Provincie Noord-Brabant

OMGEVINGSWET IN BRABANT

OMGEVINGSVISIE

Eigenlijk nog niet zo heel langgeleden deed de^verheid het i 'goede' als
er volgens de regels gehandeld was. Als procedures juist waren doorlopen.
Als het volgens het bestemmingsplan ingepast kon wojfflen.
'We' waren bezig met het ordenen van ruimte. Met hit stellen van kaders
Met handhaven. Misschien leidde die focus op procedurele rechtvaardig
heid wel tot een lichte vorm van - in jargon - overinstrumentalisering.

In de afgelopen jaren heeft de provincie Noord-Brabant
zich dan ook hardop afgevraagd hoe een toekomstige

Een nog grotere zorgvuldigheid is vereist. In het verleden
konden we nog onbenutte ruimte 'vergunnen', anno

mogen van de plek, de draagkracht van de omgeving.
Waarbij we niet de regels als uitgangspunt hanteren,

overheid in dat ruimtelijke domein zou moeten handelen.
Hoeveel regels heb je dan nodig? Welke kaders werken
stimulerend, en welke juist remmend?

2018 bestaat dat niet meer: ruimte is schaars en heeft
vaak meerdere functies tegelijk. Samen moeten we tot
kwalitatieve afwegingen komen. Meer en meer in het be
sef dat we te gast zijn in onze omgeving. En dat we ons

maar wel hoge principes, waarden in acht nemen. Op
iedere plek, in ieder project. Steeds opnieuw. Zo ontstaat
werkende weg een nieuwe manier van werken: prak
tijkleren, learning by doing. In de nieuwe Omgevingsvisie

In dat denkproces werd het steeds helderder dat niet
alleen de overheid in transitie is, maar dat die verande
ringen binnen de overheid vooral een reactie vormen op
die grote bewegingen 'buiten'. Ik som er een paar op:

ook als zodanig moeten gedragen. Willen bijdragen,
in plaats van opsouperen. Daar waar mogelijk kwaliteit
toevoegen en meerwaarde creëren. Het voordeel voor
de één is nog te vaak het leed van de ander.

hebben we dan ook de afgelopen twee jaar ingezet op
juist dat: op het formuleren van waarden, van principes.
Van het ontwikkelen van nieuwe manieren van kijken.
We zijn met elkaar voorbij de tijden van 'berekenen en

in plaats van het opsouperen van fossiele brandstoffen
zetten we steeds harder in op duurzame vormen van
energieopwekking (in de vorm van zon, wind en bodemenergie). Bij het produceren van voedsel nemen we niet

beredeneren'. We moeten méér willen doen. Met een
zorgvuldige, betrokken, op meerwaarde gerichte over
heid als uitgangspunt.

Dergelijke afwegingen, tussen individueel en maat
schappelijk belang, tussen behoud van natuur en
woonwensen, tussen duurzame energie en overlast zijn

langer 'dat wat kan' als uitgangspunt, maar zoeken we
naar 'dat wat past': we houden meer en meer rekening
met het beperkte laadvermogen van het landschap. Het
welslagen van onze economie meten we niet langer

niet gemakkelijk. Zo is ons onlangs ook weer gebleken
bij het besluit van Provinciale Staten over de komst van
28 windmolens aan de A16. Door goed naar elkaar te
luisteren, door samen te bekijken wat wél kan, en ook

Uit de ingediende zienswijzen blijkt wel dat veel mensen
en de partijen zich in de omgevingsvisie herkennen.
Maar dat ze tegelijk ook nieuwsgierig zijn naar de con
crete uitwerking. Wat mij betreft is er maar één weg

alleen af aan het halen van fraaie groeicijfers; we focus
sen op een circulaire economie met gezonde, duurzame
groei.

goed te bekijken wat écht niet kan, is er uiteindelijk een
gedragen eindresultaat geboekt. Dat lukt alleen als we
hoge eisen aan iedereen stellen: om te beginnen aan
onszelf. Niet 'gunnen' als het volgens de regels kan,

voorwaarts, en dat is lerend van de praktijk. De omge
vingsvisie nodigt daartoe uit, maar doet ook een oproep.
Een oproep aan gemeenten, om nog meer tempo te
maken met de Omgevingsvisie en Omgevingswet. Een

Al die grote bewegingen hebben een ruimtelijke impact:
in Brabant moeten we duurzame, afgewogen beslis
singen nemen om het evenwicht tussen natuur, wonen,
economie en energie te bewaken. Dat proces gaat

maar kijken hoe we kwalitatief het onderste uit de kan
kunnen halen. Maar ook hoge eisen aan elkaar stellen,
het verschil willen maken.

oproep aan de waterschappen, om onze samenwerking
krachtig voort te zetten. Maar bovenal een oproep aan
initiatiefnemers, om initiatieven actief aan te melden voor
het werken en leren vanuit de Brabantse Omgevingsvisie!

gepaard met iets dat ik transitiepijn zou willen noemen.
Het afwegen van belangen is zo mogelijk nog complexer.

Ik zou dat casuïstisch handelen willen noemen: de lokale
plek, de lokale context is het uitgangspunt. Het laadver
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Deze krant geeft een weerslag van de zienswijzen en adviezen die de provincie heeft binnengekre
gen op het ontwerp van de Brabantse Omgevingsvisie. Het is daarmee een vervolg op de eerste
Omgevingskrant uit 2017.
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Uit de zienswijzen blijkt waardering voor

REWIND/FORWARD

de totstandkoming van de Brabantse
Omgevingsvisie

DE BRABANTSE
OMGEVINGSVISIE
Werken met de Omgevingsvisie, in een praktische
infographic
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Commissie-m.e.r. en BrabantAdvies kijken terug en vooruit naar het werken
onder de Brabantse Omgevingsvisie
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RAD VAN
PARTICIPATIE

Reacties uit de zienswijzen over de
kernwaarden

De weg naar de visie, in gesprek met Brabanders

MARCO VERMEULEN

DE KERN EN
HET BRABANTS
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OVER SLIM LANDSCHAP
De provincie moet met een pakkend ruimtelijk-cultureel narratief iedereen in
Brabant inspireren om met de Omgevingsvisie aan de slag te gaan. Dat zegt
Marco Vermeulen, architect, stedenbouwkundige én Brabander.

REUGDENHI
VISIE OP
VOCABULAIRE

De opgaven worden herkend en erkend
door insprekers
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Colofon: Deze uitgave is in opdracht van de provincie Noord-Brabant gemaakt door: EMMA - Experts in media en
maatschappij, Maan identity. design. content, Wim Hollemans Fotografie en team Brabantse Omgevingsvisie.

www.omgevingsvisienb.nl

Insprekers willen helderheid over het vervolg
van het werken onder de omgevingsvisie
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Een visie die over de totale fysieke leefomgeving van Brabant tot 2050 gaat,
kan niet zonder een afgewogen en onderbouwd advies van officiële adviesraden
BrabantAdvies en de commissie op de milieueffectrapportage. Sjors Willems
van BrabantAdvies en Willemijn Smal van de commissie-m.e.r. kijken terug op
het proces en vooruit naar het werken met de Brabantse Omgevingsvisie.
BRABANTADVIES

«

De Brabantse Omgevingsvisie gaat over
Brabanders en hun leefomgeving. Wij
vinden het positief dat veel Brabanders
hebben kunnen meepraten over de inhoud
van de visie. We waarderen het dat de
focus ligt op urgente vraagstukken voor
Brabant. Die herkennen we in de hoofd

de ruimte aan initiatieven die Brabant

effectrapport (MER) dan ook hard

Wat opvalt is dat in de Omgevingsvisie

krachtiger en vitaler maken. Daarmee zet
de provincie door hoe ze het proces naar
een visie ingegaan is. Met Brabanders en
met een open houding.

gewerkt om extra focus aan te brengen.
Dit heeft geleid tot een mooi resultaat.
Van vele lijstjes met wensen en verplich
tingen, is er nu focus in de vier hoofdop

geen alternatieve beleidsopties zijn uit
gewerkt. Waar de provincie de doelen
niet of niet geheel lijkt te behalen volgens
de MER, zoals bij de energietransitie,
worden geen mogelijkheden verkend om
nog meer middelen in te zetten waardoor
de provincie deze doelen wel haalt. Dat
is altijd nuttig om te onderzoeken, want
op die manier breng je nog meer opties
in kaart die nu helemaal niet op de radar
staan en kun je sneller bijsturen als je dat
nodig vindt.

De Brabantse Omgevingsvisie was één

gaven en de extra opgave 'basis op
orde'. Veel van de hierin opgenomen
maatregelen zijn gunstig voor de Brabantse
leefomgeving, zoals maatregelen om de

opgaven energietransitie, klimaatproof,
concurrerende duurzame economie en

van de pilotprojecten, waarbij we samen
met de provincie hebben geëxperimen

natuur te versterken door bijvoorbeeld
beken te herstellen.

slimme netwerkstad. Er zijn ook opgaven
die wat ons betreft duidelijker hadden

teerd met dit nieuwe instrumentarium.
In de afgelopen periode is er door de

De provincie geeft aan dat ze op een an

gekund, zoals de thema's gezondheid en
landbouw. Tegelijkertijd biedt de provincie

provincie, met heel veel input van de
omgeving met behulp van het milieu-

dere manier wil samenwerken en samen
problemen en uitdagingen aan wil gaan.

COMMISSIE-m.e.r.

BrabantAdvies is een belangrijke adviseur van
de provincie. In het advies op de ontwerp
Omgevingsvisie stelt BrabantAdvies tien
punten centraal:

1.

