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INLEIDING

Het Land van Heusden en Altena: schatkamer tussen de rivieren, ruimte voor ontwikkeling
met kwaliteit
Welkom in de gezamenlijke (ruimtelijke) structuurvisie van de drie gemeenten Aalburg,
Werkendam en Woudrichem. Met deze structuurvisie leggen de gemeentebesturen van de
drie gemeenten de hoofdlijnen vast van het door hen gewenste ruimtelijke beleid richting
2025. Hierbij beseffen de drie gemeenten heel goed dat ze als gemeenten de realisatie van
het gewenste beleid niet alleen aankunnen. Goede initiatieven, die passen binnen de kaders van deze structuurvisie, zijn van harte welkom. De gemeenten willen deze graag ondersteunen, stimuleren en soms ook (mee) opstarten. Ongewenste ontwikkelingen willen
ze uiteraard graag voorkomen. Dat betekent dat ze keuzes moeten maken en dat doen de
gemeenten in deze structuurvisie.
Sturingsfilosofie
Een belangrijk uitgangspunt voor de opzet van deze structuurvisie vormt de sturingsfilosofie die de gemeenten voor de komende planperiode in de ruimtelijke ordening willen hanteren. Of, anders gezegd, welke regierol de gemeenten voor zichzelf zien. Het is om deze
reden dat de gemeenten voor alle vijf beleidsvelden die in hun onderlinge samenhang in
deze structuurvisie langskomen (wonen, voorzieningen, economie, omgeving en eigenheid, verkeer en mobiliteit) steeds vier vormen van gemeentelijke regie onderscheiden.
Het gaat dan om ruimtelijke ontwikkelingen die de gemeenten tot hun basisverantwoordelijkheid rekenen (moeten), ontwikkelingen die hun ambities betreffen (willen), ontwikkelingen die veelal van derden afkomstig zijn maar waarbij de gemeenten zo goed mogelijk kansen willen benutten (kunnen) en tenslotte ontwikkelingen die de gemeenten willen voorkomen omdat ze kwaliteiten en waarden aantasten (voorkomen). In de leeswijzer
in de volgende paragraaf, wordt dit verder toegelicht.
Ruimtelijk beleid helder in beeld, geen noodzaak tot nieuw ruimtelijk beleid
Een van de inhoudelijke hoofdvragen die ten grondslag ligt aan deze structuurvisie, is of
er noodzaak is om het vigerende ruimtelijk beleid van de drie gemeenten aan te passen.
Dan wel met nieuw beleid te komen, omdat het vigerend beleid daarin (nog) niet voorziet. Een belangrijke conclusie is dat de gemeenten ieder voor zich, maar ook kijkend naar
de samenhang van het ruimtelijk beleid op de schaal van het Land van Heusden en Altena,
met hun beleid op het goede spoor zitten. Er springen geen onderwerpen of thema’s uit
die om een radicale koerswijziging of nieuw beleid vragen. Een uitzondering hierop vormen wellicht projecten op het gebied van duurzame energie. De gemeenten staan hier
positief tegenover, maar vanwege de onbekendheid van en met de initiatieven, zullen de
gemeenten ieder initiatief individueel afwegen.
Het bovenstaande laat dus zien dat het ruimtelijk beleid consistent is. En dat de focus met
name gericht moet blijven op een consequente uitvoering van dat beleid.
Wat de uitvoering van het beleid zeker verder ondersteunt is dat deze structuurvisie al het
bestaande sectorale, ruimtelijk relevante beleid op een overzichtelijke manier bij elkaar
brengt. De digitale raadpleegbaarheid van deze structuurvisie, zowel in woord als in
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beeld, vinden de gemeenten van grote toegevoegde waarde voor de uitvoeringspraktijk.
Dat geldt ook voor de op een toegankelijke manier opgenomen digitale ‘doorklik-links’
naar relevante achterliggende beleidsnota’s. Daarmee kan worden gesproken van een
compleet product.
Natuurlijk zijn er wel zorgpunten. Zoals de huidige stagnatie van de woningbouwontwikkeling als gevolg van de economische crisis. Of de druk die deze crisis zet op de economische bedrijvigheid en het commerciële voorzieningenpakket in de regio. Tegelijkertijd
spelen de gemeenten hier goed op in, onder andere door keuzes te maken op het gebied
van prioritering, temporisering en fasering. En uiteraard voor zover ze daar zelf invloed op
kunnen uitoefenen.
Om een indruk te krijgen van de belangrijkste (ruimtelijke) aandachtspunten in deze structuurvisie, is daarvan hieronder een toelichting ‘in vogelvlucht’ opgenomen. Daarmee kunt
u snel een eerste indruk krijgen van de hoofdlijnen van beleid. Het gaat daarbij om de
volgende thema's:
1.
2.
3.
4.
5.

wonen
voorzieningen
economie
omgeving en eigenheid
verkeer en mobiliteit

1. Aandachtspunten Wonen
Voldoende passende woonruimte
Actuele bevolkingskrimp is in de regio niet aan de orde. Meerjarenprognoses laten groei
noch krimp zien voor de regio. Wel zal een verschuiving in leeftijdscategorie (afnemend
aantal jongeren, toenemend aandeel ouderen) optreden. Dat vraagt om een andere benadering van de woningmarkt. De hoeveelheid één- en tweepersoons huishoudens neemt
toe. Waarbij het erop aankomt deze doelgroep voldoende passende woonruimte te bieden, al dan niet in combinatie met (extramurale) zorg. Gelet op deze ontwikkelingen
wordt de prioriteit gelegd bij:
-

Woningen en woonomgevingen die het voor jongere huishoudens aantrekkelijk
maken in het Land van Heusden en Altena of in hun eigen kern te blijven wonen;
Woningen die mensen in staat stellen om ook in hun latere levensfase zo lang
mogelijk te blijven wonen in een voor hun ook sociaal passende woonomgeving.

Hiermee verandert ook de woonopgave, waarbij de kwaliteit van de woningvoorraad en
een goede differentiatie daarbinnen belangrijker wordt dan de kwantiteit. Hoewel de
gemeenten geen primaire verantwoordelijkheid hebben in het realiseren van een passende voorraad, willen en zullen ze wel een actieve rol spelen. Dit door geschikte planologische en juridische kaders voor transformatie of toevoegingen aan de voorraad mogelijk te
maken.
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Adequaat locatie aanbod voor wonen
Voor de planperiode richting 2025 is zowel op het niveau van de regio als geheel, maar
ook op het niveau van de afzonderlijke kernen voldoende plan- en locatievoorraad beschikbaar om adequaat in de uitbreidingsbehoefte voor wonen te kunnen voorzien. Er
doen zich hierbij in kwantitatieve zin geen knelpunten voor. Veel eerder is, zoals hiervoor
al geduid, de opgave de goede woningen aan de voorraad toe te voegen. De gemeenten
hanteren voor wat betreft de woningkwantiteit de provinciale woningbouwprognoses als
uitgangspunt.
Aandachtspunt is wel het in de Verordening Ruimte van de provincie met een ‘strakke’
contour aangeduide zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling aan de oostflank van de
kern Werkendam. In deze structuurvisie hebben de gemeenten daarvoor een ruimer zoekgebied opgenomen. Dit vanwege de komst van het Regionaal Bedrijventerrein en de ten
gevolge daarvan te verwachten verkeerstoename op de Dijkgraaf den Dekkerweg. Maar
ook vanuit de verwachting dat een groter aandeel van de woning(nieuw)bouw uiteindelijk terecht kan komen op deze uitleglocatie in plaats van op inbreidingslocaties in Werkendam zelf. De in dit gebied aanwezige kwel geldt daarbij uiteraard als beperkende factor bij het bepalen van de uiteindelijke plek die het meest geschikt is voor woningbouw in
Werkendam. In de komende jaren zal het proces om binnen dit ruimere zoekgebied tot
een meer definitieve locatiekeuze te komen nader worden uitgewerkt. Als dat noodzakelijk is zal daarbij ook een MER worden opgesteld om het keuzeproces te onderbouwen.
Toetsingskader uitbreiding woonfunctie buitengebied
Het landelijk gebied is een belangrijke kwaliteitsdrager voor het Land van Heusden en
Altena. Mede onder invloed van de ontwikkelingen in de agrarische sector (bv. Vrijkomende Agrarische Gebouwen, de zg. VAB’s), is in toenemende mate sprake van functietransformatie, onder andere naar woningbouw. Vanuit dit perspectief is een toetsingskader op hoofdlijnen voor ondermeer uitbreiding van de woonfunctie in het buitengebied in
de structuurvisie opgenomen. Dit om de kwaliteiten van het buitengebied en de omgevingskwaliteiten van de plek waar bouwplannen tot realisatie kunnen komen, te garanderen.
2. Aandachtspunten Voorzieningen
Veiligstellen aanbod basisfuncties in de kernen
De gemeenten hebben zich als taak gesteld om een aantal specifieke en nader benoemde
basisfuncties waar mogelijk voor hun inwoners te behouden. Het gaat dan om onderwijs
en onderwijsgerelateerde functies, maatschappelijke functies, zorg en locaties voor speelruimte. Dat betekent overigens niet dat in iedere kern alle functies (fysiek) aanwezig dienen te zijn, maar wel dat ze voor de inwoners van alle kernen bereikbaar blijven. Dat rekenen de gemeenten tot hun basisverantwoordelijkheid. Als zich hierbij kansen voordoen
om het draagvlak voor deze functies te vergroten door middel van bundeling van voorzieningen in multifunctionele accommodaties, dan zullen de gemeenten de planologische
kaders daarvoor realiseren. De gemeenten vinden het van belang duidelijk te maken dat
wanneer ze het hebben over ‘voorzieningen’, ze het met name hebben over de functie die
ze bereikbaar willen houden en niet over het gebouw waar die functie nu is gevestigd. Uit
een oogpunt van leefbaarheid gaat het namelijk vooral om het beschikbaar houden van
de functie.
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Voldoende maatschappelijke en zorgvoorzieningen op de schaal van de regio
De ambitie is om het bestaande aanbod aan maatschappelijke- en zorgvoorzieningen met
een regionale functie te blijven accommoderen. Niet is uit te sluiten dat in het gebruik
en/of de exploitatie in onderlinge samenhang tussen de gemeenten naar optimalisaties
moet worden gezocht. Dat willen de gemeenten ondersteunen, met het oog op het behoud van deze functies. Als dat aan de orde is, zullen de gemeenten bij nieuwe voorzieningen of functies met een regionale betekenis de locatiekeuze met elkaar afstemmen.
Een voorbeeld hierbij is het huidige gebrek aan voldoende verpleegplekken. De gemeenten willen dit oplossen door ruimte voor extra verpleegplekken in de kern Werkendam te
realiseren, uiteraard samen met de betreffende belanghouders.
3. Aandachtspunten Economie
Bedrijventerreinen
Het bedrijventerreinenbeleid, met daarin een gelaagdheid van lokaal gebonden terreinen,
sub-regionale terreinen (Veensesteeg Noord Aalburg, Bruine Kilhaven V Werkendam, Giessen Woudrichem) en het in ontwikkeling zijnde regionaal bedrijventerrein, voorziet adequaat in de marktvraag richting 2025. Het verder uitbreiden van lokale bedrijventerreinen
is niet aan de orde. De hiervoor aangeduide gelaagdheid van terreinaanbod maakt het
namelijk mogelijk steeds op het juiste schaalniveau de fysieke ruimte te bieden voor (vaak
al gevestigde) bedrijven met een uitbreidingsbehoefte. Schaalvergroting op een lokaal
bedrijventerrein is, als dat niet meer op de huidige bedrijfskavel kan, alleen mogelijk door
het combineren van meerdere kavels. Verplaatsing van lokale bedrijven naar het Regionaal Bedrijventerrein, kan leiden tot het vrijkomen van de huidige locatie. Als leegstand of
verloedering dreigt, zullen de gemeenten herontwikkelmogelijkheden waar mogelijk publiekrechtelijk proberen te vergroten. Wanneer actieve interventie gewenst is, zal samen
met de BOM naar een oplossing worden gezocht.
De gemeente Werkendam doet onderzoek naar de mogelijkheid tot realisatie van een
derde haven. Een eerste onderzoek in dit kader, onderzoek naar de nut en noodzaak,
heeft plaatsgevonden. Daaruit blijkt dat er op dit moment geen directe noodzaak is voor
een derde haven. Waarschijnlijk komt er in 2016/2018 een keerpunt indien de economie
dan weer aantrekt.
Ook de wet en regelgeving over verduurzaming van schepen is dan in werking getreden,
waarbij innovatie als aandachtspunt genoemd wordt voor vergroting van de kracht en
aantrekkelijkheid van de Werkendamse (en regionale) binnenhavens. Momenteel wordt
gewerkt aan een onderzoek naar de ruimtelijke haalbaarheid van een Derde haven. Eind
2013 is er meer duidelijk over de ruimtelijke haalbaarheid
Detailhandel
De regionale detailhandelsvisie van 2011 schetst het beleid voor detailhandel. Gestreefd
wordt naar een zo helder mogelijke structuur, waarin de winkelgebieden elk hun eigen
functie hebben en in de aangewezen concentratiegebieden clustering van voorzieningen
plaatsvindt met het oogmerk sterke, levensvatbare gebieden naar de toekomst te garanderen. Grote ingrepen worden niet voorzien maar wel willen de gemeenten initiatieven
van ondernemers, passend binnen de gestelde kaders, ruimtelijk faciliteren. Detailhandel
op bedrijventerreinen willen de gemeenten voorkomen, met uitzondering van een aantal
in paragraaf 3.2.3 nader benoemde terreinen.

