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Kennisnemen van
Het proces tot vaststelling van de Integrale Gebiedsopgave A58-zone in de regio Hart van Brabant.
Inleiding
In de Regio Hart van is het afgelopen jaar gewerkt aan de "Integrale gebiedsopgave A58 zone". Deze
gebiedsopgave is een uitvoeringsopgave van de Strategische Meerjaren Agenda 2016-2020 en de
Ruimtelijke visie Hart van Brabant 2025. Deze gebiedsopgave zal eind dit jaar door de regio worden
vastgesteld. Met de vaststelling krijgt deze Gebiedsopgave een formele status in de regio en kan deze
als richtinggevend kader gebruikt worden voor het gemeentelijk beleid en handelen in dit gebied.
Ons college wil de gemeenteraad over het proces informeren. De Gebiedsopgave zal immers
uiteindelijk een vertaling moeten krijgen in het gemeentelijk beleid.
Informatie
In de Regio Hart van Brabant zijn in 2017 drie integrale gebiedsopgaven opgepakt: de A58-zone, de
Loonse en Drunense Duinen en schil en de N261/N269-zone/Leisureboulevard. Het zijn
uitvoeringsopgaven van de Strategische Meerjaren Agenda 2016-2020 (2016) en de Ruimtelijke visie
Hart van Brabant 2025 (2014). In de Strategische Meerjaren Agenda werd de behoefte aan meer
integraal en gebiedsgericht werken uitgesproken. Een integrale gebiedsopgave is hier een manier
voor. Geconstateerd was dat er rond de A58 voor Midden-Brabant een samenwerkingsopgave
bestond. In dit gebied komen veel verschillende belangen bij elkaar en vinden er vanuit verschillende
sectoren allerlei acties en activiteiten plaats. Deze informatienota beschrijft het voorstel om te
komen tot vaststelling.
De aanleiding voor de integrale gebiedsopgave
1. Voor de regio: de doorontwikkeling van de regionale samenwerking, door in een deelgebied van
de regio sectorale regionale opgaven slim met elkaar te verbinden, zodat er meer slag- en
daadkracht kan ontstaan.
2. Bij de provincie was er de behoefte om strategische opgaven binnen de portefeuilles ruimte en
mobiliteit beter op elkaar af te laten aansluiten, en van daaruit toe te werken naar regionale
agenda's ter versterking van de ruimtelijk-economische structuur; vorm te geven door
ontwikkeldagen Ruimte en Mobiliteit (in plaats van de GGA en het RRO). De gebiedsopgaven zijn
daarvoor als eerste pilots ingebracht.
3. De integrale gebiedsopgave als input voor de capaciteitsverruiming van de A58-zone: benoemen
van de meekoppelkansen en deze inbrengen bij Rijkswaterstaat.
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Wat is de integrale gebiedsopgave
De Integrale gebiedsopgave A58 zone is een opdracht van de regio. Het is een verkenning door de
regiogemeenten en provincie gezamenlijk uitgevoerd, die zal resulteren in een
ontwikkelingsperspectief en afsprakenkader. Het ontwikkelperspectief schetst de ruimtelijke
kenmerken en regionale ontwikkelingsmogelijkheden op hoofdlijnen in de verschillende zones langs
de A58. Het perspectief wordt de input in het proces van Rijkswaterstaat voor de
capaciteitsuitbreiding van de A58. Het afsprakenkader gaat schetsen op welke onderdelen
regiogemeenten en provincie samen optrekken. Regiogemeenten vertalen het ontwikkelperspectief
in hun beleid en in bestemmingsplannen. De provincie vertaalt het in haar Omgevingsvisie,
Verordening en beleidsprogramma's. Daarmee behouden regiogemeenten en provincie hun eigen
RO-taken en -bevoegdheden.
Toelichting op wijze van vaststelling
Omdat het een Regionale opdracht is, is het ook aan de regio, en dan in het bijzonder aan het
Algemeen Bestuur (AB), om deze opdracht vast te stellen. Met de vaststelling door het AB krijgen het
ontwikkelperspectief en afsprakenkader een zelfbindende status in de regio en zal deze als
richtinggevend kader gebruikt kunnen worden. Hoewel samenwerking in de regio op vrijwillige basis
is, is instemming met de gebiedsopgave straks niet vrijblijvend. We gaan ons als gemeente wel
binden ook al is dat juridisch niet zo hard. De planning is er op gericht op de Regionale
Gebiedsopgave eind dit jaar via het PohoFysiek op 13 december en de Ontwikkeldag op 19 december
ter vaststelling aan te bieden aan het AB.
Vervolg
De verwachting is dat het AB zal gaan besluiten om het in en door de regio vastgestelde kader voor
te leggen aan de colleges van de regiogemeenten met het verzoek om dit ontwikkelperspectief en
afsprakenkader te delen met hun raden en te gebruiken als richtinggevend kader voor het
gemeentelijk beleid en handelen in dit gebied. Op een nog te plannen en organiseren Regionale
Radenavond in het eerste kwartaal van 2019 wordt de Integrale Gebiedsopgave A58 zone besproken.
Daarbij zal een toelichting worden gegeven op wat de Integrale gebiedsopgave A58-zone is en op het
ontwikkelingsperspectief en afsprakenkader. Eventuele discussies in de verschillende raden kan weer
input vormen voor het vervolg traject van de gebiedsopgave. De vastgestelde gebiedsopgave kan
dienst doen voor/voertuig worden van nieuwe activiteiten, projecten en samenwerkingsallianties
(publiek/privaat) in het gebied van de A58.
Communicatie
Niet van toepassing.
Bijlagen
Niet van toepassing.
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