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Via deze memo wil ik u graag informeren over het voortgangsbericht dat aan de 
leden van de voorzitters van de portefeuillehoudersoverleggen Ruimte en Mobiliteit 
is aangeboden inzake het MIRT onderzoek verstedelijking en bereikbaarheid in de 
Brainportregio.

In het bestuursakkoord is vastgesteld dat wij samen met gemeenten werken aan 
regionale mobiliteitsplannen met bijbehorende gezamenlijke investeringen en een 
gezamenlijke lobby richting het Rijk. Als uitwerking hiervan voeren we samen met 
Rijk en de gemeente Eindhoven het MIRT-onderzoek verstedelijking en 
bereikbaarheid voor de Brainportregio uit. Dit doen we in afstemming met de regio
gemeenten én met inbreng van bedrijfsleven en kennisinstellingen. Het doel van het 
MIRT-onderzoek is inzicht in de urgentie, aard, omvang, en aanpak van de 
samenhangende opgaven op het gebied van verstedelijking en bereikbaarheid in de 
Brainportregio. Op basis van dit beeld worden strategische hoofdkeuzes gemaakt. 
Het streven is om in het BO MIRT in het najaar beslissingen te nemen over een 
ontwikkelpad inclusief maatregelenpakket. De maatregelen zijn erop gericht dat de 
Brainportregio ook in de komende 20 jaar haar koppositie op economisch terrein 
zal behouden en waar mogelijk versterken. Dit vraagt om een samenhangende 
aanpak van de verstedelijking en de bereikbaarheid.
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In het voortgangsbericht wordt inzicht gegeven in de stappen van de komende 
periode en de manier waarop onder andere gemeenteraden en Provinciale Staten 
worden betrokken. Voor de zomer wordt nog een informatiebijeenkomst 
georganiseerd. Hierbij bent u ook van harte welkom. Wij zullen u nader informeren 
zodra meer bekend is over deze bijeenkomst.

Met vriendelijke groet, 

C.A. van der Maat
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Voortgangsbericht MIRT-onderzoek Brainportregio

Beste leden van de PoHo's Mobiliteit en Ruimte,

Zoals bekend werken Rijk, provincie en gemeente Eindhoven aan het MIRT-onderzoek voor 
de Brainportregio. Dit doen we in afstemming met de regio-gemeenten én met inbreng van 
bedrijfsleven en kennisinstellingen. In dit voortgangsbericht geven wij u inzicht in de stappen 
van de komende periode en de manier waarop wij onder andere gemeenteraden en 
Provinciale Staten betrekken.

Inzicht in verstedelijking - bereikbaarheid 2030-2040
Het doel van het MIRT-onderzoek is inzicht in de urgentie, aard, omvang, en aanpak van de 
samenhangende opgaven op het gebied van verstedelijking en bereikbaarheid in de 
Brainportregio. Op basis van dit beeld worden strategische hoofdkeuzes gemaakt. Het streven is 
om in het BO MIRT in het najaar beslissingen te nemen over een ontwikkelpad inclusief 
maatregelenpakket. De maatregelen zijn erop gericht dat de Brainportregio ook in de komende 
20 jaar haar koppositie op economisch terrein zal behouden en waar mogelijk versterken. Dit 
vraagt om een samenhangende aanpak van de verstedelijking en de bereikbaarheid.

In het onderzoek richten we ons primair op het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) waarin het 
overgrote deel van de ruimtelijke opgaven voor wonen en werken (zoals afspraken uit de 
Woondeal) en de bereikbaarheidsopgaven landen. We nemen bovendien majeure 
ontwikkelingen en oplossingsrichtingen in het MRE-gebied, of zelfs in een groter gebied, mee als 
die van invloed zijn op de opgaven in de Brainportregio. Daar waar de maatregelen zullen 
plaatsvinden spreken we van het plangebied. De effecten van de maatregelen worden voor een 
groter gebied (Brabant Noordoost, Midden-Brabant en zuidwaarts) in beeld gebracht. Dit grotere 
gebied is het onderzoeksgebied.

Rijk, provincie en gemeente Eindhoven hebben met elkaar de ambitie uitgesproken om in 
het Bestuurlijk Overleg MIRT van november van dit jaar met elkaar wederkerige, bestuurlijke 
afspraken, ondersteund door regio en andere triple-helixpartners, te maken over de manier 
waarop partijen gaan samenwerken aan realisatie van onze visie. Daarom wordt er in een 
hoog tempo aan het onderzoek wordt gewerkt.

