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Het jaar 2040 lijkt ver weg. Toch is het dichterbij dan het lijkt. Want nú bedenken we samen hoe
onze leefomgeving er dán uitziet. In dit document beschrijven we op hoofdlijnen het
toekomstbeeld van onze leefomgeving en de strategische keuzes die we hier als gemeente
Moerdijk voor willen maken: de Koers Moerdijk 2040.

Als gemeente Moerdijk werken we aan onze omgevingsvisie. De omgevingsvisie is een belangrijk
instrument waarmee we antwoord geven op de vraag: wat voor gemeente willen en kunnen we in
2040 zijn? Het is een visie voor de lange termijn, waarin we aangeven wat we belangrijk vinden in de
omgeving waarin we wonen, werken en onze vrije tijd besteden. Onderwerpen als woningbouw,
milieu, natuur, landschap, verkeersveiligheid en bereikbaarheid, energie, recreatie, leefbaarheid,
gezondheid, economie en erfgoed komen hierin aan bod. In de omgevingsvisie staan onze ambities
voor de toekomst en wat dit betekent voor bijvoorbeeld onze woonwijken, dorpskernen, het
buitengebied en het havengebied. Ook bevat de omgevingsvisie de kaders en uitgangspunten voor
nieuwe initiatieven en plannen.

Totstandkomingsproces omgevingsvisie
Gedurende drie fasen werken we toe naar de omgevingsvisie: verkennen (1), koers bepalen (2) en
het opstellen van de ontwerp-omgevingsvisie (3). Nadat in de eerste fase is verkend welke trends en
ontwikkelingen, opgaven, dromen en ambities we zien wanneer we kijken naar het Moerdijk van nu
en in de toekomst, staan we nu aan het einde van de tweede fase. In deze fase geven we richting
aan de toekomst van de gemeente Moerdijk. Voorliggend document weerspiegelt de opbrengst van
deze tweede fase. In de derde en laatste fase werken we toe naar een volledige omgevingsvisie
waarin keuzes zowel thematisch als gebiedsgericht zijn uitgewerkt en waarin een
uitvoeringsparagraaf is opgenomen.

Participatie
De omgevingsvisie maken we niet alleen. Participatie is in onze ogen geen keuze maar een
uitgangspunt. Daarom vindt participatie plaats tijdens elke fase van het proces, om tot een
omgevingsvisie te komen. Daarbij zetten we verschillende methoden in, zoals interactieve
Ateliers Moerdijk 2040, straatgesprekken, enquêtes en digitale consultatie. Met deze online
en offline methoden en werkvormen bereiken we een zo breed mogelijke groep en houden we
de betrokkenheid vast.

In elke fase van het proces is een Atelier Moerdijk 2040 georganiseerd. In deze interactieve
werksessies zijn bewoners, ondernemers, ketenpartners en andere overheden uitgenodigd
om mee te denken over de toekomst van onze gemeente. Tijdens deze bijeenkomsten
gingen we met elkaar in gesprek om inzichten te delen, elkaars kennis en ervaring te
benutten, en te reflecteren op denkrichtingen voor de toekomst. Tijdens de twee Ateliers die
reeds achter de rug zijn, waren steeds circa 60-70 deelnemers aanwezig. De groep kende een
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diversiteit aan achtergronden en leeftijden, en vertegenwoordigde een goede spreiding door
de gemeente (kernen, buitengebied).

Context
In dit document staan op hoofdlijnen de lokale ambities voor de toekomst van Moerdijk beschreven.
Die ambities kennen een regionale, provinciale en nationale context. Als centraal gelegen gemeente
zijn er allerlei ontwikkelingen die onze gemeente raken. En als gemeente Moerdijk hebben we niet
overal direct invloed op; regionale, provinciale en nationale projecten en beleidsinzet zijn van invloed
op de omgeving en het grondgebied van Moerdijk. Dit document Koers Moerdijk 2040, en later onze
omgevingsvisie, verhoudt zich hiertoe. Ook lokale visies op andere beleidsthema’s of
overkoepelende visiedocumenten zijn van invloed op ons omgevingsbeleid. In het opstellen en
uitwerken van de omgevingsvisie wordt rekening gehouden met deze bredere context. Deze
(boven)lokale richtlijnen, beleid en wetgeving bepalen gezamenlijk de bewegingsruimte waarbinnen
de Moerdijkse omgevingsvisie vorm moet krijgen. Voor verschillende belangrijke thema’s en
ontwikkelingen zal in de omgevingsvisie dan ook zorgvuldig de aansluiting worden gezocht op ander
(bovenlokaal) beleid. Maar hierbij vormt het verkennen van lokale kansen en meerwaarde voor de
gemeente Moerdijk, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid, duurzaamheid, leefbaarheid, of
veiligheid, steeds het vertrekpunt.

