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Op 30 april 2021 ontvingen wij van Pro Actief Goirle en D66 vragen over het 
Verstedelijkingsakkoord Breda-Tilburg op basis van artikel 40 Reglement van Orde. Hieronder treft 
u de gestelde vragen aan, met het daarbij behorende antwoord: 
 
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 Investeringsagenda (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?  

De informatie op de website van Midpoint Brabant, waarnaar u verwijst is correct. Voor meer 
informatie en een toelichting op de rol van regio Hart van Brabant verwijzen wij u naar de 
website van regio-Hart van Brabant.  

 

2. Goirle is onderdeel van de Regio Hart van Brabant. Betekent dit dat wij onderdeel uitmaken 
van deze plannen?  

Zoals wij hebben toegelicht in onze RIB van 8 april 2021 heeft het Rijk in de Nationale 
Omgevingsvisie uitgangspunten voor verstedelijking vastgesteld die worden uitgewerkt in 
verstedelijkingstrategieën. Voor Brabant wordt zo’n strategie opgesteld door de provincie, in 
samenwerking met de B5-steden en het Rijk. Die strategie krijgt vervolgens een vertaling in 
enkele verstedelijkingsakkoorden. Breda en Tilburg hebben hun buurgemeenten gevraagd samen 
met hen, de waterschappen en de provincie, te werken aan een verstedelijkingsakkoord voor de 
stedelijke regio Breda-Tilburg (SRBT). Dit initiatief, dat bestaande regiogrenzen overstijgt, komt 
voort uit de observatie dat het gebied rond deze steden steeds meer samenhang kent. Een 
samenhang die de eigen bewoners ervaren als één (stedelijk) systeem. Het werk aan dit 
verstedelijkingsakkoord gebeurt zoveel mogelijk vanuit bestaande structuren en bestaande 
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ambities. In het Hart van Brabant-verband bespreken bestuurders deze ontwikkelingen. Goirle 
neemt deel aan deze gesprekken.  

 

3. Zo ja, waarom is dat niet besproken in de raad van Goirle?  

Zoals wij in de RIB hebben toegelicht zal een zogeheten regionale investeringsagenda onderdeel 
zijn van het verstedelijkingsakkoord. Op het portefeuillehoudersoverleg Fysiek van 10 maart 
2021, is besloten dat het iedere gemeente vrijstaat om van tempo te verschillen in de te maken 
keuzes en/ of investeringen. De gemeente Goirle werkt hier op dit moment nog niet aan mee in 
afwachting van de Omgevingsvisie die naar verwachting in de loop van 2021 door uw raad wordt 
vastgesteld.  

Hoe dan ook is de voornaamste bedoeling van zowel verstedelijkingsakkoord als regionale 
investeringsagenda dat de eigen ambities van de deelnemende gemeenten 
ondersteunt/versterkt worden. 

 

4. Hoe past deze gang van zaken onder de noemer ‘open en transparant’?  

Tot op heden hebben wij in de gesprekken over het verstedelijkingsakkoord de door uw raad 
gestelde kaders ingebracht. Hiervan hebben wij u op de hoogte gebracht in de RIB van 8 april 
2021. Daarnaast heeft u via Notubiz toegang tot de besluitenlijsten van de verschillende 
overleggen in Hart van Brabant en wordt u via de nieuwsbrieven van Regio Hart van Brabant op 
de hoogte gehouden. Op 26 mei zal een nadere toelichting worden gegeven op het traject op de 
radenavond Hart van Brabant.  

 

5. Heeft (toenmalig) wethouder De Vries ook namens het college van Goirle gesproken? Zo 
ja,waarop is dat mandaat gebaseerd?  

Wethouder De Vries heeft gesprokken vanuit zijn rol als wethouder van gemeente Tilburg en 
bestuurlijk trekker van dit traject in Regio Hart van Brabant.  

 

6. Hoe moeten wij het duiden dat Midpoint Brabant, een tripartite samenwerking tussen 
overheden, bedrijfsleven en kennisinstituten, dit nieuws naar buiten brengt?  

