
Woensdag 25 november 2020 heeft het jaarlijkse Bestuurlijk Overleg MIRT 
(Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) oftewel BO MIRT 
plaatsgevonden. Dit BO MIRT is het overleg tussen Rijk en regio (provincie Noord- 
Brabant en gemeente Eindhoven), om gezamenlijk richting te geven aan de 
ruimtelijke ontwikkeling van onze regio. Bij het BO MIRT in 2019 is door Rijk en regio 
besloten om een integraal MIRT onderzoek naar Verstedelijking en Bereikbaarheid 
Brainportregio uit te voeren. Dit onderzoek moest leiden tot een gedeeld beeld tussen 
Rijk en regio over de urgentie, aard, omvang, onderbouwing en aanpak van de 
samenhangende opgaven op het gebied van verstedelijking en bereikbaarheid. Het 
onderzoek richt zich op de periode 2030-2040.

Opdrachtgevers van het onderzoek zijn Rijk, provincie Noord-Brabant en de gemeente 
Eindhoven. De regio Zuidoost-Brabant is zowel ambtelijk als bestuurlijk betrokken bij 
het onderzoek via een vertegenwoordiging vanuit het thema Mobiliteit van de 
Metropoolregio Eindhoven en het thema Ruimte van het Stedelijk Gebied Eindhoven 
(SGE).

Omdat het gelet op de korte tijd tussen het het BO-MIRT en het openbaar worden van 
de afspraken niet mogelijk was om uw raad tijdig via een raadsinformatienota te 
informeren, hebben wij gekozen voor deze weg

Algemene uitkomst van het MIRT Onderzoek
Rijk en regio zijn het eens over de ontwikkelstrategie naar 2040 en willen vergaand 
samenwerken om deze te realiseren. Richting 2040 is er sprake van een enorme 
woningbouwopgave en een groei van arbeidsplaatsen in onze regio. Deze groei wordt 
vooral ingezet om meer hoogstedelijk gemengde milieus (combinatie van wonen, 
werken en voorzieningen) te realiseren. Het doel is om zo de agglomeratiekracht 
(voordeel van het zijn van een stedelijk gebied waarin onze inwoners kunnen wonen, 
werken en recreëren) van de regio te versterken. Deze verstedelijkingsopgave is 
alleen mogelijk wanneer er ook geïnvesteerd wordt in een bijpassend 
mobiliteitssysteem. Vergeleken met andere stedelijke regio's in Nederland, is het 
aandeel gebruik van OV in onze regio relatief laag. Om hoogstedelijkheid te realiseren 
is een mobiliteitstransitie noodzakelijk en daarom zetten we in op een strategie die 
gericht is op het verminderen van het aandeel van autobewegingen. Het onderzoek 
laat zien dat er naast deze investeringen in OV en fiets op termijn knelpunten 
ontstaan op het hoofdwegennet en het onderliggend wegennet. Om de 
mobiliteitstransitie voor elkaar te krijgen zijn de komende 20 jaar in alle manieren van 
het vervoeren van personen (ook wel modaliteiten genoemd) investeringen nodig.

Resultaten BO MIRT
De uitkomsten van het MIRT Onderzoek zijn vertaald in een set aan afspraken tussen 
Rijk en regio. U kunt meer lezen over deze afspraken in de volgende stukken:

1. Kamerbrief BO MIRT 2020;
2. Afsprakenliist BO MIRT 2020;
3. Two-pager over onderzoek en afspraken;
4. Brief van de bij het onderzoek betrokken regionale bestuurders aan de 

portefeuillehouders ruimte, economie en mobiliteit van zuidoost Brabant;
5. Alle openbare documenten m.b.t. het onderzoek en de gemaakte afspraken zijn 

te vinden op: www.smartwavz.nl



PERSBERICHT

Rijk en regio maken afspraken over bereikbaarheid en verstedelijking van 
Brainport Eindhoven

In 20 jaar tijd komen er in het stedelijk gebied van Eindhoven naar verwachting 70.000 banen en 62.000 
huizen bij. Dat betekent een forse toename van mobiliteit. Tijdens het Bestuurlijk Overleg MIRT tussen 
Rijk (ministerie van IenW en BZK) en provincie Noord-Brabant op 25 november is afgesproken om in 
een periode van 20 jaar gezamenlijk te investeren in de bereikbaarheid van Brainport Eindhoven voor 
OV, fiets en auto. Zo maken we wonen en werken in een aantrekkelijke, leefbare stad en regio 
mogelijk.

