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Omgevingsvisie 
Moerdijk

Atelier Moerdijk #2 
27 juni 2022 



Programma
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19:30 Welkom en introductie

19:40 Terugblik en toelichting programma

19:50 Toelichting op 3 scenario’s voor
Moerdijk

20:00 In deelsessies in gesprek: 
3 x 30 min 

21:30 Terugkoppeling en doorkijk vervolg

21:45 Einde 



Context: 
omgevingsvisie en 

Omgevingswet 
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➔ Strategische visie voor de 
lange termijn

➔ Hele fysieke leefomgeving van 
de gemeente
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Integraal, niet sectoraal 
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Wat voor gemeente wil Moerdijk zijn? 
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2040
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PROCES
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Fase 1
Verkennen

Basis onder 
omgevingsvisie

➔ Atlas Moerdijk 2040

➔ Notitie strategische 
kernopgaven

➔ Luistervinken

➔ Atelier Moerdijk #1

Fase 3
Opstellen 
omgevingsvisie

Toewerken naar de 
omgevingsvisie

➔ Uitvoeringsparagraaf

➔ Ontwerp- 
omgevingsvisie

➔ Atelier Moerdijk #3

Fase 2
Koers bepalen

Richting geven 
aan de toekomst

➔ Drie scenario’s voor 
Moerdijk 2040

➔ Integraal 
toekomstscenario

➔ Notitie Koers 
Moerdijk 2040

➔ Atelier Moerdijk #2

Fase 4
Vaststellen
omgevingsvisie

Besluitvorming

➔ Vaststellen 
omgevingsvisie
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cose01
Stempel
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TERUGBLIK FASE 1



11



12



13

DRIE SCENARIO’S VOOR DE 
TOEKOMST VAN MOERDIJK
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nieuwbouw verspreid over de 
gemeente: 

voor elke kern wat wils

voorzieningen verspreid: 
basisvoorzieningen in alle 

kernen

volop aandacht voor ontmoeting en 
verenigingsleven: zelforganisatie door 

bewoners

gezamenlijk duurzame 
energie opwekken per kern

gezond buitengebied: 
landbouw in combinatie met wonen, 

werken en recreatie
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landbouw draagt bij aan bodem, 
water, natuur en biodiversiteit

inzet op toevoegen en 
aanpassen woningen binnen 
bestaand bebouwd gebied

inspelen op kansen voor 
recreatie en toerisme

netwerk aan wandel- en 
fietsroutes langs 
cultuurhistorische plekken



19



2020
recreatieve economie groeit 

aan westkant gemeente

station Lage Zwaluwe 
hoogwaardige OV-hub

nieuwbouw vooral aan 
oostzijde gemeente 

bestaand bedrijfsleven groeit
groen en gezond

versnelde verduurzaming 
industrie



Deelsessies

21

➔ In kleine groepen in gesprek

➔ Waar ziet u kansen? 

➔ Wat vindt u niet passend? 

➔ Wat mist u? Suggesties?

➔ Drie rondes van 30 minuten

➔ Doordraaien






