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aadsinformatiebrief

Aan: de leden van de raad 
Van: het college 
Datum: 14 januari 2020
Onderwerp: stand van zaken regionale samenwerking januari 2020
Doel: ter kennisname/ter informatie
Aanleiding: informatie (algemeen)
Aard informatie: openbaar

Aanleiding
In de informatievergaderingen van oktober 2015 is de afspraak gemaakt om u drie keer per jaar bij te 
praten over de voortgang van regionale opgaven. Met deze raadsinformatiebrief geven wij u een 
actueel overzicht van de voortgang van de regionale opgaven. Over de transformatie in het sociaal 
domein wordt u via afzonderlijke raadsinformatiebrieven geïnformeerd. Deze raadsinformatiebrieven 
zijn gericht op specifieke onderwerpen die bijdragen aan de transformatie.

Informatie

Noordoost-Brabant

1. Samenwerkingsagenda ‘Richting 2030’
Er zijn opgaven die te groot zijn om als gemeente of waterschap alleen aan te gaan omdat ze grenzen 
overschrijden, te ingewikkeld of te duur zijn. Deze opgaven vragen om een gezamenlijke aanpak die 
in de Regio Noordoost-Brabant voor de komende jaren zijn verwoord in de samenwerkingsagenda 
‘Richting 2030’. Deze agenda focust zich op mobiliteit en ruimte, leefomgeving (onder andere klimaat 
en energie) en vestigingsklimaat. De agenda voor de Regio Noordoost-Brabant sluit aan op de 
strategische agenda’s voor de stichting AgriFood Capital en die van Regio Noordoost-Brabant Werkt! 
(exclusief Heusden). Dit zijn respectievelijk de agenda’s ter versterking van de economische structuur 
en het innovatievermogen van de regio en de arbeidsmarktaanpak.

2. Samenwerking en planning
Met een nieuwe samenwerkingsagenda staat de Regio Noordoost-Brabant aan de vooravond van een 
nieuw samenwerkingsconvenant. Aan de samenwerking liggen de volgende principes ten grondslag:

 lokaal handelen waar het kan, samenwerken als het toegevoegde waarde heeft;
 de verschillen worden gekoesterd;
 bij een opgave worden vooraf de vragen gesteld: wat is nodig, wie is nodig, wat is ieders 

bijdrage?
 iedereen pakt zijn rol;
 altijd wordt de samenwerking met de samenleving opgezocht; 
 de samenwerking wordt vastgelegd in een adequate governancestructuur;
 zoeken naar een balans in de verdeling van ‘zoet’ en ‘zuur’;
 samenwerkingsagenda centraal;
 raden in positie;
 meer diversiteit;
 meer slagkracht;
 meer uitvoeringskracht.

Er is niet gekozen voor een gemeenschappelijke regeling als samenwerkingsvorm. Dit neemt niet weg 
dat de gekozen vorm in de komende periode zijn waarde moet bewijzen. Het 
samenwerkingsconvenant heeft een looptijd van vier jaar waarbij het uitgangspunt is dat de 
basisbijdragen niet omhoog gaan. 
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De planning is erop gericht om half februari 2020 een verenigde voorbereidende bijeenkomst voor 
gemeenteraadsleden en waterschapsbestuurders te houden over de nieuwe samenwerkingsagenda. 
De besluitvorming moet voor 1 april 2020 plaatsvinden.

3. Aanvraag Regiodeal
Het kabinet stelt middelen ter beschikking aan regio’s die een bijzondere opgave hebben en bij 
kunnen dragen aan de brede welvaartsambitie van het kabinet. Om alle noodzakelijke transities in 
Noordoost-Brabant waar te kunnen maken, heeft de regio een extra impuls nodig. Gelijktijdig moet 
een co-financiering van minimaal 50% bij overheden hard zijn. Begin december heeft de Regio 
Noordoost-Brabant, mede namens ondernemers en kennisinstellingen, een voorstel (aanvraag 
Regiodeal) bij het Rijk aangeboden waarin de volgende thema’s centraal staan:

 Goed leven; binnen dit thema draait het om het verbeteren van de leefbaarheid in het landelijk 
gebied, dorpen en in middelgrote steden;

