
Artikel 40 Reglement van Orde Schriftelijke vragen aan het college  
 
Onderwerp: Verstedelijkingsakkoord Breda-Tilburg 
 
Geachte leden van het College, 
Op donderdag 16 april is op de site van Midpoint Brabant een persbericht geplaatst met als 
kop: ‘Overheden slaan handen ineen met verstedelijkingsakkoord Breda–Tilburg’. In het 
persbericht wordt Berend de Vries, toen nog wethouder van de gemeente Tilburg, geciteerd. 
Hij meldt dat de negen Midden-Brabantse gemeenten met een aantal andere overheden 
gaan samenwerken op het vlak van woningbouw, natuur en de inrichting van het landschap 
en water. Tegelijkertijd zegt hij de economische slagkracht te willen versterken, de 
digitalisering te willen versnellen. Ook gaan de regio’s investeren in klimaat en energie en 
daarmee in de kwaliteit van onze leefomgeving. De regio Hart van Brabant zou bezig zijn met 
een Regionale Investerings Agenda (RIA). Het zou gaan om tientallen miljarden euro’s aan 
investeringen.  
 
Naar aanleiding hiervan willen wij u de volgende vragen stellen: 

1. Is deze informatie juist?  
2. Goirle is onderdeel van de Regio Hart van Brabant. Betekent dit dat wij onderdeel 

uitmaken van deze plannen? 
3. Zo ja, waarom is dat niet besproken in de raad van Goirle? 
4. Hoe past deze gang van zaken onder de noemer ‘open en transparant’? 
5. Heeft (toenmalig) wethouder De Vries ook namens het college van Goirle gesproken? 

Zo ja, waarop is dat mandaat gebaseerd?  
6. Hoe moeten wij het duiden dat Midpoint Brabant, een tripartite samenwerking 

tussen overheden, bedrijfsleven en kennisinstituten, dit nieuws naar buiten brengt?   
 
Sinds het begin van deze bestuursperiode wordt nadrukkelijk nagedacht en gesproken over 
de governance binnen de regio Hart van Brabant. Namens de raad van Goirle is Piet 
Verheijen lid van de Klankbordgroep Raden Hart van Brabant en Henk Gabriels lid van de 
Klankbordgroep Governance Hart van Brabant. Onder andere via deze klankbordgroepen is 
duidelijk aangegeven dat de raden van de Hart van Brabant gemeenten problemen hebben 
met het feit dat de regiobestuurders besluiten nemen waarover de gemeenteraden zouden 
moeten gaan. De kritiek van de veel raadsleden is dat de raden onvoldoende en te laat 
worden geïnformeerd over relevante ontwikkelingen. Deze handelswijze ondermijnt het 
vertrouwen van de raden in de regiobestuurders en dat komt de onderlinge samenwerking 
niet ten goede. Binnenkort wordt een onderzoek van de regio Hart van Brabant opgeleverd 
waar hier op ingegaan wordt. 
 

7. Waar staat in de Strategische Meerjarenagenda (SMA) 2019-2023 van Hart van 
Brabant dat voor de genoemde beleidsterreinen de samenwerking wordt gezocht 
met de regio Breda?  

8. Hoe kan het dat gesteld wordt dat in de regio Hart van Brabant de gesprekken over 
een Regionale Investerings Agenda in volle gang zijn, terwijl de SMA daarover niets 
vermeldt? 

9. Op welk besluit, genomen door de gemeenteraden van Hart van Brabant, is de 
samenwerking met de regio Breda gebaseerd? 



10. Kunt u aangeven hoe en wanneer u in dit traject recht wilt doen aan de kader 
stellende rol van de gemeenteraad van Goirle ?  

11. Op welke wijze denkt u de inwoners en ondernemers van Goirle hierbij te betrekken? 
 
Schriftelijke beantwoording volstaat. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Piet Verheijen 
Fractievoorzitter D66 
 
Henk Gabriels 
Fractievoorzitter Pro Actief Goirle 
 
30 april 2021. 
  



Bijlage 
 
OVERHEDEN SLAAN HANDEN INEEN MET VERSTEDELIJKINGSAKKOORD BREDA-
TILBURG 
De stedelijke regio Breda-Tilburg bestaat uit diverse woon- en werkkernen, van 
verschillende grootte. De inwoners van deze regio maken gebruik van elkaars 
voorzieningen. Daarom maken 19 gemeenten uit deze regio, Waterschap 
Brabantse Delta, Waterschap De Dommel, Waterschap Rivierenland en 
de Provincie Noord-Brabant afspraken over de belangrijkste opgaven voor de 
komende 10 jaar. Deze afspraken worden vastgelegd in een 
verstedelijkingsakkoord met het Rijk. 

Bas Kapitein, directeur Midpoint Brabant: “Uitstekend nieuws dat de overheden in de 
onderling sterk verweven regio’s Baronie en Hart van Brabant via het 
Verstedelijkingsakkoord intensief gaan samenwerken aan de kwaliteit van leefomgeving 
en milieu. Belangrijk dat de overheden kiezen voor een integrale benadering en inzetten 
op samenhangende groei van ruimte én economie. Met de samenwerkingspartners van 
Midpoint Brabant (ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen en gemeenten) 
dragen wij vanuit de regionale economische ontwikkelstrategie natuurlijk graag en zo 
concreet mogelijk bij aan deze duurzame groei van de Stedelijke Regio Breda-Tilburg. 
Voor welvaart en welzijn van de inwoners van ons mooie gebied.” 

Wethouder Paul de Beer van Gemeente Breda: “We geven in het 
verstedelijkingsakkoord aan hoe wij de gezamenlijke toekomst van de regio zien en 
welke lokale en regionale ambities er zijn. Daarmee spreken we ook uit dat we een 
substantiële bijdrage willen leveren aan het Nederland van de toekomst.” 

Wethouder Berend de Vries van gemeente Tilburg: “Met deze samenwerking tussen 
verschillende overheden slaan we de handen ineen. We combineren de opgaven op het 
vlak van woningbouw, natuur en de inrichting van het landschap en water. Tegelijkertijd 
versterken we de economische slagkracht, versnellen we digitalisering en investeren we 
in klimaat en energie en daarmee in de kwaliteit van onze leefomgeving”. 
 

 
 
 