Tegelijkertijd zijn we ons ervan bewust dat dit koersdocument - en straks de omgevingsvisie - tot
stand gekomen is in de context van nu, terwijl de opgaven die in de omgevingsvisie aan bod komen,
niet alleen groots maar ook hard in beweging zijn. Gelukkig is de omgevingsvisie een dynamisch
instrument, wat het mogelijk maakt om de komende jaren, samen met de partners en inwoners van
Moerdijk, regelmatig doelen en ambities bij te stellen als dat nodig is.
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Samenhang beleid(sprocessen) op lokale, provinciale en nationale schaal

Leeswijzer
Dit document start met een eerste globale beschrijving van de positionering en het gewenste
toekomstbeeld van de gemeente Moerdijk in 2040. Vervolgens zijn strategische keuzes
geformuleerd in de vorm van Moerdijkse Ontwikkelprincipes die aangeven welke inzet met deze
ambities gepaard gaat. Deze ontwikkelprincipes zijn ingedeeld volgens de drie integrale,
strategische opgaven zoals die in fase 1 geduid zijn.
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Toekomstbeeld Moerdijk 2040

In 2040 is de gemeente Moerdijk een aantrekkelijk mozaïek, van stad en land, oud en nieuw, groot
en klein, rust en reuring. Voortgebouwd op de eigenschappen die al sinds jaar en dag in de
gemeente te vinden zijn, is Moerdijk in 2040 een aantrekkelijke plek om te wonen, werken,
ondernemen en recreëren. En dat is niet gek, want wat diepgeworteld zit, kan hoog groeien. Maar
daar waren een aantal scherpe keuzes voor nodig. Want de complexe opgaven en transities van de
jaren ‘20 en ‘30  - onder andere op het gebied van wonen, duurzaamheid, voorzieningen, klimaat,
landbouw en economie - lieten ons inzien dat doorgaan op de oude voet niet altijd mogelijk was.
Anno 2040 zien we deze belangrijke keuzes dan ook terug, in het landschap en in het leven en
werken in de gemeente Moerdijk.

In 2040 bestaat de gemeente Moerdijk uit 11 krachtige en hechte kernen. De sociale samenhang in
iedere kern is groot. We zijn gegroeid naar een gemeente van meer dan 40.000 inwoners, met een
diversiteit aan nieuwkomers - van gezinnen die voor werk naar Moerdijk zijn verhuisd tot
arbeidsmigrant of statushouder. In elke kern - of in de nabijheid van elke kern - zijn voorzieningen.
Hiertoe is het onderlinge samenspel in spreiding en gebruik van voorzieningen verder versterkt: er is
een goede wisselwerking tussen voorzieningen in de grotere en kleinere kernen, maar ook tussen de
rustigere en landelijkere kernen in het westen en de meer stedelijke en dynamische aan de oostzijde.
Dit heeft geleid tot een veerkrachtige, vitale en toekomstbestendige gemeente.