8

Inleiding

Horeca
De Horecanota van 2011 schetst het beleid voor de horeca. Binnen de gestelde kaders op
het gebied van het woon- en leefklimaat willen de gemeenten horeca ruimtelijk faciliteren, vanuit de maatschappelijke en economische betekenis. Horecavestigingen in het buitengebied moeten bij voorkeur gekoppeld zijn aan een recreatieve voorziening, naast de
voorwaarde van een goede ruimtelijke inpassing. De drie gemeenten gaan terughoudend
om met 'losse' horecavoorzieningen in het buitengebied.
Toerisme en recreatie
In de visie en het actieplan toerisme en recreatie ‘Ongezien, Ongewoon en Ongekend’ van
april 2011 is het beleid voor de regio verwoord. Onderkend is het belang van toerisme en
recreatie voor de regionale economie en de identiteit van de gemeenten. Initiatieven van
ondernemers die bijdragen aan behoud en versterking van de landschappelijke en cultuurhistorische waarden en een goed woon- en leefklimaat zullen ruimtelijk worden gefaciliteerd. In het bijzonder richt de regio zich op dagtoeristen, verblijfsrecreanten, watersporters en groepen. Speerpunten zijn het Nationaal Park De Biesbosch, waterbeleving in
de regio, de vestingstad Woudrichem en cultuurhistorisch erfgoed.
Op het gebied van particuliere initiatieven rond toerisme en recreatie, willen de gemeenten qua benaderingswijze een verschil maken tussen kleinschalige en grootschalige ontwikkelingen. Kleinschalige initiatieven willen de gemeenten waar mogelijk faciliteren,
rekening houdend met een goede ruimtelijke en functionele inpassing. Aan grootschalige
ontwikkelingen willen de gemeenten alleen onder voorbehoud medewerking verlenen.
Verderop in de structuurvisie is dit verder uitgewerkt.
4. Aandachtspunten Omgeving en Eigenheid
Aandacht voor erfgoed
Onze regio kent een lange bewonings- en ontwikkelingsgeschiedenis. De regio staat bol
van zichtbare en onzichtbare relicten uit het verleden. Voor de meeste bewoners en bezoekers zijn de relicten uit de tijd dat de Nieuwe Hollandse Waterlinie nog van belang was
voor Nederland, het meest bekend. Wat minder bekend is, is dat in de regio meer dan 400
afzonderlijke archeologische vondsten zijn gerapporteerd. De gemeenten hebben de afgelopen periode gewerkt aan het letterlijk en figuurlijk ‘in kaart’ brengen van de cultuurhistorie. Dat doen de gemeenten in eerste instantie natuurlijk om te beschermen wat
waardevol is, maar tegelijkertijd ook om de ontwikkelingsruimte in het buitengebied te
definiëren.
Heldere ontwikkelingszones
Niet overal in het Land van Heusden en Altena willen de gemeenten hetzelfde toestaan.
Bepaalde ontwikkelingen verdragen zich goed op de ene plek, maar schaden de landschappelijke kwaliteit en cultuurhistorische waarden op de andere plek. Daarom hebben
de gemeenten een heldere zonering aangebracht binnen de regio, die de mogelijkheden
binnen de verschillende gebieden duidelijk maken.
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De gemeenten definiëren, naast het bestaande stedelijk gebied, zijnde de kernen en de
bedrijventerreinen, de volgende zones:
•

•

•

Primair agrarisch gebied: in dit gebied willen de gemeenten primair de openheid
handhaven. De gemeenten streven naar functies die extensief gebruik maken van dit
gebied, of intensief op een wijze die past in een landschappelijke omgeving zoals akkerbouw, vollegrondsteelt of grondgebonden veehouderij. Grootschalige nieuwe
ontwikkelingen die gepaard gaan met bebouwing zijn niet wenselijk op deze plek. In
dit gebied zijn landschappelijke en natuurlijke waarden aanwezig, juist vanwege de
openheid. Deze waarden willen de gemeenten graag behouden. Binnen deze zone
zijn een aantal bebouwingslinten aangegeven voor woningbouw in het kader van
Ruimte voor Ruimte (zie visiekaart).
Gemengde plattelandseconomie: in deze gebieden zijn mogelijkheden voor ontwikkelingen in de vorm van bijvoorbeeld Ruimte voor Ruimte, landgoederen en integratie
stad en land als bedoeld in de Verordening Ruimte van de provincie, toegestaan, mits
deze goed ingepast zijn in de groen-blauwe kwaliteiten op deze plek. Van oudsher
kenmerken deze zones zich door een kleinschalig landschap, met daarin de bebouwingsconcentraties, buurtschappen, werkgebieden, kernen en landschappelijke eenheden. Ontwikkelingen die dit kleinschalig landschap versterken, kunnen op basis van
deze structuurvisie doorgang vinden.
Noordwaard en Biesbosch: dit gebied ligt ten westen van de kern Werkendam. Het
betreft hier voornamelijk de Noordwaard en het Werkendamse gedeelte van de Biesbosch. Ontwikkelingen zijn in dit gebied niet vanzelfsprekend en staan altijd ten dienste van de natuur-, water- of landschapsontwikkelingen. In het Nationaal Park de Biesbosch voorzien de gemeenten slechts zeer beperkt ruimtelijke ontwikkelingen. De
ontwikkelingen in de polder Noordwaard ondersteunen de natuurontwikkeling na
ontpoldering op het gebied van recreatie, toerisme en landbouw en staan niet in contrast met het Deltaprogramma Ruimte voor de Rivier en/of de (hoog)waterveiligheid.

Zoeklocaties stedelijke ontwikkeling
In de Verordening Ruimte heeft de provincie Noord-Brabant locaties aangewezen als
zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling. Vanuit de functionele opbouw van de kernen en
de aanwezige waarden in het buitengebied, hebben de gemeenten deze locaties nader
bekeken. Dit heeft voor deze structuurvisie geleid tot de aanduiding van aanvullende locaties waar de gemeenten een stedelijke ontwikkeling in de nabije toekomst voor mogelijk
houden. Het gaat dan veelal om locaties die eerder al in beeld zijn geweest als mogelijke
stedelijke uitbreiding (veelal woningbouw), dicht tegen de kern gelegen en zeer beperkt
van omvang. Voor de kern Werkendam hebben de gemeenten een groter zoekgebied
aangegeven. De toekomstige groei van de kern Werkendam kan alleen maar gefaciliteerd
worden aan de oostzijde van de huidige kern. Wanneer dit aan de orde is, zal de gemeente Werkendam binnen het aangeduide gebied locatieonderzoek verrichten om te komen
tot de meest optimale uitbreidingsrichting van de kern Werkendam. Tot die tijd geeft onze structuurvisie alleen een uitbreidingsrichting aan.

