
Omgevingsvisie Halderberge

Samenstichtingen 17 juni 2021



Programma

1. Welkom
2. Waarom een Omgevingsvisie?
3. Omgevingsvisie: wat is het? 
4. Uitgangspunten voor de Omgevingsvisie
5. Uitleg opzet omgevingsvisie: waarden en 

opgaven
6. Hoe pakken we het aan?
7. Resultaten enquete
8. Rondvraag 



Waarom een Omgevingsvisie?

• Nieuwe wetgeving: De Omgevingswet



Heel veel en onoverzichtelijke
wetgeving

Vereenvoudiging van wet- en regelgeving



Bedoelingen van de Omgevingswet

MvT: ‘Bestuurders en ambtenaren hebben de wil
om de fysieke leefomgeving integraal te benaderen, 
ze tonen geen risicomijdend gedrag, ze laten ruimte 
voor privaat initiatief en ze passen de participatieve 
aanpak toe’

• Van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’



Nieuw is dat de Omgevingswet 
meer ruimte wil geven aan initiatieven 
uit de samenleving 
= ruimte geven

Nieuw is dat van inwoners een 
sterke betrokkenheid en eigen 
initiatief worden verwacht 
= ruimte nemen

Ruimte geven aan privaat initiatief



Bedoelingen van de Omgevingswet

Van 10-jarige statische 
beheerplannen…

…naar een beleidscyclus die 
continu de kwaliteit van de 
fysieke leefomgeving moet 
verhogen en ruimte geeft 
aan ontwikkeling



Instrumenten Omgevingswet



Omgevingsvisie

 Maak je samen met de samenleving

 Is integraal

 Kijkt ver vooruit

 Omvat (tenminste) de fysieke leef-
omgeving



Omgevingsvisie

• Koers op hoofdlijnen; ambities voor
de fysieke leefomgeving

• Integraal: geen losse beleidsdocumenten meer, 
maar in samenhang

• Waar wil de gemeente aan werken (opgaven)
• Waar moeten initiatieven aan voldoen 

(versterken waarden)

• Uitwerking visie kan in een programma of 
juridisch in het omgevingsplan



Omgevingsvisie

Omgevingsplan

Programma

Ambities en visie lange 
termijn (opgaven)

Beleid, uitwerking en uitvoering ambities

Regels bestaande situatie

Huidige beeld 
(waarden & kwaliteiten)

DOORWERKING OMGEVINGSVISIE

Ruimte voor ontwikkeling



• Bestaand beleid als 
uitgangspunt
(o.a. Omgevingsagenda)

• Integraal 
(samenhang der dingen)

• Dynamisch 
(periodiek herijken)

• Nu: versie 1.0!

Opgaven 



Waar staan we?

• Projectwebsite: www.omgevingsvisiehalderberge.nl
• Digitale enquete
• Gesprek samenstichtingen (17 juni)
• Dorpsgesprekken over de waarden/kwaliteiten (21 

en 29 juni)
• Aparte bijeenkomst over buitengebied (5 juli)
• Opgaven: via ketenpartners en expertteam
• Kernvisie in juli uitwerken
• Terugkoppeling dorpen/stakeholders (22 juli)
• Uitwerken concept omgevingsvisie: augustus
• In najaar als ontwerp ter inzage leggen met 

mogelijkheid zienswijzen
• Vaststelling: jan./febr. 2022 (voor raadsverkiezingen)



Opzet omgevingsvisie

Waarden en kwaliteiten 

Opgaven en ontwikkelingen



Deelgebieden waardenkaart in concept



Insteek omgevingsvisie

Samen vooruit! Geef de ruimte!

Elk initiatief moet: 
1. een bijdrage leveren aan de waarden van 

Halderberge (waardenkaart)
(‘Wat zijn onze kwaliteiten en hoe kunnen die 
versterkt worden?’)

2. een bijdrage leveren aan de geformuleerde 
opgaven van Halderberge
(‘waar moeten we aan werken?’)



Voorbeeld insteek omgevingsvisie

www.omgevingsvisiehoekschewaard.nl



Enquete
• Doel enquete: 

• Wat vinden inwoners/ondernemers belangrijk (waarden + 
opgaven)?

• Kloppen de beschrijvingen in de omgevingsagenda?

• Opbouw enquete:
• Algemene vragen
• Reactie op waarden en ambities omgevingsagenda
• Reactie op waarden en opgaven voor deelgebieden 

omgevingsagenda

• Breed onder de aandacht gebracht.
• 239 reacties (niet iedereen heeft alle vragen 

beantwoord).