Aansluitend bij het karakter, de schaal en de behoefte van de verschillende kernen is hard gewerkt
aan een gevarieerd woningaanbod. Op deze manier weet de gemeente Moerdijk zowel haar eigen
inwoners te behouden maar ook nieuwe inwoners aan te trekken. Hiervoor is een combinatie van
inbreiding en uitbreiding ingezet, waarbij - met name voor uitbreiding - geldt dat meerwaarde voor
de kwaliteit van het landschap en de bodem altijd een randvoorwaarde vormt. Zo heeft Moerdijk met
Zevenbergen-Oost een schaalsprong gemaakt, wat voordelen oplevert voor de hele gemeente en
waarmee Moerdijk ook nieuwkomers aan zich heeft weten te binden. Maar ook aan de randen van
andere, kleinere kernen zijn nieuwe woningen gerealiseerd, die bijdragen aan de lokale
woningbehoefte en vitaliteit van de kernen en die waarde toevoegen aan het landschap en de
bodem. Zo is via nieuwbouw en transformatie werk gemaakt van doorstroming en kunnen
(Moerdijkse) starters en senioren een passende en betaalbare woning vinden. Maar bovendien is er
werk met werk gemaakt: het sleutelen aan de Moerdijkse woningvoorraad gaat altijd gepaard met
een verduurzamingsslag, vergroening en het inspelen op demografische veranderingen zoals
vergrijzing.

De centra van Fijnaart, Zevenbergen, Willemstad en Klundert zijn de kloppende harten van de
gemeente, waar inwoners de belangrijkste maatschappelijke en commerciële voorzieningen weten
te vinden. Ze zijn levendig, zijn goed bereikbaar en vormen een ontmoetingsplek voor alle inwoners.
Om deze rol te kunnen vervullen is niet alleen een goede bereikbaarheid vanuit de kleinere kernen
van groot belang, maar ook de bereikbaarheid tussen de kleine kernen onderling. Daarvoor wordt
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ook gebruik gemaakt van deelmobiliteit. Elke kleine kern beschikt over een eigen ontmoetingsplek
passend bij de schaal van de kern, zoals bijvoorbeeld zitplekken in de openbare ruimte, een
kleinschalige sportaccommodatie of een dorpshuis(kamer), maar hierbij vormen de inzet en
draagkracht van vrijwilligers en het daadwerkelijke gebruik van voorzieningen een belangrijke
randvoorwaarde. In 2040 ervaren inwoners van Moerdijk dat ze samen met de gemeente een
verantwoordelijkheid hebben voor de inrichting en het gebruik van hun leefomgeving. In alle kernen
is ruimte voor initiatief vanuit de samenleving en vanuit de gemeente én ondernemers wordt veel
geïnvesteerd in vrijwilligers, bewonersinitiatieven, mantelzorgers en het verenigingsleven. Dit vormt
in 2040 een belangrijk fundament onder het samenleven in Moerdijk. Tegelijkertijd betekent het
bieden van ruimte voor initiatief ook dat de gemeente Moerdijk zaken soms wat meer zal loslaten en
meer in een faciliterende rol komt. Daarbij hoort ook dat - indien mogelijk en wenselijk -
bewonersinitiatieven meer ruimte krijgen om dingen op hun eigen manier aan te pakken.

Wie in 2040 in de gemeente Moerdijk rondloopt ziet dat de stationsomgevingen in Zevenbergen en
Lage Zwaluwe zijn veranderd. Het zijn moderne knooppunten die in dienst staan van de omgeving,
met meer voorzieningen en met goede OV- en fietsverbindingen naar de grotere steden in de regio
zoals Breda en Roosendaal, maar ook naar de werklocaties en bedrijventerreinen. Ook vormen de
stations een belangrijke uitvalsbasis van waar deelmobiliteit gefaciliteerd wordt. Hiermee is het
steeds aantrekkelijker geworden om de auto te verruilen voor duurzame en gezonde alternatieven.
Hiervan profiteren niet alleen de Moerdijkers, maar ook de werknemers van het Haven- en
Industrieterrein en Logistiek Park Moerdijk én het trekt ook een divers en jong woon- en werkpubliek
aan.

Met de kenmerkende wisselwerking tussen het lokale en regionale ondernemerschap enerzijds en
de internationale industrie en handel anderzijds heeft Moerdijk in 2040 het beste van twee werelden
te bieden: een krachtige, groene economie die internationale betekenis heeft, omringd en gedragen
door een hechte en betrokken samenleving. Cruciaal hiervoor is het principe dat Moerdijk
economische kansen benut, maar enkel onder de voorwaarde dat het meerwaarde oplevert voor de
vitaliteit en leefbaarheid van de kernen en de gezondheid en veiligheid van de inwoners. Daarnaast
wordt bij economische ontwikkeling steeds rekening gehouden met de balans tussen het type
werkgelegenheid, benodigde en beschikbare werknemers en de daarbij behorende huisvesting.

