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Adviesnota raad

Bepalen ambitie voor de ontwikkeling van ons landelijk
gebied.
Beslispunten
1. Het regionaal Streefbeeld voor ons landelijk gebied als gezamenlijk
handelingsperspectief en koersdocument voor de in de Metropoolregio Eindhoven
samenwerkende gemeenten vast te stellen.
Inleiding
In het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 hebben de gemeenten van de
Metropoolregio Eindhoven (MRE) afspraken gemaakt over de regionale samenwerking
op diverse thema’s. Dit zijn de thema’s mobiliteit, economie, energietransitie,
transitie landelijk gebied en bestuurlijke samenwerking.
In het Werkprogramma van de Metropoolregio is opgenomen dat in 2020 het
Streefbeeld vastgesteld moet worden door de gemeenteraden. Op deze manier
kunnen de uitgangspunten die hierin zijn opgenomen als bouwsteen dienen voor de
Omgevingsvisies waar de gemeenten mee aan de slag zijn. Doel van het Streefbeeld is
om richtinggevende uitspraken te doen in het kader van de gewenste transitie
van het landelijk gebied. Dit heeft niet alleen betrekking op agrariërs, maar meer op
het stimuleren van het economische vestigingsklimaat binnen de Metropoolregio in
brede zin.
Om de opgenomen richtinggevende uitspraken bij de tijd te houden, zal het
Streefbeeld om de vier jaar geactualiseerd worden. Het wordt dan opnieuw aan u
aangeboden.
Beoogd effect
Het Streefbeeld is gericht op een duurzame regiobrede ontwikkeling van het
buitengebied, waarbij ontwikkeling van natuur en landschap, klimaatadaptatie,
energietransitie en het gezamenlijk creëren van economische en maatschappelijke
meerwaarde aandacht krijgen. Het Streefbeeld wordt daarom ter vaststelling
aangeboden aan uw raad.
Argumenten
1.1

Het Streefbeeld geeft inzicht in en geeft richting aan regionale ontwikkelingen en
samenwerking
De transitie van het landelijk gebied is één van de speerpunten die benoemd zijn in
het Samenwerkingsprogramma van de MRE. In de jaarlijks vast te stellen
Werkprogramma’s worden de opgaven in acties vertaald. In het Streefbeeld worden
regionale ambities omgezet in concrete richtinggevende uitspraken over het
optimaliseren van het vestigingsklimaat in de regio.

