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mo 1 Zundert floreert!
Omgevingsvisie Zundert: Zundert floreert

1 Zundert floreert!
Zundert floreert. Dat komt omdat het dorp uitblinkt op 
drie G's: Groen, Gedreven en Gemeenschapszin! Dit 
vormt de kracht van Zundert. Klik hier voor het DNA- 
boek. Dit blijkt ook uit de enquête voor de Omgevingsvi
sie1.

Mensen noemen naast de 3G's ook het dorpskarakter en de 
ondernemingszin. Zundert heeft zich ontwikkeld tot een zelf
standige, welvarende grensgemeente. Mét bloeiende bedrij
ven in de boom- en zachtfruit. Daarnaast is het er aantrekke
lijk wonen, werken en recreëren. Je kunt er genieten van na
tuur en recreatie. Plus: er is veel cultuur te bewonderen én 
Zundert heeft een rijk verenigingsleven.

Zo moet het blijven: een florerend Zundert. Daarom blijven 
we over de toekomst nadenken, zodat we er klaar voor zijn. 
Dit kunnen we alleen samen: met inwoners, ondernemers, 
betrokken partijen, organisaties en andere overheden. Er is 
volop ruimte voor eigen initiatief en eigen verantwoordelijk
heid. Dat willen we mogelijk maken en stimuleren. We ge
bruiken hierbij een frisse blik: gericht op oplossingen en ver
nieuwend.

Zundert in een lijstje
We schreven de Omgevingsvisie samen met onze inwoners 
en met stakeholders. Stakeholders zijn mensen en organisa
ties die er belang bij hebben. We spraken inwoners op straat. 
Bijvoorbeeld tijdens de fietstocht op 17 juli 2021. En op de 
Omgevingsvisiemarkt op 22 september 2021. 367 mensen 
vulden de vragenlijst in.

Een deel van het onderzoek was gericht op jongeren. Bekijk 
deze link voor de resultaten. Ook spraken we met 26 organi
saties en instellingen. Dat deden we tijdens de rondetafelge
sprekken in juni 2021 (klik hier voor de verslagen). Een bij
zondere bijdrage zijn de inzendingen voor de fotowedstrijd 
'Een Zundert om in te lijsten'. Bekijk hier de winnende foto. 
We gebruikten dit allemaal bij het maken van de Omgevings- 
visie.

Wat betekent de Omgevingsvisie voor u?
De Omgevingsvisie is voor ons een basis voor ons dagelijks 
werk. Daarnaast nodigt het inwoners en ondernemers uit en 
geeft het inspiratie. Het geeft de kaders om ontwikkelingen 
'op z'n Zunderts' te laten gebeuren. Soms passen ideeën niet 
in het Omgevingsplan2. Dan gebruiken we de Omgevingsvi
sie om die ideeën af te wegen. Goede ideeën en voorstellen 
zijn welkom!

Goed voorbereid op de Omgevingswet
We verwachten dat de Omgevingswet half 2022 gaat gelden. 
Met het oog daarop stelden we onze Omgevingsvisie op. Alle 
gemeenten, de provincies en het rijk moeten een Omge
vingsvisie opstellen. Klik hier voor de Nationale Omgevings
visie (NOVI) en klik hier voor de Provinciale Omgevingsvisie 
Noord-Brabant (POVI). Wat betekenen deze twee documen
ten voor de gemeente Zundert? We maakten een daarvan 
een samenvatting (klik op de link).

De Omgevingsvisies van het rijk en de provincie zijn niet bin
dend voor ons. We sluiten wel aan op de opgaven en doelen 
die erin staan. Dat kan wel eens ergens schuren. Denk aan 
mogelijkheden voor woningbouw in het buitengebied. Of aan 
het maximale oppervlak dat de teelt aan plek nodig heeft.

Dan zoeken we elkaar op en proberen we er samen uit te ko
men.

Het pilotproject Vitaal Buitengebied is een goed voorbeeld 
daarvan. Daarin werken we samen aan een gezond en vitaal 
buitengebied. Dat doen we met de provincie, het waterschap, 
ondernemers en inwoners van zeven deelgebieden. Dit pro
ject is nu bijna klaar. De resultaten tot nu toe namen we mee 
in de Omgevingsvisie. Zie de pilot Vitaal Buitengebied Zun
dert - Groeien doe je samen in Zundert.

Over grenzen, samen sterk
We kijken verder dan de grenzen van onze gemeente. 
Daarom sluit de Omgevingsvisie aan bij nationaal, provinci
aal én regionaal beleid. Denk aan de Regionale Investerings- 
Agenda regio Breda (RIA) en de Gebiedsagenda Vitaal Bui
tengebied. Die stelden we op samen met de gemeenten in 
West-Brabant. Klik hier voor het document met de belangrijk
ste punten voor De gemeente Zundert uit het nationaal, pro
vinciaal en regionaal beleid.

Samen zijn we sterk: op onderdelen vullen we elkaar aan. 
Daar waar we kansen zien trekken we samen op met de ke
tenpartners en in de verschillende samenwerkingsverban
den.

Met tien gemeenten in de regio Breda werken we als één ge
bied samen. We delen de markt voor woningen en arbeid.
Net zoals de voorzieningen voor onderwijs en vervoer. Het 
doel dat we samen hebben, is een flinke groei van de regio. 
Dat moet wel op een gezonde en duurzame manier.

1 *In de Omgevingsvisie staat, op hoofdlijnen, welke kant we op willen met de ontwikkeling van Zundert.

2 Het Omgevingsplan vervangt het bestemmingsplan wanneer de Omgevingswet gaat gelden.
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Vergroenen en verstedelijken
Dit betekent vergroenen én verstedelijken tegelijk. Hoe gaan 
we dat doen? Onder andere door het vervoer zo in te richten 
dat het klaar is voor de toekomst. Zo stelden we een Hoog
waardig Openbaar Vervoerlijn (HOV) voor met haltes in Zun- 
dert en Rijsbergen. Dat geeft De gemeente Zundert kansen 
voor groei. Als gemeente Zundert hebben we beloofd om 
minstens 300 woningen extra te bouwen. Dat staat in de Re
gionale InvesteringsAgenda (RIA) voor de regio Breda. Ook 
is het belangrijk om de kwaliteit van al ons groen te houden 
én te versterken. Met onze mooie en robuuste landschappen 
doen we hier graag aan mee.

De Gebiedsagenda West-Brabant zet in op een vitaal buiten
gebied. De sectoren agrofood en Biobased industrie zijn de 
topsectoren. Samen met de vier gebiedscoalities in West- 
Brabant werken we aan een duurzame Plantbased econo
mie. Een economie die geworteld is in een rijk en divers land
schap. Een vitale economie vraagt om blijven innoveren. Met 
ons BCT-terrein dragen we hier sterk aan bij. Samen met de 
andere gemeenten in de coalitie Zuidelijke Zandgronden 
bouwen we aan de Greenport West-Brabant. T reeport en 
Fruitport zijn daar onderdeel van. Dit moet geworteld zijn in 
een gezond ecologisch systeem (bodem, water, natuur).

Een integrale Omgevingsvisie: benutten kansen
Het ene onderwerp kun je niet los zien van het andere. Alle 
thema's komen samen bij de ontwikkeling van een gebied. 
Daarom koos De gemeente Zundert voor een brede, inte
grale Omgevingsvisie. De inrichting van de leefomgeving is 
belangrijk. Die maakt dat onze inwoners zich goed voelen, 
fijn kunnen wonen, werken en leven. Betrokken vakgebieden 
zijn daarom: fysiek, sociaal-maatschappelijk en economisch.

Zundert heeft nog veel te doen. We moeten zorgen dat we 
daar klaar voor zijn. Dat kan door samen te werken met in
woners, ondernemers en andere partijen. Samen aan de 
slag, bijvoorbeeld met de volgende opgaven:
» energie en klimaat;
» het klaarmaken van landbouw en boomteelt voor de toe

komst;
» het versterken van de biodiversiteit (de hoeveelheid ver

schillende levensvormen in een gebied);
» daarnaast heeft Zundert te maken met vergrijzing én 

ontgroening. Het aandeel ouderen neemt toe en het 
aandeel jongeren neem af. Dat heeft gevolgen voor de 
woningvraag, de voorzieningen en de arbeidsmarkt. En 
voor de inrichting van de openbare ruimte. Het biedt ook 
kansen. Meer ouderen, betekent meer mensen met vrije- 
tijd. En waar kan je die beter besteden dan in Zundert?

Inspelen op vraag naar woningen
De (landelijk) grote woningvraag betekent ook bij ons meer 
vraag naar woningen. Die vraag komt ook van buiten de ge
meente. In de Regionale InvesteringsAgenda heeft de ge
meente Zundert al afgesproken 300 woningen extra te bou
wen. Maar waar? Bouwen mag niet ten koste gaan van het 
groen. Het huidige groen moet blijven. We moeten zelfs nog 
verder vergroenen. Want dat is belangrijk voor een gezonde 
leefomgeving en voor het klimaat. Groen helpt tegen hitte- 
stress en versterkt de biodiversiteit.

Daarnaast zetten we in op het behouden van de jeugd en het 
verenigingsleven. Plus streven we naar saamhorigheid, 
ruimte voor werkfuncties en voorzieningen voor alle leeftij
den. Dat alles betekent dat je veel ruimte nodig hebt én 
houdt.
Al deze opgaven moeten we in samenhang zien. De uitda
ging is om de goede verbindingen te leggen. Die maken een 
mooier, bloeiender en duurzamer Zundert. Waar het goed

wonen, werken, ondernemen en recreëren is én waar ieder
een meetelt!

Feiten en cijfers als basis
De Zundertse identiteit, de ontstaansgeschiedenis en de hui
dige situatie. Dat zijn belangrijke vertrekpunten voor de Om
gevingsvisie. De huidige situatie in cijfers staat in het onder
deel 'Cijfers & kaarten'. De kaarten illustreren de ontstaans
geschiedenis, de opbouw en de natuur-, water- en cultuurhis
torische waarden. Allemaal op hoofdlijnen.

Beleid van nu als vertrekpunt
De basis van de Omgevingsvisie ligt in gemeentelijk en regi
onaal beleid dat er al ligt. Denk aan de Woonvisie, Mobili- 
teitsvisie, de Visie Sociaal Domein en de Regionale Energie- 
Strategie (RES). Klik hier voor de bronnenlijst. Andere be
langrijke bronnen zijn de participatieresultaten en de werk
sessies van ambtenaren en bestuurders.

Belangrijke meerwaarde van de Omgevingsvisie is dat het al 
het beleid rond de leefomgeving samenbrengt. Voor de deel
gebieden hebben we dat gedaan in de IDeekaarten. Klik hier 
voor de IDeekaarten.

Voor nieuw beleid vormt de Omgevingsvisie het kader. We 
blijven de vinger aan de pols houden: klopt de Omgevingsvi
sie nog met de situatie van nu? De opgaven van dát moment 
bepalen dat. Die houden we in de gaten. Daarnaast blijven 
we in gesprek met de samenleving.

Samen werken aan een florerend Zundert
Onder de tab ‘Visie’ staat een kaart. De kaart brengt de 
hoofdlijnen van de Omgevingsvisie Zundert in beeld. Graag 
nodigen we iedereen uit om samen met ons te werken aan 
een nog florerender Zundert. Waar het voor iedereen fijn le
ven, ondernemen en vertoeven blijft! De ambities willen we

1 Zundert floreert!
Omgevingsvisie Zundert: Zundert floreert
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mo 1 Zundert floreert!
Omgevingsvisie Zundert: Zundert floreert

samen bereiken. Met de maatschappelijke partners, de on
dernemers en de inwoners.

kaarten' staat informatie over de kenmerken, waarden en 
ontstaansgeschiedenis van De gemeente Zundert. Deze ge
gevens liggen aan de basis van de Omgevingsvisie. Haal via

Zelf doen en het zelf redden. Dat zijn sleutelbegrippen in de de printknop een pdf-bestand op. 
Omgevingsvisie. Er is volop ruimte voor eigen initiatief. De 
gemeente is er voor iedereen en helpt waar dat kan. Met 
raad en daad.

Opbouw van de Omgevingsvisie Zundert
Onze Omgevingsvisie heeft de vorm van een website. Zo 
kan iedereen, overal, op elk moment, snel naar het onder
deel dat hij of zij wil lezen. Opbouw:
» dit inleidende deel en een afrondend deel ('Verantwoor

ding en vervolg' (klik hier);
» een thematisch deel (klik hier);
» een gebiedsgericht deel (klik hier);
» onder de tab 'Visie' staan de belangrijkste hoofdlijnen in 

woord en beeld.

De uitspraken uit het thematische deel gelden voor de hele 
gemeente. Het gebiedsgerichte deel behandelt zeven deel
gebieden. Per thema benoemen we de opgaven en aan
dachtspunten voor dat gebied.

De resultaten van de pilot Vitaal Buitengebied staan op de 
IDeekaart voor het buitengebied. Op dit moment (oktober 
2021) zijn de gebiedsvisies voor Aa of Weerijs, De Eldert en 
Hulsdonk klaar. We werken nog aan de visies voor Pannen- 
hoef-Oost, Breedschot, Raamberg en Oude Buisse Heide.
Als die klaar zijn, koppelen we ze ook aan de website van de 
Omgevingsvisie.

In deze digitale Omgevingsvisie maakten we de gebruikte 
(beleids)documenten toegankelijk. Zie hiervoor iedere keer 
de onderstreepte tekst met een verwijzing naar het docu
ment. Klik hier voor de bronnenlijst. Onder de tab 'Cijfers en

woensdag 20 oktober 2021 5
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2 Visie op hoofdlijnen
Er komen veel opgaven op de gemeente Zundert af. Daar 
willen we ons goed op voorbereiden. Samen met u gaan 
we er graag mee aan de slag. De Omgevingsvisie is een 
belangrijke stap daarbij. In de Omgevingsvisie staan alle 
ambities en de hoofdlijnen. Het zet de nieuwe opgaven 
op de agenda.

De kaart geeft in een oogopslag een overzicht van de hoofd
lijnen van de ontwikkelrichting voor de toekomst. Klik op de 
kaart voor een vergroting in een aparte pagina. In het kort:

Leefbaar en gezond wonen
We werken aan leefbare, gezonde en toekomstbestendige 
wijken. Dat gebeurt samen met de inwoners, verenigingen en 
organisaties. We ontwikkelen wijken met een aantrekkelijke, 
groene inrichting. Die dragen bij aan de klimaatadaptatie, 
aan een schone lucht en een beweeg- en speelvriendelijke 
omgeving.

We streven naar duurzame, levensloopbestendige en betaal
bare woningen. Voor alle leeftijden, in de nieuwbouw én in de 
bestaande wijken. Om de kwaliteiten van de wijken op peil te 
houden, kijken we ernaar met een integrale blik. Dat doen we 
vanuit het fysieke en het sociale domein.

Ook dragen we graag bij aan de regionale behoefte. Alsmaar 
verder verdichten kan niet. Daarom gaan we op zoek naar 
nieuwe woningbouwlocaties voor alle kernen. Nieuwe inwo
ners dragen bij aan het behoud van de voorzieningen zoals 
winkels, scholen en huiskamers. We willen dat de dorpscen
tra compact en levendig zijn.

Gezonde, leefbare wijken vragen om voldoende groen en 
ruimte om te spelen, bewegen, ontspannen en ontmoeten. 
Ook hebben we aandacht voor de vraagstukken gekoppeld 
aan het langer thuis wonen van ouderen. Denk onder meer 
aan veiligheid en eenzaamheid. We nemen bij alle ontwikke
lingen en projecten de thema's gezondheid en veiligheid 
mee. Zo werken we aan de gezondheid van de Zunder- 
tenaren en aan een gezonde en veilige leefomgeving.

Economisch vitaal
De landbouw (vooral agrofood) is de dragende sector voor 
een florerend Zundert. We geven de landbouw de ruimte 
(niet alleen op het Business Centre Treeport). Ook moedigen 
we vernieuwing aan en maken dat mogelijk. Een sterke agro- 
foodsector moet zijn verankerd in een sterk landschap. Dat is 
een landschap met een sterk watersysteem en een goede 
kwaliteit van de bodem. Nu zijn we een Treeport.

We groeien door naar een Greenport. Daar komen vernieu
wend produceren, veredeling, handel en logistiek, onderwijs 
en kennisdeling samen. Samen met gebiedspartijen, de pro
vincie en het waterschap werken we aan een vitaal buitenge
bied. Daar zijn de verschillende functies met elkaar in even
wicht. We spelen er goed in op de opgaven rondom klimaat, 
natuur en vrijkomende, agrarische bebouwing.

In het algemeen werken we eraan dat bedrijven zich hier 
graag willen vestigen. Dat betekent onder meer voldoende 
ruimte voor nieuwe en bestaande bedrijven. De bedrijventer
reinen moeten goed voorbereid zijn op de toekomst. We wil
len ze uit kunnen breiden voor lokale bedrijven als dat nood
zakelijk blijkt.

De toeristische, recreatieve sector is groeiend. Samen met 
de ondernemers willen we dit verder aanmoedigen. Hierbij 
leggen we verbindingen met onze sterke kwaliteiten. Zoals

de fraaie natuur en landschappen en de vele monumenten 
en cultuurhistorische waarden. Van Gogh is hiervan een 
goed voorbeeld.

Aantrekkelijke en waardevol
We hebben veel verschillende landschappen binnen onze 
gemeentegrenzen. Die koesteren we. In elk gebied zijn mo
gelijkheden voor ontwikkeling. Op voorwaarde dat dat aan
sluit bij de kenmerken van het gebied en meerwaarde ople
vert. Voorwaarde voor ontwikkelingen in het buitengebied is 
een kwaliteitsimpuls.

We willen de toegankelijkheid van het landschap en de bele- 
vingskwaliteit verder versterker. Bijvoorbeeld via complete 
fiets- en wandelpaden.

Groen bepaalt voor een deel onze identiteit. Groen is ook 
een belangrijk onderdeel van de aanpak die zich richt op:
» klimaatadaptatie;
» een gezonde leefomgeving;
» het versterken van de biodiversiteit.
Daarom nemen groen mee in al onze plannen. We proberen 
waar mogelijk de bebouwde gebieden te vergroenen.

Naast groen bepaalt ook ons rijke erfgoed onze identiteit. Dit 
koesteren we. We willen het gebruiken als inspiratie voor 
nieuwe ontwikkelingen en als verbindende kracht.

'Water' is heel belangrijk voor de agrofood. Maar onder meer 
de klimaatverandering vraagt om het anders omgaan met 
water: zoveel mogelijk besparen. Het is nodig om bij de in
richting van de ruimte rekening te houden met het water. We 
denken na over andere teelten en anders, toekomstbesten- 
dig omgaan met water. Daarbij betrekken we de agrofood- 
sector en het waterschap.

2 Visie op hoofdlijnen
Omgevingsvisie Zundert: Zundert floreert
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Leefbaar, veilig & gezond (wonen)
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^ Aantrekkelijke, leefbare en veilige dorpen en buurtschappen 
met een duurzame, levensloopbestendige woningvoorraad 
^ Een hechte sociale gemeenschap met een actief 
verenigingsleven en veel vrijwilligers en mantelzorgers.
^ Minimaal behoud voorzieningenniveau 
^ Ruimte voor (kleinschalige) bedrijvigheid voor behoefte uit 
het dorp of directe omgeving.

Voldoende woningbouwmogelijkheden voor jong en oud, voor 
de eigen behoefte en als bijdrage aan de regionale opgave 
wanneer dat aansluit bij het Zundertse karakter

Gezonde, groene en speel- en beweegvriendelijke 
leefomgeving met voldoende mogelijkheden voor ommetjes / 
vitaliteitsroutes

Economisch vitaal:

BCT met experience centre: hart en motor van de Greenport 
Zundert

Boomteeltontwikkelingsgebied: Beste boomteeltgemeente, 
van Treeport naar Greenport.

Sterke compacte en aantrekkelijke centra

Aantrekkelijke en duurzame bedrijventerreinen

Een toekomstbestendige agrarische sector

Zundert floreert: lessen en spinn-off Pilots Vitaal Buitengebied 
worden opgepakt in andere gebieden

Aantrekkelijke routes die de parels verbinden en beleefbaar 
maken. Cultuurhistorische waarden worden optimaal benut.

Een aantrekkelijk en divers (verblijfs)recreatief aanbod

Zundert op de kaart als dé Van Gogh-gemeente

Aantrekkelijk & waardevol:

Aantrekkelijke klimaatadaptieve natuurgebieden

De landschappelijke verscheidenheid waar mogelijk vergroot

Koesteren monumenten en andere cultuurhistorische waarden

Vergroening en ontstening bebouwde omgeving: openbaar en 
privé

C X XXXX 
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Een vitaal buitengebied waar geteeld, geboerd, gewoond, 
gewerkt en gerecreëerd wordt in balans met de 
landschappelijke-, natuur-, hydrologische en cultuurhistorische 
waarden.

Ecologische verbindingszones in de beekdalen

De Napoleonroute als belangrijke ruimtelijke drager van 
Zundert vormt een kans voor gebiedsontwikkeling leidend tot 
een kwaliteitsimpuls voor verschillende leegstaande en 
onderbenutte deelgebieden en locaties/gebouwen langs de 
route.

Duurzaam, klimaatadaptief en energieneutraal

Zundert samen met de sector als proeftuin voor 
klimaatadaptatie in relatie tot innovatief groen en boomteelt

Energie A16: grootschalige energie-opwek waar omwonenden 
profiteren via middelen uit het energiefonds

Voldoende duurzame energie via optimaal ontwikkelde 
zonnevelden, geselecteerd via het afwegingskader

Op weg naar een bebouwde omgeving die van het gas af is

In iedere kern ruimte voor waterbuffer in combinatie met groen 
waar ruimte is voor ontspannen, spelen en ontmoeten

Bereikbaar & toegankelijk

Vinger aan de pols rondom noodzaak doortrekken randweg

Vinger aan de pols verkeersintensiteit en veiligheid als gevolg 
van doorgaand verkeer Rijsbergen

Goed bereikbaar met HOV naar Breda en verbeteren OV 
bereikbaarheid naar alle kernen

De fiets als goed en snel alternatief: snelfietspaden

^ Veilige en complete routes door het buitengebied 
^ Duurzame mobiliteit voor iedereen: aandacht voor 
deelmobiliteit om bereikbaarheid in buitengebied te 
verbeteren.

Volop mogelijkheden voor ommetjes en vitaliteitsroutes 

Recreatief beleefbaar beekdal

Algemeen

Beek

Bit O
Ruimte om in te leven
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Duurzaam, klimaatadaptief en energieneutraal
De uitdaging is om met elkaar aan de slag te gaan met de 
wereldwijde duurzaamheidsagenda tot 2030. We hebben ons 
daarom samen met 61 andere gemeenten verbonden aan 
het VNG-initiatief 'Gemeenten4GlobalGoals'.

Het is onze ambitie om stap voor stap te werken aan een 
duurzamer Zundert. We vinden het belangrijk dat dit ook 
haalbaar en betaalbaar is. Voorlichting is erg belangrijk. We 
willen de energie-, klimaat- en de duurzaamheidsopgave sa
men met de inwoners oppakken. De ambitie is om in 2050 
energieneutraal te zijn. We werken hieraan door besparen 
aan te moedigen. En door het duurzaam opwekken van de 
benodigde, resterende energie.

Binnen de bebouwde omgeving zetten we in op 'zon op dak'. 
Buiten de bebouwde kom zetten we in op meervoudig ruimte
gebruik. Grootschalige opwek is nodig. Daarbij is een goede, 
landschappelijke inpassing vereist. Opwekking gebeurt met 
windmolens langs de A16. We zetten ook buiten de be
bouwde kom in op 'zon op dak'. En maar beperkt op 'zon op 
veld'. Daarnaast werken we aan een aardgasarme be
bouwde omgeving.

Ook willen we in 2050 klimaatadaptief zijn. Met aandacht 
voor het voorkomen van wateroverlast, hittestress en 
droogte. Dat vraagt om vergroening en ruimte voor water in 
de kernen. In het buitengebied werken we aan klimaatro- 
buuste beekdalen.

Bereikbaar en toegankelijk
Verkeer en mobiliteit: dat zijn belangrijke onderwerpen als je 
werkt aan een leefbare en aantrekkelijke gemeente Zundert. 
Waar het goed wonen, werken en recreëren is. Denk alleen 
al aan de verkeersveiligheid en het voorkomen van overlast 
van geluid.

Waar mogelijk willen we het doorgaand (vracht)verkeer we
ren in de kernen. We houden de komende periode de vinger 
aan de pols, in Zundert en in Rijsbergen, of aanvullende 
maatregelen nodig zijn. Ook werken we met verschillende 
acties aan het verbeteren van de verkeersveiligheid.

Het is wenselijk dat de omringende steden beter bereikbaar 
zijn met het openbaar vervoer. We werken in de regio aan 
plannen voor een hoogwaardig openbaar-vervoerverbinding 
(HOV) naar Breda. Ook proberen we het buurtbusnetwerk uit 
te breiden.

We hebben de ambitie om het vestigingsklimaat voor bedrij
ven verder te versterken. Dat kan door de bedrijventerreinen 
beter te ontsluiten. Daarnaast onderzoeken we de mogelijk
heden om de parkeerstructuur rondom de dorpscentra te ver
beteren.

Ook in het buitengebied is de verkeersveiligheid een belang
rijk onderwerp. Hier maken grote landbouwvoertuigen en 
scholieren op de fiets gebruik van dezelfde wegen. We gaan 
de snelheid op de wegen verlagen. Daarnaast onderzoeken 
we verkeersremmende maatregelen die zijn afgestemd op 
het landbouwverkeer. De recreatieve routes willen we com
pleet en aantrekkelijker maken.

Ook als je kijkt naar duurzaamheid en gezondheid is mobili
teit een belangrijk onderwerp. Minder autorijden en meer fiet
sen leiden tot een gezondere leefstijl. En zorgen voor minder 
CO2-uitstoot. We stimuleren daarvoor ook het gebruik van 
voertuigen die geen CO2 uitstoten.

Het is onze ambitie dat iedereen mobiel kan zijn. Dit vraagt 
om betaalbaar vervoer. En om goed toegankelijke openbare 
ruimten en gebouwen, ook voor mindervaliden.
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Omgevingsvisie Zundert: Zundert floreert

3 Leefbaar, gezond en 
veilig (wonen)

Onze strategische ligging aan een oude Romeinse route 
(later de Napoleonroute) bracht het dorp Zundert tot 
bloei. De loop van de beekdalen. Goede en gezonde 
gronden voor de boom- en zachtfruitteelt. De zelfred
zaamheid van de inwoners: dat alles heeft geleid tot het 
Zundert van nu.

Het is hier goed en veilig wonen, werken en recreëren. De 
ligging aan de grens heeft gezorgd voor een extra hechte, 
onderlinge band. Hierdoor hebben we een rijk en uniek cultu
reel- en verenigingsleven. Veel mensen doen vrijwilligers
werk en er zijn veel mantelzorgers. Daar zijn we trots op en 
dat willen we ondersteunen! Met elkaar zorgen we voor el
kaar. Klik hier voor meer achtergronden over het DNA van 
Zundert.

Kernpunten
» Het is en blijft aantrekkelijk wonen en leven in Zun

dert
» Een gevarieerde, toegankelijke en betaalbare wo

ningvoorraad
» Op zoek naar nieuwe woningbouwlocaties 
» Bouwen op dorpse wijze
» Duurzaam bouwen voor het leven
» Aandacht voor meer en langer thuiswonende oude

ren
» Ook andere doelgroepen vragen aandacht 
» Een huis voor buitenlandse werknemers 
» Gezond en veilig Zundert
» Voorrang aan voorkómen van gezondheidsproble

men
» Totaalaanpak bij het werken aan gezondheid 
» Gezond in elk dorp en gebied
» Zundert in beweging

Een prettige leefomgeving voor iedereen 
Houd (de kwaliteit van) de voorzieningen 
Iedereen doet mee
Buurtpreventie en gebiedsgericht werken 
Samenwerken aan leefbaarheid
Het hoeft niet strenger dan landelijke wetten 
Milieuaspecten: voorwaarde voor gezondheid 
Samen werken aan veiligheid 
Bloemencorso en andere evenementen
Handhaving noodzakelijk

woensdag 20 oktober 2021 9
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Omgevingsvisie Zundert: Zundert floreert

Het is en blijft aantrekkelijk wonen en leven in Zundert
Dat het aantrekkelijk wonen is voor jong en oud blijkt uit de 
vragenlijst voor de Omgevingsvisie en de gesprekken die we 
op straat hebben gevoerd. Aandachtspunten zijn: 
voldoende betaalbare woningen;
» versterking kwaliteit van het groen;
» (verkeers)veiligheid.
Klik hier voor de resultaten van het vragenonderzoek en klik 
hier voor een beeld van de resultaten van de straatgesprek-
ken.

De 3 G's (groen, gedreven en gemeenschapszin) zijn de 
kernwaarden waar we op inzetten. Daarmee streven we naar 
een aantrekkelijk woon- en leefklimaat, waar iedereen zich 
thuis voelt. Samen met de inwoners en organisaties werken 
we aan duurzame, inclusieve sociaal-maatschappelijk voor
zieningen.

In De gemeente Zundert wonen ongeveer 21.000 mensen, 
verspreid over vijf kernen. Elke kern heeft zijn eigen karakter 
en kracht. Dit vormt de basis voor de verdere ontwikkeling.
De kernen zijn ingebed in een aantrekkelijk buitengebied met 
verschillende landschappen.

Onze inwoners zijn relatief oud, met een meerderheid in de 
leeftijdscategorieën 45-65 jaar en 65 jaar en ouder. De ge
meente Zundert heeft te maken met een dubbele vergrijzing: 
het aantal ouderen neemt toe en ze worden steeds ouder.
Tot 2030 is een toename van ongeveer 760 huishoudens te 
verwachten.

Het grootste deel hiervan komt door de groei van de doel
groep 75-plussers. Het aantal gezinnen blijft waarschijnlijk re
delijk stabiel. De verwachting is dat daarna, in de periode tot 
2040, de groei omslaat in een lichte krimp.

De woningen in De gemeente Zundert zijn niet duur vergele
ken met het Nederlands gemiddelde. Mensen blijven graag in 
De gemeente Zundert wonen. De meeste verhuizingen zijn 
binnen de gemeente. Mensen die van buiten de gemeente 
komen, komen vooral uit de buurgemeenten Breda, Etten- 
Leur en Rucphen. Zie de Woonvisie voor meer achtergrond
informatie.

Een gevarieerde, toegankelijke en betaalbare woning
voorraad
De meeste woningen in de gemeente zijn koopwoningen 
(750Zo). De rest is huur (250Zo). Het is belangrijk om woningen 
te bouwen die de huidige voorraad aanvullen én zorgen voor 
meer doorstroming. Iedereen moet zo veel mogelijk naar 
wens kunnen wonen. We streven naar een evenwichtige be
volkingssamenstelling.

We streven ook naar een gevarieerde, toegankelijke en be
taalbare woningvoorraad. Waarbij het belangrijk is dat in elke 
woonkern voldoende mogelijkheden zijn. Voor jongeren en 
voor senioren en in de huur- en koopsector. Dit maakt het 
dorp vitaler en leefbaarder.

We moeten zorgen voor meer doorstroming in woningen. Er 
moeten (grondgebonden gezins-) woningen vrijkomen van 
ouderen en mensen die ‘scheef wonen. Dat zorgt voor min
der vraag naar nieuwe grondgebonden woningen. Zie onze 
Woonvisie voor achtergronden en uitwerking van onze ambi
ties rondom het wonen. De komende periode gaan we aan 
de slag met een woningbouwprogrammering op maat.

Op zoek naar nieuwe woningbouwlocaties
We werken met een haalbare en flexibele gemeentelijke wo
ningbouwprogrammering voor de korte termijn. Dat is de pe
riode tot 2030. De bestaande woningbouwplannen zijn vol
doende om tegemoet te komen aan de eigen behoefte op de

korte termijn. Op de IDeekaarten staan de bekende woning
bouwlocaties aangegeven. Voor de middellange en langere 
termijn is er behoefte aan nieuwe woningbouwlocaties.

