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Geachte heer Stienen,

Met belangstelling lazen wij het advies van de Werkplaats Wonen 'Breken met 
grenzen: wonen in een complete regio'.

Wij vinden het een nuttig document, waarbij wij de SWOT-analyse en de 
geconstateerde uitdagingen onderschrijven en waardevolle elementen hieruit 
terugvinden in het daaruit voortvloeiende advies. Ook onderschrijven wij de conclusie 
dat om te komen tot een excellent woonklimaat, het nodig is om de woningmarkt als 
één samenhangend geheel te besturen. De focus in het advies ligt nu met name op de 
samenwerking tussen de 21 gemeenten in de Metropoolregio op het gebied van 
wonen. Naar onze mening mag deze doelstelling nog breder worden getrokken; het 
doel van de Metropoolregio is om gezamenlijk te komen tot een excellente regio 
waarbij naast wonen werken, de arbeidsmarkt, voorzieningen, et cetera, van invloed 
zijn. Door deze integrale benadering kunnen we onze gezamenlijke doelen nog 
slagvaardiger bereiken. In onze ogen kan een groot deel van de door u genoemde 
uitdagingen op het gebied van wonen het beste worden opgepakt op het niveau van 
de subregio. Het formuleren en uitvoeren van tactisch beleid past naar onze mening 
minder bij het schaalniveau van de Metropoolregio Eindhoven. Binnen de 
Metropoolregio kunnen we dan inhoud geven aan het verbinden van de subregio's en 
het borgen van de integraliteit en de samenhang. Het advies gaat niet of nauwelijks in 
op het schaalniveau van de subregio. Gelet op bovenstaande zijn wij van mening dat 
enkele onderdelen van het advies eerst nader moeten worden uitgewerkt, alvorens wij 
kunnen instemmen met de beoogde maatregelen. Daarnaast onderschrijven wij ook 
het advies van de Raadstafel21 ten aanzien van de gevolgde procedure.

Complementair
Onze (Brainport)regio wil structureel tot de top behoren en heeft daarom ook 
attractieve steden en een aantrekkelijke groen-landschappelijke leefomgeving nodig.
U constateert dat dit alleen kan als de dorpen en steden in de regio complementair 
aan elkaar zijn. Wij zien evenals u dat dit op subregionaal niveau verder versterkt kan
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worden. Wij vragen hierbij naast de programmatische insteek vanuit Werkplaats 
Wonen (en Werkplaats Werken) ook expliciet aandacht voor de ruimtelijke component 
en het sociaal domein.

In uw analyse geeft u aan dat de bereikbaarheid van de regio niet aansluit bij de 
ambities en dat baart ons eveneens zorgen. U geeft ook aan dat de regio achterblijft 
op het gebied van topvoorzieningen die bij de ambities passen. Initiatieven om deze 
beide onderdelen op het gewenste niveau te brengen, zullen wij ondersteunen.

Deze onderwerpen zullen dan ook alle nadrukkelijke aandacht moeten krijgen in de 
regionale woonvisie. Door samenwerking met de andere partijen uit de multiple helix 
(marktpartijen, bewonersgroepen, onderwijsinstellingen, welzijn- en zorgpartijen) kan 
dit gegarandeerd worden.

Samenwerking
Om te komen tot een economisch sterke regio is een goede samenwerking op 
(sub)regionaal niveau van essentieel belang. Deze samenwerking binnen de 
Metropoolregio is onze ogen complementair aan de samenwerking in de subregio's. In 
het Stedelijk Gebied Eindhoven zijn duidelijke inhoudelijke verbanden en daar werken 
wij al nauw met elkaar samen; denk aan de werkzaamheden voor Transparant Wonen 
en bij de woningbouwprogrammering. Naar onze mening is het dan ook belangrijk om 
per onderwerp kritisch te kijken naar het juiste schaalniveau. Dit kan onder meer door 
de regionale woonvisie in te steken vanuit de subregio's. Voor de Metropoolregio blijft 
een belangrijke rol weggelegd om de strategie te bepalen, de afstemming tussen de 
regio's te bewaken én om de integraliteit te bewaken (hoe komen we tot een 
excellente regio i.p.v. uitsluitend een excellent woonmilieu).

Regionale Woonraad (RWR)
Wij begrijpen dat de RWR een samenwerking is van grotendeels dezelfde partijen die 
in de Werkplaats Wonen met elkaar aan tafel zitten.

Wij vinden het een goed idee om de RWR zodanig samen te stellen zodat naar wonen 
gekeken wordt vanuit een integrale doelstellig die ermee bereikt moet worden en niet 
uitsluitend vanuit de bouwopgave. Wij vinden het belangrijk dat de werkzaamheden 
van de RWR goed afgestemd worden op die van de Werkplaats Wonen en dat deze 
complementair in taken en bevoegdheden, mede omdat de beoogde rol van de RWR 
gelijkenis vertoont met die van de Werkplaats: strategie uitzetten, adviseren, 
inspireren, kennis delen en verbinden van subregio's.

Het onderwerp wonen is bij uitstek een onderwerp dat subregionaal benaderd moet 
worden. Graag zien wij de subregionale insteek ook terug in de werkzaamheden van 
een te vormen RWR. Wij dringen aan op een duidelijke rolverdeling tussen de 
subregio's, de werkplaats Wonen en de Regionale Woonraad, waarbij de laatste twee 
naar onze mening vooral het karakter van adviesorgaan zouden moeten hebben.

Grondbank
Een regionale grondbank kan zeker bijdragen aan onder andere het beperken van 
verliezen, het beheersen van risico's, een grotere slagkracht en gerichte 
capaciteitsverdeling. Daarbij ligt een grote uitdaging in het opvangen van de lasten die 
voortvloeien uit het afboeken van gedane investeringen. In het Stedelijk Gebied 
spreken wij al intensief met elkaar over regionale benadering van het grondbeleid en 
op dit schaalniveau blijkt de samenwerking complex. Wij denken dan ook dat de 
verdere uitwerking het meest effectief is door deze in de subregio's te op te pakken.



Samenvattend
Wij kunnen ons vinden in de uitgangspunten van het manifest, maar achten het advies 
nog niet voldoende uitgewerkt om nu op voorhand al in te stemmen met een regionale 
grondbank en een regionale woonraad. Naar onze mening kan het advies nog 
versterkt worden door kritisch te kijken op welk schaalniveau de uitdagingen het beste 
kunnen worden opgepakt. Daar waar het strategie, inspiratie en afstemming tussen de 
subregio's betreft ligt hier een rol voor de Metropoolregio. Daar waar het gaat om 
tactisch beleid en uitvoering denken wij dat de subregio's aan zet zijn.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zijn uiteraard 
bereid onze visie op het advies nader toe te lichten en/of mee te denken in de verdere 
uitwerking.

Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven,

H.J. de Ruiter drs. J.M.L.N. Mikkers
secretaris burgemeester


