

1.

Het regionaal streefbeeld voor ons landelijk gebied als gezamenlijk
handelingsperspectief en koersdocument voor de in de Metropoolregio Eindhoven
samenwerkende gemeenten vast te stellen;

2.

Dit streefbeeld als één van de kaders mee te nemen bij het opstellen van de
gemeentelijke omgevingsvisie;

3'

In te stemmen met het om de vier jaar actualiseren van dit gezamenlijke
streefbeeld.

Inleiding
In het samenwerkingsakkoord 2079-2022 hebben de gemeenten van de Metropoolregio

Eindhoven hun gezamenlijke missie, de inhoudelijke focus op vier thema's en de ambities
van de regionale samenwerking vastgelegd. In uw vergadering van 22 oktober 2019
heeft u verder kennis genomen van het werkprogramma 2O2O.In dit werkprogramma
wordt aangekondigd dat er voor het gehele MRE gebied een streefbeeld voor het thema
Transitie Landelijk Gebied wordt ontwikkeld. Voorliggend raadsvoorstel gaat over dit
opgestelde streefbeeld. Het streefbeeld Transitie Landelijk Gebied houdt rekening en is
afgestemd met de andere MRE thema's Mobiliteit, Economie en Energietransitie.

Beoogd resultaat
Met het vaststellen van het streefbeeld krijgen de erin opgenomen richting gevende
uitspraken uitvoeringskracht. We versterken daarmee het vestigingsklimaat in het MRE
gebied en spelen daarmee tevens in op de transitie van de landbouw, het buitengebied
en de energietransitie.

Argumenten

1,1

Het streefbeeld geeft ínzicht in en geeft richting aan regíonale ontwikkelingen
Het streefbeeld beschrijft de ambities en doet een aantal richtinggevende
uitspraken over de gewenste ontwikkeling van het landelijk gebied. Daarnaast
beschrijft het Streefbeeld het perspectief voor de samenwerkende gemeenten. Er
zijn verschillende 'sporen'waar het Streefbeeld een plek kan vinden, afhankelijk
van wie de actiehouder is:

- Zijn de gezamenlijke gemeenten aan zet, dan worden opgaven vertaald in het
jaarlijkse Werkprogramma van de Metropoolregio Eindhoven.
- Zijn de (sub)regionale gemeenten aan zet, dan worden de opgaven vertaald in
acties en beleidskeuzes in (sub)regionaal verband.
- zijn de individuele gemeenten aan zet, dan worden de opgaven vertaald in
acties en beleidskeuzes op lokaal niveau. Denk daarbij aan de Omgevingsvisie en
het Omgevingsplan.
Het streefbeeld vormt ook het handelingsperspectief en de agenda voor
afstemming met medeoverheden en maatschappelijke partners.
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1.2

De richtinggevende uitspraken uit het streefbeeld prima toepasbaar zijn voor de
Waalrese situatie
Op basis van de missie, opgaven en ambities uit het Samenwerkingsakkoord van
de Metropoolregio gaat het Streefbeeld in op de versterking van de economische
structuur in het landelijk gebied, op de ruimtelijke en ecologische kwaliteit en het
met elkaar verbinden van het stedelijk en landelijk gebied. Er wordt daarnaast
uiteraard gekeken naar de mogelijkheden om verbinding te leggen met
maatscha ppelij ke opgaven zoa ls energ ietra nsitie en kli maatadaptatie.
De meest belangrijke richtinggevende uitspraken kunnen als volgt worden
omschreven;

A)

We versterken landschap, natuur en de verbinding tussen stad en platteland en
we creëren ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie:
Het klimaat verandert en we hebben de ambitie uitgesproken om in 2050
klimaatneutraal te zijn als regio. Zonder samenhang tussen de maatregelen lopen
we het risico op gemiste kansen, verrommeling van het landschap en weerstand
bij burgers en bedrijven. Dit vraagt om een zorgvuldige afweging. Juist het
landschap vormt een belangrijke kwaliteit voor de aantrekkingskracht van de
gehele regio. De kwaliteit van het landschap moet dan ook een belangrijk
afwegingskader vormen bij het maken van keuzes. Het opwekken van duurzame
energie moet in het landschap ingepast worden en ook ingrepen ten behoeve van
klimaatadaptatie gaan samen met maatregelen die zorgen voor een ruimtelijke
kwaliteitsverbetering. Kansen om de verbinding tussen stad en platteland te
versterken, worden benut. Ten aanzien van de stikstofproblematiek wordt ingezet
op het zoeken naar ontwikkelruimte door maatregelen als intern en extern
salderen, waarbij de provincie een belangrijke gesprekspartner is.

B) We streven naar een ruimtegebruik van onze regio dat in balans is met

de

natuurlijke svstemen:
Het gebruik van de grond moet in evenwicht worden gebracht met wat het
natuurlijk systeem aan kan. Er wordt ingezet op een transitie naar een duurzaam,
vitaal en'natuurinclusief'landbouw- en voedselsysteem, gebaseerd op gesloten
kringlopen. Samen met bedrijven zoeken we naar mogelijkheden tot innovatie en
het koppelen van kansen op het gebied van energietransitie en
grondstoffenbewerking. Het bevorderen van het maatschappelijk draagvlak voor
de agrarische sector behoort ook tot de speerpunten.

