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Kennisnemen van 
De informatie van de stedelijke Regio Breda-Tilburg (SRBT) over de resultaten van het Bestuurlijk 
Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT), over de voorbereiding 
op de Woondeal en het vervolgproces naar het Bestuurlijk Overleg Leefomgeving (BOL). 
 
Inleiding 
Op de schaal van de Stedelijke Regio Breda – Tilburg (SRBT) werken negentien gemeenten met 
Rijk, provincie, en waterschappen samen aan de gezamenlijke verstedelijksopgaven in het gebied, 
zowel in de (middel)grote steden als in de meer landelijke gemeenten, dorpen en kernen. Voor de 
zomer van 2022 is een concept-verstedelijkingstrategie voor de SRBT in alle colleges besproken. 
Wij hebben u op 22 juni 2022 met een raadsinformatiebrief geïnformeerd dat ons college heeft 
ingestemd met de ontwikkelprincipes die ten grondslag liggen aan deze concept-
verstedelijkingsstrategie. Voor het vervolgtraject is een aantal aandachtspunten mee 
gegeven. Op 21 september 2022 is in een webinar voor raadsleden op de verstedelijkingsstrategie 
en het vervolgproces een nadere toelichting gegeven. 
 
De verstedelijkingsstrategie van de SRBT heeft input gevormd voor het Ontwikkelperspectief 
Stedelijk Brabant van de provincie. In het BO MIRT van woensdag 9 november 2022 is deze met 
de ministers van Infrastructuur en Waterstaat en voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening 
besproken. Daarbij zijn afspraken gemaakt met het Rijk over de inzet en investeringen op 
ruimtelijke- en mobiliteitsopgaven.  
 
Via deze raadsinformatiebrief informeren wij u over de resultaten van dit overleg en over het 
vervolg van het proces naar het BOL medio juni 2023, waar opnieuw met het Rijk over de 
verstedelijkingsstrategie wordt gesproken. Daarnaast informeren we u met deze brief over de 
voorbereiding van de Woondeal SRBT die op dit moment wordt uitgewerkt en nauw met het 
voorgaande proces samen hangt. 
 
Informatie 
Met diverse sporen zijn we in de regio bezig met verstedelijkingsopgaven, namelijk de Regionale 
Omgevingsagenda (ROA), de Regionale Investeringsagenda (RIA), de verstedelijkingsstrategie 
SRBT die opgaat in het Ontwikkelperspectief Stedelijk Brabant en de Woondeal. In een enorm 
hoog tempo, dat wordt bepaald door de agenda van het Rijk, wordt gewerkt om afspraken tussen 
de regio, de provincie en het Rijk voor te bereiden. Bestuurlijk wordt dit steeds besproken en 
worden de diverse sporen integraal verbonden.  
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De opgave van de regio Hart van Brabant is om de positie van de regio te verzilveren: het netwerk te 
versterken, de krachten te bundelen, de kwaliteiten te delen en gezamenlijk een aantal moeilijke 
transities op te pakken. Sterke steden, dorpen en een vruchtbaar landschap zijn daarbij onlosmakelijk 
met elkaar verbonden. Zoals in onze Omgevingsvisie is aangegeven, hebben we ook als  
Goirle baat bij een florerende en goed bereikbare regio. We moeten en willen meedoen in het 
groter geheel van (Hart van) Brabant. De regio en daarmee ook onze gemeente heeft baat bij het 
verkrijgen van de inzet en investeringen die het Rijk voor ruimtelijke- en mobiliteitsopgaven 
beschikbaar stelt. De voor de regio bereikte resultaten in het BO MIRT van 9 november 2022 zijn 
ook voor ons als kleinere gemeente positief. We hopen bij het komende BOL in juni 2023 ook de 
positie van de middelgrote steden, de dorpen en het landelijk gebied meer onder de aandacht 
van het Rijk te kunnen brengen. In bijlage 1, de raadsinformatiebrief met de bijbehorende 
bijlagen 2 t/m 5 die vanuit de regio aan de deelnemende gemeenten is aangeleverd om te delen 
met de raden, kunt u kennis nemen van de resultaten van het BO MIRT.  
 