Afgelopen jaren hebben Rijk, ProRail, Rijkswaterstaat, provincie, gemeenten, bedrijven en kennisinstellingen 
in de regio toegewerkt naar een gezamenlijke strategie. Hiermee blijft Brainport Eindhoven ook in de toekomst 
dé banenmotor van de Nederlandse economie. Met een verbeterd leefklimaat en goede verbindingen met de 
regio, de Randstad en het buitenland.

Brainport Eindhoven laat als één van de drie pijlers van de Nederlandse economie al meer dan 10 jaar een 
hogere economische groei zien dan het landelijk gemiddelde. Deze forse groei vraagt om een aantrekkelijke 
en groene stad en regio en een bijpassend stedelijk mobiliteitssysteem. Dit wordt met name gerealiseerd in 
het gebied rond NS-station Eindhoven Centraal.

Hier zijn forse overheidsinvesteringen voor nodig. Tijdens het BO MIRT* zijn de publieke partijen 
overeengekomen om, als start, ruim 100 miljoen euro te reserveren voor het spoor, de plannen rondom NS- 
station Eindhoven Centraal (spoor, station en busstation) en een directe verbinding met Düsseldorf. Het 
ministerie van IenW reserveert 15 miljoen euro (aanvullend op eerdere reservering) voor deze 
spoorverbinding en 50 miljoen euro om de spoorknoop Eindhoven toekomstbestendig te maken. Provincie en 
gemeente Eindhoven leggen elk 20 miljoen euro bij voor de ontwikkeling van het gebied in combinatie met 
busstation Neckerspoel.

De stappen vanaf 2021

« Verstedelijkingsakkoord

We werken aan een Verstedelijkingsakkoord, met als uitgangspunt dat de groei van wonen en werken in het 
Stedelijk Gebied vooral plaatsvindt door verdichting in de bestaande kernen. Voor Eindhoven leidt dit tot een 
woningbouwopgave van zo'n 40.000 woningen tot 2040. Ook Helmond zet fors in op verstedelijking, met 
name in het centrum en rond het station. Dit biedt kansen voor de ontwikkeling van kwalitatieve 
binnenstedelijke woon-werkmilieus.

^ Eindhoven Internationale Knoop XL

Het gebied rondom het NS-station, Eindhoven Internationale Knoop XL, gaat ruimte geven aan 6500 
woningen en werkplekken. De spil in dit gebied is het vervoersknooppunt Eindhoven Centraal, dat de regio 
onderling sneller en beter moet verbinden. Het emplacement wordt vergroot en er komen goede aansluitingen 
op de rest van Nederland, maar ook op Duitsland en België. In het MIRT Onderzoek is deze opgave als 
urgent en randvoorwaardelijk voor de verstedelijkingsopgave aangewezen. Vandaar dat er nu al 
investeringsmiddelen voor gereserveerd zijn.

^ Opschaling OV-systeem

We zetten fors in op een zogeheten mobiliteitstransitie, door een beter en meer fijnmazig regionaal OV- 
systeem aan te leggen. Het NS-station Eindhoven Centraal is het vervoersknooppunt. Daarnaast willen 
provincie, gemeente Eindhoven en Brainport Development als eerste stap de Brainportlijn ontwikkelen; 
hiervoor is een bid ingediend bij het Nationaal Groeifonds. De Brainportlijn is een nieuw, innovatief OV- 
systeem dat aan de westtangent A2/N2/A50/A67 alle economische innovatieve locaties met elkaar en met 
Eindhoven Centraal verbindt.

Daarnaast komt er meer inzet op fietsvoorzieningen, slimme mobiliteit en ontwikkelen we multimodale 
overstapplaatsen (hubs), waar reizigers makkelijk kunnen overstappen van de auto op het OV en andere 
vormen van vervoer. Zo worden stad en regio beter met elkaar verbonden.
In Helmond is de opwaardering van het intercitystation en de verhoging van treinfrequenties een



randvoorwaardelijke drager voor de mobiliteitstransitie.