C) In het verlengde van het bovenstaande, zoeken we samen met de landbouwsector
en andere stakeholders oericht naar mogelijkheden om in het landelUk qebied
m€€r madtschappelijke en economische meerwaarde te genereren door het
bijdraoen aan bijvoorbeeld een oezonde bodem, maatschappelijke aspecten
(vita I iteit en leefbaa iheid). biod iversiteit, du u rza me energ ieopwekki nq.
klimaatadaptatie en landschappelijke kwaliteit:
De veranderende rol en invulling van het landelijk gebied moet vertaald worden in
(a lternatieve) econom ische verd ien modellen.
2.1

Het streefbeeld mee te nemen als één van de kaders bij de op stelren
eentel ij ke o mg evi n g sv i si e

ge m

De gedachte dat de transitie van het landelijk gebied kansen genereert, omarmen
we. Van belang is daarbij dat daarbij ook vanuit een bepaalde gedachte en visie
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naar een gebied moet worden gekeken, In een aantal gevallen overschrijdt dit de
gemeentegrenzen. Het landschap heeft bijvoorbeeld gezamenlijke
karakteristieken, waarbij er best verschillen kunnen zijn qua accenten. Het
streeibeeid is van een vrij hoog abstraetieniveau en de richtinggevende uitspi'aken
zijn dan ook zodanig dat er ruimte is voor lokale afwegingen. De uitspraken zijn
echter niet verkeerd om in het achterhoofd te houden bij het opstellen van onze
omgevingsvisie. Het versterken van het vestigingsklimaat en in het integraal
benaderen van opgaven en kansen zijn hier voorbeelden van. Het samen met onze
stakeholders oppakken van opgaven en het overleg aangaan is bij uitstek iets wat
de Omgevingswet promoot,

Kanttekeningen

1.1

Het niet eens zijn met het streefbeeld zou betekenen dat we opnieuw in gesprek
zouden moeten met de omliggende gemeenten
De gemeenten aangesloten bij de Metropoolregio Eindhoven verschillen nogal van
elkaar. Waar de ene gemeente kan worden aangemerkt als'landelijke' gemeente
met bijbehorende maatschappelijke vraagstukken zijn de 'stedelijke'gemeenten
weer met andere vraagstukken bezig. ïoch zijn de raakvlakken groter dan
gedacht. Als voorbeeld kan worden genoemd dat de inwoners van de landelijke
gemeenten met enige regelmaat gebruik maken van de stedelijke voorzieningen
en dat het juist de inwoners zijn van de stedelijke gemeenten die het
buitengebied als recreatief uitloopgebied gebruiken. Het gezamenlijk bepalen en
eens zijn over een koers is dan ook belangrijk. Niet instemmen met het
streefbeeld zou betekenen dat we opnieuw de dialoog met de andere gemeenten
aan moeten gaan om het eens te worden over een koers. Eerder hebben we ook
bestuurlijk uitgesproken samen te werken,

Kosten en dekking
Het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio is opdrachtgever voor het opstellen van het
Streefbeeld. Het poho Transitie Landelijk Gebied is opdrachtnemèr. Het ópStêllèh Ván het
Streefbeeld heeft geen extra kosten voor de gemeente Waalre met zich meegebracht.

Duurzaamheid
Het gaat bij de richtinggevende uitspraken in het streefbeeld om een duurzame gewenste
ontwikkeling. Er wordt immers gezocht naar mogelijkheden om op een duurzame manier
maatschappelijke en economische meerwaarde te genereren.

Burgerparticipatie
Omdat er geen sprake is van een document dat voor onze inwoners rechtsgevolgen heeft
zal het streefbeeld niet voor inspraak ter inzage liggen. U als raadslid heeft input kunnen
leveren via de lokale bestuurders, de Raadstafel 21 en tijdens Metropoolconferenties.

Inclusieve samenleving
Niet van toepassing.
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Communicatie
Als alle gemeenteraden het streefbeeld hebben vastgesteld zal het MRE hÍerover
communiceren. Op de website van het MRE is het streefbeeld ook voor een ieder terug te
lezen.

Kernboodschap
De Metropoolregio Eindhoven heeft een streefbeeld ontwikkeld voor het Thema
Transitie Landelijk Gebied. Deze ligt ter besluitvorming voor in alle 21 gemeenten,
In het streefbeeld wordt de ambitie en wijze waarop we dat gaan realseren
uitgesproken over hoe we landschap, natuur en de verbinding tussen stad en land
kunnen versterken in MRE gebied. ook wordt ruimte gecreëerd voor
klimaatadaptatie en energietransitie en dient het ruimtegebruik van de regio in
balans te zijn met de natuurlijke systemen.

Vervolgprocedure en planning
Na vaststelling van uw en andere gemeenteraden van de Metropoolregio Eindhoven
zal
gewerkt worden aan het uitvoeren van de in het streefbeeld genoemde zaken.

Bijlagen onderdeel van het voorstel
-Regionaal Streefbeeld Transitie Landelijk Gebied.
-Raadsvoorstel oktober 2019 werkprogramma 2020.
-Werkprogramma 2020.

Bijlagen ter inÍormatie
-Aanbiedingsbrief vaststelling streefbeeld in raden
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