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Metropoolregio Eindhoven: 
transitie naar een bestuurlijk netwerk

- Nieuwe uitdaging, nieuwe aanpak

- SRE te bureaucratisch

Samenwerking terug bij de gemeenten:

- Multilevel governance

- Focus op regionaal strategische 

opgaven

https://youtu.be/ndrl8ZaX5is


Metropoolregio Eindhoven: de Brainport regio



Metropoolregio als bestuurlijk netwerk

- Vrijwillig maar niet vrijblijvend

- De opgaven en besluitvorming liggen bij de gemeenten

- Maatwerk per opgave

- Triple helix samenwerking

- Werken op verschillende schaalniveaus



Hoe is de regionale samenwerking 
georganiseerd?



Samenwerken in werkplaatsen



Betrokkenheid raadsleden

Inhoud

• Algemeen: GR; Regionale Agenda; begroting; 

werkprogramma’s (bij vaststellen begroting)

• Afspraken etc. uit werkplaatsen: besluitvorming altijd 

bij gemeenten zelf

Vorm

• Raadsledenbijeenkomsten 

(2x per jaar)

• Raadstafel21 (4x per jaar)

• Bijeenkomsten georganiseerd 

vanuit werkplaatsen



Ambtelijke organisatie

• Ondersteuning door kleine 

ambtelijke organisatie

• 23 fte, 18 fte 

netwerkregisseurs

• In 2014 nog 60 fte (incl. 

WGR+)



Inwonerbijdrage € 9,82  

€ 3.715, 38%

€ 2.546, 26%

€ 3.554, 36% Regionale opgave

Brainport

Stimuleringsfonds



Ervaringen tot nu toe

• Regionale strategische opgaven versus concrete 

resultaten

• Slagkracht versus draagvlak

• Maatwerk versus uniformiteit

• Loslaten versus spelregels en invloed

• Rapport:

• Complex

• Vrijblijvend

• Beperkt eigenaarschap

Versterking bestuurlijk netwerk en samenwerking triple helix 

transitie naar bestuurlijk netwerk vraagt tijd, 

doorzettingsvermogen en dialoog



Meer informatie

• www.metropoolregioeindhoven.nl

http://www.metropoolregioeindhoven.nl/
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Samenwerking Mobiliteit



Aanleiding Bereikbaarheidsagenda 

 Niet doorgaan plan “De Ruit”



 Niet doorgaan plan “De Ruit”

 Opgave Brainport-Oost blijft

 Rijk: “Kom met alternatief pakket

(voor Zuid-Nederland)”

 Resultaat: 

Bidbook Bereikbaarheid Zuid- Nederland

=>

 Overeenstemming maatregelenpakket Zuid-Nederland

Aanleiding Bereikbaarheidsagenda
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 Slim / Smart Mobility

 Co-modaal

 Connectief

 Gebruiker centraal

 Kwaliteit leefomgeving

Strategie: mobiliteitsconcept 

Duurzaam Slim Verbonden 



 Spreiden:

vervoerswijze, tijd en route

 Stimuleren keuzes door informatie en 

aanbod

 Betrekken partijen met invloed

op mobiliteitswens

 Ontwikkeling en inzet

nieuwe technieken

 Méér dan ITS:

transitie i.p.v. verlenging

Slim / Smart Mobility
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Co-Modaliteit

 Hoe vormen modaliteiten samen het beste systeem?

 Slimme individuele keuzes
• afgestemd, voor collectief rendement

• rekening houdend met verschillen in mogelijkheden

 Robuuste vervoerssystemen en netwerken

voor fiets, OV en auto 

 Goede verknoping van deze systemen

(overstapmogelijkheden)



Connectief

 Goed verbonden

met andere regio’s

 Lucht, spoor, auto



Werkwijze

 Sterke relaties identificeren



Werkwijze

 Sterke relaties identificeren

 In relaties mobiliteitsconcept vorm geven
• met betrokken partijen: subregionaal



Resultaat: maatregelenpakketten 



En nu?