« Het wegennet

Om te voorkomen dat de auto op de wegen in de regio Brainport Eindhoven vast komt te staan, moeten er 
robuuste oplossingen komen en investeringen in en rond de weginfra, zoals: de A2/N2/A67/A50, de John F. 
Kennedylaan en het noordoostkwadrant van de Ring waarbij het bestaande tracé conform de bundelroute het 
uitgangspunt is. Er is meer capaciteit nodig en waar het kan wordt verkeer met een lokale bestemming en 
doorgaand verkeer uit elkaar gehaald. Ook voor de zuidelijke ontsluiting van Helmond moet een oplossing 
gevonden worden.

Het komend jaar werken Rijk en regio deze verschillende opgaven verder uit; de partijen hebben hier ook geld 
voor gereserveerd. Op het volgende BO MIRT 2021 worden vervolgafspraken gemaakt.

Samenwerking
Monique List, wethouder Mobiliteit in Eindhoven, was afgelopen jaar bestuurlijk trekker van het onderzoek. Zij 
is blij met de nauwe samenwerking en eensgezindheid van de regionale partijen: “Het succes en de groei van 
Eindhoven en de regio zorgen voor de nodige uitdagingen. Het is belangrijk dat het verkeer niet vastloopt en 
dat het fijn is om hier te wonen, werken en te verblijven. Deze opgave is zo groot, dat kunnen we als stad of 
als regio niet alleen. Ik ben trots dat we met Rijk, provincie, regio, bedrijfsleven en kennisinstellingen 
eensgezind afspraken hebben gemaakt voor de toekomst van Brainport Eindhoven, maar dit is pas de eerste 
stap. De komende jaren zal meer geld in infrastructuur moeten worden geïnvesteerd om onze regio 
bereikbaar te houden."

Antoinette Maas, wethouder Mobiliteit in Helmond en voorzitter portefeuillehoudersoverleg MRE Mobiliteit: 
“Namens de 21 deelnemende gemeentes wil ik graag benadrukken dat juist die eensgezindheid uniek is voor 
de samenwerking, gevoed door de urgentie van de enorme opgave waar we samen voor staan. Het totale 
pakket aan kansrijke maatregelen brengt de regio Brainport Eindhoven in een volgende dimensie: een 
toekomstbestendige balans in verstedelijking, bereikbaarheid en leefbaarheid.”

Piet Machielsen, wethouder Ruimte in Oirschot en voorzitter portefeuillehoudersoverleg SGE Ruimte: “De 
wethouders Ruimte van de negen gemeenten in het samenwerkingsverband Stedelijk Gebied Eindhoven zijn 
enthousiast over de aanpak van het laatste jaar. Er is voor het eerst in onze regio op een integrale manier 
onderzoek gedaan naar de thema's wonen, werken en mobiliteit. Met als mooie uitkomst een solide basis voor 
vergaande afspraken met provincie en Rijk in het belang van onze inwoners en bedrijven.”

Ronald Slaats, CEO van De Meeuw Groep, voorzitter VNO-NCW Eindhoven: "Kenmerkend voor de regio is 
de goede samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen. Ook in dit onderzoek zijn alle 
partijen goed betrokken en namens het bedrijfsleven, kan ik melden dat we enthousiast zijn over de afspraken 
die gemaakt zijn. Door zowel te investeren in spoor, OV, fiets en auto gaan we sprongen maken in de 
bereikbaarheid. De komende jaren zullen ook concrete oplossingen voor weginfrastructuur voor auto- en 
vrachtverkeer verder worden uitgewerkt. Wij gaan ervan uit dat er voor alle modaliteiten Brainportwaardige, 
robuuste oplossingen komen.”

“We juichen de ambitieuze plannen voor verbetering van de stedelijke kwaliteit toe, en we zijn dan ook 
verheugd met de substantiële toezeggingen die de overheden nu gezamenlijk doen”, zegt Robert-Jan Smits, 
voorzitter van de Technische Universiteit Eindhoven. “Investeringen in de aantrekkelijkheid en de 
bereikbaarheid van de stad zijn meer dan ooit nodig om het innovatie-ecosysteem van Brainport ook in de 
toekomst optimaal te kunnen laten functioneren. Het helpt ons en andere partijen in de regio sterk bij het 
aantrekken en vasthouden van internationaal talent.”