In 2040 heeft Moerdijk een positie als koploper in en aanjager van de energie- en
duurzaamheidstransitie: het Haven- en Industrieterrein is een energieknooppunt op
(boven)regionale schaal. Daartoe krijgt het bedrijfsleven letterlijk en figuurlijk ruimte voor innovatie
en vernieuwing in het kader van verduurzaming, maar altijd onder regie van de gemeente om de
gezondheid en veiligheid van inwoners en de leefbaarheid te beschermen en - indien mogelijk - te
versterken. Daarnaast is geborgd dat de inzet op de energietransitie in Moerdijk niet alleen
(boven)regionale energiewinst oplevert, maar ook lokaal bijdraagt aan de verduurzaming van de
bestaande woningvoorraad. Zo wordt restwarmte benut voor regionale warmtenetten. Ook hebben
particuliere woningeigenaren en (ver)huurders zich ingezet voor de verduurzaming van de
woningvoorraad, waaronder verschillende bewonersinitiatieven.
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Het buitengebied in Moerdijk is in 2040 groen, klimaatrobuust en beleefbaar met een gezonde
bodem waarbij het agrarisch profiel nog steeds de basis vormt. De heldere lijnen van het
polderlandschap, dooraderd met grillige kreken en ingekleurd door toekomstgerichte landbouw: dat
is wat het Moerdijkse buitengebied karakteriseert. Hiertoe is de innovatiekracht aangewend die van
oudsher bij Moerdijkse agrariërs aanwezig is. Het buitengebied aan de westkant van de gemeente
kent agrarisch gebruik dat verweven is met natuur en kleinschalige recreatie, terwijl het buitengebied
aan de oostzijde agrarisch gebruik kent dat verweven is met verstedelijking en infrastructuur. Maar
ongeacht de locatie in het buitengebied is agrarisch ondernemen in Moerdijk in 2040 nog steeds
aantrekkelijk. Dit komt door de heldere koers waaraan vastgehouden wordt en de ruimte voor
experiment die beschikbaar is om landbouw te combineren met het versterken van
biodiversiteitswaarden en te werken aan een robuust natuur-, water- en bodembeheer. Dit
Moerdijkse buitengebied biedt de inwoners een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving waar
mensen dankbaar gebruik van maken om te wandelen, fietsen en recreëren.

De inwoners zijn in 2040 nog altijd trots op hun cultuurhistorie, zoals de herkenbare Zuiderwaterlinie
met de forten en de verdedigingswerken in Willemstad en Klundert. Tegelijkertijd zijn duurzame
energieopwekking en klimaatadaptieve maatregelen in 2040 ook belangrijke ingrediënten van het
Moerdijkse landschap. Mooi is dat een deel van de energiebaten terugvloeien naar de
gemeenschap die hier mede-zeggenschap over heeft. Daarnaast staat het inundatielandschap
opnieuw op de kaart; hier is de klimaatopgave slim gekoppeld aan het uitdragen van het verhaal van
vroeger.
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Dit toekomstverhaal is het fundament voor de koers van de Moerdijkse omgevingsvisie. Dit
vertaalt zich in een aantal strategische keuzes, geformuleerd in de vorm van Moerdijkse
Ontwikkelprincipes, rond de drie integrale, strategische opgaven:

1. Versterken van stadse én dorpse samenleving
2. Bouwen aan een vitale en gezonde economie
3. Werken aan een groen, duurzaam, veilig en beleefbaar buitengebied

Deze werken we in de volgende fase verder uit en verdiepen we voor de volgende Moerdijkse
deelgebieden.

● Zevenbergen (hoofdkern)
● Klundert, Willemstad en Fijnaart (voorzieningenkernen)
● Overige kernen (kleine kernen)
● Haven- en Industrieterrein Moerdijk e.o.
● Regionale bedrijventerreinen
● Lokale bedrijventerreinen
● Landelijk gebied (met een geleidelijk verloop tussen oost en west)

Bij deze uitwerking vormen de ontwikkelprincipes uit de provinciale verstedelijkingsstrategie en
de regionale verstedelijkingsstrategieën (regio West-Brabant West en regio Breda-Tilburg) een
belangrijk uitgangspunt.