Dan gaat het niet alleen om wat De gemeente Zundert zelf 
nodig heeft. In de Regionale InvesteringsAgenda hebben we 
ook toegezegd om 300 extra woningen te bouwen. Dat is om 
te voldoen aan de regionale vraag (klik hier voor het docu
ment RIA). Dit komt bovenop de eigen behoefte. Daarnaast 
moeten we een extra voorraad aan bouwplannen hebben. Er 
kunnen namelijk altijd plannen uitvallen waardoor een tekort 
ontstaat. Daarom moeten we op zoek gaan naar nieuwe lo
caties. Dit willen we voor alle woonkernen doen. Hier gaan 
we de komende periode mee aan de slag. Het is belangrijk 
dat dit op een organische manier gebeurt. Een manier die 
past bij het karakter van de kernen.

Om goed in te kunnen spelen op trends en ontwikkelingsmo
gelijkheden, willen we het woningbouwprogramma niet vast
leggen in harde plannen. We willen flexibel inspelen op situa
ties of ontwikkelingen. Zoals het aanpakken van een lelijke 
plek of helpen om leegstand tegen te gaan. Zo maken we het 
woningbouwbeleid duurzaam. En versterken we de kwaliteit 
van het woon- en leefklimaat.

De komende periode maken we een woningbouwplanning.
De planning moet aansluiten bij de (toekomstige) woonbe
hoefte. Dan gaat het om het aantal én om het type woningen. 
Daarnaast maken we prestatieafspraken met de woningcor
poraties en andere woningmarktpartners.

Bouwen op dorpse wijze
Het is nodig om de dorpen groener te maken. Zeker gezien 
de opgaven van nu, waaronder een gezonde woon- en leef
omgeving. We moeten rekening houden met het verande
rende klimaat én zorgen voor genoeg verschillen in groen en
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leefomgeving. Daarom gaan we zorgvuldig om met nieuwe 
verzoeken op inbreidingslocaties. We moeten voorkomen dat 
dit ten koste gaat van bestaand groen.

Inbreiding is mogelijk op herontwikkelingslocaties. Dan moet 
dat wel zorgen voor voldoende groen. Het is belangrijk dat 
ontwikkelingen plaatsvinden op een manier die past bij een 
dorp: bij de directe omgeving en bij het karakter van De ge
meente Zundert.

Zorgvuldig omgaan met wonen in het buitengebied
Wonen in het buitengebied is heel aantrekkelijk. Het is er 
groen, ruim en de omgeving is fraai. Buiten wonen wordt 
steeds populairder. We gaan heel voorzichtig en zorgvuldig 
om met bijbouwen van nieuwe woningen in het buitengebied. 
De meeste mensen die we spraken, staan hier volledig ach
ter. Klik hier voor een visualisatie van de resultaten.

Het toevoegen van woningen in het buitengebied kan alleen 
via speciale regelingen, zoals Ruimte-voor-Ruimte. Of voor 
landgoederen en mantelzorg. We staan ook open voor 
nieuwe ideeën rondom het opnieuw gebruiken van VAB's 
(vrijkomende agrarische bebouwing). Denk aan verschillende 
manier van wonen, bijvoorbeeld in hofjes of in de vorm van 
collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). Nieuwe 'ver
stening' van het buitengebied willen we voorkomen. Het toe
voegen van wonen moet echt iets toevoegen aan het gebied 
en tot een meerwaarde leiden.

We geven de voorkeur aan locaties in bebouwingsclusters of 
die daarop aansluiten. Het moet dan wel goed bij het land
schap passen en bijdragen aan een goed woon- en leefkli
maat. Ook is het belangrijk dat het de boeren in de buurt niet 
hindert in hun werkzaamheden.

Een belangrijk positief gevolg van het opnieuw gebruiken van 
VAB's is dat je voorkomt dat huizen leeg komen te staan. Je 
geeft boeren die stoppen met hun bedrijf een (financieel) per
spectief. Zo voorkom je mogelijke negatieve gevolgen als on
dermijning (criminaliteit) en een daling van de ruimtelijke 
kwaliteit.

Door de pilot Vitaal Buitengebied leerden we hoe je derge
lijke plannen het beste kan afwegen en begeleiden. Het is 
belangrijk dat het gebied waarin je wilt gaan ontwikkelen, een 
meerwaarde krijgt. Een goed gesprek met de betrokken par
tijen in de omgeving is onmisbaar.

Duurzaam bouwen voor het leven
Het grootste deel van de woningvoorraad in 2030 staat er nu 
al. Naast nieuwbouw is het dus minstens zo belangrijk om te 
kijken naar de bestaande woningvoorraad. Die moeten we 
verbeteren door de woningen duurzamer te maken. Dat bete
kent isoleren, van het gas af en gebruik maken van duur
zame energiebronnen. Plus: bewoners moeten er hun hele 
leven kunnen blijven wonen.

De kwaliteit van de huidige voorraad sluit niet helemaal aan 
bij de woonwensen. Mensen vinden die gebruikskwaliteit 
steeds belangrijker. Ze willen bijvoorbeeld rustig kunnen wer
ken of studeren, samen kunnen koken met familie en vrien
den. De gemeente Zundert wil hierin de komende jaren grote 
stappen zetten. Kijk voor meer achtergronden in de Woonvi- 
sie.

De komende periode gaan we aan de slag met de bestaande 
woningvoorraad. Zo zetten we energiecoaches in. Zij stimule
ren bewoners en huiseigenaren om te besparen en te ver
duurzamen. In 2050 moeten alle woonwijken aardgasvrij zijn. 
Daarnaast willen we mensen eerder laten nadenken. Wat is 
er nodig om zo lang mogelijk in de eigen woning te kunnen

wonen? Daarover nadenken wil je niet te lang uitstellen. Als 
het te laat is, heeft dat vaak vervelende gevolgen.

Aandacht voor meer en langer thuiswonende ouderen
De meeste mensen vinden dat het voor ouderen fijn is om in 
De gemeente Zundert te wonen en hier oud te worden. Klik 
hier voor de cijfers. Het aantal ouderen groeit. Dat zorgt voor 
een enorme opgave op de woningmarkt. Mensen gaan pas in 
een laat stadium naar een zorg- of verpleeghuis. Daar is ook 
een indicatie voor nodig. Het is daarom heel belangrijk dat zo 
veel mogelijk woningen levensloopbestendig zijn. Zo kunnen 
mensen zo lang mogelijk veilig en prettig huis blijven wonen.

We staan ook open voor woningbouwprojecten waar ouderen 
bij elkaar wonen, eventueel met zorg erbij. Vooral in de 
dorpscentra en rondom de huiskamers zijn hier kansen voor. 
De bestaande woningvoorraad is vrij eentonig (vooral grond
gebonden koopwoningen). Daarom is het belangrijk om 
nieuwe vormen van woningen toe te voegen. Met woningen 
waar iemand oud kan worden. Omdat de mantelzorg naar 
verwachting afneemt, neemt de behoefte aan wonen met 
zorg toe. Het langer thuis wonen vraagt ook om een efficiën
tere zorgverlening door de zorgverlenende partijen.

Het langer thuis wonen van ouderen vraagt ook aandacht op 
andere punten. Bijvoorbeeld zorgen voor goed toegankelijke, 
openbare ruimte en gebouwen. Ook brandveiligheid vraagt 
aandacht, denk aan de situatie dat mensen niet goed het bed 
uit kunnen komen. Je zou dus wensen dat (geclusterd) wo
nen voor ouderen op locaties gaat komen met korte aanrijtij- 
den. Een ander punt van aandacht is de toenemende een
zaamheid onder alleenwonende ouderen.

Deze opgaven kunnen we alleen samen aanpakken. Met 
woon-, ouderen- en zorgorganisaties en met andere betrok-
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ken partijen zoals de GGD, de Omgevingsdienst en de Vei- 
ligheidsregio. Hierbij kijken we zowel naar de fysieke als de 
sociale component. Die zijn onlosmakelijk met elkaar verbon
den.

Ook andere doelgroepen vragen aandacht
We willen ouderen langer zelf thuis laten wonen. Jongeren 
en jonge gezinnen aan De gemeente Zundert binden. En er 
is ook aandacht voor andere doelgroepen. Denk aan inwo
ners met grote financiële schulden of GGZ-problematiek.
Ook deze laatste groep blijft langer thuis wonen. Dat komt 
doordat beschermd wonen niet meer centraal geregeld is. Dit 
vraagt om een bijzondere aanpak en om bewustwording van 
mensen uit het werkveld. Samen geven we het 'Langer thuis 
wonen' verder vorm.

Samen met de gemeenten in de jeugdzorgregio zijn we bezig 
met een jeugdvisie op wonen. We willen met de jeugdzorg 
een omslag bereiken. Van grote, gesloten woonvormen voor 
jongeren die niet meer thuis kunnen wonen naar kleinscha
lige woonvormen (zoals gezinshuizen).

In De gemeente Zundert krijgen steeds meer statushouders 
huisvesting. Dit heeft gevolgen voor de woningvraag. Sinds 
2021 heeft de gemeente nieuwe taken met de Wet Inburge
ring. Gemeenten krijgen een belangrijke rol bij de begeleiding 
van nieuwkomers die de plicht hebben om in te burgeren. 
Elke nieuwkomer moet zo snel mogelijk meedoen aan de sa
menleving. Dat betekent de taal beheersen en werk en een 
woning vinden.

Een huis voor buitenlandse werknemers
Internationale arbeidskrachten laten wonen in de buurt van 
hun werk. Dat vinden we belangrijk. Voor de agrarische sec
tor én voor de meer industriële sector. De gemeente, pandei- 
genaren en werkgevers trekken hierin samen op. Daarmee

sluiten we aan op het Afsprakenkader Arbeidsmigranten. Dat 
hebben we in regionaal verband opgesteld. Klik hier voor dat 
document.

Goede omstandigheden voor arbeiders uit het buitenland. 
Daar moeten overheid en partners samen voor zorgen. Part
ners zijn onder meer: werkgevers, uitzendbureaus, pandeige- 
naren, woningcorporaties, ontwikkelaars en maatschappe
lijke organisaties. De eerste die dat moet regelen is de werk
gever. Die doet dat in overleg met de gemeente.

Gemeenten zorgen dat dat ook kan. Zij spannen zich met de 
provincie in om op geschikte locaties te zorgen voor wonin
gen die passen bij de buitenlandse arbeider. Is er in de eigen 
gemeente geen passende locatie? Dan gaan ze overleggen 
met gemeenten in de buurt. Buitenlandse arbeiders die zich 
voor altijd willen vestigen hebben dezelfde plaats op de wo
ningmarkt als andere inwoners. Dat geldt voor huur én koop.

Werknemers moeten goed kunnen wonen en leven. Dat be
tekent dat het ook goed toeven moet zijn in de directe omge
ving. Het zou fijn zijn als de buitenlandse arbeiders die in de 
gemeente Zundert wonen, hier ook werken. Het is alleen niet 
de bedoeling dat er grote woongebouwen of woonparken ge
bouwd worden voor buitenlandse werknemers in De ge
meente Zundert. Dit past ruimtelijk niet bij het Zundertse ka
rakter. Wonen op vakantieparken willen we ook niet. We wer
ken op dit moment aan verbetering van de kwaliteit van die 
parken. Dat hoort bij het project Vitale Vakantieparken. Blij
vend wonen past daar niet bij.

Gezond en veilig Zundert
De gemeente Zundert wil eraan meewerken: inwoners die 
zich gezonder voelen. Dat kan als je woont en leeft in een 
gezonde en veilige omgeving. Hoe doen we dat?

» Met een aangename en aantrekkelijke omgeving om in 
te wonen en leven. Met zo min mogelijk hinder en die 
uitnodigt tot bewegen.

» Doordat iedereen gebruik kan maken van het aanbod 
van sporten, spelen en bewegen. Voor jong en oud.

» Door het mogelijk te maken dat iedereen mee kan doen. 
Waarbij bewoners zo veel mogelijk zelf doen. Waar dat 
niet kan, helpen we. Het is de bedoeling dat iedereen 
een zinvolle dagbesteding heeft.

Bij onze kijk op gezondheid en een gezonde leefomge
ving gaan we uit van positieve gezondheid. Dat is 'hoe men
sen omgaan met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen 
in het leven. Daarbij doen ze zo veel mogelijk zelf en hebben 
ze zo veel mogelijk in eigen hand'.

Voorrang aan voorkómen van gezondheidsproblemen
We geven voorrang aan voorkomen. Zo kunnen we de 
meeste gezondheidswinst halen. Om dit te bereiken, zetten 
we in op een zo sterk mogelijk Voorliggend veld'. Dat doen 
we met alle betrokken partijen en instanties. Aandacht voor 
leefbare, vitale en gezonde wijken is hierbij heel belangrijk. 
Fysieke omgevingsfactoren zijn verantwoordelijk voor 60Zo 
van alle ziekten. Denk aan een (spoor)weg of een bedrijf dat 
veel lawaai maakt. Het gezonder en groener inrichten van de 
omgeving waar je woont, kan dus veel gezondheidswinst ge
ven.

Hierbij kijken we heel breed.
» Naar de inrichting van de woonomgeving. Nodigt die uit 

tot bewegen, is er een groene uitstraling, zijn er geen za
ken die overlast geven?

» Naar de gebouwen zelf. Zijn deze gehorig of zijn er lek
kages?
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» Naar de mobiliteit. Wordt het fietsen gestimuleerd en het 
gebruik van de auto afgeremd? Hoe is het met de ver
keersveiligheid?

Klik hier voor de kernwaarden gezonde leefomgeving.

Totaalaanpak bij het werken aan gezondheid
We werken aan het verbeteren van de gezondheid en een 
gezonde leefomgeving. Daarbij gaan we uit van een totaal
aanpak. We betrekken alle kernwaarden hierbij. Nieuwe ont
wikkelingen richten we zó in, dat ze bijdragen aan de ge- 
zondheidsdoelstellingen. Dat ten eerste.

Als tweede werken we aan het beïnvloeden van zaken die in
vloed hebben op de manier van leven. Denk aan het voorko
men van overmatig alcoholgebruik, roken en te vet eten. En 
er is een derde pijler binnen onze Nota Volksgezondheid (klik 
daarvoor hier). Daarbij gaat het om een betere geestelijke 
gezondheid en minder eenzaamheid onder ouderen.

Bij elk nieuw beleid en project nemen we het thema gezond
heid vanaf het begin mee. Zo benutten we kansen. Denk aan 
het zorgen voor een toegankelijke, groene buitenruimte waar 
je kunt bewegen. En aan het voorkomen van hittestress en 
milieuhinder. Elk jaar stellen we een gezondheidsagenda op. 
De acties voor 2021 staan in de Gezondheidsagenda 2021.

Gezond in elk dorp en gebied
Wat speelt er werkelijk in Zundert? Hoe kunnen we het dorp 
en de kernen gezond houden of krijgen? Om daar grip op te 
krijgen, heeft de GGD de Brabantse OmgevingsScan 
(BROS) gemaakt.

De BROS laat zien dat er in Wernhout gemiddeld meer geur- 
overlast is. Dat in vergelijking tot andere kernen in de regio. 
Agrarische bedrijven in België veroorzaken deze overlast. 
Ook zijn er meer zorgen over blootstelling aan fijnstof. In alle

kernen zijn er veel zorgen om ziekten die van dier op mens 
overgaan. Bijzonder is dat bewoners van Zundert/Klein Zun
dert zich meer zorgen maken dan gemiddeld om ziek te wor
den. Dat komt doordat ze aan een drukke straat wonen.

De omgevingsscan van de GGD laat meer zien. Bijvoorbeeld 
dat er in vergelijking tot de regiogemeenten meer groen is in 
de kernen. Ook positief? Veel mensen in de gemeente Zun
dert vinden dat er voldoende mogelijkheden zijn om af te 
koelen. Bijvoorbeeld door te wandelen in de schaduw. On
danks het vele groen bewegen mensen helaas minder dan 
gemiddeld. Dit kan komen door de ligging tegen de lands
grens. Of door de grote afstand tot voorzieningen. De erva
ren, sociale samenhang in alle onze kernen is wel veel ster
ker dan gemiddeld.

Deze en andere feiten uit de BROS nemen we mee. In ons 
beleid én bij het benoemen van acties. Bekijk het document 
met de resultaten van de BROS voor Zundert en in het alge
meen.

Zundert in beweging
Iedereen moet kunnen (en ook gáán) sporten: jong en oud, 
met of zonder beperking. We stimuleren iedereen om mee te 
bewegen en te sporten. Jeugd, mensen met een beperking, 
kwetsbare ouderen en mensen die het moeilijk kunnen beta
len. Dit doen we onder meer door de inzet van buurtsport- 
coaches. Kijk hier voor de uitwerking en achtergronden in de 
Sportvisie.

Samen met de verenigingen zetten we ons in voor goede en 
ruim voldoende sportgelegenheden. Binnen en buiten. Klik 
hier voor onze Toekomstvisie sportaccommodaties. De open
bare ruimte moet jong en oud uitnodigen tot bewegen. Dat

kan door een inrichting die bewegen, spelen en sporten mo
gelijk maakt. Om hieraan mee te helpen, zijn we begonnen 
met speelruimtebeleid.

Een prettige leefomgeving voor iedereen
Wonen gaat verder dan alleen de woning. Ook de kwaliteit 
van de woonomgeving is van belang. Denk aan de veiligheid 
en toegankelijkheid voor mensen met beperkingen. Maar ook 
aan voldoende (speel)groen en een inrichting die rekening 
houdt met het klimaat. En aan voldoende parkeergelegen
heid en aantrekkelijke fiets- en wandelroutes. We nemen ook 
het sociale deel mee. Zoals voldoende mogelijkheden voor 
contact en ondersteuning.

Een prettige leefomgeving vraagt om goede basisvoorzienin
gen. Op het gebied van wonen, gezondheid, ontmoeting, ver
voer, sport, cultuur en veiligheid. Hier hebben we oog voor. 
Ook 'schoon, heel en veilig' staat voor ons voorop. Aan
dachtspunten zijn hondenpoep, zwerfafval (ook in het buiten
gebied) en gladheidsbestrijding. Vooral de oudere wijken ver
dienen aandacht. Samen met de bewoners werken we eraan 
om de leefomgeving zo goed mogelijk te maken. En investe
ren we in een sterke sociale basis.

Houd (de kwaliteit van) de voorzieningen
Voor een aantrekkelijke woonomgeving wil je dat de voorzie
ningen die er zijn, ook blijven. Een goed voorbeeld zijn de 
scholen. Het gaat dan niet alleen om de scholen zelf, maar 
ook om de kwaliteit van het onderwijs. Hierin trekken we sa
men op met de partijen uit het onderwijsveld. De afspraken 
hierover staan in het integraal huisvestingsplan onderwijs.

Dit plan leidde tot vernieuwing van de bestaande school in 
Klein Zundert. In de kern Zundert gaan op de locatie Zonne
bloem 2 scholen samen. Ze worden één integraal kindcen-
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trum. Rijsbergen heeft al een integraal kindcentrum. De hui
dige scholen blijven behouden voor de toekomst. Daarbij 
staat de kwaliteit van het onderwijs voorop.

Iedereen doet mee
Alle inwoners van De gemeente Zundert moeten zo veel 
als ze kunnen, mee kunnen doen aan de samenleving. We 
staan voor zo'n inclusieve samenleving. Met het Gehandi
captenplatform Zundert maakten we afspraken. Die onderte
kenden we allebei. Een inclusieve samenleving vraagt om 
voldoende, sociale voorzieningen. Voorzieningen die onze in
woners helpen zichzelf te redden. Dichtbij en in alle kernen.

Daarom deze vier maatschappelijke opgaven (zie voor uit
werking en achtergronden de Visie Sociaal Domein):
1. Sociale basis op orde. We zorgen voor een gezonde en 

veilige leefomgeving.
2. Betere ondersteuning eenvoudig en dichtbij. We willen 

voorkomen dat problemen te groot worden om te over
zien. Daarom proberen we problemen zo vroeg mogelijk 
te signaleren. Dan kunnen we inwoners helpen om hier
mee om te gaan.

3. Investeren in de toekomst. We bieden toekomstperspec
tief, met name voor jongeren. Zodat zij voldoende kan
sen krijgen om zich te ontwikkelen tot zelfredzame inwo
ners van de gemeente Zundert.

4. Samen aan de slag voor bestaanszekerheid. We onder
steunen financieel kwetsbare inwoners. We willen ar
moede doorbreken en schulden verminderen door pro
blemen op tijd te signaleren.

Buurtpreventie en gebiedsgericht werken
Om te werken aan aantrekkelijke, leefbare en veilige wijken 
zijn buurtpreventieteams opgericht. Deze teams bestaan 
voor het grootste deel uit actieve bewoners. Zij signaleren 
met elkaar situaties die afwijken. We willen het liefst dat zo

veel mogelijk dat inwoners meedoen. Daarom onderzoeken 
we of we de kennis van de buurtpreventieteams nog breder 
kunnen gebruiken. Zoals bij de buurtschouwen. Ons 
doel is om buurtpreventie in álle wijken van de gemeente te 
hebben. Kijk voor de achtergronden in het VTH-beleid.

Samenwerken aan leefbaarheid
We werken samen met de Omgevingsdienst, de GGD, het 
waterschap en de veiligheidsregio. Doel is een veilige, ge
zonde en duurzame woon- en leefomgeving voor iedereen. 
Hierbij trekken we ook samen op met de dorpsraden, de 
buurtpreventieteams en de inwoners. Daarbij houden we re
kening met vier algemene milieubeginselen.

Bij ons eigen handelen en in samenwerking met andere par
tijen gaat het om de volgende grondregels:
» voorzorg;
» preventief handelen;
» eerst milieuaantastingen aan de bron bestrijden;
» de vervuiler betaalt.
Dit helpt samen met de algemene rechtsregels bij het vinden 
van een goede balans. Die tussen het beschermen en het 
gebruiken van de fysieke leefomgeving.

Duurzame veiligheid en leefbaarheid. Met zo min mogelijk 
overlast in elk opzicht. Dat is waar we voor gaan. Bij onze 
besluiten houden we daar steeds rekening mee. Dat doen we 
natuurlijk bij onze eigen ontwikkelingen. We houden steeds 
de veiligheid en gezondheid van de leefomgeving in de ga
ten.

Daarbij sluiten we aan bij de landelijke regels. Die staan bij
voorbeeld in wet- en regelgeving, zoals de Wet milieubeheer. 
Die gaat na 2021 voor het grootste deel op in het Besluit acti
viteiten leefomgeving. Als een partij over een grens gaat, grij
pen we in. Die partij moet dan maatregelen treffen. Daarover

zijn we in gesprek met de Omgevingsdienst, de GGD, de 
Veiligheidsregio en het waterschap.

We zijn een echte plattelandsgemeente. Dit uit zich in speci
ale aandacht voor de effecten van gewasbeschermingsmid
delen (drift) op het woon- en leefklimaat. We kijken ook naar 
mogelijkheden voor ontwikkeling. Samen met andere boom- 
teeltgemeenten werken we aan een strategie daarvoor. Ook 
is Zundert een echte grensgemeente. Dat vraagt om veilig- 
heidsopgaven die daarbij horen. Denk aan dumpen van 
drugsafval, ondermijning en leegstand.

We moet ook letten op en afstemmen over:
» het grotere risico op natuurbranden door steeds meer 

droogte;
» brand- en veiligheidsrisico's door het langer thuis wonen 

van ouderen;
» het vervoer van gevaarlijke stoffen door de kernen;
» de aanrijtijden van hulpdiensten;
» beperkingen van de boordiepte, dit met het oog op de 

bescherming van drinkwatergebieden.

Het hoeft niet strenger dan landelijke wetten
We zien (nog) geen reden om, bovenop op landelijke milieu
normen, strengere of andere lokale normen vast te stellen. 
Over de landelijke normen heeft het rijk goed nagedacht. Als 
de praktijk erom vraagt, dan staan we open voor een gesprek 
hierover. Het kan voorkomen dat we bij geluidsoverlast van 
wegen een hogere waarde gebruiken. Hiervoor gelden dan 
wél een aantal spelregels. Zo geldt er een maximale waarde. 
De hoogte ervan hangt af van de ligging van de locatie.

Milieuaspecten: voorwaarde voor gezondheid
We gaan voor een gezonde omgeving en gezonde Zunder- 
tenaren. Om dat te bereiken, zijn de verschillende milieuas-
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pecten heel belangrijk. Geen of minder milieuhinder, daar
mee valt gezondheidswinst te halen. De stand van zaken en 
punten van aandacht:
» Lichthinder: bijvoorbeeld glastuinbouw en reclamever- 

lichting kunnen dat veroorzaken. Lichthinder kan nega
tieve gevolgen hebben op de flora en fauna. Ons doel is 
het voorkomen of het zo veel mogelijk minimaliseren van 
lichthinder.

» Luchtkwaliteit: de beoordeling van de luchtkwaliteit ge
beurt op grond van de Wet milieubeheer. Uit onderzoek 
blijkt dat de kwaliteit in een jaar in de gemeente Zundert 
matig tot goed is. Daarbij komt dat de bronnen van ver
ontreiniging voor het grootste deel uit het buitenland ko
men. Als gemeente hebben we daar heel weinig invloed 
op. Klik hier voor de Brief Schone Lucht Akkoord.

» Geluid: de wettelijke normen gelden in de gemeente 
Zundert. Geluidoverlast door bevoorrading, evenemen
ten en horeca heeft de aandacht. In ons nieuwe evene- 
mentenbeleid, klik daarvoor hier, sloten we aan bij de 
landelijk regels.

» Externe veiligheid: verlaging van de risico's begint bij de 
bron. Bedrijven moeten aan de stand van de techniek 
voldoen. Bij bestaande bedrijven gelden allereerst de 
omgevingsvergunningen. Nieuwe bedrijven die een ri
sico kunnen vormen? Die moeten voldoen aan bestem
mingsplannen (straks: Omgevingsplan).

Bij nieuwe plannen kijken we naar de inrichting van de omge
ving. Met speciale aandacht voor:
- de bereikbaarheid voor hulpdiensten;
- de mogelijkheden voor het bestrijden van een incident;
- of mensen zich door de inrichting van het gebied goed 

zelf kunnen redden.

» Geurhinder: de wettelijke normen gebruiken we als
maat. In vergelijking met de regio komt de ernstige geur
hinder in De gemeente Zundert vaker door landbouw- en 
veeteeltactiviteiten. Minder vaak door andere bedrij
ven/industrie. Met name in Wernhout ervaren inwoners 
ernstige geurhinder. Dit komt van Belgische zijde door 
intensieve veehouderij. De gemeente heeft hier weinig 
invloed op, maar houdt het wel in de gaten. Ook voeren 
we overleg met de aangrenzende Belgische gemeenten. 

» Bodem en bouwstoffen: het Besluit Bodemkwaliteit 
vormt de basis voor hoe we hiermee omgaan. In het 
grootste gedeelte van de gemeente dis de bodem niet 
verontreinigd. Bij nieuwe ontwikkelingen moeten we bo
demonderzoek uitvoeren. Dat bepaalt of we de bodem 
moeten saneren.

De gemeente Zundert werkt met zes regiogemeenten aan 
duurzaam bodembeheer. Doel is om zo veel mogelijk grond 
binnen de regio opnieuw te gebruiken. Zonder dat we daar
mee de kwaliteit van de bodem op regionaal niveau slechter 
maken. Klik hier voor de nota Bodembeheer West-Brabant. 
Daarbij willen we ook onderwerpen meenemen als:
» hoe om te gaan met exoten (zoals de Japanse duizend

knoop);
» Niet Gesprongen Explosieven (NGE);
» Thermisch Gereinigde Grond (TGG).
De bodemkwaliteitskaart staat op de website van de ge
meente Zundert, zie zoekresultaten - gemeente Zundert.

Speciale aandacht is er voor vervuiling van de bodem door 
drift. Binnen onze gemeente is veel boomteelt. Er zijn geen 
wettelijke normen voor drift. Wij adviseren een richtafstand 
van 50 meter waar dat kan. Waar dit niet mogelijk is, kunnen 
we misschien iets afwijken van die afstand. Maar: dan moet 
de teler dat wel heel goed kunnen uitleggen. Het risico moet

klein blijven. We moeten absoluut zeker weten dat de leef
omgeving veilig en gezond blijft.
Bij herontwikkeling van VAB's en andere ontwikkelingen in 
het buitengebied is de richtafstand vaak lastig. Dat maakt het 
wenselijk hiervan af te wijken. Maar: een goede kwaliteit van 
de woon- en leefomgeving is ook belangrijk. De gemeente 
Zundert volgt de ontwikkelingen rondom drift in binnen- en 
buitenland op de voet. Zo kunnen we tot een strategie op 
maat komen. Denk bijvoorbeeld aan een andere bedrijfsvoe
ring met biologische bestrijding.

Samen werken aan veiligheid
Samen met onze inwoners, bedrijven en (overheids)partners 
werken we aan veiligheid. Dat doen we samen, vernieuwend 
en actief. Zo maken we onze leefomgeving duurzaam en vei
lig. Voor iedereen die in de gemeente Zundert woont, werkt, 
onderneemt en recreëert.

Onze doelen:
» verhogen van de werkelijke veiligheid en hoe bewoners 

die beleven;
» versterken van een veilige leefomgeving;
» (landelijke) ontwikkelingen en trends op het gebied van 

veiligheid hier inzetten;
» beter verbinden van veiligheidszaken met andere zaken 

die hier spelen;
» zorgen dat inwoners zich beter kunnen weren;
» versterken van de gezamenlijke aanpak tegen criminali

teit.
Zie voor achtergronden het VTH-programma.

Vanuit ons programma Veiligheid maken we samen met part
ners en inwoners een nieuwe visie op veiligheid. De kern? Ie
dereen die in de gemeente Zundert woont, werkt, onder
neemt en recreëert moet zich veilig voelen. Dit gaan we ver
talen in nieuwe doelen en nieuw beleid.
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Bloemencorso en andere evenementen
In de gemeente Zundert gaat er bijna geen week voorbij zon
der evenement. Vooral in de zomerperiode. Dit laat zien hoe 
vaak en graag we in Zundert samen zijn en samen doen.
Veel inwoners doen actief en creatief mee. Aan de verschil
lende optochten, feesten en braderieën. Het aantal evene
menten blijft in alle kernen groeien. Ze trekken ook steeds 
meer bezoekers uit de regio. Dit ondersteunen we. Want 
hierdoor blijft de gemeente Zundert energiek en aantrekkelijk. 
Hinder voor bewoners is niet helemaal te voorkomen, maar 
proberen we waar mogelijk te beperken. Zie ook onze Be
leidsregels evenementen.

Het bloemencorso zit in onze genen en bepaalt de se identi
teit. Buurtschappen zijn er het hele jaar mee bezig. Zo'n drie, 
vier maanden per jaar heeft het corso gevolgen voor het ver
keer. Daar proberen we zo veel mogelijk rekening mee te 
houden. Waar dat kan, voorkomen we drempels, ruime rou
tes en overhangende/brede bomen. Dit doen we graag. Voor 
onze inwoners, en het maakt ons ook vitaler.

Het corso brengt ook extra kosten, risico's en mogelijke aan
sprakelijkheden. Bij nieuwe verzoeken die met het corso te 
maken hebben, denken we graag mee. Het gaat dan bijvoor
beeld om de plaatsing van de bouwplaatsen en de routes.
We wegen dan ook de verkeersaspecten, natuurwaarden, 
kosten en risico's mee. We gebruikten de Beleidsnota Corso- 
bouwplaatsen van 2011 om te omschrijven hoe de ideale 
corsobouwplaats eruitziet.

Handhaving noodzakelijk
Het beschermen en waar mogelijk verbeteren van de kwali
teit van de leefomgeving. Daar zetten we ons voor in met ons 
VTH-beleid (Vergunningen, Toezicht en Handhaving). Inwo
ners spreken we meer aan op hun eigen verantwoordelijk

heid. Maar we laten hen ook de ruimte om met eigen oplos
singen te komen. Vroeg bijsturen als we problemen verwach
ten hoort daar ook bij. Dat willen we dan wel graag op tijd 
weten. Daarom maken we slim gebruik van bestaande infor
matie en nieuwe technologie. We rekenen er daarbij op dat 
inwoners en bedrijven zaken als verbouwingen op tijd mel
den.