 Uitvoering Bereikbaarheidsagenda

buiten Metropoolregio Eindhoven
• ambtelijke organisatie: programmateam

• aansturing door wethouders (POHO), deels gedelegeerd aan

‘Werkplaats’ (selecte groep wethouders)

• subregionale samenwerking

 Mobiliteit: 

sterke behoefte aan operationele samenwerking
• POHO (5x jaar) en ambtelijk overleg

• GGA-coördinator

• Werkprogramma gemeenten + gezamenlijke subsidieaanvraag

• Focus Werkplaats op uitvoering



Uitdagingen (1)

 Aandacht voor middellange en lange termijn
• Visie en strategie uitbouwen

 Nieuw elan 
• Bereikbaarheidsagenda snel resultaat,

voor komende jaren genoeg uitdaging

• Meenemen colleges en raden
o belang regionaal denken (samen)

o nieuw mobiliteitsdenken (slim, co-modaal, connectief) 

o taal

o betrokkenheid

• Overige taken Werkplaats (naast uitvoering en afstemming)

o generator ontwikkeling

o draagvlak / inspiratie / motivatie / netwerk / …

o quadruple helix, social design, nieuwe ideeën, 

voor komende jaren genoeg uitdaging



Uitdagingen (2)

 Meerwaarde door koppelen uitdagingen

 Breder dan mobiliteit => ‘organische’ regionale agenda
• Bekend en gewaardeerd

• Flexibel

• Bekend en gedragen regionaal belang

• Integraal gesprek

 Inhoudelijke kansen benutten

• Duurzaamheid (inclusief klimaatadaptatie en energietransitie)

• Smart Mobility breed (>> auto en weg)

• Combinaties
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Naar een energieneutrale regio



Aanvliegroute: Ruimte voor energie

Momentum: Integrale Strategie Ruimte
• Afstemming en kennisuitwisseling
• Kader voor lokale omgevingsvisies
• Input voor de provinciale omgevingsvisie
• Zie ook: https://metropoolregioeindhoven.nl/thema-s/strategie-ruimte

 Kans voor impuls regionaal beleid ‘energie’ 
• Energie heeft ruimte nodig

 Bestuurlijk trekkers: Paul van Liempd i.s.m. Mathijs Kuijken

https://metropoolregioeindhoven.nl/thema-s/strategie-ruimte


De regionale opgave



Traject ‘Ruimte voor Energie’

Tijdens atelier-sessies verbinding gezocht 
tussen stakeholders uit bedrijfsleven, 
overheid, onderzoeksinstellingen en 
belangenorganisaties

Want: 
kansenkaart is geen eindproduct, 
maar moet een vliegende start krijgen 
in coalities, nieuwe projecten



Eindresultaat ‘Ruimte voor energie’



Momentum, maar hoe organiseren we dat?

Welke rol wil en kan de Metropoolregio hierin spelen?

Zoektocht: hoe te organiseren binnen bestaande

structuur en werkwijze Metropoolregio Eindhoven?

Steeds meer steun vanuit bestuurders om dit op 

regionale schaal op te pakken



En nu:

• Commitment uitgesproken door bestuurders
• Voorstel financiële bijdrage € 200.000

 Aan de slag met regionale energiestrategie, 
vanuit netwerk-gedachte:
• Aansturing door Regionale Energie Alliantie
• Focus op uitvoeringskracht - het aanjagen 

van initiatieven en het verder brengen van 
succesvolle projecten in de regio

• Onze rol: faciliteren, verbinden, aanjagen, 
zoeken naar financiering, vormen 
gelegenheidscoalities 
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Hans van de Louw
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Wonen binnen de 

Metropoolregio Eindhoven



Hans van de Louw

• Netwerkregisseur Wonen

• Gestudeerd en wonend in Nijmegen

• Jurist vastgoed & openbare ruimte gemeente Zevenaar

• Vastgoedmanager gemeente Arnhem

• Genietend van regio Arnhem-Nijmegen



Getto aan de Rijn / Waal?



The Golden Circle



Waarom?



Hoe?

Wonen Metropoolregio Eindhoven

https://www.youtube.com/watch?v=WvUxIS0Qu6I


De werkplaats onderzoekt, agendeert, 
reflecteert en inspireert

Vijf uitgangspunten: 

1. Vanuit de samenhang van de regio

2. Verder kijken dan korte termijn

3. Niet politiek

4. Samen met woningmarktpartijen

5. De werkplaats besluit niks



Werkplaats Wonen

• 1 wethouder per subregio

• Corporaties

• Marktpartijen

• Onderwijs

• Woonconsumenten

• Provincie

• Zorginstellingen

• Investeerders



Wat

• 1 Woningmarktregio

• Woonwensonderzoek Z-O Brabant

• Regionale verklaring huisvesting arbeidsmigranten

• Scenariotraject met corporaties



Waarom, hoe, wat?



Samenwerken niet eenvoudig, maar…




