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Aan de raad
Inleiding
Voor u ligt de Ruimtelijke agenda voor de Peel. Deze is in concept gereed. De Ruimtelijke agenda
voor de Peel is geen masterplan of blauwdruk voor de regio, maar een document dat als inspiratie
dient voor ruimtelijke ontwikkelingen in de Peel. In de Ruimtelijke agenda voor de Peel zijn drie
programmalijnen opgenomen: Nieuwe ontginning van het grootschalig agrarisch landschap;
Nieuwe parklandschappen van de Aa; Versterken van het stedelijk netwerk van de Peel. De
Ruimtelijke agenda draagt bij aan de positionering van de opgaven waar de Peel voor staat. Het
uiteindelijke doel van de Ruimtelijke agenda is om bij te dragen aan een duurzame ontwikkeling
van de fysieke leefomgeving in de Peel zodat het er prettig (en veilig) wonen, werken en recreëren
is en het versterken van het vestigingsklimaat van de Peelregio.
Beslispunten
1. De concept Ruimtelijke Agenda voor de Peel vast te stellen,
opdat de gezamenlijke ruimtelijke opgaven voor de Peel opgepakt en uitgewerkt
worden via de voorgestelde drie programmalijnen; ‘Nieuwe ontginning van het
grootschalig agrarisch landschap’, ‘Nieuwe parklandschappen van de Aa’ en het
‘Versterken van het stedelijk netwerk’.
Dit onderwerp komt aan de orde in:
Commissie ruimte en openbaar beheer d.d. 14 september 2017
Dit onderwerp is aan de orde geweest in:
College van Burgemeester en wethouders d.d. 15 augustus 2017.

Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma
De Ruimtelijke agenda de Peel is opgesteld op initiatief van het Intergemeentelijk
Afstemmingsoverleg (IGA) de Peel waarin de wethouders ruimte van de peelgemeenten en
het Waterschap Aa en Maas in deelnemen. De afzonderlijke colleges van de zes
Peelgemeenten en het Dagelijks Bestuur van Waterschap Aa en Maas hebben in
september 2016 de opdracht verleend voor het opstellen van de Ruimtelijke agenda voor
de Peel.
De Ruimtelijke agenda geeft, samen met de Economische agenda voor de Peel, uitwerking
aan de Visie “De Peel maakt het in Brainport, focus 2030”.
De Ruimtelijke agenda voor de Peel (grondgebied 6 gemeenten) is in lijn met de Integrale
Strategie Ruimte voor de Metropoolregio Eindhoven (grondgebied 21 gemeenten). Recent
hebben de 21 colleges ingestemd met de concept versie van de ISR/MRE. Binnenkort

wordt het definitief concept van de ISR/MRE voorgelegd aan de afzonderlijke colleges en
raden van de 21 gemeenten.
Beoogd effect
De Ruimtelijke agenda is een eerste aanzet om te komen tot een gemeenschappelijk
gedragen ruimtelijk beleid in Peel. Aansluitend zal de uitwerking plaatsvinden van de drie
programma’s naar concrete afspraken over doelen en de termijnen waarbinnen resultaten
moeten worden behaald. De Ruimtelijke agenda de Peel is een gezamenlijk vertrekpunt
voor gemeenten, waterschap, Innovatiehuis en andere betrokken partijen en kan zich
verder ontwikkelen. De Ruimtelijke agenda de Peel dient ook voor lobby en afstemming
met agenda’s van derden, zoals de provincie.
Duurzaamheid
De Ruimtelijke agenda voor de Peel geeft uitwerking aan de grote transitie opgaven zoals
het vinden van passende ruimte voor duurzame energie, klimaatadaptatie en het
versterken van het stedelijk netwerk in de Peel. De Ruimtelijke agenda heeft het advies
van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur “Verbindend landschap” (2016) als
uitgangspunt genomen. De uitwerking vindt plaats op basis van de Telos driehoek
(economisch, ecologisch, sociaal).
Argumenten
1.1.