We hebben speciale aandacht voor:
» Veiligheid en milieurisico's van bedrijven (zie ook de mili

euaspecten hiervoor).
» Het buitengebied: hier speelt veel. Denk aan de VAB's 

en de transitie van de landbouw. Neem de doorontwik- 
keling van de boom- en zachtfruitteelt. En vergeet de 
toenemende recreatie- en woondruk op het buitengebied 
niet. Dan zijn er nog de opgaven rondom klimaatadapta- 
tie en duurzame energiewinning. We willen voorkomen 
dat in het buitengebied ontwikkelingen plaatsvinden die 
niet in het landschap passen. Die mogen ook niet leiden 
tot te veel overlast voor andere functies.

» Het in stand houden van groen, toezicht op kapvergun- 
ningen en op de plicht om opnieuw te planten.

» Werken aan een weerbare gemeente met het oog op cri
minaliteit.

» Campings: de wet- en regelgeving. Doel is gezond en 
verantwoordelijk recreëren. Niet dat campings zich ont
wikkelen tot ‘vrijstaten'. Samen met ondernemers en de 
sector werken we aan vitale vakantieparken. We zijn 
hierover in gesprek met de eigenaren.

3 Leefbaar, gezond en veilig (wonen)
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4 Economisch vitaal
Zundert wil een 'ondernemende, groeiende en bloeiende 
gemeente' zijn. Waar het goed wonen, werken én recre
ëren is. Met een fraai buitengebied, landbouw, natuur, re
creatie en een groeiende economie. Dat geeft Zundert 
een grote aantrekkingskracht op haar inwoners, op re
creanten en op bedrijven. Daarnaast zijn we hét natio
nale en internationale centrum voor de boomkwekerij- 
sector.

Het grootste deel van de beroepsbevolking werkt in de con
sumentendiensten. Meteen daarna volgt de agrarische sec
tor. Maar een relatief klein deel (140Zo) van de banen zijn bij 
bedrijven op bedrijventerreinen. De meeste werkgelegenheid 
is in het buitengebied en in de kernen. Zie voor meer infor
matie het onderdeel 'Zundert in feiten en cijfers'.
De gemeente Zundert ligt gunstig tussen drie economisch 
sterke gebieden. Dat zijn de Randstad, de Brainport regio 
Eindhoven en de Vlaamse Ruit. In de buurt is ook het Logis
tiek Park Moerdijk. De ligging aan de transportas tussen (de 
havensteden) Antwerpen en Rotterdam zorgt voor een goede 
logistieke bereikbaarheid.

Kernpunten
» Hart van de boomteelt
» Een florerende gemeente in een florerende regio 
» Van Treeport en Fruitport naar Greenport 
» BCT: alleen voor boomteelt 
» Kansen voor proeftuin boomteelt 
» Samen werken aan een vitaal buitengebied 
» Pilot Vitaal Buitengebied
» Van visie naar actie 
» Naar nieuw beleid voor TOV 
» Werken aan een goed vestigingsklimaat

» Voldoende ruimte voor bestaande en nieuwe bedrij
ven

» In overleg bedrijf verplaatsen dat niet op goede plek 
zit

» Bedrijventerreinen klaar voor de toekomst 
» Versterken toeristisch-recreatieve sector 
» Drie thema's centraal bij versterken toerisme & recre

atie
1. Omgeving
2. Verblijfsrecreatie en accommodaties
3. Organisatie

» Compacte, sterke centra 
» Zicht op werk

'it-l -4’ 1 1 “T"*

Zundert
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Hart van de boomteelt
In de gemeente Zundert zijn zes bedrijventerreinen, waaron
der het bijzondere Business Center Treeport (BCT). Daar al
les komt rondom de boomteelt samen. Het vormt het hart van 
de 'boomteelt business' van Zundert en wijde omgeving. 
Handel, logistiek, promotie, onderzoek en onderwijs zijn de 
kernactiviteiten. De gemeente Zundert heeft de ambitie om 
het meest toonaangevende boomteeltgebied van Europa te 
worden. De boomteeltsector biedt ook veel kansen voor de 
toekomst. Want willen we inspelen op het veranderende kli
maat én CO2 verminderen? Dan moeten we voldoende bo
men en ander groen aanplanten.

Een florerende gemeente in een florerende regio
De landbouw (agrofood) is de drager van een florerend Zun
dert. Dit type bedrijven vinden deelnemers aan de enquête 
van de Omgevingsvisie ook het beste passen bij Zundert.
Klik hier voor de resultaten. De landbouw blijft alleen floreren 
als we blijven investeren in innovatie. Daar werken we hard 
aan, samen met gemeenten in West-Brabant.

Een sterke landbouw moet onderdeel zijn van een sterk land
schap met een betrouwbaar watersysteem en goede bodem
kwaliteit. Een landschap met evenwicht tussen de verschil
lende functies. Functies als landbouw, recreatie, klimaat, na
tuur en energiewinning. Dit evenwicht zorgt ook voor sterke 
en aantrekkelijke kernen, waar het fijn wonen is.

Samen werken we aan een Vitaal Platteland West-Brabant. 
Een duurzame Plantbased' economie is hiervoor de onder
legger. Met de gemeente Zundert als motor, met haar boom
teelt, zachtfruit en agrofood. Zie voor meer informatie de Ge- 
biedsagenda Vitaal Buitengebied West-Brabant.

Van Treeport en Fruitport naar Greenport
Goede en gezonde grond is de basis van onze bloeiende 
boom- en zachtfruitteelt. Agrofood brengt veel werkgelegen
heid en economische kansen. Er werken veel seizoenarbei
ders op de velden. Onze regio is uitgegroeid tot een modern 
en vernieuwend boomteeltgebied.

Vanuit de huidige Treeport en Fruitport groeien we door naar 
een Greenport. In een Greenport komt veel samen. Innova
tieve productie, veredeling, handel en logistiek, onderwijs en 
kennisdeling. Deze bedrijven tillen elkaar omhoog.

De gemeente Zundert maakt onderdeel uit van de gebied- 
scoalitie ^uide^e Zandgronden'. Agrofood & biobased en 
vrijetijdseconomie zijn belangrijke en dragende topbedrijfs- 
takken. Business Centre T reeport (BCT) vormt voor heel 
West-Brabant een belangrijke, stuwende kracht. Hier denken 
ze vernieuwend en vinden ze bijvoorbeeld nieuwe technieken 
uit. Hier komen onderwijs en het bedrijfsleven samen.

BCT draagt bij aan het totaalplaatje van Greenport West-Bra
bant. Met de Treeport en de Fruitport als specialisaties. Sa
menwerking over de grenzen blijft nodig. Regionaal én inter
nationaal (denk aan de veiling in Vlaanderen).

De 'Greenport-ambitie' vraagt om volop ruimte voor de 
boom- en zachtfruitteelt. Natuurlijk moet dit passen binnen de 
grenzen van ons beleid. En bij onze ambities voor landschap 
en milieu plus een goed woon- en leefklimaat. Grote delen 
van het Zundertse buitengebied zijn aangewezen als gebied 
voor boomteeltontwikkeling. Andere delen als ^gransC'ie 
hoofdstructuur plus'. Samen vormen deze het Teeltgebied 
Zundert (zie ook de IDeekaarten).

Hier gelden ruimere regels voor kassen en vaste voorzienin
gen, nodig voor de teelt. Dat is om de boomteeltsector en an
dere teelten in dit gebied te ondersteunen. Zie voor achter
gronden de Omgevingsverordening van de provincie Noord- 
Brabant.

We willen dus dat de boom- en fruitteelt groeit. Dat moet wel 
samengaan met een gezond ecologisch systeem (bodem, 
water en natuur). Ook willen we het landschappelijke beeld 
mooi houden. En dan moet ook de natuurontwikkeling door
gaan. Ook de wateropgave vraagt aparte aandacht. Samen 
met de coalitiepartners binnen de Zuidelijke Zandgronden 
bouwt de gemeente Zundert aan de topsector Agrofood, ook 
in de toekomst. Zie voor achtergronden de gebiedsagenda 
Vitaal Buitengebied West-Brabant.

BCT: alleen voor boomteelt
Het Business Centre Treeport (BCT, 62 hectare) ontwikkelt 
zich als hart van de Greenport. Het ligt op de grens van Ne
derland en België in de gemeenten Zundert en Stad Hoog
straten. Deze ontwikkeling gebeurt in stappen. Alle bedrijven 
die de boomteeltsector sterker kunnen maken, zijn hier van 
harte welkom.

Er kunnen zich hier dus geen logistieke bedrijven vestigen uit 
een andere tak. Een bedrijf moet altijd iets toevoegen aan de 
boomteeltsector. Op dit moment is de eerste fase van het 
BCT-terrein in ontwikkeling. Er loopt een ruimtelijke proce
dure voor de tweede stap. Bij een derde stap moet een be
drijf bewijzen dat er behoefte aan is. Er moet ook afstemming 
zijn in de regio West-Brabant.
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Kansen voor proeftuin boomteelt
Greenport kan helpen om Zundert beter op de kaart te zet
ten. Denk aan alle bomen die nodig zijn voor het verbeteren 
van het klimaat, voor meer CO2-opname. En aan het produ
ceren van hout voor circulaire en CO2-neutrale woningen.

Zundert is dé boomteeltgemeente. Dat willen we op verschil
lende manieren laten zien. Bij onze eigen werkzaamheden 
passen we graag innovaties en kennis uit 'onze' boomteelt- 
sector toe. Denk aan werk rond groenstructuur en beheer 
openbare ruimte. We staan de volgende jaren voor belang
rijke opgaven. We werken aan een gezonde leefomgeving, 
ook voor de toekomst. We werken aan aanpassingen die no
dig zijn voor het veranderende klimaat. Een belangrijk onder
deel om dit alles te bereiken is Vergroening'.

We nodigen de boomteeltsector uit om hierin mee te denken. 
Zo kan de gemeente Zundert zich ontwikkelen tot een be
langrijke proeftuin, een voorbeeldgemeente. De boomteelt
sector kan haar innovaties in de praktijk laten zien. Denk 
aan beplanting die goed gedijt in een stenige omgeving en 
bestand is tegen strooizout.

Samen werken aan een vitaal buitengebied
Er is steeds meer mogelijk in de agrofoodsector. Toch lopen 
ondernemers tegen belemmeringen aan. Zoals de wens van 
een ondernemer om al zijn containers op één plek te plaat
sen. Iets dat het aantal verkeersbewegingen flink zou vermin
deren. Maar de ruimte die de ondernemer daarvoor mag ge
bruiken, heeft bijna de top bereikt van wat mag. Jammer, 
want het zou het gebied uiteindelijk méér waarde geven. Of 
denk aan alles wat mogelijk is voor teeltondersteunende 
voorzieningen (zoals tunnelkassen) in verschillende gebie
den.

Het Zundertse buitengebied is meer dan alleen de boom- en 
zachtfruitteelt. Er zijn ook andere agrarische ondernemers 
actief. We streven naar een ondernemend, groeiend en 
bloeiend buitengebied. Waar het goed wonen, werken en re
creëren is. Ons buitengebied heeft veel verschillende kanten 
en onderscheidt zich van andere gebieden. Dat karakter 
moeten we behouden en waar dat kan versterken. Ons bui
tengebied is daarnaast ook een plaats voor rust en ruimte.
Dat is een belangrijke waarde van de gemeente Zundert.

De verschillende delen van ons buitengebied kennen ver
schillende opgaven en belangen. Wat gaat nu al goed?
En hoe maken we het nog beter in de toekomst? Het is de 
uitdaging om daartussen een evenwicht te vinden en te hou
den.

Een voorbeeld: onze beekdalen en de hoge zandgronden. 
Hier spelen op dit moment opgaven rondom klimaat en na
tuur. We willen de boomteelt hier klaar maken voor de toe
komst. Ook moeten we meegaan met de trends die spelen. 
Allemaal belangen die niet zo makkelijk samenkomen. Niet in 
de situatie van nu met de regels die daarbij horen.

Er komen veel agrarische bedrijven vrij in Noord-Brabant. De 
gemeente Zundert neemt daar waarschijnlijk het grootste 
deel van voor haar rekening. Dit speelt niet alleen hier, ook in 
grote delen van het Brabantse buitengebied. Ook hierin trek
ken we in West-Brabant samen op. Dat doen we ook met de 
gebiedscoalitie Zuidelijke Zandgronden.

We willen ruimte blijven bieden aan de boom- en de zacht 
fruitteelt. De sector moet kunnen blijven ontwikkelen en ver
nieuwen, op een verantwoorde manier. Hoe? Dat willen we 
onderzoeken. Dat is een onderdeel van de pilot Vitaal Buiten
gebied. Hierin werken we samen met de andere betrokken

overheden (waterschap, provincie) en partijen. Alleen zo kan 
de Greenportambitie werkelijkheid worden.

Pilot Vitaal Buitengebied
In de pilot Vitaal Buitengebied werken we samen met ande
ren. Dat zijn de provincie en het waterschap en natuurlijk par
tijen uit het gebied. Hoe zien zij de toekomst van het buiten
gebied? Er zijn zeven deelgebieden. Elk deelgebied maakt 
een eigen gebiedsvisie. Van drie deelgebieden zijn die al 
klaar. In de andere vier gebieden werken ze er nog aan.

De gebiedsvisies die al klaar zijn, maken onderdeel uit van 
de Omgevingsvisie. Klik hier voor de IDeekaart buitengebied. 
Daar zijn ze aan gekoppeld. De andere volgen later.

Klik hier voor de achtergronden van de pilot Vitaal Buitenge
bied. De kern? Hoe gaan we om met belemmeringen of ob
stakels waar we in de praktijk tegenaan lopen. De laatste 
stand van zaken staat op de website (zie de link hierboven).

Van visie naar actie
De ervaringen uit de zeven gebieden gebruiken we. Daar
mee onderzoeken we hoe we de hindernissen aan kunnen 
pakken. Zo denken we na over nieuwe werkprocessen. Eind 
2021 komt er een gebiedscontract. De gemeente, de provin
cie, het waterschap en de betrokken gebiedspartijen zetten 
daar hun handtekening onder. Zo beloven ze om zich samen 
in te zetten voor het dichterbij brengen van de 'droom' voor 
het Zundertse buitengebied: Zundert floreert. Het belangrijk
ste? Ontwikkelingen in het buitengebied moeten een groter 
gebied meer waarde geven.

Alles wat we leren uit de pilot is belangrijk voor de ge- 
biedsopgaven in de gemeente Zundert en in heel Noord-Bra
bant. Niet alleen voor die van nu, maar ook voor die nog ko-
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men. Het proces loopt al soepeler door te werken met 'omge- 
vingstafels'. Daarin spreken alle inhoudelijk betrokken des
kundigen met elkaar over nieuwe voorstellen. Direct en open. 
Vanaf het begin neem je zo alles mee en mis je niets. Voor 
het buitengebied stelden we een tijdje geleden al het ^oket 
Buitengebied' open.

Een goed voorbeeld van hoe we de lessen uit de pilot gebrui
ken is de 'Napoleonroute'. Dit is een doorgaande route met 
Romeinse oorsprong. Er liggen een aantal grote leegstaande 
panden aan. Daar zijn kansen voor herontwikkeling. Die kun
nen we alleen benutten als we het gebied in zijn geheel be
naderen. Dat moet om problemen als verwaarlozing en crimi
naliteit te voorkomen. Dit doen we graag samen met betrok
ken partijen en ook met de provincie. Want de doorgaande 
route doorkruist gemeente- en landgrens.

Naar nieuw beleid voor TOV
De mogelijkheden voor teeltondersteunende voorzieningen 
(TOV) verschillen per gebied. Voorbeelden van TOV zijn: 
aardbeiteelttafels, boomteelthekken, plastic tunnels, onder
steunende kassen en schaduwhallen. Tunnelkassen mo
gen bijvoorbeeld niet in de Groenblauwe mantel. Maar als je 
die gebruikt, kun je efficiënter omgaan met water, meststof
fen en middelen die de gewassen beschermen. Pals je de 
plussen en minnen tegen elkaar wegstreept, geeft dit het ge
bied meer waarde.

Het beleid rondom TOV in het bestemmingsplan buitenge
bied is verouderd. Het sluit niet aan bij nieuwe ontwikkelin
gen in de sector. Er gebeurt veel in de groenten-, zachtfruit- 
en boomteeltsector. Denk aan:
» schaalvergroting;
» meer aandacht voor duurzamere en biologische teelten;
» het werken aan betere bodemvruchtbaarheid;
» de kwaliteit van de producten en plantgezondheid.

Dit leidt onder meer tot meer verschillen in de grootte en het 
type teelt. Dat vraagt om specifieke TOV.

De sector heeft ook veel aandacht voor voedselveiligheid, 
een gezonde leefstijl en leefomgeving. Ze speelt in op ont
wikkelingen zoals robotisering. Ook werken ze aan min
der gebruik van beschermingsmiddelen voor gewassen. En 
aan minder uitstoot van schadelijke stoffen naar de grond en 
het oppervlaktewater. Ze lopen vooruit op de gevolgen van 
klimaatverandering. En lopen voorop als het gaat om innova
tie. Ze zijn vernieuwend op het gebied van weersafhankelijk
heid, energie- en waterbesparing.

Deze ontwikkelingen vragen om meer afwisseling en creativi
teit in ondernemen. Ze leiden bijvoorbeeld tot andere vormen 
van TOV. Vormen die niet altijd passen in het huidige beleid 
of het bestemmingsplan.

Waar dat kan, proberen we op maat te werken. Bijvoorbeeld 
als onderdeel van de pilot Vitaal Buitengebied. We willen 
goed kunnen inspelen op de veranderende behoeften en ont
wikkelingen. Daarom brengen we de komende periode de 
gewenste aanpassingen in beeld. Dit doen we in een goed 
proces. Samen met de sector en andere betrokken partijen 
zoals het waterschap en de provincie. Als onderdeel van de 
pilot hebben we de eerste stappen al gezet.

Wat natuurlijk belangrijk blijft:
» up-to-date beleid voor TOV;
» een goede landschappelijke inpassing;
» een gezonde en stevige, ecologische bodem- en water- 

structuur.

Zorgvuldig maar voortvarend omgaan met VAB's
Steeds meer agrariërs in het buitengebied moeten helaas 
stoppen met hun bedrijf. In eerste instantie bleven alleen de

kleinschalige, karakteristieke boerderijen leeg achter. Nu zijn 
het ook de grote schuren en stallen. Dit noemen we VAB-lo- 
caties. Dat staat voor Vrijkomende Agrarische Bebouwing. 
Als we kijken naar trends en ontwikkelingen, worden dat er 
alleen maar meer.

We ondersteunen initiatieven voor bepaalde nevenactivitei
ten. Het gaat dan om activiteiten waardoor bedrijven langer 
kunnen blijven bestaan. Hiervoor gelden wel voorwaarden. 
Die staan in het bestemmingsplan (straks Omgevingsplan). 
We verwachten dat in 2030 zo'n 230.000 vierante meter aan 
agrarische bebouwing leeg staat in de gemeente Zundert. 
Dat maakt de gemeente Zundert tot een van de koplopers 
van de provincie Noord-Brabant. Dat komt ook omdat we ho
ren bij de gemeenten met het grootste buitengebied.

We moeten voorkomen dat hierdoor problemen ontstaan. 
Voor de stoppende ondernemer, maar ook voor het gebied. 
Denk aan een lelijk gebouw door leegstand en geen onder
houd. En aan criminele activiteiten en ondermijning. Daarom 
hebben we het Loket Buitengebied in het leven geroepen. 
Hier kunnen ondernemers en initiatiefnemers terecht met 
vragen: Loket Buitengebied - gemeente Zundert.

Bij een VAB zijn er verschillende mogelijkheden om een be
drijf of terrein op een andere manier te gebruiken. Vaak is 
daar sloop van lelijke gebouwen voor nodig. De mogelijkhe
den en voorwaarden daarvoor staan in het bestemmingsplan 
buitengebied. Denk bijvoorbeeld aan mogelijkheden voor:
» hervestiging van een grondgebonden agrarisch bedrijf;
» een agrarisch hulpbedrijf of daaraan verwant bedrijf;
» een kleinschalig (ambachtelijk) niet-agrarisch bedrijf;
» statische opslag (caravans), een recreatiebedrijf;
» een maatschappelijke functie zoals dagopvang zorgbe- 

hoevenden;
» een woning;
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» andere soorten woonvormen.

Voor elke mogelijkheid gelden andere voorwaarden. Bij het 
omzetten naar een woning bijvoorbeeld. Dan mag volgens 
het geldende bestemmingsplan buitengebied maximaal 200 
m2 aan bijgebouwen blijven staan. De rest moet gesloopt. 
Voor meer informatie zie het eerdergenoemde Loket Buiten
gebied.

Werken aan een goed vestigingsklimaat
Actief en samen met ondernemers werken we aan groei. Van 
de economie, van innovatie, duurzaamheid en werkgelegen
heid. Samen nemen we de verantwoordelijkheid voor de 
kwaliteit van Zundert. Als gemeente scheppen we hiervoor 
de mogelijkheden en verbinden we verschillende partijen.

Om te blijven groeien en bloeien werken we aan een aan
trekkelijk landschap. Een landschap waar de functies met el
kaar in balans zijn. Zich goed voegen in het natuur-, water
en bodemsysteem. Daarnaast werken we aan een aantrek
kelijk en uitnodigend vestigingsklimaat. Met onder meer als 
onderdelen:
» een goed, gezond en veilig woonklimaat voor alle doel

groepen die in Zundert willen wonen en werken;
» voldoende ruimte voor bestaande en nieuwe bedrij

ven/ondernemers;
» toekomstbestendige bedrijventerreinen;
» goede bereikbaarheid;
» waarborgen van voldoende arbeidspotentieel (opleidin

gen in de regio, aantrekkelijk woonklimaat en huisvest- 
ging tijdelijke arbeidskrachten).

Ook werken we aan innovatie, kwaliteitsverbetering en ver
sterking van de samenwerking. Stimuleren en faciliteren we

de innovatiekracht van de topsectoren. Zoals Agrofood & bio
based, de onderhoudssector en de vrijetijdseconomie. En 
streven we naar meer werkgelegenheid.

Voor de punten rondom wonen, landschap en bereikbaarheid 
verwijzen we naar de koepelthema's. Dat zijn: 'leefbaar, ge
zond en veilig wonen', 'aantrekkelijk en waardevol' en 'be
reikbaar en toegankelijk'. (Klik op de thema's voor de onder
delen.) De andere punten komen hierna aan de orde.

Daarnaast behandelt dit onderdeel onze hoofdlijnen voor ver
sterking van de sector toerisme/recreatie. Dat gaat ook over 
het werken aan compacte kernen. Winkels, horeca, hotels en 
pensions, campings en B&B's. Het zijn belangrijke werkge
vers. Ze zijn een onderdeel van onze economische struc
tuur.

Voldoende ruimte voor bestaande en nieuwe bedrijven
Voldoende ruimte voor bedrijven is niet alleen belangrijk voor 
de economie. Het is ook belangrijk voor de leefbaarheid en 
vitaliteit van de kernen. Bedrijven sponsoren verenigingen en 
evenementen. Ze bieden werkgelegenheid. En helpen zo te 
voorkomen dat jongeren wegtrekken uit de regio. Daarom 
willen we voldoende ruimte bieden voor gevestigde en 
nieuwe (lokale) bedrijven. Uit de enquête voor de Omge
vingsvisie blijkt ook dat de meeste deelnemers bedrijven de 
ruimte willen bieden. Zo lang dat maar op een duurzame ma
nier gebeurt. Klik hier voor de resultaten van de enquête.

Er zijn volop mogelijkheden voor bedrijven. Wat kan er alle
maal? Dat heeft te maken met het type, de omvang, de uit
straling en de zwaarte van dat bedrijf. Er zijn mogelijkheden 
in de kernen, op bedrijventerreinen en in VAB's. Voor starters 
zijn er binnen de gemeente enkele bedrijfsverzamelgebou
wen. De geldende bestemmingsplannen laten de concrete 
mogelijkheden voor vestiging van bedrijven zien.

Lijkt een aanvraag op het eerste gezicht passend? Dan kij
ken we er zeker naar. Dat doen we vanuit de houding 'ja- 
mits'. Ook wanneer het niet direct past in het bestemmings
plan (straks Omgevingsplan). Belangrijk is dan in elk geval 
dat het initiatief meerwaarde biedt voor de gemeente Zun
dert.

Er zijn niet veel ruimtelijke mogelijkheden meer op de bedrij
venterreinen bij de kernen. De IDeekaarten laten zien waar 
nog ontwikkelingsmogelijkheden liggen. Klik hier voor de 
IDeekaarten. Als er grote behoefte is, onderzoeken we de 
mogelijkheden voor uitbreiding.

In het 'Toekomstbeeld Bedrijventerreinen West-Brabant' 
staat de basis van afspraken die we regionaal maakten. Het 
gaat om afspraken over uitbreiding en ontwikkeling van be
drijfsterreinen. Klik hier voor het Toekomstbeeld.

Belangrijke punten:
» Ontwikkelingen moeten passen binnen de ambities en 

de ruimtelijke accenten van het Toekomstbeeld. Er zijn 
bijvoorbeeld strategische locaties, zoals ons BCT. Hier 
liggen kansen en mogelijkheden.

» Elke periode maken we voor van de provincie ramingen. 
Daarmee kunnen we bepalen aan welke typen bedrij
venterreinen behoefte is in West-Brabant.

» Voegt het iets toe aan de regio? Is de basis op orde? 
(Waarbij de eigen gemeente mkb uit de eigen plaats op 
moet kunnen vangen!) Dat is de basis voor ons pro
gramma.

» Herontwikkeling van (verouderde), bestaande bedrijven
terreinen en de ontwikkeling van nieuwe terreinen gaan 
hand in hand.

» Bij de (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen investe
ren we ook in het oplossen van maatschappelijke opga
ven. Denk aan energietransitie, circulaire economie en
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de kwaliteit, ruimtelijke inrichting en inpassing van terrei
nen in de omgeving.

In overleg bedrijf verplaatsen dat niet op goede plek zit
Het kan gebeuren dat een bedrijf uit zijn jasje groeit op een 
bedrijventerrein. Of te veel overlast veroorzaakt voor het 
woon- en leefklimaat. Dan proberen we de ondernemer over 
te halen om te verhuizen naar een passende locatie. Dit ge
sprek gaan we aan zodra dat kan. Zoals bij een vergunning
aanvraag van zo'n bedrijf. Het komt voor dat bedrijven op 
een VAB-locatie of in de kern door willen groeien. Die probe
ren we in overleg te verhuizen naar een bedrijventerrein. Be
drijven maken hierin uiteindelijk zelf de keuze.

We treden handhavend op tegen illegaal gevestigde bedrij
ven. Denk aan bedrijven die niet passen in het buitengebied. 
Bijvoorbeeld door milieu- of verkeershinder. Of doordat 
ze sterk uit hun jasje gegroeid zijn of de belevingswaarde erg 
aantasten. Die bedrijven mogen niet verder uitbreiden.
Dat kan alleen onder voorwaarden. Zoals wanneer er een 
meerwaarde voor het hele gebied ontstaat.

Met de pilot Vitaal Buitengebied doen we hier ervaring mee 
op. Het verplaatsen van bedrijven die overlast veroorzaken is 
een kostbare zaak voor ons als gemeente. Hier gaan we niet 
mee aan de slag.

Bedrijventerreinen klaar voor de toekomst
Bedrijven de ruimte geven. Dat kan door uitbreiding, maar 
ook door herstructurering en een slimmer gebruik van de 
ruimte op het terrein. De kansen en mogelijkheden hiervoor 
wilden we in beeld krijgen. Daarom zijn we gestart met een 
visie op de bedrijventerreinen in de gemeente Zundert. Het 
MKB (midden- en kleinbedrijf) en de BedrijvenKring Zundert 
betrekken we hierbij.

Streven naar aantrekkelijke, duurzame, veilige en toekomst- 
bestendige bedrijventerreinen. Dat is het vertrekpunt van 
onze visie. Denk bijvoorbeeld aan:
» voldoende groen en water;
» een aantrekkelijke uitstraling;
» een goede bereikbaarheid met zo min mogelijk verkeers

bewegingen door de kernen;
» mogelijkheden voor het besparen en opwekken van 

duurzame energie, nu leggen we in heel Zundert al glas
vezel aan.

De visie verwerken we bij een volgende update van de Om
gevingsvisie Zundert.

Versterken toeristisch-recreatieve sector
De gemeente Zundert is kleurrijk in vele opzichten. Elk sei
zoen kleurt onze gemeente letterlijk weer anders. Door de 
boomteelt, landgoederen, bossen en het beekdal. Daarnaast 
biedt Zundert heel veel evenementen en culturele activitei
ten. We zijn rijk aan cultuurhistorisch waardevolle gebouwen 
en gebieden. Via de aantrekkelijke fiets- en wandelroutes 
kunnen mensen dit beleven. Het buitengebied heeft ook een 
aantal vakantieparken.

De economie van de toeristisch-recreatieve sector groeit. We 
willen dat samen met de ondernemers nog verder verster
ken. Verbreden, meer divers maken en het seizoen verlen
gen. Ons prachtige buitengebied is ook een plaats voor rust. 
Zonder dit te verstoren, bieden we ondernemers in toerisme 
en recreatie de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen. Met 
een goede balans tussen recreatie, economische (toeristisch 
en agrarische) belangen en de landschappelijke waarden.
Dat houden we steeds in de gaten.

De gemeente Zundert kent tientallen toeristische parels. Die 
zijn tot nu toe te weinig zichtbaar geweest. Samen met de 
ondernemers en andere partijen willen we de bekendheid

van onze recreatieparken en de parels vergroten. We nodi
gen hiervoor graag de ondernemers uit.

Versterking van recreatie en toerisme koppelen we aan onze
kernwaarden:
» Natuur. Een kwalitatief hoogwaardig landschap met 

landgoederen. Recreatie en toerisme moet hier plaats 
kunnen vinden zonder schade te veroorzaken.

» Cultuur. Onze aantrekkelijke en hechte dorpskernen met 
veel historie, culturele activiteiten en ook horecavoorzie- 
ningen.

» Agrarisch. Een productielandschap voor agrarische be
drijven en agrarisch beheer, maar ook om te fietsen en 
te wandelen.

Klik hier voor achtergronden en uitwerking onze Visie op
Vrije-tijdseconomie.

Drie thema's centraal bij versterken toerisme & recreatie
In onze Visie Vrijetijdseconomie noemen we drie thema's.
Daar gaan we ons samen met de ondernemers op richten:
1. Omgeving. We willen de basis in de openbare ruimte op 

orde hebben. Denk aan:
» veilige voet- en fietspaden;
» ecologisch beheerde bermen;
» elektrische mobiliteit mogelijk maken met laadpalen;
» straatmeubilair dat uitnodigt om te zitten;
» actualisatie van uniforme bewegwijzering, informa

tieborden;
» toegankelijkheid voor mindervaliden.

2. Verblijfsrecreatie en accommodaties. De verblijfsrecrea- 
tie is een belangrijke sector met volop kansen. Maar die 
staat onder druk en kent een ingewikkelde dynamiek.
We nodigen ondernemers uit om tot vernieuwing en her- 
ontwikkeling te komen. Vooral oudere vakantieparken 
hebben aandacht nodig. Meer van hetzelfde willen we
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voorkomen. We zien kansen voor de vestiging van een 
hotel in de gemeente Zundert.

3. Organisatie. Samen met ondernemers, de sector en an
dere betrokken partijen ontwikkelen we verhaallijnen die 
passen bij onze kernwaarden. Deze verhaallijnen wer
ken we uit tot producten, voor regionale en/of (internati
onale promotie. Door samen te werken ontstaat er kruis
bestuiving tussen de omgeving en ondernemers.

Een goed voorbeeld van dat laatste is Van Gogh, een 
Zunderts icoon met internationale bekendheid! Zo is er in 
2022 het project 'Becoming Vincent'. Dat hebben we samen 
met de Van Gogh Foundation voorbereid en uitgevoerd. 
Daarnaast is in Brabant het Van Gogh Nationaal Park in ont
wikkeling.