5. Aandachtspunten Verkeer en Mobiliteit
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Verkeersveilige infrastructuur voor alle verkeersdeelnemers
Het beleid in het kader van het Verkeer en Vervoer Plan (GVVP) uit 2011 richt zich op het
optimaliseren van de bereikbaarheid, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid, in hun
onderlinge wisselwerking en samenhang. Daarbij dient opgemerkt te worden dat de gemeente Werkendam een eigen nota hanteert (de Kadernota Verkeer en Vervoer (2007))
maar wel betrokken is geweest bij de totstandkoming van het GVVP.
De bereikbaarheid voor het autoverkeer is in het algemeen goed, de verkeersveiligheid is
toegenomen, er zijn geen blackspots of ongevallenconcentraties. Dat neemt niet weg dat
er aandachtspunten zijn en blijven. Daarbij willen de gemeenten nieuwe ontwikkelingen
waar mogelijk laten bijdragen aan het oplossen van resterende knelpunten.
Nieuwe ontwikkelingen laten bijdragen aan oplossen bestaande knelpunten
De mogelijke verbreding van de A27 door Rijkswaterstaat zal de gemeente Werkendam
aangrijpen om meer ruimte te krijgen voor fort Altena, door verplaatsing van de Tol in
noordelijke richting. Verder wil Werkendam zich inzetten om tot verhoging van het viaduct bij de Kurenpolder te komen om de kern Hank verkeerstechnisch te ontlasten. In de
‘Ruimtelijke visie West Brabant 2030’ is, in de verwachting dat in de toekomst een spoorlijn Breda - Utrecht naast de A27 wordt aangelegd, voorzien in een station ‘Biesbosch’ ter
hoogte van de Tol. De wenselijkheid hiervan onderschrijven de gemeenten hier nogmaals
nadrukkelijk, al dient de exacte locatie nog nader onderzocht te worden. Wat de gemeenten echter willen voorkomen is dat verbreding van de A27 en de aanleg van een spoorlijn,
leidt tot het ontstaan van functionele ontwikkelingsassen van stedelijke functies, parallel
aan deze infrabundel. Dat zou namelijk het karakteristieke open karakter van het landschap en de beleving daarvan ernstig aantasten.
Gemeentespecifieke aandachtspunten zijn er in Aalburg, Werkendam en Woudrichem. In
Aalburg zoekt de gemeente naar een alternatieve ontsluiting van de Berenhoeksestraat
richting de Polstraat. Bij toekomstige ontwikkelingen aan de westkant van Aalburg wil de
gemeente een onderzoek uitvoeren naar een alternatieve ontsluiting tussen beide wegen.
In Werkendam is mogelijkerwijs in de toekomst de verkeersdruk en het gebruik door
landbouwverkeer van de Dijkgraaf den Dekkerweg een aandachtspunt. Dit in relatie tot
de realisatie van het Regionaal Bedrijventerrein, de verwachte toenemende recreatieve
functie van de Noordwaard en - indien dat zou gaan spelen - de aanleg van een derde
haven. In Woudrichem, tot slot, wordt gediscussieerd over een mogelijke omlegging van
de N322 ter hoogte van het dorp Almkerk. De gemeente neemt deel aan deze discussie,
maar ziet het initiatief hiervoor bij de provincie Noord-Brabant liggen. Woudrichem zal
actief meedenken en de belangen van haar burgers behartigen, wanneer de provincie
Noord-Brabant het verleggen van de N322 als project definieert.
Vormvrije m.e.r.-beoordeling
Het is van belang om goed te onderbouwen of een m.e.r. beoordeling (planmer) gekoppeld aan de intergemeentelijke structuurvisie Land van Heusden en Altena nodig is. Daarvoor moeten de volgende drie vragen beantwoord kunnen worden.
• Worden de drempelwaarden uit lijst D van het Besluit m.e.r. overschreden?
• Ligt de ontwikkeling in een kwetsbaar gebied?
• Zijn er belangrijke milieugevolgen?
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Vragen 1 en 3 kunnen met nee beantwoord worden. Uit het antwoord op vraag 2 volgt
dat de kwetsbare gebieden in de structuurvisie beschermd worden. Kortom, een planMER-procedure gekoppeld aan deze structuurvisie is niet noodzakelijk.

figuur: ligging van het visiegebied in zuidwest-Nederland
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MOETEN, WILLEN, KUNNEN EN VOORKOMEN

Basisinspanning (moeten)
Een aantal ontwikkelingen is van basisbelang om goed te kunnen wonen, leven, werken
en recreëren in het Land van Heusden en Altena. Voor deze ontwikkelingen moeten zo
weinig mogelijk belemmeringen bestaan.
Het beleid van de regio moet deze ontwikkelingen dus niet onnodig beperken. Ruimtelijke ontwikkelingen die naar de mening van de gemeenten in beginsel altijd zouden moeten kunnen plaatsvinden, zullen daarom mogelijk worden doorvertaald in bestemmingsplannen om onnodige procedurele belemmeringen te voorkomen.
Ambities (willen)
Sommige ontwikkelingen vinden de gemeenten van zodanig belang voor goed kunnen
wonen, leven, werken en recreëren in het Land van Heusden en Altena, dat zij daarin zelf
het voortouw willen nemen.
Deze ontwikkelingen behoren bij de ambities van de gemeenten, waarvoor ze bereid zijn
specifieke inzet te plegen. Dat wil zeggen dat het Land van Heusden en Altena specifiek
voor deze ontwikkelingen middelen, in de zin van geld of menskracht, op de begroting wil
reserveren.
Kansen benutten (kunnen)
Veel nieuwe ontwikkelingen ontstaan door initiatieven van derden (ondernemers, instellingen of burgers). Een goed voorbeeld daarvan is de Kanskaart Altena. De gemeenten
willen in staat zijn de kansen die zich door deze ontwikkelingen voordoen zo goed mogelijk te benutten ten behoeve van goed wonen, leven, werken en recreëren in de regio.
De gemeenten willen daarom in staat zijn deze ontwikkelingen en initiatieven van derden
te kunnen afwegen en daar waar nodig sturing te geven aan de kwaliteit van het initiatief. Zijn ze van voldoende betekenis voor de individuele gemeente of de regio en op welke wijze kan de individuele gemeente of de regio de kansrijke ontwikkelingen vervolgens
faciliteren en ondersteunen?
Bedreiging uitsluiten (voorkomen)
De regio kent een aantal kwaliteiten en waarden die van onderscheidend belang zijn voor
het goed wonen, leven, werken en recreëren in het Land van Heusden en Altena. Ze wil
daarom ontwikkelingen die deze kwaliteiten en waarden aantasten voorkomen.
Een deel van deze waarden wordt reeds beschermd door wettelijke kaders. Er zijn in het
Land van Heusden Altena echter ook waarden die momenteel niet, of onvoldoende door
wettelijke kaders worden beschermd, waarvoor de regio zelf de beleidsverantwoordelijkheid neemt.
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GEBRUIKSHANDREIKING - LEESWIJZER

De Structuurvisie Land van Heusden en Altena is niet opgebouwd als een "rapport" dat je
leest vanaf de inleiding tot het slotwoord. Het is vormgegeven als een gebruiksdocument
dat digitaal raadpleegbaar is. Want als de Structuurvisie is vastgesteld zal zelden de complete tekst worden geraadpleegd, maar is de gebruiker op zoek naar het relevante beleid
op bepaalde onderwerpen.
Om het structuurvisiebeleid toch overzichtelijk te kunnen aanbieden is het geordend naar
vijf hoofdbeleidsvelden en naar vier vormen van regie die de gemeenten daarbij voeren.
De vijf beleidsvelden zijn:
Wonen
Voorzieningen (commercieel en niet-commercieel)
Economie (bedrijven, agrarische bedrijven, toeristisch-recreatieve bedrijven)
Omgeving en eigenheid (waarden, kwaliteiten, identiteiten, fysieke omgeving)
Verkeer en mobiliteit
In de "kop" van elke rij zijn per thema de hoofdlijnen van beleid en trends en ontwikkelingen geformuleerd.
De vier vormen van gemeentelijke regie zijn:
1. Basisinspanning (beleid waarvan de gemeenten vinden dat ze dat zelf MOETEN
uitvoeren)
2. Ambities (beleid dat de gemeenten graag WILLEN realiseren)
3. Kansen benutten (beleid gericht op het slagvaardig KUNNEN benutten van initiatieven
van derden)
4. Bedreigingen uitsluiten (beleid gericht op het VOORKOMEN van ongewenste
ontwikkelingen)
De thema's en vormen van regie zijn ondergebracht in een matrix. Door één van de cellen
aan te klikken wordt het daarbij behorende beleid ontsloten.
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1.

WONEN

Hoofdlijnen van beleid Wonen
Het moet voor iedereen fijn wonen zijn in het Land van Heusden en Altena. Een leefbare
en fijne woonomgeving betekent een goede balans tussen vraag en aanbod voor wat betreft de woningvoorraad. Naast de kwantiteit is ook de kwaliteit van de woning, de directe woonomgeving en de dorpen van groot belang.
Kwaliteit vóór kwantiteit
De gemeenten in het Land van Heusden en Altena zullen in de toekomst de kwaliteit van
de woningvoorraad een belangrijkere rol geven ten opzichte van de kwantiteit. Woningen
moeten voorzien in de kwalitatieve behoefte gedurende de hele levensduur van de woning. De juiste woningen van de juiste kwaliteit bepalen de woon- en leefkwaliteit van de
wijken, dorpen en regio. Door het bieden van goede condities en het hanteren van de
juiste voorwaarden kunnen de gemeenten hier ook op sturen.
Ook de corporaties die in de regio actief zijn leggen meer en meer het accent op de kwaliteit van hun woningbestand.
Het aantal woningen dat toegevoegd moet worden aan de voorraad is afhankelijk van de
bevolkingsontwikkeling, waaronder de huishoudensontwikkeling en de verhuisgeneigdheid. De regie hierop vanuit de gemeenten is beperkt, zolang er geen sprake is van een
zodanig achterblijven van de woningvoorraad dat inwoners gedwongen worden te verhuizen naar een woning buiten de regio. Om tijdig in te kunnen spelen op demografische
ontwikkelingen kiezen de gemeenten nadrukkelijk voor het goed monitoren van de actuele vraag op de korte en middellange termijn. De provinciale woningbouwprognoses worden daarbij als uitgangspunt genomen door de gemeenten.
Demografische ontwikkelingen
Van belang, bij zowel de kwalitatieve als kwantitatieve ontwikkeling van de woningvoorraad, is om naar de toekomst toe rekening te houden met veranderingen in de bevolkingssamenstelling, zoals een afnemend aandeel jongeren en een toenemend aantal ouderen.
Vergelijking van de verwachte leeftijdsopbouw in de periode 2010 - 2040 laat de verschuivingen in de leeftijdsgroepen zien.
Kenmerkend voor de drie gemeenten is de dip in de leeftijdscategorie 25 - 35 ten opzichte
van het Brabants gemiddelde. Dat is een kenmerk van de bevolkingsopbouw die in veel
plattelandsgemeenten voorkomt. Dit is mede een gevolg van het verhuizen van thuiswonende kinderen ten behoeve van studie en werk en het op die andere locatie aangaan van
een relatie. Het binden van deze groep en het weer binnenhalen van jonge gezinnen (bijvoorbeeld na een studie) is belangrijk, omdat ze daarna meestal decennia lang in de gemeente blijven wonen. Gezinnen met schoolgaande kinderen zijn actief in de sportverenigingen. Ouders van deze schoolgaande kinderen willen ook vaak kadertaken in het voor
hun kinderen belangrijke verenigingsleven oppakken met regionale bestedingen in de
voorzieningen als gevolg. De sociale relaties tussen de kinderen, via school en verenigingsleven, draagt bij aan de regionale binding van de toekomstige generatie.