 Fijn Wonen; dit vraagt om een andere inrichting van de leefomgeving. Een gebiedsgewijze 
aanpak in het landelijk gebied onder regie van overheden. Het zorgt voor win-win bij de 
noodzakelijke transities, zoals bij de sanering van de intensieve veehouderij en het fors 
reduceren van uitstoot van schadelijke stoffen;

 Anders werken; dit staat voor een leven lang ontwikkelen. Door de sanering in de landbouw 
gaat werk verloren. Ook andere sectoren stoten werk af. Daarnaast wordt het werk zelf 
anders. Er komen nieuwe banen die om andere competenties en flexibele mensen vragen die 
zich voortdurend blijven ontwikkelen De omschakeling naar kringlooplandbouw vraagt 
bovendien om innovaties, proeftuinen en kennisontwikkeling.  

Vanuit het Klimaatplein Heusden is een ambitiedocument aangereikt dat op de recente versie van de 
kaart is aangegeven onder ‘Goed leven; experimenteer- en regelruimte coöperatief samenwerken 
leefbaarheid en gebiedsontwikkeling’. Volgens de huidige planning moet het kabinet in het eerste 
kwartaal van 2020 duidelijk maken of het voorstel verder uitgewerkt kan worden samen met het Rijk 
en regionale partners.

4. Wonen in Regionaal Perspectief 2020
In het Regionaal Perspectief 2020 wordt beschreven op welke onderwerpen en op welke wijze er in de 
regio wordt samengewerkt en de kennis wordt gedeeld. Er is in 2019 gewerkt aan een gezamenlijke 
regionale woningmarktanalyse en een aantal thema’s is nader uitgediept. In het verleden is er voor 
gekozen om op vier thema’s te focussen. Deze vier thema’s zijn sociale huursector, middeldure 
huursector, transformatie van leegstaand vastgoed en energietransitie. In de loop van 2019 zijn 
hieraan twee thema’s toegevoegd: arbeidsmigratie en woonwagenbeleid. Daarnaast is in 2019 de pilot 
regionale afstemming woningbouwplannen vastgesteld. Afstemming vindt plaats om gezamenlijk voor 
Noordoost Brabant-west (subregio in Noordoost Brabant bestaande uit gemeenten Bernheze, Boekel, 
Boxtel, Haaren, ’s-Hertogenbosch, Heusden, Landerd, Meierijstad, Sint-Michielsgestel, Oss, Uden en 
Vught) een goed woningbouwprogramma te waarborgen.

5. Afsprakenkader bedrijventerreinen Noordoost-Brabant
Onze gemeente stemt haar ruimtelijk beleid primair af in de regio Noordoost-Brabant. Dit betekent 
concreet dat afspraken over onder meer woningbouw en bedrijvigheid met gemeenten binnen deze 
regio worden gemaakt. In de regio Hart van Brabant is onze rol meer informerend en signalerend. 
Hierdoor houden we ook een vinger aan de pols bij de (afspraken over) ruimtelijke ontwikkelingen aan 
de westzijde, die invloed kunnen hebben op onze plannen.Tijdens de ontwikkeldag van 6 juni 2019 is 
het processchema voor de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen vastgesteld. Bestaande 
bedrijventerreinen, die bestemmingsplantechnisch op ‘groen’ staan, mogen worden ontwikkeld. 
Nieuwe bedrijventerreinen worden vraaggericht ontwikkeld. Dit betekent dat vooraf moet worden 
aangetoond dat er in het betreffende marktgebied geen of nauwelijks bedrijfskavels worden 
aangeboden, terwijl er wel een concrete marktvraag bestaat vanuit het bedrijfsleven. Deze werkwijze 
is op 28 november jl. vastgelegd in een nieuw afsprakenkader. In 2020 wordt ervaring opgedaan met 
deze werkzijze om vervolgens te kunnen bepalen in hoeverre verbeterpunten gewenst zijn.
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Midden-Brabant

1. Uitvoeringsprogramma Regio Hart van Brabant 2020
In het Uitvoeringsprogramma Regio Hart van Brabant 2020 zijn de ambities uit de Strategische 
Meerjaren Agenda 2019-2023 (SMA) doorvertaald. Dit in relatie tot de beschikbare capaciteit en 
middelen. Het Algemeen Bestuur neemt op 24 januari 2020 een besluit over de vaststelling, waarna 
het programma richting colleges en gemeenteraden wordt gezonden. Ook wordt begin februari de 
kaderbrief regiobegroting 2021 verwacht.