*) In het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) van het ministerie van lenW zijn rijksprojecten en 
rijksprogramma’s opgenomen, waarmee gewerkt wordt aan de ruimtelijke inrichting van Nederland. Om dit bestuurlijk te faciliteren is 
er elk najaar een Bestuurlijk Overleg MIRT (BO MIRT) in de verschillende regio’s, waaronder het landsdeel Zuid (Brabant en 
Limburg). De Tweede Kamer wordt per brief geïnformeerd over de uitkomsten van de Bestuurlijke Overleggen.
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BRIEF resultaten BO MIRT
aan portefeuillehouders Mobiliteit, Ruimte en Economie SGE en MRE

deelnemers BAG+ 
geïnterviewde partijen

van Christophe van der Maat, Monique List, Antoinette Maas, Piet Machielsen
versie 1.3 DEF, 27 november 2020

Na een intensief en spannend jaar vond afgelopen week het Bestuurlijk Overleg MIRT BO 
MIRT) 2020 tussen de minister en staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en 
landsdeel Zuid plaats. We kijken tevreden terug op het gesprek met de bewindslieden en zijn 
content met de grote stap die we in de Brainportregio gezamenlijk hebben gezet het 
afgelopen jaar. Het resultaat van het BO MIRT is, zoals gebruikelijk, weergegeven in een brief 
aan de Tweede Kamer.

In het BO MIRT is een aantal richtinggevende keuzes voor verstedelijking en bereikbaarheid 
van de Brainportregio voor de periode 2030-2040 afgesproken. De hoofdlijn van deze keuzes 
is opgenomen in een compact document. Deze keuzes vormen de basis voor een zeer 
ambitieus pakket afspraken waar een groot aantal partijen de komende jaren invulling aan 
gaat geven. Voor ons als bestuurlijke trekkers is het cruciaal dat alle partijen commitment 
hebben gegeven aan de uitwerking van een aantal majeure en urgente opgaven en we 
vervolgafspraken (ook over financiën) gaan maken in het BO MIRT van 2021. Daarmee 
zetten we concrete stappen die ervoor moeten zorgen dat de Brainportregio ook in 2040 de 
motor van de Nederlandse én regionale economie vormt. Een regio die bijdraagt aan de 
brede welvaart voor iedereen en bovendien een gezonde, leefbare en bereikbare regio is.

De basis voor de afspraken in het BO MIRT zijn gelegd met het MIRT-onderzoek 
Verstedelijking en Bereikbaarheid Brainportregio. Dit onderzoek heeft bijgedragen aan de 
bestuurlijke keuzes die in de afgelopen periode zijn gemaakt. U kunt alle relevante 
documenten teruglezen op de website van SmartwayZ.NL. Ook u heeft bijgedragen aan dit 
traject. Het succes van het BO MIRT is mede te danken aan de manier waarop gemeenten, 
regionale overlegorganen, bedrijfsleven en kennisinstellingen in een intensief traject met 
elkaar inzichten hebben gedeeld en op basis daarvan keuzes hebben voorbereid. Wij willen u 
heel hartelijk danken voor uw inbreng.

De afspraken uit het BO MIRT zijn niet het eindresultaat. We staan aan de start van een 
langjarig traject waarin we vanuit de kracht van de triple helix-samenwerking de 
verschillende deelopgaven gaan uitwerken in maatregelen en projecten. De uitdaging blijft 
om daarbij zowel concreet te werken aan uitvoeringsgerichte plannen en maatregelen als 
oog te houden voor de samenhang in het totale integrale pakket. Daarvoor zullen we een 
passende governance en uitvoeringsorganisatie opzetten.



Wij doen weer heel graag een beroep op uw betrokkenheid en inzet. De verdere uitwerking 
en uitvoering vragen immers dat ieder zijn verantwoordelijkheid pakt. Dit vraagt om 
commitment en een traject gericht op actieve deelname van alle partijen zodat uiteindelijk 
breed gedragen besluiten kunnen worden genomen.

Tenslotte willen wij u vragen om uw college en raad en uw achterban te informeren over het 
resultaat van het BO MIRT en de manier waarop we de afspraken de komende jaren 
gezamenlijk gaan uitwerken en realiseren.

Met vriendelijke groet,

Christophe van der Maat | voorzitter Programmaraad SmartwayZ.NL 
Monique List | bestuurlijk trekker MIRT-onderzoek 
Antoinette Maas | voorzitter PoHo Mobiliteit MRE 
Piet Machielsen | voorzitter PoHo Ruimte SGE
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