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Geachte gemeenteraden, beste gemeenteraadsleden,

Betrokkenheid gemeenten is cruciaal voor “Ons” resultaat
Het succes van de economische groei hebben we aan onze unieke kwaliteiten in de regio te danken. Het 
innovatieve vermogen van onze regio is wereldwijd bekend. Vanzelfsprekend richten we ons op het 
versterken van het high-techprofiel van de regio. We kijken daarbij vooral naarde vestigingsfactoren. Hier 
bedenken we niet alleen de oplossingen voor maatschappelijke problemen voor de toekomst, hier maken 
we ze ook.

De focus van de agenda van de Metropoolregio Eindhoven lag de afgelopen periode op vier thema’s: 
economie, mobiliteit, energietransitie en transitie landelijk gebied. Daarmee hebben we een aantal mooie 
successen bereikt met onder andere het bereikbaarheidsakkoord, streefbeeld landelijk gebied, vastgestelde 
regionale energiestrategie en zo kunnen we nog even doorgaan. We ‘klagen’ soms wel eens dat regionale 
samenwerking ook uitdagend kan zijn om iedereen op één lijn te krijgen. Maar als ik dan de regionale 
energiestrategie als voorbeeld pak is daar een zeer intensief proces doorlopen waar iedereen, van inwoner 
tot raadslid en van natuurorganisaties tot woningcorporaties, de mogelijkheid heeft gehad om inbreng te 
leveren. Dan mogen we trots zijn op een breed gedragen en doorleefd resultaat. Die betrokkenheid is een 
groot goed in onze regio, en dat moeten we koesteren.

Vooruit kijken en doorontwikkelen met ambitie
Samen met u als raadsleden en collegeleden willen we, vanuit diezelfde filosofie, toewerken naar een 
nieuw samenwerkingsakkoord. Als eerste stap daarvoor hebben we de afgelopen maanden een serie 
masterclasses en onderzoeken (o.a. Brede Welvaart) georganiseerd over de opgaven die op ons als regio 
afkomen. Daarmee hebben we een gezamenlijk beeld van de regionale opgaven verkregen. Deze 
verkenningen en kennisontwikkeling zijn de basis geweest van onze volgende stap in dit proces. Een 
concept-ambitiedocument. Het ambitiedocument heeft als doel om richting mee te geven aan de 
dóórontwikkeling van de inhoudelijke regionale agenda én de wijze hoe we daar met elkaar verder vorm 
aan willen geven. Het is ook een ‘overdracht’ naar de nieuwe gemeenteraadsleden.
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Reactie op het concept-ambitiedocument
We nodigen u graag uit om, vanuit uw rol als gemeenteraadsleden, uw inbreng te leveren voor het 
regionale concept-ambitiedocument “Balans in groei vanuit economische kwaliteit”.

We beseffen ons dat de raadsagenda’s in deze periode van het jaar (over)vol zitten. Toch vragen we u om 
uw reactie, al dan niet in concept, voor 3 februari 2022 kenbaar te maken aan ons. Dit zal gebruikt 
worden om het concept-ambitiedocument nog verder aan te scherpen zodat het Algemeen Bestuur, met 
kennisneming van alle reacties, op 23 februari 2022 het definitieve ambitiedocument kan vaststellen. Het 
definitieve ambitiedocument zal vervolgens aan u als 21 gemeenten worden aangeboden.

Opbouw concept-ambitiedocument
Het concept-ambitiedocument is opgebouwd uit 6 hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk beschrijft 
samenvattend de 'complete’ regio als 'daily urban system’ en de dóórontwikkeling van onze ambitie voorbij 
enkel en alleen economische groei. Daarmee is ook het perspectief van Brede Welvaart en een gezonde 
leefomgeving prominenter in onze ambitie opgenomen. Hoofdstuk 2 beschrijft de ambitie voor onze 
'complete’ regio. In hoofdstuk 3 wordt het samenwerkingslandschap en de wijze van samenwerken in 
Zuidoost-Brabant beschreven. Hoofdstuk 4 beschrijft de regionale opgaven. Deze opgaven komen voort uit 
de masterclasses van o.a. Pieter Tordoir, Joks Jansen en Adriaan Geuze en o.a. het rapport Brede 
Welvaart van Harry Lintsen en Jan-Pieter Smits. Hoofdstuk 5 beschrijft de opgaven en thema’s waarvan het 
logisch is om deze de komende periode door te ontwikkelen op het schaalniveau van 21 gemeenten. 
Hoofdstuk 6 geeft tot slot richting mee hoe we met elkaar een stap vooruit kunnen gaan zetten in ons 
‘samen werken’.

Uw reactie doet ertoe
De groei die we als regio doormaken vraagt van ons om gezamenlijk de handen uit de mouwen te blijven 
steken en ieder vanuit zijn rol zich maximaal in te blijven spannen. Het gezamenlijk opstellen van een 
strategie en ambitie is belangrijk en verbindt ons met elkaar. Het is ook voorwaardelijk voor het succes van 
onze regio en het versterken van een gezonde leefomgeving voor onze inwoners. We nodigen u dan ook 
van harte uit het concept-ambitiedocument via uw reactie te verrijken. Welke accenten zou u willen zien op 
onze inhoudelijke agenda? Wat moeten we zeker behouden van onze samenwerking? Alleen met en door 
uw inbreng werken we samen aan onze prachtige regio, met en voor elkaar voor ons en onze 
(klein-)kinderen.

Met vriendelijke groet,
lijks Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven,

vo( rzi

J. Ŵìggers.mevropź drš.
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