De Visie Vrijetijdseconomie werken we uit in een meerjarig 
uitvoeringsplan voor de vrijetijdseconomie. Daarbij kijken we 
ook naar de horeca. We streven ernaar een toeristisch fonds 
op te zetten. Daarin komen de middelen van de betrokken 
partijen (overheid en ondernemers) bij elkaar.

Compacte, sterke centra
Zundert (en in mindere mate ook Rijsbergen) heeft relatief 
veel detailhandel, horeca en andere centrumvoorzieningen. 
Zundert is steeds meer in trek bij bezoekers uit België. In de 
kleinere kernen van de gemeente zijn er niet veel voorzienin
gen. Voor grotere en meer stedelijke voorzieningen gaan de 
inwoners bijvoorbeeld naar Breda en Etten-Leur. Zo vormen 
we als regiogemeenten een samenhangend systeem.

Goede verbindingen zijn nodig om dit goed te laten werken. 
Een hoogwaardige openbaarvervoerverbinding richting 
Breda, met haltes in Zundert en Rijsbergen. Dat en meer on
derzoeken we in de Regionale InvesteringsAgenda regio 
Breda.

In de centra van Rijsbergen en Zundert is er sprake van leeg
stand, net als in andere plaatsen. Om dit tegen te gaan, stre
ven we naar compacte en sterke centra. Waarbij de winkels, 
horeca en andere voorzieningen zo veel mogelijk in het hart 
van het dorp zitten. Uitbreiding van winkels en horecavoor- 
zieningen is geen wens. Uitbreiding moet bijdragen aan de 
vergroting van de diversiteit.

Een aantrekkelijk, leefbaar, levendig en gezellig centrum. 
Voor de eigen inwoners, voor de bewoners uit de regio en 
voor de toeristen. Dat is het uitgangspunt voor de centra. 
Daarbij is het belangrijk het dorpse groene karakter te behou
den. Versnippering van winkels willen we voorkomen.

In Rijsbergen hebben we een Economisch Programma voor 
het winkelcentrum opgesteld. Klik hier voor dat programma. 
Dat deden we samen met de ondernemersvereniging en de 
Dorpsraad Rijsbergen. Dit programma richt zich vooral op het 
samen werken aan een compact (hoofd)winkelcentrum. We 
moeten voorkomen dat ondernemers vertrekken. Want dat 
maakt het winkelcentrum minder aantrekkelijk. Voor de kern 
Zundert gaan we in 2022 hiermee aan de slag.

Zicht op werk
Zorgen dat Zundertse jongeren hier meedoen en hier blijven. 
Daarvoor moeten we regionaal opleidingen aanbieden die 
aansluiten bij onze bedrijven. Daarbij is het belangrijk om ook 
voldoende stageplaatsen aan te bieden. Om dit te bereiken, 
werken we in de regio samen met bedrijven, scholen en de 
overheid. Samen met betrokken instanties streven we naar 
voldoende zicht op werk. Mensen zijn hiervoor natuurlijk 
eerst zelf verantwoordelijk. Een zo hoog mogelijke zelfred
zaamheid staat voorop. We hebben hierbij ook aandacht 
voor voldoende werkplekken voor mensen met een arbeids- 
beperking.

Er moeten tegelijkertijd wel genoeg geschikte arbeidskrach
ten zijn voor de bedrijven in de gemeente Zundert en omge
ving. Daar willen we samen met de partijen ook voor zorgen. 
Een belangrijk kenmerk van de sterke agrofoodsector is dat 
ze veel gebruik maken van seizoenskrachten. Het gevolg is 
dat bijna 50Zo van de Zundertse bevolking uit Midden- en 
Oost-Europese landen komt. In de regio West-Brabant wer
ken ruim 28.000 arbeidsmigranten.

Voor de huisvesting van arbeidsmigranten hebben we als 
West-Brabant samen een afsprakenkalender gemaakt. Als 
gemeenten los van elkaar én samen staan we voor een goed 
werk- en verblijfklimaat. Dit geldt voor de arbeidsmigranten 
die lokaal werken. En voor de internationals die we voor onze 
regionale economie nodig hebben. Klik hier voor het Afspra
kenkader arbeidsmigranten. Klik hier voor het Afsprakenka
der arbeidsmigranten.

4 Economisch vitaal
Omgevingsvisie Zundert: Zundert floreert
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5 Aantrekkelijk & 
waardevol

De gemeente Zundert heeft twee verschillende gezich
ten. Deze koesteren we. Ze staan uitgewerkt in het DNA- 
boek Zundert, klik daarvoor hier. Kort omschreven:
* het vlakke, geordende landbouwgebied: het produc- 

tielandschap, met op rij aangeplante boompjes en 
struiken;

* de natuurgebieden met glooiende heidevelden, spie
gelende beekjes, verwilderde bossen en de klein
schalige dorpen.

Binnen deze twee gezichten zie je allerlei deelgebieden. Die 
verschillen van elkaar als het gaat om ontstaansgeschiedenis 
en landschapstypen. Klik hier voor de kaarten van de ruimte
lijke analyse.

Kernpunten
» Elk deelgebied heeft eigen mogelijkheden 
» Sterke kernen in een sterk landschap 
» Spil in het Van Gogh Nationaal Park 
» Kwaliteit door ontwikkeling
» Groen doelbewust meenemen in alle plannen 
» Samen werken aan vergroening en ontstening kernen 
» Aan de slag met een integrale groenvisie 
» Werken aan versterking biodiversiteit 
» Een gevarieerd bomenbestand
» Naleven groencompensatie en kwaliteitsimpuls
» Koester Zunderts erfgoed
» Pijlers erfgoedbeleid uitdragen en toepassen
» Herbestemmen erfgoed, zoals kerken
» Nieuw erfgoed ontstaat nu
» Maatwerk in welstand
» Water als ordenend principe
» Een perspectievenkaart als basis voor ontwikkelingen 
» Werken aan een visie op de ondergrond

Zundert
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Elk deelgebied heeft eigen mogelijkheden
Elk deelgebied heeft door de kenmerken zijn eigen gebruik, 
kwaliteiten en uiterlijk. Deze afwisseling willen we zo houden 
en waar dat mogelijk is, versterken. Elk gebied heeft ook zijn 
eigen opgaven en ontwikkelingsmogelijkheden. Ontwikkelin
gen moeten goed aansluiten bij de kenmerken van het land
schap waarvoor het bedacht is. Klik hier voor het Land- 
schapsontwikkelingsplan (afbakening landschapstypen en 
achtergronden). En zie hier de Landschapsvisie. Hieronder 
het onderscheid dat we in grote lijnen maken.
1. De intensieve productielandschappen. Daar moet de be

planting aan de randen van lanen en blijven. We moeten 
dat ook aanvullen.

2. De extensieve productielandschappen. Daar geldt het
zelfde als bij punt 1 voor de weg- en laanbeplanting.

3. De beekdalen. Bij de Aa of Weerijs en de Kleine Beek 
werken we aan beekherstel. En we richten een ecolo
gische verbindingszone in. Voor de andere beken onder
zoeken we de kansen hiervoor.

4. De natuurgebieden en oude landgoederen. Daar willen 
we de natuur-, landschaps- en cultuurhistorie versterken.

Sterke kernen in een sterk landschap
Sterke kernen kunnen niet zonder een sterk landschap. Dat 
is een voorwaarde voor fijn wonen en draagt bij aan een 
goed vestigingsklimaat. Dit betekent dat kernen niet aan el
kaar mogen groeien. En ook dat je het landschap goed moet 
kunnen beleven. Denk aan ommetjes vanuit de kernen en 
grotere routes. Tussen de kernen ligt natuur met bossen, 
weiden en polders. Die zorgen ervoor dat de kernen hun ei
gen identiteit en kwaliteit behouden.

Investeringen in ruimte, landschap en water zijn nodig voor 
een gezonde, duurzame groei in de regio. Dat hebben we af
gesproken in de InvesteringsAgenda regio Breda. Groene

buffers moeten blijven en robuuster worden. Investeringen 
zijn noodzakelijk voor:
» een vitaal buitengebied;
» robuuste beekdalen;
» de kwaliteit van landgoederen;
» de aantrekkelijkheid van de karakteristieke zandgron

den.

We willen dat het aantrekkelijke landschap meer toegankelijk 
is. Dat vergroot ook meteen de mogelijkheden voor bewo
ners en recreanten om het te beleven. Dit maakt daarom 
deel uit van het uitvoeringsplan vrijetijdsbesteding. Dat plan 
is nu in ontwikkeling (zie onderdeel 'economisch vitaal'). Na
tuurlijk mag dit niet ten koste gaan van de natuur- en land
schappelijke waarden van het landschap.

Spil in het Van Gogh Nationaal Park
Het Van Gogh Nationaal Park ontwikkelt zich als 'groene hart 
van Brabant'. Dat is een belangrijke leidraad voor de investe
ringen in het landschap. Als geboorteplaats van Van Gogh 
vormt Zundert natuurlijk een belangrijke spil in deze ontwik
keling. Het Van Gogh Nationaal Park richt zich op een sterke 
samenhangende ontwikkeling van stad en land. Klik hier voor 
het Masterplan Van Gogh Nationaal Park.

Het park ontwikkelt zich langs vier lijnen:
1. natuur, landschap en erfgoed als kans;
2. perspectief voor boeren en duurzame (voedsel)produc- 

tie;
3. natuur en landschap tot in het hart van de steden en dor

pen;
4. ontwikkeling van natuurbeleving en duurzaam (cul

tuurtoerisme.
We dragen deze lijnen ook uit.

Kwaliteit door ontwikkeling
Het landschap veranderen is geen probleem als het op een 
goede manier gebeurt. Want dan leidt het juist tot versterking 
van het landschap. En zelfs tot meerwaarde voor een groter 
gebied. Zie hier het Landschapsontwikkelingsplan en klik hier 
voor de Landschapsvisie.

Het is belangrijk dat de verschillen tussen de belangrijkste 
landschapstypen herkenbaar blijven. En dat de basiskenmer
ken van de landschapstypen goed op peil blijven. Dan gaat 
het bijvoorbeeld om de verschillen in openheid/beslotenheid, 
kleinschaligheid/grootschaligheid, richting, reliëf en de na
tuurlijke gesteldheid.

De Landschapsinvesteringsregeling vraagt om een kwaliteits
impuls, gekoppeld aan de ontwikkelingen in het buitenge
bied. Dit volgt uit de Omgevingsverordening van de provincie 
Noord-Brabant. Klik hier voor de provinciale verordening Re
gels voor ruimtelijke ontwikkelingen - provincie Noord-Bra- 
bant.
Denk bij die kwaliteitsimpuls aan:
» beplanting van lanen of percelen;
» de aanleg van een recreatieve route;
» herstellen van cultuurhistorische waarden;
» slopen van lelijke gebouwen.

Wat als directe kwaliteitsinvestering 'in natura' niet mogelijk 
is? Dan komt het geld in het gemeentelijke Landschaps- 
fonds. Klik hier voor het onderdeel kostenverhaal van deze 
Omgevingsvisie. De gemeente zet de middelen uit het fonds 
in voor onder meer herstel en kwaliteitsversterking van lanen 
en landschapselementen.

De provincie Noord-Brabant werkt aan de ontwikkeling van 
een sloopfonds. Wij willen liever werken met 1 integraal
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fonds Vitaal buitengebied. Met daarin verweven het sloop
fonds. Dit wordt verder vormgegeven als onderdeel van het 
vervolg van de Pilot Vitaal Buitengebied.

Daarnaast doen we mee in de Stimuleringsregeling Land
schap van de provincie Noord-Brabant. Die draagt bij aan 
een duurzame ontwikkeling van het platteland in verschil
lende opzichten. Denk aan landschappelijk, ecologisch, hy
drologisch, recreatief en sociaaleconomisch.

De provincie zorgt hiermee voor een vergoeding voor zaken 
die verder gaan dan het ondernemersbelang. En die bedrijfs
economisch haalbaar en interessant zijn. Zoals:
» behoud en versterking van natuur- en landschapsstruc

turen en bijzondere cultuurhistorische waarden;
» een boost geven aan duurzaam waterbeheer;
» meer mogelijkheden bieden om van het landelijk gebied 

te genieten.
Zie voor meer informatie de Stimuleringsregeling Landschap 
(STILA ) - Brabants Landschap.

Nieuwe landgoederen creëren. Dat is een andere mogelijk
heid van realisatie en versterking van 'kwaliteit door ontwik
keling'. Nieuwe landgoederen verhogen de kwaliteit van land
schap, water- en milieucondities, recreatie en plattelandsver
nieuwing. In de vorm van tood voor groen' staan we de 
bouw van een landhuis toe. Dit als compensatie voor de aan
leg van openbaar toegankelijk groen. Klik voor de achter
gronden hier de Beleidsnotie Nieuwe Landgoederen.

Groen doelbewust meenemen in alle plannen
^roen' is een belangrijk onderdeel van de strategie en op
lossing voor diverse opgaven, want groen:
» draagt bij aan een gezonde woon-, werk- en leefomge

ving met een aantrekkelijke uitstraling;
» nodigt uit tot bewegen, spelen en ontmoeten;

» zorgt dat mensen beter in hun vel zitten en minder stress 
ervaren;

» tempert hittestress in bebouwde gebieden;
» draagt bij aan het vasthouden van water en het zuiveren 

van de lucht;
» vormt een belangrijke randvoorwaarde voor het behoud 

en vergroten van de biodiversiteit.
Voldoende groen van voldoende kwaliteit is daarom een on
losmakelijk onderdeel bij afwegingen over nieuwe ontwikke
lingen in Zundert.

Het landschappelijke karakter moet sterker worden zonder 
nieuwe planontwikkelingen te belemmeren. Dit betekent dat 
we ontwikkelingen goed moeten inpassen en dat die groen- 
én natuurinclusief moeten zijn.

Samen werken aan vergroening en ontstening kernen
Groen is dus van grote waarde. In het buitengebied én in de 
kernen. Het aandeel groen in de kernen is niet lager dan ge
middeld. Dat blijkt uit de Brabantse Omgevingsscan van de 
GGD voor de gemeente Zundert. Klik hier voor de BROS. 
Toch willen we de kernen verder vergroenen. Want in som
mige (wat oudere) woonwijken en in de dorpscentra is er te 
weinig groen.

We gaan heel zorgvuldig om met nieuwe inbreidingsver- 
zoeken (bouwen binnen bestaande bebouwing). Dit om ver
dere verstening binnen de kernen te voorkomen. Inbreiding is 
vooral mogelijk bij herontwikkeling (rood voor rood) en als bij
drage aan een maatschappelijke opgave. Ook dan is ^roen- 
inclusief' een randvoorwaarde. Dat kan bijvoorbeeld ook door 
verticaal groen, of groen op daken. Verder vergroenen vin
den we ook belangrijk om onze identiteit als boomteeltge- 
meente te onderstrepen.

We brengen in elke kern de mogelijkheden in beeld om water 
in combinatie met groen toe te voegen. Dit is een onderdeel 
van de strategie voor klimaatadaptatie. Dat gebeurt samen 
met de bewoners. We leggen hierbij koppelingen met andere 
opgaven die in een gebied spelen. Zo maken we werk met 
werk. Stel: de riolering of bestrating is aan vervanging of re
paratie toe. Dan kunnen we daar meteen ook het groen ver
sterken. We maken dus gebruik van meekoppelkansen!

Aan de slag met een integrale groenvisie
We gaan aan de slag met een groenvisie. Die richt zich op 
het:
» behouden en verstevigen van de groen- en bomenstruc

tuur binnen en buiten de kernen;
» vergroenen van de kernen;
» verhogen van de kwaliteit van het groen.

Goed onderhoud. Het is belangrijk dat duurzaam en robuust 
groen dat ook blijft. Daarvoor vragen we aandacht. Bijvoor
beeld via de enquête voor de Omgevingsvisie. En ook tijdens 
de gesprekken die we op straat hadden. De belangrijkste on
derdelen van ons Integraal Beheerplan voor de openbare 
ruimte zijn:
» veilig en toegankelijk;
» participatie en betrokkenheid;
» omgeving en groen;
» duurzaamheid en klimaatadaptatie.
Klik hier voor het Integraal Beheerplan openbare ruimte.

Per gebied snijden we het onderhoudsniveau toe op de op
gaven die er spelen en het karakter van het gebied. De ge
meentelijke budgetten zijn niet onuitputtelijk. Het is daarom 
niet realistisch om op elke plek in de gemeente een hoog 
kwaliteitsniveau te realiseren. Elk gebied wordt ten minste op 
het basisniveau onderhouden. In sommige deelgebieden 
maakten we de keuze om extra kwaliteit toe te voegen.
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Werken aan versterking biodiversiteit
We zetten ons in Zundert in voor meer biodiversiteit waar dat 
kan. Daarom willen we onze kennis vergroten over de 
(meer)waarde van groen en natuur. We hebben ons maaibe- 
leid aangepast. En ecologisch bermbeheer is het startpunt.

Gericht werken aan de biodiversiteit nemen we mee in de 
nog op te stellen groenvisie. Hierbij nemen we ook andere 
belangen mee. Denk aan de effecten van aangepast maaibe- 
leid voor de aanliggende landbouwgronden en de verkeers
veiligheid op de (fiets)paden.

Een gevarieerd bomenbestand
De gemeente Zundert werkt aan de instandhouding en ont
wikkeling van een gezond en gevarieerd bomenbestand. 
Hiervoor zijn planmatig onderhoud en regelmatige verjonging 
nodig. We willen zorgvuldiger omgaan met vergunningaan
vragen rondom het kappen van bestaande bomen. De ver
vangende bomen zijn dun en jong. Die hebben een andere 
waarde en uitstraling dan de oorspronkelijke bomen.

Een gezond bomenbestand bestaat uit verschillende boom
soorten van verschillende leeftijden. Dit werken we uit in het 
nieuwe bomenbeleid. Dit bespreken we de komende periode 
met onder andere Treeport en de dorpsraden. Aanpassingen 
nemen we direct mee in de nog op te stellen groenvisie.

Naleven groencompensatie en kwaliteitsimpuls
De praktijk laat zien dat we als gemeente structureler moeten 
controleren. Denk aan de afspraken rondom groencompen
satie. Aan het uitvoeren van de verplichte kwaliteitsimpuls in 
het kader van de Landschapsinvesteringsregelingen. En aan 
het voorkomen van niet-toegestane kap. Het is belangrijk 
voor het behoud van het groene karakter van de gemeente

Zundert dat iedereen zich aan de afspraken houdt. Het hand
haven daarvan zet meer 'zoden aan de dijk' dan het investe
ren in nieuwe, jonge aanplant.

Koester Zunderts erfgoed
Cultureel erfgoed bestaat uit dingen die je kunt zien en die je 
niet kunt zien. Denk aan oude gebouwen en bomen en aan 
landschappelijke structuren uit het verleden (zoals de turf
vaart en bodemvondsten). En ook aan onze gewoonten.

De gemeente Zundert heeft een unieke rijkdom aan cultureel 
erfgoed. Dat koesteren we:
» prachtige, historische landgoederen;
» rijke cultuurlandschappen;
» de Napoleonroute;
» veel boerderijen en schuren;
» kerken en kloosters;
» de dorpskernen met hun eigen karakter.

Tel daarbij op:
» Zundert is de geboorteplaats van de wereldberoemde 

kunstenaar Vincent van Gogh;
» landgoed de Oude Buisse Heide was de thuisbasis van 

dichteres en socialiste Henriëtte Roland Holst;
» we zijn bekend om het Zundertse Bloemencorso en om 

de boom- en fruitteelt.
Zie voor achtergronden de Erfgoednota Zundert.

Erfgoed is een belangrijke, verbindende kracht voor de be
woners van onze kernen. Klik hier voor het DNA-boek.
Daarin staat voor elke kern een typering.

Pijlers erfgoedbeleid uitdragen en toepassen
Ons erfgoedbeleid is gebaseerd op drie pijlers. Daar geven 
we de komende tijd verder invulling aan. Klik hier voor de Erf
goednota.

» Erfgoed in stand houden. Zo kunnen we het doorgeven 
aan de volgende generatie. Daarvoor hebben we beleid 
met aandacht voor ontwikkeling. Een eerste stap is het 
waardevolle erfgoed inventariseren. Dan volgt de afwe
ging: hoe kunnen we deze monumenten beschermen 
zonder ze 'op slot' te zetten? In onze Erfgoednota heb
ben we (naast de rijksmonumenten) 100 waardevolle ge
meentelijke gebouwen aangewezen.

» Erfgoed een plek geven in de leefomgeving. We zien het 
als inspiratiebron voor ruimtelijke ontwikkelingen. Bij 
nieuwe ontwikkelingen brengen we de gevolgen voor 
cultureel erfgoed in beeld. Bijvoorbeeld bij de bouw van 
een woonwijk of het verplaatsen van een brug. Ook 
moeten we onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om 
aan te haken op cultuurhistorische waarden. Dit om de 
nieuwe ontwikkeling ook een écht Zunderts karakter te 
geven. De uitdaging is om bij veranderingen de monu
menten en historische landschappen te houden zoals ze 
zijn. En meteen ook het erfgoed inspirerend te laten zijn 
bij het werken aan onze toekomstige woon- en leefom
geving.

» Erfgoed gebruiken als verbindende kracht. We gaan het 
verhaal van Zundert beter neerzetten. Zo maken we het 
erfgoed (en Zundert) zichtbaar en beleefbaar. Dit doen 
we samen met iedereen uit Zundert. De (inter)nationaal 
bekende Van Gogh speelt hierbij zeker een belangrijke 
rol. Dit willen we beter inzetten en uitdragen. Zoals via 
het Van Gogh Nationaal Park.

Erfgoed kunnen we ook gebruiken voor ruimtelijke opgaven. 
Denk aan de energietransitie en de klimaatadaptatie. Samen 
met onze partners gaan we aan de slag met een meerjarig 
uitvoeringsprogramma.
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Herbestemmen erfgoed, zoals kerken
De vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing in het buiten
gebied (VAB's) is vandaag de dag een onderwerp. Daar ko
men de opgaven en kansen rondom cultuurhistorie samen. 
Dat vraagt om:
» aan de voorkant meedenken;
» meebewegen tijdens het ontwikkelingsproces;
» heel snel in actie komen om leegstand en verval te voor

komen.
Als onderdeel van de pilot Vitaal Buitengebied doen we hier
mee ervaring in de praktijk op.

Ook het vrijkomend religieus erfgoed is belangrijk en biedt 
kansen. Het parochiebestuur is aan de slag met een kerken
visie. De gemeente Zundert helpt hierbij.

Nieuw erfgoed ontstaat nu
In de gemeente Zundert zijn opmerkelijk veel beeldend kun
stenaars, dansverenigingen, gildes en buurtschappen actief. 
Dat zegt ook iets over de sterke gemeenschapszin. Nieuw 
erfgoed ontstaat onder meer via kunst buiten op straat. We 
vinden het belangrijk dat deze kunst voor niemand last ver
oorzaakt.

Maatwerk in welstand
We voeren een selectief en gebiedsgericht welstandsbeleid. 
De basis daarvan is: respect voor het bestaande en gerichte 
vernieuwingen in een originele of moderne vormgeving toe
staan.

Wat is er belangrijk voor de verschillende deelgebieden bij 
(her)ontwikkeling?
» Landgoederenzone: respect voor de (cultuur)historische 

waarde van het gebied. En respect voor de waarde als

onderdeel van een natuur- en landschapseenheid in de 
regio.

» Agrarisch gebied: een zorgvuldige landschappelijke in
passing van ontwikkelingen in de glasboomteelt en agra
rische bedrijfsgebouwen. En afstemming op de be
staande bebouwing in het gebied. Voor de gewenste 
openheid langs de beken staat in het bestemmingsplan 
een bebouwingsvrij deel opgenomen.

» Buitengebied: een zorgvuldige landschappelijke inpas
sing is voor alle functies belangrijk. Zoals campings, wo
ningen, bedrijven, duurzame energieprojecten en sport- 
voorzieningen.

» Kernen: het belangrijkste is het behoud en waar mogelijk 
versterken van (cultuur)historische, waardevolle elemen
ten. Nieuwe ontwikkelingen mogen geen afbreuk doen 
aan de originele structuren en waarden. De overgang 
van de kernen naar het landschap vraagt aandacht.

Klik hier voor onze Welstandsnota.

We gaan de komende jaren aan de slag met het toesnijden 
van ons Welstandsbeleid op de Omgevingswet. We stellen 
een commissie Omgevingskwaliteit in. Hierbij benutten we 
graag de ervaring van andere regiogemeenten.

Water als ordenend principe
Water is belangrijk in de gemeente Zundert:
» om het water van Vlaanderen af te voeren;
» als een belangrijke productiefactor van de boomkwekerij 

en de zachtfruitsector;
» als ecologische functie voor de versterking van natuur

waarden;
» om de aantrekkelijkheid om te sporten of ontspannen in 

het buitengebied te vergroten.

Onder meer de klimaatverandering vraagt om het anders om
gaan met 'water'. Lange droge periodes wisselen piekbuien 
af. Hoe houden we het water vast terwijl we de tijdelijke wa
teroverlast beheersbaar maken? Het hoofddoel is voldoende 
en schoon water in Zundert, het hele jaar door. Dat vraagt 
om een bodem- en watersysteem dat in het stroomgebied 
van alle beken op orde is. Hiervoor hebben we met het wa
terschap aandacht.

Het waterschap heeft principes die wij als gemeente volgen:
» bespaar zoveel mogelijk water;
» houd water vast in het eigen gebied;
» voor een goede waterbalans mag er niet meer water een 

gebied uit dan er in komt;
» bekijk het hele stroomgebied en watersysteem in sa

menhang, op de hoge en op de lage tussenliggende rug
gen;

» houd rekening met het landgebruik;
» water als ordenend principe3.

In het beleid van nu houden we al beslist rekening met het 
beekdalsysteem van de Aa of Weerijs. Er is namelijk een ge
deelte langs de beek aangewezen als groen-blauwe mantel. 
Die heeft voor een groot deel ook een aanduiding: reserve
ring waterberging. Dit om het waterbufferend vermogen niet 
verder af te laten nemen. Dit heeft een hoger peil en daar
mee ook hogere grondwaterstanden tot gevolg.

Ook voor de andere systemen van de beekdalen moeten we 
dit verankeren. Dat vraagt om een opschaling van het water
beheer. Daarbij betrekken we naast de beken ook de flan
ken.

3 Dit om de bovengrond, afhankelijk van het landgebruik, leefbaar en voor waterbeheer goed voorbereid op de toekomst in te richten
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Wat we uiteindelijk willen, is 'teelt volgt peil'. Hiervoor zijn kli- 
maatbestendige landbouw en/of gewassen nodig. Dat lukt al
leen samen met alle overheden, grondeigenaren en (agrari
sche) ondernemers. Dat is niet makkelijk. Daarvoor is goed 
onderzoek nodig naar waar welke functies zich het beste 
kunnen vestigen. Denk aan: graslanden langs de beken en 
intensieve teelten op hoger gelegen percelen.

Een perspectievenkaart als basis voor ontwikkelingen
Het waterschap heeft de eerste stap gezet. Dat is een per
spectievenkaart voor het stroomgebied van de Aa of Weerijs. 
Klik hier voor de link naar de analysekaarten. Deze kaart laat 
zien waar ontwikkelingsmogelijkheden zijn en wat daarbij be
langrijk is. Vanuit het perspectief van het water en met het 
oog op een klimaatrobuust beekdal. Ook maakt het duidelijk 
waar een activiteit of grondgebruik in een gebied meer ge
richt op moet zijn. Op infiltreren (vasthouden), zoveel moge
lijk bufferen of juist zoveel mogelijk gericht op het afvoeren 
van water.

De perspectievenkaart bedekt nog niet de hele gemeente 
Zundert. Voor het stroomgebied van de Turfvaart is er nog 
niet zo'n kaart. In de pilot Vitaal Buitengebied hebben ze de 
perspectievenkaart al toegepast. Klik hier voor de deelge- 
biedsvisies, onderdeel van de IDeekaart buitengebied.

Werken aan een visie op de ondergrond
We moeten de bodem en ondergrond betrekken bij alle 
maatschappelijke opgaven en ontwikkelingen. We doen na
melijk steeds meer een beroep op de ondergrond. Hierdoor 
ontstaat daar schaarste in de ruimte.

De klimaatproblemen zoals hittestress, verdroging en vernat- 
ting, zijn onlosmakelijk verbonden met onze bodem en on
dergrond. Ook de energietransitie heeft gevolgen voor de on

dergrond. Als we aardgas niet langer gebruiken voor verwar
ming, dan moeten we andere warmtesystemen aanleggen. 
Denk aan warmtenetten, geothermie (aardwarmte) en 
aquathermie (warmte of koude uit water).

Het is belangrijk om aandacht te hebben voor:
» grondwater en bodemkwaliteit;
» bodemhistorie (archeologie, explosieven);
» ondergronds ruimtegebruik.
Want alleen zo kun je de juiste afweging maken bij boven
grondse plannen. Want we willen conflicten en stagnaties 
van ruimtelijke projecten voorkomen.

Meer functies op een kleiner grondgebied betekent meer 
drukte in de ondergrond. Ruimtegebrek in de ondergrond 
heeft weer gevolgen voor de bovengrondse plannen. Dat 
vraagt om driedimensionaal denken en de ondergrond inzich
telijk maken. Zo krijgen we inzicht in de ondergrondse ge
steldheid en het ruimtegebruik.

Dit werken we uit in een programma. Dat vertalen we in een 
omgevingsplan. Dit nemen we mee bij de concrete plannen. 
Bij toekomstige, ruimtelijke ontwikkelingen moeten we ge
standaardiseerde en gevalideerde basisgegevens van de wet 
Basis Registratie Ondergrond raadplegen.
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6 Duurzaam,
energieneutraal en 
klimaatadaptief

Zundert wil bijdragen aan een rechtvaardige, veilige en 
welvarende wereld. Dat doen we samen met inwoners, 
bedrijven, maatschappelijke organisaties en de andere 
overheden. Zowel binnen als buiten de gemeentegren
zen.

Kernpunten
» Zundert Global Goals gemeente 
» Stap voor stap werken aan een duurzamer Zundert 
» Zundert energieneutraal in 2050 
» Combinatie wind en zon
» Voorlopig niet werken aan zoekgebied Rucphen/Zun- 

dert
» Alle wijken aardgasarm 
» Goed voorbereid op klimaatveranderingen 
» Werken aan voorkomen wateroverlast, hitte en 

droogte
» Klimaatadaptatie lukt alleen samen 
» Naar een robuuste waterstructuur 
» Naar een circulaire economie

-

Zundert
Qgurzaati
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Zundert Global Goals gemeente
Samen staan we voor de uitdaging om met de wereldwijde 
duurzaamheidsagenda tot 2030 aan de slag te gaan. Het 
gaat daarbij om 17 Sustainable Development Goals (SDG's, 
duurzame ontwikkeldoelen). Deze doelen lijken abstract.
Maar ze hebben allemaal een sterke relatie met ons dage
lijkse werk. Van de gemeente én van onze inwoners en on
dernemers. Daarom heeft de gemeente Zundert zich verbon
den aan het VNG-initiatief ‘Gemeenten4Global Goals'. Net 
als 62 andere gemeenten in Nederland draagt Zundert de ti
tel ‘Global Goals Gemeente'.

De kracht van de SDG's is dat die uitgaan van een inte
grale aanpak. Daarbij zijn de fysieke, sociale en economi
sche onderdelen met elkaar in balans. Alleen zó kan je ko
men tot een duurzame ontwikkeling. Dit is ook het startpunt 
van de Omgevingswet.

Om ook echt aan die SDG's te kunnen werken, moeten we 
rekening houden met de leefomgeving. De Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten startte daarom een praktijkproef. 
Daarin koppelden ze de 17 SDG's aan de opgaven uit de Na
tionale Omgevingsvisie. Dit leidde tot een vertaling van de 17 
SDG's naar 12 onderwerpen.