2. VN Global Goals 
In 2015 hebben de Verenigde Naties (VN) zeventien ambitieuze doelen voor duurzame ontwikkeling 
vastgesteld. Deze zogenaamde Global Goals for Sustainable Development werden unaniem 
geadopteerd door alle lidstaten en vormen voor de periode tot 2030 een gezamenlijke agenda. Alle 
Global Goals hebben subdoelen die direct of indirect verband houden met het dagelijkse werk van 
lokale en regionale overheden. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wil via haar 
Gemeenten4GlobalGoals-campagne met zoveel mogelijk gemeenten de Global Goals omarmen als 
internationaal kader voor een duurzame toekomst. In de Regio Hart van Brabant zijn inmiddels alle 
gemeenten aangesloten bij Gemeenten4GlobalGoals en hiermee ontstond de eerste ‘Global Goal 
Regio’.

3. Governance
Onderdeel van het proces rondom de vaststelling van de SMA was een Verenigde Vergadering van 
de gemeenteraden van de negen samenwerkende gemeenten in het hart van Brabant en een 
individuele zienswijzeprocedure via de colleges en raden. In het gesprek met de verschillende 
belanghebbenden kwam de noodzaak van een adequate governance van de regionale samenwerking 
naar voren. Immers, een ambitieuze SMA in een wereld die volop in beweging is, vraagt om adequaat 
bestuur om de gestelde doelen te bereiken. Zowel in de Verenigde Vergadering als tijdens de 
zienswijzeprocedure kwamen diverse moties over de bestuurlijke organisatie van de regionale 
samenwerking aan de orde. Naar aanleiding hiervan besloot het Algemeen Bestuur om een 
ontwikkeltraject regionale governance in te zetten. De hoofdvraag die ten grondslag ligt aan het 
ontwikkeltraject is: welk type governance is nodig om op effectieve en efficiënte wijze de doelen uit de 
SMA te realiseren? Om de doelen uit de SMA te kunnen bereiken is aandacht voor adequate sturing, 
aanpak, schaal, democratische legitimatie en organisatie een vereiste. De planning is erop gericht om 
medio februari 2020 het proces en plan van aanpak uitgewerkt te hebben, in maart 2020 gevolgd door 
een go/no go van het Algemeen Bestuur. Voor het ontwikkeltraject governance regionale 
samenwerking is ook een tijdelijke klankbordgroep met raadsleden ingesteld om het proces van nabij 
te kunnen volgen en voeden. 

4. Regionale Energie- en Klimaat Strategie Hart van Brabant
De Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) brengt in kaart hoe en waar energie kan worden 
bespaard en duurzaam opgewekt. Uiteindelijk moet de REKS een elektriciteitbod bevatten, inzicht 
geven in de warmtevraag en warmtebronnen en een structuur voor samenwerking bieden. De 
planning gaat ervan uit dat het concept van de REKS voor 1 juni 2020 langs de colleges van 
gemeenten, de besturen van de waterschappen en de provincie gaat. Op grond van een inventarisatie 
van beschikbare hernieuwbare bronnen, pijplijnprojecten en een inschatting van te plaatsen 
zonnepanelen op grote bedrijfsgebouwen in de regio, wordt uitgegaan van een opgave van zo’n 450 
Kwh tot 2030. Dat komt voor de regio als geheel neer op ongeveer 40 windmolens van 3 MW en 270 
ha zonnevelden. Op dit moment is een voorkeursscenario in voorbereiding dat in het eerste kwartaal 
van 2020 aan de gemeenteraden wordt gepresenteerd. De REKS besteedt daarnaast aandacht aan 
klimaatadapatie. De regio wil namelijk een klimaatbestendige regio zijn. Daarom zijn er klimaatkaarten 
gemaakt die laten zien waar verdroging plaatsvindt en waar hittestress een probleem is. 
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De opwekking van duurzame energie heeft ook gevolgen voor het landschap. Het is daarom van 
belang dat ook wordt gekeken naar de gebiedskenmerken en mogelijke wettelijke beperkingen.