1. Versterken van de stadse én dorpse leefomgeving

● We vieren het verschil: het versterken van het samenspel in spreiding en gebruik van
voorzieningen in de hoofdkern, voorzieningenkernen en kleine kernen (en tussen oost en
west) is het vertrekpunt om invulling te geven aan het wonen en het voorzieningenniveau.
De leefomgeving van Moerdijkers reikt immers verder dan de eigen woonkern; de dagelijkse
verplaatsingen spelen zich vaak af op een groter schaalniveau. Concreet betekent dit dat de
hoofdkernen en voorzieningenkernen sterk zijn in voorzieningen en bereikbaarheid en dat
de kleine kernen hier goed mee verbonden zijn. Zo kunnen inwoners uit de kleine kernen
meeprofiteren van de voorzieningen in de grotere kernen. De kleine kernen bieden bovenal
een rustige woonomgeving.

○ Schaalsprong oostzijde gemeente (Zevenbergen-Oost, stationsgebieden) via
nieuwbouw en transformatie.

○ Kleinschalige ontwikkelingen bij de kleine kernen (nieuwbouw binnendorpelijke
locaties en aan randen van kernen) passend bij schaal en behoefte.

○ Ontwikkelingen versterken het bestaande karakter van de kernen. Op de schaal
van de hele gemeente leidt dit tot een afwisseling in dynamische en meer
stedelijke woonmilieus en meer rustige en landelijke woonmilieus.
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○ De belangrijkste maatschappelijke en commerciële voorzieningen worden
geclusterd in de hoofdkernen en voorzieningenkernen (Zevenbergen, Klundert,
Willemstad en Fijnaart) - in lijn met het programma Vitale Centra. Denk aan een
zorgcentrum, bibliotheek, apotheek, niet-dagelijkse winkels (bijvoorbeeld op het
gebied van mode, eigen-huis-en-tuin, vrije tijd of lifestyle) of horeca. Maar elke
kleine kern heeft een eigen ontmoetingsplek passend bij de schaal van de
kernen afhankelijk van de beschikbare vrijwilligersinzet en het gebruik. Daarbij
geldt dat bereikbaarheid boven aanwezigheid gaat: een goede bereikbaarheid
van de voorzieningen (met ov, fiets en auto) is belangrijker dan dat alle
voorzieningen in alle kernen te vinden zijn. Ook deze bereikbaarheid is deels
afhankelijk van de inzet van vrijwilligers.

● We maken werk met werk: het sleutelen aan de Moerdijkse woningvoorraad levert altijd een
bredere meerwaarde op dan enkel het toevoegen van een woning. Denk aan een
verduurzamingsslag, vergroening van de leefomgeving, verbeteren klimaatbestendigheid
van de leefomgeving, het inspelen op demografische veranderingen (zoals vergrijzing en
een toenemende zorgvraag) en het versterken van de vitaliteit en leefbaarheid.

● We vergroten de bereikbaarheid van de hele gemeente en zetten daarbij in op méér dan
automobiliteit.

○ We hanteren knooppuntontwikkeling als basis voor nieuwe (grootschalige)
ontwikkelingen: wonen, werken en voorzieningen zoveel mogelijk in de nabijheid
brengen van ov-haltes of hubs (knooppunten van verschillende modaliteiten).

■ We zetten in op de opwaardering en een verbeterde bereikbaarheid van
stationsgebied Zevenbergen inclusief een HOV-verbinding naar Breda en
de ontwikkeling van stationsomgeving Lage Zwaluwe als onderdeel van
de Internationale Knoop Breda waarmee het een belangrijke functie in de
bereikbaarheid van West-Brabant krijgt. Dit vergroot de lokale
bereikbaarheid rond de stationsgebieden maar biedt ook kansen voor de
hele gemeente doordat het de verbindingen met de andere, kleinere
kernen in Moerdijk kan verbeteren. Zo profiteert de hele gemeente mee.

■ In Willemstad, Klundert en Fijnaart zetten we in op een hub die past bij de
maat, doelgroep en voorzieningenaanbod van de kern, in aansluiting met
de insteek van het programma Vitale Centra.