Overheid, markt en kennisinstelling werken samen
We werken in het onderzoek met vele partijen aan de totstandkoming van drie onderdelen:
1. het gezamenlijk vaststellen van een Feitenrelaas;
2. het opstellen van ontwikkelingsperspectieven en het afwegen daarvan;
3. het opstellen van adaptieve ontwikkel paden.

Ad 1.
Het Feitenrelaas bevat feiten over economie, wonen en bereikbaarheid die relevant zijn voor 
het MIRT-onderzoek en komt tot stand op basis van input van gerenommeerde instituten en 
onderzoeksresultaten uit de afgelopen periode. Het Feitenrelaas is een momentopname. Het 
vormt de basis voor het onderzoek en is als zodanig ook door de Bestuurlijke Adviesgroep 
vastgesteld. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het toevoegen en nader uitwerken 
van enkele onderdelen.
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Ad 2 en 3.
Aan het samenstellen van de Ontwikkelperspectieven dragen velen, publiek en privaat, hun 
steentje bij. Momenteel worden deze ontwikkelperspectieven vormgegeven. Daarvoor 
voeren we een aantal gesprekken met sleutelactoren om de uitdagingen en de opgave van 
de regio aan te scherpen en hebben we bovendien een uitvraag gedaan bij een groot aantal 
partijen om hun ideeën en initiatieven aan te reiken. Daarmee bouwen we verschillende 
ontwikkelperspectieven die we, deels kwantitatief en deels kwalitatief, zullen gaan 
beoordelen. Dit werken we na het zomerreces uit in ontwikkelpaden, een plan dat gericht is 
op realisatie.
Het is wenselijk om rond het zomerreces een aantal richtinggevende kaders voor 
verstedelijking en mobiliteit met elkaar af te spreken. Deze richtinggevende kaders komen 
voort uit het afwegen van verschillende ontwikkelperspectieven en het voeren van 'het 
goede gesprek' hierover.

Betrokkenheid van de regio en gemeenteraden
Met het MIRT-onderzoek beogen Rijk, provincie en gemeente Eindhoven afspraken te 
maken, onderling en met bedrijven, over de toekomstige verstedelijking en bereikbaarheid. 
Het is dan ook begrijpelijk dat de regionale bestuurders, maar ook de gemeenteraden 
betrokken willen worden bij het proces gericht op het maken van deze afspraken.
Wij geven dit op verschillende manieren vorm:

» De voorzitters van het PoHo Mobiliteit MRE en PoHo Ruimte SGE zijn lid van de 
Bestuurlijke Adviesgroep (BAG) die het MIRT-onderzoek begeleidt. De beide PoHo's 
worden periodiek op de hoogte gesteld van de ínhoud en voortgang van het 
MIRT-onderzoek.

» Met name in het traject waarin we de ontwikkelperspectieven bespreken organiseren 
wij een 'brede oploop' waarvoor de portefeuillehouders Mobiliteit en Ruimte van de 
regio worden uitgenodigd. Deze zal plaatsvinden in de week van 1 juni.

» Wij willen nog voor het zomerreces een bijeenkomst organiseren voor alle 
raadsleden en leden van Provinciale Staten (bijvoorbeeld een Raadstafel 
21-bijeenkomst I webinar).

We nodigen u als bestuurders en de leden van Raden en Staten ook na de zomer uit voor 
een bijeenkomst.

Verzoek om informatie te delen
Wij zijn ons bewust van zowel het belang van een voortvárend MIRT-onderzoek als basis 
voor afspraken tussen partijen als van het borgen van de betrokkenheid van alle partijen in 
de regio en de triple-helix. Om die reden verzoeken wij u als portefeuillehouder uw college 
en uw Raad over dit proces te informeren. Wij bieden u graag ondersteuning van het team 
van adviseurs dat verantwoordelijk is voor het MIRT-onderzoek aan.

Met vriendelijk groet,

Monique List 
bestuurlijk trekker 
MIRT-onderzoek

Antoinette Maas 
voorzitter PoHo Mobiliteit

Piet Machielsen 
voorzitter PoHo 
Ruimte
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