
waar het goed wonen, werken en leven is:

nu én in de toekomst

Samen werken we aan een regio

Samenwerkingsagenda overheden Noordoost-Brabant

Richting 2030 (Samenvatting)



Samenvatting
Er zijn uitdagingen die te groot zijn om als gemeente of waterschap alleen aan te gaan. Bijvoorbeeld 

omdat ze grenzen overschrijden, te ingewikkeld zijn of te duur zijn. Die opgaven vragen om een 

gezamenlijke aanpak. Regio Noordoost Brabant is daarvoor het platform. Deze agenda is de agenda 

van de samenwerkende overheden, zeventien gemeenten en twee waterschappen. De agenda focust 

zich op mobiliteit en ruimte, leefomgeving (onder andere klimaat en energie) en vestigingsklimaat.

Onze ambitie is een slimme, veerkrachtige regio, op weg naar een circulaire economie. Een regio 

waarin ruimte blijft om te pionieren. Waarin hard wordt gewerkt en het leven nog steeds goed is. Een 

regio ook waarin stad en platteland in balans zijn, elkaar waarderen en elkaar ook nodig hebben. Een 

regio met sterke steden met een menselijke maat en een leefbaar platteland dat aan de basis staat 

van een duurzame, slimme en maatschappelijk houdbare voedselproductie.

De uitdagingen voor Noordoost Brabant
We bevinden ons in een tijdperk waarin economie en maatschappij aan ingrijpende en snelle 

veranderingen onderhevig zijn. Zo neemt het belang van fossiele energie steeds verder af en 

schakelen we om naar duurzame energie. Ons klimaat verandert en vraagt om aanpassing van de 

inrichting van onze steden en het platteland. De verduurzaming van onze economie vraagt om 

andere vestigingsplaatseisen. En het draagvlak voor de traditionele landbouw neemt af. 

Kringlooplandbouw vormt daarop een eigentijds antwoord. Dit alles vraagt om goed geschoold 

personeel. En daarvoor zijn weer een aantrekkelijke leefomgeving en een goede bereikbaarheid van 

voorzieningen nodig. Maar door vergrijzing en het wegtrekken van jongeren staan die voorzieningen 

en daarmee de leefomgeving juist onder druk.

Samen op weg naar 2030
Onze opgaven vragen om een gezamenlijk handelingsperspectief en een opgavegerichte benadering, 

waarbij verschillende overheden op wisselende schaalniveaus samenwerken. Ook is de 

samenwerking met ondernemers en kennisinstellingen hierbij van groot belang. Deze agenda sluit 

aan op de strategische agenda’s voor de stichting AgriFood Capital en die van Regio Noordoost-

Brabant Werkt! (en vice versa). Dit zijn de agenda’s ter versterking van de economische structuur en 

het innovatievermogen van de regio en de arbeidsmarktaanpak.



De vijf opgaven uitgewerkt
Omgaan met én inspelen op veranderingen vormen dus de rode draad in deze nieuwe 

Samenwerkingsagenda. Die bestaat uit vijf hoofdopgaven:

1 | Vitale leefomgeving
Ons strategisch doel is een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving met sterke steden en een vitaal 

platteland, waarbij we nog nadrukkelijker de samenwerking opzoeken tussen stad en platteland. De 

kern van die samenwerking is elkaar opzoeken en gebruikmaken van elkaars kracht. Het platteland 

biedt daarbij een gezonde omgeving, met name als bron voor duurzame energiewinning, groen, 

water, biodiversiteit, ontspanning, vrijetijdsbesteding, nieuwe economische dragers en een 

duurzaam en gezond voedselproductiesysteem. De steden zijn daarbij krachtige economische 

motoren, ofwel centra van innovatie en verduurzaming, met de nodige belangrijke voorzieningen.

2 | Duurzaam bereikbaar
Ons doel is om Noordoost Brabant optimaal te verbinden met de omliggende regio’s. Binnen de regio 

zorgen we primair voor goede verbindingen voor fiets en (H)OV. We werken aan een verschuiving van 

autogebruik naar fiets en (H)OV, en bundelen ruimtelijke ontwikkelingen. Mobiliteit verduurzamen 

en voorzieningen voor iedereen bereikbaar houden.

3 | Aantrekkelijk vestigen
We werken aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat en biede ruimte voor de banen van de toekomst. 

We creëren voldoende ruimte voor innovatie- en experimenteerruimte in de sectoren waar de regio 

sterk in is. Hetzelfde geldt voor vernieuwende circulaire bedrijventerreinen. Ook zoeken we samen 

nieuwe bestemmingen voor vrijkomende agrarische bebouwing en industrieel erfgoed.



4 | Behoud van talent
We willen jongeren langer in Noordoost Brabant laten blijven wonen en jonge gezinnen terug laten 

keren naar onze streek. Daarmee willen we bijdragen aan knelpunten op de arbeidsmarkt en 

tegelijkertijd borgen we de leefbaarheid van de regio op de lange termijn.

5 | Een sterk verhaal
De regio staat nationaal en internationaal op de kaart. De  deuren staan zichtbaar open voor 

innovatie en voor nieuwe bedrijven, bewoners en talenten. Het is ook algemeen bekend dat onze 

regio een betekenisvolle rol speelt in Brabant, Nederland en Europa. Op economisch gebied, op 

onderwijsgebied en als prettig woongebied. We dragen onze kracht en trots zichtbaar en proactief 

uit.

Samen doen en laten zien wat we doen
Wát we doen, leggen we vast in de Samenwerkingsagenda Richting 2030. Hoe we het doen, leggen 

we vast in een Samenwerkingsconvenant. Wat we jaarlijks gaan doen leggen we vast in 

uitvoeringsplannen, zodat de uitvoering en stappen naar resultaat zichtbaar zijn.
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