Hoofdstuk 1

17

Om deze voor de leefbaarheid belangrijke doelgroep te kunnen binden aan de regio zijn
twee elementen van belang:
Starters / jonge huishoudens een goede start bieden op de woningmarkt, omdat ze dan
minder vlug genoodzaakt zijn buiten de regio woonruimte te zoeken.
Voor jonge huishoudens met kleine kinderen een aantrekkelijk woonmilieu bieden, omdat
ze dan minder geneigd zijn te verhuizen vóór dat de kinderen naar school gaan en daarna
ook minder geneigd zijn om te verhuizen.
Starterswoningen zijn niet alleen betaalbare, maar vooral beschikbare woningen. In de
stad is veel aanbod aan woningen die minder aantrekkelijk zijn om lang te wonen. Maar
daardoor komen ze wel binnen enkele jaren weer beschikbaar voor starters op de woningmarkt. Dit type woningen komt in het Land van Heusden en Altena maar op beperkte
schaal voor. Vooralsnog zijn er voldoende woningen voor starters in de regio. De gemeenten blijven in hun woningmarktbeleid scherp op deze doelgroep om te voorkomen dat
starters die een woning zoeken aangewezen worden op de stedelijke gebieden buiten de
regio.
Een tweede belangrijke demografische ontwikkeling is het steeds ouder worden van mensen. De afgelopen 10 jaar is de levensverwachting met circa 3 jaar toegenomen. Deze toenemende levensverwachting gaat samen met een steeds vitalere bevolking op latere leeftijd. Daardoor kunnen mensen steeds langer zelfstandig blijven wonen. De vitale oudere is
een belangrijke factor in de leefbaarheid. Ze zetten zich stevig in voor de belangen van de
woon- en leefomgeving en participeren in tal van culturele activiteiten. Daarbij is de tegenwoordige oudere veel mobieler dan voorheen. Neveneffect van het langer zelfstandig
blijven wonen van ouderen is dat hun woningen ook later beschikbaar komen op de woningmarkt. De meeste aanpassingen in de woning zijn noodzakelijk in de laatste jaren van
iemands leven, omdat dan de vitaliteit afneemt. Vroegtijdig rekening houden met de
daarvoor belangrijke bouwkundige eisen maakt in een latere fase minder aanpassingen
noodzakelijk. De specifieke woon-zorgvraag treedt in een nog latere fase gedurende een
beperktere periode op.
Tot slot zien de gemeenten een ontwikkeling van huishoudensverdunning. De landelijk
actuele bevolkingskrimp is in het Land van Heusden en Altena nog niet van toepassing. De
meerjarenprognoses laten groei noch krimp zien voor de regio. Dat neemt niet weg dat
ook de regio zal vergrijzen in de komende jaren. Dit vraagt om een andere benadering
van de woningmarkt. De hoeveelheid één- en tweepersoons huishoudens zal toenemen.
Het is van belang dat ook voor deze doelgroep voldoende geschikte woonruimte wordt
aangeboden, al dan niet in combinatie met zorg. Zie hiervoor ook: een woningvoorraad
geschikt voor alle doelgroepen.
Trends
De huidige economische 'crisis' is een complicerende factor bij het zorg dragen voor een
op de bevolkingsontwikkeling afgestemde woningvoorraad en woningbouwproductie.
Woningen staan langer te koop, mensen stellen de stap om te verhuizen uit of verbouwen
hun huis (van uitstel komt dan afstel). Daarbij komt dat het voor starters op dit moment
erg moeilijk is om voldoende hypotheek te krijgen. Dit systeem van factoren leidt ertoe
dat de motor van de ruimtelijke ontwikkeling, de woningbouw, tot stilstand kan komen.
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Hierdoor worden er tevens minder middelen gegenereerd om (noodzakelijke) kwaliteitsinvesteringen te doen, bijvoorbeeld in de openbare ruimte, de groenstructuur of de sociaal-maatschappelijke voorzieningen.
Uitgangspunt voor het beleid ten aanzien van wonen is dat, in het kader van de leefbaarheid, de veranderingen in de aard en omvang van de woningvoorraad niet geënt worden
op de kwantiteit van de voorraad, maar op de kwaliteit en bereikbaarheid van de voorraad. Door in te zetten op kwaliteit en bereikbaarheid wil de regio een woningvoorraad
bieden die bijdraagt aan de sociale binding van mensen met de drie gemeenten, maar die
ook afgestemd is en bijdraagt aan de verschillende ruimtelijke karakteristieken van de
afzonderlijke kernen en het buitengebied.
Het beleid voor goed wonen en leven is uitgewerkt in vier vormen van beleid:
•
•
•
•

Een woningvoorraad geschikt voor specifieke doelgroepen
Invulling geven aan de prestatieafspraken
Woningbouwinitiatieven moeten bijdragen aan de woonkwaliteit
Verval van de woningvoorraad en woonomgeving voorkomen

1.1 Een woningvoorraad geschikt voor alle doelgroepen
In deze paragraaf beschrijven de gemeenten hun basisinspanning ten aanzien van het
thema wonen. Hieronder wordt een overzicht gegeven van het beleid waarvan de gemeenten vinden dat ze dat zelf MOETEN uitvoeren.
1.1.1 Voldoende passende woonruimte
Elke inwoner van het Land van Heusden en Altena moet in beginsel in staat zijn in zijn of
haar gemeente een passende woning te vinden. Passend ten aanzien van de aard van de
woning, de bereikbaarheid van de noodzakelijke voorzieningen, maar ook ten aanzien
van de betaalbaarheid. Het gaat hierbij zowel om passende woningen voor de eigen aanwas binnen de gemeente als om het faciliteren van de veranderende vraag als gevolg van
demografische ontwikkelingen. Gelet op de demografische ontwikkelingen en de huidige
samenstelling van de woningvoorraad wordt de prioriteit gelegd bij:
1. Woningen en woonomgevingen die het voor jonge huishoudens aantrekkelijk maken
in het Land van Heusden en Altena of in hun eigen kern te blijven wonen of te komen
wonen;
2. Woningen die mensen in staat stellen om ook in hun latere levensfase, of met een
beperking, zo lang mogelijk te kunnen blijven wonen in een voor hen ook sociaal passende woonomgeving;
De gemeenten hebben geen primaire verantwoordelijkheid in het feitelijk realiseren van
de passende woningvoorraad. Maar ze kunnen en willen wel een actieve rol spelen door
het stellen van geschikte planologische en juridische kaders om transformatie van of toevoeging aan de voorraad pro-actief mogelijk te maken (inspanningsplicht). Tevens hebben
de gemeenten in dit kader een actieve en stimulerende rol door (prestatie)afspraken te
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maken met woningcorporatie(s) en aanbieders van zorg/welzijn en maatschappelijke opvang.
1.1.2 Een driedelige woningmarkt
De drie gemeenten in het Land van Heusden en Altena hebben op bestuurlijk niveau onderzocht of het zinvol is om de regio aan te merken als één regionale woningmarkt en
daarover één regionaal woningmarktbeleid te voeren. De verhuisbewegingen tussen de
verschillende gemeenten zijn echter beperkt. Tevens heeft iedere gemeente een eigen
woningbehoefte die niet per definitie in een andere gemeente of zelfs een andere kern
op te lossen is. Op basis hiervan voert de regio géén gezamenlijk woningbouwbeleid. Bestuurlijk worden er uiteraard voortdurend zaken met elkaar afgestemd, waarbij het woningbouwbeleid ook ter sprake komt als daar aanleiding voor is. De gemeenten hanteren
de provinciale woningbouwprognoses daarbij als uitgangspunt.
1.1.3 Inbreidingen en uitleglocaties
De afgelopen jaren is een behoorlijk deel van het woningbouwprogramma gerealiseerd in
inbreidingslocaties. De gemeenten streven nog steeds naar het optimaal benutten van het
bestaand stedelijk gebied. Ze staan echter ook op het standpunt dat dit niet ten koste mag
gaan van de leefbaarheid en van de gebiedseigen ruimtelijke kwaliteiten van de kernen
en van het cultureel erfgoed. Naar verwachting zal daarom een groter aandeel van de
woningbouw de komende periode in uitleglocaties moeten worden gerealiseerd. Vanwege de veranderde inzichten is een (gedeeltelijke) heroverweging van de eerder daartoe in
de Structuurvisie-plus (2004) aangewezen locaties en de in de Verordening Ruimte van de
provincie vastgelegde gebieden gewenst. Deze heroverweging is aan de orde in Werkendam. Het zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling dat de gemeente Werkendam voor de
gelijknamige kern opneemt in deze structuurvisie, wijkt af van het zoekgebied uit de Verordening Ruimte. De gemeente Werkendam voorziet mogelijk ruimtelijke aandachtspunten op het moment dat een uitleggebied wordt gerealiseerd binnen de door de provincie
aangegeven contouren, wanneer ook andere ontwikkelingen doorgang vinden. De gemeente Werkendam wil het brede zoekgebied dat in deze structuurvisie is opgenomen, in
de komende jaren gaan verfijnen en uitwerken om een weloverwogen keuze te kunnen
maken die de beste ruimtelijke uitwerking heeft. Indien noodzakelijk, zal op het moment
van uitwerken en verfijnen tevens een MER worden opgesteld. Bij het bepalen van de definitieve plek voor woningbouwontwikkeling zal de gemeente Werkendam in het bijzonder aandacht besteden aan de bestaande kwelproblematiek en de (hoog)waterveiligheid.
Zie voor dit laatste onderwerp ook het kopje 'klimaatadaptie' in paragraaf 4.1.7
In de kern Genderen wijkt het in deze structuurvisie opgenomen zoekgebied stedelijke
ontwikkeling ook af van hetgeen in de provinciale verordening is opgenomen. In Genderen is het zoekgebied stedelijke ontwikkeling in de provinciale verordening gelegen aan
de noordzijde van de kern. Dit zoekgebied is verplaatst naar de zuidzijde van de kern.
Gelet op de historische groei van het dorp in zuidelijke richting en de belemmering van
bedrijven en infrastructuur aan de noordzijde is het zoekgebied verplaatst naar de zuidzijde van de kern. Landschappelijk is het zoekgebied daar ook beter inpasbaar vanwege de
beperkte zichtrelatie en de belemmering van de dijk aan de zuidzijde.
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1.1.4 Aanpassing van de woning aan veranderende wooneisen
De woonwensen van huishoudens veranderen in de tijd. Als de huidige woning onvoldoende mogelijkheden biedt voor die veranderde woonwensen staat men voor de keuze
om de bestaande woning aan te passen aan de veranderde wensen of te verhuizen. De
gemeenten in het Land van Heusden en Altena willen het veranderen van de woning, binnen randvoorwaarden, zo goed mogelijk faciliteren. Onder meer door planologisch meer
ruimte te bieden voor het realiseren van aan- of uitbouwen en de realisatie van bijgebouwen. Randvoorwaarden daarbij zijn wel het behoud van ruimtelijke karakteristieken van
de straat, de buurt en het dorp en van de kwaliteiten van het openbaar groen en van het
landschap. De relevante randvoorwaarden zullen via bestemmingsplanregels en, voor zover aanwezig, welstandbeleid worden vastgelegd.
De effecten van verbouwingen op de leefkwaliteit van de buren beschouwt de gemeente
primair als de wederzijdse verantwoordelijkheid van de burger, waar met goed nabuurschap oplossingen voor moeten worden gevonden.
1.1.5 Levensloopbestendig kunnen wonen
De gemeenten hechten er veel waarde aan dat mensen zo lang mogelijk in hun sociaalmaatschappelijke omgeving kunnen blijven wonen. Waar mogelijk zullen ze bij nieuwbouw of verbouwprojecten aansturen op levensloopbestendig bouwen. Door te sturen op
goed functionerende woonservicezones worden in brede zin de condities gecreëerd om zo
lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. Ook zullen zij gezondheidsaspecten
meewegen bij behoud van de kwaliteit van de woonomgeving.
Het zal niet altijd mogelijk zijn in elke kern geclusterde woonvoorzieningen voor ouderen
of hulpbehoevenden te realiseren. Het is dan van belang om, bijvoorbeeld kinderen, de
mogelijkheid te geven voor hun ouders te zorgen door middel van het in het huis nemen
van de ouders. Middels een mantelzorgregeling hebben de gemeenten dit reeds in diverse
bestemmingsplannen mogelijk gemaakt.
1.1.6 Behoud van kwaliteit van de woonomgeving
De gemeenten zijn zelf de eerst verantwoordelijke voor aanleg, beheer en onderhoud van
het openbare deel van de fysieke woonomgeving en hebben daarmee een actieve rol in
het behoud van de kwaliteit van de openbare ruimte en de volksgezondheid. Bij groot
onderhoud van de openbare ruimte zullen de gemeenten steeds bezien of en op welke
wijze, aan veranderde eisen ten aanzien van de woonomgeving op straat-, buurt- en wijkniveau inhoud kan worden gegeven.