De volgende richtinggevende uitspraken zijn opgenomen in het Streefbeeld:
1. We versterken landschap, natuur en de verbinding tussen stad en platteland en
creëren ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie.
2. We streven naar een ruimtegebruik van onze regio dat in balans is met de
natuurlijke systemen.
3. We zoeken samen met de landbouwsector en andere stakeholders naar
mogelijkheden om in het landelijk gebied meer maatschappelijke en
economische meerwaarde te genereren. Door bijvoorbeeld een bijdrage te
leveren aan een gezonde bodem, maatschappelijke aspecten (vitaliteit en
leefbaarheid), biodiversiteit, duurzame energieopwekking, klimaatadaptatie en
landschappelijke kwaliteit.
Vervolgens wordt per punt een uitwerking gegeven. Voor het document met de
uitwerking verwijzen we u naar de bijlage.
1.2. De gemaakte afspraken in regionaal verband verplichten vaststelling
In het Werkprogramma van de MRE is afgesproken dat er in 2020 een Streefbeeld
moet worden vastgesteld. De gemeenteraadsleden hebben input kunnen leveren
tijdens de Raadstafel21, Metropoolconferentie en/of via de lokale bestuurders. De
portefeuillehouders hebben het Streefbeeld in het gezamenlijke
portefeuillehoudersoverleg Transitie Landelijk Gebied opgesteld, waarbij afstemming
heeft plaatsgevonden met de thema’s energie, mobiliteit en economie.
1.3. Het Streefbeeld biedt het kader voor het overleg met medeoverheden en
maatschappelijke partners
Door de richtinggevende uitspraken, die zijn opgenomen in het Streefbeeld, vormt dit
het kader voor het overleg met onze medeoverheden en maatschappelijke partners
(kennisinstellingen, bedrijfsleven). Deze partners opereren immers gezamenlijk in de
Triple Helix, bestaande uit overheden, bedrijfsleven en onderwijs. De Triple Helix heeft
als doel om de potentie voor innovatie en economische ontwikkeling binnen een
kenniseconomie optimaal te benutten. Het optimaliseren van het economische
vestigingsklimaat, gerelateerd aan de transitie van het landelijk gebied, is een
belangrijk doel van het Streefbeeld.
1.4 Het Streefbeeld wordt als bouwsteen gebruikt in de Omgevingsvisie.
We staan aan de vooravond van de invoering van de Omgevingswet. Vooralsnog is de
datum van inwerkintreding uitgesteld tot 1 januari 2022. Op grond van deze wet
moeten gemeenten een Omgevingsvisie hebben. Dit is een strategische visie voor de
lange termijn voor de gehele fysieke leefomgeving (ruimte, water, landschap, verkeer,
vervoer, natuur, infrastructuur en cultureel erfgoed).
Het regionale Streefbeeld wordt betrokken bij het opstellen van de gemeentelijke
Omgevingsvisie, omdat het een kader biedt voor de integrale benadering die de
Omgevingswet eist. Het Streefbeeld wordt daarom integraal betrokken bij de
Omgevingsvisie voor Veldhoven.
Kanttekeningen en risico’s
1.1 Richtinggevende uitspraken hebben een algemeen karakter
Er zijn in totaal 3 richtinggevende uitspraken opgenomen in het Streefbeeld, die vrij
algemeen zijn van karakter. Het is daardoor moeilijk om hier kritisch tegenover te
staan. Risico van het algemeen formuleren van uitspraken, is natuurlijk dat er
vooralsnog niks concreets mee gedaan kan worden.
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1.2 Niet vaststellen vanwege het abstractieniveau gaat in tegen de regionale
afspraken.
Overwogen kan worden het Streefbeeld ondanks de in het Werkprogramma benoemde
actiepunten niet vast te stellen, vanwege de zorg dat de regionale richtlijnen in het
Streefbeeld mogelijk strijdig zijn met de gemeentelijke belangen. Deze zorg is echter
niet nodig. Zoals te lezen, zijn de richtlijnen in het Streefbeeld op een hoog
abstractieniveau geformuleerd en gericht op ontwikkeling, verbinding en balans op
diverse thema’s. Dit leidt wel tot de vraag welke meerwaarde deze uitgangspunten
dan hebben. Overwogen kan worden het Streefbeeld niet vast te stellen, juist omdat
de hierin opgenomen richtlijnen zeer abstract van aard zijn. Een reden om dit toch te
doen ligt in het verlengde van de formulering van de richtlijnen, die ontwikkeling,
verbinding en balans op diverse thema’s benoemen. Juist het met 21 gemeenten
onderschrijven van de richtlijnen zorgt voor een versterking van de regionale
samenhang en de wil om gemeentegrensoverschrijdende problematiek samen aan te
pakken.
1.3 Niet vaststellen kan effect hebben op de regionale samenwerking.
Na afloop van het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 wordt geëvalueerd hoe de
samenwerking is verlopen. Het is mogelijk dat de uitkomst van die evaluatie leidt tot
een koerswijziging ten aanzien van de samenwerking. Dat kan effect hebben op de
status van het regionaal Streefbeeld.
Financiën
Het vaststellen van het Regionaal Streefbeeld heeft geen financiële gevolgen voor de
gemeente Veldhoven. Het opstellen van het Streefbeeld valt binnen de begroting van
de MRE. In de toekomst bij verdere voorstellen ter uitvoering van dit voorstel zullen er
mogelijk wel financiële consequenties zijn. U wordt daar in de betreffende voorstellen
over geïnformeerd.
Communicatie en samenspraak
Tijdens het opstellen van het Streefbeeld hebben leden van uw raad input geleverd via
lokale bestuurders, de Raadstafel21 en/of tijdens Metropoolconferenties.
Door gezamenlijk het streefbeeld vast te stellen en als kader te hanteren voor de
eigen omgevingsvisie is een deel van de benodigde afstemming tussen de gemeenten
en participatie doorlopen. Het streefbeeld wordt bij alle 21 gemeenteraden van de
samenwerkende gemeenten ter vaststelling voorgelegd.
Het raadsbesluit wordt medegedeeld aan de ambtelijk verantwoordelijke voor het
Streefbeeld binnen de Metropoolregio (Pieter Goossens). De vaststelling van het
Streefbeeld wordt verder niet gepubliceerd in lokale media.
Uitvoering / planning
Voor 1 januari 2022 zal de gemeente Veldhoven een Omgevingsvisie hebben
opgesteld. Daarin zullen richtinggevende beleidsstukken, zoals het Streefbeeld, hun
plek hebben gevonden. De Omgevingsvisie zal leidend zijn voor het op te stellen
Omgevingsplan.
Om de opgenomen richtinggevende uitspraken bij de tijd te houden, zal het
Streefbeeld om de vier jaar gezamenlijk geactualiseerd worden. Het zal dan opnieuw
aan u worden voorgelegd.
Bijlagen
1. Regionaal Streefbeeld voor ons landelijk gebied
2. Aanbiedingsbrief Streefbeeld, Metropoolregio Eindhoven, 17-2-3030
(20IK006025)
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Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad
De behandeling in de oordeelsvormende raadsvergadering geeft geen aanleiding de
raadsstukken te wijzigen.

Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad

Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

A.J.G. Bex
secretaris

M.J.A. Delhez
burgemeester

4/4

