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Uitleg omgevingsvisie gemeente Moerdijk 
Februari 2023 

 

Wat is een omgevingsvisie? 

 
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, jong en oud, nu en in de toekomst. Daarom kijken we 

vooruit, met iedereen in de gemeente Moerdijk die mee wil doen. Dit doen we in het kader van de 

omgevingsvisie die voor de hele gemeente maken.  

De omgevingsvisie is een belangrijk hulpmiddel 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, verkeer, 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.  
 

De planning is om in het voorjaar van 2023 een concept-omgevingsvisie gereed te hebben, die de 

gemeenteraad in het tweede kwartaal van 2023 kan vaststellen. Het opstellen van de 

omgevingsvisie doen we samen met onze inwoners, ondernemers, ketenpartners en 

maatschappelijke organisaties. ‘Samen gemeente Moerdijk mooier maken’ is daarbij het motto! 

 

In vier stappen naar de omgevingsvisie! 

 
We ontwikkelen de omgevingsvisie in vier fasen: 

 

1. In de eerste fase hebben we het bestaande beleid verkend en zijn we op zoek gegaan naar 

de dromen en ambities die leven in de gemeente Moerdijk. We analyseerden trends en 

ontwikkelingen die we op ons zien afkomen, nu en in de toekomst. In een Atlas Moerdijk 

2040 (document met kaarten, afbeeldingen en tekst) hebben we de Moerdijkse identiteit en 

kwaliteiten samengevat: hoe ziet gemeente Moerdijk er nu uit? Ook hebben we de 

belangrijkste uitdagingen, kansen, zorgen en dilemma’s in beeld gebracht en bepaald waar 

de grootste opgaven liggen. 

2. Vervolgens hebben we in de tweede fase onze koers bepaald naar de gewenste toekomst 

van de gemeente. Aan de hand van ontwikkelscenario’s hebben we met inwoners, 

ondernemers en andere partijen gesproken over mogelijke toekomsten voor Moerdijk. We 
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onderzochten wat de belangrijkste uitdagingen en ambities waren. En we hebben in beeld 

gebracht welke invloed verschillende keuzes hebben op onze leefomgeving. 

3. In de derde fase werken we toe naar het opstellen van de ontwerp-omgevingsvisie. Hierin 

geven we een invulling aan de gezamenlijke ambities. Iedereen kan reageren en het 

concept aanscherpen. Zo werken we samen naar een mooie toekomst voor Moerdijk in 

2040. 

4. In de laatste fase stelt de gemeenteraad de omgevingsvisie vast. We streven naar een 

compacte en beeldende omgevingsvisie die verbindt en uitnodigt. Zo willen we de 

gemeente Moerdijk nog een stukje mooier maken! 

 

Het processchema op de volgende pagina toont de stappen en resultaten per fase.  

 

3. Hoe betrekken we u? 

 

Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties 

In de gemeente Moerdijk doen we het samen. Wij zien onze inwoners, ondernemers en 

maatschappelijke organisaties als adviseurs bij het maken van de omgevingsvisie. Daarom 

informeren en betrekken we iedereen op verschillende momenten en manieren. Eerst vroegen we 

een brede groep inwoners, van jong tot oud wat zij waardevol en belangrijk vinden voor de toekomst 

van Moerdijk. Vervolgens werken we intensiever samen tijdens drie Ateliers Moerdijk 2040. Dit zijn 

drie bijeenkomsten in 2022  en 2023 waarin wij iedereen de kans geven mee te denken en samen 

plannen te maken voor een mooie toekomst. Dit doen we met een grote groep inwoners, 

ondernemers, maatschappelijke organisaties en medewerkers van de gemeente. Daarnaast 

betrekken we ook onze ketenpartners (zoals de GGD, het waterschap en buurgemeenten) op 

verschillende momenten in het proces.  

 

Gemeentelijke organisatie 

De omgevingsvisie gaat over veel thema’s zoals wonen, klimaat en energie, maar ook gezondheid, 

het sociale domein en veiligheid. We vinden het belangrijk om medewerkers van de gemeente 

onderdeel te maken van het proces. Zij zetten hun kennis en kunde in tijdens verschillende ateliers, 

waarin de integrale blik van de omgevingsvisie centraal staat. 

 

College en raad 

Tijdens het proces informeren en betrekken we de gemeenteraad en het college van burgemeester 

en wethouders actief. Elke fase sluiten we af met één of meerdere producten die informatief of 

besluitvormend aan de raad worden voorgelegd. Het is aan de gemeenteraad om de omgevingsvisie 

vast te stellen. 

 

Contactgegevens 

 

Nieuwsgierig naar dit proces of vragen over het verloop ervan? Neem dan contact op met Corina 

Segeren (corina.segeren@moerdijk.nl) of bezoek moerdijk.nl/omgevingsvisie.  
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