■ We zetten in op inbreiding op binnendorpelijke ontwikkelingen (inbreiding
heeft voorkeur boven uitbreiding).

○ Inzet op snelfietsroutes: deze dragen bij aan een verbeterde bereikbaarheid naar
en tussen de gemeente Moerdijk, alle kernen en de werklocaties. Daarnaast
stimuleert dit een gezonde leefstijl.

● Samenleven doen we samen: we willen dat alle Moerdijkers (jong, oud of nieuwkomer) de
kans hebben om mee te kunnen doen in de samenleving en zich verbonden te voelen met
elkaar en met hun leefomgeving. Inwoners hebben samen met de gemeente een
verantwoordelijkheid voor de inrichting en het gebruik van hun leefomgeving en hebben
zeggenschap over hun leefomgeving.

○ Sterke inzet op het faciliteren van vrijwilligerscultuur en verenigingsleven. Maar we
kijken met realisme naar de voorzieningen in de kleine kernen. We blijven de
voorzieningen in de kleine kernen steunen als inwoners ze gebruiken. Maar we

NOTITIE KOERS MOERDIJK 2040 8 van 12



durven ook zaken te veranderen als het gebruik te ver terugloopt of kosten
onevenredig oplopen.

○ We bieden ruimte voor initiatief van onderop, om betrokkenheid en
medeverantwoordelijkheid te stimuleren. Dat betekent ook dat de gemeente
Moerdijk zaken soms wat meer zal loslaten en meer in een faciliterende rol komt.

○ We zetten in op versterking van de sociale infrastructuur. Bijvoorbeeld door het
faciliteren van vrijwilligersorganisaties, inwoners en benodigde voorzieningen,
zodat inwoners in staat zijn een netwerk te onderhouden, er een informeel aanbod
is van hulp en ondersteuning, waar nodig begeleid door formele hulp en
ondersteuning. Dit om toenemende vraag om formele hulp en ondersteuning te
kunnen organiseren. Dit in de context van een stijgende zorgvraag door de
vergrijzing, maar denk ook (welzijns)faciliteiten voor kwetsbare gezinnen.

○ De leefomgeving nodigt uit tot ontmoeten en bewegen.
○ ‘Vanaf de voordeur’ toegang tot groene wandel- en fietsroutes, binnen de kernen

en naar het buitengebied. De inrichting van de leefomgeving (wijk,
schoolomgeving, routes) stimuleert tot het gebruik van actief vervoer (fiets) in de
plaats van de auto.

○ Elke kern heeft één of meerdere formele speelplekken in de buitenruimte, die
tevens als ontmoetingspunt functioneren voor de buurt, wijk of kern.

● Nieuwkomers, waaronder vestigers uit andere gemeenten, arbeidsmigranten (die nodig zijn
voor de huidige bedrijven in de gemeente) en statushouders zien wij als de Moerdijkers van
de toekomst: we zetten in op het behouden van deze doelgroepen en deels ook het
aantrekken ervan (o.a. vestigers uit andere gemeenten). Dit gebeurt verspreid door de
gemeente en naar draagkracht van de kernen en wijken en met aandacht voor de eigen
kenmerkende behoeften van deze verschillende doelgroepen.

● Een veilige woonomgeving is de basis. Als gemeente Moerdijk zetten we in op een
verkeersveilige gemeente, gaan we actief ondermijning tegen (buitengebied,
bedrijventerreinen) en zetten we maximaal in op een zo veilige mogelijke leefomgeving bij
het gebruik en transport van gevaarlijke stoffen. Daarnaast zetten we in op een sociaal
veilige woonomgeving in de buurten, bijvoorbeeld met de inzet van buurtpreventie, een
wijk-GGZ’er en aandacht voor inclusiviteit. Maar ook is er nadrukkelijke inzet op een
toegankelijke openbare ruimte.

2. Bouwen aan een vitale en gezonde economie
● Als gemeente Moerdijk benutten we de economische kansen en positie die we hebben om

de brede welvaart en de vitaliteit van de gemeente en de gezondheid van onze inwoners te
versterken. Kortom, we zien onze economie als dienend aan de samenleving in Moerdijk, en
niet andersom.

