
Gebiedspilot
Breedschot

Agenda
19.30 Inleiding gebiedsregisseur:

Wat is er gebeurd en waar staan we.

19.40 In gesprek over het proces:
Roept U maar!

20.10 Thema Tafels:  Over de inhoud!

Tafel 1 Ondernemen in Breedschot
15 minuten

Tafel 2 Wonen in Breedschot
15 minuten

Tafel 3 Natuur, recreatie en verkeer
15 minuten

21.00 Terugkoppeling van de tafels

21.30 Afsluiting



Omdenken begint met MEE denken
TEGEN denken blokkeert

MEE denken brengt oplossingen!

Doelen van de Pilot:

Een brede samenwerking
creëren.
Samen zoeken naar kansen en vertalen
in concrete projecten.

Gezamenlijk
toekomstperspectief

Zorgen voor verbinding tussen de 
thema’s economie, water, zorg en 
klimaatverandering.

Kijken naar wat er wèl
mogelijk is. 

Eén overheid met korte
lijntjes en vroegtijdige
afstemming. 



Gebiedsvisie: Wat heb je er aan?
Geeft aan waar we met z’n allen naar toe willen
met het gebied.

Geeft handvaten voor initiatiefnemers wanneer
het niet goed past in de wet- en regelgeving. 

Wordt verwerkt in de omgevingsvisie

Is geen wet- en regelgeving er kunnen geen
rechten aan ontleend worden.

De overheden zijn wel gebonden rekening te
houden met de wensen in de gebiedsvisie.



Het Proces

Fase 1
Opstart 

pilot
2019

Eerste 
bijeenkomsten 

dorpsraden,
afspraken tussen 

gemeente, 
waterschap en 

provincie.

Fase 3
Uitwerken 
initiatieven

2021-2022

Afronden fases 1 & 2 
(ideeën vertaald in 

visies). De initiatieven 
concreet gaan maken. 

Starten met 
procedures,  rekening 
houdend met nieuwe 
Omgevingswet (gaat 

2022 in).

Fase 2
Verkennen 
van wensen

2020/2021

Vormen van 
werkgroepen in 

gebieden, opstellen 
gebiedsvisies, ophalen 

plannen en 
initiatieven.

Rol gebiedsregisseur



Linksom of Rechtsom?

Welke kant draait de danseres op?

Iedereen ziet hetzelfde en ziet het toch anders!

Gebiedsvisie: De inhoud



Tegen-
strijdige 
belangen

???

Economische dragers

Recreatie Landschap

Leverancier 
van voedsel

Wonen

Natuur

Historie
Identiteit

Water Energie

Bio-
diver-
siteit



Uit balans!

Mar de Plastico Andalusië
“Zee van plastic” waar niemand woont.

Buitengebied vol grote landhuizen met 
hekken waar niemand welkom is.

Een Vitaal Buitengebied
in Brabant is 

een Gastvrij Buitengebied!!!!



Slim 
combineren van 

sterktes, 
knelpunten, 

wensen en 13 
initiatieven.

Besproken in 
gebieds-

bijeenkomsten, 
werktafels & 
keukentafel
gesprekken

“Levend” 
document:
Inspelen op 

veranderende 
realiteit!



➢ Er ligt een concept.  Vanavond kunnen we 
dat samen aanvullen of aanpassen.

➢ Initiatiefnemers ontdekken nieuwe kansen
juist door verder te kijken dan alleen de 
eigen locatie. 

➢ Steeds meer ‘stakeholders’ zien het belang
en voordelen van  samenwerking.

➢ Communicatie is voor verbetering vatbaar.

➢ Werken in kleinere groepen zonder dat de 
rest van het gebied op de hoogte werd 
gehouden.

Wat is er 
niet goed 
gegaan?

Wat is 
wèl 

goed
gegaan?

Het Proces



Wat 
hebben 

we 
geleerd

?

• Burgers, ondernemers en 
overheden hebben elkaar hard 
nodig om het buitengebied 
vitaal te houden.

• Basis van samenwerking:

• Elkaars belangen respecteren,

• Wederkerigheid

• Toekomstgericht 

• Inhaken op gezamenlijke 
belangen maakt dat je zelf ook 
verder komt.

• Belang van een goede 
omgevingsdialoog.



In gesprek over het proces:

Roept U maar!



• Verder bouwen aan 
vertrouwen!

• Feedback om de Gebiedsvisie 
af te kunnen maken.

• Vertalen naar concrete 
initiatieven met een goede
omgevingsdialoog.

• Politieke & bestuurlijke proces

Hoe 
gaan 
we 

verder
?



• Goed
• Niet 

goed?
• Wat 

mis je?

Ondernemen
• Wat hebben ondernemers in het Pilotgebied nodig voor een 

toekomstbestendig verdien model

• Wat kun ondernemers in het Pilotgebied bijdragen aan een 
Vitaal Buitengebied?

Wonen
• Hoe pas je Wonen goed in het Pilotgebied?

• Hoe kunnen Burgers zelf bijdragen aan een Vitaal 
Buitengebied?

Verkeer – Natuur - Recreatie
• Nog meer knelpunten?

• Ideeen voor oplossingen?

• Wat kunnen ondernemers & burgers ZELF doen?

Feed
Back

gevraagd



AAN
DE 

SLAG!

HUISREGELS

• Breng je inbreng zo kort en duidelijk mogelijk!

• We gaan nu niet uitgebreid in discussie.

• Schrijf het op een post-it en plak het op de 
kaart.

• Geef iedereen de kans zijn of haar zegje te 
doen.

• Heb je achteraf het idee dat je inbreng niet 
voldoende tot zijn recht is gekomen, neem dan 
contact op met Peter Reiters: 
info@deruyterhof.nl of 06-22995414.

mailto:info@deruyterhof.nl


Om mee te nemen naar de tafels

➢Grond is van eigenaren.

➢Ondernemers hebben 

toekomstbestendige  verdien-

modellen nodig.

➢Het landschap is van ons 

allemaal.

➢Leefruimte delen we met z’n 

allen.

Samen kom je verder en
wie niet kan delen kan ook niet 

vermenigvuldigen!



AAN
DE 

SLAG!


