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Samenwerkingsovereenkomst Bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant 2017-2030

Aan de Gemeenteraden en Colleges van de 21 gemeenten van de Metropoolregio Eindhoven

Geachte heer, mevrouw,

In de afgelopen periode hebben de gemeenteraden van de 20 van de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant de concept 
Samenwerkingsovereenkomst Bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant 2017-2030 behandeld en hun colleges 
toestemming verleend voor het aangaan van deze Samenwerkingsovereenkomst. In de gemeente Geldrop-Mierlo is 
dit geagendeerd voor de gemeenteraadsvergadering van 10 december 2018.

Het concept is op 2 juli 2018 vastgesteld door het Portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit en Innovatie van de 
Metropoolregio Eindhoven (MRE). Sindsdien heeft zich in de bestuurlijke structuur van de MRE een wijziging 
voorgedaan die van invloed is op de inhoud van de Samenwerkingsovereenkomst, die op het moment van 
vaststelling nog niet bekend was. Vooruitlopend op de besluitvorming rond de Update MRE is de Werkplaats 
Mobiliteit en Innovatie de facto opgeheven. Voor de directe aansturing van de Bereikbaarheidsagenda is de 
Stuurgroep Bereikbaarheidsagenda in het leven geroepen en op 21 november 2018 voor het eerst bij elkaar
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geweest. De Stuurgroep is samengesteld uit één portefeuillehouder Mobiliteit uit ieder van de navolgende subregio 
's en gemeenten en daarmee identiek aan die van de Werkplaats:

* De Kempen: Bergeijk, Bladel, Eersel, Reusel-De Mierden en Oirschot;
* Oost: Asten, Deurne, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek, Nuenen c.a., Someren 

en Son en Breugel;
* Zuid: Bergeijk, Cranendonck, Heeze-Leende, Valkenswaard, Waalre;
* BOVENS: Best, Oirschot, Veldhoven, Eindhoven, Nuenen c.a., en Son en Breugel;
* Eindhoven;
* Helmond.

Omdat de Stuurgroep formeel geen onderdeel uitmaakt van de bestuurlijke structuur van de MRE kan het 
secretariaat van dit gremium niet door de MRE worden gevoerd. Deze taak wordt nu uitgevoerd door het 
Programmateam Bereikbaarheidsagenda.

De concept Samenwerkingsovereenkomst is daarom ambtshalve aangepast. Daar waar in het aan uw 
gemeenteraden voorgelegde concept "Werkplaats Mobiliteit en Innovatie" staat, is dit vervangen door "Stuurgroep 
Bereikbaarheidsagenda". De wijziging heeft betrekking op de volgende artikelen in de 
Samenwerkingsovereenkomst:

Art. 5, lid 2.b
Art. 10
Art. 11
Art. 13, lid 1
Art. 15, lid 2.c en lid 3
Art. 16, lid 1 en lid 3

Uit oogpunt van zorgvuldigheid brengen wij de gemeenteraden graag op de hoogte van deze wijziging. Wij gaan er 
van uit dat dit geen bezwaar oplevert voor de ondertekening door de colleges, die is voorzien op 12 december 2018.

Indien u naar aanleiding van dit bericht vragen heeft, kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Met vriendelijke groeten,

Ron Nohlmans

Programmacoördinator Bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant
Sector Ruimtelijke Expertise | Afdeling Projectexpertise
Tel. +31 40 238 6073 | Mob. +31 6 12 99 62 26 | r.nohlmans@eindhoven.nl
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