Gebruik bouwstenen voor uitwerking

De leefomgeving is enorm belangrijk voor het dagelijkse

lange termijn, zoals de transitie naar een duurzame
landbouw, die naar een circulaire economie en die van
fossiele naar hernieuwbare energie. Het is van belang

betaalbare mobiliteit en sociale woningbouw in stad en
platteland.

om deze transities met elkaar te verbinden, maar ook
met de maatregelen op korte termijn. We kunnen bij
voorbeeld op korte termijn doorgaan met de ontwikke
ling van oplossingen op het terrein van mestverwerking,

4.

leven, waar we wonen, werken en recreëren. Vier the
ma's zijn daarin specifiek belangrijk: bodem en klimaat,
krimp en groei, gezondheid en tot slot: kwaliteit van sa
menleven. In november 2017 leverde BrabantAdvies op

zonder de ambities van de landbouw op lange termijn
te vergeten.

deze punten al bouwstenen als input voor de Omgevings
visie. Elementen van die bouwstenen zijn opgenomen in
de visie, benut ze ook vooral bij de vervolgstappen van
de Omgevingsvisie

De transities die Brabant in wil zetten hebben veel impact
op het leven van Brabanders. Het landschap verandert,
maar ook zullen nieuwe businessmodellen ontstaan door
nieuwe technologieën, als robotisering en blockchain.

2.

Dat zal winnaars en verliezers opleveren. Overweeg om
inclusiviteit op te nemen als voorwaarde bij de ruimtelijke
ontwikkeling. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan

Verbind korte- en langetermijnstrategieën

De Omgevingsvisie schetst belangrijke transities op de

3.

Speel in op impact van transities

Versterk betrokkenheid en menselijk
perspectief

Maak de Brabander mede-eigenaar van de Omge
vingsvisie. Er liggen goede kansen door de ambities
samen met de Brabander op te pakken. Zo benut je
het potentieel aan kennis, kunde en creativiteit dat in
Brabant aanwezig is. Veel van die initiatieven zijn er al,
zoals bij energiecoöperaties, mobiliteit, leefbaarheid en
vergroening van de leefomgeving. Dit gaat verder dan
inspraak, maar het doel is om een permanente dialoog
te creëren.

5.

Aansprekende ambities en gericht
monitoren

De doelen die zijn opgenomen in de Omgevingsvisie,
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BRABANTADVIES

we bijvoorbeeld ambities stellen om een

elke Brabander deelnemen en is het ook

is het erg belangrijk om een vinger aan de

betaalbaar?

Tegelijkertijd: papier is geduldig en de
visie is nog abstract. Het is nu zaak om
verder ervaring op te doen met een andere

aantal steden emissieloos te hebben in
2030? Dat is al concreter dan de ambitie
die nu genoemd staat: 'klimaatneutraal
handelen in 2030'.

pols te houden en integraal te monitoren,
integraal in de geest van de Omgevingswet.
Juist omdat de Omgevingswet de mogelijk
heid biedt om flexibel te blijven en geen

manier van werken aan de Brabantse
leefomgeving. Dat betekent toekomstbestendige keuzes maken op gebiedsniveau,
waar verschillende ontwikkelingen in

Hoe de wereld er in 2030 of 2050 uitziet
is natuurlijk nog niet duidelijk. Met de
sturingsfilosofie en de maatregelen die nu
in de Omgevingsvisie staan is er richting

uitgekristalliseerde plannen neer te leggen.

Ook is er in onze ogen extra aandacht
nodig voor de gevolgen van de verschil
lende transities voor de Brabanders.

samenhang bij elkaar komen en waarbij
dan verschillende belangen en dilemma's
zichtbaar kunnen worden. Verder is het
van belang de focus te houden op de

Daarbij is inclusiviteit een belangrijke
voorwaarde. Nu al zijn er mensen die
inspelen op de energie- en klimaattransitie,
door hun daken vol te leggen met zonne

gegeven, maar gaat de provincie ook niet
alle eigen doelen halen. En niemand weet
nog wat we allemaal nog tegenkomen.
Welke innovaties gaan helpen, welke

Zoals wederom de energietransitie. Als
we weten hoeveel duurzame energie er
nu wordt opgewekt en met hoeveel de
jaarlijkse hoeveelheid kan toenemen, kan

langetermijndoelen en die te vertalen naar
acties voor vandaag en morgen. Kunnen

panelen en door energiecoöperaties op te
richten. Maar kan iedereen meekomen, wil

doelen elkaar versterken of welke oplossin
gen elkaar juist in de weg zitten. Daarom

de provincie ook snel extra maatregelen
nemen als het niet snel genoeg gaat.

COMMISSIE-m.e.r.

zijn herkenbaar. Het is goed om deze doelen herken
baarder, specifieker en bij voorkeur gekwantificeerd te
vertalen en hiermee aan te geven wat nu echt belangrijk

7.

De landbouw heeft een sleutelrol in meerdere transities.
Specifieke aandacht is nodig voor het terugdringen van

De provincie stelt zich in de Omgevingsvisie nu op als
uitnodigend en faciliterend, waarbij ze zich als gelijk

is en wat dat oplevert. Dit biedt ook mogelijkheden om
dat goed te monitoren, zodat je de gestelde doelen
gemakkelijk kunt bijsturen wanneer je de doelen niet
dreigt te halen.

emissies en het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de
landbouw. Het is te overwegen om een doel te stellen
voor de bijdrage van landbouw aan een betere lucht
kwaliteit.

waardige partner opstelt ten opzichte van anderen. Er is
bij bepaalde domeinen ook nadrukkelijk een regisserende
en kaderstellende rol noodzakelijk. Recent hebben we
gezien dat dat bijvoorbeeld gold bij de vluchtelingenop

8.

vang, waardoor vluchtelingen goed over de provincie
verspreid zijn.

6.

Meer gezondheid

Geef landbouw duidelijkere positie

Meer aandacht voor digitalisering

9.

Het is daarvoor belangrijk om een goede
nulmeting te doen en doelen smart te maken.

Ook regie en sturing

Zorg dat de leefomgeving ook bijdraagt aan de ge
zondheid. De Omgevingsvisie kan daaraan bijdragen

Zelfrijdende auto's, 5G-technologie, blockchain. Het zijn
slechts een paar digitale technologieën die de komende

10.

door het realiseren van schonere lucht, een leefstijl- en
gedragsverandering, maar ook door het stimuleren van
fysieke beweging door het aanleggen van fietspaden.
Dit kan goed gekoppeld worden aan de ambities op

jaren verder toepassing krijgen. Dit heeft impact op de
leefomgeving van de Brabander. Het gaat hierbij niet
alleen om kansen, maar ook om bedreigingen.
Door aandacht te besteden aan een veilige digitale om

De provincie is geen eiland, maar grenst fysiek aan
andere provincies in binnen- en buitenland. Het is daarom
belangrijk om ook over de grens te kijken, naar de invloed
van onze ambities op de leefomgeving daar en andersom.

het gebied van energie en landbouw. Houdt hierbij ook
rekening met maatschappelijke kosten die een ongezon
de leefomgeving met zich meebrengt.

geving, kunnen de ruimtelijke en digitale infrastructuur
elkaar versterken. En zo kan digitalisering bijdragen aan
een mooier en veiliger Brabant.

En zo kunnen we leren van ervaringen van andere regio's
en steden, bijvoorbeeld door een internationaal netwerk
op te zetten.

Bredere scope
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VOORAF COMPLIMENTEREN
WIJ U met de wijze waarop u een open proces bent

Tussen 1 mei en 30 juni 2018 lag het ontwerp van de omgevingsvisie ter

aangegaan, om samen met inwoners, professionals, overheden

inzage en kon iedereen een zienswijze indienen. Tientallen gemeenten,
ondernemers en Brabanders grepen hun kans en lieten de provincie

en marktpartijen te komen tot dit ontwerp. Dit sluit aan bij de
behoefte in de samenleving en bij de werkwijze die de Omgevingswet beoogt. Dit spreekt ons bijzonder aan."

weten hoe zij tegen de visie aankijken. Daar zaten complimenten tussen,
maar ook nieuwe inzichten, kritische geluiden en suggesties. Een greep

Burgemeester en wethouders,
gemeente Asten

uit deze berichten laat zien hoe Brabant tegen de visie aankijkt.

MET DEZE VISIE

wordt een belangrijke eerste stap gezet
naar een nog mooier en toekomstbestendig Brabant. De Fietsersbond
levert daarom graag een bijdrage aan de verdere invulling en
uitwerking van de omgevingsvisie."

Dhr. A. Smid, provinciaal vertegenwoordiger
Fietsersbond Noord-Brabant

UW AMBITIES TEN AANZIEN VAN

samen

werking, vernieuwing en zorg voor het landschap kunnen wij
ten volle onderschrijven. Natuurlijk willen wij meewerken aan
duurzame innovaties, aan initiatieven die een meerwaarde
hebben voor onze leefomgeving."

Burgemeester en wethouders van Boxtel
HOE WE NU IN NEDERLAND met de
energietransitie omgaan, staat ons als ver
eniging niet aan: we zien een totale wild
groei aan zonneparken. Er lijkt nauwelijks
sturing op plaats te vinden. Als we met el
kaar nu niet opletten, dan gaat de plaatsing
van zonneparken straks niet alleen ten koste
van landbouwgronden, maar ook van cultuur- en
natuurlandschappen.

DE OPGAVE

werken aan de 'slimme netwerkstad'

spreekt ons vanuit onze stedelijke context natuurlijk zeer aan.
De analyse waarmee die opgave wordt ingeleid delen wij vol
ledig. Het belang van duurzame verstedelijking hebben wij ook
tot hoofdopgave bestempeld."

Burgemeester en wethouders, Gemeente Breda

Natuurlijk staan we met elkaar voor misschien wel de grootste opgave aller tij
den: van fossiel naar duurzaam, dat is niet niks. Maar in onze optiek kan je die
opgave niet aan 380 lokale overheden overlaten. Dan ontstaat er een lappende
ken aan zonneparken op de meest ongewenste locaties.En dus pleiten wij voor
meer regie. Ons motto: eerst de daken vol! Daarbij baseren we ons op de door
RVO ontwikkelde afwegingskaders rond locatiekeuze en ruimtelijke inpassing
voor grondgebonden zonneparken in ons land, waarin gepleit wordt voor het
trapsgewijs aanleggen van zonnepanelen: eerst daken volleggen, dan plaatsing
in industriegebieden e.d.

