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Op 7 december 2021 hebben wij van u het concept Ambitiedocument en het concept
Werkprogramma 2022 ontvangen. U vraagt ons om een reactie, respectievelijk een
zienswijze. Daar maken wij graag gebruik van. In deze brief vindt u allereerst onze
zienswijze op het concept Werkprogramma 2022 en daarna onze reactie op het concept
Ambitiedocument.
Zienswijzen op concept Werkprogramma 2022
Op de thema’s energietransitie en economie hebben wij besloten een zienswijze in te
dienen.
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Thema energietransitie
Binnen dit thema worden geen werkzaamheden benoemd voor de rijksopgave
klimaatadaptatie. Klimaatadaptatie heeft een ruimtelijke impact die nog niet volledig
inzichtelijk is. Het gaat om maatregelen op het gebied van wateroverlast, droogte,
hittestress en overstroming. Dit ruimtebeslag kan botsen met de opgaven voor de RES
of deze juist versterken. Het is belangrijk dat op regionaal niveau de uitwerking van de
opgaven voor klimaatadaptatie en energietransitie worden afgestemd. Wij pleiten ervoor
dit mee te nemen 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 de MRE-regio kampen we met (ernstige) congestie van het
elektriciteitsnet. Het merendeel van de gebieden heeft geen transportcapaciteit meer.
Hier wordt door middel van congestiemanagement onderzocht of er eventueel nog (zeer
beperkte) ruimte beschikbaar komt. De onontkoombare noodzakelijke
investeringen/verzwaringen zijn evident. Niet alleen om de benodigde duurzame energie
op te kunnen ontsluiten, maar ook om het draagvlak bij onze inwoners op peil te
houden. Daarbij staat de MRE-bijdrage van 2 TWh aan het landelijke doel van 35 TWh
onder ernstige druk. Wij vinden dat in het werkprogramma 2022 meer aandacht moet
komen voor het oplossen van de problemen in het elektriciteitsnetwerk. Zowel via de
reguliere aansluitingen alsook via onderzoek naar innovatieve oplossingen en/of
alternatieven om de energietransitie mogelijk te maken. Het is belangrijk om hier
gezamenlijk als gemeenten en regio in op te trekken.
Thema economie:
De regio heeft met hard werken door ondernemers, werknemers, kennisinstellingen
en overheden een uniek economisch profiel opgebouwd. De bestuurlijke 3helixsamenwerking in de Stichting Brainport bepaalt de koers voor de verdere
vormgeving van het hightech-ecosysteem. De Stichting formuleert de noodzakelijke
randvoorwaarden die ertoe moeten leiden dat Zuidoost-Brabant haar positie als
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technologische topregio behoudt en versterkt. De langjarige samenwerking tussen Rijk,
provincie Noord-Brabant, de 21 gemeenten van de Metropoolregio en de Stichting
Brainport is geborgd door de (dynamische) Brainport Nationale Actieagenda (BNA). Op
de BNA is de vergroting van de aantrekkingskracht van talent opgenomen. Dit mag
nadrukkelijker terugkomen in het werkprogramma zodat helder wordt wat we daar als
regio voor doen.

Reactie op concept Ambitiedocument
Het concept ambitiedocument sluit goed aan bij de inzichten van de huidige
samenwerkingsperiode, de successen die samen zijn geboekt en de knelpunten waar
wij in de 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. Wij denken dan ook dat de juiste
opgaven in dit document als regionaal bestempeld zijn en onderkennen dat deze
opgaven op regionale schaal aangepakt moeten worden om daar succesvol in te zijn.
Door elkaar aan te vullen, elkaar te versterken en om aan provinciale en landelijke
overlegtafels een goede positie in te kunnen nemen. Door er vanuit een breder
perspectief, “brede welvaart”, naar te kijken leveren we als regio een bijdrage aan onze
gezamenlijke ambitie: een kwaliteitssprong voor een gezonde leefomgeving voor onze
inwoners. We kijken vanuit dat perspectief wat de bijdrage is voor de inwoners in de
totale regio: stad èn land, economisch èn maatschappelijk.
Wel willen we graag het gesprek aangaan om de scherpte in de opgaven verder te
verbeteren. 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.
Om de samenwerking verder te versterken wordt in het ambitiedocument aandacht
gevraagd voor de principes eigenaarschap en medeverantwoordelijkheid. Dit zijn
principes die ook eerder al aan bod zijn gekomen bij evaluaties van de MREsamenwerking. Binnen de gemeenten mag dit eigenaarschap en de
medeverantwoordelijkheid steviger ingevuld worden. 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. U geeft aan in gesprek te willen gaan over hoe de
kaderstellende rol van de raad versterkt kan worden zonder dat hierdoor procedures
stroperig worden. Als Gemert-Bakel willen we daar graag over meedenken.
Om nog meer daadkracht te ontwikkelen en resultaten te boeken moeten we 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.
Als we ook actief de resultaten blijven uitdragen die we als regio samen bereiken kan
samenwerking op het schaalniveau van de MRE nog vanzelfsprekender worden. Daar
blijven ook wij ons voor inzetten.
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Meer informatie
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met mevrouw Elice Steijaert. Mail naar
gemeente@gemert-bakel.nl onder vermelding van ons kenmerk van deze brief of bel
naar ons algemene nummer (0492) 378 500.
Hoogachtend,
de raad van de gemeente Gemert-Bakel,
de griffier,
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