1.2 Invulling geven aan prestatieafspraken
In deze paragraaf beschrijven de gemeenten hun ambities ten aanzien van het thema wonen. Hieronder wordt een overzicht gegeven van het beleid wat de gemeenten graag
WILLEN realiseren. De gemeenten zullen zich inspannen om dit beleid te realiseren.
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1.2.1 Prestatieafspraken
Het Land van Heusden en Altena is een gebied waar het prettig wonen is. In dit gebied
werken de gemeenten en de drie corporaties Woonlinie, Woonservice Meander en Woonstichting Land van Altena actief met elkaar samen om dit ook voor de toekomst te waarborgen. Om aan hun partnerschap vorm en invulling te geven, hebben de partijen met
elkaar regionale afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn in een prestatieovereenkomst
opgenomen en vormen het kader voor de te maken lokale en bilaterale afspraken en de
uitvoering. In deze regionale afspraken beschouwen de partijen het thema wonen in de
volle breedte, waarbij ook naar aanpalende gebieden als leefbaarheid, zorg en welzijn
wordt gekeken. Partijen staan een integrale aanpak voor waarbinnen de initiatieven die
zij ontwikkelen zoveel mogelijk op elkaar worden afgestemd en met elkaar worden verbonden, zodat zij elkaar kunnen versterken.
Daar bovenop kunnen de afzonderlijke gemeenten ook nog individuele afspraken maken
met de corporaties of ze hebben dat reeds gedaan.
1.2.2 Herstructurering woningbouw
Naar verwachting zal herstructurering van bestaand stedelijk gebied van de dorpen een
steeds grotere rol gaan spelen bij het geschikt maken en houden van de woningvoorraad
en de fysieke woonomgeving.
De corporaties zullen via monitoring bewaken welke woonlocaties op termijn hun concurrentiepositie op de lokale en regionale woningmarkt kunnen gaan verliezen, zodat ze
tijdig de noodzakelijke trajecten kunnen inzetten om deze gebieden weer aantrekkelijk te
maken voor de woningmarkt. Naar verwachting zijn dit de naoorlogse woonwijken. Deze
wijken zijn nu circa 50 jaar oud waarbij de vraag grootschalige renovatie of sloop en herontwikkeling aan de orde komt. Maar de daadwerkelijke uitvoering van renovatie en
herstructurering is primair een verantwoordelijkheid van de huiseigenaar. Voor de huurwoningen zijn dat de woningbouwcorporaties, waarmee prestatieafspraken hierover worden gemaakt. Een ieder heeft er belang bij dat zijn woning(en) voldoende aantrekkelijk
blijven voor de woningmarkt. Herstructurering kan zowel de renovatie van woningen betekenen als sloop en nieuwbouw. Deze afweging zal per herstructureringslocatie worden
gemaakt.
1.2.3 Particulier woningbezit
Herstructurering van particulier woningbezit is een specifiek aandachtspunt. Daar waar
mogelijk zullen de gemeenten aan de individuele huiseigenaar de ruimte bieden om zijn
woning aan te passen aan de veranderende wooneisen. Op deze wijze zal ook op particulier niveau herstructurering gestimuleerd worden. Wel zal daarbij nadrukkelijk gelet worden op de invloed van deze woningverbeteringen op de waarden (cultuurhistorisch, landschappelijk en stedenbouwkundig) van de woning en de woonomgeving.
1.2.4 Bijdragen aan de sociaal-maatschappelijk goede samenleving
De maatschappij ontwikkelt zich meer en meer individueel, waarbij ook vanuit de overheid de zelfredzaamheid en zelfverantwoordelijkheid van de burger centraal staat. Vanuit
de sociaal-maatschappelijke context van het Land van Heusden en Altena geven de ge-
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meenten daar een genuanceerde invulling aan. Zij onderschrijven de eigen verantwoordelijkheden van de burger ten aanzien van een goede en gezonde samenleving, maar zien
daarin ook een ondersteunende en faciliterende medeverantwoordelijkheid van de gemeenten, met name bij die groepen van de samenleving die daar zelf minder goed toe in
staat blijken. Zonder daarbij het initiatief en de eigen verantwoordelijkheden bij de burger weg te nemen.

1.3 Woningbouwinitiatieven moeten bijdragen aan de woonkwaliteit
In deze paragraaf beschrijven de gemeenten hoe zij kansen ten aanzien van het thema
wonen willen benutten. Hieronder wordt een overzicht gegeven van het beleid gericht op
het slagvaardig KUNNEN benutten van initiatieven van derden.
De gemeenten in het Land van Heusden en Altena willen de kansen die zich voordoen op
de woningmarkt zo goed mogelijk benutten. Zij zijn daarbij ook afhankelijk van initiatieven van marktpartijen (corporaties, commerciële ontwikkelaars, zorginstellingen, e.d.)
maar ook van particulieren. Allen hebben een eigen verantwoordelijkheid en een eigen
belang om woningbouwplannen op te stellen.
1.3.1 Inspelen op veranderende vraag: extramuralisering
Bij extramuralisering gaat het om zorg en begeleiding in zelfstandige woonruimten of
bijvoorbeeld om kleinschalige woonvormen in de wijk, zoals groepswoningen voor dementerenden, ouderinitiatieven voor (jong)gehandicapten, maar ook groepswonen voor
ouderen en/of eenpersoonshuishoudens. Het initiatief hiervoor kan zowel bij de zorgverlener liggen als bij de woningcorporatie of de belanghebbenden (of hun vertegenwoordigers) zelf. Maar ook het zorgen voor de eigen ouders in of om het eigen huis (mantelzorg)
valt onder de veranderende vraag ten aanzien waarvan de gemeenten een positieve
grondhouding aannemen.
Deels zal dit door de initiatiefnemers worden gerealiseerd door middel van woonservicezones met daarin een afgestemd aanbod van wonen, welzijn en zorg. De kans voor de
realisatie van woonservicezones (of andere combinaties van wonen-welzijn-zorg) is met
name gelegen in de bundeling van voorzieningen, geschikte woningen en daarmee een
voldoende concentratie van mensen met een zorgvraag te bereiken zodat er voldoende
draagvlak is om de voorzieningen daadwerkelijk te kunnen blijven leveren en op de lange
termijn in stand te kunnen houden. De gemeenten hechten groot belang aan een goede
extramurale zorg. Daar waar dit leidt tot accommodatievragen of bijzondere woonvormen
zullen de gemeenten daarbij binnen de ruimtelijke kwaliteitskaders planologisch faciliterend zijn. Dit geldt ook voor het faciliteren van inwoners die op korte termijn en gedurende een beperkte periode opvang nodig hebben. Daar waar het gaat om mantelzorg zullen
de gemeenten de mogelijkheden binnen de bestemmingsplannen, waar mogelijk, benutten.
Een deel van de inwoners zal op het einde van hun levensfase niet meer in staat zijn, ook
met externe ondersteuning, zelfstandig te kunnen blijven wonen. Een evenwichtig aanbod
van woonzorgvoorzieningen (zie ook bij voorzieningen) is daarvoor gewenst. De regio
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heeft daarbij al een inhaalslag gedaan en alleen in Werkendam ligt daarvoor nog een
opgave.