HET SPREEKT ONS ZEER AAN dat u dit ont
werp in een open overleg samen met inwoners, professionals,
overheden en marktpartijen heeft opgesteld. Het resultaat is een
aansprekende ontwerp Omgevingsvisie."
Burgemeester en wethouders van Deurne

En, in onze ogen, als laatste redmiddel pas op landbouwgronden. En zeker niet
in waardevolle cultuurlandschappen en natuurgebieden. Dat is niet alleen voor
ons mensen onwenselijk, maar kan ook onevenredig grote gevolgen hebben voor
de biodiversiteit. Zonder sterke regie zullen we niet instaat zijn de energietransitie
te bewerkstelligen. En als we verder gaan op de ingeslagen weg, dan regent het

WE ZIEN UIT NAAR UW OMGEVINGSVISIE en de verdere concretisering daarvan. We zijn
gaarne bereid onze koers en voorstellen toe te lichten en bij te
dragen aan verdere uitwerking daarvan."

straks bezwaarprocedures.

Gertjan Sengers Vereniging Nederlands Cultuurlandschap

Bernard Gerard, secretaris Beraad Vlieghinder
Moet Minder

PRAKTIJKVERHALEN
DONGECENTRALE:
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complex. De transformatie is daarmee nog
niet af. Op de langere termijn zou de
Dongecentrale misschien weer in bedrijf

In 2018 zijn het filterhuis en de centrale
zelf casco-gerenoveerd. Een transformatieopgave om 'u' tegen te zeggen. De

genomen kunnen worden; als producent
van duurzaam groen gas. Doordat er
water in de nabijheid is, de centrale
over een goede infrastructuur beschikt

In 2011 sloot de centrale. Wat te doen

eerste kantoor- en bedrijfsruimtes zijn ge
realiseerd. Het hoofdgebouw, het kantoor
en de dienstwoningen zijn de komende
jaren aan de beurt. Met een schuin oog

(snelweg A59), een aansluiting op het
Amernet én een zware gasaansluiting
heeft, is de plek wellicht ook geschikt te
maken voor biovergassing. Maar: deze

met dit iconische gebouw? Een opdracht
die de provincie Brabant samen met BOEi;

wordt gekeken naar mogelijkheden om
evenementen te organiseren in en rond het

plannen verkeren nog in een pril stadium.

HERBESTEMMEN MET ENERGIE
Vele jaren leverde de Dongecentrale in Geertruidenberg elektrici
teit aan de inwoners van Brabant.
Ooit - in 1919- was dit de eerste
particuliere elektriciteitscentrale
van Noord-Brabant.

!
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de nationale maatschappij voor het res
taureren en herbestemmen van cultureel
erfgoed, oppakte.
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open proceaH

op Brabant. Breed klinkt er instemming door. Er is draaavic

waarbi| iedereen besert dat de veraere invulling
aard van de opgave, locatie, kracntenveid en rase waarin die opga

^EMOSEļOlBHiy gezamenlijke meerwaarde

ļ^O
de slimme netwerksta

andeli|k of stedeli|k ma

sloten met een aansprekende visie
heid naar de concretisering

NOORDKADE VEGHEL
•şíiĩSi

Een industrieel complex met vele
stijlen, waar ooit de Coöperatieve
Handels Vereniging (CHV) in meng
voeders, kunstmest en granen
handelde.

van Europa, verandert nu de functie van
dit complex. Sommige gebouwen zi|n
geveld door de sloophamer, andere

en mengen nog steeds centraal: cultuur
en food. Oud en |ong. Markt en over
heid. Een transformatie die alleen maar

gebouwen zi|n verbouwd. Gevels, daken
en vloerdelen zi|n verdwenen.

samen opgepakt kon worden.Het Veghelse bouwbedrijf Van de Ven bundelde
krachten met de gemeente en provincie,
en met diverse markt- en kunstparti|en.

Zo kwam er letterlijk licht in de donkere

Midden in de Brabantse Mei|eri| ligt de
Noordkade Veghel. Een voorbeeld van
een geslaagde transformatie. Na de bloei

fabrieksgebouwen. Nodig om ze een
nieuwe bestemming te geven. Industrie
hallen werden viswinkel, café en koffiebar.
Er is een keur aan cultuurinstellingen te

van de 20ste eeuw, waarin mengvoeder
fabriek CHV uitgroeide tot de grootste

vinden, maar ook een kookwinkel en de
Erfgoedfabriek. Anno 2018 staat mixen

Een vitaal kunst-, cultuur- en maatschap
pelijk centrum is het resultaat.
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De provincie moet met een pakkend ruimtelijk-cultureel narratief ieder
een in Brabant inspireren om met de Omgevingsvisie aan de slag te
gaan. Aan de hand van een goede 'kapstok' waaraan grote en kleine
opgaven worden opgehangen. Dat zegt Marco Vermeulen, architect,
stedenbouwkundige én Brabander. Een interview over de 'Naad van
Brabant', het failliet van de Peel, bouwen met populieren, moerassen aan
de Maas, verrommeling in het Groene Woud én over de Nederlandse
delta, waar Brabant volgens Vermeulen voluit deel van uitmaakt.

'Mensen denken vaak dat die delta pas ergens in westen
begint, terwijl heel Nederland delta is, en alles veel
verder oostwaarts er aan is gerelateerd', zegt Vermeulen.

Ook die logistieke corridor van distributiecentra die nu
tussen Rotterdam en Ruhrgebied verschijnt. Overal langs
A58 en A59 ontstaan reeksen dozen. Die corridor volgt

'Ook in Brabant. Neem de intensieve varkenshouderij
op de zandgronden in het oosten. Die is er door het
'Gat van Rotterdam', dat overvloedige aanvoer van soja
en kunstmest mogelijk maakte. Veevoer dat overal van

de waterwegen in de delta, en die centra belanden dus
allemaal in Brabant.'

daan kon komen. Daardoor kon het zo enorm groeien.'

In Brabant wordt veel meer door de delta bepaald, zegt

ling van de provincie. De delta is geworteld in Brabant.
Vermeulen toont op een kaart hoe de Brabantse beken
in de Kempische zandgronden ontspringen, en als een
soort wortels onder de rivieren hangen. 'Alle Brabantse

hij. 'Brabant is geen andere wereld, zoals ik vaak
probeer uit te leggen. Het is deel van hetzelfde systeem.

steden zijn ontstaan waar die vervlechting van water en
zand plaatsvindt.

Logistiek volgt delta

Het water heeft een grote rol gespeeld in de ontwikke

'Brabant is geen
andere wereld,
De delta is
in de provincie
geworteld'
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'Het is de grens tussen friet en
patat, zand en klei, katholiek en
protestant'
het klei, en nog noordelijker heb je een soort moerasge
bied. Veel noordelijke steden zijn daardoor moerasste

De Zuiderwaterlinie heeft in delen honderden jaren
gefunctioneerd en is vijftig jaar geïnundeerd geweest.'

den, waarin je compact moest bouwen. De zuidelijke
steden zijn zandsteden die konden uitwaaieren. Daarbij
was Brabant toen ook nog een lagelonenland, en dat
trok veel werk aan.'

'Die onbekendheid is vreemd, want het is een militai
re structuur en een aardkundig fenomeen dat de hele

Geweldig fenomeen

"y

Terug naar de delta en de rivieren. Vermeulen wijdt uit
over de Zuiderwaterlinie en de 'Naad van Brabant', het

Buitengewest

ontstaansgeschiedenis van Nederland verklaart. Maar
tegelijkertijd óók verklaart waarom Brabant nog steeds
een soort buitengewest is. Het was een Generaliteits
land. Een wingebied. De steden stonden in dienst van

lint van natte polders waarlangs het verdedigingswerk is
ontstaan. 'Die naad is ook de grens tussen friet en patat,
zand en klei, katholiek en protestant, PSV en Feyenoord
en noem het maar op. Daar hangen prachtige verhalen

Holland en Zeeland, om ze te beschermen.'
'Maar nu - en zo komen we op de Omgevingsvisie - kun
je eigenlijk zeggen dat die grote structuur van de naad

aan die we helemaal niet kennen. Ik had tot vier jaar
geleden nooit van de Zuiderwaterlinie gehoord! Tot ik
onderzoek deed, en ontdekte wat een geweldig feno
meen het is.'

de kapstok van Brabant is. Je kunt er letterlijk en figuur
lijk zó veel aan ophangen, cultureel en landschappelijk.
Het is een soort groene ruggengraat. Het gaat ook over
identiteitsvorming in Brabant. Deze lijn is tot heel diep in
de grond voelbaar.'

'Het gaat ook hier om zand en klei. In de zestiende
eeuw kwamen de Staten van Holland en Zeeland op.
Die rebelleerden tegen de Spanjaarden, en bouwden

'Het gebied is helemaal doordrenkt met cultuurhistorisch
erfgoed. Die steden die kennen we wel, maar daar

jm

een verdedigingslinie van vestingsteden. Er waren sla
gen rond Bergen op Zoom, Steenbergen, Breda en Den
Bosch. Toen heroverde Alva die steden voor Spanje. In
1628 veroverden de Hollanders de Zilvervloot, en was

tussendoor heb je een scala aan vestingwerkjes, sluisjes
en forten om die linie draaiende te houden. Zelfs de
Duitsers hebben er nog gebruik van gemaakt. Hoe kan
het dan toch dat bijna niemand het kent?'^

De hele stedenrij hangt op die plekken. Het stond daar
vol watermolens die welvaart brachten, omdat ze indus
trialisatie mogelijk maakten.'

er geld om Den Bosch weer in te nemen.'

rtfridĮ

Kwel hielp strategen
'Vervolgens dachten ze: hoe maken we hier een ver

Welvaartsplan
'Het economische succes en de verspreide verstedelij
king van Brabant komen ook door het Welvaartsplan.
Na de oorlog groeide de Randstad hard. Bisschop

dedigbare linie, want een lijn is makkelijker te houden
dan losse steden. Ook toen al zagen de strategen dat
er op de grens van zand en klei polders zijn die je
makkelijk onder water kunt zetten. Dat heeft te maken

Mutsaerts en premier De Quay bedachten toen hoe het
in Brabant moest, want de verstedelijking in het westen
leidde tot ontkerkelijking. Dat wilden ze in Brabant voor
komen, dus deelden ze de provincie op in parochies.

met kwel. De zware klei dwingt regenwater uit de zand
gronden dat richting rivieren stroomt omhoog. Door die
hoge grondwaterdruk kun je die polders blank zetten.'

