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Aan de raad
Inleiding
In februari 2019 is het samenwerkingsakkoord Metropoolregio Eindhoven (MRE) 2019-2022
vastgesteld. Op basis van dit akkoord hebben we als 21 samenwerkende gemeenten in de MRE
de afgelopen jaren met succes ingezet op vier urgente inhoudelijke en integraal verbonden
thema’s; transitie landelijk gebied, economie, mobiliteit en energietransitie. Via de invulling van die
thema’s leverden we een bijdrage aan het versterken van het kenmerkende economische profiel
van onze regio. Samenwerking blijft in onze regio onverminderd belangrijk. Steeds vaker zitten de
knoppen waaraan je kunt of moet draaien buiten de gemeentegrenzen. Bovendien hebben we
allemaal de (schaal van de) regio ook nodig om belangen extra kracht bij te zetten. Mede omdat er
vanuit het Rijk en Europa toenemende aandacht is voor de regionale schaal (onder meer
vormgegeven in Regio Deals) en groeiende regionale verschillen. De afgelopen jaren is er een
verschuiving zichtbaar van het schaalniveau waarop grote opgaven als klimaat en energietransitie,
opgetild worden naar het regionale schaalniveau: het daily urban system. Ofwel: de dorpen en
steden in onze regio waar inwoners werken, wonen én gebruikmaken van alle voorzieningen.
Zowel gemeente(n) als regio staan daarbij voor de uitdaging om de slagkracht te versterken.
Om dit voor elkaar te krijgen ligt een concept-ambitiedocument aan u voor. Dit conceptambitiedocument heeft als doel richting te geven aan de doorontwikkeling van de inhoudelijke
regionale agenda én de wijze waarop we daar samen vorm aan willen geven. Het is ook een
overdracht naar de nieuwe gemeenteraden. Op basis van het concept-ambitiedocument wordt het
nieuwe samenwerkingsakkoord Metropoolregio Eindhoven gemaakt.
Daarnaast wordt gevraagd om een zienswijze te geven op het werkprogramma MRE dat voor 2022
is opgesteld en waarbij verder gewerkt wordt aan de 4 afgesproken thema's uit het huidige
samenwerkingsakkoord.
Beslispunten
1. Zienswijzen in te dienen op het concept Werkprogramma 2022 MRE en een reactie vast
te stellen op het concept Ambitiedocument MRE zoals opgenomen in de door het college
aan de raad voorgelegde brief.
Dit onderwerp is aan de orde geweest in:
Commissie Financiën en Bestuur d.d. 25 januari 2022
Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma
Ambitiedocument “de slagvaardige regio” en bouwstenennotitie MRE, besluit raad d.d. 26
september 2018.

Beoogd effect
Door te reageren op het concept werkprogramma 2022 MRE en het concept
ambitiedocument MRE wordt ervoor gezorgd dat de belangen van Gemert-Bakel goed
terugkomen in de regionale opgaven en het nieuwe samenwerkingsakkoord. Daarmee
wordt inspraak geleverd op de regionale koers binnen de MRE en geeft Gemert-Bakel
invulling aan haar betrokkenheid bij de regionale samenwerking.

Duurzaamheid
Het onderwerp duurzaamheid is integraal meegenomen in het concept werkprogramma
2022 en het concept ambitiedocument dat voorligt.

Argumenten
1.1 Het concept werkprogramma 2022 sluit aan bij de opgaven van Gemert-Bakel en is
een voortzetting van het werkprogramma 2022
Te benoemen zijn de opgaven die we hebben in het kader van de transitie landelijk
gebied (o.a. versterken economische structuur landelijk gebied en verbinding stadland), de opgaven om onze economie te herstellen en te verstevigen (o.a.
herstelaanpak economie, stimuleringsfonds), de bereikbaarheidsopgave (vervolg
MIRT-onderzoek, mobiliteitsagenda- en programma), en de energietransitie
(doorontwikkelen RES). Dit zijn opgaven die we niet alleen in Gemert-Bakel hebben
maar in de hele regio. In 2021 zijn daar al flinke stappen in gezet. Door uitvoering van
het werkprogramma 2022 worden deze stappen voortgezet en weer verder gebracht
naar de gewenste resultaten.
1.2 Het concept werkprogramma 2022 is gezamenlijk tot stand gekomen
Het concept werkprogramma is vanuit de vier portefeuillehoudersoverleggen MRE tot
stand gekomen. De inhoud is daarnaast besproken bij de Raadstafel21 en de
metropoolconferentie. De input die daaruit gekomen is, is verwerkt in het concept
werkprogramma. Daarmee is het een product van de 21 gemeenten.
1.3 We missen in het werkprogramma onderdelen die voor Gemert-Bakel van belang zijn
Op de thema’s energietransitie en economie wordt voorgesteld een zienswijze in te
dienen. Het is belangrijk dat op regionaal niveau de uitwerking van de opgaven voor
klimaatadaptatie en energietransitie worden afgestemd. Dit kan meegenomen worden
bij het doorontwikkelen van de RES zodat beide opgaven elkaar gaan versterken. Het
tweede punt waar we aandacht voor willen vragen is de capaciteit van het
elektriciteitsnetwerk. In het werkprogramma 2022 moet meer aandacht komen voor het
oplossen van de problemen in dit elektriciteitsnetwerk. Zowel via de reguliere
aansluitingen alsook via onderzoek naar innovatieve oplossingen en/of alternatieven
om de energietransitie mogelijk te maken. Tenslotte mag de vergroting van de
aantrekkingskracht van talent nadrukkelijker terugkomen in het werkprogramma zodat
helder wordt wat we daar als regio voor doen. Dit om de positie als technologische
topregio te behouden en te versterken, wat ook een directe relatie heeft met de
maakindustrie die binnen Gemert-Bakel van belang is. De zienswijze is opgenomen in
de concept brief (bijlage 6).
1.4 Het ambitiedocument sluit goed aan bij de inzichten die we hebben over de huidige
samenwerkingsperiode
In het ambitiedocument wordt aangesloten bij de successen die samen zijn geboekt en
de knelpunten waar wij in de MRE-samenwerking tegenaan lopen. We staan voor grote
transities in klimaat, energie en ruimtegebruik in het landelijk gebied. Maar ook voor het
behoud van de kwaliteit van de leefomgeving en de sociale balans. Deze uitdagingen
vragen om voortzetting van de samenwerking op de vier bestaande thema’s Economie,
Energietransitie, Transitie landelijk gebied en Mobiliteit.