\

Die 12 onderwerpen staan in het Zundertse ‘Kompas voor de 
omgeving'. Daarin koppelen we die onderwerpen aan de 5 
koepelthema's van deze Omgevingsvisie. Dit laat zien dat we 
niet alleen hard, maar ook met een brede blik werken aan de 
SDG's.

c
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Stap voor stap werken aan een duurzamer Zundert
Stap voor stap bewuste keuzes maken die een bijdrage leve
ren aan een 'duurzamer Zundert'. Dat is ons doel. Dit bete
kent een gemeente Zundert die klaar is voor de toekomst. 
Belangrijk is dat het werken aan duurzaamheid realistisch, 
haalbaar en ook betaalbaar is.

We werken aan belangrijke opgaven als duurzame energie, 
klimaatadaptatie, de warmtetransitie en circulaire economie 
en afval. Die volgen allemaal uit het Nationale Klimaatak- 
koord. Het rijk stelde dat op in 2019 als antwoord op het in
ternationale klimaatakkoord van Parijs in 2015. Het klimaat- 
akkoord is een verzameling maatregelen, met als doel om de 
uitstoot van koolstofdioxide (CO2) te verlagen.

We doen meer! Wat allemaal? Dat staat in onze Position Pa
per Duurzaamheid. Het gaat om acties waarmee we werken 
aan een duurzamer Zundert, zoals:
» Het verduurzamen van het maatschappelijk vastgoed via 

een meerjarig uitvoeringsprogramma.
» Voor de sportlocaties doen we mee aan een landelijke 

proef. Doel is dat die op korte termijn CO2-neutraal zijn. 
We werken daar ook aan duurzame energieopwekking.

» De bouw van nieuwe woonwijken moet voldoen aan de 
duurzaamheidsafspraken. Huurwoningen moeten mini
maal het energielabel B hebben. Daarbij houden we de 
prestatieafspraken met de corporaties in de gaten.

» Voor de bedrijventerreinen startten we met een visie op 
duurzame, veilige en toekomstbestendige bedrijventer
reinen.

» De inkoop van diensten en materialen gebeurt duur
zaam.

In het algemeen geldt dat we initiatieven die een bijdrage le
veren aan het Position Paper Duurzaamheid steunen. Klik 
hier voor het volledige Position Paper.

Voorlichting is heel belangrijk. We willen de energie-, klimaat- 
en de duurzaamheidsopgave in het algemeen samen met de 
inwoners oppakken. We volgen hiervoor de 'Zundertse Aan
pak'. Uit de enquête voor de Omgevingsvisie blijkt dat 950Zo 

van de deelnemers zelf al veel doet. Dat is een mooie score! 
Klik hier voor het rapport met de resultaten van de enquête.

Zundert energieneutraal in 2050
Wanneer is de gemeente Zundert energieneutraal? Als de 
energiebehoefte even groot is als de totale hoeveelheid duur
zaam opgewekte energie. Dit kunnen we bereiken via de 
'trias energetica':
» het besparen van zo veel mogelijk energie;
» het restant van de energievraag zo veel mogelijk duur

zaam opwekken;
» de energievraag die overblijft zo efficiënt mogelijk invul

len met fossiele brandstoffen (dit is in principe niet aan 
de orde in een energieneutrale gemeente).

Om te werken aan een duurzame gemeente gaan we de ko
mende periode aan de slag met:
» energiebesparing per huishouden en bij bedrijven, orga

nisaties en instellingen;
» CO2-reductie;
» meer eigen energieopwekking voor Zundert in samen

werking met de regio;
» stap voor stap naar aardgasarme woonwijken, in 2050 

en 1000Zo gasloos bij alle nieuwbouw*.
*Om dit voor te bereiden, werken we aan de Transitievi- 
sie Warmte.

30 energieregio's werken aan een Regionale EnergieStrate- 
gie (RES). Dit doen ze om de landelijke en lokale doelen 
rondom energieneutraliteit te halen. De gemeenteraad stelde 
de RES voor de regio West-Brabant op 6 april 2021 vast. Klik 
hier voor de RES. Hierin zijn vier punten leidend:

1. De regio versterken. We maken gebruik van de energie- 
transitie om de regio te versterken. Dat doen we onder 
meer via vitaal platteland, stedelijke transformatie en 
een circulaire economie.

2. Voor iedereen. We willen een haalbare en betaalbare 
energietransitie van en voor iedereen.

3. Adaptieve benadering. We passen ons zo veel mogelijk 
aan en staan steeds open voor betere keuzes. Daarbij 
benutten we de innovatie.

4. Zorgvuldig ruimtegebruik. We streven naar zorgvuldig 
gebruik van de ruimte in de regio.

Binnen de bebouwde omgeving zetten we stevig in op be
sparen, isoleren en zon op dak. Grootschalige opwek vindt 
bij voorkeur dicht bij de gebruiker plaats. Dus zo veel moge
lijk binnen de gebouwde omgeving. Denk hierbij aan zonne
panelen op grote daken (zoals van (agrarische) bedrijven) en 
windturbines op bedrijventerreinen.

Buiten de bebouwde omgeving zetten we in op meervoudig 
ruimtegebruik. In het buitengebied is grootschalige opwek
king van energie nodig, in wind- en zonneparken. Hierbij is 
het belangrijk dat het goed in het landschap past. Voorlopig 
zetten we - naast de windmolens langs de A16 - vooral in op 
'zon op dak'. En in beperkte mate op 'zon op veld'.

Combinatie wind en zon
We stimuleren het realiseren van 'zon op dak', door inwoners 
én door ondernemers. Daarvoor maakten we een visie met 
beoordelingskader. Initiatieven moeten helpen bij het halen 
van meerdere doelen. Ze moeten ook passen bij het lande
lijke en groene karakter van de gemeente Zundert. Daar
naast vinden we het belangrijk om hierin samen op te trekken 
met partners. De gemeente is een verbindende, adviserende 
schakel tussen de partners. Klik hier voor de Visie Zonne- 
energie.
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De RES geeft ons een opgave: het opwekken van 29 MW- 
vermogen aan duurzame energie. Dit is net zo veel als een 
oppervlakte van 29 hectare zonnepanelen. Dat is bovenop 
wat we al hebben aan duurzame energie en harde plannen. 
Dat moeten we voor 2030 klaar hebben. Om dat te halen, 
richten we ons in eerste instantie op (grootschalig) zon op 
dak: 20 MW. Ruim de helft hiervan komt van het Business 
Centre Treeport. Daarnaast zien we veel kansen voor zonne- 
energie op daken van andere (agrarische) bedrijven. Bij onze 
Visie Zonne-energie besloten we om de rest (9 MW) in te vul
len met zonneparken.

Meerwaarde voor de gemeenschap en voor het gebied. Dat 
staat voorop als het gaat om grootschalige energie-opwek- 
projecten. Daarom koppelden we aan het project Energie 
A16: het energiefonds. Vanuit dit fonds is het mogelijk om ini
tiatieven voor de Zundertse energietransitie mogelijk te ma
ken. Ook is via de burenregeling geld beschikbaar om de hui
zen van 'buren' te verduurzamen. En die zo voor te bereiden 
op een toekomst zonder aardgas.

Naast zon en wind stimuleren we ook andere vormen van 
duurzame energiewinning. Zo zien we kansen met de agrari
sche sector. Uit koeienmest kan je bijvoorbeeld groen gas 
halen. Er is ook van alles mogelijk met warmte- en water- 
energie. We streven naar een goede mix. Daarnaast zetten 
we sterk in op bewustwording van energiebesparing door be
woners en ondernemers.

Voorlopig niet werken aan zoekgebied Rucphen/Zundert
In de RES staat voor de periode tot 2050 nog een zoekge
bied voor vijf tot zes windturbines. Hieraan geven we voorlo
pig geen invulling. Bij het updaten van de RES onderzoeken 
we de noodzaak opnieuw. Samen met de regiopartijen zijn 
we hierover in gesprek.

Ook de beschikbare capaciteit van het energienetwerk is een 
aandachtspunt. Om te zorgen dat we het netwerk niet te veel 
belasten, is er een regionaal programmeringsoverleg. We 
willen de meest optimale projecten op het gebied van zonne- 
energie door laten gaan. Daarbij kijken we naar meerwaarde 
en realiseerbaarheid. Hiervoor hebben we een afwegingska
der.

Alle wijken aardgasarm
We werken aan een aardgasarme gebouwde omgeving. Dat 
betekent dat we onze gebouwde omgeving op een andere, 
duurzame manier moeten gaan verwarmen. Met geen of 
nauwelijks gebruik van aardgas.

Hiervoor werken we aan een Transitievisie Warmte voor de 
bebouwde omgeving. Die is eind 2021 klaar. We werken 
daarin uit hoe we een aardgasarme gebouwde omgeving in 
de gemeente Zundert kunnen bereiken. En met welke wijken 
we samen met de betrokkenen als eerste aan de slag gaan. 
Als we in 2050 energieneutraal willen zijn, moeten ongeveer 
9200 woningen van aardgas overstappen op een duurzame 
bron. Dat gaat alleen lukken als we dit samen met alle part
ners aanpakken.

We denken aan individuele all-electric oplossingen. Maar ook 
aan duurzaam opgewekt gas of aan andere, duurzame 
brandstoffen zoals waterstof. Voor nu zetten we vooral in op 
isolatie en besparen. Dat geeft ons ook even de tijd. Zodat 
we later volop de nieuwe mogelijkheden die innovatie biedt, 
kunnen benutten.

Goed voorbereid op klimaatveranderingen
Het klimaat verandert als gevolg van de opwarming van de 
aarde. Nederland krijgt te maken met andere weersomstan
digheden. De exacte verandering is moeilijk weer te geven. 
Het gaat om langere en extremere regenbuien, hittestress en

langdurige periodes van droogte. Het is slim om nu al reke
ning te houden met de klimaateffecten. Bij de inrichting van, 
en de ingrepen en de dagelijkse werkzaamheden in de 
(openbare) ruimte. Zo voorkomen we problemen in de toe
komst.

Het uitvoeren van de ingrepen rondom klimaat doen we op 
een slimme manier. Zodat ze bijdragen aan klimaatbesten- 
digheid en aan gezondheid. Door water in de openbare 
ruimte meer ruimte te geven, zijn we voorbereid op hevige 
regenbuien. Als regen de bodem in kan waar het valt, is 
droogte tegen te gaan. Daarnaast helpt de aanleg van groen 
tegen hittestress. Het vasthouden van gebiedseigen water is 
ook belangrijk voor onze boomteeltsector. Ga hier naar ach
tergronden en meer informatie in het Water- en rioleringsplan 
Zundert.

Werken aan voorkomen wateroverlast, hitte en droogte
Om aan de slag te gaan met de klimaatadaptatie voerden we 
klimaatdialogen met organisaties en inwoners. Drie thema's 
zijn belangrijk: wateroverlast, hittestress en droogte. Klik hier 
voor de Klimaatatlas | Zundert. Die laat de locaties zien waar 
concrete opgaven spelen. Voor het aanpakken van droogte 
moet we over de (gemeente)grenzen kijken.

Om hittestress tegen te gaan is vergroening van de kernen 
en het voorkomen van verdere verstening belangrijk. In be
paalde wijken en op de bedrijventerreinen waar meer steen 
en minder groen is, is het risico op hittestress groter. De kli
maatatlas (zie de link hiervoor) laat dat zien.
Water vasthouden in gebieden (via afkoppeling van daken, 
ontstenen en infiltreren) en klimaatrobuuste beekdalen. Dat 
is belangrijk voor het voorkomen van droogte en waterover
last.
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Het voorkomen van droogte is voor Zundert extra belangrijk. 
Dat komt door de economische waarde van de boom- en 
zachtfruitteelt. In de pilot Vitaal Buitengebied kijken we ook 
hoe deze sector aan de klimaatopgave kan bijdragen. Denk 
aan het toepassen van nattere teelten op locaties die daar 
om vragen. Bij natuurgebieden die waterafhankelijk zijn, wer
ken we samen met het waterschap en gebiedspartijen. Dit 
om verdroging tegen te gaan en de kwaliteit van het water te 
verbeteren.

We werken aan een plan van aanpak voor waterbergingen 
en rioolbeheer. Dat doen we met een meerjarig uitvoerings- 
programma. Daarin staat dat we in elke kern zoeken naar 
mogelijkheden voor een waterbuffer in combinatie met groen. 
Dit doen we met een integraal perspectief. Dat betekent dat 
we zo ook bij willen dragen aan andere doelstellingen. Zoals 
een speel- en beweegvriendelijke omgeving en ruimte voor 
ontmoeting.

Klimaatadaptatie lukt alleen samen
We stimuleren inwoners om het schone regenwater in de tui
nen in de bodem te laten zakken. Dat doen we via voorlich
ting. We laten inwoners en ondernemers beter beseffen dat 
het belangrijk is om water vast te houden. En het dus niet 
snel af te voeren. Meer groen en minder tegels: dat moedi
gen we aan. Want zo kan het water beter in de bodem van 
de tuin doordringen. Dat is belangrijk, omdat 75Zo van de 
Zundertse grond in bezit is van particulieren.

Een vooruitstrevend en robuust watersysteem dat klaar is 
voor de toekomst. Daar streven we naar samen met onze ge- 
biedspartners. Dat betekent onder meer een gescheiden af
voer van afvalwater en regenwater. We gaan hiervoor eisen 
stellen bij nieuwe rioolaansluitingen. Naast de wettelijke en 
uitvoeringseisen, komt er een extra eis.

Op eigen terrein moet de bewoner 40 millimeter regenwater 
vasthouden als er meer tegels in de tuin komen. Bij een uit
breiding van 500 vierkante meter of meer is de eis 60 milli
meter. Deze eis geldt voor in- en uitbereidingsprojecten. Het 
telt niet mee bij de retentie-eis als onderdeel van de water- 
toets. Hiermee is het nieuwe tuinplan ook beter bestand te
gen zware regenbuien.

Naar een robuuste waterstructuur
Voor het buitengebied vraagt klimaatadaptatie om nog iets 
anders. Namelijk dat we in het grondgebruik rekening hou
den met het grondwaterpeil. Het waterschap maakte een per- 
spectievenkaart. Als eerste stap voor het beekdalsysteem 
van de Aa of Weerijs. De kaart laat ontwikkelingsmogelijkhe
den en de wateropgaven zien (infiltreren, bergen, afvoeren).

Klik hier voor de analysekaarten. Daar is de perspectieven- 
kaart in te zien. Zie het kernpunt 'Een perspectievenkaart als 
basis voor ontwikkelingen' voor nadere toelichting. In de pilot 
Vitaal Buitengebied hebben we al geoefend met deze per
spectievenkaart.

In de samenleving is veel kennis en innovatiekracht. Daar 
maken we graag gebruik van. De ondernemers in de boom- 
teeltsector hebben bijvoorbeeld nieuwe boom-, gras- en 
groensoorten ontwikkeld. Soorten die beter bestand zijn te
gen het veranderende klimaat en tegen strooizout. Die zich 
beter kunnen wortelen in een bebouwde omgeving. Ze zijn 
ook smaller zodat ze beter in de omgeving passen.

We nodigen de boomteeltsector graag uit om samen een 
proeftuin te creëren: klimaatadaptief groen in de gemeente 
Zundert. Dit is mooie 'reclame' voor onze boomteeltsector.
Zo kan Zundert zich nog sterker profileren als dé boomteelt- 
gemeente!

Naar een circulaire economie
In een duurzame economie gebruiken we grondstoffen zo 
goed mogelijk. We gooien zo min mogelijk weg. We zijn zui
nig op ons natuurlijke kapitaal, afval gebruiken we opnieuw. 
Doel is een economie die werkt als een lerend systeem van 
bedrijven, gemeenten en onderwijs. De regio West-Brabant 
maakte daarom het 'Raamwerk circulaire economie' (klik 
daarvoor hier). Met als doelen:
» in 2030:

o 50Zo minder gebruik primaire grondstoffen;
o 200Zo fossiele vervangen door biobased grond

stoffen;
o 2.000 nieuwe banen in de Agrofood & Bioba

sed;
o 50Z minder voedselverspilling;

» in 2050: 100Z circulaire economie.

We gaan in de regio aan de slag met een plan voor de uit
voering. Ook gaan we de organisatie verder inrichten. Daar
naast ontwikkelen we een communicatiestrategie en betrek
ken we partijen uit de samenleving.

De gemeente Zundert werkt aan de overgang 'van afVal naar 
grondstof. Hoe gaan we dat realiseren met onze inwoners? 
Dat geven we aan in ons Grondstoffenbeleidsplan. We gáán 
voor een circulaire economie. Daarin is in de toekomst 
(2030) geen plaats meer voor afval. Elke afvalstof is in de 
toekomst een belangrijke grondstof. Eentje die we oneindig 
kunnen gebruiken of eenvoudig opgaat in het natuurlijke sys
teem. Zonder dat te beschadigen.

Klik voor de nadere uitwerking en achtergronden hier voor
het Grondstoffenbeleidsplan. We staan open voor innovaties 
en schrikken er niet voor terug als we aanlopen tegen de gel
dende regels.
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7 Bereikbaar en 
toegankelijk

In de openbare ruimte komen veel opgaven samen. Denk 
aan de gevolgen van de ouder wordende samenleving. 
Dit vraagt om gebruiksvriendelijke en toegankelijke voet
paden. En om meer ruimte voor elektrische fietsen en 
scootmobielen. Maar ook om rustvoorzieningen en een 
ruimte die uitnodigt om veilig te bewegen. Om straten 
waar je makkelijk veilig over kunt steken. Het verande
rende klimaat vraagt om minder verharding, meer groen 
en meer ruimte voor water. Denk ook aan koelteplekken. 
En aan het afkoppelen van regenwater en meer ruimte 
voor de riolering.

Al deze thema's komen samen in de openbare ruimte. 
Daarom stelden we de volgende plannen in samenhang met 
elkaar op:
» het Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan;
» het Water- en Rioleringsplan;
» het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte;
» de Klimaatambities voor de openbare ruimte.
Opgaven en kansen bekijken we in relatie tot elkaar. Zo is al 
snel te zien wat je samen kunt oppakken. En: hoe we daar 
het beste allemaal slim gebruik van kunnen maken.

Kernpunten
» Aan de slag met de 5 ambities van de Mobiliteitsvisie

1. Werken aan aantrekkelijke woonkernen via min
der verkeer, betere veiligheid en ov-bereikbaar- 
heid

2. Werken aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat 
via goede bereikbaarheid en parkeersituatie

3. Werken aan een veilig en toegankelijk buitenge
bied

4. Werken aan gezonde en duurzame mobiliteit
5. Werken aan mobiliteit voor iedereen

» Vinger aan de pols: zuidelijke randweg Zundert en 
verkeer in Rijsbergen 

» Parkeerbeleid op maat

Zundert
IKM-eikbaai; »
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Aan de slag met de 5 ambities van de Mobiliteitsvisie
Klik hier voor de Mobiliteitsvisie. Daarin formuleerden we vijf 
ambities. Daarmee blijven we ook in de toekomst een aan
trekkelijke gemeente. De vijf komen in dit hoofdstuk aan bod. 
Elke ambitie heeft drie speerpunten op het gebied van ver
keer en mobiliteit. Daar gaan we mee aan de slag. Het Ge
meentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) vult deze am
bities verder in (klik hier). Op de IDeekaarten voor de zeven 
deelgebieden (klik hier). In deze Omgevingsvisie staan ook 
de voorstellen uit het GVVP.

1. Werken aan aantrekkelijke woonkernen via minder 
verkeer, betere veiligheid en ov-bereikbaarheid

De gemeente Zundert wil de woonkernen aantrekkelijker ma
ken. Waar dat kan, willen we het doorgaand verkeer (vooral 
het vrachtverkeer) weren uit de woonwijken. Zodat mensen 
minder last hebben van het verkeer; van de hoeveelheid en 
de snelheid.

We hebben ook aandacht voor de veiligheid. Veel deelne
mers aan de enquête voor de Omgevingsvisie en de straat- 
gesprekken noemden dit als belangrijk verbeterpunt. Klik hier 
voor de rapportage met de enquêteresultaten. Sommige 
woonstraten in de kernen vinden ze verkeersonveilig. Dat 
maakt dat bewoners zich zorgen maken over de veiligheid 
van - vooral - de kinderen. Als ze op weg zijn naar school en 
met buitenspelen. We streven naar nul ernstige verkeers
slachtoffers.

Ook kan de bereikbaarheid van de steden rondom Zundert 
beter. Met de fiets én met het openbaar vervoer. Eigenlijk is 
alleen Breda goed bereikbaar. Klik hier voor de uitwerking in 
het GVVP.

We gaan hiermee aan de slag via:
» Tegenhouden van doorgaand (vracht-)verkeer uit de 

woonwijken. Onder meer door te zorgen voor goede 
communicatie (navigatie) voor de vrachtwagens.

» Veiligere inrichting woonstraten. Aan de inrichting ziet de 
weggebruiker wat hij of zij moet doen. Bij de herin
richting van straten in woongebieden kijken we eerst 
naar de (veiligheid van) voetganger en fietser. Daarna 
pas naar de auto. Een goed voorbeeld is de heringe
richte Molenstraat in Zundert. De Risten in Rijsbergen 
richten we als 30 kilometer-zone in. Ook voor de wegen 
in het buitengebied is oog voor de veiligheid van lang
zaam verkeer. Schoolgaande kinderen maken hier inten
sief gebruik van.

» Omliggende steden bereikbaar maken met snel en direct 
openbaar vervoer. De aanleg van de hoogwaardige 
openbaarvervoerverbinding naar Breda is hierbij belang
rijk. Die staat in de Regionale InvesteringsAgenda (klik 
hier). Daarnaast proberen we de fijnmazige ov-bereik- 
baarheid te verbeteren. Dat kan door het inzetten van 
extra buurtbussen en het uitbreiden van het buurtbusnet
werk. Vooral in Achtmaal werkt dit al goed. Ook brengen 
we regionaal de mogelijkheden voor deelmobiliteit in 
beeld.

2. Werken aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat via 
goede bereikbaarheid en parkeersituatie

De gemeente Zundert ligt gunstig tussen drie economisch 
sterke gebieden: de Randstad, de Brainport regio en de 
Vlaamse Ruit. We liggen aan de transportas tussen Antwer
pen, Moerdijk en Rotterdam. Dat maakt ons goed bereikbaar 
voor allerlei vormen van transport. Dat betekent een goed 
vestigingsklimaat voor bedrijven.

We streven ernaar om het vestigingsklimaat voor bedrijven 
verder te versterken. Dat kan door de bedrijventerreinen be
ter bereikbaar te maken. De terreinen ten zuiden van Zundert 
liggen bijvoorbeeld niet handig ten opzichte van de A16/E19. 
Dit betekent een langere reistijd voor de ondernemers. Bij 
bewoners zorgt het voor overlast. Dat is niet zo makkelijk op 
te lossen. In het GVVP hebben we maatregelen opgenomen 
die moeten zorgen voor minder overlast.

Veel bedrijven zijn voor medewerkers lastig te bereiken op 
de fiets en met het openbaar vervoer. Dat geldt vooral voor 
de bedrijven langs de A16/E19 (Business Centre Treeport, 
Hazeldonk en Transportzone Meer). Een andere opgave is 
het verbeteren van de parkeersituatie. Het gaat dan om par
keren voor winkels en horeca in de centrumgebieden van 
Zundert, Rijsbergen en Wernhout. Klik hier voor de uitwer
king in het GVVP.

We gaan hiermee aan de slag via:
» Het onderzoeken van betere mogelijkheden voor ont

sluiting van de bedrijventerreinen. In het GVVP hebben 
we hier maatregelen voor benoemd.

» Het onderzoeken van betere mogelijkheden voor de toe
gankelijkheid van bedrijven in het buitengebied. Op de 
fiets en met het openbaar vervoer. In het bijzonder Busi
ness Centre Treeport en Hazeldonk/Transportzone 
Meer. In het GVVP staan hiervoor maatregelen. Daar
naast onderzoeken we de haalbaarheid van een snel- 
fietsroute.

» Het onderzoeken hoe we de parkeerstructuur rond de 
centra van Zundert, Rijsbergen en Wernhout kunnen 
verbeteren.
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3. Werken aan een veilig en toegankelijk buitengebied
Zundert heeft een groot buitengebied met een belangrijke rol 
voor de landbouwsector. Die heeft de laatste decennia een 
enorme ontwikkeling doorgemaakt. Dit heeft gevolgen voor 
de verkeerssituatie in het buitengebied. Tractoren en (zelfrij- 
dende) machines worden steeds groter. De wegen in het bui
tengebied zijn hier niet altijd op ingericht. Ook de logistiek 
rond de agrarische bedrijven is veranderd en toegenomen.

Dat botst dan ook regelmatig met het recreatieve gebruik van 
het buitengebied. Fietsers en wandelaars hebben steeds 
meer last van het de drukte op de weg met grote voertuigen. 
Dat geldt ook voor ervaren inwoners van het buitengebied. 
Daarnaast zijn veel wegen in het buitengebied nog niet inge
richt als 60 kilometer-zone. Dat terwijl ze al wel zo in het gel
dende categoriseringsplan staan.

De komende jaren gaan we ook op die plekken de snelheid 
verlagen. Dit is nodig omdat er relatief veel ernstige ongeval
len gebeuren in het buitengebied. Aan de andere kant heeft 
het landbouwverkeer veel last van snelheidsremmende 
maatregelen. Het hindert de logistiek. En bijvoorbeeld: het 
vervoer van zachtfruit over wegen met drempels schaadt de 
vruchten.

Ook in het buitengebied streven we naar nul ernstige ver
keersslachtoffers, zowel bij dagelijkse verplaatsingen als bij 
recreatieverkeer. Met onze maatregelen willen we het econo
misch functioneren van de bedrijven in het buitengebied zo 
min mogelijk in gevaar brengen. Klik hier voor uitwerking in 
het GVVP. We gaan hiermee aan de slag via:
» Het verbeteren van de verkeersveiligheid in het buiten

gebied. Dat doen we door de maximumsnelheid op niet- 
doorgaande wegen te verlagen.

» Wegen en verkeersremmende maatregelen af te stem
men op de behoefte van het landbouwverkeer.

» Het doen van een onderzoek naar de ontwikkeling van 
recreatieve routenetwerken.

Een goed voorbeeld van dit laatste, is het doortrekken van de 
recreatieve route naar België. Een deel daarvan gaat langs 
de Aa of Weerijs. Een ander voorbeeld is het doortrekken 
van het fietspad dat bij de Bakkerbrugstraat stopt, naar 
Wernhout. Deze laatste nemen we mee in een van de ge- 
biedsvisies van de pilot Vitaal Buitengebied. Belangrijkste 
is het verbeteren van de kwaliteit van bestaande routes.
Dat kan door het verhogen van de verkeersveiligheid en het 
gemak van de routes. Ook sociale veiligheid is een punt van 
aandacht. Een belangrijk deel van de onverharde wegen blijft 
onverhard. Dit omdat de oude zandpaden onderdeel zijn van 
ons cultuurhistorisch erfgoed.

4. Werken aan gezonde en duurzame mobiliteit
Minder verspilling, een goede luchtkwaliteit en het tegengaan 
van vervuiling. Dat zijn belangrijke voorwaarden voor een 
duurzame samenleving. Meer bewegen en gezonde voeding 
dragen bij aan een gezonde levensstijl. Beide ambities heb
ben een directe relatie met ‘mobiliteit' en ze versterken el
kaar.

Duurzame manieren van vervoer (zoals lopen en fietsen) 
dragen vaak ook bij aan een gezonde levensstijl. We heb
ben een groot buitengebied en verspreid liggende kernen.
Dat maakt het voor onze inwoners minder gemakkelijk om te 
kiezen voor gezonde en duurzame mobiliteit. Vooral voor ou
deren zijn de afstanden al snel te ver om te fietsen. Ook is er 
maar een beperkt aanbod aan openbaar vervoer.

Toch zijn er ook voor een landelijke gemeente als Zundert 
kansen. Kansen om het gebruik van gezonde en duurzame 
mobiliteit te vergroten. Denk aan het stimuleren van elektri
sche voertuigen (auto en fiets). Ook aantrekkelijke fiets- en

wandelroutes helpen daarbij. Net als een inrichting van de 
buitenruimte die uitnodigt om te bewegen. We werken vanuit 
het principe ‘Verbrand geen brandstof, maar calorieën'. Klik 
hier voor de uitwerking in het GVVP.

We willen hieraan bijdragen via:
» Het faciliteren en stimuleren van het gebruik van voertui

gen die geen CO2 uitstoten.
» Het stimuleren van actieve mobiliteit (lopen en fietsen) 

voor de korte afstanden. We willen dit ook voor de lan
gere afstanden doen. Daarom werken we aan de kwali
teit van de fietsroutes. Ook onderzoeken we de mogelijk
heid van een snelfietsroute richting Breda. En bekijken 
we het inrichten van de parallelwegen van de N638 als 
fietsroute.

» Het stimuleren van bewegen in de openbare ruimte. 
Sportend, recreatief wandelend of fietsend. Bij de 
(her)inrichting van de openbare ruimte is beweegvrien- 
delijkheid een uitgangspunt. We brengen de kansen 
voor beleef- en vitaliteitsroutes in beeld.

5. Werken aan mobiliteit voor iedereen
Mobiliteit is belangrijk om zelfstandig te kunnen functioneren. 
Steeds meer mensen zijn echter beperkt in hun bewegings
mogelijkheid. Dit kan komen door invaliditeit of omdat een 
auto of openbaar vervoer te duur is. Mobiel zijn is van groot 
belang voor iemands sociale leven. Je wereld wordt groter en 
je loopt minder risico om te vereenzamen. Het maakt ook dat 
je toegang hebt tot werk, zorg of onderwijs.

In het mobiliteitsbeleid van Zundert is daarom duidelijk aan
dacht voor toegang tot mobiliteit voor iedereen. De gemeen
teraad heeft met het oog op dit doel al de ‘Agenda 22' om
armd. Ook ondertekenden we de ‘Intentieverklaring Inclu
sieve Gemeente'. De doelstelling: mensen met functiebeper
kingen moeten dezelfde kansen hebben als andere burgers.
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Iedereen moet actief deel kunnen nemen aan de maatschap
pij. Onafhankelijk van fysieke, mentale of financiële beperkin
gen. Daarvoor is een goede toegang tot de vervoersmogelijk
heden en routes in Zundert nodig. Klik hier voor de uitwer
king in het GVVP.

We gaan hiermee aan de slag via:
» Betaalbaar flexibel collectief vervoer op maat, zoals de 

buurtbus.
» Toegankelijke looproutes voor iedereen. We tekenden 

een intentieverklaring voor toegankelijke looproutes. Dat 
betekent bijvoorbeeld voldoende brede trottoirs en geen 
reclame. Zo zijn ze beter te gebruiken door mindervali- 
den. We betrekken het gehandicaptenplatform bij elke 
ontwikkeling. Dit om hier aandacht aan te schenken.

» Het (in regionaal verband) onderzoeken van de mogelijk
heden voor gedeelde mobiliteit (deelauto's, deelfietsen, 
etc.).

Vinger aan de pols: leefbaarheid van de kernen Zundert 
en Rijsbergen
In het GVVP staat ook het project ‘verrichten van een tracé- 
studie zuidelijke verkeersontsluiting Zundert'. Dit onderzoek 
is al klaar. Het draaide om het doortrekken van de randweg 
aan de zuidzijde van Zundert. Vraag is of dat een haalbare 
en goede oplossing zou kunnen zijn voor verschillende ver- 
keersopgaven:
» het beperken van het (vracht)verkeer door Zundert (het 

centrum en de woonwijken);
» het daarmee vergroten van de leefbaarheid en verkeers

veiligheid;
» het verbeteren van de bereikbaarheid van de bedrijven

terreinen.
Er ligt nu pas een deel van de randweg. Dat komt door geld
gebrek in het verleden. Hierdoor lopen de verkeersstromen 
anders dan oorspronkelijk gedacht.

De gemeenteraad besloot om voor nu nog geen extra onder
zoek te doen naar de ‘zuidelijke randweg'. Dit komt door de 
uitkomsten van het onderzoek. Klik hier voor het onderzoek: 
Zuidelijke Verkeersontsluiting Zundert. De reden voor dit be
sluit, is dat de noodzaak niet duidelijk naar voren komt. De 
inrichting van de Prinsenstraat kan beter. Toch leiden de ver
keersstromen hier nu niet tot regelmatige of blijvende opstop
pingen of vertraging. Mocht het iets drukker worden, zal dit 
beeld niet veranderen.