De wethouders van de gemeente Tilburg en Breda hebben een persbericht uitgedaan over de 
samenwerking. Midpoint Brabant is één van de partijen die op zijn website een bericht heeft 
geplaatst naar aanleiding van dit persbericht.  

 
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 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 hierop 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?  
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De samenwerking op het gebied van verstedelijking staat niet vermeld in de Strategische 
Meerjarenagenda van Hart van Brabant. Ten tijde van het opstellen van de SMA was van deze 
samenwerking nog geen sprake. Wel wordt in de SMA benoemd dat we vanuit Hart van Brabant 
effectieve coalities vormen op verschillende niveaus.  De samenwerking tussen de regio’s komt 
voort uit de Nationale Omgevingsvisie (NOVI), die eind 2020 is door het kabinet is vastgesteld. De 
NOVI is opgesteld vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet en vormt een nieuw 
soort instrument voor keuzes in de leefomgeving. In de NOVI wordt gesteld dat voor het 
bereiken van de verschillende ambities, waaronder die op het vlak van verstedelijking, met 
andere overheden moet worden samengewerkt. De verstedelijkingsstrategie voor stedelijk 
Brabant, en het verstedelijkingsakkoord Stedelijke regio Breda-Tilburg vloeien daaruit voort.  

 

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? 

Het onderwerp ‘verstedelijkingsakkoord’ is het afgelopen jaar meerdere malen besproken in het 
portefeuillehoudersoverleg Fysiek van de regio Hart van Brabant. Dit overleg vormt het 
gespreksplatform waarin het akkoord wordt besproken. Op dit moment hebben maar enkele 
gemeenten aangegeven te willen werken aan een zogeheten ‘Regionale Investeringsagenda’ 
(RIA) als onderdeel van het verstedelijkingsakkoord. Goirle heeft hiervoor op dit moment niet 
gekozen omdat wij besluitvorming over de Omgevingsvisie wil afwachten.  

  

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

De samenwerking tussen de gemeenten Tilburg en Breda vloeit voort uit de ambitie van de 
rijksoverheid om vanuit de NOVI als één overheid samen te werken met betrekking tot keuzes 
voor de leefomgeving, in het bijzonder verstedelijking. Vanuit de gedachte van het ‘stedelijk 
netwerk Nederland’, zoals dit in de NOVI wordt gebracht hechten de colleges van Breda en 
Tilburg er aan deze samenwerking met de buurgemeenten op te pakken. Breda en Tilburg 
hebben daarom de colleges van hun buurgemeenten gevraagd om samen met hen te werken aan 
een verstedelijkingsakkoord met de rijksoverheid. Het portefeuillehoudersoverleg van de regio 
Hart van Brabant dient in dit geval als gespreksplatform.  
 
10. Kunt u aangeven hoe en wanneer u in dit traject recht wilt doen aan de kader stellende rol 

van de gemeenteraad van Goirle?  

In onze RIB van 8 april hebben wij u geïnformeerd over de gesprekken die gaande zijn over een 
te maken verstedelijkingsakkoord. Wij hebben daarbij aangegeven dat de door uw raad gestelde 
kaders voor ons het uitgangspunt zijn voor het verstedelijkingsakkoord. Daarbij hebben wij het 
concept voor de Omgevingsvisie, onder voorbehoud van besluitvorming door uw raad, benoemd. 
Voor alle deelnemende gemeentes geldt dat de samenwerking ingevuld wordt vanuit de door 
iedere afzonderlijke gemeenteraad bepaalde ruimtelijke kaders. 

 

11.  Op welke wijze denkt u de inwoners en ondernemers van Goirle hierbij te betrekken?  
Het lokale geldende beleid vormt ons uitgangspunt voor het verstedelijkingsakkoord vanuit de 
gemeente Goirle. Op dit moment is hiervoor het concept- van de Omgevingsvisie, onder 
voorbehoud van besluitvorming, door uw gemeenteraad het uitgangspunt. Het betrekken van de 
inwoners is in het proces van de Omgevingsvisie geborgd. 