Het idee was dat iedereen maximaal zes kilometer van
zijn werk woonde, en dus in zijn parochie woonde én
werkte.'

'Dát is dus de Naad van Brabant. Een aardkundig
fenomeen dat een militaire oplossing mogelijk maakte.
Die naad is landschappelijk goed te zien en cultureel
goed voelbaar. Iedereen kent die grens, maar nie

'Er was nog ook een aardkundige oorzaak van die
brede verstedelijking: Brabant is zand, daarboven is

mand weet van de Zuiderwaterlinie! Iedereen kent wél
de Hollandse Waterlinie, maar die is nooit gebruikt.

Foto: Alexander Gerst, foto vanuit het ISS ruimtestation, augustus 2018

Mozaïek

CO2 opslaan in hout

'Er is heel lang gedacht vanuit het Brabants Mozaïek.
Dat vind ik een gevaarlijk fenomeen, omdat het een
optelsom is van individuele, kleine belangen. Ik betwijfel

Vermeulen werkt zelf ook aan die grote opgaven. Hij
verhaalt gepassioneerd over het Circular Mainframe
dat hij mee ontwerpt, waarmee afgevangen CO2 op

of dat fijnmazige mozaïek bestand is tegen de grote
opgaven van nu: energietransitie, grondstoffentransitie,
klimaatadaptatie, stedelijke druk. Dan is het heel fijn
dat er ook een robuustere structuur is, zoals die Zuider

grote schaal als grondstof terug gaat naar de industrie,
om daar samen met waterstof als grondstof te fungeren.
Maar ook voor Brabant heeft hij plannen. 'We moeten in
Nederland voor 2030 een miljoen woningen bouwen.

'Ook de Zuiderwaterlinie kan helpen. Moerassen en
veen leggen veel CO2 vast. Door delen onder water te
zetten en tot moeras te maken en door vervening toe te

waterlinie.'
'Ik weet niet hoe het in de Omgevingsvisie staat, maar
ik zie wel dat er recent meer in deze richting wordt

Wat als je nou eens een groot deel daarvan in hout
bouwt? Dan neem je veel CO2 op via bosbouw, maar
door dat hout ook te gebruiken als bouwmateriaal, sla je
het voor 200 jaar op.'

staan, draagt het landschap bij aan de klimaatopgave. Dit kan worden gecombineerd met windmolens en
zonneakkers. Samen levert dit een onderscheidend en
avontuurlijk landschap op, zo groot als de Everglades in

gedacht. Ik vertel het verhaal vaker, en ik merk dat het
op enthousiasme stuit. Volgens mij is het ook een nieuwe
tijd, waarin iedereen al die kleine bottom up-initiatiefjes
wil richten op een groter verhaal. Dat geldt voor al

'Dat gaat niet over houtskeletbouw, maar over massiefhoutbouw. Daarvoor gebruik je CLT, cross laminated
timber, een soort reuzenmultiplex. Daar wordt al klein

'Maar ook een natuurgebied met een enorm recreatief

schalig mee gebouwd. Maar als we dat nou eens groot
schalig doen, gekoppeld aan die miljoen woningen?
Dan kan de bouw deels antwoord geven op de klimaatopgave.'

potentieel, dat als groene hoofdstructuur voor de Bra
bantse steden kan functioneren. Dat de klimaatopgave
adresseert én iets vertelt over de Brabantse identiteit.
We moeten ons in Nederland voorbereiden op stijgende

die opgaven: dat je iets nodig hebt om samen aan te
bouwen.'

'Fijnmazig
mozaïek is niet
bestand tegen
de grote opga
ven van nu'

maken. Je hebt maar één CLT-fabriek nodig als aanjager.
Zo zie je hoe die grote opgaven een impact kunnen heb
ben op landschap en inrichting van Brabant.'

Everglades

Florida. Een landschap vol vestingwerken en cultuurhisto
risch erfgoed.'

'Dat hout komt nu van elders, maar kan gewoon in
Brabant groeien. De bossen in de provincie die we nu

waterstanden, en dit gebied is óók geschikt voor waterberging, zo net onder de rivieren. Ten oosten van Den
Bosch waren zulke overlaten er vroeger al, en daar kun
je ze nu ook weer creëren.'

als natuur omarmen, zijn eigenlijk ook productiebossen,
voor het stutten van gangen in de Limburgse mijnbouw.
Ik stel niet voor om die te kappen, maar om te kijken
hoe je actief aan bosbouw kunt doen, en nu al te gaan

Terug naar Omgevingsvisie. Wat moet Brabant als eerste
doen om die in daden om te zetten? 'Mensen komen

Inheemse populier

aanplanten. Dan kun je over tien jaar oogsten.'

Eendracht maakt macht

'Brabant heeft met de populier een geschikte inheemse
soort. We testen nu of er CLT van kan worden gemaakt.

in beweging als je een ruimtelijk-cultureel narratief hebt
waarvan je zegt: dit zijn wij, hier willen we aan werken!
Zoals die waterlinie. Een verhaal dat mensen begrijpen.
Daarmee moet je ze inspireren en ze het gevoel geven

De populier groeit razendsnel en neemt veel CO2 op.
Dat kan een nieuwe Brabantse bosbouwindustrie mogelijk

dat ze bijdragen aan een grotere ontwikkeling. Een
soort 'eendracht maakt macht'.
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'In de Peel
moeten we op
zoek naar de
eiwíttransitíe'

'Het is het ultieme coulissenlandschap, en dat heeft een
groot ruimtelijk laadvermogen: je kunt er allerlei dingen

'Dat maakt het Groene Woud een interessante landings
plaats voor de Landschapstriënnale, die er in 2020 gaat
plaatsvinden. Vermeulen is curator van dit evenement,

in stoppen zonder dat je ze ziet. Er staat gewoon een
rij bomen voor. Je kunt er heerlijk recreëren, terwijl even
verderop een distributiecentrum staat. Maar sluipender
wijs is de grens van dat laadvermogen bereikt. Dat is

waarbij mondiale thema's als klimaatverandering, voed
selproductie, duurzame energie en waterveiligheid worden
gekoppeld aan lokale voorbeelden en initiatieven.
'Veel van deze opgaven zijn in Brabant heel urgent. De

nu: circulaire landbouw, daar gaan we naar toe! Wat
betekent dat voor de Peel, waar het ene bedrijf na het
andere sluit, waar de bodem kapot is, waar iedereen
oplossingen zoekt? We hebben daar decennia aan

het risico voor het Groene Woud. We denken dat het
goed gaat, maar toch staat er enorme druk op.'

triënnale kan een vliegwiel zijn voor innovatie en transitie.
Bij de slimste regio ter wereld hoort ook het slimste land
schap ter wereld.'

grootschalige vleesproductie gedaan, aan eiwitproductie.
Daardoor zijn het landschap en de grond failliet.'

toe, dus we moeten keuzes maken. Bijvoorbeeld kijken
of je juist in dat gebied die logistieke centra wilt.
Daarom is het goed dat je met z'n allen beschrijft welke
plekken waardevol zijn en welke een impuls kunnen ge

'Dat geldt ook voor andere opgaven. De minister zegt

'Ik was laatst bij Deurne, en je ziet daar de ruïnes van

'Die druk neemt door de aantrekkelijkheid alleen maar

een verleden tijd. Daar moeten compleet nieuwe, krach
tige modellen komen om een ander soort economie op
gang te brengen, circulair natuurlijk. We onderzoeken
nu hoeveel varkens en runderen je kunt houden als je

bruiken. Ik denk dat zo'n Omgevingsvisie daarbij gaat
helpen. Dat je verschillen gaat zien.'

hun voedsel lokaal produceert, en hoe je de mest van
die dieren weer kunt gebruiken als basis voor dat voedsel.'

Eendenkroosburgers

'Mozaïek en verrommeling liggen dicht bij elkaar. Je
kunt die steentjes door elkaar gooien en ieder zijn ding
laten doen, maar je kunt er ook grotere patronen mee
leggen. Die langdurige ontwikkeling zet je in gang als

'Dat betekent dat het aantal varkens ver omlaag moet,
zodat we een deel van de voedselproductie efficiënt hier
kunnen doen. Het aantal dieren en het sluiten van de
kringloop moeten in verhouding zijn. Je herstructureert

je ook hier een landschappelijk narratief hebt. Dat je als
provincie, gemeentes en burgers samen voelt waar het
naartoe moet. Dat je het landschap leert lezen, en hoe
je het kunt helpen de structuur terug te vinden.'

en laat de mest ten goede komen aan de voedselproductie,
door er bijvoorbeeld tilapiakwekerijen of insectenfarms
mee te voeden.'
'Maar je kunt er ook plantaardige eiwitten op kweken,
zoals sorghum of eendenkroos. Die kunnen we weer
voeren aan onze dieren, en zo de kringloop sluiten.
Maar die eiwitten kunnen misschien ook ons eigen dieet
beïnvloeden. Doordat wij insecten gaan eten of eenden
kroosburgers. Want we eten vlees omdat het lekker is,
maar ook omdat er noodzakelijke eiwitten in zitten. We
moeten in die regio echt op zoek naar de eiwittransitie.'