We richten het vizier nu op het aanpakken van de belangrijk
ste knelpunten. Die staan in het GVVP. Bewoners en verte
genwoordigers aan de zuidzijde van Zundert zien veel voor
delen in de aanleg van het tracé. Dat bleek uit de tracéstudie. 
De gesprekken en antwoorden op het vragenonderzoek van 
de Omgevingsvisie onderstrepen dit. Daarom houden we de 
komende jaren de vinger aan de pols. Is een zuidelijke ver
keersontsluiting (en daarmee het doortrekken van de rand
weg) gewenst?

Ook voor Rijsbergen vraagt het doorgaand verkeer om onze 
aandacht. Het gaat om het verkeer over de Sint Bavostraat 
en Risten, door de kern. Dit heeft gevolgen voor de verkeers
veiligheid en veroorzaakt verkeersoverlast (geluid en lucht
kwaliteit). Het zorgt ook dat het (winkel)centrum niet gezellig 
is en dat ook niet kan worden. Ook voor Rijsbergen houden 
we daarom de komende periode de vinger aan de pols. Hoe 
ontwikkelt de verkeersdrukte en -veiligheid zich? In het 
GVVP staan de belangrijkste punten, zoals het terugbrengen 
van de snelheid op de Risten. We gaan aan de slag met 
maatregelen daarvoor.

Parkeerbeleid op maat
Ons parkeerbeleid is klaar voor de toekomst. Klik hier voor 
de Nota Parkeernormen. Maatwerk is mogelijk. Het draagt zo 
bij aan een schone en gezonde mobiliteit:
» als ontwikkelaars duurzaamheid als doel hebben, kun

nen ze inzetten op minder parkeren (aanbod deelauto's 
of deelfietsen);

» we hebben normen voor het aantal parkeerplaatsen voor 
fietsers;

» we ontwikkelden beleid rondom gehandicaptenparkeer
plaatsen en parkeerplaatsen voor elektrische laadpalen.

We willen de ontwikkeling van ouderenwoningen (met of zon
der zorg) in de centra stimuleren. Daarom onderzoeken we 
of we hier lagere parkeernormen kunnen hanteren. Het auto
bezit onder ouderen is namelijk veel lager in zo'n wooncon- 
cept.

Een andere uitdaging is de zoektocht naar een goede plek 
voor een vrachtwagenparkeerplaats. Het parkeren van 
vrachtwagens is een regionaal probleem. Chauffeurs hebben 
te maken met rusttijd en met regels. Ook de kosten voor het 
parkeren langs de snelweg spelen mee. Dat leidt tot vracht
wagenchauffeurs die zoeken naar een parkeerplek. Dit ver
oorzaakt overlast voor de inwoners van de kern. In regionaal 
verband pakken we deze opgave op. Dit biedt kansen voor 
herontwikkeling van de huidige parkeerplaats op de Ambach
ten.
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8 Gebiedsuitwerking: 
IDeekaarten

Voor elk deelgebied maakten we een Kenschets en een 
IDeekaart. Voor de vijf kernen, voor de bedrijventerrei
nen en voor het buitengebied.

De Kenschets typeert telkens het gebied en haar ontstaans
geschiedenis. Deze beschrijving dient als achtergrondinfor
matie voor de IDeekaart. De kenschetsen zijn alleen op de 
website van de Omgevingsvisie opgenomen. Niet in het print- 
bestand.

De IDeekaarten geven de hoofdlijnen en punten van aan
dacht voor de ontwikkeling van de gebieden. Hierbij gebruik
ten we dezelfde indeling naar de vijf thema's. Klik hier voor 
deze thema's.

We maakten kaarten en gebiedsvisies 
voor de deelgebieden van de pilot Vi
taal Buitengebied. Klik hier voor de 
IDeekaart voor het buitengebied. Nog 
niet voor alle pilotgebieden zijn de ge
biedsvisies klaar. Drie van de zeven 
gebieden zijn klaar: Eldert, Hulsdonk 
en Aa of Weerijs. We werken met alle 
betrokken partijen nog hard aan 
die voor Pannenhoef, Breedschot, 
Raamberg en Oude Buisse Heide. Die 
nemen we op bij de nieuwste Omge
vingsvisie. Klik hier voor de laatste 
stand van zaken in de pilot Vitaal Bui
tengebied.

De IDeekaarten hebben steeds een kaart met een uitge
breide legenda. Die omvat specifieke punten per gebied en 
voor het deelgebied als geheel. Na dubbelklik op de kaart 
kom je in een pdf-versie van de kaart waarop inzoomen mo
gelijk is.

Natuurlijk kun je de gebieden niet los van elkaar zien. Ze vul
len elkaar aan en hebben elkaar nodig. Samen vormen ze 
een florerend Zundert. Net als dat er een sterke relatie is tus
sen Gemeente Zundert, de regio Breda en West-Brabant als 
geheel. Samen vormen ze een sterk samenhangend geheel. 
Inwoners reizen tussen de verschillende gemeenten. Voor 
wonen, werken en recreëren. De grenzen tussen de deelge
bieden zijn niet hard. Ze vloeien in elkaar over. Klik op een 
kaartje voor de IDeekaart voor dat gebied.
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Voldoende woningen voor senioren en starters; 
Het levensloopbestendig maken van de 
bestaande woningen en de woon- en 
leefomgeving. Onder andere via inzet van 
technische mogelijkheden (domotica);
Behoud en waar mogelijk versterken van de 
voorzieningen;
Mooie afronding dorpsrand;
Behoud onderlinge binding en dorpsgevoel 
(sociale cohesie);
Werken aan een verkeersveilig buitengebied.

IDeekaart Klein-Zundert
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Gebiedsgerichte opgaven

Leefbaar, gezond en veilig Bereikbaar en toegankelijk 1 Duurzaam, energieneutraal en klimaatadaptief

Ontwikkelen bekende woningbouwplannen.

Kans voor verandering nabij de entree van de kern: van 
bedrijvigheid naar wonen.

Bestaande school vernieuwen. De ontwikkeling kan 
samengaan met het opzetten van een huiskamer als 
ontmoetingsplek voor de dorpsbewoners.

Uitbreidingslocatie woningbouw. Belangrijk is dat 
wordt aangesloten op de uitstraling van Klein-Zundert: 
‘een groen dorps karakter’.

Mogelijkheid tot verandering naar ‘ruimte 
voor ruimte woningen’.

Economisch vitaal

0 Onderzoeken mogelijkheden voor supermarkt in 
combinatie met de bestaande bakkerij.

Uitvoering geven aan projecten uit het Gemeentelijk 
Verkeers- en VervoersPlan. Deze zoveel mogelijk koppelen 
aan het onderhoudsprogramma voor de Klein-Zundertseweg 
en Past. Van Vessemstraat.

r30 Duurzaam veilig inrichting als 30- en 60 km/h gebieden:
Kapellekestraat en Stuivezandseweg.

ŵ

----- ^ Aandacht voor de hoofdentree en tevens zorg dragen voor
goede verbindingen met Zundert. Zo zijn de voorzieningen in 
Zundert goed bereikbaar voor de bewoners van Klein-Zundert.

--------* Overige ontsluitingswegen sober en doelgericht vormgeven.

Verklaring kleur onderliggende vlakken

Centrumgebied Klein-Zundert.

Beekloop Kleine Beek.

Zoekgebied waterberging.

Aantrekkelijk en waardevol

Aan de slag met een kerkenvisie.

Assortimentstuin ontwikkelen tot (dorps)park, 
met aantrekkelijke speelvoorzieningen en misschien 
kleinschalige horeca.

Jan Koekenplein is het dorpshart. Klein-Zundert is 
een zelfstandige kern met een eigen identiteit. Op 
verzoek dorpsraad onderzoeken of het dorpsplein 
verder ontwikkeld kan worden tot ontmoetingsplek 
voor de inwoners.

Het beekdal/de Ecologische VerbindingsZone tussen 
Klein-Zundert en Zundert verder (natuurlijk) ontwikke
len en afronden.

1111 Groenblauwe zoom.

Versterken aantrekkelijkheid en uitstraling van de 
dorpsentree (evt. in combinatie met nieuwbouw).

IDeekaart Klein-Zundert
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Gebiedsbrede opgaven

Zorgdragen voor voldoende woningen, op de goede locaties. 
Accenten voor senioren en jongeren.

Aandacht voor minder-validen bij de inrichting van de openba
re ruimte en toegankelijkheid van gebouwen.

Versterken en compleet maken van het (recreatieve) fiets- en 
wandelpadennetwerk. Aandacht voor veiligheid. Zorgdragen 
voor goede routes (klein en groot) naar het buitengebied. 
Natuurgebieden en landgoederen moeten goed bereikbaar 
zijn vanuit de kernen.

Zorg-dragen voor het levensloopbestendig maken van de 
bestaande woningen. De gebieden rondom de huiskamers 
zijn aantrekkelijk voor (geclusterd) wonen voor ouderen.

Aandacht voor het verkeersveiliger maken van de wegen 
rondom de kern en in het buitengebied. Iedereen moet veilig 
op de fiets en te voet door Klein-Zundert kunnen bewegen.

De huidige bekende woningbouwlocaties zijn, onvoldoende 
groot om in de toekomstige woningvraag te kunnen voorzien. 
In combinatie met de andere actuele opgaven rondom 
klimaatadaptatie, gezonde leefomgeving en de energietransi- 
tie is het wenselijk om op zoek te gaan naar nieuwe woning
bouwlocaties. Dit moet op een geleidelijke manier plaatsvin
den en passend bij het karakter.

3
Aandacht voor de woningvraag van specifieke doelgroepen 
zoals statushouders en kwetsbare mensen (zoals met een 
beperkt budget).

Verbind jongeren aan de kern door toegesneden woningbouw 
en zo mogelijk ook passende werkgelegenheid.

Aandacht voor goede invulling en hergebruik van leegstaan
de karakteristieke panden. Hierdoor kunnen ze behouden 
worden.

Aandacht voor verbeteren van de bereikbaarheid met het 
openbaar vervoer. Aanhaken op innovaties zoals deelmobili- 
teit.

Heldere bewegwijzering toeristische/recreatieve bezienswaar
digheden.

Werken aan zoveel mogelijk energie neutrale bebouwing 
(bestaand en nieuw).

Werken aan klimaatadapatieve en aardgas loze woonwijken.

Zoekopgave voor het toevoegen van groen en water. Dit is 
noodzakelijk voor een aantrekkelijke, gezonde en klimaat- 
adaptieve leefomgeving.

Kleinschalige (verblijfs)recreatieplannen mogelijk maken.

Aandacht voor een goede (tijdelijke) huisvesting van arbeids
migranten. Met aandacht voor een goed woon- en leefklimaat 
voor bewoners en voor de arbeidsmigranten.

Minimaal behoud huidig voorzieningenniveau en behoud van 
de kwaliteit daarvan.

Koesteren cultuurhistorische kwaliteiten, zoals historische 
bouwkunst.

Zorgdragen voor voldoende speel- en ontmoetingsgelegenhe- 
den voor jong en oud.

K.

Behoud van de sterke relatie tussen kern en het buitenge
bied.

Verenigingen behouden en levendig laten zijn.

Aandacht voor effect van spuitzones van de boom- en fruit
teelt. Onder andere voor de kwaliteit van het woon- en leefkli
maat en voor nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden.

Q.Behoud en zo mogelijk versterking van waardevolle
groem/boomstructuren. Met het oog op leefbaarheid, gezond
heid, klimaatadaptatie, ecologische en cultuurhistorische 
waarden.

Soepele uitrol glasvezelnetwerk in gehele gemeente.

IDeekaart Klein-Zundert
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Grootste opgaven

n
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Voldoende woningen voor senioren en starters; 
Het levensloopbestendig maken van de 
bestaande woningen en de woon- en 
leefomgeving. Onder andere via de inzet van 
technische mogelijkheden (domotica);
Behoud en waar mogelijk versterken van de 
voorzieningen;
Behoud onderlinge binding en dorpsgevoel 
(sociale cohesie);
Benutten recreatieve kansen, onder andere door 
de aanleg en het compleet maken van 
fietsverbindingen;
Werken aan een verkeersveilig buitengebied.

~\

Aa of Weerijs f
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Gebiedsgerichte opgaven
Leefbaar, gezond en veilig

© Ontwikkelen bekende woningbouwplannen.

O In de noordelijke helft van het dorp is inbreiding met 
woningbouw onder voorwaarden mogelijk.

0 Het is hier kansrijk om de bedrijvigheid te verplaatsen, 
natuur- en groenontwikkeling kan plaatsvinden en ruimte 
voor ruimte woningen (onderdeel pilot vitaal buitengebied).

Q Behoud functie gemeenschapshuis en huiskamer voor 
Wernhout. Clustering voorzieningen, kan bijdragen aan het 
behouden ervan.

Zoekrichting nieuwe woningbouwontwikkeling.

Economisch vitaal

Werken aan bedrijventerrein dat voorbereid is op de 
toekomst. Optimaal ruimtegebruik i.p.v. uitbreiden.

0 Supermarkt van groot belang voor het dorp en de onderlin
ge binding.

Bereikbaar en toegankelijk Duurzaam, energieneutraal en klimaatadaptief

Aandacht voor het verbeteren van de verkeersveiligheid op 
Wernhoutseweg.

Uitvoeren van de projecten uit het Gemeentelijk Verkeers- en 
VervoersPlan. Deze zoveel mogelijk koppelen aan het onder- 
houdsprogramma voor de : traverse Wernhoutseweg.

QKans voor een nieuwe recreatieve ‘belevingsroute’ voor fietsers 
en/of wandelaars.

Verklaring kleur onderliggende vlakken

Centrumgebied Wernhout. 

Sportcomplex.

Beekloop Aa of Weerijs.

Zoekgebied waterberging, natuur en recreatie (Het Bassin).

Aantrekkelijk en waardevol

Aan de slag met een kerkenvisie.

Kansen voor groen en recreatieve ontwikkelingen. Zo 
ontstaat een aantrekkelijke dorpsrand en uitloopgebied 
voor bewoners.

Groenblauwe zoom behouden en versterken.

o

De Napoleonroute is een belangrijke identiteitsdrager van 
de gemeente Zundert. Het is wenselijk om de kansen te 
verkennen voor gebiedsontwikkeling die leidt tot een 
kwaliteitsversterking en het vestigen van functies die 
aansluiten bij de historie en het karakter van de route.

Versterken van de aantrekkelijkheid en uitstraling van 
de dorpsentree. Aandacht voor inpassing van het tank
station.

Nieuwe locatie bedrijvigheid (onderdeel pilot vitaal buitenge- 
^ bied).

y Zoekgebied waar kansen zijn voor een gecombineerde 
ontwikkeling met woningbouw/natuur en recreatie.

Streven naar het verbeteren van de aantrekkelijkheid van 
het dorpshart. Zoeken naar slimme functiecombinaties 
zoals een kleine weekmarkt.

Afronden ecologische verbindingszone (EVZ)

IDeekaart Wernhout
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Zorgdragen voor voldoende woningen, op de goede locaties. 
Accenten voor senioren en jongeren.

Aandacht voor minder validen bij de inrichting van de openbare 
ruimte en toegankelijkheid van gebouwen.

Aandacht voor een goede invulling en hergebruik van leeg
staande karakteristieke panden. Hierdoor kunnen ze behouden 
worden.

De huidige bekende woningbouwlocaties zijn, onvoldoende 
groot om in de toekomstige woningvraag te kunnen voorzien. In 
combinatie met de andere actuele opgaven rondom klimaat- 
adaptatie, gezonde leefomgeving en de energietransitie is het 
wenselijk om op zoek te gaan naar nieuwe woningbouwlocaties. 
Dit moet op een geleidelijke manier plaatsvinden en passend bij 
het karakter.

Aandacht voor een goede (tijdelijke) huisvesting van arbeidsmi
granten. Met aandacht voor een goed woon- en leefklimaat voor 
bewoners en voor arbeidsmigranten.

Aandacht voor de woningvraag van specifieke doelgroepen 
zoals statushouders en kwetsbare mensen (zoals met een 
beperkt budget).

Verbind jongeren aan de kern door toegesneden woningbouw 
en zo mogelijk ook passende werkgelegenheid.

Aandacht voor de spuitzones van de boom- en fruitteelt. Onder 
andere voor de kwaliteit van het woon- en leefklimaat en de 
effecten voor nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden.

Zorgdragen voor het levensloopbestendig maken van de 
bestaande woningen. De gebieden rondom de huiskamers zijn 
aantrekkelijk voor (geclusterd) wonen voor ouderen.

Minimaal behoud van het huidige voorzieningenniveau en van 
de kwaliteit daarvan.

Behoud van de sterke relatie tussen het dorp en het buitenge
bied.

Gebiedsbrede opgaven

Aandacht voor het verbeteren van de bereikbaarheid. Aanhaken 
op innovaties zoals deelfietsen- en deelauto’s. Bijvoorbeeld ter 
vervanging van de reeds gestopte buslijnen.

Versterken en compleet maken van het (recreatieve) fiets- en 
wandelpadennetwerk. Aandacht voor veiligheid. Zorgdragen 
voor goede routes (klein en groot) naar het buitengebied. 
Natuurgebieden en landgoederen moeten goed bereikbaar zijn 
vanuit de kernen.

Aandacht voor het verkeersveiliger maken van de wegen 
rondom de kern en in het buitengebied. Iedereen moet veilig op 
de fiets en te voet door Wernhout kunnen bewegen.

Heldere bewegwijzering van toeristische/recreatieve beziens
waardigheden.

Q Werken aan zoveel mogelijk energieneutrale bebouwing 
(bestaand en nieuw).

Werken aan klimaatadapatieve en aardgas loze woonwijken.

O

B

Zoekopgave voor het toevoegen van groen en water. Dit is 
noodzakelijk voor een aantrekkelijke, gezonde en klimaatadap- 
tieve leefomgeving.

Koesteren cultuurhistorische kwaliteiten, zoals de historische 
bouwkunst.

Zorgdragen voor voldoende speel- en ontmoetingsgelegenhe- 
den voor jong en oud in de wijk.

Plannen met kleinschalige verblijfsrecreatie mogelijk maken.

Behoud en zo mogelijk versterking van waardevolle groen/
boomstructuren. Met het oog op leefbaarheid, gezondheid, 
klimaatadaptatie, ecologische en cultuurhistorische waarden.

Soepele uitrol glasvezelnetwerk in gehele gemeente.

Verenigingen behouden en levendig laten zijn.

IDeekaart Wernhout
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Grootste opgaven
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Voldoende woningen voor senioren en starters; 
Het levensloopbestendig maken van de 
bestaande woningen en van de woon- en 
leefomgeving. Onder andere door gebruik te 
maken van technische mogelijkheden 
(domotica);
Behoud en versterking van het karakter van 
Achtmaal;
Behoud en waar mogelijk versterken van de 
voorzieningen;
Verkenning mogelijkheden voor het verbeteren 
van de bereikbaarheid met het openbaar vervoer; 
Behoud van de onderlinge binding en het 
dorpsgevoel (sociale cohesie);
Werken aan een verkeersveilig buitengebied.

ÿ» ŵ®

IDeekaart Achtmaal



Gebiedsgerichte opgaven
Leefbaar, gezond en veilig

O Ontwikkelen bekende woningbouwplannen.

Q Aandacht voor een op de vraag afgestemd woningbouwpro- 
gramma voor nieuwe woningbouwlocaties. Accent bij senio
ren en starters.

0 Ontwikkellocatie voor ruimte voor ruimte woningen.

Q Huiskamer van Achtmaal in MFA ‘t Gouwe Hart.

K Zoekrichting voor nieuwe woningbouwontwikkeling.

Economisch vitaal

Ontwikkellocatie voor bedrijvigheid.

Behoud en waar mogelijk versterken van de voorzieningen.

Supermarkt van groot belang voor het dorp en de onderlinge 
binding in dorp.

Streven naar het verbeteren van de aantrekkelijkheid van 
het dorpshart. Zoeken naar slimme functiecombinaties zoals 
een kleine weekmarkt.

Bereikbaar en toegankelijk Aantrekkelijk en waardevol

0 Streven naar het verbeteren van de bereikbaarheid met het
openbaar vervoer. Aanhaken op innovaties zoals deelmobiliteit. 
Minimaal in stand houden van de buurt-bus. Onderzoek naar 
uitbreiding openbaar vervoer richting Roosendaal.

Aandacht voor de verkeersveiligheid van het fiets- en wandel- 
verkeer.

Aandacht voor een veilige route naar middelbare scholen.

Streven naar beperken snelheid binnen de bebouwde kom. 
Nadenken over inzet verkeersremmende maatregelen in relatie 
tot aanrijtijd hulpdiensten en voorwaarden transport zacht- 
fruit-sector en de agrarische sector in het algemeen.

[•irą
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Aanpak knelpunten regionale fietsroutes: Achtmaalseweg en, 
Pastoor de Bakkerstraat (aanpassen deels verharding, kleur, 
maatvoering en verlichting).

Aandacht voor een veilige verkeersentree van het dorp.

Uitvoeren projecten uit het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoers
plan. Dit zoveel mogelijk koppelen aan onderhoudsprogramma: 
Achtmaalseweg

Duurzaam veilig inrichten 30 km/h-gebieden. Ook deze activitei
ten zoveel mogelijk koppelen aan onderhoudsprogramma: 
Buntweg.

Aan de slag met een kerkenvisie.

Werken aan een groene dorpsafronding.

- Waardevolle ruimtes niet bebouwen zodat openheid 
en zichtlijnen blijven bestaan.

Op zoek naar een locatie voor een evenementen
terrein, speelmogelijkheid en voor parkeren.

Versterken van de aantrekkelijkheid en de 
uitstraling van de dorpsentree.

Verklaring kleur onderliggende vlakken

Centrumgebied Achtmaal.

Sportcomplex.

IDeekaart Achtmaal
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Gebiedsbrede opgaven

Zorgdragen voor voldoende woningen, op de goede loca
ties. Accenten voor senioren en jongeren.

Aandacht voor minder validen bij de inrichting van de open
bare ruimte en toegankelijkheid van gebouwen.

Behoud van de sterke relatie tussen het dorp en het buiten
gebied.

De huidige bekende woningbouwlocaties zijn, onvoldoende 
groot om in de toekomstige woningvraag te kunnen voor
zien. In combinatie met de andere actuele opgaven rondom 
klimaatadaptatie, gezonde leefomgeving en de energietran- 
sitie is het wenselijk om op zoek te gaan naar nieuwe 
woningbouwlocaties. Dit moet op een geleidelijke manier 
plaatsvinden en passend bij het karakter.

S

Verbind jongeren aan de kern door toegesneden woning
bouw en zo mogelijk ook passende werkgelegenheid.

Verenigingen behouden en levendig laten zijn.

Aandacht voor de woningvraag van specifieke doelgroepen 
zoals statushouders en kwetsbare mensen (zoals met een 
beperkt budget.

Aandacht voor een goede invulling en hergebruik van 
leegstaande karakteristieke panden. Zodat ze behouden 
kunnen worden.

Aandacht voor een goede (tijdelijke) huisvesting van 
arbeidsmigranten. Met oog op een goed woon- en leefkli
maat voor de bewoners en voor de arbeidsmigranten.

Zorg dragen voor het levensloopbestendig en duurzaam 
maken van de bestaande woningen. Gebieden rondom de 
huiskamers zijn kansrijk voor (geclusterd) wonen voor 
ouderen.

Minimaal behoud van het huidige voorzieningenniveau en 
de kwaliteit daarvan.

Aandacht voor spuitzones van de boom- en fruitteelt. Onder 
andere voor de kwaliteit van het woon- en leefklimaat en de 
effecten op nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden.

0
O
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Werken aan het verkeersveiliger maken van de wegen rondom 
de kern en in het buiten-gebied. Iedereen moet veilig op de fiets 
en te voet door Achtmaal kunnen bewegen.

Versterken en compleet maken van het (recreatieve) fiets- en 
wandelpadennetwerk. Aandacht voor veiligheid. Zorgdragen 
voor goede routes (klein en groot) naar het buitengebied. 
Natuurgebieden en landgoederen moeten goed bereikbaar zijn 
vanuit de kernen.

Heldere bewegwijzering van toeristische/recreatieve beziens
waardigheden.

Werken aan zoveel mogelijk energieneutrale bebouwing 
(bestaand en nieuw).

Werken aan klimaatadapatieve en aardgas loze woonwijken.

Zoeken naar ruimte voor groen en water. Noodzakelijk voor 
een aantrekkelijke, gezonde en klimaatadaptieve leefomgeving.

Kleinschalige plannen voor verblijfsrecreatie mogelijk maken.

Koesteren cultuurhistorische kwaliteiten, zoals de historische 
bouwkunst.

Zorgdragen voor voldoende speel- en ontmoetingsgelegenhe- 
den voor jong en oud.

Behoud en waar mogelijk versterking van groen- en /boomstruc- 
turen. Met het oog op leefbaarheid, gezondheid, klimaatadapta
tie, ecologische en cultuurhistorische waarde.

Soepele uitrol glasvezelnetwerk in gehele gemeente.

V
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Beekzicht
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Grootste opgaven

Voldoende woningen voor senioren en starters; 
Het levensloopbestendig maken van de 
bestaande woningen en de woon- en 
leefomgeving. Onder andere via inzet van 
technische mogelijkheden (domotica);
Een duurzame, klimaatbestendige, gezonde en 
aantrekkelijke leefomgeving door vergroening en 
ontstening;
Een sterk, compact en gevarieerd centrum, dat 
op een veilige wijze bereikbaar is voor alle 
verkeerssoorten;
Werken aan verkeersveilige woon- en 
voorzieningengebieden en een verkeersveilig 
buitengebied;
Behoud onderlinge binding en dorpsgevoel 
(sociale cohesie);
Erfgoed behouden en waar mogelijk benutten als 
verbindende kracht;
Goede, veilige en aantrekkelijke wandel- en 
fietsroutes naar omliggende groengebieden;

De Tuir

Aa w Weerijs« * « » j

De Ambachten

IDeekaart Zundert
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Gebiedsgerichte opgaven
Leefbaar, gezond en veilig m Bereikbaar en toegankelijk 1 Duurzaam, energieneutraal en klimaatadaptief

O Ontwikkelen bekende woningbouwplannen

‘De Tuinderij’ benutten als uitleglocatie voor grondgebonden 
woningbouw. Aandacht voor woningbouwprognoses voor de 
lange termijn: zoekopgave nieuwe woningbouwlocaties.

Mogelijke inbreidingslocatie: kansen voor (grondgebonden) 
woningbouw onderzoeken.

Aandacht voor het behoud van de leefbaarheid van het 
centrumgebied: werken aan een goede balans tussen 
wonen, evenementen, recreatie en verkeer.

De zone rondom het wijkcentrum/de huiskamer is aantrek
kelijk voor levensloopbestendig wonen.

Basisschool Zonnebloem en St Anna samenvoegen tot één 
integraal kindcentrum. Omgeving goed inrichten, denk aan: 
veilige schoolroutes, speelgelegenheden en veilige brede 
voetpaden voor ouderen .

Toekomstgericht behouden van een goede benutting van 
maatschappelijke locaties zoals: Huiskamer van Zundert en 
het taalcafé De Berkt.

Mogelijkheid onderzoeken voor verandering naar ruimte 
voor ruimte woningen.

Aandachtsgebied leefbare en aantrekkelijke wijk: hiervoor is 
een samenhangende aanpak noodzakelijk zowel gericht op 
sociale, fysieke als economische onderwerpen.

Economisch vitaal

Toekomstgericht herstructureren en optimaal ruimtegebruik 
in plaats van uitbreiden.

Aandacht voor beperken leegstand detailhandel.

Aandacht voor goede ontsluiting van de bedrijventerreinen, 
ook voor het fietsverkeer (woon-werk).

Nieuwe locatie zoeken voor de vrachtwagenparkeerplaats. 
Herontwikkelen verouderde vrachtwagenparkeerplaats biedt 
kansen voor het verfraaien van de entree.

0 Aandacht voor het waar mogelijk beperken van autoverkeer 
in de aanloopstraten naar de Molenstraat.

KI*]
Ervoor zorgdragen dat de Molenstraat daadwerkelijk een 
fietsstraat is en blijft met de auto te gast.

0 Aanpak van de (objectieve) ongevallenconcentraties: Molen
straat/Prinsenstraat, Hofdreef/Bredaseweg, Hofdreef, Meirse- 
weg/Rustenburgstraat, Molenstraat en de Bredaseweg/Willem 
Pastoorstraat.

Duurzaam veilig inrichten van de 60 km/h-gebieden. de herin
richting zoveel mogelijk koppelen aan het onderhoudsprogram- 
ma: Achtmaalseweg (inclusief realisatie fietsvoorzieningen), 
Grote Heistraat.

Uitvoeren projecten uit het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoers
plan. Dit zoveel mogelijk koppelen aan het onderhoudsprogram- 
ma: Berkenring, Eikenlaan, Meirseweg, Burgemeester Mander- 
slaan, Bredaseweg, Oranjeplein, Industrieweg, Wildertsedijk en 
de Veldstraat.

Uitvoeren van projecten uit het Gemeentelijk Verkeers- en 
Vervoersplan: onderzoek parkeren rond dorpscentra en verkor
ten maximale parkeerduur blauwe zone.

Herinrichting aanloopstraten, gericht op een compact en sterk 
centrum.

4-------Werken aan het versterken van de Aandacht voor verster
ken recreatieve route langs de Aa of Weerijs.

--------Zoekrichting voor ontwikkeling vitaliteitsroutes.

Verklaring kleur onderliggende vlakken

Werken aan een duurzaam en klimaatbestendig 
bedrijventerrein.

Aandacht voor de luchtkwaliteit in en rondom de Molen
straat als gevolg van het autoverkeer.

Sportvoorzieningen duurzaam ontwikkelen conform 
pilot-projectduurzaamheid en klimaat.

Aantrekkelijk en waardevol

Aan de slag met een kerkenvisie.

Onderzoek naar goede invulling locaties maatschap
pelijke voorzieningen. Koppelen aan de kerkenvisie.

Meer gebruik maken van Van Gogh bij het uitdragen 
van de identiteit van Zundert. Versterken cultureel 
cluster Van Gogh. Waar mogelijk.

o Versterken aantrekkelijkheid en uitstraling van de 
^ entree.

De Napoleonroute is een belangrijke identiteitsdrager 
van de gemeente Zundert. Het is wenselijk om de 
kansen te verkennen voor gebiedsontwikkeling. Dat 
leidt tot een kwaliteitsversterking en het vestigen van 
functies die aansluiten bij de historie en het karakter 
van de route.

— ^ Zorgdragen voor veilige aantrekkelijke recreatieve routes 
naar omliggende natuurgebieden en landgoederen.

Transformatie van ‘De Schroef’ naar een multifunc- 
tio-neel centrum met een mix van functies, zoals 
culturele functies en, maatschappelijke organisaties.

> Behoud sportcomplex, onderzoeken uitbreidingswens. 

Afronden ecologische verbindingszone (EVZ).

Het Oranjeplein ontwikkelt zich als tweede centrum: let goed 
op de relatie tot het hoofdwinkelcentrumgebied. Centrumgebied Zundert.

Werken aan een sterk, aantrekkelijk en compact centrum 
met voldoende en diverse evenementen, horeca, cultuur, 
B&B, vrijetijdsactiviteiten en detailhandel en waar ook fijn 
gewoond kan worden.

Sportcomplex.

Beekloop Aa of Weerijs. IDeekaart Zundert
Legenda
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Gebiedsbrede opgaven

Zorgdragen voor voldoende woningen, op de goede locaties 
accenten voor senioren en jongeren.

Aandacht voor minder validen bij de inrichting van de open
bare ruimte en toegankelijkheid van gebouwen.