In bijlage 6, de raadsinformatiebrief die ook vanuit de regio aan de deelnemende gemeenten is 
aangeleverd om te delen met de raden, kunt u kennis nemen van de voorbereiding van de 
Woondeal SRBT. De Woondeal, die op verzoek van de minister van Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening wordt voorbereid door de provincie en de gemeenten binnen onze regio en 
die gaat over de periode tot 2030, is een set aan afspraken tussen gemeenten, provincie en Rijk 
die bijdragen aan de landelijke woningbouwopgave.  
 
De gemeenten hebben eind 2022 hun bouwambities aangeboden aan de provincie met de 
intentie om gezamenlijk maximaal bij te dragen aan het oplossen van het woningtekort en de 
uitbreiding van betaalbare woningen en overige woonopgaven die worden voorzien. De provincie 
heeft nu een conceptlijst opgesteld met aangedragen bouwlocaties. Deze worden getoetst aan de 
volgende uitgangspunten: 
- Het moet gaan om door het Rijk benoemde essentiële locaties (sleutelproject). Dat zijn in 

ieder geval de grootschalige gebiedsontwikkelingen en de versnellingslocaties;  
- De locaties moeten aansluiten bij de verstedelijkingsstrategie Brabant (en SRBT);  
- Subsidies worden in beeld gebracht om locaties waar te kunnen maken;  
- De woningcorporaties worden nadrukkelijk betrokken. Inzet is het realiseren van minimaal 

30% sociale huurwoningen.  
 
Ons college heeft zowel in het proces van de SRBT als de Woondeal de door uw raad vastgestelde 
Omgevingsvisie ingebracht. In Goirle is voor de Woondeal een concept bod gedaan waarbij ook 
rekening is gehouden met de wensen in het bestuursakkoord, denk aan Sportpark van den 
Wildenberg, Riel Zuid en sportpark De Krim. Of deze inbreng kan voldoen aan de hiervoor 
genoemde uitgangspunten is nog niet bekend. Zoals eerder is gemeld kunnen de 
verstedelijkingslocaties die in onze Omgevingsvisie rondom Riel zijn vastgesteld op gespannen 
voet komen te staan met de verstedelijkingsstrategie van de provincie en SRBT. Het is dan aan uw 
raad om dat bij de actualisatie van de Omgevingsvisie Goirle (2024) te betrekken. 
 
Vervolg 
In de komende periode werken we met elkaar zowel de regionale Woondeal, de 
Verstedelijkingsstrategie SRBT als het Ontwikkelperspectief Stedelijk Brabant verder uit. We 
werken daarbij toe naar concretere uitvoeringsafspraken in de regio en met het Rijk, de provincie 
en de betrokken waterschappen.  
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De regionale Woondeal moet in het 1e kwartaal worden gesloten. In het BOL 2023 zal het 
Ontwikkelperspectief voor Stedelijk Brabant, inclusief een uitvoeringsagenda met de eerste 
programmering- en uitvoeringsafspraken, vastgesteld worden.  
 
Communicatie 
In de periode voorafgaand aan het BOL 2023 is er ruimte voor de colleges van de gemeenten in 
het SRBT-gebied om met de gemeenteraden in gesprek te gaan. Ook uw raad wordt geïnformeerd 
en in de gelegenheid gesteld om wensen en bedenkingen in te brengen over de dan opgewerkte 
en voorliggende Verstedelijkingstrategie SRBT, het Ontwikkelperspectief Stedelijk Brabant en de 
daarin opgenomen uitvoeringsafspraken. We zijn in overleg met de griffie aan het bekijken hoe de 
raadsagenda en het regionale proces zo goed mogelijk gestroomlijnd kunnen worden 
 
Over de regionale Woondeal wordt u geïnformeerd tijdens de regionale radenavond op 15 
februari.  
 
Bijlagen 
1. Raadsbrief gemeenten SRBT december 2022 n.a.v. BO MIRT en Woondeal 
2. Concept-Ontwikkelperspectief stedelijk Brabant dd 24 oktober 2022 
3. Brief kabinet aan Tweede Kamer dd 14 november 2022 over uitkomsten BO MIRT 
4. Bijlage bij Kamerbrief (afsprakenlijst) 
5. Infographic provincie (overzicht MIRT-investeringen Brabant) 
6. Raadsbrief Woondeal SRBT 
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