5. Arbeidsmigranten
Op grond van gemeentelijke inventarisaties en het rapport van Companen uit 2017 zijn de 
uitgangspunten vastgesteld voor de regionale samenwerking op het gebied van de huisvesting van 
arbeidsmigranten. Afgesproken is onder meer dat gemeenten zelf aan de slag gaan met de uitwerking 
van beleid en het vinden van geschikte locaties voor arbeidsmigranten. De vastgestelde routekaart 
huisvesting arbeidsmigranten is hierbij een goede richtlijn voor nadere uitwerking. De regionale 
werkgroep arbeidsmigranten heeft voorgesteld om een aantal zaken samen op te pakken. 
Geprioriteerd is onder meer het in beeld brengen van de voor- en nadelen van verschillende 
huisvestingsvormen. Op 30 januari 2020 is in Abdij Mariënkroon in Nieuwkuijk een bijeenkomst over 
arbeidsmigranten gepland. Deze bijeenkomst wordt door de Regio Hart van Brabant in samenwerking 
met de provincie Noord-Brabant georganiseerd. De bijeenkomst is erop gericht ervaringen uit te 
wisselen tussen bestuurders van gemeenten en informatie op te halen bij stakeholders.

6. Perspectief op Bouwen en Wonen
Vanuit de Regio Hart van Brabant wordt in de komende periode een langjarig Perspectief op Bouwen 
en Wonen opgesteld met hierin een regionale visie op die thema's die de negen gemeenten 
gezamenlijk belangrijk vinden en in regionaal verband vorm willen geven. Dit langjarig perspectief 
vervangt het Regionaal Woonkader. Leidraad zijn de actielijnen en richtinggevende principes van de 
Brabantse Agenda Wonen. Onderdeel is een regionaal actieprogramma voor de kortere termijn. Het 
perspectief moet uiteindelijk (ook) de basis vormen voor een constructieve regionale afstemming. De 
vaststelling is eind 2020 gepland.

7. Omgevingsdienst Midden- en West Brabant
Sinds 2013 maakt onze gemeente onderdeel uit van de gemeenschappelijke regeling 
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) voor de uitvoering van taken op het gebied van 
omgevingsrecht. Destijds hebben we de keuze gemaakt om hierin uitsluitend de verplichte onderdelen 
(wettelijk basistakenpakket) onder te brengen. Dit betekende dat de OMWB slechts voor een deel van 
de bedrijven verantwoordelijk werd voor de vergunningverlening, toezicht en handhavingstaken (VTH-
taken) en dat de gemeente voor de meeste bedrijven (zogenaamde niet-basistaakbedrijven) zelf het 
bevoegd gezag bleef. Gelijktijdig met de oprichting van de OMWB zijn in 2013 alle gemeentelijke 
milieutoezichthouders daar in dienst getreden. Het praktische gevolg hiervan was dat er in de 
afgelopen jaren nauwelijks werd ingezet op de VTH-taken bij de niet-basistaakbedrijven. Juist die 
bedrijven blijken echter kwetsbaar voor ondermijnende criminaliteit. Om verdere ongewenste impact 
op de leefbaarheid tegen te gaan, verzorgt de OMWB  daarom vanaf 1 januari 2020 ook de VTH-
taken voor niet-basistaakbedrijven in onze gemeente.

De Langstraat

1. Programma Ondermijning
In de afgelopen jaren zijn, eerst met name in Noord-Brabant, maar recentelijk ook landelijk, vele 
initiatieven ontplooid om ondermijning te bestrijden. Het toepassen van een bestuurlijke aanpak van 
georganiseerde misdaad maakt daarvan al sinds enkele decennia deel uit. Nieuwe structuren zijn 
gevormd, zoals de Regionale Informatie- en Expertisecentra (RIEC’s) om een integrale aanpak van 
ondermijning te coördineren en te bevorderen. In 2012 werd de Taskforce B5 opgericht, die nu onder 
de noemer Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland, de provincies Noord-Brabant en Zeeland bestrijkt. Op 
landelijk niveau werd in 2017 de Toekomstagenda Ondermijning vastgesteld en is begin 2018 het 
Strategisch Beraad Ondermijning (SBO) in het leven geroepen om daaraan uitvoering te geven. Dit 
brede palet aan beleidsmaatregelen en uitvoeringsinitiatieven laat onverlet dat ondermijning inmiddels 
een hardnekkig en diepgeworteld fenomeen is, waar de overheid en de samenleving met een 
langetermijnperspectief aan moeten werken. Dit besef leeft ook bij de gemeenten in De Langstraat. 



