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De gemeente Moerdijk stelt dit jaar de omgevingsvisie op. De omgevingsvisie 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. Hoe ziet de gemeente Moerdijk eruit in 2040? Hoe willen we dan
wonen? Blijven de dorpen herkenbaar? Hoe houden we onze gemeente bereikbaar? Kunnen
bedrijven uitbreiden? Krijgt duurzaamheid een belangrijkere rol? Op dit soort vragen geeft de
omgevingsvisie van Moerdijk straks antwoord.
Deze vragen raken iedereen in de gemeente, jonge en oud, nu en in de toekomst. Daarom vinden we
het als gemeente belangrijk dat we met iedereen vooruit kijken naar de toekomst. Tijdens het eerste
Atelier Moerdijk 2040 op 8 februari 2022 gingen bewoners, ondernemers en samenwerkingspartijen
met elkaar in gesprek. Er deden 65 deelnemers mee aan het digitale atelier. Daarnaast waren er
circa 10 ambtenaren aanwezig. Ook waren enkele raadsleden en een wethouder aanwezig als
toehoorder.
Het Atelier startte met een plenaire presentatie over de omgevingsvisie, Omgevingswet en de
opbrengsten van een bewonersenquête en straatgesprekken. Vervolgens hielden we een interactieve
peiling via Mentimeter. Aan de hand van stellingen konden deelnemers aangeven hoe zij aankeken
tegen opgaven op het gebied van wonen, gezonde leefomgeving, voorzieningen, energietransitie,
economische ontwikkeling en buitengebied. De stellingen werden begeleid door enige context op de
opgave en mogelijke voor- en nadelen die aan de stelling verbonden waren. Deelnemers werd op het
hart gedrukt dat de stellingen nadrukkelijk een instrument voor het gesprek zijn, bedoeld om te
prikkelen en om verschillende mogelijke invalshoeken aan bod te laten komen. Vervolgens gingen de
deelnemers in kleine deelgroepen uiteen om aan de hand van de opbrengst van de peiling nader het
gesprek aan te gaan over de opgaven, kansen en ambities richting 2040 binnen de thema’s. De
avond had niet tot doel om het met elkaar eens te worden, maar om op te halen welke verschillende
geluiden leven op de verschillende thema’s. Dit verslag geeft beknopt de hoofdlijnen van de avond
weer.

