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Adviesnota raad
Vaststellen van de Integrale Strategie Ruimte Metropoolregio 
Eindhoven

Samenvatting

Zuidoost-Brabant is een toptechnologieregio van wereldformaat. De 21 gemeenten 
van de Metropoolregio Eindhoven (MRE) hebben een gezamenlijke ambitie: de 
Brainport Eindhoven verder ontwikkelen tot een economische topregio die 
internationale allure verbindt aan regionale eigenheid. Om dit te bereiken is het van 
belang dat thema's als bereikbaarheid, duurzaamheid, gezondheid, kwaliteit van 
leven, wonen, etc. in samenhang met elkaar worden aangepakt. De werkplaats Ruimte 
heeft dit daarom uitgewerkt in een regionale Integrale Ruimtelijke Strategie (ISR). 
Eerder heeft het college van B&W haar opmerkingen op een concept versie ingediend, 
deze zijn verwerkt. De ISR is gereed en wordt ter vaststelling aan alle 21 
gemeenteraden uit Zuidoost Brabant aangeboden.

Beslispunten

1. de Integrale Strategie Ruimte (ISR) als gezamenlijke ambitie voor de ruimtelijke 
ontwikkeling van de Metropoolregio Eindhoven vast te stellen;

2. de Integrale Strategie Ruimte aan te bieden aan Gedeputeerde Staten van de 
provincie Noord-Brabant als gezamenlijke inbreng voor de provinciale 
Omgevingsvisie;

3. de Integrale Strategie Ruimte te betrekken bij de gemeentelijke Omgevingsvisie;
4. akkoord te gaan met de uitwerking van de Integrale Strategie Ruimte in een 

uitvoeringsprogramma, waarbij de Metropoolregio zich richt op inspireren, 
inventariseren en monitoren;

5. de Integrale Strategie Ruimte over twee jaar te actualiseren.

Inleiding

De lntegrale Strategie Ruimte is een ambitie-, inspiratie- en kansendocument; 
opgesteld samen met partners uit het bedrijfsleven, wetenschap, onderwijs en 
overheden. Daarnaast heeft een breed scala aan maatschappelijke partijen input 
geleverd. Daarmee is een goede en breed gedragen basis ontstaan van waaruit 
partijen op verschillende niveaus (lokaal, (sub)regionaal en bovenregionaal) werken 
aan opgaven ter versterking van de kwaliteiten van onze regio. De strategie wordt ter 
vaststelling voorgelegd aan de 21 gemeenten. Het vormt daardoor een 
gemeenschappelijk vertrekpunt voor de eigen, lokale beleidsontwikkeling en voor de 
te maken afspraken, zowel onderling, met andere partijen als met hogere overheden. 
De lntegrale Strategie Ruimte heeft daarmee dus ook een belangrijke functie voor 
communicatie- en lobbytrajecten. Een belangrijke functie is ook dat het de inbreng 
namens de gemeenten in de samenwerking binnen de Metropoolregio Eindhoven 
vormt voor de provinciale omgevingsvisie.
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De Integrale Strategie Ruimte beweegt zich op het (sub-)regionale niveau. Opgaven, 
projecten en keuzen worden benoemd die van belang zijn voor de regio als geheel en 
voor delen daarbinnen. Een aantal van deze projecten zijn zelfs van (inter)nationaal 
belang. De lntegrale Strategie Ruimte richt zich op de integrale versterking van de 
hele regio en nodigt alle partijen uit aan de realisatie hiervan bij te dragen. Deze 
bijdragen vormen de inhoud van een samen te stellen uitvoeringsprogramma, 
daarmee onze ambities ook daadwerkelijk gerealiseerd moeten gaan worden.

Wat is het niet?
Het is belangrijk om te benadrukken wat het niet is: de lntegrale Strategie Ruimte is 
geen plan waaraan getoetst wordt, het is geen juridisch plan zoals een structuurvisie 
op basis van de Wet ruimtelijke ordening of een omgevingsvisie op basis van de 
Omgevingswet. De Integrale Strategie Ruimte is uitgewerkt in de vorm van 
kansenkaarten. Deze kaarten zijn globaal en zijn niet bedoeld en ook niet geschikt om 
op perceelsniveau te worden geïnterpreteerd. Ook is de lntegrale Strategie Ruimte niet 
uitputtend als het gaat om concrete projecten en pilotprojecten.

Relevante (wettelijke) beleidskaders

Brainport Next Generation, Omgevingswet, Regionale agenda wonen, 
Bereikbaarheidsagenda, Samenwerkingsagenda stedelijk gebied

Beoogd effect

Door het vaststellen van een gezamenlijke ambitie voor de ruimtelijke ontwikkeling 
van de Metropoolregio Eindhoven op diverse schaalniveaus daadkrachtiger 
gezamenlijk werken aan het versterken van de regio.

Argumenten

1.1. De ISR is een ambitie, inspiratie- en kansendocument voor de regio.
De ISR is géén wettelijk planfiguur, maar is een ambitie-, inspiratie- en 
kansendocument voor de 21 gemeenten. Het is een basis van waaruit partijen 
op verschillende niveaus (lokaal, subregionaal en bovenregionaal) werken aan 
opgaven ter versterking van de kwaliteiten van onze regio. Het vormt een 
gemeenschappelijk vertrekpunt voor de subregionale en lokale 
beleidsontwikkeling. De ISR ondersteunt daarmee de onderlinge en met andere 
partijen te maken afspraken. De ISR heeft een functie voor communicatie- en 
lobbytrajecten. Zo zal het een bouwsteen namens de regio vormen voor de 
provinciale omgevingsvisie. Zie ook bijlage 1 voor de aanbiedingsbrief van MRE 
met daarin de belangrijkste aandachtspunten.