figuur: verstedelijking in het Land van Heusden en Altena

1.3.2 Toetsingskader voor woningbouwplannen in de kernen
De gemeenten in het Land van Heusden en Altena zullen plannen en initiatieven voor
woningbouw en herstructurering / renovatie van de bestaande woningvoorraad beoordelen op de bijdrage aan de kwaliteiten van de dorpen en bij de grotere dorpen de kwaliteit
van de woonbuurten waar dat bouwplan gerealiseerd gaat worden. Daarnaast worden
initiatieven en plannen beoordeeld op de bijdrage aan het vergroten en versterken van de
woningvoorraad voor de kwetsbare doelgroepen (bijvoorbeeld in het kader van de extramuralisering). Flexibel en levensloopbestendig bouwen is daarbij uitgangspunt, aangezien
op deze wijze (op termijn) meerdere doelgroepen kunnen worden bediend. Als criteria
hanteren de gemeenten:
•
•
•
•
•
•
•

De bijdrage aan de gewenste diversiteit van de opbouw van de woningvoorraad in de
dorpen;
De bijdrage aan de gewenste verhuisdynamiek (doorstroming, terugkeer oudinwoners) in de dorpen;
De bijdrage aan gewenste stimulering van prioritaire doelgroepen (starters / jonge
gezinnen en het zo lang mogelijk zelfstandig kunnen laten wonen van senioren);
De bijdrage aan de ruimtelijke karakteristiek en omgevingskwaliteit van de dorpen;
De wijze waarop rekening is gehouden met duurzaamheidsaspecten (energie, klimaat,
materiaalgebruik, parkeren, waterhuishoudkundige aspecten en milieuaspecten);
De wijze waarop rekening gehouden is met (hoog)waterveiligheid;
De verhouding bebouwing en openbare ruimte (recreatie, spelen, groene ruimte).
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1.3.3 Toetsingskader voor uitbreiding woonfunctie buitengebied
De gemeenten in het Land van Heusden en Altena zullen aan plannen en initiatieven voor
uitbreiding van de woonfunctie in het buitengebied alleen medewerking verlenen indien:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Het plangebied gelegen is een zone ‘zoekgebied stedelijke ontwikkeling’ of een zone
‘gemengde plattelandseconomie’.
Het een verbouwing of herontwikkeling van een bestaande gebouwde locatie betreft;
Er sprake is van nieuwbouw als vervanging van een te slopen woning;
Er sprake is van een Ruimte voor Ruimte woning;
Er sprake is van een Rood voor Groen constructie in de vorm van een nieuw landgoed;
De uitbreiding van de woonfunctie samengaat met een bedrijfsmatig herbenutten van
een voormalig agrarisch bedrijfsgebouw (VAB's), waarvan het bestemmingsvlak niet
groter is dan 5.000 m2 waarbij het aantal m2 bebouwing maatwerk is en van geval tot
geval bekeken dient te worden;
De woningen noodzakelijk zijn uit het oogpunt van een goede volkshuisvesting;
Er sprake is van woningsplitsing, of functiewijziging naar wonen ten behoeve van het
behoud van cultuurhistorisch waardevolle gebouwen;
De wijze waarop rekening gehouden is met (hoog)waterveiligheid.

In alle situaties dient het initiatief ook een bijdrage te leveren aan de kwaliteiten van het
buitengebied en de omgevingskwaliteiten van de plek waar dat bouwplan gerealiseerd
gaat worden. Daarbij mag de toevoeging van woonfuncties in het buitengebied niet leiden tot aantasting van bestaande bewoningsstructuren in het buitengebied. Uitgangspunt
is het behouden van de woonfuncties in de bestaande buurtschappen. Voor wat betreft
dit onderwerp zal er afstemming worden gezocht met de in ontwikkeling zijnde beleidsregel 'Landschappelijke kwaliteitsverbetering buitengebied' van de regio West-Brabant.
1.3.4 Toetsingskader huisvesting van arbeidsmigranten
De vraag naar arbeidskrachten in de land- en tuinbouw, de industrie en de bouw wordt
ten dele opgevangen door de inzet van arbeidsmigranten. Dat vraagt om structurele huisvestingsmogelijkheden. Een complicerende factor is het gegeven dat het deels een seizoensgebonden huisvestingsvraag is. De gemeenten beschouwen de specifieke seizoensgebonden tijdelijke huisvestingsvraag een primaire verantwoordelijkheid van de betreffende ondernemers. Ze zullen ondernemers in staat stellen op hun eigen erf te voorzien in
deze tijdelijke behoefte. De gemeenten hanteren hierbij de regionale beleidsnotitie 'huisvesting arbeidsmigranten' (september 2012). Daarbij zal nadrukkelijk worden toegezien
op de kwaliteit van deze huisvesting, zowel vanuit volkshuisvestelijk, maatschappelijk,
veiligheids- en volksgezondheidsoogpunt. De gemeenten zullen terughoudend zijn met
het toestaan van tijdelijke voorzieningen op of bij het erf in de vorm van kwalitatief laagwaardige bebouwing zoals bijvoorbeeld caravans. Daar waar sprake is van een structurele
vraag naar huisvesting van arbeidsmigranten die verder gaat dan seizoenshuisvesting,
wordt dit door de gemeenten en de corporaties gezien als een reguliere woningbouwopgave. Randvoorwaarden daarbij zijn dat deze oplossingen:
•
•

Ruimtelijk en landschappelijk verantwoord worden gesitueerd;
Leiden tot een volkshuisvestelijk verantwoorde situatie;
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•
•

Leiden tot een sociaal en maatschappelijk verantwoorde situatie;
Beheer en onderhoud privaatrechtelijk afdoende zijn geborgd.

1.4 Verval van de woningvoorraad en woonomgeving voorkomen
In deze paragraaf beschrijven de gemeenten hoe zij bedreigingen ten aanzien van het
thema wonen willen uitsluiten. Hieronder wordt een overzicht gegeven van het beleid
gericht op het VOORKOMEN van ongewenste ontwikkelingen.
1.4.1 Zorg voor de context van het wonen
De toekomst van wonen en woonomgeving wordt niet alleen bepaald door de woning en
de fysieke woonomgeving, maar ook door sociaal-maatschappelijke kwaliteiten. De gemeenten in het Land van Heusden en Altena willen daarom initiatieven die zodanige neveneffecten hebben dat zij deze sociaal-maatschappelijke kwaliteiten verstoren, voorkomen.
De zorg voor de fysieke woonomgeving is een basisverantwoordelijkheid van de gemeenten. Zij doen daarbovenop een beroep op de bereidwilligheid van de bewoners om voor
hun eigen woonomgeving te zorgen.
1.4.2 Ontwikkeling in de kwaliteit van de woningen
De kwaliteit van de woning is primair een verantwoordelijkheid van de eigenaar. De gemeente zal hierin alleen actief optreden indien een zodanig kwaliteitsverlies gaat optreden dat dit doorwerking heeft naar de algehele kwaliteit van de woonomgeving.

figuur: totaalkaart ‘Wonen’
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figuur: omgevingsvoorzieningen
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2.

VOORZIENINGEN

Hoofdlijnen van beleid Voorzieningen
De gemeenten streven naar een goede kwaliteit van de leefomgeving. Een goed en integraal aanbod aan functies draagt hier aan bij. De gemeenten willen liever niet spreken
over 'voorzieningen' omdat dit teveel een gebouw aanduidt. Het realiseren van functies
die de leefbaarheid vergroten is het belangrijkst. Verschillende functies kunnen geclusterd
worden in een voorziening (gebouw). In de huidige situatie zijn kleinschalige functies in
de meeste kernen aanwezig; de grootschalige functies en de bijbehorende voorzieningen
zijn veelal geconcentreerd gelegen in de grootste kernen van de regio. De gemeenten wil
de leefbaarheid in de kernen up-to-date houden en bevorderen. Dit is gediend met een zo
effectief mogelijke inzet van middelen, waaronder accommodaties. Er wordt echter niet
geforceerd vastgehouden aan het overeind houden van (meerdere) functies in alle kernen.
De gemeenten willen zich er wel voor inspannen om de nu aanwezige functies waar mogelijk te behouden. Voor de maatschappelijke functies hebben de gemeenten hiertoe uiteraard meer mogelijkheden dan voor commerciële of zorgvoorzieningen.
(Commerciële) functies Land van Heusden en Altena
Het winkelaanbod voor de dagelijkse boodschappen in het Land van Heusden en Altena is
ruim. Er is nog een groot aantal kernen dat een eigen supermarkt heeft. Alhoewel de omvang van verschillende supermarkten gering is, zijn het de trekkers van de dorpskernen.
Door de aanwezigheid van de supermarkt zijn ook de mogelijkheden voor
(vers)speciaalzaken groter.
Het recreatieve winkelaanbod is daarentegen beperkt aanwezig. De inwoners van de regio
zijn hiervoor sterk aangewezen op de verschillende binnensteden die rondom liggen. De
regio kent wel een relatief groot aandeel verspreide bewinkeling (op bedrijventerreinen,
in de wijk, etc.). Het gaat hier met name om winkels op het gebied van doelgerichte, laagfrequente aankopen.
Omgevingsfuncties
Naast de 'harde' functies zijn ook de gebruiksfuncties in de openbare ruimte, zoals parken,
groen, water, wandel- en fietspaden van belang. Zij stellen bewoners en bezoekers in staat
te bewegen, de identiteit en het karakter van de omgeving te beleven en de veranderingen van seizoenen te ervaren. De zorg voor deze functies maakt daarmee onderdeel uit
van het goede woon- en leefklimaat dat bijdraagt aan een prettige leefomgeving.
Trends
De functies in de kleinste kernen staan onder druk. Door het wegvallen van draagvlak in
de toekomst is het onmogelijk te garanderen dat alle kernen in de toekomst over al deze
functies kunnen blijven beschikken. Omdat een toereikend aanbod aan functies niet in alle
kernen meer te behouden is, zet de regio in op het realiseren van een duidelijke hiërarchie
tussen de kernen om de functies en bijbehorende voorzieningen wél bereikbaar en toegankelijk te houden. Als de "functies niet meer naar de mensen gebracht kunnen worden", wordt er sterker ingezet op de vraag "hoe de mensen naar de functies kunnen wor-
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den gebracht". Het op peil houden van de leefbaarheid in de kernen betreft dus eveneens
een mobiliteitsvraagstuk.
Het beleid voor maatschappelijke functies en functies voor goed wonen en leven is uitgewerkt in vier vormen van beleid:
• Veiligstellen van aanbod basisvoorzieningen binnen de drie gemeenten
• Minimale basisvoorzieningen per kern
• Initiatieven die voorzieningenstructuur versterken faciliteren
• Verlies laatste basisvoorziening in een kern voorkomen

