2020-30 Oordeelsvormende bespreking van het voorstel tot vaststellen
Metropoolregio Eindhoven brede opgestelde streefbeeld Transitie
Landelijk Gebied.
In het streefbeeld van het MRE van 6 februari 2020 worden naast beleidscontext,
richtinggevende uitspraken gedaan en hoe dat verder
moet worden opgepakt. De richtinggevende uitspraken zijn globaal, maar toch ruimtelijk
en milieutechnisch relevant door koppeling naar de RES en indirecte aanscherping milieueisen. Dit zal doorwerken naar de confrontatie-fase van onze Omgevingsvisie en heeft
(grote) consequenties voor de agrarische sector.
Vraag: Is de agrarische sector op regionaal niveau bij de opstelling van het streefbeeld
betrokken geweest?
Vraag: Zijn of worden de lokale agrariërs in dit proces meegenomen.
Vraag: Zo ja, hoe? Zo nee, waarom (nog) niet?
Vraag: Hoe zijn en worden andere stakeholders in het buitengebied bij het streefbeeld
Transitie Landelijk Gebied betrokken?
Antwoord:
Het streefbeeld is een bestuurlijke doorvertaling van de Integrale Strategie Ruimte (ISR)
en beoogd een MRE-breed (21 gemeenten) gedragen bestuurlijk document te zijn als
vertrekpunt voor gesprekken met de diverse stakeholders in het buitengebied van de
MRE. Het idee was om als gemeentelijke bestuurders onafhankelijk tot een gezamenlijk
ambitie document te komen. Het document is dus wat het is: een streefbeeld. Geen
blauwdruk, maar een document dat richting geeft aan lopende en nieuwe ontwikkelingen
waarover met betreffende stakeholders het gesprek wordt aangegaan. Overigens wordt
in het document met diverse belangen zo goed mogelijk rekening gehouden, ook met de
belangen van de agrariërs. Voor zover we dat kunnen overzien worden belangen van
Waalrese agrariërs niet geschaad. Tenslotte zij vermeld dat de ISR wel met
betrokkenheid van onder meer de agrarische sector tot stand is gekomen.
Dus in direct antwoord op de vragen:
De agrarische sector is regionaal noch lokaal bij de opstelling van het streefbeeld
betrokken geweest. De bedoeling was juist om het streefbeeld zelfstandig vorm te geven
om vervolgens richting te geven aan gesprekken met stakeholders in het buitengebied,
waaronder agrariërs over behoeften en ontwikkelingen. Net als met agrariërs zullen ook
met ander stakeholders bij de verdere uitwerking gesprekken worden gevoerd.
Realisatie van doelen zal op projectbasis zijn. Daarbij worden uiteraard bestaande
rechten van een agrariër/particulier/grondeigenaar gerespecteerd.