1.2. Drie leidende principes
De ISR is opgesteld door de werkplaats Ruimte met partners uit het 
bedrijfsleven, wetenschap, onderwijs en overheden. De ISR zet in op 3 leidende 
principes:
» De energieke regio: de centra van steden en dorpen zijn van bewoners en 

bezoekers. Inrichting is gericht op beleving en verblijfskwaliteit.
» De verbonden regio: Een onderscheidende regionale en (inter-)nationale 

bereikbaarheid. Verplaatsen in de regio is sneller, eenvoudiger en/of leuker. 
» De innovatieve regio: Economische activiteit en innovatie op werklocaties. 

Verbeteren verwevenheid campussen, kennisinstellingen en de innovatieve 
maakindustrie. Ruimte om te experimenteren.
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1.3. De ISR is geen juridisch plan zoals een structuurvisie of bestemmingsplan.
De strategie is opgebouwd uit de thema's: economisch vestigingsklimaat; 
woon- en leefklimaat; omgevingskwaliteit; mobiliteit; duurzaamheid en 
klimaat. Per thema is een kaart plus een tekst opgenomen. De ISR is opgesteld 
als een website en raadpleegbaar via http://www.broplan.nl/MRE. Een pdf print 
versie is opgenomen in bijlage 2. opgenomen.

2.1 Integrale Strategie Ruimte is regionale inbreng in Brabantse Omgevingsvisie.
De integrale Strategie Ruimte vorm een belangrijk deel van de inbreng namens 
zuidoost Brabant in de Brabantse Omgevingsvisie. De vorm van de provinciale 
omgevingsvisie is nog niet geheel duidelijk. Wel duidelijk is dat deze een 
andere opzet zal krijgen dan de Integrale Strategie Ruimte. De twee zullen dan 
ook niet volledig op elkaar aansluiten qua opzet. De Metropoolregio Eindhoven 
zal daarom nog een oplegger maken, waarin ze aangeeft wat het specifieke 
aanbod vanuit de Metropoolregio Eindhoven voor de vier focusopgaven van de 
provincie is.

3.1. Bij het opstellen van de Veldhovense omgevingsvisie wordt de Integrale 
Strategie Ruimte meegenomen.
Het is van belang dat alle gemeenten in de regio dezelfde regionale basis 
hanteren voor hun omgevingsvisies. Hoe meer de neuzen dezelfde kant op 
staan, hoe meer we samen kunnen bereiken. De Integrale Strategie Ruimte 
sluit aan bij gemeentelijke opgaven zoals verduurzaming, bereikbaarheid van 
De Run, en een hoge kwaliteit van leven. Gelet op het vrij abstracte niveau van 
de Integrale Strategie Ruimte worden vorm en inhoud van de toekomstige 
Veldhovense Omgevingsvisie niet of nauwelijks ingekaderd. Overigens legt de 
Integrale Strategie Ruimte vooral de verbinding tussen bestaande visies en 
worden er niet of nauwelijks nieuwe keuzes gemaakt.

4.1 Voorstel om rol Metropoolregio in uitvoering te beperken.
In de aanbiedingsbrief (bijlage 1) wordt het beslispunt voorgesteld: "Akkoord 
te gaan met de uitwerking van de Integrale Strategie Ruimte in een 
uitvoeringsprogramma". Voorkomen moet echter worden dat de Metropoolregio 
gaat trekken aan projecten die betrekking hebben op een ander schaalniveau 
(gemeenten/subregio/provincie). Wij zijn van mening dat het aansturen van 
projecten niet strookt met het beginsel dat de Metropoolregio geen 
uitvoeringstaken op zich neemt.
Er bestaan geen bezwaren tegen het in kaart brengen en monitoren van 
lopende en potentiële projecten die bijdragen aan het realiseren van de doelen 
uit de Integrale Strategie Ruimte, mits deze projecten maar worden getrokken 
en gefinancierd vanuit het juiste schaalniveau. Binnen het stedelijk gebied is 
bijvoorbeeld al het ruimtelijk programma Brainport City. Voorkomen moet 
worden dat er dubbel werk wordt verricht.

Kanttekeningen en risico's
2.1. De ISR is voor de regio niet de enige inbreng voor de provinciale 

omgevingsvisie
Er moet op worden toegezien dat in de oplegger van de MRE richting de 
provincie de koppeling wordt gelegd met bestaande programma's'/projecten 
zoals REOS, Brainport nationale actieagenda en Brainport City. Ook zijn de 
nieuwe samenwerkingsagenda voor het stedelijk gebied én de volgens die 
samenwerkingsagenda nog op te stellen ruimtelijke visie én woonvisie van 
belang.
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Financiën
N.v.t.

Communicatie en samenspraak

De Integrale Strategie Ruimte is al gepubliceerd op de website van de Metropoolregio 
Eindhoven. De Metropoolregio verzorgt ook de algemene communicatie rondom de 
strategie.

Uitvoering | planning

- November - December 2017: besluitvorming door raden;
- Eind 2019: opstarten van de actualisatie van de ISR

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief integrale Strategie Ruimte
2. Integrale Strategie Ruimte

Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad
De oordeelsraad adviseert dit agendapunt als hamerstuk te agenderen voor de 
besluitvormende raadsvergadering op 19 december 2017.

Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad
De behandeling in de oordeelsvormende raadsvergadering geeft geen aanleiding de 
stukken te wijzigen.

Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

A.M. Demmers - van der Geest 
burgemeester

H.J. de Ruiter 
secretaris
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