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Kennisnemen van 
De voorbereidingen voor het komen tot een verstedelijkingsakkoord voor de Stedelijke regio Breda-
Tilburg (SRBT). De gemeente Goirle is onderdeel van deze stedelijke regio.  
 
Inleiding 
De rijksoverheid heeft een Nationale Omgevingsvisie (NOVI) opgesteld. Een belangrijk onderdeel van 
die NOVI gaat over ‘verstedelijking en verstedelijkingsopgaven’. Dit betreft alles wat te maken heeft 
met wonen, werken, bereikbaarheid, klimaatadaptatie, economische ontwikkeling, energietransitie 
en de groene omgeving in een stedelijke regio. Over verstedelijking stelt het rijk in de NOVI dat een 
groot deel van Nederland functioneert als één stedelijk netwerk. De gemeenten in Hart van Brabant 
en de regio Breda (Baronie) maken onderdeel uit van dat netwerk. De uitgangspunten voor de 
verstedelijkingsopgaven worden uitgewerkt in verstedelijkingsstrategieën. Voor Brabant wordt zo’n 
strategie opgesteld door de provincie, in samenwerking met de B5-steden en het Rijk. Die strategie 
zal vervolgens een vertaling krijgen in enkele verstedelijkingsakkoorden. Voor de stedelijke regio 
Breda-Tilburg werken we aan zo’n verstedelijkingsakkoord. Naast de negentien gemeenten uit de 
stedelijke regio zijn daarbij ook de waterschappen, de provincie en het Rijk betrokken. 
 
Informatie 
Verstedelijkingsakkoord SRBT 
De regio Hart van Brabant en de regio Breda (Baronie) zijn twee regio’s met een grote functionele 
samenhang. De vraag die het Rijk heeft gesteld, wat regio´s kunnen betekenen in de diverse 
verstedelijkingsopgaven, zoals het woningtekort, willen de regio’s daarom samen beantwoorden. De 
samenhang is te zien aan de manier waarop veel van de inwoners gebruik maken van voorzieningen, 
in de ene gemeente wonen en in de andere werken, op bezoek gaan bij familie en vrienden of 
studeren en recreëren in de regio. Dat alles in een aantrekkelijk en gevarieerde groene omgeving 
met een aantal natuurgebieden van topklasse. Beide regio´s vinden dat de keuzes voor 
ontwikkelingen, zoals de ontwikkeling van nieuwe woonmilieus, bereikbaarheidsopgaven of 
bijvoorbeeld landschapsinvesteringen, in samenhang bezien moeten worden. Zodanig dat kwaliteiten 
behouden blijven en zo mogelijk worden versterkt. Dus ruimte bieden voor een stedelijke groei in 
bestaand stedelijk gebied én tegelijkertijd het groene, open landschap beschermen en hierin  
investeren. De verstedelijking moet goed zijn voor iedereen en zorgen dat in de regio over twintig 
jaar nog altijd voldoende banen en voorzieningen zijn in een aantrekkelijke woon- en leefomgeving.  
 
In het verstedelijkingsakkoord kunnen voor de korte, en voor de lange termijn, afspraken worden 
gemaakt met andere overheden als de provincie of het rijk. Binnen de regio´s zijn en worden al 
allerlei afspraken met elkaar gemaakt over gezamenlijke ambities. In Hart van Brabant zijn die 
bijvoorbeeld opgenomen in de Strategische meerjarenagenda. Bovendien hebben veel gemeenten 
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ook hun eigen ambities als het gaat over bijvoorbeeld woningbouw, bereikbaarheid, landschap of 
klimaatadaptatie. Zo krijgen de Goirlese ambities op dit moment een vertaling in de nieuwe 
omgevingsvisie. In het kader van het verstedelijkingsakkoord worden alle ambities en opgaven bij 
elkaar gebracht en wordt met behulp van verschillende scenario’s onderzocht voor welke keuzes of 
dilemma’s de stedelijke regio Breda-Tilburg staat bij het realiseren van deze opgaven. De bedoeling is 
te zorgen voor een verstedelijking die past bij de regio Breda-Tilburg, waarbij centraal staat dat 
kwalitatieve ambities kunnen worden versterkt door deze te koppelen aan opgaven in het stedelijk 
netwerk Nederland (o.a. de woonopgave en bereikbaarheid).  

 
Relatie met de Regionale Omgevingsagenda 
Regio Hart van Brabant werkt op dit moment ook aan een Regionale Omgevingsagenda (ROA). Deze 
ROA wordt de opvolger en verbreding van de MIRT-gebiedsagenda. De ROA agendeert en bundelt 
bestaande strategische ambities en de integrale uitvoering daarvan en richt zich op het partnerschap 
binnen de regio en tussen regio en provincie. De ROA vormt input voor de omgevingsagenda 
Brabant-Limburg, waaraan op provinciaal niveau nu wordt gewerkt. De verstedelijkingsstrategie voor 
Stedelijk Brabant en de daarmee samenhangende verstedelijkingsakkoorden, waaronder die voor de 
stedelijke regio Breda-Tilburg, wordt onderdeel van deze omgevingsagenda. 
 
Relatie met de Omgevingsvisie Goirle 
De Goirlese ambities voor de fysieke leefomgeving krijgen op dit moment een vertaling in de 
Omgevingsvisie. Hierbij wordt specifiek aandacht besteed aan de positie die onze gemeente in de 
regio wil innemen. De visie zal ons college in de regionale discussie inbrengen. Uiteraard met de 
eventuele nuancering, die uw raad de komende periode bij de behandeling van de concept-
omgevingsvisie, nog aandraagt. Een vergroting/versnelling van rode opgaven in de stedelijke regio 
Breda-Tilburg is volgens ons college op zich voorstelbaar, maar moet altijd gepaard gaan met een 
gelijke opgave op het gebied van de versterking van het groen-blauwe netwerk, het natuurbod, 
(wind)bossen, recreatieve routewerken, OV-netwerken etc. en mag nooit ten koste gaan van onze 
centrale waarden ‘Doenerig dorp,  Prachtlandschap van de toekomst en Goed toeven’. 

 
Vervolg 
De planning is om in het najaar van 2021 een concept verstedelijkingsakkoord af te hebben. In het 
voorjaar van 2022 kan het dan met de Rijksoverheid gesloten worden. Het wordt een afsprakenkader 
tussen rijk, provincie en stedelijke regio (als vertegenwoordigd door de wethouders RO). Hoewel de 
gemeenteraad hierin geen actieve rol vervult, zullen wij u over het vervolgtraject vanzelfsprekend 
blijven informeren. Mochten als gevolg/onderdeel van het verstedelijkingsakkoord in onze gemeente 
nieuwe ambities geformuleerd worden, dan zullen wij dat in onze eigen instrumenten 
(omgevingsvisie, omgevingsplan etc.) vertalen en komt de gemeenteraad uiteraard aan zet.  
 
Communicatie 
Als allereerste stap is op 18 december jl. een bestuurlijke bijeenkomst georganiseerd, waarop de 19 
wethouders met de portefeuille ruimtelijke ordening van de regio Hart van Brabant en de regio 
Breda  bijeen kwamen om te bespreken welke mogelijkheden een Verstedelijkingsakkoord voor de 
stedelijke regio Breda-Tilburg hen allemaal biedt. Naar aanleiding van die bijeenkomst is bijgevoegd 
‘leaflet’ samengesteld. Voor informatie over dit onderwerp verwijzen wij u ook graag nog naar de 
stukken van de Hart van Brabantdag, waar ook raadsleden toegang toe hebben en de website en 
nieuwsbrief Hart van Brabant. 
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