De Ruimtelijke agenda staat naast de Economische agenda voor de Peel
Evenals de inmiddels vastgestelde Economische agenda voor de Peel, vloeit de
Ruimtelijke agenda voor de Peel voort uit de Visie, “De Peel maakt het in
Brainport”, die in 2016 opgesteld is door de Coalitie van Doeners, gefaciliteerd
door de Peelgemeenten. Net als bij economie is er bij ruimtelijke aspecten in de
Peel sprake van opgaven en kansen die om een gezamenlijke agenda vragen.

1.2.

De Ruimtelijke agenda voor de Peel (grondgebied 6 gemeenten) is in lijn met
de Integrale Strategie Ruimte voor de Metropoolregio Eindhoven
(grondgebied 21 gemeenten)
De Ruimtelijke agenda voor de Peel is gelijktijdig met de Integrale Strategie Ruimte
van de Metropoolregio Eindhoven opgesteld. Recent hebben de 21 colleges
ingestemd met de concept versie van de ISR/MRE. Binnenkort wordt het definitief
concept van de ISR/MRE voorgelegd aan de afzonderlijke colleges en raden van de
21 gemeenten. De Ruimtelijke agenda voor de Peel noemt programmalijnen die
belangrijk zijn op het schaalniveau van de Peel. De Ruimtelijke agenda voor de
Peel is geen selectie van opgaven en kansen uit de ISR, maar ‘spoort’ wel met de
uitgangspunten in de ISR/MRE.

1.3.

Gemert-Bakel kent al een langere traditie van ruimtelijke ontwikkeling op
basis van het landschap
Gemert-Bakel werkt al lange tijd met een beeldkwaliteitsplan dat gebaseerd is op de
onderliggende kwaliteiten van de verschillende landschappen. Met de ruimtelijke
agenda voor de Peel legt Gemert-Bakel een solide basis om zorgvuldig om te gaan
met toekomstige transitieopgaven en deze te verankeren aan de kwaliteiten van het
gebied. Door zo te werken willen we het mogelijk maken dat inwoners en bedrijven
in de Peel de kwaliteit van hun omgeving herkennen en erkennen en stimuleren om
hier zelf een bijdrage aan te leveren.

Kanttekeningen
De Ruimtelijke agenda is een eerste aanzet om te komen tot een gemeenschappelijk
gedragen ruimtelijk beleid in Peel.

Vervallen “oude” regelgeving
n.v.t.
Communicatie
De gemeente Someren stelt namens de zes gemeenten in de Peel en het Waterschap Aa
en Maas een persbericht op. Het persbericht wordt pas na akkoord van alle betrokken
organisaties verzonden aan de media.
Uitvoering
Na vaststelling in de afzonderlijke raden en het waterschap Aa en Maas wordt de
Ruimtelijke agenda van de Peel via de drie programmalijnen opgepakt en uitgewerkt. De
realisatie kan op verschillende manieren en via verschillende sporen verlopen, zoals:
 Projectmatige samenwerking tussen maatschappelijke partners, gemeenten,
waterschappen, MRE, provincie etc.;
 Programma’s en projecten via het Innovatiehuis de Peel
Via het Innovatiehuis De Peel wordt de Ruimtelijke agenda van de Peel formeel terug
gekoppeld aan de partijen die eerder betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van de
Visie “De Peel maakt het in Brainport” en de Economische agenda voor de Peel.
De Ruimtelijke agenda van de Peel dient ook voor lobby en afstemming met agenda’s van
derden, zoals de provincie en de Metropoolregio Eindhoven.

Bijlagen
20171005 B1 Ruimtelijke agenda de Peel
20171005 B2 Presentatie Ruimtelijke agenda de Peel (Commissie Ruimte)

Ter inzage gelegde stukken
B1 20171005 Ruimtelijke agenda de Peel
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