2.1 Veiligstellen van aanbod basisvoorzieningen binnen de drie gemeenten
In deze paragraaf beschrijven de gemeenten hun basisinspanning ten aanzien van het
thema voorzieningen. Hieronder wordt een overzicht gegeven van het beleid waarvan de
gemeenten vinden dat ze dat zelf MOETEN uitvoeren.
2.1.1 Basisfuncties
De basisfuncties waarvoor de gemeenten in het Land van Heusden en Altena een (wettelijke) taak hebben voor hun grondgebied en jegens hun inwoners zijn:
•

•

•
•

Onderwijs- en onderwijsgerelateerde voorzieningen:
• Primair onderwijs, inclusief bewegingsonderwijs;
• Bibliotheek.
Maatschappelijke voorzieningen:
• Ontmoetingsruimtes;
• Jeugdwerk;
• Sportvoorzieningen;
Locaties voor en inrichting van speelruimte
Zorgvoorzieningen.

De gemeenten hebben zich als taak gesteld dat de bovengenoemde basisfuncties beschikbaar blijven voor de inwoners van het Land van Heusden en Altena. Dit betekent niet dat
in iedere kern alle voorzieningen aanwezig dienen te zijn, ze dienen wel voor de bewoners van alle kernen bereikbaar te zijn. Om dit te kunnen blijven realiseren, zal een groter
beroep op de sociaal-maatschappelijke mobiliteitsnetwerken worden gedaan (zoals vervoer naar maatschappelijke voorzieningen).
De gemeenten in het Land van Heusden en Altena zien het als hun basisverantwoordelijkheid om de kleine kernen van het Land van Heusden en Altena bereikbaar te houden, c.q.
functies voor deze kleine kernen bereikbaar te houden. Het hebben of bereikbaar houden
van bepaalde functies en voorzieningen is het vertrekpunt van sociale cohesie in de kernen. Voor de bereikbaarheid van functies en voorzieningen zijn buurtbussen beschikbaar
en een collectief vraagafhankelijk vervoersysteem dat open staat voor alle inwoners en
daarmee dus ook de functie van openbaar vervoer vervult. Hiermee biedt het Land van
Heusden en Altena openbaar vervoer aan van en naar plekken waar geen regulier open-
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baar vervoer komt of voor inwoners die niet in staat zijn (zelfstandig) gebruik te maken
van regulier openbaar vervoer. Op de kaart ‘openbaar vervoer’ wordt een indruk gegeven
van de doordringbaarheid van het openbaar vervoer in het Land van Heusden en Altena,
alsmede van de belangrijkste openbaar vervoersknooppunten.

figuur: openbaar vervoer

2.1.2 Zorgvoorzieningen
De gemeenten zien het realiseren van bereikbare zorgvoorzieningen als basisinspanning.
In overleg met zorgverleners en de regionaal werkende corporaties geven de gemeenten
invulling aan het zorgvoorzieningenbeleid. De ambitie is om de bestaande zorgvoorzieningen in de kernen te behouden en indien gewenst te laten uitbreiden of groeien. Dit is
het basisniveau.
2.1.3 Woonserviceszones
Extramuralisering van de zorg is een trend die zich de komende jaren zal doorzetten. Een
belangrijke ontwikkeling daarbij zijn de woonservicezones. In een woonservicezone zijn
voorzieningen en diensten aanwezig zodat ook mensen met een zorgvraag in dat gebied
kunnen blijven wonen. Belangrijk kenmerk van een woonservicezone is de combinatie van
een steunpunt voor zorg- en welzijnsvoorzieningen, aangepaste en aanpasbare woningen
en een toegankelijke, sociaal veilige en verkeersveilige woonomgeving. Een woonservicezone moet mensen die nu nog veelal binnen de muren van een zorginstelling zijn gehuisvest in staat stellen zelfstandig in een dorp of wijk te blijven wonen. Het gaat dan om ouderen met een indicatie voor zorg, verstandelijk en lichamelijk gehandicapten en (ex)psychiatrische cliënten. De gemeenten zien het realiseren van woonservicezones als basisinspanning.
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2.2 Minimale voorzieningen per kern, voldoende voorzieningen in de
regio
In deze paragraaf beschrijven de gemeenten hun ambities ten aanzien van het thema
voorzieningen. Hieronder wordt een overzicht gegeven van het beleid waarvan de gemeenten het graag WILLEN realiseren. De gemeenten zullen zich inspannen om dit beleid
te realiseren.
2.2.1 Minimale functies per kern
De gemeenten streven er naar in elke kern een zo goed mogelijk niveau aan functies te
behouden. De gemeenten zien voor zichzelf geen taak ten aanzien van het (economisch)
in stand houden van commerciële functies. Wel zullen ze waar mogelijk planologische
belemmeringen wegnemen indien die behoud van commerciële functies onnodig belemmeren. Uiteraard blijven algemene kwaliteitsdoelstellingen daarbij van toepassing.
Wat betreft de niet-commerciële functies streven de gemeenten naar het in elke kern in
stand houden van een ontmoetingsplek. Dit streven betekent niet dat de gemeenten in
elke kern een zelfstandige gebouwde voorziening gaan of blijven exploiteren. Deze ontmoetingsplek kan op allerlei wijzen worden ingevuld. Per kern zal daarbij steeds sprake
zijn van maatwerk. Daarbij zal ook steeds gezocht worden naar mogelijkheden om voor
de dorpsidentiteit belangrijk cultuurhistorisch erfgoed daarbij met een win-win situatie te
betrekken. Dit beleid geeft inhoud aan de wens van de regio om te streven naar het behoud van functies in plaats van het behoud van (gebouwde) voorzieningen.
2.2.2 Voldoende voorzieningen in de regio
De gemeenten hebben de ambitie om binnen de regio een zo breed mogelijk aanbod aan
functies en voorzieningen te kunnen blijven aanbieden. Zij richten zich daarbij op:
• Voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs, door:
• Beschikbaar houden van voor regionaal onderwijs belangrijke locaties;
• Goede aansluiting met het openbaar vervoer realiseren;
• Veilige fietspaden aanleggen in de omgeving van de schoollocaties.
• Sportaccommodaties, door:
• Bestaande lokale sportaccommodaties waar mogelijk in stand te houden door
het gebruik en de exploitatie in samenhang te optimaliseren;
• Te onderzoeken of nieuwe sportaccommodaties primair gericht kunnen worden op gemeenschappelijk c.q. intergemeentelijk gebruik.
• Culturele voorzieningen, door:
• Bestaande culturele voorzieningen waar mogelijk in stand te houden door het
gebruik en de exploitatie in samenhang te optimaliseren;
• Daarbij maximaal de toeristisch-recreatieve potenties te benutten.
• Zorgvoorzieningen, door:
• Overleg te plegen met zorgaanbieders en marktpartijen.
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2.2.3 Grensoverschrijdende voorzieningen
In de regio wordt zoveel mogelijk gezocht naar onderlinge afstemming bij het realiseren
van functies of voorzieningen. De gemeenten stemmen de realisatie van deze nieuwe
functies of voorzieningen vooraf af met de andere gemeenten in de regio. Waar mogelijk
willen de gemeenten voorzieningen of functies (doen) realiseren die een intergemeentelijk of regionaal karakter in zich hebben.
Aan de zuidoostzijde van de kern Sleeuwijk (omgeving de Nieuwe Roef) ligt een gebied
dat zich vanwege de aanwezigheid van bestaande sportfuncties leent als zoeklocatie voor
eventueel te verplaatsen of nieuwe sportvoorzieningen.
2.2.4 Specifieke voorzieningen: verpleegzorg
In de regio is aantoonbaar gebrek aan verpleegzorg. De gemeenten willen dit oplossen
door actief extra verpleegplekken te (doen) realiseren in de kern Werkendam.
2.2.5 Bijdragen aan de sociaal-maatschappelijk goede samenleving
De maatschappij ontwikkelt zich meer en meer individueel, waarbij ook vanuit de overheid de zelfredzaamheid en zelfverantwoordelijkheid van de burger centraal staat. Vanuit
de sociaal-maatschappelijke context van het Land van Heusden en Altena geven de gemeenten daar een genuanceerde invulling aan. Zij onderschrijven de eigen verantwoordelijkheden van de burger ten aanzien van een goede en gezonde samenleving, maar zien
daarin ook een ondersteunende en faciliterende medeverantwoordelijkheid van de gemeenten, met name bij die groepen van de samenleving die daar zelf minder goed toe in
staat blijken. Zonder daarbij het initiatief en de eigen verantwoordelijkheden bij de burger weg te nemen.