● De verduurzaming van het Haven- en Industrieterrein zien we als een belangrijke opgave
waar we niet omheen kunnen. Bij vraagstukken rondom de (economische) ontwikkeling van
het Haven- en Industrieterrein streven we naar een beter evenwicht tussen economie en de
(milieu)druk op mens en omgeving. Daarbij kijken we naar wat ontwikkelingen bijdragen
aan het realiseren van doelstellingen ten aanzien van duurzaamheid, klimaat, gezondheid
en leefbaarheid.

○ (Nieuwe) ontwikkelingen op HIM/IPM (industriële of economische activiteit)
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moeten significant bijdragen aan de verduurzaming van de bestaande activiteiten.
○ We stellen een zorgvuldig meerwaarde-afwegingskader op voor ontwikkelingen op

het HIM om te sturen op concrete doelen op lokaal niveau op het gebied van
duurzaamheid, klimaat, gezondheid en leefbaarheid voor de omgeving. Daarbij
stellen we aanvullende randvoorwaarden op voor het benutten van de beschikbare
geluidsruimte: deze wenden we in de basis aan voor noodzakelijke
duurzaamheidsdoelen.

○ De Roode Vaart reserve (een reservering voor een uitbreiding voor een derde
insteekhaven op het Haven- en Industrieterrein) blijft voorlopig behouden maar er
worden wel aanvullende randvoorwaarden aan meegegeven op het gebied van
duurzaamheid, klimaat, gezondheid en leefbaarheid (waaronder milieu).

● Vanuit haar strategische positie in de energie-infrastructuur neemt Moerdijk haar
verantwoordelijkheid voor de toekomst en ontwikkelt zich verder tot een energieknooppunt
van nationaal belang. Daarbij pakt de gemeente een regisserende rol bij het sturen op het
creëren van meerwaarde voor de lokale omgeving, op het gebied van duurzaamheid,
klimaat, gezondheid en leefbaarheid van inwoners.

● De samenleving profiteert mee van de energietransitie: we benaderen de energietransitie
als onderdeel van een maatschappelijke transitie naar leefbare, gezonde en duurzame
kernen en buitengebied. We leggen uitdrukkelijk de koppeling met andere maatschappelijke
doelen, omdat we willen dat de energietransitie lokale gemeenschappen versterkt en
bijdraagt aan de leefbaarheid en vitaliteit van onze kernen en het buitengebied.

● In Moerdijk zetten we het juiste bedrijf op de juiste plek:
○ Bij ontwikkelingen op onze bedrijventerreinen kijken we altijd eerst naar de

mogelijkheden van verplaatsing en verdichting vóór uitbreiding van terreinen. Zo
kunnen we beter sturen op de gewenste verduurzaming (energie, circulariteit) en
kunnen we extra (geluids)belasting op de omgeving beperken.

○ Op lokale bedrijventerreinen wordt extra ruimte gecreëerd voor het lokale
bedrijfsleven (MKB). De voorwaarde is wel dat zij een bijdrage leveren aan een
groenere economie en versterking van de sociale infrastructuur waaronder het
verenigingsleven.

● Huidige gebiedsgrenzen van het Haven- en Industrieterrein en Logistiek Park Moerdijk zijn
kaderstellend voor de toekomst: binnen de gebiedscontouren staan we
ontwikkeling/uitbreiding toe op voorwaarde dat dit bijdraagt aan de verduurzaming, maar er
is geen ruimte voor nieuwvestiging of uitbreiding voor andere doelen.

● We kiezen voor toekomstbestendige werkgelegenheid: voor ontwikkelingen op onze
bedrijventerreinen vormen de gevolgen voor de arbeidsmarkt onderdeel van de afweging.
We zoeken een goede balans tussen het type werkgelegenheid en het aanbod van
beschikbare werknemers inclusief daarbij behorende huisvesting. Hierbij faciliteren we dat
werknemers de mogelijkheid krijgen om mee te bewegen indien het type werkzaamheden
verandert en andere scholing of vaardigheden vergt.