Groot laadvermogen
Als er in Brabant ergens nog ruimte is voor het mozaïek,
dan is dat volgens Vermeulen in het Groene Woud, in het
hart van de provincie. 'De gradiënten en de gemeleerdheid hebben er tot een interessante balans geleid.
Eigenlijk zie je alleen daar dat arcadische mozaïek. Dat
waarderen we allemaal, en de kenniseconomie afficheert
zich er graag mee. Het heeft een heel interessante verblijfsen recreatiekwaliteit, maar verrommeling dreigt.'

Landschap leren lezen

'Bij de slimste
regio ter wereld
Hoort het slimste
landschap ter
wereld'
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BRABANTSE OMGEVINGSVISIE
De Brabantse Omgevingsvisie geeft antwoord op de vraag

te halen. De visie benoemt daarbij een aantal hoofdopgaven

welke urgenties er tot 2050 op Brabant afkomen en waar we

die van belang zijn voor een gezond, veilig Brabant met een

in 2030 tenminste moeten staan om die langetermijndoelen

goede omgevingskwaliteit.

Hoofdopgaven

Klimaatproof

Aan de slag met
de verschillende
hoofdopgaven

Energietransitie

Rond

Diep kijken
De kracht van verbinding
op één locatie

Aanpak:
manieren
van kijken

Concuri
duurzamt

De kracht va
tussen verschil

tijd
occupatielaag

Peoplee

netwerklaag
ondergrond

Bij het ontwikkelen van
initiatieven en
gebieden is het van
belang om vanuit
meerdere perspectieven
(of richtingen) te kijken.

Door verschillende doelen met elkaar te verbinden
en slimme combinaties te maken, ontstaat een
grotere meerwaarde voor een gebied.

Uitvoering in
Digitalisering

H"ll

#

ŵ

Mensen en kennis
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rerendeJ
s economie

Slimme
netwerkstad

Basis op orde

Kernwaarden
We werken vanuit onze kernwaarden

kijken

Breed kijken

3n verbinding
lende belangen

De kracht van verbinding tussen
tussen verschillende betrokkenen
nm Overheid

Profit

Initiatiefnemer

Omgeving

Meerwaardecreatie

Technische én
sociale innovatie

Kwaliteit boven
kwantiteit

Steeds beter

Pro-actief en preventief
boven gevolgbeperking
en herstel

i de praktijk
Middelen

Samenwerken
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meer-

waarde-creatie, technische en sociale innovatie, kwaliteit boven
kwantiteit, steeds beter en pro-actief en preventief) worden door
ons onderschreven.

IN DE GEEST VAN

de nieuwe Omgevingswet bent u
bereid om los te laten. U vertrouwt erop dat andere partijen vanuit
een beter samenspel naar vraagstukken kijken. Dit samenspel is
gebaseerd op het verknopen en verweven van opgaven en zoeken

Burgemeester en wethouders, gemeente Drimmelen

naar synergie en meerwaarde."

Burgemeester en wethouders, gemeente Halderberge

WE ONDERKENNEN

dat de autonomie van de

gemeenten ook bij zaken die het provinciale en regionale mobili
teitsbeleid aangaan, nog veelal heilig is. We hopen daarom dat
de provincie, gelet op de benoemde kernwaarde pro-actief,
met deze omgevingsvisie haar stimulerende en verbindende

VANUIT DIT PERSPECTIEF

zet Regio Hart van Brabant
zich in voor het optimaal vormgeven van het subsidiariteitsbeginsel
tussen provincie en regio en bij gezamenlijke belangen op een,

regierol nog steviger gaat oppakken.

vanuit de subsidiariteit ingegeven, samenwerking tussen provin
cie en regio. Wij willen dit graag samen met de provincie bewerk
stelligen en dagen de provincie continu uit om dit te doen."

Aad Smid, provinciaal vertegenwoordiger
Fietsersbond Noord-Brabant

Algemeen bestuur van Regio Hart van Brabant

MET INNOVATIEVE PLEISTERS

kunnen we de

negatieve effecten van de te intensieve veehouderij misschien

VAN HUIS UIT

dempen. Maar dan is er altijd inzet, onderhoud, controle en
handhaving nodig. Innovatie is goed, maar met innovatie al
leen lossen we het probleem niet duurzaam op. Daarvoor is een
aanpak bij de bron nodig, zoals in deze visie door de provincie

ben ik katholiek opgevoed met onder

andere de uitspraak: 'Uit stof zijt gij gemaakt en tot stof zult gij
wederkeren.' Dat is de essentie van circulaire economie. De
afgelopen paar honderd jaar zijn we langzaam naar een lineaire
economie gesukkeld met afval als wanproduct. Afval is eigenlijk

zelf ook gesteld wordt bij de kernwaarden voor haar handelen

Brabantse Burgerplatform

een fout in de ontwerpfase van een product."

J. Voeten

DE KOMENDE JAREN staan we in Brabant

ALS BASISOPGAVE

schrijft U dat Brabant in 2030
moet voldoen aan de wettelijke normen en twintig jaar later zelfs

voor enorme opgaven. We moeten niet denken dat
we die van achter een bureau kunnen oplossen!
Denk maar aan de energietransitie: als we die
gaan opleggen, schieten de mensen in de weer

beduidend beter scoort. Op tal van factoren voldoen we nu
nog niet aan de doelstellingen van 2030 dus U legt zichzelf hier
mee een ambitieuze, doch haalbare doelstelling op.

stand. Dan gaat het echt niet lukken. De samenle
ving wil betrokken worden, gehoord worden, en een
bijdrage kunnen leveren. Inwoners en ondernemers
moeten kunnen meedenken en meegroeien. Initiatieven van

Brabantse Milieufederatie

onderop verdienen een kans. Dat is een enorme omslag in het denken.

BIJ HET HOOFDSTUK

Maar dat het kán, zien we ook bij onze eigen Omgevingsvisie in Etten-Leur.
We zijn bijvoorbeeld in gesprek met belangenverenigingen van bedrijven en

de visie [...] aan dat er ook aandacht wordt besteed aan
toekomstige effecten. Daarmee zouden vanzelf het voorzorgbeginsel, het beginsel van preventief handelen en het beginsel

stellen ze de vraag: 'Hoe ziet uw bedrijf eruit over 20 jaar'? We halen op
wat er in de samenleving speelt en met welke plannen mensen bezig zijn. En
we zetten iets in beweging, er komen veel nieuwe ideeën los. Voor sommigen
is dat spannend - je moet even uit je comfortzone - maar het is zó belangrijk.
Want alleen door te luisteren en mensen te betrekken ontstaat er draagvlak.
Het gesprek aangaan, steeds weer - dat is het idee."

see* en®
00900

over de kernwaarden geeft

van aanpak bij de bron worden toegepast. [...]. Wat we echter
missen is een nadere duiding van deze toekomstige risico's en
effecten op gebied van onder andere de onderwerpen energietransitie, klimaatadaptatie en digitalisering.

C.E. Meijer, Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Jos Verbraaken, gemeente Etten-Leur
Foto's: Noya Fields, Marco Verch, Phillip Wong, Martin Abbeglen, Tnarik Innael, Sjaak Kempe, Wikipedia

PRAKTIJKVERHALEN
ZORGCOÖPERATIES BRABANT
De vraag naar goede zorg neemt
toe. Maar met de schaalvergroting
die in de zorg ontstond, hebben
de meeste mensen minder op.

dicht mogelijk bij ons eigen huis. En als
dat lukt, dan blijven ouderen ook langer
in hun eigen woonomgeving wonen.

en Mariahout. Andere initiatieven ontlui
ken. Naast zorg in de buurt verzorgen
ze verschillende aanvullende diensten

Sinds een aantal jaren is het coöpera
tieve model - dat ooit aan de basis van
zorgverlening stond - opnieuw ontdekt:

rond zorg, wonen en welzijn. Zo bieden
ze dagbesteding en een wekelijkse
gezamenlijke maaltijd. Ook verrijzen op
sommige plekken zorgvilla's voor mensen

Zij willen (aanvullende) zorg en Wmo
zelf regelen en het liefst dichtbij. Een
gesprek met een arts, verpleegkundige
of mantelzorger, of met aanbieders van

nu in de vorm van lokale initiatieven van
bewoners, die zelf zorg gaan inkopen.
Zo ontstond in Elsendorp en Hoogeloon
al jaren geleden een krachtige zorgcoö-

dagactiviteiten, ontmoetingsplekken of
maaltijden: dat hebben we het liefst zo

peratie (met dorpsondersteuner). Al snel
volgden Helenaveen, Heusden, Laarbeek

met dementie. Het wordt mogelijk door
een mix van enthousiaste vrijwilligers en
lokale zorgprofessionals.
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KERNWAARDEN
WORDEN
ONDERSCHREVEN
De vijf kernwaarden die in de Omgevingsvisie worden benoemd, wor
den in diverse zienswijzes 3335533335331 Veel partijen in Brabant
delen deze waarden en benoemen ze expliciet, om te onderstrepen wat
voor hen belangrijk is.

In de Omgevingsvisie werken we bijvoorbeeld waardengestuurd: we
werken mee aan die ontwikkelingen, die van meerwaarde zijn voor
onze leefomgeving. De provincie Brabant zet in op een actieve rol, samen
met markt, kennis, mede-overheden en, last but not least, alle inwoners
van Brabant. Die manier van kijken kan op waardering van de zienswijze-indieners rekenen, terwijl er tegelijkertijd vragen blijven over de
invulling van deze samenwerking

Zo ontstaat een breder perspectief op het initiatief om Brabant sterker,
slimmer en meer circulair te maken. Dus zetten we in op
^^^OCEEEEEVOyES, als oplossingen voor complexe maatschappelijke

i

vraagstukken op het gebied van zorg, energie, klimaat en mobiliteit. Wij
zien Brabant als één groot 'living lab'.

Zo blijven we werken aan een duurzame economie en brede welvaart
voor alle Brabanders. Kwaliteit boven kwantiteit.
. En dus stimuleren we economische ontwikke
lingen die toewerken naar een circulaire economie.

