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Adviesnota raad 

Reageren op het ambitiedocument van de MRE  
 

Beslispunten 

 
1. A. Een reactie te geven op het ambitiedocument ‘Balans in groei vanuit 

economische kwaliteit’ van de MRE 
B. De conceptbrief hierover aan de MRE vast te stellen 

 
 
Inleiding 

 
Binnen de MRE werken we regionaal samen met een samenwerkingsakkoord. Het 
huidige samenwerkingsakkoord loopt tot en met 2022. De MRE heeft het 
ambitiedocument 'Balans in groei vanuit economische kwaliteit' opgesteld. Het doel 
van dit document is richting te geven aan de doorontwikkeling van het 
samenwerkingsakkoord, dus inbreng voor het samenwerkingsakkoord 2023-2026. De 
MRE vindt het belangrijk om de 21 gemeenteraden mee te nemen in de 
doorontwikkeling. Daarom vraagt de MRE de huidige gemeenteraden om een reactie. 
De besluitvorming over het samenwerkingsakkoord 2023-2026 vindt plaats in de 
volgende bestuursperiode met nieuwe raden en colleges. Op deze manier is er een 
overdracht van de huidige gemeenteraden naar de nieuwe gemeenteraden voor de 
regionale opgaven binnen de MRE samenwerking. 
 
Als reactie stellen we voor om  uitgewerkte groeiscenario's voor de regio op te nemen 
in het samenwerkingsakkoord 2023-2026. En om focus en concreetheid aan te 
brengen in het begrip brede welvaart en rol die MRE daar voor zichzelf ziet. 
 
De MRE vraagt deze reactie expliciet aan de gemeenteraad. En om onze rol als 
gemeenteraad op het gebied van regionale samenwerking goed te kunnen invullen, 
doen we dit voorstel als raadsleden aan de raad.  
 

Beoogd effect 

 

Regionaal samenwerken om gezamenlijk te werken aan het handhaven en uitbouwen 
van het kenmerkende economische profiel van de regio om op die manier het 
vestigings- en verblijfklimaat voor onze inwoners en bedrijven te stimuleren.  
 

Argumenten 

 

1.1 Het verloop van de groei van de regio staat niet vast 

Onze regio is de afgelopen jaren gegroeid. En deze groei was in brede zin, 
economisch, inwoners, mobiliteit en voorzieningen. Kortom ons hele daily 
urban system. Over de toekomst spelen de volgende 2 vragen. Hoe gaat de 
groei er in de toekomst uitzien? En hoe heeft dit effect op onze leefomgeving? 
Het is noodzakelijk dat de 21 gemeenten inzicht krijgen in mogelijke effecten  
van het verloop van de groei. En dat inzicht ook gebruiken bij de verdere 
uitwerking van de thema’s. Daarbij kan gedacht worden aan scenario’s: 
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- blijft de groei zich ontwikkelen zoals de afgelopen jaren? 
- of verdubbelt de groei?  
- of wat doen we als de hightech maakindustrie instort of verhuist?  
Scenario’s helpen ons voor te stellen hoe we als regio deze groei kunnen 
oppakken. Daarom vragen we de MRE om de uitgewerkte scenario’s op te 
nemen in het Samenwerkingsakkoord 2023-2026. Dit geeft handvatten en 
keuzemogelijkheden om regionaal de groeiopgave in goede banen te leiden.  
 

1.2 Brede welvaart is een breed begrip 

  Het Planbureau voor de leefomgeving hanteert deze definitie voor brede  
  welvaart: ‘Alles wat mensen van waarde vinden. Naast materiële welvaart gaat 
  het ook om zaken als gezondheid, onderwijs, milieu en leefomgeving’. Kortom 
  een behoorlijk breed begrip. In het ambitiedocument geeft de MRE aan naar de 
  opgaven te kijken vanuit het perspectief van brede welvaart. Dit om alle  
  inwoners van de regio te laten profiteren van groei in welvaart en welzijn. Dit is 
  een mooi streven en goed uitgangspunt. Wel is het de vraag of brede welvaart 
  niet te breed is om concrete resultaten te kunnen laten zien vanuit onze  
  regionale samenwerking. Daarom wijzen we de MRE erop dat op deze brede  
  welvaart focus en concreetheid moet worden aangebracht. 
 

Kanttekeningen en risico’s 

 

1.1 In de zienswijze op het werkprogramma staat ook een opmerking over 

scenario’s 
De gemeenteraad geeft ook een zienswijze op het werkprogramma 2022 van 
de MRE. In deze zienswijze hebben we gevraagd of MRE groeiscenario’s wil 
onderzoeken en uitwerken. Het verschil met deze reactie op het 
ambitiedocument is dat we nu vragen om de uitgewerkte scenario’s, die een 
leidraad moeten vormen voor de strategie op de thema’s in de komende 
bestuursperiode.  
De mate van groei hebben we als regio niet of nauwelijks in de hand. Hoe we 
reageren en kunnen reageren op groei hebben we wel zelf in de hand. Hierbij 
zijn uitgewerkte scenario’s met keuzemogelijkheden onmisbaar. 

   
Financiën 

 
Aan dit voorstel zijn geen financiële consequenties verbonden  
 
Communicatie en samenspraak 

 
Het algemeen bestuur van de MRE besluit over het ambitiedocument. Het is 
daarmee aan de algemeen besturen om al dan niet hierover te communiceren. Actieve 
communicatie vanuit de gemeente Veldhoven is daarom niet aan de orde.   
 
Uitvoering / planning 

 
De MRE vraagt om vóór 3 februari 2022 een reactie te geven. Kijkend naar het 
vergaderschema van de raad, is dit niet mogelijk. Afhankelijk van de behandeling in 
de oordeelsvormende raad van 18 januari 2022 kan vast een voorlopige reactie 
worden gegeven. Hierbij komt dan de opmerking dat definitieve besluitvorming 
plaatsvindt op 8 februari 2022. 
  
 
Bijlagen 

 
Raadsbesluit 22.024 
Aanbiedingsbrief ambitiedocument van MRE 
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Ambitiedocument 'Balans in groei vanuit economische kwaliteit' 
Brief met reactie aan het dagelijks bestuur van de MRE 
 
Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad 

De opstellers van de brief, de heer Bolsius (CDA), de heer Van Daele (VVD) en 
portefeuillehouder Delhez zullen de brief qua woordgebruik aanpassen. Het woord 
leefklimaat wordt vervangen door leefomgeving. Ook wordt gekeken naar de titel van 
het ambitiedocument. 
Met toezegging van de aanpassing van de brief, kan het agendapunt als hamerstuk 
worden geagendeerd voor de besluitvormende raadsvergadering van 8 februari 2022. 
 

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

In de brief aan MRE is het woord leefklimaat vervangen door leefomgeving 
 
 
Raadsleden, 
 
 
 
 
 
A.H.D.M. Bolsius  
 
 
 
 
J.I.H. van Daele 
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