• Enquête was van 12 mei tot 9 juni in te vullen



Waar woont of onderneemt u?
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Leeftijd
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Op welke plek bent u het meest trots? 
1. Mooi buitengebied; veel wordt genoemd Pagnevaartbos, verder: 

Gastels Laag, Agrarisch landschap, open polderlandschap, 
Hoevense Beemden en de Mark.

2. Fijn wonen - veel mensen benoemen de eigen achtertuin of een 
plek in de directe leefomgeving -

3. Per Kern
• Oudenbosch: Religieus/cultureel erfgoed – arboretum – de 

Haven – het centrum
• Stampersgat: de gemeenschap - haventje
• Hoeven: het buitengebied – groen in het dorp – Hotel 

Bovendonk
• Oud Gastel: de Markt – speelbos/sportpark/zwembad/school -

verenigingen
• Bosschenhoofd: het vliegveld – het bos



Wat is kenmerkend voor Halderberge? 

basiliek Oudenbosch – hoog voorzieningenniveau – goede bereikbaarheid 
– elke kern een eigen identiteit – sterke gemeenschappen – centrale 
ligging – verenigingen – kleinschalig/dorps – kernen ver uit elkaar – cultureel 
erfgoed – groen buitengebied – natuur – rustig – ruim wonen – recreatie –
ruim schoolaanbod – veel activiteiten – gemoedelijk – historische gebouwen 
– gastvrij – vliegveld – musea – water - station



Aanvullingen - veel wordt genoemd:
• Betaalbare woning – aandacht voor de 

jeugd
• Groen/natuur ook in de kernen 

behouden/ontwikkelen (en goed 
onderhouden)

• Verkeersveiligheid
• Meer aandacht voor de kleine kernen
• Voorzieningenniveau in stand 

houden/verbeteren

• Let op spanningsveld tussen landschap 
en vestigingsklimaat, tussen welzijn en 
welvaart

• Let op spanningsveld verduurzaming en 
het plaatsen van windmolens en 
zonnevelden

Reactie op algemene waarden 
en ambities Omgevingsagenda 

Landschap:
Groen en 
divers 
landschap

Wonen:
Prettig 
wonen

Dorpsgevoel:
Betrokkenheid 
en 
samenwerking

Vestigings-
klimaat: 
aantrekkelijk 
door centrale 
ligging

Historie: 
bijzonder 
cultureel 
erfgoed

Toekomst:
duurzame 
omgeving



Belangrijkste onderwerpen voor de 
toekomst
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Waarden deelgebieden Omgevingsagenda 

Merendeel van de mensen herkent zich in beschrijvingen. 

Meest gegeven aanvullingen:
• Buitengebied – Kwaliteit en uitstraling staan onder druk door 

ontwikkelingen. Er zijn veel mogelijkheden voor recreatie.
• Stampersgat – Kwaliteit en uitstraling staan onder druk door 

ontwikkelingen. Sociale cohesie niet optimaal.
• Oud Gastel – Kwaliteit en uitstraling staan onder druk door 

ontwikkelingen (o.a. bedrijventerrein komt dichter bij)
• Oudenbosch – Er is sprake van een aantal onveilige verkeerssituaties. 

Voorzieningen en leefbaarheid staan onder druk.
• Hoeven – Er is sprake van een aantal onveilige verkeerssituaties. 

Voorzieningen en leefbaarheid staan onder druk.
• Bosschenhoofd – Sociale cohesie is niet optimaal. Natuur/bos mag 

meer benoemd worden.
• Borchwerf – Uitstraling omgeving staat onder druk door dit gebied.



Opgaven deelgebieden Omgevingsagenda 

Merendeel van de mensen herkent zich in beschrijvingen. 

Meest gegeven aanvullingen per deelgebied
• Buitengebied – Recreatief netwerk uitbreiden. Natuur/kwaliteit gebied 

verbeteren
• Stampersgat – De voorzieningen en leefbaarheid waarborgen in het 

dorp (o.a. door nieuwbouw op geschikte plaatsen)
• Oud Gastel – De voorzieningen en leefbaarheid moeten gewaarborgd 

worden. De bereikbaarheid van de kern moet gewaarborgd blijven.
• Oudenbosch – De voorzieningen en leefbaarheid moeten 

gewaarborgd worden. Biedt bedrijven kansen ook buiten het 
centrum. 

• Hoeven – Verbeteren van verkeersveiligheid is noodzakelijk
• Bosschenhoofd – Ontwikkeling van meer woningen is noodzakelijk. 

Voorzieningen moeten gewaarborgd blijven.
• Borchwerf – De uitstraling moet verbeterd worden. Gebruik kansen 

voor duurzame energie. Werkgelegenheid voor omliggende kernen.



Wat wilt u ons meegeven?



Dank voor deelname en inbreng!