5

Daarom hebben zij, samen met Tilburg University, het initiatief genomen om te komen tot een 
programma dat de gemeenten ondersteunt bij het ontwikkelen van concrete handelingsperspectieven. 
Deze dienen niet alleen bruikbaar te zijn om de ondermijningsproblematiek in De Langstraat te 
beteugelen, maar ook voor andere gemeenten met een vergelijkbare schaal en omvang. Jaarlijks 
worden tijdens de uitvoering van het programma concrete deelprojecten uitgewerkt. Daarbij worden 
ook de precieze activiteiten ingevuld en de expertise die vanuit Tilburg University wordt ingezet om de 
voorliggende vragen te helpen beantwoorden. Omdat er aan het instellen van een leerstoel  
(oorspronkelijk idee) veel vormvereisten zijn verbonden, is in gezamenlijk overleg gekozen voor een 
Programma Ondermijning waarin gebruik wordt gemaakt van verschillende invalshoeken en 
expertises van diverse hoogleraren. In december jl. is er een subsidieaanvraag gedaan bij de 
provincie Noord-Brabant om het programma financieel te ondersteunen. Begin 2020 is een concrete 
start met het programma gemaakt.

2. Actieplan Economie Langstraat 2018-2021
Begin 2019 is het bestaande economisch uitvoeringsprogramma omgezet naar een Actieplan 
Economie Langstraat 2018-2021. Dit actieplan is een praktische uitwerking van het economisch beleid 
in De Langstraat, zoals neergelegd in het Economisch Programma Langstraat. De drie speerpunten 
zijn: 

 verbetering van de aansluiting tussen bedrijfsleven en onderwijs;
 huisvesting van arbeidsmigranten;
 versterking van de leisuresector.

3. Regionaal Buro voor Toerisme De Langstraat
Op 18 november jl. is de merkstrategie van het Regionaal Buro voor Toerisme (RBT) De Langstraat 
gelanceerd. Hieraan voorafgaand is de identiteit bepaald. Vestingstad Heusden is met een aparte 
identiteit en merkstrategie opgenomen. Met vergroting van de aantrekkingskracht van De Langstraat 
als missie en meer (inter)nationale bezoekers als gevolg, wil het RBT ondernemers handvatten geven 
en helpen om beter zichtbaar te worden. Op deze manier werkt het RBT komend jaar samen aan 
verdere ontwikkeling en inrichting van De Langstraat om de verblijfsduur te vergroten en de 
bezoekfrequentie te verhogen. 

4. ‘Visit Brabant’ en ‘Brabant is Open’
Voor 2020 is onze gemeente opnieuw de samenwerking aangegaan als tradepartner met ‘Visit 
Brabant’ om de vesting Heusden als een van de parels in de markt te zetten bij (inter)nationale 
bezoeken. Om aan de doelstellingen voor meer bezoekers en meer bestedingen invulling te geven, 
richten zij zich op het verleiden van de (inter)nationale shortbreakmarkt (korte vakanties). In 2020 ligt 
de focus met name op het benutten van de kansen op de Duitse markt. Deelname aan de campagne 
‘Brabant is Open’ duidt de typisch Brabantse gastvrijheid en het karakter van de Brabanders. Locals 
spelen een hoofdrol in deze campagne om te kunnen komen tot een shortlist voor een bezoek aan 
Brabant. Zij laten bezoekers hún Brabant zien door juist die parels onder de aandacht te brengen die 
geen standaardonderdeel van reisgidsen vormen. Influencers delen de relevante content op social 
media en het RBT is de uitvoerende partner in deze.

5. Leather made smart
In samenwerking met Rabobank De Langstraat e.o. verkennen de Langstraatgemeenten of er binnen 
de schoen- en lederindustrie tot een betere samenwerking gekomen kan worden. Bijvoorbeeld op het 
gebied van de aansluiting tussen bedrijfsleven en onderwijs of het testen van materialen. De schoen- 
en lederindustrie kent in onze regio namelijk niet enkel een rijke geschiedenis maar is nog steeds een 
belangrijke sector.  

Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL)
Provinciale Staten hebben in juni 2018 de provinciale inpassingsplannen (PIP’s) voor GOL-Oost en 
GOL-West vastgesteld. In september 2018 is een nieuwe versie vastgesteld. Door 29 instellingen en 
particulieren is beroep ingesteld bij de Raad van State. 
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De zitting bij de Raad van State werd aanvankelijk verwacht in het vierde kwartaal van 2019. Naar 
verwachting wordt dat nu maart 2020. Ondertussen is de aanbesteding opgestart. Met de beoogd 
opdrachtnemer worden de plannen momenteel verder uitgewerkt. De gunning van de opdracht vindt 
pas plaats na het onherroepelijk worden van de PIP’s. Als de PIP’s rond de zomer van 2020 
onherroepelijk worden, wordt in het najaar van 2020 gestart met de daadwerkelijke uitvoering.

Onderdeel van de GOL-plannen is de aanleg van een snelfietsroute tussen Waalwijk en 
‘s-Hertogenbosch. Hiervoor is een afzonderlijke bestuursovereenkomst opgesteld. Met verwijzing naar 
de afspraken uit deze bestuursovereenkomst heeft de gemeente Heusden als penvoerder mede 
namens de gemeente Waalwijk een subsidieaanvraag ingediend voor de aanleg van de snelfietsroute. 
In december 2019 is hierop een toekenningsbeschikking ontvangen van de provincie Noord-Brabant.

Vanuit voornoemde bestuursovereenkomst is ook een voorzet gegeven voor fietsstimulering via een 
werkgeversbenadering binnen de Gebiedsgerichte Aanpakken Verkeer en Vervoer (GGA’s) regio 
’s-Hertogenbosch en Midden-Brabant. Evenals in 2018, zijn ook in 2019 subsidieaanvragen ingediend 
om dit programma meerjarig handen en voeten te kunnen geven. Samen met het parkmanagement 
wordt een traject doorlopen, zowel voor, tijdens als na realisering van de snelfietsroute. Op 
9 december jl. is een inspiratiebijeenkomst met fietsambassadeurs gehouden.

Aardgasvrije wijken
In 2018 heeft het Rijk een oproep gedaan aan alle gemeenten in Nederland om proeftuinprojecten 
voor aardgasvrije wijken in te dienen. De eerste 27 proeftuinen zijn in oktober 2018 geselecteerd. Om 
meer gemeenten de gelegenheid te geven ervaring op te doen, wordt in 2020 het aantal proeftuinen 
uitgebreid. Gemeenten zijn inmiddels uitgenodigd om in een tweede ronde voorstellen in te dienen. Er 
wordt bekeken of de kern Hedikhuizen een voldoende sterke businesscase biedt om voor 1 april 2020 
tot een aanvraag te komen.

Groen-blauwe structuren

1. Ecologische verbindingszones
Wij hebben subsidie aangevraagd voor de ecologische verbindingszones langs de Voordijk en de 
Baardwijkse Overlaat. Momenteel wordt gewacht op de beschikkingen vanuit het Groen 
Ontwikkelfonds Brabant. Verder maakt de beoogde ecologische verbindingszone langs de 
Hedikhuizense Maas onderdeel uit van een subsidieaanvraag met partners uit het Groene Woud bij 
het Groen Ontwikkelfonds Brabant. Voor de uitwerking van dit project in het buitengebied wordt een 
samenwerkingsovereenkomst tussen Het Groene Woud, betrokken gemeenten en waterschappen 
opgesteld.