● In bereikbaarheid investeren we samen: een goed vestigingsklimaat is afhankelijk van
goede bereikbaarheid, zowel voor bedrijven maar ook voor werknemers.

○ Gezamenlijke inzet (overheden) op betrouwbaarheid van de oeververbindingen
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○ Haven en bedrijfsleven investeren mee in de bereikbaarheid van het
bedrijventerrein, primair voor werknemers maar bewoners kunnen meeprofiteren.

○ We streven naar een verandering in de manier van reizen naar meer duurzame en
veilige vervoersopties. We koppelen dat aan de groei van het goederenvervoer,
waarbij we inzetten op een omslag naar meer verschillende duurzame en veilige
modaliteiten via weg, water, spoor en buis (modal shift).

3. Werken aan een groen, duurzaam, veilig en beleefbaar buitengebied

● Landbouw is de drager van ons buitengebied, maar enkel toekomstgericht: het Moerdijkse
buitengebied ontleent een belangrijk deel van haar identiteit aan het agrarisch gebruik. In
de toekomst is de landbouw duurzaam en klimaatrobuust.

○ Het water- en bodemsysteem zijn leidend bij ontwikkelingen in het buitengebied.
○ We geven als gemeente een duidelijke koers op het ‘wat’ (‘wat voor

landbouw/landschap/buitengebied is duurzaam, klimaatrobuust en past bij
Moerdijk?’), maar niet op het hoe (‘hoe geef je hier invulling aan?’). Daar geven we
agrariërs de ruimte.

○ We denken graag mee met agrariërs die ideeën hebben die bijdragen aan een
toekomstbestendig en leefbaar buitengebied. Waar nodig en wenselijk bieden we
hiertoe planologische ruimte; denk bijvoorbeeld aan meervoudige
verdienmodellen, innovatie en experimenten om hun bedrijfsmodel te
verduurzamen.

○ Er is geen ruimte voor nieuwvestiging of uitbreiding van intensieve veehouderijen.
● De balans tussen de verschillende functies in het buitengebied sluit aan bij de

eigenschappen van de gemeente:
○ Aan de westkant van de gemeente kent het buitengebied agrarisch gebruik dat

verweven is met natuur en kleinschalige recreatie, terwijl het buitengebied aan de
oostzijde agrarisch gebruik kent dat verweven is met verstedelijking en
infrastructuur.

● Agrariër als mede-landschapsbeheerder: we zien agrariërs als belangrijke
landschapsbeheerder en willen als gemeente samen met hen inzetten op agrarisch natuur-,
bodem- en waterbeheer.

● Landschap en natuur groeien in kwaliteit mee met verstedelijking: gebiedsontwikkelingen
(groot en klein, inbreiding en uitbreiding) gaan gepaard met een versterking van de kwaliteit
en gebruikswaarde van het landschap en de gezondheid en het welzijn van inwoners.

● We zijn zuinig op ons buitengebied en waardevolle landbouwgrond: voor productie van
duurzame energie in het buitengebied is alleen ruimte als er sprake is van meervoudig
ruimtegebruik met behoud of versterking van de agrarische productiefunctie of de
landschappelijke kwaliteiten.

● Het Moerdijkse open polderlandschap biedt inwoners ook een prettig woongebied, zoals in
de buurtschappen en dijklinten. We borgen in het buitengebied een goede kwaliteit van
leven, rustig wonen en gezonde leefomgeving.

● We zorgen dat het buitengebied goed beleefbaar is, met recreatieve mogelijkheden
(ommetjes, wandel- en fietspaden etc.)
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● Een toekomstbestendig buitengebied is een herkenbaar buitengebied: we versterken de
herkenbaarheid en beleefbaarheid van het buitengebied (routes, cultuurhistorie
(Zuiderwaterlinie), recreatieve functies) en maken daarbij slimme koppelingen met de
klimaatopgave (kreekherstel, inundatiegebied).

● We richten de blik op het water:
○ We zetten maximaal in op het vasthouden, benutten en bergen van water, voordat

wordt overgegaan tot het afvoeren van water.
○ We versterken de band met het water dat ons omringt en kenmerkend is voor onze

gemeente (Hollandsch Diep/Volkerak/Mark, Dintel, Haringvliet, Biesbosch)
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