Uiteraard voeren we als provincie onze wettelijke taken uit. De basis is
en blijft op orde. Daar blijft het echter niet bij: ook als we het niet wet
telijk verplicht zijn, zetten we in

We streven naar

continue verbetering van onze leefomgeving. Tot slot willen we pro-actief
en preventief werken. Dat doen we door expliciet aandacht te besteden
aan toekomstige (bij-)effecten

DIALOOG VEEHOUDERIJ
ALS MIDDEL VOOR

rond de veehouderij verplicht een dialoog
moet voeren.

het mogelijk is om die wensen in de
plannen te verwerken. In die dialogen
ontwikkelen - zo blijkt uit de praktijk- alle

De veehouder is zelf aan zet om zo'n dia
loog te starten. Dat gesprek moet 'vroeg
in het proces' plaatsvinden, wanneer er
enige duidelijkheid is welke plannen er

deelnemers, ondanks onzekerheden en
verschillende opvattingen, met elkaar
nieuwe perspectieven. Ze tonen begrip

worden ontwikkeld. Op basis daarvan
kan de omgeving - inwoners, organisa
ties en ondernemers uit de buurt - wensen
en behoeften uiten. Op haar beurt moet

onderliggende waarden. Zo ontstaan
nieuwe oplossingsrichtingen.

de omgeving uiteraard ook naar de
wensen van de veehouder luisteren. De
veehouder bekijkt vervolgens in hoeverre

zelfs een nieuwe omgevingsvisie tot stand
gebracht. Met ruimtelijke kwaliteit als
gezamenlijke drijfveer.

NIEUWE PRAKTIJKEN
Brabant zet in op een Zorgvuldige
Veehouderij in 2020. Met boeren
die hun bedrijf runnen met maxi
male aandacht voor gezondheid,
dierenwelzijn, milieu én hun directe
omgeving.
Om dat doel te halen, hebben Provinci
ale Staten begin 2014 bepaald dat een
gemeente bij een ruimtelijke ontwikkeling

voor elkaars opvattingen. Ze kijken naar

In Reusel - De Mierden is op deze manier

HET

D VAN PARTICIPATIE

^

^ 1

Het was met name een flinke dosis creativiteit en
frisse ideeën die hebben geleid tot de Brabantse
Omgevingsvisie. Die creativiteit en frisse ideeën
kwamen vooral los in gesprekken met Brabanders,
zoals bij het Rad van Participatie (zie foto), maar
ook op bijeenkomsten met honderden betrokkenen
bij de fysieke leefomgeving en in sessies met de
Brabant Pioniers.

;
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blijkt

een grote ambitie voor hoe de Brabantse leefomgeving er in
2050 uit moet zien en ook waar we in 2030 minimaal zouden
moeten staan."

IN HEUSDEN

herkennen wij ons goed in deze opgaven.

Als groene, landelijke woon- en werkgemeente in de stedendriehoek
Den Bosch — Tilburg — Waalwijk, zich uitstrekkend van Duinen
tot Maas en doorsneden door een van Brabants drukke verkeers
aders, zien wij dit ook als belangrijke uitdagingen om Heusden
een prettig leefbare en gezonde gemeente te houden."

Het college van Heusden

Burgemeester en wethouders van Someren

ASPECTEN WELKE

sterker naar voren kunnen worden
gebracht zijn kennis- en innovatieregio, versterking agglo-

t- '»-

DE KWALITEIT EN BELEEFBAARHEID

van het

cultuurhistorisch landschap moeten beschermd blijven en het

meratiekracht en Brabants mozaïek."

is voor de ruimtelijke kwaliteit van Brabant zeer gewenst is dat er

Algemeen bestuur van Regio Hart van Brabant

straks nog een aantal natuur- en landschapspanorama's in Brabant
resteert, waarvan de horizon niet gedomineerd wordt door hoge
windmolens. Daarvoor is provinciale regie nodig die verder gaat
dan alleen 'vol inzetten op het mogelijk maken van zoveel mogelijk

DE AFGELOPEN JAREN

is . integraliteit totaal niet van
de grond gekomen. Ook de voorbeeldproļecten die in de notitie wor
den genoemd geven de kleinschaligheid van de initiatieven die zijn
geslaagd weer. Hoe gaat de provincie zorgen dat dit nu wel beter
verloopt en hoe de belangrijke kernpunten als samenwerking/integraliteit/omgevingsgericht etc. daadwerkelijk zullen plaatsvinden?"

projecten'. Zorgvuldige inpassing, zonder daarbij een concessie
te doen aan het noodzake I ijke tempo, vraagt om een doordacht
ontwerp van het Brabantse energie I andschap. Dit past ook bij het
uitgangspunt van meervoudige waardecreatie. Hierbij dichten wij
de provincie een belangrijke rol toe."

O.S. Akinci, Directeur Brabantse Milieufederatie

ing. H.J.T. van Beek, Districtsmanager

WE ZIJN ALS BRABANTSE
WATERSCHAPPEN heel blij met de
inhoudelijke bijdrage die we hebben kunnen
leveren in de totstandkoming van de Omgevingsvisie. Die bijdrage bestond met name uit
de inbreng van de Wateragenda 'Water in
Brabant 2030'. Dat is eigenlijk al een voorbeeld
van hoe het werken er in de praktijk uit zal moeten
zien. Namelijk dat je gezamenlijk nadenkt over de rol
en positie van het waterdomein in een integrale omgevingsvisie. Zo zijn we als Brabantse waterschappen met provincie en Brabant Water
gekomen tot een lagenbenadering, waarin water en bodem als basislaag fun

DE NADRUK LIJKT

zowel visueel als in tekst voornamelijk
te liggen op het stedelijk gebied of ten dienste van het stedelijk
gebied. Wij verzoeken u meer aandacht te geven aan de interactie
tussen landelijk en stedelijk gebied. Schenk meer aandacht aan de
rol van het buitengebied, groene gebieden en de dorpen."

Gemeente Cranendonck

geren voor alle gebiedsontwikkelingen.
We vinden de stippen op de horizon in de Omgevingsvisie erg herkenbaar,
voor ons springt het toewerken naar klimaatrobuuste beeklandschappen eruit.
Bodem en water zijn wat ons betreft een I eidende laag bij gebiedsontwikkeling, omdat het om autonome processen gaat, vooral als je dat beziet in het
licht van de klimaatontwikkeling in de komende decennia. We blijven dan ook
heel graag intensief samenwerken met alle partners in het gebied bij het reali
seren van de ambities uit de visie."

TRANSITIES DUREN

een generatie, we vragen u hiervoor
meer tijd te nemen en beter aan te sluiten bij natuurlijke keuze- en

investeringsmomenten van de agrariër zelf. Daarnaast wordt de
beoogde duurzaamheid van de landbouw alleen vanuit de wens van
lagere emissies beschreven. Wij staan voor een meer integrale
aanpak waarin alle aspecten van duurzaamheid een rol spelen. Het
verdienmodel van boeren en tuinders hoort daar zeker ook bij."

John Jansen, Noord-Brabantse Waterschapsbond

Janus Scheepers, Portefeuillehouder Ruimtelijke Ontwik
keling ZLTO

Foto's: Paul Williams, Brandon , Ben Eekhof, JP, Bert Knottenbeld, Wikipedia

PRAKTIJKVERHALEN
WIND A16

De regio West Brabant draagt hier zijn
steentje aan bij. Vier gemeenten - Breda,
Drimmelen, Zundert en Moerdijk - namen

molens ten goede te laten komen aan de
directe omgeving. Anders gezegd: één op
de vier windmolens is een 'dorpsmolen'.

het initiatief. Samen werkten ze de afge
lopen drie jaar, in een intensief participatietraject, aan de planning van 28
windmolens langs de A16. Om de meest

Hierdoor worden lasten en lusten in het
gebied eerlijker verdeeld. Mensen die
nabij een windmolen leven, hebben er
ook profijt van. Dit project is het eerste in

Op dit moment is windenergie een van de
meest efficiënte manieren om duurzame
energie op te wekken. Brabant heeft
met het Rijk afgesproken dat in 2020

geschikte plekken voor de molens te
vinden, gingen de provincie, de gemeen
ten en de bewoners samen aan de slag.
De provincie en gemeenten hebben met

Nederland waarin deze afspraak al voor
de bouw van de windmolens is vastge

470,5 megawatt aan windenergie wordt
opgewekt.

ontwikkelaars afspraken gemaakt om een
kwart van de opbrengsten van de wind

Brabant heeft de ambitie om in
2050 energieneutraal te zijn.
Daarbij is het opwekken van
windenergie broodnodig.

legd.
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HOOFDOPGAVEN
WORDEN HERKEND
EN ERKEND
Alle insprekerSBĒGkeSEĒn
ers herkennen de
« in de visie geschetste opgaven en
jRİ Bijvoorbeeld om te blijven werken aan Brabant als
top kennis- en innovatieregiol in Europa. In de wetenschap dat
dit alleen maar lukt, als er maximale inzet is op het hergebruiken van
producten, materialen en grondstoffen. Zodat Brabant in 2050
zo goed als circulair functioneert. Waarbij we ervoor zorgen dat
niet-hernieuwbare hulpbronnen worden behouden. Waarin waardecreatie voor mens, natuur en economie hand in hand gaan.

Wel vragen sommige insprekers om aandacht voor botsende opgaven
en de afstemming en verbinding tussen opgaven. Zo roept de energietransitie reacties op vanwege de vrees voor aantasting van landschap
en omgevingskwaliteit. Ook is er zorg over (het bewaken van) de
en het stimuleren van multifunctionele oplossingen en
wat de provincie daarin kan betekenen.
Meest in het oog springen de zienswijzen over deĒgg
ļdļ zoals leegstand, recreatie, veehouderij, grond
gebruik, landschap, en de relatie met de stad. Veel insprekers houden
dan ook een pleidooi om - vanwege de omvang van deze opgaven
- te komen tot een gerichte, integralelaanpak. Om te ontdekken hoe
wij samen onze ambities kunnen realiseren.