2. Van Gogh National Park
Het Van Gogh National Park is bedoeld als vliegwiel voor de gezamenlijke integrale ontwikkeling van 
natuur, landschap, cultuur en regionale economie in relatie tot de grote ruimtelijke opgaven waarvoor 
we staan. Het park is nadrukkelijk geen museumlandschap maar een samenwerkingsconcept om te 
werken aan een kwalitatief hoogwaardig landschap van de toekomst. De waarden waarvoor Van 
Gogh stond, vormen de basis. Dit houdt in experimenteel en non-conformistisch, verbeeldingskracht, 
passie voor natuur en landschap, liefde voor het alledaagse en de ploeterende mens. Alle  gemeenten 
binnen het gebied hebben op 10 oktober jl. een samenwerkingsovereenkomst ondertekend waarna 
alle ondertekenaars een Raad van Advies vormen. Daarnaast vormen de deelnemende gremia een 
Stuurgroep waaruit een Board is samengesteld die besluiten voorbereidt en operationele keuzes 
maakt. Wethouder Van der Poel is lid van deze Stuurgroep. Er is en wordt momenteel hard gewerkt 
aan de afronding van een masterplan. Dit masterplan vormt de basis voor de aanvraag bij het 
ministerie om de status van Nationaal Park te krijgen. Gedeputeerde Staten zullen aan de hand van 
dit masterplan uiterlijk 1 april 2020 een formele aanvraag indienen bij het ministerie. 
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3. Loonse en Drunense Duinen (Gebiedsopgave plus schil en Nationaal Park) 
Voor de Loonse en Drunense Duinen, inclusief schil, hebben de deelnemende partijen gezamenlijk 
een gebiedsagenda opgesteld. Deze is in maart 2019 vastgesteld en daarna vrijgegeven voor het 
raadplegen van de achterban. In de raadsinformatievergadering Ruimte & Duurzaamheid van 
27 november jl. hebben de verantwoordelijk wethouders, voor het Van Gogh National Park en de 
gebiedsopgave plus schil, een presentatie gegeven over de huidige stand van zaken. De komende tijd 
wordt een uitvoeringsagenda gemaakt. Hierbij wordt gestreefd naar samenhang met reguliere 
werkzaamheden en ambities vanuit het National Park. De betrokken partners spannen zich 
gezamenlijk in voor de uitvoering. Vanuit het aanwezige commitment bij alle deelnemende partijen, 
wordt gezocht naar een nieuwe governancestructuur die aansluit bij die voor het Nationaal Park De 
Loonse en Drunense Duinen. Een governancemodel dat ook los kan staan van de regionale inbedding 
heeft de voorkeur om de voortgang niet enkel afhankelijk te maken van overheidspartijen.

MIRT-verkenning A2
Tussen de knooppunten Deil en Vught kampt de A2 momenteel met doorstromingsproblemen. Binnen 
de nationale wegenstructuur is dit wegvak een grote bottleneck. Verkeersprognoses, die uitgaan van 
toekomstige ontwikkelingen in de economie, demografie, gebiedsontwikkeling en aanpassingen in het 
netwerk laten een autonome groei van het verkeer zien met de daarbij behorende fileproblemen. 
Om deze reden is er een samenhangend pakket aan maatregelen opgesteld. De uitwerking van de 
maatregelen op de A2 voor de langere termijn vindt plaats in de zogenaamde MIRT-verkenning. In 
deze MIRT-verkenning worden diverse alternatieven voor uitbreiding en ontvlechting van de A2 
onderzocht. Daarnaast wordt ook naar alternatieven gekeken waarbij er geen of minimale 
infrastructurele maatregelen worden genomen. Bijvoorbeeld het pakket aan quickwins dat voor de 
korte termijn is geformuleerd en Smart Mobility-oplossingen.

Onderdeel van het pakket aan quickwinmaatregelen binnen het MIRT-programma A2 
Deil-’s-Hertogenbosch/Vught is het verbeteren van de openbaar vervoer (OV-)knooppunten. Waalwijk 
en Drunen maken hier deel van uit. Doel van deze quickwins is om automobilisten, die nu in de spits 
gebruik maken van de A2, te verleiden tot openbaar vervoer of collectief vervoer. In dit perspectief is 
het P&R-terrein bij het Ei van Drunen in beeld. In maart 2020 wordt een indeling gemaakt in 
maatregelen met een hoge, gemiddelde en lage prioriteit door een hiervoor ingestelde stuurgroep. De 
maatregelen met een hoge prioriteit krijgen een budget toegekend en kunnen worden uitgevoerd (of 
zo nodig, verder worden uitgewerkt). Maatregelen met een gemiddelde prioriteit krijgen op een later 
moment budget toegewezen wanneer blijkt dat er nog budget over is na uitwerking en/of uitvoering 
van de maatregelen met hoge prioriteit. Wanneer (in tijd) maatregelen met een gemiddelde prioriteit 
aanspraak kunnen maken op het budget moet nog worden bepaald. 


