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De wil tot verschil
Opdracht aan de commissie
De door de provincie Noord-Brabant ingestelde Adviescommissie Bestuurlijke Toekomst Nuenen heeft de
opdracht gekregen om – vanuit regionale optiek – in kaart te brengen wat het meest passende scenario is
voor de bestuurlijke toekomst van Nuenen. De commissie staat onder leiding van Letty Demmers en bestaat
daarnaast uit Peter van Vugt en Herman Klitsie.
Nuenen kan niet zelfstandig blijven; niets doen is geen optie
De gemeente Nuenen c.a. heeft weliswaar de afgelopen één tot twee jaar zichtbaar gewerkt aan een
ontwikkelingstraject op politiek-bestuurlijk en ambtelijk niveau. Daarmee zijn concrete resultaten geboekt.
Dat neemt niet weg dat de commissie over de huidige situatie tot de conclusie komt dat de gemeente niet
zelfstandig kan blijven. Gezien het krachtenveld waar Nuenen onderdeel van uitmaakt, beoordeelt de
commissie de huidige bestuurskracht als onvoldoende toereikend om maatschappelijke uitdagingen en
ontwikkelingskansen nu en in de toekomst adequaat aan te pakken. De ambtelijke organisatie is kwetsbaar,
en een eventuele intensivering van de samenwerking in het verband van de Dommelvallei zal de eigen
ambtelijke organisatie van de gemeente Nuenen c.a. verder uithollen. Daarnaast is er nagenoeg geen sprake
van maatschappelijk draagvlak voor het zelfstandig verder gaan als gemeente Nuenen c.a. Ook op basis van
de schriftelijke reacties van de raadsfracties en het gesprek met de voltallige raad van Nuenen, komt de
commissie tot de conclusie dat niets doen geen optie is.
Advies van de commissie
De commissie heeft voor haar advies nadrukkelijk gekeken naar Nuenen, in samenhang met de omgeving, de
regio Eindhoven. Met haar advies wil de commissie niet alleen een toekomstbestendige oplossing bieden
voor Nuenen, maar ook meerwaarde bieden voor het geheel van de regio en oplossingen aanreiken voor
huidige aandachtspunten van de Metropoolregio en het Stedelijk Gebied Eindhoven. De essentie van het
advies van de commissie is om loyaliteit, bestuurskracht en doorzettingsmacht te organiseren op de
schaalniveaus waarop opgaven en ontwikkelingskansen zich afspelen.
Het realiseren van de ambitie van de Metropoolregio Eindhoven om een economische wereldspeler te zijn,
met internationale allure, vereist dat de stad Eindhoven namens de hele Metropoolregio kan acteren en kan
sturen op ontwikkelingen op de terreinen van regionale economie en mobiliteit. Gezien het schaalniveau
waarop deze opgaven en ontwikkelingen zich afspelen, adviseert de commissie voor de onderwerpen
regionale economie en mobiliteit een toekomstperspectief te ontwikkelen voor de Metropoolregio
Eindhoven dat is vertaald naar een strategisch vier-jarenprogramma.
Voorwaarde voor eenduidige en slagvaardige sturing, gericht op het realiseren van het strategisch
vier-jarenprogramma van de MRE, is dat taken, bevoegdheden en middelen op de terreinen van regionale
economie en mobiliteit, door de deelnemende gemeenten worden overgedragen aan een bestuursautoriteit
op het schaalniveau van de MRE. Hierbij is de commissie van mening dat de stad Eindhoven de aangewezen
partij is om invulling te geven aan deze rol van bestuursautoriteit. Om te komen tot overdracht van taken,
bevoegdheden en middelen adviseert de commissie de betrokken partijen een proces in te richten, gericht
op het organiseren van bestuurskracht en doorzettingsmacht op het schaalniveau waarop de bepaalde
opgaven zich afspelen. Indien het veranderproces dit vraagt, kan de regio op de inrichting hiervan variëren.
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Voor het gewenste toekomstperspectief voor het Stedelijk Gebied Eindhoven adviseert de commissie een
model waarbij de stad Eindhoven wordt omringd door voldoende krachtige, kleinere gemeenten, die taken,
bevoegdheden en middelen op de terreinen van wonen, werken ruimtelijke inrichting (inclusief
bedrijventerreinen) en voorzieningen (inclusief de daarbij behorende financiële risico’s) overdragen aan de
bestuursautoriteit op het niveau van het Stedelijk Gebied, zijnde de stad Eindhoven. Dit betekent dat de
gemeenten die de stad Eindhoven omringen verantwoordelijk zijn en blijven voor de uitvoering van taken
dichtbij inwoners.
In het verlengde van de geschetste voorwaarden voor het realiseren van de ambitie van de Metropoolregio
Eindhoven en het gewenste toekomstperspectief voor het Stedelijk Gebied, adviseert de commissie een
bestuurlijke fusie van Nuenen c.a. met Son en Breugel, waarbij de nieuw te vormen gemeente taken,
bevoegdheden en middelen voor regionale economie, mobiliteit, wonen, werken, ruimtelijke inrichting
(inclusief bedrijventerreinen) en voorzieningen overdraagt aan de stad Eindhoven. De verantwoordelijkheid
voor de uitvoering van taken dichtbij inwoners ligt bij de nieuw te vormen gemeente.
De commissie adviseert de mogelijkheden te benutten die zich nu aandienen om in deze regio tot bestuurlijke
vernieuwing te komen, dankzij de selectie van de regio Eindhoven tot proeftuin in het verlengde van het
rapport van de Studiegroep Openbaar Bestuur ‘Maak Verschil; Krachtig inspelen op regionaal-economische
opgaven’. De selectie tot proeftuin dient te worden benut voor het ontwikkelen van een wettelijke basis voor
(ook niet-vrijwillige) overdracht van taken, bevoegdheden en middelen. De commissie beveelt de betrokken
partijen aan om, onder leiding van een procesregisseur, met het Kabinet rechtstreekse afspraken te maken
over het organiseren van deze wettelijke basis in de vorm van een Experimenteerwet.
Stap durven maken
Gezien de complexiteit van de opgaven waar de regio voor staat en de kansen van dit gebied voor
(inter)nationale positionering, roept de commissie de betrokken partijen op een stap te durven maken. De
commissie is van mening dat het gewenste toekomstperspectief kansen biedt om als regio Eindhoven niet
alleen innovatief te zijn op het terrein van high tech, maar ook op bestuurlijk gebied, met een ‘high touch’
dichtbij inwoners.
Grootschalige herindelingen in Stedelijk Gebied als overdracht taken, bevoegdheden en middelen niet lukt
Als het advies van de commissie niet binnen een tevoren afgebakende periode (twee tot drie jaar) tot
zichtbare stappen voorwaarts leidt, en overdracht van taken, bevoegdheden en middelen niet gaat lukken,
dan adviseert de commissie over te gaan tot grootschalige herindelingen in het Stedelijk Gebied Eindhoven,
te beginnen met een bestuurlijke fusie tussen Nuenen, Son en Breugel en Geldrop-Mierlo. Met een
herindeling van de gemeenten Nuenen, Son en Breugel en Geldrop-Mierlo zou een robuuste gemeente
ontstaan, die een stevige speler kan zijn in het krachtenveld van de regio Eindhoven. Voor deze variant is van
belang dat de nieuw te vormen gemeente zich opstelt als een samenwerkingspartner binnen het regionale
krachtenveld en zich niet met de rug naar de stad keert.
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