ECCO HET GROENE WOUD

'

Nationaal Landschap Het Groene
Woud geeft vorm aan ECCO, het
Europese project dat energie-initiatieven op lokaal niveau van de
grond wil krijgen, en waaraan

V,-

meerdere landen meedoen.
Het Groene Woud stimuleert hiervoor,
samen met de gemeenten Haaren, Boxtel,

. įg!

............................................................

Sint-Michielsgestel en Meierijstad, lokale
energiegemeenschappen. Het doel is niet
alleen om de CO2-uitstoot terug te dringen.

Ook moeten gemeenschappen sociaal en
economisch zelf gaan profiteren van de
nieuwe energieproductie en -besparing in
hun regio.
Het Groene Woud ondersteunt deze coö
peraties bij het ontwikkelen en uitvoeren
van Lokale Energie Actieplannen. Verder
stimuleert de organisatie de beschikbaar
heid van ruimtes om energievoorzienin
gen daadwerkelijk te realiseren en helpt
ze betrokken gemeenten om in totaal
100.000 zonnepanelen te installeren.

20
INTERVIEW

Vreugdenhils
Visie op

'Integraal' werken. 'Diep, rond enļļ breed' kijken. 'Meaļļ
Dit soort woorden domineren de Brabantse Omgevings
Vreugdenhil (CU-SGP) is voorzitter van de StatenwerkaĮ
proces naar een Omgevingsvisie begeleidde. Hij waal
vertaling van deze termen naar de praktijk. "We kunne
alle thema's perfect doen."
INTEGRAAL
WERKEN
"We zijn allemaal gewend om de leefomgeving te
benaderen vanuit ons eigen domein. Een woordvoer

Nu, met de komst van de Omgevingswet, is het moment
gekomen om onderwerpen vanuit de kwaliteiten van een
gebied te bekijken, en niet vanuit één doelstelling.
Dat betekent dat we het niet op alle thema's perfect

der Energie in Provinciale Staten heeft het vooral over
energie; een beleidsmedewerker Economie wil vooral
economische doelstellingen behalen. Dat die thema's
met elkaar te maken hebben, weten we natuurlijk allang

kunnen doen. In plaats van een 10 of een 9 op één
onderwerp, halen we een 7 of 8 op alle onderwerpen.
Zo kunnen we veel beter aansluiten op de verschillende
wensen in een gebied. Het past hierbij om uit te gaan

PRAKTIJKVERHALEN
MOBILITY-AS-A-SERVICE
PALEISKWARTIER
De toekomst van mobiliteit? Je
koopt geen transportmiddelen
meer, maar je koopt mobiliteit. Dat
noemen we Mobility-as-a-Service
(MaaS). Via een platform waarin
verschillende mobiliteitsaanbieders
zitten, kan een consument kiezen
hoe hij wil reizen. Per trein, auto,
of fiets. In het Paleiskwartier in
Den Bosch loopt een experiment.

Doel is om het aantal mensen dat wil
parkeren in het Paleiskwartier terug te
dringen. Daardoor kan de vrijgekomen
ruimte gebruikt worden voor woningen en
kantoren. Het Paleiskwartier is namelijk
een gewilde plek in hartje Den Bosch.
Veel mensen wonen, werken en studeren
hier. Met als keerzijde een toename van
files en veel auto's die hier parkeren.
Doordat mensen hun auto gaan delen,
een (deel)fiets gebruiken of gebruik maken
van het openbaar vervoer, gaan we in
het Paleiskwartier deze problemen tegen.
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van vertrouwen in de mensen die een gebied maken,
in plaats van uit te gaan van verordeningen en regels.
Om dit daadwerkelijk te gaan doen, moet er nog een
hoop gebeuren. Onze cultuur moet veranderen en dat
gebeurt niet van vandaag op morgen. Ik vind het mooi dat
er al veel voorbeelden in Brabant zijn waarin we inte
graal naar een gebied kijken. De ontwikkelingen rond
het Markdal of de Overdiepse Polder inspireren me.

verbindingen te leggen tussen verschillende doelen en
belangen. Als middenbestuur is de rol van verbinder ons
op het lijf geschreven. Als we dit goed invullen, zal de
rol van Provinciale Staten ook veranderen. Het is belang
rijk dat we durven loslaten, ruimte geven aan het proces
en niet per se sturen op de uitkomsten. Tenslotte weten
de mensen die betrokken zijn bij een gebied veel beter
hoe het beter kan."

'We moeten
durven
loslaten.'

In de toekomst verandert het 'integrale werken' onze rol
len. Ook die van Provinciale Staten. Ik kan me bijvoor
beeld voorstellen dat we steeds minder woordvoerders
op één onderwerp hebben, maar juist woordvoerders
per gebied krijgen. Als eenmansfractie in de Staten ben

EEN
OVERHEID
"De bestuurlijke drukte in Nederland is groot. De

economie we willen zijn. Als we een proces organiseren
waarbij alle betrokkenen mee kunnen doen, laten we de
betekenis van kwaliteit ook bepalen door de gebruiker.

ik zelf al woordvoerder op alle portefeuilles. Ik merk zelf
het een meerwaarde geeft als je de verbindingen tussen
de verschillende portefeuilles makkelijk weet te leggen."

provincie werkt samen met gemeenten, het Rijk en met
waterschappen aan onze leefomgeving, maar vaak
zijn er tegengestelde belangen en wensen. Bewoners
die daarmee te maken krijgen bij één gebiedsopgave,

De kwaliteit staat dan centraal. Maar we zullen altijd
bepaalde kaders moeten houden, zodat we voldoende
woningen in Brabant hebben en houden. En zodat we in
2050 energieneutraal zijn."

DIEP, ROND
EN BREED

worden van het kastje naar de muur gestuurd. De Omgevingsvisie biedt een kans om als overheden écht samen
te werken aan een mooier Brabant. De Brabander hoeft
niet te merken dat er verschillende bestuurslagen be

"Voor mij is dit de kern van de visie. Toch moet ik dit
vaak uitleggen. Deze termen dwingen ons om vraagstuk
ken vanuit meerdere aspecten te bekijken. Door diep te
kijken, denken we na over de effecten van beleid op de

trokken zijn. Dat lossen we achter de coulissen wel met
elkaar op. Dit betekent dat overheden intensief contact
met elkaar moeten hebben, maar ook dat we moeten
zorgen voor één aanspreekpunt. Ook dit betekent - ik

verschillende bodemlagen, de netwerken die er liggen,
en over de effecten op de toekomst van de ondergrond
te kijken. Als we rond kijken, zien we de belangen voor
people, planet en profit. En als we breed kijken, hebben

zeg het nog maar een keer - loslaten. Als een gemeente
verantwoordelijk is voor een project, moeten we aan
de voorkant afspraken maken en ons er vervolgens niet
meer mee bemoeien.

haal? Wat mij betreft is de kern 'vertrouwen en losla
ten'. Dat loslaten geldt voor alle partijen. We moeten
beseffen dat we met verschillende partijen werken aan
de leefomgeving. Als we alle partijen aan tafel heb

Ook bij Provinciale Staten moeten we loslaten. Dat zal
even duren, maar het proces naar een Brabantse Omgevingsvisie is een belangrijke eerste stap. We hebben in

ben, nadenken over alle belangen en de schaarsheid
van de Brabantse bodem in ogenschouw nemen, dan
moeten we vertrouwen hebben in de uitkomst van dat
proces. Kort gezegd: we moeten meer sturen op het

we niet alleen ons eigen belang voor ogen, maar ook de
belangen van andere belanghebbenden, zoals initiatief
nemers, bedrijven en inwoners.
Natuurlijk is dit niet nieuw. Maar deze manieren van
kijken moeten wel gemeengoed worden. Bij de provincie,
maar ook bij alle andere partijen die betrokken zijn bij
de leefomgeving. Het is bij uitstek aan de provincie om

'Het ís tachtig
procent cultuur,
en twintig
procent
regelgeving.'

aanloop naar de visie veel gesproken met gemeenten en
waterschappen. Met iedere sessie groeide het vertrou
wen in elkaar."

KWALITEIT
BOVEN KWANTITEIT

K WT’

"Welke kernwoorden ik zelf uit de omgevingsvisie

proces dan op de uitkomst.
Het is duidelijk dat dit een proces van jaren is. We
zitten middenin die verandering. De veranderopgave
is voor twintig procent te realiseren via regels en voor
tachtig procent door cultuur. De uitgangspunten van
deze regels staan in de Omgevingsvisie, de cultuurver
andering zal uit ons zelf moeten komen."

"Dit klinkt als een open deur. Het gaat niet om de
hoeveelheid, maar om de landschapskwaliteit. Toch
is dit voor ons als overheid heel lastig. We hebben nu
eenmaal een bepaald aantal Brabanders, en die moeten
ergens wonen. Een bepaalde hoeveelheid energie moet
worden opgewekt. Ook de economie wordt in getallen
gemeten. We zijn niet gewend op kwaliteit te sturen.
Wat is dat precies? En hoe meet je dat?
Toch moeten we dat gaan doen. Ook dat zit in de
Omgevingsvisie. De opgave van een 'concurrerende
duurzame economie' benoemt bijvoorbeeld wat voor

PROTIX BIOSYSTEMS

PMå

VERTROUWEN
EN LOSLATEN

Volgens het World Economic Forum
zit een van de meest innovatieve
technologiebedrijven ter wereld
in Brabant. Het produceert hoog
waardige eiwitten, gemaakt
van insecten. Protix Biosystems
gebruikt die eiwitten vervolgens
voor vis- en veevoer. Daardoor
hoeven die eiwitten niet van de
andere kant van de wereld ge
haald te worden.

Hiermee werkt het bedrijf niet alleen aan
een duurzame voedselproductie, maar
door de lokale productie ook aan het

moet worden gevangen. Door dit te
vervangen door eiwitpoeder uit insecten,
kweek je dezelfde hoeveelheid eiwitten

terugdringen van logistieke kilometers.
Bovendien draagt het bij aan het innova
tieve klimaat en de werkgelegenheid in
Brabant. Hier wordt daadwerkelijk meer

zonder vis te vangen.

waarde gecreëerd op veel verschillende
onderwerpen.

