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Geachte heer, mevrouw,
Op dinsdag 10 mei heeft het college de strategische visie voor De Peel, ‘De Peel maakt
het in Brainport’ en de Economische Agenda 2016-2020 ‘De Peel maakt het in Brainport –
Samen werken aan een adaptieve economie in De Peel’ vastgesteld. Beide documenten
zijn ontwikkeld in opdracht van de acht Peelgemeenten (Asten, Deurne, Helmond, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Laarbeek, Nuenen c.a. en Someren).
Deze raadsinformatiebrief gaat in op de totstandkoming van beide documenten en het
vervolg. Als bijlage bijgevoegd bij deze RIB treft u de volgende documenten aan: Strategische visie ‘De Peel maakt het in Brainport’ en de Economische Agenda 2016-2020 ‘De
Peel maakt het in Brainport – Samen werken aan een adaptieve economie in De Peel’.
Een coalitie van Doeners heeft ‘stip’ bepaald
Een groep Peellanders, die zich de Coalitie van Doeners noemen, heeft in 24 uur toegewerkt naar een ambitieuze stip op de horizon. Een stip die bedrijven, bestuurders, bollebozen en bewoners van De Peel inspireert, verbindt en uitdaagt om samen te werken. De
stip vormt de strategische visie en is het uitgangspunt voor de Economische Agenda De
Peel 2016-2020 die in maart 2016 aan de bestuurders Economie is aangeboden.
Beide documenten zijn vormgeven samen met belangrijke partijen uit de multiple helix (speelveld van overheid, onderwijs, ondernemers en samenleving)
Met de integrale toekomstvisie voor De Peel geven de Peelgemeenten invulling aan bovenlokale strategievorming en worden daarmee een belangrijke partner voor de overige
partijen binnen het economische speelveld. Beide documenten zijn gelijktijdig en in nauwe samenhang vormgegeven met behulp van alle belangrijke partijen uit de multiple
helix. Er is daardoor breed draagvlak ontstaan. Beide documenten vormen een stevige
basis voor de verdere uitwerking van economische ontwikkeling in De Peel. De Peel wordt
daarmee een stevigere gesprekspartner in de regio, Brainport en hiermee ook een relevante partij voor Europese, nationale en provinciale stimuleringsprogramma's, subsidies
en andersoortige ondersteuning wat resulteert in een krachtigere economische ontwikkeling van De Peel.
Een concrete en heldere koers is uitgezet
De agenda vormt een basis voor een gemeenschappelijke koers, waarbij gemeenten op
basis van lokale relevantie kunnen kiezen in bepaalde onderwerpen de lead te nemen,
actiever te participeren, dan wel een meer volgende rol te kiezen. De agenda sluit aan bij
de visie van Brainport, Next Generation. Tevens sluit de agenda aan bij het provinciaal
bestuursakkoord 'Beweging in Brabant'. Hierin geeft de provincie aan dat economische
ontwikkeling een majeure rol speelt binnen regionale ontwikkeling en waarin de Provincie
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aangeeft een rol te willen vervullen als facilitator, initiator en ondersteuner om van Brabant dé innovatieregio van Europa te maken.
Het doel is dat het in 2030 in De Peel nog aantrekkelijker en waardevoller is om
te wonen, werken en recreëren
De Peel excelleert dan in circulaire economie en is dé werkplaats voor vernieuwing in
Brainport. Dit doen we als overheid door te faciliteren en door de multiple helix de ruimte
te geven om:
 Te bouwen op de krachtige waarde van het gebied (pionieren, doe-mentaliteit) door
Samen Zelf Doen;
 De trots op de Peelparels te voeden;
 Open samen te werken: bedrijven onderling en bedrijven met bestuurders en kennisinstellingen;
 Te focussen op circulaire economie.
Met de economische agenda De Peel 2016-2020 wordt er concreet invulling gegeven aan
de economische ontwikkeling van De Peel. Op termijn volgen ook een ruimtelijke- en een
leefbaarheidsagenda.
Kwartiermaker gaat aan de slag
Dit alles is reden om binnen De Peel een kwartiermaker aan te stellen die, in samenspraak met de partners, een voorstel uitwerkt op welke manier de samenwerking en
organisatie het beste vorm kan worden gegeven. Naast de gemeenten worden ook de
deelnemers aan het ambitiedocument en de economische agenda van De Peel bevraagd.
Aangezien een adequate samenwerkings- en uitvoeringsorganisatie kosten met zich mee
brengt, werkt deze kwartiermaker ook een voorstel uit hoe de financiering plaatsvindt.
Het streven is om in juli 2016 te komen tot bindende afspraken tussen de partners en de
provincie Noord-Brabant, om door middel een meerjarige programmering de uitvoering
effectief en efficiënt ter hand te kunnen nemen.
18 mei is er een feestelijke themabijeenkomst over dit onderwerp
Eerder heeft u als Raad al een persoonlijke uitnodiging ontvangen voor de feestelijke
bijeenkomst rondom dit onderwerp op 18 mei 2016 in Milheeze. Nogmaals wil ik u bij
deze van harte uitnodigen bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn.
Wethouder
Nicole Lemlijn

Deze Raadsinformatiebrief is een coproductie van de Peelgemeenten (Asten, Deurne,
Helmond, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Laarbeek, Nuenen c.a. en Someren)
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