De huidige bekende woningbouwlocaties zijn, onvoldoende 
groot om in de toekomstige woningvraag te kunnen voor
zien. In combinatie met de andere actuele opgaven rondom 
klimaatadaptatie, gezonde leefomgeving en de energietran- 
sitie is het wenselijk om op zoek te gaan naar nieuwe 
woningbouwlocaties. Dit moet op een geleidelijke manier 
plaatsvinden en passend bij het karakter.

Zorgdragen voor het duurzaam en levensloopbestendig 
maken van de woningvoorraad.

3
Aandacht voor de woningvraag van specifieke doelgroepen 
zoals statushouders en kwetsbare mensen (zoals met een 
beperkt budget).

Minimaal behoud van het huidige voorzieningenniveau en 
van de kwaliteit daarvan.

Verbind jongeren aan de kern door toegesneden woning
bouw en zo mogelijk ook passende werkgelegenheid.

Zorgdragen voor een goede invulling en hergebruik van 
leegstaande karakteristieke panden. Hierdoor kunnen ze 
behouden worden.

Aandacht voor een goede (tijdelijke) huisvesting van 
arbeidsmigranten. Met aandacht voor een goed woon- en 
leefklimaat voor bewoners en voor arbeidsmigranten.

Behoud sterke relatie tussen het dorp en het buitengebied.

Verenigingen behouden en levendig laten zijn.

Aandacht voor de spuitzones van de boom- en de fruitteelt. 
Onder andere voor de kwaliteit van het woon- en leefklimaat 
en de effecten voor nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden.

Voldoende ruimte kunnen blijven bieden aan lokale bedrijven. 
Werken aan toekomstbestendige bedrijventerreinen.

Soepele uitrol glasvezelnetwerk in gehele gemeente.

Werken aan het verkeersveiliger maken van de wegen rondom 
het dorp en in het buitengebied. Iedereen moet veilig op de fiets 
en te voet door Zundert kunnen bewegen.

Toegesneden parkeernorm in het centrum van Zundert en in de 
direct omliggende wijken.

Inventarisatie benodigde fietsenstallingen en toets FietsParkeur.

Onderzoek naar een locatie voor het parkeren van grote voer
tuigen.

Versterken en compleet maken van het (recreatieve) fiets- en 
wandelpadennetwerk. Zorgdragen voor goede verbindingen 
voor wandelaars en fietsers naar het buitengebied: kleine 
ommetjes en langere routes naar natuurgebieden en landgoe
deren.

Aandacht voor de bereikbaarheid met het openbaar vervoer. 
Waar mogelijk aanhaken op nieuwe ontwikkelingen zoals de 
deelmobiliteit.

Q Vinger aan de pols houden rondom noodzaak zuidelijke
verkeersontsluiting. Bekijken of maatregelen uit Gemeentelijk 
Verkeers- en Vervoersplan voldoende werken.

Heldere bewegwijzering toeristische/recreatieve bezienswaar
digheden.

~\

Zoekopgave voor het toevoegen van groen en water toege
voegd kan worden. Dit is noodzakelijk voor een aantrekkelij
ke, gezonde en klimaatadaptieve leefomgeving.

Werken aan zoveel mogelijk energieneutrale bestaande 
bebouwing.

Werken aan klimaatbestendige en aardgasloze woonwijken.

Zorgdragen voor voldoende speel- en ontmoetingsgelegen- 
heden voor jong en oud in de wijk.

Aandacht voor een goed evenemententerrein.

Kleinschalige plannen op het gebied van (verblijfs)recreatie 
mogelijk maken.

Koesteren van de cultuurhistorische kwaliteiten, zoals de 
historische bouwkunst.

Behoud en waar mogelijk versterken van de groen/boom
structuren. Dit draagt bij aan de leefbaarheid, gezondheid, 
klimaatbestendigheid en zorgt voor ecologische en cultuur
historische waarden.

J

IDeekaart Zundert
Legenda



Grootste opgaven
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Rijsbergen

Voldoende woningen voor senioren en starters; 
Het levensloopbestendig maken van de 
bestaande woningen en de woon- en 
leefomgeving onder andere via de inzet van 
technische mogelijkheden (domotica);
Behoud van het dorpse karakter;
Behoud van de onderlinge binding en het 
dorpsgevoel (sociale cohesie);
Een duurzame, klimaatbestendige en gezonde 
leefomgeving door vergroening en ontstening; 
Een sterk, compact en gevarieerd centrum; 
Voorkomen structurele verkeersdrukte in het 
centrum. Samen met de inwoners op zoek gaan 
naar maatregelen om de doorstroming, 
bereikbaarheid en de verkeersveiligheid van en 
in het dorp te verbeteren;
Het versterken van de relaties met het 
buitengebied;
Een verkeersveilig buitengebied.

O

Aa «of Weerijs

O

l f

Xà
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Gebiedsgerichte opgaven
Leefbaar, gezond en veilig II Bereikbaar en toegankelijk 1 Duurzaam, energieneutraal en klimaatadaptief

O Ontwikkelen bekende woningbouwplannen.

Goed hergebruik van voormalige maatschappelijke voorzie
ningen: raadhuis, ambulancepost en brandweerkazerne.

Mogelijke inbreidingslocatie, kansen voor (grondgebonden) 
woningbouw onderzoeken.

Mogelijkheid tot herontwikkeling naar ruimte voor ruimte 
woningen.

■K Zoekrichting voor nieuwe woningbouwontwikkeling. 

Ontwikkellocatie wonen.

Ontwikkellocatie zorgwonen.

Ontwikkellocatie wonen in combinatie met detailhandel. 

Ontwikkellocatie maatschappelijke voorzieningen.

Economisch vitaal

O Resultaten van project ‘Storyteling’ gebruiken om centrum 
op een goede manier in te richten. Het is wenselijk dat hier 
ook op een aangename en veilige manier vrijetijdsactiveiten 
kunnen plaatsvinden.

0 Werken aan het beperken van de leegstand in de detailhan
del.

Inzetten op een compact, sterk en gevarieerd centrum. Niet 
alle leegstaande panden in het centrumgebied veranderen 
naar wonen.

Toekomstgericht herstructureren en optimaal ruimtegebruik 
in plaats van uitbreiden van het bedrijventerrein.

Werken aan een toekomstbestendig bedrijventerrein. Zoe- 
kopgave mogelijke uitbreiding.

Aandacht voor beheersen piekmomenten in de verkeersdrukte 
in het centrum. Er is veel doorgaand verkeer in de ochtend- en 
avonden. Kans om eventueel via bewegwijzering een oplossing 
te bieden. Gemeente houdt vinger aan de pols.

Uitvoeren projecten uit het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoers
plan. Dit zoveel mogelijk koppelen aan onder-houdsprogramma: 
Traverse Sint Bavostraat, De Risten en Gommerstraat.

Uitvoeren projecten Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan: 
onderzoek parkeren rond dorpscentra.

'•nė.
Aandacht voor veilige bereikbaarheid van de St Bavoschool.

Onderzoek mogelijkheid inrichting als 30 km zone in plaats van 
50 km.

Uitvoeren onderzoek blauwe zone rondom de supermarkt.

Vervoer gevaarlijke stoffen door de kern van Rijsbergen weren, 
via een omleiding via de A58 of E19.

Verbeteren ontsluiting en inrichting Corsobouwplaats buurt
schap Rijsbergen.

Versterken relatie dorp met het buitengebied onder andere via 
de beekdalzone.

*—* Aandacht voor het verder versterken van het fijnmazig recrea
tief netwerk. In ieder geval: de route Aa of Weerijs en route 
richting de Pannehoef en ommetjes in de omgeving van de 
Hooiberg, de Hoefstraat en Achter de Groene Kamers.

------Mogelijk te realiseren vitaliteitsroutes (wandelroutes).

Werken aan een duurzaam en klimaatbestendig bedrijventer
rein.

Sportvoorzieningen duurzaam ontwikkelen conform pilotpro- 
ject duurzaamheid en klimaat.

Zoekgebied voor waterberging.

Aantrekkelijk en waardevol

Aan de slag met een kerkenvisie.

Onderzoek kansen herontwikkeling locatie Brabant Chemie 
en omgeving.

Verbeteren van de noordoostelijke dorpsentree door o.a. 
herinrichting van de omgeving van de rotonde Bredaseweg. 
En het verbeteren van de zuidoostelijke dorpsentree door 
het herinrichten van het Kennedyplein.

Vergroenen van de dorpsrand waar mogelijk.

De Napoleonroute is een belangrijke identiteitsdrager van de 
gemeente Zundert. Het is wenselijk om de kansen te verken
nen voor gebiedsontwikkeling die leidt tot een kwaliteitsver- 
sterking en het vestigen van functies die aansluiten bij de 
historie en het karakter van de route.

Afronden ecologische verbindingszone (EVZ).

Verklaring kleur onderliggende vlakken

Centrumgebied Rijsbergen.

Sportcomplex.

Beekloop Aa of Weerijs.

IDeekaart Rijsbergen
Legenda
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Gebiedsbrede opgaven

Zorgdragen voor voldoende woningen, op de goede locaties 
accenten voor senioren en jongeren. Dit ondersteunt de 
voorzieningen.

Aandacht voor minder validen bij de inrichting van de open
bare ruimte en toegankelijkheid van gebouwen.

Zorgdragen voor het levensloopbestendig en duurzaam 
maken van de woningvoorraad. Gebieden rondom de 
huiskamers zijn aantrekkelijk voor (geclusterd) wonen voor 
ouderen.

De huidige bekende woningbouwlocaties zijn, onvoldoende 
groot om in de toekomstige woningvraag te kunnen voor
zien. In combinatie met de andere actuele opgaven rondom 
klimaatadaptatie, gezonde leefomgeving en de energietran- 
sitie is het wenselijk om op zoek te gaan naar nieuwe 
woningbouwlocaties. Dit moet op een geleidelijke manier 
plaatsvinden en passend bij het karakter.

Aandacht voor de woningvraag van specifieke doelgroepen 
zoals statushouders en kwetsbare mensen (zoals met een 
beperkt budget).

Verbind jongeren aan de kern door toegesneden woning
bouw en zo mogelijk ook passende werkgelegenheid.

Aandacht voor een goede invulling en hergebruik van 
leegstaande karakteristieke panden. Hierdoor kunnen ze 
behouden worden.

Aandacht voor een goede (tijdelijke) huisvesting van 
arbeidsmigranten. Met aandacht voor een goed woon- en 
leefklimaat voor bewoners en voor de arbeidsmigranten.

Minimaal behoud van het huidige voorzieningenniveau de 
kwaliteit daarvan.

Behoud van het kleinschalige groene dorpse karakter.

Werken aan verkeersveiligere wegen rondom de kern en in het 
buitengebied. Iedereen moet veilig op de fiets en te voet door 
Rijsbergen kunnen bewegen.

QUI Versterken en compleet maken van het (recreatieve) fiets- en
wandelpadennetwerk Zorgdragen voor goede routes (klein en 
groot) naar het buitengebied. Natuur-gebieden en landgoede
ren moeten goed bereikbaar zijn vanuit de kernen.

Aandacht voor de bereikbaarheid met het openbaar vervoer. 
Aanhaken op nieuwe ontwikkelingen zoals deelmobiliteit.

Heldere bewegwijzering toeristische/recreatieve bezienswaar
digheden.

Zorgdragen voor voldoende speel- en ontmoetingsgelegenhe- 
den voor jong en oud in de wijk.

Kleinschalige plannen rondom (verblijfs)recreatie mogelijk 
maken.

Koester de cultuurhistorische waarden, 
sche bouwkunst.

onder andere de histori-

A
Q Behoud en waar mogelijk versterken van de waardevolle 

groen/boomstructuren. Dit is nodig voor de leefbaarheid, 
gezondheid, klimaatadaptatie en ook voor het behoud van 
de ecologische en cultuurhistorische waarde.

Zoekopgave voor het toevoegen van groen en water. Dit is 
noodzakelijk voor een aantrekkelijke, gezonde en klimaat- 
adaptieve leefomgeving.

Werken aan zoveel mogelijk energieneutrale bestaande 
bebouwing.

Werken aan klimaatadapatieve en aardgasloze woonwij
ken.

Soepele uitrol glasvezelnetwerk in gehele gemeente.

Behoud sterke relatie tussen het dorp en het buitengebied.

Verenigingen behouden en levendig laten zijn.

Aandacht voor de spuitzones van de boom- en fruitteelt. 
Onder andere voor de kwaliteit van het woon- en leefklimaat 
en de effecten voor nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden.

IDeekaart Rijsbergen
Legenda



Grootste opgaven
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Goede verbindingen van en 
naar de bedrijventerreinen en 
goede infrastructuur op het 
bedrijventerrein voor vracht
en personen- vervoer;
Goede uitstraling en een
aantrekkelijk
vestigingsklimaat;.
Ruimte voor passende 
verzoeken van bestaande 
bedrijven zodat deze mogelijk 
gemaakt kunnen worden; 
Streven naar een 
klimaatbestendige inrichting e 
duurzame (zo mogelijk 
circulaire) bedrijfsvoering met 
gebruikmaking van duurzame 
energie.

IDeekaart De Hofdreef - Molenzicht IDeekaart Waterman

IDeekaart Business Centre TreeportIDeekaart De Ambachten - Beekzicht



Gebiedsgerichte opgaven
De Hofdreef - Molenzicht 11 Waterman II De Ambachten - Beekzicht

De Napoleonroute is een belangrijke identiteitsdrager van de 
gemeente Zundert. Het is wenselijk om de kansen te verken
nen voor gebiedsontwikkeling. Dat leidt tot een kwaliteitsver- 
sterking en het vestigen van functies die aansluiten bij de 
historie en het karakter van de route.

Versterken aantrekkelijkheid en uitstraling van de entree.

Aanpak (objectieve) ongevallenconcentraties: Molen
straat/Prinsenstraat, Hofdreef/Bredaseweg, Hofdreef, Meirse- 
weg/Rustenburgstraat, Molenstraat en de Bredaseweg/Willem 
Pastoorstraat.

Mogelijkheid onderzoeken van een transformatie naar 
ruimte voor ruimte woningen.

Zoekopgave mogelijkheid tot uitbreiding ruimte voor bedrijvig
heid.

Toekomstgericht herstructureren en daarbij zorgen voor 
optimaal ruimtegebruik.

Versterken aantrekkelijkheid en uitstraling van de entree.

Business Centre Treeport Betekenis kleur legenda-eenheden

y Ontwikkelen fase 2.

Versterken samenwerking met de transportzone.

In beeld brengen van de toekomstige behoefte en daarmee 
de noodzaak van een 3e fase: zoekopgave toekomstige 
uitbreidingsruimte voor het BCT.

0 Geen bedrijvigheid op BCT wanneer die niet verbonden is 
met de boomteelt.

0 Vasthouden aan duurzaamheid als belangrijke randvoor
waarde voor het BCT.

0 Industrieel restwater laten intrekken in de bodem in plaats 
van op het oppervlaktewater lozen.
In samenwerking met Hoogstraten uitvoering geven aan een 
tweede ontsluiting van het BCT.

Economisch vitaal.

Aantrekkelijk en waardevol.

Bereikbaar en toegankelijk.

Duurzaam, energieneutraal en klimaatadaptief. 

Leefbaar, gezond en veilig.

Beoogde locatie voor de toekomstige uitbreiding.

Zoekopgave naar een nieuwe invulling van de locatie van de 
tennishal.

Herontwikkelingsgebied.

ļ1---] Aandacht voor de uitstraling van de (hoofd)entreegebieden.

Nieuwe locatie zoeken voor de vrachtwagenparkeerplaats. 
Kansen voor herontwikkeling verouderde vrachtwagenparkeer
plaats. Dit biedt kansen voor het verfraaien van de entree.

Aandacht voor verkeers- en parkeerdruk.

Aanpakken van de knelpunten verkeersveiligheid Beekzicht, via 
het uitvoeren van de projecten uit het Gemeentelijk Verkeers- en 
Vervoersplan.

Aandacht voor een goede ontsluiting van de bedrijventerrei
nen. Ook voor fietsers (woon-werkverkeer).

Aandacht voor een aantrekkelijke en groene inpassing: zorgdra
gen voor een goede overgang tussen wonen en de bedrijven.

IDeekaart Bedrijventerreinen
Legenda



Gebiedsbrede opgaven
r

Starters: De gemeente wil het starten van een eigen bedrijf 
in de kernen en het buitengebied stimuleren en mogelijk 
maken. Belangrijke voorwaarde zijn een goede inpassing 
en voorkomen overlast.

Doorgroeiers: bedrijven die al in de gemeente Zundert 
gevestigd zijn, moeten zich kunnen blijven ontwikkelen. 
Een goede inpassing en het beperken van overlast zijn 
belangrijke voor-waarden. Wanneer een bedrijf niet op een 
bedrijventerrein gevestigd is en overlast veroorzaakt, dan 
is verplaatsing naar een bedrijventerrein wenselijk.

V

Nieuwvestigers: als een bedrijf van buiten de gemeente 
Zundert zich wil vestigen binnen onze gemeente, nemen 
we de aanvraag in overweging. Een goede inpassing, 
grootte en type van het bedrijf, voorkomen van overlast en 
het bieden van een meerwaarde zijn daarbij belangrijke 
criteria.

Aandacht voor het verbeteren van de sociale veiligheid en het 
waar mogelijk voorkomen van inbraak en ondermijning.

Soepele uitrol glasvezelnetwerk in gehele gemeente.

Aandacht voor het verbeteren van de verkeersveiligheid voor 
fiets- en wandelverkeer.

Aandacht voor een goede ontsluiting van de bedrijventerrein.

Aandacht voor minder validen bij de inrichting van de openba
re ruimte en toegankelijkheid van gebouwen.

Stimuleren van duurzaame verkeer: fietsen, lopen, elektri
sche laadpalen).

Aandacht voor toekomstbestendigheid en verduurzaming.

Werken aan toekomstbestendige en duurzame bedrijven
terreinen. Zoals klimaatbestendig en met duurzame ener- 
gie-opwekking.

QHet waar mogelijk groener maken van de bedrijventerrei
nen en werken aan een goede uitstraling. Behoud van 
waardevolle groen/boomstructuren. Dit is belangrijk voor 
de leefbaarheid, gezondheid en klimaatbestendigheid, 
maar ook door de ecologische en cultuurhistorische 
waarden.

IDeekaart Bedrijventerreinen
Legenda



Grootste opgaven
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Waar mogelijk behouden en versterken van de 
kwaliteiten, zoals: landschap, natuur (biodiversiteit), 
cultuurhistorie, sociale samenhang en 
ondernemerschap;
Bewaken van de kwetsbare balans tussen de
verschillende functies in het buitengebied (landbouw, 
recreatie, wonen) en de vele waarden (natuur, 
cultuurhistorie, landschap, water); Etten-Leurm
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Het benutten van kansen, zoals nieuwe woonvormen, 
recreatie, zorg, innovatieve (agrarische) bedrijven, 
opvang van water en duurzame energiewinning; 
Verbeteren van de veiligheid waar mogelijk, zoals de 
verkeersveiligheid voor langzaam verkeer, sociale 
veiligheid en het tegengaan van ondermijning. 
Zorgvuldig, maar toch ook flexibel omgaan met 
VAB-locaties: gebruik maken van de lessen van de Pilot 
Vitaal Buitengebied.

Rucpheţi

IDeekaart Buitengebied
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Gebiedsgerichte opgaven

Leefbaar, gezond en veilig Bereikbaar en toegankelijk Duurzaam, energieneutraal en klimaatadaptief

0 Aandacht voor het behoud van vitale dorpen in het buitenge
bied.

Uitvoeren projecten uit het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoers
plan: onderzoek parkeerplaatsen grote voertuigen.

Economisch vitaal Zandwegen in natuurgebieden afsluiten voor motorvoertuigen 
en inrichten voor recreatief verkeer.

0 Verkennen uitbreidingsmogelijkheden Business Centre 
Treeport.

Eén van de zeven deelgebieden van de Pilot Vitaal Buiten
gebied. Zorg dragen voor continuïteit nadat de pilot afloopt. 
Het is belangrijk dat de lessen van de Pilot toegepast 
worden in het hele buitengebied. Belangrijkste lessen: 
‘samenwerken’ èn ‘wanneer er sprake is van meerwaarde 
ontstaan er mogelijkheden voor ontwikkelingen’. Voor 
gebiedsvisies voor de 4 Pilotgebieden Pannenhoef, Eldert, 
Hulsdonk en Aa of Weerijs zijn gereed en opgenomen in 
deze Omgevingsvisie. Voor Breedschot, Raamberg en Oude 
Buisse Heide loopt het proces nog volop. Wanneer deze 
gereed zijn worden deze bij een vernieuwing van de Omge- 
vingsvisie opgenomen.

Versterken van de recreatieve fiets- en wandelroute langs de Aa 
of Weerijs.

Lange afstands fietsroute verlengen tot Wernhout

Uitvoeren projecten uit het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoers
plan. Dit zoveel mogelijk koppelen aan onder-houdsprogramma: 
verkeersveilige inrichting bestaande en nieuwe 60 km/u zondes, 
onderzoek landbouwverkeer-vriendelijke maatregelen, onder
zoek doorontwikkeling recreatieve routenetwerken, doortrekken 
fietspad langs Aa of Weerijs, onderzoek veilig regionaal fietsnet- 
werk, parallelwegen Bredaseweg inrichten als fietsstraten.

Verklaring kleur onderliggende vlakken

Aantrekkelijk en waardevol

Kernen

Bedrijventerreinen

De Napoleonroute is een belangrijke identiteitsdrager van de 
gemeente Zundert. Het is wenselijk om de kansen te verken
nen voor gebiedsontwikkeling. Dat leidt tot een kwaliteitsver- 
sterking en het vestigen van functies die aansluiten bij de 
historie en het karakter van de route.

Boomteeltontwikkelingsgebied.

Agrarische hoofdstructuur plus.

Agrarisch.

mmm» Behouden en waar mogelijk herstellen van (oude cultuurhisto
risch) waardevolle bomenlanen.

Beekloop Aa of Weerijs.

Behoud van aantrekkelijke landgoederen en buitenplaatsen. 
Dit is een belangrijke toeristische aantrekkingskracht.

ţ Koesteren van de cultuurhistorische waarden, waaronder 
historische bouwkunst.

Industrieel restwater van de boom- en zachtfruitteelt laten 
intrekken in de bodem in plaats van storten op open water of 
in de riolering.

a Aandacht voor het aanpakken van de wateropgaven. Denk 
bijvoorbeeld aan water-besparing en het voorkomen van 
verdroging van natuurgebieden.

Zoekgebied windturbines na 2030 zoals dat opgenomen in 
de vastgestelde Regionale EnergieStrategie (RES). Hier 
wordt voorlopig niet mee gestart. Eerst wenst de gemeente 
Zundert dat de wenselijkheid en de noodzakelijkheid over 
enkele jaren opnieuw onderzocht wordt. Dit moet gebeuren 
bij de herziening van de RES.

Het is belangrijk om het water in het gebied zelf te behouden. 
Hiervoor kunnen waterbergingsgebieden rond de beken 
gebruikt worden. Daarnaast is het belangrijk dat de teeltwijze 
in de agrarische sector afgestemd wordt op het waterpijl: teelt 
volgt pijl.

Onderzoek op de bestaande waterberging gebruikt kan 
worden voor de lokale waterproblematiek.

Zichtbaar maken van de Zundertse turfgeschiedenis.

Compleet maken en afronden van de ecologische verbin- 
dingszones (EVZ).

In de zones rond de natuurgebieden: zoeken naar slimme 
combinaties tussen landbouw en natuur. Bijvoorbeeld de 
landbouwer als beheerder van de natuur en het toepassen 
van natuurinclusieve productiemethoden in de landbouw.

Onderzoeken hoe de uitstraling van de entree nabij de Belgi
sche grens verbeterd kan worden.

IDeekaart Buitengebied
Legenda



Gebiedsbrede opgaven

Aandacht voor minder validen bij de inrichting van de openbare 
ruimte en de toegankelijkheid van gebouwen.

Zorgvuldig omgaan met plannen voor nieuwe woningen in de 
kernrandzones en in bebouwings-clusters. Het is belangrijk dat 
dit : leidt tot een meerwaarde, een kwaliteitsimpuls en een 
antwoord geven op een (dringende) opgave.

Werken aan soepelere maar toch ook zorgvuldige procedures 
voor het herbestemmen van Vrijkomende Agrarische Bebou
wing (VAB's). Denk hierbij aan: recreatie, (kleinschalige) niet 
hinderlijke bedrijvigheid en wonen onder voorwaarden.

•i»
Aan de slag met toepassen van het regionaal opgestel-de 
Afsprakenkader rondom huisvesting van (in de gemeente 
Zundert werkzame) ar-beidsmigranten.

Niet agrarische bedrijven die in het buitengebied gevestigd 
zijn, maar daar eigenlijk niet passen, moeten verhuizen naar 
een bedrijventerrein als ze verder willen groeien.

Samen met recreatieondernemers en eigenaren van vakantie
parken werken aan een goede kwaliteit, aantrekkelijkheid en 
variatie van de vakantieparken en andere recreatievoorzienin
gen.

Qm Versterken en compleet maken van het (recreatieve) fiets- en
wandelpadennetwerk. Hierbij aandacht besteden aan het 
zorgdragen van goede routes vanuit de dorpen naar de 
natuurgebieden en landgoederen.

Heldere bewegwijzering toeristische/recreatieve bezienswaar
digheden.

Zorgen voor een gezonde bodem voor natuur en voor de 
agrarische bedrijvigheid. Doordat de bodem schoon is, kunnen 
groenten, fruit, bomen en planten geteeld worden. Naast een 
gezonde bodem vraagt dit ook om een goede waterhuishou
ding.

Behoud en waar mogelijk versterken van de groen/boomstruc
turen. Dit is belangrijk voor de leefbaarheid, de gezondheid, 
klimaatadaptatie en de aantrekkelijkheid, maar ook voor het 
beschermen van de, ecologische en cultuurhistorische waar
den.

Verbeteren van het toezicht op het nakomen van afspraken. 
Bijvoorbeeld rondom de ‘kwaliteitsimpuls landschapsinveste- 
ringsregeling’.

Aandacht voor het tegengaan van ondermijning en criminele 
activiteiten in (vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen in) het 
buitengebied.

Mogelijk maken van mantelzorg.

Rondom de dorpen moet er sprake zijn van een goede balans 
tussen de aanwezige functies: landbouw, wonen, sport en 
recreatie.

Behoud van de sterke relatie tussen de dorpen en de bewo
ners van het buitengebied.

Aandacht voor de situatie van melkveehouderijen in de groen
blauwe mantel. Geregeld vindt omvorming van melkveehoude
rijen tot boomteeltbedrijven plaats. Deze bedrijven passen 
echter niet zo goed bij de de hydrologische omstandigheden 
en uitstraling van het gebied. Er mogen in principe alleen 
functies ontwikkeld worden die passen binnen de natuurlijke en 
landschappelijke omstandigheden van het gebied.

Werken aan het verbeteren van de verkeersveiligheid voor het 
langzaam en recreatief verkeer in het buitengebied en rond de 
kernen. De steeds groter wordende landbouwmachines 
passen niet meer op de smalle wegprofielen in het buitenge
bied.

Uitvoeren van de projecten uit het Gemeentelijk Verkeers- en 
VervoersPlan:
- Het duurzaam veilig inrichten van 60 km/h gebieden;
- Het aanpakken van de (objectieve) ongevallen-concentraties;
- Het aanpakken van de knelpunten in de regionale fietroutes.

Het stapsgewijs mogelijk maken van grootschaligere zonne- 
parken in het buitengebied. Uiteindelijk moet in de gemeente 
Zundert op deze wijze 9 MW opgewekt worden.

Bij de containerteelt moet sprake zijn van zo efficiënt mogelijk 
grondgebruik. De verharding moet zoveel mogelijk beperkt 
worden. Zo wordt bijgedragen aan een klimaatbestendig 
Zundert.

Van Treeport naar Greenport: toegespitst op kwalitief hoog
waardige boomteelt- en zachtfruitsector. Inzetten op innovatie. 
Blijvend oog hebben voor de ruimtevraag die met die snelle 
ontwikkeling verbonden is. Deze mogelijk maken waar dat 
passend is in het landschap en gezien de waarden.

Soepele uitrol glasvezelnetwerk in gehele gemeente.

Behoud van de voor Zundert zo karakteristieke menging van 
functies in het buitengebied. Zorg hierbij voor een goede 
balans en voorkomen wederzijdse hinder. De diversiteit is ook 
een belangrijke toeristische kracht.

Verkennen van de mogelijkheden om restproducten uit de 
agrarische sector te recyclen. Hier kan Zundert een voortrek
kersrol in nemen.

IDeekaart Buitengebied
Legenda
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Gebiedsgerichte opgaven

Bereikbaar en toegankelijk m Duurzaam, energieneutraal en klimaatadaptief m Aantrekkelijk en waardevol

Werk aan een beter recreatief netwerk. Sluit hiervoor 
aan bij de resultaten van de werkgroep ‘beleefpaden’ 
met onder meer het onderzoek beleefbaarheid recrea
tief beekdal.

Economisch vitaal

Transitie op gang brengen, begeleiden en zo mogelijk 
mede vormgeven naar ‘landgebruik volgt waterpeil, in 
plaats van andersom in de huidige situatie. Onder meer 
sturen op verduurzaming van teelt en landgebruik in 
relatie tot een hoge biodiversiteit, goede waterkwaliteit 
en waterbeschikbaarheid. Bij knelpunten de transitie 
faciliteren, denk bijvoorbeeld aan een andere teelt, of 
ruiling met gronden elders.

0 Onderzoek doen naar watergebruik in de landbouw in 
relatie tot waterbeschikbaarheid in het gebied (nu en in 
de toekomst). Het gaat om het herstellen van de water
balans.

Op de hoger gelegen delen maatregelen nemen om het 
* water langer vast te houden en om infiltratie naar het 

grondwater plaats te kunnen laten vinden.

Aanpassen van de bestaande waterbergingen de ‘Boon- 
tuinen’ en ‘Mortelbeek’, zodat deze beter ingezet kunnen 
worden voor de lokale waterproblematiek. Tevens 
meekoppelkansen voor versterken van de ecologische 
waarden benutten.

Zoeken naar kansen voor een combinatie van recreatie en 
educatie (bijvoorbeeld een waterspeeltuin).

Het beekdal beter met de kern verbinden, qua beleving en 
qua ommetjes. Zundert en Wernhout staan nu met de ‘rug’ 
naar het beekdal gericht.

De ecologische verbindingszone (EVZ) afmaken.

Zoeken naar de mogelijkheden om industrieel restwater te 
(her)gebruiken in de omgeving. Beheer volgens de princi
pes: besparen, vasthouden, bergen, aanpassen, afvoeren.

Stedelijk waterbeheer volgens de principes: besparen, 
vasthouden, bergen, aanpassen, afvoeren.

Het beekdal laten functioneren als buffercapaciteit in 
nattere perioden. Dit betekent dat grondgebruikers in het 
beekdal rekening moeten houden met hogere waterstan
den.

De kansrijkheid van aquathermie verkennen.

Hoofddoel is de beschikbaarheid van voldoende en 
schoon water in Zundert gedurende alle seizoenen te 
realiseren. Hiervoor dient het bodem- en watersysteem in 
het stroomgebieden van alle beken weer op orde te zijn. 
Water houdt zich niet aan grenzen en we kijken van ‘’bron 
tot monding en van rug tot rug’’. Water als ordenend 
principe om de bovengrond, afhankelijk van het landge
bruik, leefbaar en voor waterbeheer besteding in te rich
ten.

Verklaring kleur onderliggende vlakken

Aa of Weerijs

Uit Perspectievenkaart:

Gevoelig voor overstroming

Robuust, minder gevoelig voor droogte, nut/zinvolheid maat
regelen gering.

Matig robuust, maatregelen beperkt nuttig/zinvol 

Zeer gevoelig voor droogte, maatregelen nuttig/zinvol

Aandacht voor de grensoverschrijdende samenwerking 
met België. Activiteiten en inrichtingsmaatregelen in België 
hebben immers invloed op het watersysteem in Zundert.

Bodem en watersysteem op orde brengen met de princi
pes: besparen, vasthouden, bergen, aanpassen, afvoeren. 
Niet meer water eruit dan erin, voor een goede waterba
lans. Het gaat om het hele stroomgebied en watersys
teem, zowel de hoge tussenliggende en lage gebieden, 
rekening houdend met het landgebruik.

