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Beste bestuurders,

Samenwerken doen we al jaren vanuit de inhoudelijke opgaven. De ontwikkelingen rondom de opgaven in 
de regio volgen elkaar in het afgelopen half jaar in hoog tempo op. Het illustreert ook dat we gezamenlijk in 
een nieuwe fase van onze regionale samenwerking zijn beland. Deze fase onderstreept de noodzaak om 
met elkaar slim samen te werken en de stapeling van opgaven op elkaar te verbinden. Opgaven die we 
inhoudelijk kunnen onderverdelen in enerzijds een duurzame schaalsprong Brainport en anderzijds de 
nieuwe balans van het landelijk gebied. Twee complementaire ontwikkellijnen die ook structurerend zullen 
werken voor het nieuwe samenwerkingsakkoord. Omdat de brede welvaart van inwoners voor een groot 
deel afhangt van de omstandigheden in de regio waar ze wonen, recreëren en werken zal brede welvaart 
als verbindend perspectief dienen om beide ontwikkellijnen met elkaar te verbinden.

Regionaal belang, lokaal verbonden
Het belangrijkste element van onze samenwerking is de wederzijdse verbinding tussen de lokale en 
regionale belangen. Op verschillende momenten treffen we elkaar al regionaal. Niet alleen het regionale 
gesprek is daarvoor belangrijk. Het is ook van belang om de tijd te nemen voor het lokale gesprek met uw 
eigen gemeenteraad(-sleden). Wat zijn uw lokale en bovenlokale opgaven? Wat kunnen we voor elkaar 
betekenen? Waar voegen we, door krachten te bundelen, regionale waarde toe? En hoe verbinden we dit 
op een lokaal belang?

Input voor uw beeldvormend gesprek
Om u te faciliteren in dit gesprek bereiden we momenteel, aanvullend op het eerder toegezonden 
ambitiedocument, een ‘bouwstenennotitie’ voor. Dit document zal worden opgebouwd uit een aantal 
belangrijke parallelle processen die, in de eerste helft van 2022, hebben plaatsgevonden. Dat zijn, in 
willekeurige volgorde:

- Regionale ontwikkelstrategie Zuidoost-Brabant “een evenwichtige schaalsprong”
- Ambitiedocument ’’Economische schaalsprong in balans met een gezonde leefomgeving”
- Omgevingsagenda Zuidoost-Brabant
- Strategische Brainportagenda
- Startnotities ministeries VRO en LNV (NOVEX-gebieden, nationaal programma landelijk gebied)
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Vooruitlopend hierop geven we u nu alvast de gelegenheid om een moment in te plannen met uw 
gemeenteraad in de maanden september I oktober. Om uw beeldvorming rondom de steeds vaker 
genoemde begrippen rondom de schaalsprong van de regio te ondersteunen zal er op meerdere momenten 
voor én kort na de zomervakantie in september een masterclass I Webinar gegeven worden waarin u 
meegenomen zal worden in deze regionale opgave(n) en is er ook gelegenheid is voor vragen.

Uw reactie als belangrijke input
De uitkomsten van deze lokale gesprekken ontvangen we graag vóór 22 oktober en zullen we meenemen 
in de verdere uitwerking van het samenwerkingsakkoord en de integrale bestuurlijke regionale gesprekken.

Samen met het toesturen van het ‘bouwstenennotitie’ zullen we een aantal vragen toevoegen die u kunnen 
ondersteunen bij uw gesprek met uw raadsleden.

Met vriendelijke groet,

namens het Dagelijks Bestuur 
van de Metropoolregio Eindhoven,

de secretaris,

ť ÜĄ Iaa
mevrouw drs. J. Wiggers.

pagina 2 van 2