Hoofdlijnen
➔

➔

De deelnemers waren erg tevreden over de toelichting op de omgevingsvisie, het proces en
de deelsessies. Hoewel fysieke bijeenkomsten de voorkeur hebben, lukte het ook digitaal
goed om het gesprek te voeren en ieder een zegje te laten doen tijdens de deelsessies. Het
resultaat was een avond met veel genuanceerde gesprekken en veel wederzijds begrip, ook
al waren de standpunten van de deelnemers soms heel verschillend.
Verschillende geluiden kwamen naar voren, maar in het algemeen geldt dat er veel begrip is
dat er keuzes gemaakt moeten worden richting de toekomst. Vaak zijn keuzes niet of-of
maar kunnen ze ook en-en zijn, als het maar duidelijk is welke koers we als gemeente varen
richting de toekomst. Goede communicatie richting alle partijen is belangrijk, want we
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hoorden vaak de roep om opgaven door het midden aan te vliegen: in samenspel tussen
overheid, inwoners en bedrijfsleven.
Hoewel de interactieve Mentimeter-peiling een goede eerste indruk geeft bij de voorkeuren
en wensen van de aanwezigen, is het belangrijk hierover met elkaar in gesprek te gaan. De
groep ging in kleinere deelsessies uiteen om de verschillende thema’s te bespreken. De
gespreksleiders noteerden de aandachtspunten en aanvullingen van deelnemers digitaal in
Mural. Op hoofdlijnen gaat het om de volgende punten:
◆ Het ontwikkelen van voldoende passende en betaalbare woningen is een
belangrijke opgave richting de toekomst. Dat bleek ook uit de enquête volgens de
helft van de respondenten. Deelnemers gaven mee dat het belangrijk is om aan de
eigen starters te denken. Wie wil blijven, moet ook de kans krijgen om te kunnen
blijven. Een deel van de aanwezigen zag een belangrijke functie voor de instroom
van nieuwe, jonge mensen, wat ook kan bijdragen aan het kunnen open houden
van voorzieningen. Ook was er aandacht voor doorstroming. Die kan bijvoorbeeld
op gang komen door voldoende seniorenwoningen te bouwen, waardoor er bij
verhuizingen ook weer woningen vrijkomen voor gezinnen en starters.
◆ Uit de enquête komt de gezonde leefomgeving als tweede, belangrijke opgave om
als gemeente op in te zetten. Deelnemers gaven aan vooral veel belang te zien in
de aanwezigheid van natuur en groen, als voorwaarde voor een gezonde
leefomgeving. Een aantal zag ook de inzet van techniek als een belangrijk
instrument, vooral bij preventie en het leveren van zorg in de toekomst.
◆ Over hoe het voorzieningenniveau het beste op peil kan blijven verschillen de
meningen. Enerzijds klinkt de wens voor aanwezigheid van basisvoorzieningen
(supermarkt en school) in alle kernen. Anderzijds kan een kern zonder
voorzieningen voorzien in een behoefte aan rust - waarvoor mensen bewust
kiezen! - en heeft men voor sterke, robuuste voorzieningen meer reistijd over. Het
is dan wel van belang dat de voorzieningen ook op afstand voor alle doelgroepen
bereikbaar zijn. Daarbij is er onderscheid tussen wat ouderen en jongeren nodig
hebben en kunnen bereiken. Ook hier klinkt een roep om deze opgave door het
midden aan te vliegen: grote kernen hebben meer nodig, maar neem de kleinere
kernen ook serieus. Zet op beiden in, zodat het elkaar versterkt.
◆ Deelnemers zien de energietransitie als de opgave waarin samenwerking tussen
inwoners, overheid en bedrijfsleven noodzakelijk is. Deelnemers zien ook dat er in
Moerdijk al heel veel gebeurt, zowel door bewoners als door het bedrijfsleven. Wel
is duidelijkheid over de koers en richting belangrijk. Als je als inwoners of
ondernemer wil investeren, is het van belang om te weten waar je aan toe bent en
waar de gemeente voor kiest. Denk ook aan het uitlijnen van subsidies en
regelingen en hier meer continuïteit in aanbrengen. Veel deelnemers zien voor de
overheid een rol als partij die een handreiking moet bieden aan wie wel wíl
meedoen met de energietransitie, maar (nog) niet mee kán doen.
◆ Waar de economische ontwikkeling in de enquête als een van de minst genoemde
opgaven uit de bus komt, leverde dit thema tijdens het Atelier interessante
gesprekken op. Kleine bedrijven moeten de ruimte krijgen in de gemeente
Moerdijk, terwijl grote bedrijven ook belangrijk zijn. Wel signaleren deelnemers dat
de grote industrie steeds meer op gespannen voet staat met de leefbaarheid. De
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vraag die dan ook opkwam is waar eventuele verdere ontwikkeling zou kunnen
plaatsvinden zonder teveel belasting op milieu en leefbaarheid op te leveren?
Deelnemers erkennen de veranderingen die op het buitengebied afkomen en zien
dat hier moeilijke keuzes voorliggen. Denk aan de nieuwe rol van landbouw op het
gebied van verduurzaming en circulariteit. Voor een deel zien deelnemers
Moerdijk als een agrarische gemeente. Dat betekent dat agrariërs en het
agrarische landschap belangrijk zijn voor de gemeente. Maar kunnen ze een rol
pakken in het behoud en onderhoud van het buitengebied door te innoveren? En
kan de kracht van de landbouw worden ingezet om het landschap te versterken?
Een ander deel ziet dat dergelijke kansen zoals met recreatie (het landschap
beleefbaar maken met fiets- en wandelroutes) al worden benut. Ook hier lijkt
sprake te zijn van een en-en-verhaal: recreatieve waarde en landbouw hoeven
elkaar niet te bijten.

Impressie: uitslag Mentimeter-peiling en Mural. Om de inhoud te lezen staat een grotere versie als
PDF in de bijlage.

Vervolg
Met alle input van dit eerste Atelier stellen de belangrijkste opgaven, kansen en ambities richting de
toekomst scherp. Dit jaar volgen er nog twee Ateliers waarin we steeds concreter naar de
omgevingsvisie toe werken. Eerst gaan we de koers bepalen naar de gewenste toekomst van de
gemeente aan de hand van ontwikkelscenario’s. Vervolgens stellen we een ontwerp-omgevingsvisie
op waar iedereen op kan reageren en aanscherpen. Zo werken we samen toe naar een mooie
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toekomst voor de gemeente Moerdijk in 2040. Tot slot stelt de gemeenteraad de omgevingsvisie
vast. Naar verwachting gebeurt dat in het eerste kwartaal van 2023. Op de hoogte blijven van de
voortgang kan via www.moerdijk.nl/omgevingsvisie en onze maillijst (aanmelden via
omgevingswet@moerdijk.nl).
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