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Geachte gemeenteraad,
In het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) werken we als negen gemeenten samen
aan de programmering van nieuwe bedrijventerreinen als ware we één
gemeente. We hebben in 2016 hierover al samen afspraken gemaakt. De
prognoses tot 2030 en nieuwe inzichten van gemeenten vragen om een
actualisatie van de programmering Bedrijventerreinen. Doel van deze actualisatie
is om het aanbod van bedrijfsgronden beter aan te laten sluiten op de vraag.
Tijdens de regioconferentie van het SGE op 30 september 2020 is met
raadsleden, die deelnamen aan de sessie Economie, over deze nieuwe
programmering van gedachten gewisseld. We hebben onder meer gesproken
over de Brainport Principles voor bedrijventerreinen, over kwaliteitscriteria op
basis waarvan we prioriteiten gaan stellen en andere aandachtspunten. We
hebben ook afgesproken dat we de gemeenteraden tussentijds in kennis stellen
van de voortgang van dit proces.
De suggesties en onderwerpen die de raadsleden tijdens de regioconferentie
hebben aangedragen, hebben we verwerkt in de notitie ‘Programmering nieuwe
werklocaties Stedelijk Gebied Eindhoven 2020’. De portefeuillehouders Economie
uit het SGE hebben deze notitie op 11 januari 2021 vastgesteld.
Voordat deze notitie aan de gemeenteraden kan worden voorgelegd, moet deze
ook regionaal worden afgestemd. Deze afstemming vindt plaats tijdens een Extra
Ontwikkeldag Bedrijventerreinen in het eerste kwartaal van 2021. Daar schuiven
ook de provincie en de andere subregio’s in Zuidoost-Brabant aan. Verder wordt
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ook nog onderzocht of het financieel arrangement, zoals dat bij de
programmering uit 2016 is afgesproken, nog nadere aanpassing behoeft.
Hierna wordt de notitie bij de gemeenteraden aangeboden ter behandeling. Pas
als alle gemeenten met deze programmering kunnen instemmen gaat de nieuwe
programmering van kracht en wordt er uitvoering gegeven aan de plannen en
projecten.
Mocht u vragen hebben over de programmering dan kunt u bij uw lokale
vertegenwoordiger van het Portefeuillehoudersoverleg Economie terecht.
Namens het portefeuillehouderoverleg Economie,
Stedelijk Gebied Eindhoven,
Marc Jeucken
Voorzitter
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