Naast de vestiging in Dongen opent
Protix een tweede vestiging in Bergen
op Zoom, nabij de Green Chemistry
Campus.

Hoe het werkt? Normaal gesproken
wordt voor de productie van visvoer
vispoeder gebruikt, waar eerst vis voor

Het bedrijf is gestart in Dongen en is
inmiddels toe aan nieuwe huisvesting.
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IN DE PREAMBULE
w- J

schrijft u [...] dat de begrippen '

veiligheid, gezondheid en omgevingskwaliteit' bij de uitwerking
van de vier hoofdopgaven verder uitgewerkt moeten worden.
Daarmee zijn wij het helemaal eens, omdat voorkomen moet wor
den dat de veelomvattendheid van deze begrippen niet voldoende
in de praktijk toegepast zal worden, dan wel door de hoofdopga
ven overschaduwd zullen worden."

DE ONTWERP-OMGEVINGSVISIE

nodigt
uit om samen aan de slag te gaan met de realisatie van de
ambities en doelen. Daarvoor is een nadere uitwerking van

Stichting Wandelnet en de Koninklijke Wandel Bond
Nederland

de ambitie nodig in programma's.

Gemeente Gemert-Bakel

WIJ ZIJN GEÏNTERESSEERD

in het vervolg van

de Omgevingsvisie en de vertaling van de visie in de ver
ordening. Wij willen graag meedenken bij het opstellen
van de omgevingsverordening en gaan er vanuit dat bij de
totstandkoming daarvan de reguliere inspraakmogelijkheden
gelden."

Gemeente Valkenswaard

IN HET ONTWERP

worden de vier hoofdopgaven in een

inspirerend beeld voor 2050 en een mobiliserende doelstelling
WK

ALS GEZAMENLIJKE GGD'EN

in
Brabant zijn we blij met de aandacht voor het
onderwerp positieve gezondheid in de Om
gevingsvisie. We kunnen gezondheidswinst
boeken door niet alleen in te zetten op
bescherming maar ook op bevordering van

gezondheid. Juist daarom is het belangrijk
om de kwaliteit van de openbare ruimte met
bewoners te bepalen. We hebben aangegeven
dat je daarvoor het netwerk rond de Brabantse
Health Deal kunt gebruiken.
Gezondheid speelt bij alle hoofdopgaven in de Omgevingsvisie, van veehouderij
tot energietransitie. Bij de veehouderij speelt dat dit op verschillende manieren

voor 2030 uitgewerkt. Voor zowel het beeld als de doelstelling
spreekt u een ambitie uit waarbij de lat hoog wordt gelegd."

Burgemeester en wethouders, gemeente Laarbeek

ONS ADVIES IS

om een traject op te zetten waarbij de
provincie kan monitoren wat ontwikkelingen zijn binnen de pro

vinciegrenzen en zorgt dat deze tijdig en indien nodig bijgestuurd
kunnen worden."

Dhr. A. Vermeulen, Raedthuys Windenergie B.V.

effect heeft op de gezondheid, door uitstoot van fijnstof, maar ook door geur- en
geluidhinder. Voor de energietransitie geldt dat bij het verduurzamen van wonin
gen ook aandacht moet zijn voor een gezond binnenklimaat.
In de Brabantse Omgevingsvisie wordt het belang van gezondheid benoemd,
hoe dit belang geborgd wordt, is niet direct duidelijk. Wij zouden graag een
meetlat introduceren, waarmee je checkt of bij een plan is nagedacht over de
effecten op gezondheid.

WIJ WILLEN U TOT SLOT

heel veel succes wensen

bij het vaststellen van deze visie en zoals aangegeven willen wij
graag (blijven) meedenken."

Burgemeester en wethouders,
Gemeente Zundert

Inge van den Broek, gezamenlijke Brabantse GGD'en

PRAKTIJKVERHALEN
KLIMAATADAPTATIE

De bodem slibt dicht, meststoffen spoelen
uit. Alle boeren in de regio lijden enorme
schades. De enorme hoosbuien veroor

tot infrastructuur en van voedselproductie
tot stedelijk groenbeheer.

In Someren zijn 13 en 23 juni
2016 dagen met betekenis. Het
regent op beide dagen. En niet
zo'n klein beetje: straten staan

zaken in één uur tijd een kostenpost van
700 miljoen euro.
Boeren kijken vervolgens naar het water

Sindsdien is er in Someren iets veran
derd. Bij het plannen van een nieuwe
wijk is 'het nieuwe klimaat' het uitgangs
punt. De wijk wordt 'all electric'. En er

blank, putten overstromen.
Sloten en beken kunnen het water niet
meer herbergen, land verandert in water.

schap: kond dat dan niet iets doen? Zo'n
60 boeren bezoeken de jaarvergadering
van Waterschap De Dommel, en ontdek
ken daar dat klimaatadaptatie een zaak

wordt gezocht naar manieren om hevige
regenval op te kunnen vangen. Door bij
voorbeeld te werken met holle wegen. Zo
is Someren straks iets klimaatbestendiger.

Dagenlang loopt het niet weg. Kleine
plantjes staan onder. Verpieteren.

van ons allemaal is. 'Klimaatproblematiek'
raakt veel thema's: van gezondheidszorg
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DE KERN

NIEUWSGIERIG
NAAR
HET VERVOLG
Veel insprekers vragen zich af hoe wij in Brabant feitelijk aan de slag
gaan met de opgaven en de genoemde ambities. Daarvoor is een
g van de ambitie nodig in programma's.
Programma's die anticiperen; niet dwingen, maar mee kunnen bewe
gen, ook in de volgende bestuursperiodes. Inspelend op de telkens
veranderende omstandigheden en beweging in Brabant. Waarbij de
samenwerking tussen overheden, maatschappelijke organisaties en
inwoners centraal staat.

Veel gemeenten en andere partijen omarmen zo'n gezamenlijke aan
pak en geven aan graag te blijven meedenkenlen doen. Waarbij
sommige insprekers nog wel vraagtekens zetten bij de haalbaarheid
van onze ambities. De latlligt misschien wel erg hoog, zo stellen
sommigen.

Daar staat tegenover dat anderen nu juist zo snel mogelijk aan de slag
willen om deze ambities te realiseren. En op sommige punten zelfs nog
hogere ambities hebben geformuleerd. Tot slot stelt een aantal partijen vast
dat het belangrijk is af te spreken hóe de resultaten worden gemonitord,
en te zorgen dat doelen of acties zo nodig worden bijgesteld.

Toch is er - bewust - niet voor een strakkere,

aanpak

gekozen. Omdat er tussen de opgaven veel verbindingen bestaan.
Raakvlakken en belangen. Die nu juist om een integrale uitwerking
vragen, die rekening houden met aspecten uit andere opgaven.

KLIMAATROBUUSTE
BEEKLANDSCHAPPEN

Aa-dal, in de Tongelreep en de Aa bij
Zundert bekijken we hoe beekdalen kun
nen dienen als waterberging. Samenwer

Voor extreme situaties zijn er overstromingszones ingericht. Dan zijn we er nog
niet: ook de waterkwaliteit moet omhoog,

Meer droogte, meer hitte. Meer
extreme regenval. Het Brabantse
landschap krijgt het steeds
zwaarder voor zijn kiezen.

king is cruciaal: tussen overheden, lokale
organisaties, inwoners en ondernemers.

want als natuurgebieden met vies water
overstromen, ontstaan er vooral brandnetelruigtes. Ook andere spanningen blij
ven bestaan: hoe verhouden bebouwing
en drainage zich tot elkaar? En hoe kan

Hoe dat er uit ziet? Nou, zo: in de afge

Betere waterberging en meer waterinfiltratie is nodig. Het landschap kan daar
zelf sterk aan bijdragen: in de reisgids

lopen jaren zijn er zo'n duizend landbouwstuwtjes in sloten aangelegd. Beken
krijgen weer smalle bochten. Worden
minder diep gemaakt. Daardoor is het

'Op weg naar klimaatrobuuste beeklandschappen' is te zien, hoe dat kan. In het

lagere deel van het beekdal in staat om
bij piekbelasting sneller water af te voeren.

een verdroogd natuurgebied herstellen,
als er één agrarisch perceel tussen ligt,
dat niet natter mag worden? De Reisgids
is een verkenning naar deze nieuwe
mogelijkheden.
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'WIJ WENSEN U
[...] VEEL
WIJSHEID EN
INSPIRATIE TOE.'

'Een toekomst waar we
samen voor kunnen én
willen gaan. Op ons
kun je rekenen.'
'Wij zien uit naar een vruchtbare samenwerking in
Brabant bij de verdere uitwerking van de visie en de
realisatie van gezamenlijke doelen."

'Wij blijven graag betrokken en nemen de
uitnodiging om samen te werken aan de toekomst
van provincie Noord-Brabant graag aan.'

'Wij wensen u succes
met het op termijn
realiseren van
een goede tijdige
kwalitatieve
uitvoering.'

'De ambities die
geschetst worden
vragen om een
maatwerk aanpak.'
'Wij willen u tot slot heel veel succes wensen bij
het vaststellen van deze visie en [...] willen we
graag (blijven) meedenken.'
'Met [...] de omgevingsvisie ontstaat de komende
periode, meer dan ooit een kans om ontwikkelingen
doordacht en efficiënt aan elkaar te verbinden.'

'WIJ WILLEN ALS BETROKKEN EN
DESKUNDIGE PARTNER VANUIT
ONZE KENNIS GRAAG EEN ACTIEVE
BIJDRAGE LEVEREN AAN HET
REALISEREN VAN DE BRABANTSE
OMGEVINGSVISIE.'

'We zien uit naar
uw Omgevingsvisie
en de verdere con
cretisering daarvan.'

'Hopelijk kunnen jullie er
iets mee en ik hoop hier mee bij
te dragen aan de visie
voor Brabant. Een visie van
Brabanders, door Brabanders,
voor Brabanders.'