1.5 In de opgaven van het ambitiedocument mag meer scherpte komen, gezien vanuit het
bredere welvaartsperspectief
Als voorbeeld noemen we de omschakeling die momenteel gaande is in de agrarische
sector en kansen biedt om invulling te geven aan de transitie van het landelijk gebied
en daaraan gekoppeld de energietransitie en klimaatadaptatie. Veel ondernemers
staan op het punt een nieuwe weg in te slaan en het bereiken van klimaatdoelen kan
hen daarbij helpen. Het is van belang om daarbij de balans te vinden voor onze regio
zodat we elkaar blijven versterken. Zoals gesteld in het ambitiedocument: de hele regio
moet kunnen delen in de groeiende welvaart en welzijn.
1.6 Het concept ambitiedocument vraagt om een reactie op de wijze waarop we samen
richting geven aan de doorontwikkeling van de regionale agenda
De mogelijkheid om als raad(sleden) betrokken te worden en te zijn bij de regionale
samenwerking is de laatste jaren verbeterd door de organisatie van de
Metropoolconferenties, de masterclasses en de instelling van de Raadstafel 21. MRE
wil graag in gesprek gaan over hoe de kaderstellende rol van de raad versterkt kan
worden zonder dat hierdoor procedures stroperig worden. Om nog meer daadkracht te
ontwikkelen en resultaten te boeken moeten we samen blijven kijken hoe het
samenwerkingsproces efficiënter kan. Uiteraard met behoud van regionaal draagvlak
en democratische legitimatie. Dit vraagt om een heldere en sturende rol van de MRE
binnen de thema’s en inzet en betrokkenheid vanuit de gemeenten.
1.7 De raad kan door het indienen van zienswijzen op het werkprogramma en een reactie
op het ambitiedocument inspraak leveren op de regionale koers binnen het MRE
Er wordt samengewerkt op een viertal thema’s, elk met hun eigen opgaven. De regio
Zuidoost-Brabant is landelijk erkend als Mainport. Dit biedt kansen, maar vraagt ook
om gezamenlijke inspanningen en slagvaardigheid om deze positie vast te houden. De
samenwerking kan bijdragen aan het realiseren van niet alleen regionale, maar ook
lokale ambities en opgaven. Door aan te geven wat voor Gemert-Bakel de belangrijkste
aandachtspunten zijn op deze thema’s kan de koers binnen het MRE gestuurd worden.
Kanttekeningen
-Vervallen “oude” regelgeving
-Financiën
Het voorgestelde besluit kan binnen de begroting 2022 worden uitgevoerd.
De financiële consequenties voor 2022 zijn verwerkt in de begroting. Deze gelden als
kader voor de MRE. De inwonerbijdrage voor 2022 blijft gelijk, daarin zitten geen
wijzigingen.
Communicatie
De zienswijzen en de reactie zijn openbaar. Ze worden niet actief gecommuniceerd naar
bewoners. Het werkprogramma 2022 wordt gecommuniceerd door het MRE.

Juridische zaken
De wet gemeenschappelijke regelingen vormt in combinatie met de gemeenschappelijke
regeling MRE (2021) het juridische kader voor de samenwerking.

Uitvoering
De MRE heeft gevraagd om uiterlijk 3 februari 2022 een reactie te geven op het conceptambitiedocument en een zienswijze op het concept-werkprogramma 2022. Dit is gezien de
planning voor de gemeenteraad niet haalbaar. Wel zijn de reactie en de zienswijzen op 25
januari in de commissie financiën en bestuur behandeld, waarna het besluit in de raad van
17 februari genomen kan worden. De reactie en zienswijzen van Gemert-Bakel zijn
informeel op basis van de behandeling in de commissie financiën en bestuur alvast
doorgestuurd aan de MRE. Het algemeen bestuur van de MRE besluit op 25 februari over
het concept-ambitiedocument en het concept-werkprogramma 2022 waarbij de gegeven
reacties en zienswijzen verwerkt zijn. Het raadsbesluit wordt zodra dit genomen is
doorgestuurd aan het algemeen bestuur van de MRE.
Bijlagen
1. Schrijven inzake reactie concept-ambitiedocument MRE
2. Concept-ambitiedocument MRE
3. Schrijven inzake concept-werkprogramma MRE 2022
4. Concept werkprogramma MRE 2022
5. Concept raadsbesluit
6. Concept brief reactie en zienswijzen
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