BÜO
Ruimte om in te leven

Pilot Vitaal Buitengebied Aa of Weerijs
legenda
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Gebiedsgerichte opgaven

Aantrekkelijk en waardevol m Duurzaam, energieneutraal en klimaatadaptief m
a
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Te behouden open ruimtes (kamers).

Behoud en versterking kleinschaligheid.

Landschappelijk te versterken gebied. Elementen 
loodrecht op Eldertstraat (kamers).

Lange groene lijnen

C Te behouden en te versterken ontginningslijn met 
bloemrijke rand en verspreid bomen.

C Te behouden en te versterken ontginningslijn met
transparante en dichte beplanting (haag, houtsingel en 
bomenrij).

Landschappelijke versterking Moersloot en vergroten 
mogelijkheden waterberging.

Bereikbaar en toegankelijk

Te realiseren recreatieve verbinding (wandelpad/fietspad) 
tussen Klein-Zundert en Landgoed De Moeren (locatie in 
overleg met gebied)

Economisch vitaal

Verdicht gebied dat eventueel verder verdicht kan worden 
met kassen.

Te behouden en te versterken dichte beplantingen 
(hagen en bomenrij).

Te behouden en te versterken transparante beplantin
gen (bomenrij) langs ontginningslijn.

Gebiedsbrede opgaven
r ^

Toekomstige activiteiten moeten er op gericht zijn om 
waterneutraal ingericht te worden volgens de principes 
besparen - vasthouden - bergen - aanpassen - afvoe
ren

V__________________________________________________________________________ )

BÜO
Ruimte om in te leven
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Uit Perspectievenkaart:

Gevoelig voor overstroming.

Robuust, minder gevoelig voor droogte, nut/zinvolheid maat
regelen gering.

Matig robuust, maatregelen beperkt nuttig/zinvol.

Zeer gevoelig voor droogte, maatregelen nuttig/zinvol.

Pilot Vitaal Buitengebied De Eldert
legenda
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Gebiedsgerichte opgaven
Leefbaarheid en Gezond(wonen) Bereikbaar en toegankelijk m Duurzaam, energieneutraal en klimaatadaptief

Respecteer het vrije uitzicht vanuit de woningen. Bouw 
het uitzicht niet vol met bijvoorbeeld kassen.

Zoek naar mogelijkheden om woningen toe te voegen, 
gekoppeld aan saneringslocaties (rood voor rood) of 

- v oplossing van een knelpunt. Afweegbaar in of aanslui
tend op een bebouwingscluster.

Aandacht voor beperking overlast die veroorzaakt 
wordt door grasbetontegels langs de doorgaande weg.

Economisch vitaal

Faciliteer intensivering van de boomteelt en zachtfruit in 
het boomteeltontwikkelingsgebied, rekening houdende 
met de belangen van omwonenden en met respect voor 
het beekdal. Het uitgangspunt bij uitbreidingen is dat dit 
waterneutraal gebeurt.

Opgave voor verbetering verkeerssituatie. Drukke slui
proute waar hard gereden wordt, in combinatie met lang
zaam verkeer en een recreatieve route zorgt voor gevaar
lijke situaties. Mogelijke oplossingsrichtingen: ‘natuurlijk 
sturen’ of ‘fysiek versmallen’. Geen drempels.

Realiseren klimaatrobuust beekdal. Ruimere mogelijkheden 
voor waterinfiltratie. Geen teeltondersteunende voorzienin
gen in het beekdal.

Aantrekkelijk en waardevol

Verklaring kleur onderliggende vlakken

Uit Perspectievenkaart:

Gevoelig voor overstroming.

Robuust, minder gevoelig voor droogte, nut/zinvolheid 
maatregelen gering.

Matig robuust, maatregelen beperkt nuttig/zinvol.

Zeer gevoelig voor droogte, maatregelen nuttig/zinvol.

e Natuurgebieden en landgoederen behouden en versterken 
binnen het bestaande areaal. Voorkom dat dit ten koste gaat 
van de bestaande ondernemers.

Ecologische verbindingszone in het beekdal completeren.

Beperkte mogelijkheden boomteelt (extensief) in natuurge
bied en landgoederenzone. Bij ontwikkeling wordt investering 
de kwaliteit gevraagd.

Waar mogelijk relatie Hulsdonk met bestaande natuurgebie
den versterken. Niet uitbreiden van de natuurgebieden, maar 
goed onderhouden van huidige gebieden en eventueel waar 
mogelijkheid bekijken om bestaande natuur te upgraden. 
Samen in ontwikkeling met het deelgebied Buisse Heide.

Gebiedsbrede opgaven
r
0 Faciliteer de aanvragen voor mantelzorgwoningen 

waardoor bewoners zo lang mogelijk thuis kunnen 
blijven wonen.

Toevoegen van woningen alleen voorstelbaar i.c.m. 
sanering veehouderij, of verplaatsing bedrijfswoning 
vanuit boomteeltontwikkelingsgebied: bij oplossing van 
een knelpunt of invulling van een (maatschappelijke) 
opgave. Nieuwe woningen situeren op een planolo
gisch aanvaardbare locatie in een bebouwingsconcen- 
tratie. Dat is dus niet altijd de saneringslocatie.

Stimuleer sanering asbest.

Streef naar ruimere mogelijkheden voor een beroep 
aan huis. Onderzoek de mogelijkheid om de huidige 60 
m2 grens te overschrijden. De variatie aan bedrijvigheid 
en andere functies is de kracht van Hulsdonk en houdt 
Hulsdonk vitaal. Kleinschalige functies doen geen 
afbreuk aan het woon- en leefklimaat.

0 Ruimte bieden voor proeven/proeftuin van de boom
kwekerij.

V

Biedt ruimere mogelijkheden op VAB locaties voor wonen 
en niet-agrarische bedrijvigheid. Werk aan soepelere 
procedures.

Onderzoek mogelijkheden om glastuinbouwbedrijf te 
vergroten, tot boven het momenteel toegestane oppervlak. 
Alleen wanneer dit leidt tot efficiëntere bedrijfsvoering, 
beperking verkeersbewegingen en aantal km en het 
gepaard gaat met een investering in de kwaliteit, aantrek
kelijkheid en/of en toekomstbestendigheid van het gebied. 
Per saldo moet er sprake zijn van een meerwaarde. In 
natura, of eventueel via een in te richten (lokaal) sloop-/ 
kwaliteitsfonds waarbinnen de bedragen duidelijk geoor
merkt worden.

Uitbreidingen van bedrijven moeten voorzien in een goed 
mobiliteitsplan.

@Bij uitbreiding bedrijvigheid klimaat- en duurzaamheidsop- 
gaven (o.a. water, biodiversiteit, energie, circulariteit) 
integraal meenemen.

S Stimuleren saneren asbest en zon op (VAB) dak. Onder
zoek wenselijkheid/ mogelijkheid energiecoöperatie. 
Onderzoek de mogelijkheden om extra m2 bijgebouwen te 
realiseren wanneer zon op dak niet mogelijk is.

A

0 Zoeken naar de mogelijkheden om op VAB locaties, ten
___ I behoeve van nieuwe functie, meer m2 bijgebouw te

kunnen behouden. Bijvoorbeeld door elders de benodigde 
extra m2 te slopen, of op een andere wijze kwaliteit toe te 
voegen.

B Stimuleer en faciliteer initiatieven op het gebied van klein
schalige recreatie, zoals B&B, camperplaats, theetuin en 
gekoppeld aan de bedrijfsvoering (ijsmaken e.d.).

Behoud openheid aan weerszijden van Hulsdonkse straat.

BÜO
Ruimte om in te leven

Pilot Vitaal Buitengebied Hulsdonk
legenda



mo 9 Verantwoording, werkwijze en vervolg
Omgevingsvisie Zundert: Zundert floreert

9 Verantwoording, 
werkwijze en vervolg

We werken graag samen met de inwoners, ondernemers 
en organisaties aan een florerend en duurzaam Zundert. 
Een Zundert waar het goed leven, ondernemen en recre
ëren is. Ook de toekomstige ontwikkelingsrichting stip
pelen we daarom graag samen uit.

Daarvoor maakten we een plan van aanpak voor de samen
werking. Ook richtten we een Spiegelgroep Z op. Deze groep 
adviseerde ons tijdens het hele Omgevingsvisietraject. Dat 
ging over de activiteiten om mee te doen en mee te denken. 
Op hun verzoek stelden we bijvoorbeeld de enquête nog een 
tweede keer open. We haalden op verschillende manieren in
breng uit de samenleving op. De resultaten hiervan waren 
een belangrijke basis voor de Omgevingsvisie.

Uitgebreide participatie
» In juni 2021 deden mensen van 26 organisaties mee aan 

digitale rondetafelgesprekken. Ze dachten mee over de 
hoofdlijnen van de Omgevingsvisie. Over wenselijke 
aanvullingen én over de vraag wat zij daar zelf aan (kun
nen) doen. Kijk via deze link de verslagen in.

» Ook was er in juni 2021 een sessie met de ketenpart
ners (GGD, Omgevingsdienst, Veiligheidsregio en Wa
terschap). Met hen spraken we over opgaven en kan
sen. Op het gebied van gezondheid, veiligheid, een kli- 
maatadaptieve waterhuishouding en milieu. Klik voor het 
verslag op de link hierboven.

» Bijzonder zijn de inzendingen van inwoners voor de foto
wedstrijd 'Een Zundert om in te lijsten'. We kregen aller
lei foto's, van mooie en minder mooie plekken. Vaak 
hadden ze een boodschap. Op deze pagina ziet u de

winnende foto van het Jan Dikke Ven in de Oude Buisse 
Heide.

» Op zaterdag 17 juli hielden we een fietstocht voor alle in
woners. De route voerde door de vijf kernen en ons 
fraaie buitengebied. Op vijf locaties spraken we met de 
deelnemers en voorbijgangers. Op die dag hebben ruim 
100 mensen, jong en oud, meegedacht over de toe
komst van de gemeente Zundert. Klik hier voor een visu
alisatie per (sub)thema van de resultaten van de ge
sprekken op 17 juli.

» Alle inwoners van De gemeente Zundert kregen in 
juni/juli 2021 een uitnodiging voor een digitale enquête. 
Voor de jeugd maakten we een aparte enquête. Eind 
september is de enquête nog een keer extra opengezet, 
met daarbij een oproep op onze sociale media. In totaal 
vulden 367 mensen de enquête in. Bekijk via deze link 
de resultaten.

» Op 22 september 2021 hielden we de 'Markt Zundert 
Floreert'. Dat was voor de concept-Omgevingsvisie en 
de pilot Vitaal Buitengebied. Tijdens deze 'markt' konden 
inwoners vragen stellen en opmerkingen maken. In een 
ontspannen setting ging het over de voorgestelde hoofd
lijnen voor de thema's en gebieden van de Omgevingsvi
sie. Voor de deelgebieden van de pilot Vitaal Buitenge
bied lagen de conceptvisiekaarten op tafel. Via deze link 
ziet u een document met de resultaten van de markt en
wat we ermee gedaan hebben.

» Hierna werkten we de hoofdlijnen uit tot deze ontwerp- 
Omgevingsvisie. Tijdens de formele inspraakperiode 
heeft iedereen inspraak. Naar verwachting is dit eind 
2021/begin 2022.

Bij deze Omgevingsvisie gingen we uit van de resultaten uit 
de vragen en gesprekken met inwoners en partners. Daar
naast namen we ook afgesproken beleid mee. Net als beleid 
dat in ontwikkeling is. Denk aan de Transitievisie Warmte en

Toekomstbestendige bedrijventerreinen. Dit betekent dat er 
in de Omgevingsvisie niet zo heel erg veel nieuwe beleids
keuzes staan. De keuzes die er al in staan, zijn als onderdeel 
van een ander traject met inwoners besproken.

Als het gaat om nieuwe keuzes, dan zijn die Agenderend'
(als plan op de agenda). Een goed voorbeeld is de groenvi- 
sie waar de gemeente Zundert mee aan de slag wil. Of het 
voornemen om nieuwe woningbouwlocaties in beeld te bren
gen. Klik hier voor de lijst met de gebruikte beleidsdocumen
ten. In de teksten staan ook links naar de relevante, onderlig
gende beleidsdocumenten.

Zienswijzeperiode
De 'zienswijzeperiode' is van.................... PM
tot......... 2022. Dan kan iedereen zijn mening, idee of stand
punt over de ontwerp-Omgevingsvisie geven aan de ge
meenteraad van de gemeente Zundert. De resultaten, (3.4 
Algemene wet bestuursrecht) neemt de raad mee in de ge
sprekken over de vaststelling van de Omgevingsvisie.

De zienswijzeperiode en het verantwoorden van de participa
tie zijn wettelijke eisen voor een Omgevingsvisieproces. In de 
'Rapportage inspraak ontwerp-Omgevingsvisie Zundert' komt 
de samenvatting van alle ontvangen reacties en de antwoor
den.

Raad stelt Omgevingsvisie vast, B&W de programma's
De gemeenteraad stelt de Omgevingsvisie vast. Hiermee 
geeft de raad de grote lijnen aan voor de toekomstige ontwik
kelingen. De uitwerkingen ervan komt in programma's. Dat 
gaat zo volgens de nieuwe structuur van de Omgevingswet. 
Het college van B&W stelt die programma's vast. Dat staat 
expliciet in de wet. Doel is om gemeenteraden te ontlasten 
en te helpen om op hoofdlijnen te sturen.
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Omgevingsvisie Zundert: Zundert floreert

De juridische vertaling van de Omgevingsvisie (en de pro
gramma's) komt aan bod in het Omgevingsplan. Dat is de 
vervanger van de bestemmingsplannen. De raad stelt het 
Omgevingsplan vast. Het college van B&W weegt af en 
neemt besluiten rondom omgevingsvergunningen. Want hier 
gaat het om de ‘dagelijkse uitvoering'. Dat staat zo in de Om
gevingsvisie en het Omgevingsplan.

Past een idee niet in het Omgevingsplan? Dan maakt het col
lege van B&W een keuze. Daarbij gebruiken ze de Omge
vingsvisie, en de programma's. Zijn er grote verschillen met 
het Omgevingsplan waaraan het college wil meewerken?
Dan kan de raad een bindend advies geven. De raad heeft 
hiervoor een categorieënlijst vastgesteld.

Door de nieuwe structuur van de Omgevingswet kunnen de 
raad en het college van B&W anders gaan samenwerken.
Het hóeft niet te veranderen. Het kan wél helpen om de ta
ken beter te verdelen. De Omgevingswet is dé aanleiding om 
hierover met elkaar het gesprek aan te gaan.

Nádat de Omgevingswet ingaat, betekent dit voor de ge
meente Zundert het volgende:
» De gemeenteraad hoeft de programma's niet meer offici

eel vast te stellen. Dat kan het college dan alleen doen. 
De raad en de samenleving kijken wel mee met het op- 
stellingsproces.

» Wanneer we aan de slag gaan met een nieuwe (be- 
leids)opgave, betrekken we de gemeenteraad daarbij. 
Dat doen we door ze vooraf te informeren.

» De raad geeft aan hoe we ze bij het vraagstuk/de be- 
leidsopgave betrekken. We sturen in elk geval het con
cept ter informatie.

Nieuwe werkwijze: Omgevingstafels en Loket Buitenge
bied
De gemeente Zundert nodigt inwoners en ondernemers uit 
om aanvragen voor (her)ontwikkeling in te dienen. Het moet 
dan wel gaan om ontwikkelingen die aansluiten bij de hoofd
lijnen uit deze Omgevingsvisie. Zundert wil initiatiefnemers 
volop de ruimte geven. We willen dat de behandeling van 
aanvragen zo soepel mogelijk gaat. Daarom richtten we een 
omgevingstafel in. Aan deze ‘tafel' behandelen we aanvra
gen die niet passen in het bestemmingsplan/Omgevingsplan.

Zo ontstaat er een totaalblik, vanuit verschillende invalshoe
ken. Alle relevante afdelingen en diensten sluiten vanaf het 
begin aan. De initiatiefnemer heeft snel duidelijkheid. Er komt 
een afgewogen advies: over de kans van slagen van het 
voorstel, met aandachtspunten voor het vervolgproces.

Speciaal voor het buitengebied is er het Loket Buitengebied. 
Hier komen vraagstukken rondom Vrijkomende Agrarische 
Bebouwing (VAB's) aan bod. De ervaringen van de pilot Vi
taal Buitengebied gebruiken we om de procedures te verbe
teren. We hopen dat deze kennis en ervaring zich als een 
olievlek uitbreidt. Binnen én buiten de gemeente. Eind 2021 
tekenen de betrokken overheden en gebiedspartijen een ge- 
biedscontract. Dit biedt de stevige basis om gericht samen 
door te pakken. Op naar de echte uitvoering van ons 
doel: Zundert floreert!

Omgevingsvisie dagvers houden
Al is de basis van de Omgevingsvisie bestaand beleid, het is 
wél vernieuwend beleid. Dat komt doordat alles rondom de 
(fysieke) leefomgeving erin samen komt. Dat geeft een com
pleet beeld van de richting die we op willen. Inclusief de keu
zes die we maken om dat dichterbij te brengen.

De opgaven en uitdagingen vragen om een integrale aanpak. 
Denk aan de energietransitie, klimaatadaptatie, de woning
bouwopgave en de veranderingen in het buitengebied. Die 
aanpak geldt voor de voorbereiding en het uitwerken. Ook 
blijven we in gesprek met inwoners.

Bij nieuwe (beleids)opgaven gaan we uit van de Omgevings
visie. Als er hierbij nieuwe inzichten ontstaan, bekijken we of 
we de Omgevingsvisie moeten aanpassen naar de tijd. Het 
bijwerken van de Omgevingsvisie naar de actualiteit kan het 
gevolg zijn van:
» nieuwe inzichten in uitwerkingstrajecten rondom thema's 

en gebieden;
» nieuwe opgaven die nog niet in de Omgevingsvisie 

staan;
» het niet meer aansluiten op opgaven in de samenleving 

en de beoogde strategie daarbij, de raad buigt zich daar 
twee keer per jaar over.

Er kan dus sprake zijn van een kleine aanpassing als gevolg 
van een nieuw inzicht. Het kan ook gaan om een ingrijpen
dere aanpassing. Dat gebeurt als blijkt dat de Omgevingsvi
sie niet meer actueel is. We houden dat constant in de gaten. 
Bij de aanpassing van de Omgevingsvisie laten we altijd zien 
hoe we de participatieprocedure hebben ingepast.

Hoe we inwoners en betrokken partijen laten meedenken en 
meebeslissen, is afhankelijk van twee zaken. Hoe ingrijpend 
de aanpassing is en de aanleiding ervoor. Dat wat we heb
ben afgesproken en dat wat we gaan doen, moet op elkaar 
afgestemd blijven. Dat houden we goed in de gaten.

Wel of geen Plan-m.e.r.-procedure?
Het gebeurt dat een plan (zoals een Omgevingsvisie) kader
stellend is voor toekomstige m.e.r.-plichtige activiteiten. Dan
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is er een plan-m.e.r. nodig. Met de komst van de Omgevings- 
wet verandert hierin weinig vergeleken met de huidige Wet 
ruimtelijke ordening. Een plan-m.e.r. is, net als nu, verplicht 
als het plan/de visie kaderstellend is voor m.e.r.-(beoorde- 
lings)plichtige besluiten. Of als we een passende beoorde
ling moeten maken op grond van de Wet natuurbescherming.

De Omgevingsvisie Zundert bevat geen nieuwe (grote) ont
wikkelingen. Daarom kiezen we ervoor om voor de Omge
vingsvisie zelf geen plan-m.e.r.-procedure te doorlopen. 
Nieuwe ontwikkelingen hebben we alleen agenderend opge
nomen. Zoals het voornemen om op te zoek gaan naar 
nieuwe woningbouwlocaties.

De plan-m.e.r.-procedure koppelen aan het proces van het 
initiatief waar het dan om gaat? Dat doen we als een vervolg
onderzoek of een specifieke ontwikkeling daarom vraagt. Dit 
is volgens het gedachtengoed van de Omgevingswet. Die 
schrijft voor dat we niet onnodig onderzoeken doen. Uitge
breide onderzoeken vinden plaats wanneer er een concreet 
initiatief is.

In de Omgevingsvisie staat één mogelijke ontwikkeling die 
plan-m.e.r.-(beoordelings)plichtig zou kunnen zijn. Namelijk 
het uit de RES (Regionale EnergieStrategie) overgenomen 
zoekgebied voor duurzame energievoorziening voor de lange 
termijn (Rucphen/Zundert). We hebben daarover nog geen 
besluit genomen. Bij het actueel maken van de RES houden 
we dit gebied graag opnieuw tegen het licht. We doorlopen 
dit proces in goede regionale samenwerking.

Voor het provinciaal inpassingsplan voor de windmolens 
langs de A16 is al een plan-m.e.r.-procedure geweest. Op 
basis van de milieuwetgeving is zo'n initiatief vanaf drie wind
molens plan-m.e.r.-(beoordelings)plichtig.

Nabij de gemeente Zundert liggen twee Natura2000-gebie- 
den. Dat zijn het Ulvenhoutse bos in de gemeente Breda en 
Schietvelden in Wuustwezel over de grens in België. Zijn 
er concrete plan-m.e.r.-plichtige ontwikkelingen aan de orde? 
Dan moeten we onderzoeken of er sprake is van een signifi
cant effect.

Toepassing milieubeginselen
Bij het uitwerken van de Omgevingsvisie nemen we het mi
lieu mee. Dat gebeurt vanaf het begin. We hebben hierbij 
aandacht voor de milieubeginselen zoals die in de Omge
vingswet (artikel 3.3.) staan. Dat zijn de beginselen van:
» voorzorg;
» preventief handelen;
» bestrijding aan de bron;
» de vervuiler betaalt.
Milieu weegt niet altijd het zwaarst. We maken steeds een af
weging met andere zaken. Zoals de maatschappelijke be
hoefte en de noodzaak van bepaalde ontwikkelingen.

Het kostenverhaal in de Omgevingsvisie
Met deze Omgevingsvisie zetten we de stip op de horizon en 
schetsen we het publiekrechtelijk kader. Daarbinnen kunnen 
zich ontwikkelingen voor doen. Wat moeten we daarbij mee
nemen? Daarom beschrijven we hier de voorwaarden voor 
het kostenverhaal.

De huidige grondexploitatiewetgeving is verankerd in de Wet 
ruimtelijke ordening (Wro). Die verplicht gemeenten om alle 
kosten en investeringen die ze moet maken voor planontwik- 
keling, te verhalen op partijen. Namelijk de partijen die daar
door nieuwe bouwrechten krijgen. De gemeente heeft de 
plicht om een exploitatieplan vast te stellen. Dit hoeft niet als 
het kostenverhaal anders verzekerd is. Bijvoorbeeld met een 
grondexploitatieovereenkomst (in het vervolg anterieure 
overeenkomst).

Het moet daarbij gaan om een bouwplan zoals dat in de wet 
staat. Denk aan:
» de bouw van een of meer woningen of andere gebou

wen (waaronder ook kassen);
» een uitbreiding van een gebouw met ten minste 1000 

vierkante meter bruto-vloeroppervlakte;
» de verbouwing van een of meer aaneengesloten gebou

wen voor ander gebruik.
Zie de wetsartikelen voor de exacte omschrijving en voor
waarden: 6.2.1. Bro, 6.12 1 Wro en 7.17 Wro.

De gemeente moet kosten verhalen op de eigenaar van 
de gronden. Dat zijn we verplicht. Het gaat dan om de gron
den waarop het bouwplan van toepassing is. De te verhalen 
kosten zijn de gebiedseigen kosten en - wanneer er sprake 
van is - de bovenwijkse voorzieningen. Hiervoor maakten 
we een zogenaamde kostensoortenlijst (zie artikelen 6.2.3, 
6.2.4 en 6.2.5 Bro).

De Omgevingswet gaat waarschijnlijk medio 2022 in. De sys
tematiek van het kostenverhaal verandert niet erg. De Aan- 
vullingswet Grondeigendom 2019 laat zien dat de huidige 
werkwijze voor een belangrijk deel door kan gaan. Som
mige mogelijkheden krijgen een andere juridische basis. Dat 
wordt dan een Omgevingsvisie en/of programma in plaats 
van een Structuurvisie. Zie voor de uitwerking en voorwaar
den:
» afdeling 13.6 Omgevingswet (kostenverhaal);
» afdeling 13.7 Omgevingswet (financiële bijdragen voor 

ontwikkelingen van een gebied);
» artikel 8.21 van het Omgevingsbesluit.

Belangrijk verschil met de Wro is de mogelijkheid van het 
vragen van financiële bijdragen. De Omgevingswet maakt 
een onderscheid tussen privaat- en publiekrechtelijke moge-
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lijkheden. Via het Omgevingsplan kunnen we publiekrechte
lijke mogelijkheden opleggen. Hiervoor staan in het Omge- 
vingsbesluit zes categorieën:
» wijziging inrichting landelijk gebied;
» aanleg of wijziging natuurgebieden;
» aanleg infrastructuur;
» aanleg recreatievoorzieningen;
» tekort aan sociale huur- of ook -koopwoningen;
» stedelijke herstructurering.

Voor het privaatrechtelijke spoor gelden naast deze catego
rieën ook andere mogelijkheden. Denk aan maatschappelijk 
gewenste projecten en maatschappelijk belangrijke functies. 
Zoals natuur, recreatie, waterberging, infrastructuur en cultu
rele voorzieningen.

Het is de planning dat de Omgevingsvisie Zundert gaat gel
den vóórdat de Omgevingswet in werking treedt. Daarom 
krijgt die ook de status Structuurvisie op basis van de Wro.
Zo kunnen we als gemeente het kostenverhaal volgen vol
gens de mogelijkheden die nu in de Wro staan. In het kader 
van de overgangswetgeving verandert de status automatisch 
in 'Omgevingsvisie'.

Kostenverhaal: keuzen gemeente Zundert
De gemeente Zundert kiest voor faciliterend grondbeleid bij 
nieuwe, ruimtelijke plannen. Dat betekent dat we meewerken 
om plannen van anderen waar te maken. Ze moeten wel 
passen binnen het ruimtelijk beleid. Bij deze vorm van grond
beleid gebruiken we alleen onze publiekrechtelijke instru
menten. We werken mee aan het uitvoeren van ruimtelijke 
plannen voor eigen rekening en risico van en door particulie
ren en via projectontwikkeling.
We gaan als gemeente niet actief de grondmarkt op (actief 
grondbeleid). We kopen in principe geen strategische gron
den. Klik hier voor de Nota Grondbeleid.

De gemeente Zundert gaat uit van een privaatrechtelijke sa
menwerking op basis van een anterieure overeenkomst. Het 
kan gebeuren dat we zo niet tot een overeenkomst kunnen 
komen. Dan weegt de gemeente af of een exploitatieplan uit
komst biedt.

Voor de aankomende tijd willen we graag doorgaan met deze 
werkwijze van kostenverhaal. Deze Omgevingsvisie heeft de 
status van Structuurvisie. Daarmee voldoen we aan de wet
telijke eisen van de Wro die nu gelden. Ook gaan we aan de 
slag met een Nota Kostenverhaal. Die stellen we vast als 
programma. Zo kunnen we ook voldoen aan de wettelijke ei
sen van de Omgevingswet.

Bijdrage bovenwijkse voorzieningen
De gemeente Zundert verhaalt de gebiedseigenVplankosten. 
Daarnaast vragen we een bijdrage voor bovenwijkse voorzie
ningen in anterieure overeenkomsten. De raad besloot op 26 
januari 2012 tot het vaststellen ervan. De raad besloot ook 
om een bestemmingsreserve bovenwijkse voorzieningen in 
het leven te roepen. Die is voor de financiering voor de bo
venwijkse voorzieningen. Die staan in de uitvoeringspro- 
gramma's en projectenlijsten van de geldende beleidsdocu
menten. In de op te stellen Nota Kostenverhaal gaan we de 
projectenlijsten bijwerken. De projecten en voorne
mens uit de IDeekaarten uit deze Omgevingsvisie vormen 
daar een belangrijke basis voor.

De projecten in deze Omgevingsvisie dragen bij aan het ver
beteren van de woon- en leefkwaliteit van alle inwoners.
Denk aan aanleg van groen, verbeteren van infrastructuur en 
recreatieve voorzieningen. Daarom vinden we het eerlijk om 
hier een bijdrage voor te vragen aan particuliere initiatiefne
mers van bouwprojecten. Dit gebeurt in de vorm van een bij
drage ruimtelijke ontwikkeling.

Stel: door het vragen van een bijdrage is een bouwproject 
niet meer haalbaar. Dan vragen we geen bijdrage. We vra
gen geen hoger bedrag dan de locatie kan dragen. Als de ini
tiatiefnemer de haalbaarheid betwijfelt, moet hij dit bewijzen. 
Wij moeten dan goed kunnen toetsen of het aannemelijk is. 
Onder sommige omstandigheden is ook een bijdrage aan het 
Landschapsfonds aan de orde.

Bijdrage ruimtelijke ontwikkeling voor het Landschapsfonds 
De provincie stelt in de Verordening Ruimte extra eisen aan 
het toestaan van ontwikkelingsmogelijkheden in het buiten
gebied. Die moeten leiden tot een kwaliteitsverbetering van 
het landschap. Dit is de Landschapsinvesteringsregeling 
(Lir). Daarnaast gelden ook nog de eisen uit wet- en regelge
ving zoals het bestemmingsplan en die rondom milieu.

De kwaliteitsverbetering kan plaatsvinden via:
» investering in het landschap;
» natuurontwikkeling;
» sloop van lelijke gebouwen;
» versterking van cultuurhistorische onderdelen;
» investering in of langs routes voor recreatie.
Het gaat dus echt om een investering in de kwaliteit van het 
landschap. Wanneer de initiatiefnemer die niet zelf kan doen, 
moet die meebetalen in het gemeentelijk Landschapsfonds.

We stelden het Landschapsfonds op 13 december 2012 in. 
Het is gekoppeld aan het Landschapsontwikkelingsplan Zun
dert. Klik hier voor het LOP. Het LOP geeft samen met de 
Structuurvisie Landschap aan waar het geld uit het Land
schapsfonds naartoe gaat.

Het uitvoeringsprogramma van het LOP noemt acht type pro
jecten:
» Wegenpatroon en begeleidende beplanting.
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» Groen-blauwe diensten. Dit gaat over het sterker maken 
van de ruimtelijke structuur en de biodiversiteit van het 
landschap. Dat gebeurt als inwoners kleine landschaps
elementen planten en houden. Denk aan: bossingels, 
bosjes, poelen, knip- en scheerhagen, natuurvriendelijke 
oevers en bloemrijke akkerland. Het aandeel van de ge
meente voor de Stimuleringsregeling landschap (STILA) 
betrekken we vanaf 2020 uit het Landschapsfonds. De 
provincie Noord-Brabant verdubbelt dit bedrag.

» Landschapsontwikkeling. In het LOP staan concrete pro
jecten.

» (Versterken van bestaande of nieuwe) Ommetjes, zoals 
de vitaliteits- en beleefroutes op de IDeekaarten van de 
Omgevingsvisie.

» Ecologische verbindingszones. Die zijn in het noordelijk 
deel van de gemeente Zundert al voor een belangrijk 
deel klaar.

» Groene erven. In 2014 was de publicatie van het inspira- 
tieboek voor de Zundertse boomteelt.

» Beleefbare turfgeschiedenis.
» Fietspad langs de Aa of Weerijs. Dat is ondertussen 

voor een deel aangelegd, uit een apart investeringskre- 
diet.

De afgelopen jaren er verschillende stortingen. Wij doen 
geen onttrekkingen uit het Landschapsfonds als er niet ge
noeg in zit (geen onderuitputting). Als we beginnen met de 
Nota Kostenverhaal, bekijken we opnieuw de inzet en opzet 
van het Landschapsfonds. De resultaten van de pilot Vitaal 
Buitengebied nemen we hierbij mee. Net als het 'sloopfonds' 
dat de provincie Noord-Brabant op dit moment ontwikkelt.
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