2.3 Initiatieven die voorzieningenstructuur versterken faciliteren
In deze paragraaf beschrijven de gemeenten hoe zij kansen ten aanzien van het thema
voorzieningen willen benutten. Hieronder wordt een overzicht gegeven van het beleid
gericht op het slagvaardig KUNNEN benutten van initiatieven van derden.
2.3.1 Initiatieven uit de gemeenschap
De meeste functies en voorzieningen worden aangeboden door particuliere ondernemers
of instellingen. Hieronder valt ook een toenemend aantal kleinschalige zorgvoorzieningen
zoals zorgboerderijen. In beginsel willen de gemeenten meewerken aan het faciliteren van
commerciële en maatschappelijke initiatieven die leiden tot het verbeteren van de leefbaarheid en verbetering van het voorzieningenpatroon. Bij commerciële initiatieven zullen
de gemeenten vooral planologische medewerking verlenen, bij maatschappelijke initiatieven kan het zijn dat een van de gemeenten ook (mede)verantwoordelijk is voor het realiseren van het initiatief. De rol van de gemeenten zal dus per initiatief verschillen. De ge-
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meenten hanteren wel een aantal criteria waaraan de initiatieven moeten voldoen om het
initiatief een ‘kans’ voor het Land van Heusden en Altena te laten zijn:
• Hun functionele bijdrage aan het totale voorzieningenpatroon van het Land van
Heusden en Altena;
• Inpasbaarheid in maat en schaal in de omgeving;
• De effecten op andere functies in de omgeving;
• De milieueffecten op de omgeving, waaronder de volksgezondheid;
• Effecten op het verkeer en de parkeerbelasting;
• Economische duurzaamheid (is het een voorziening of functie die een goede basis
vindt in het dorp en daardoor toekomstwaarde heeft?).
2.3.2 Bundeling van functies
Het voorzieningenniveau staat met name in de kernen Uppel, Waardhuizen, Meeuwen,
Eethen en Babyloniënbroek onder druk. Om meer draagvlak voor, met name maatschappelijke, voorzieningen te verkrijgen en hiermee de levensvatbaarheid te verhogen van de
voorzieningen, zien de gemeenten kansen in de bundeling van functies van meerdere
commerciële en niet-commerciële partijen in multifunctionele accommodaties.
Op de locaties die geschikt zijn voor bundeling, schept de betreffende gemeente, waar
mogelijk, de planologische kaders (met name binnen bestemmingsplannen), om de functionele samenvoeging daadwerkelijk te kunnen realiseren. Geschikte locaties zijn locaties
met:
Voldoende fysieke ruimte voor de vestiging van diverse functies, met bijbehorende aspecten zoals parkeren;
Reeds aanwezige maatschappelijke functie(s);
Goed bereikbaar voor de gebruikers (zowel op het niveau van het Land van Heusden en
Altena als op locatieniveau).
2.3.3 Kleinschalige zorgvoorzieningen
Dit type voorzieningen, waarvan het initiatief veelal ligt bij een groep bewoners, wordt
door de gemeenten in de bestaande kernen als initiatief ondersteund en positief benaderd. Er wordt echter wel op draagvlak getoetst om leegstand en achteruitgang van de
leefbaarheid te voorkomen. Zorgboerderijen worden eveneens positief benaderd. De realisatie van een zorgboerderij moet echter wel bijdragen aan de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit ter plekke.

2.4 Verlies laatste basisvoorziening in een kern voorkomen
In deze paragraaf beschrijven de gemeenten hoe zij bedreigingen ten aanzien van het
thema voorzieningen willen uitsluiten. Hieronder wordt een overzicht gegeven van het
beleid gericht op het VOORKOMEN van ongewenste ontwikkelingen.
Met name in Uppel, Waardhuizen, Meeuwen en Eethen staat het voorzieningenniveau
onder druk. De gemeenten hebben slechts beperkt invloed op het al dan niet vestigen van
commerciële voorzieningen. Wel kunnen zij invloed uitoefenen op de aanwezigheid van
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de basisvoorzieningen en -functies waarvoor zij een verplichting hebben (zoals bijvoorbeeld onderwijs en bepaalde vormen van zorg). De gemeenten willen voorkomen dat de
leefbaarheid van de kleine kernen achteruit gaat en met name de laatste basisvoorziening
verloren gaat. Minimaal moeten basisvoorzieningen bereikbaar blijven voor de doelgroepen uit alle kernen.
• Maar niet in elke kern zal op termijn wat er nu is handhaafbaar blijven. De druk op
het voorzieningenniveau heeft de onderstaande concrete bedreigingen tot gevolg:
• Leegstand van accommodaties, ten gevolge van vertrek van, of beëindiging van de
dienstverlening door maatschappelijke instellingen; met name in de kleinere kernen;
• Leegstand van commerciële ruimten als gevolg van faillissementen of verhuizing van
ondernemingen (winkels, horeca, toerisme, recreatie);
• Toenemende reisafstanden naar grotere voorzieningencentra;

De gemeenten willen met hun overheidshandelen zo goed mogelijk voorkomen dat bovengenoemde bedreigingen optreden. In deze bijlage wordt aangegeven welke functies,
per kern en gemeente, wenselijk zijn.
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3.

ECONOMIE

Hoofdlijnen van beleid Economie
Economische activiteiten zijn een belangrijke basis voor het goed kunnen wonen en leven
in het Land van Heusden en Altena. Economische activiteiten zorgen voor werkgelegenheid en voor investeringen in de regio. Ondernemers moeten in staat zijn deze investeringen te doen. Economisch gezien heeft de regio drie profielen:
•

•
•

De activiteiten die gekoppeld zijn aan de belangrijke ligging aan grote infrastructuren,
van oorsprong de rivieren, watergebonden bedrijvigheid maar tegenwoordig ook het
hoofdwegennet;
De activiteiten die gekoppeld zijn aan de fysieke kenmerken van de regio, van oorsprong de landbouw en in toenemende mate toerisme en recreatie;
De activiteiten die samenhangen met de verzorgende functies, zoals detailhandel,
onderwijs, zorg en de overheid, die ook belangrijk zijn voor de lokale werkgelegenheid.

Ambitie vastgelegd
Het ambitieniveau van de gemeenten is ‘Bovengemiddelde economische groei, rekening
houdend met de waardevolle kenmerken van het gebied’. Het ambitieniveau is enerzijds
dus gericht op bovengemiddelde economische groei, anderzijds op benedengemiddelde
‘verstedelijking’ van het landschap. Ondernemers en gemeenten zullen samen aan de slag
moeten om het gewenste ambitieniveau te realiseren. Ondernemers zullen de economische groei moeten realiseren terwijl de gemeenten een faciliterende rol hebben.
De gemeenten hebben hun ambitie neergelegd in een aantal gewenste resultaten voor
2020:
• Groei van de werkgelegenheid die hoger is dan het landelijk gemiddelde;
• Lagere uitgaande pendel;
• Blijvend hoog aantal starters;
• Blijvend lage werkloosheid.
Voldoende ruimte om te ondernemen en een proactieve opstelling zijn enkele aspecten
die van belang zijn om het gewenste ambitieniveau te realiseren.
Dat kan alleen als ondernemers, instellingen en organisaties in staat zijn te kunnen blijven
functioneren en zich waar mogelijk te ontwikkelen in het Land van Heusden en Altena.
Dat betekent dat ze in staat moeten zijn de daarvoor benodigde investeringen in hun bedrijf of organisatie te doen en daar ook de fysieke ruimte voor moeten kunnen hebben.
De gemeenten willen niet sturen op de vraag óf een bedrijf wel of niet ontwikkelingsruimte moet krijgen, maar op welke wijze een bedrijf die ontwikkelruimte kan krijgen.
Daarbij zullen de ruimtelijke effecten van de bedrijfsontwikkelingen in verhouding moeten staan tot de andere kwaliteiten die van belang zijn voor het Land van Heusden en
Altena.
Voor een bovengemiddelde economische groei zullen ook startende bedrijven optimaal
worden gefaciliteerd om zich in het Land van Heusden en Altena te ontwikkelen.
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De gemeenten verwachten dat, door dit breed te faciliteren, het bedrijfsleven ook in staat
is transities door te voeren naar nieuwe vormen van werkgelegenheid. Deze transitie biedt
ook kansen voor dat deel van de beroepsbevolking dat nu nog buiten de regio werkzaam
is, bijvoorbeeld het aantrekken van hoger opgeleiden.
Bedrijven van buiten de regio zijn altijd welkom, mits zij een passende plek op de bestaande terreinen kunnen vinden. Bedrijven van buiten de regio kunnen eveneens, op
basis van het vastgestelde uitgiftebeleid, grond verkrijgen op het Regionale Bedrijventerrein (RBT) als ze een aantoonbare meerwaarde voor de reeds gevestigde bedrijvigheid
hebben.
Om de economische doelstellingen te bereiken voeren de gemeenten samen een regionaal
economisch beleid, uitgewerkt in het Economisch Actieprogramma Land van Heusden en
Altena.
Bedrijvigheid
De meeste ondernemers hebben een sterke band met de kern waar zij momenteel gevestigd zijn. Zij zijn daar ooit ontstaan, de ondernemer woont er zelf en een deel van het
personeel komt er vandaan. Als er uit ruimtelijke of economische overwegingen verplaatsing noodzakelijk is zoekt men dat binnen een zo kort mogelijke afstand. Vooral voor veel
jong personeel en lager geschoold personeel is een woon-werkafstand van maximaal enkele kilometers belangrijk. En uiteraard voor bedrijven die veel gebruik maken van parttime personeel.
De gemeenten sturen daarom op het maximaal kunnen faciliteren van de ontwikkelingsbehoefte van de bedrijven. Uiteraard steeds in afweging tot andere maatschappelijke en
ruimtelijk kwalitatieve belangen. Om bedrijven met een grotere ruimteclaim goed te kunnen faciliteren ontwikkelen de gemeenten, naast hun eigen reeds bestaande subregionale
bedrijventerreinen, een gezamenlijk regionaal bedrijventerrein.
De gemeenten willen en kunnen bedrijven van buiten de regio, die zich willen vestigen in
vrijkomend bestaand bedrijfsonroerend goed, niet belemmeren. Ten aanzien van uitgifte
van nieuw terrein aan bedrijven van buiten de regio zijn de gemeenten terughoudend,
tenzij dat bedrijf een substantiële bijdrage levert aan het werkgelegenheidsprofiel van het
Land van Heusden en Altena.
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figuur: bedrijvigheid

Detailhandel
Ten aanzien van detailhandel richten de gemeenten hun beleid op het bieden van een zo
goed mogelijke consumentenverzorging voor de inwoners van het Land van Heusden en
Altena en een sterk ondernemingsklimaat voor ondernemers, waarbij een rendabele exploitatie van de onderneming mogelijk is met perspectief voor de langere termijn. De consumenten uit het Land van Heusden en Altena moet een zo compleet mogelijk basisaanbod worden geboden. Naar de toekomst toe wordt gestreefd naar een heldere structuur,
waarin de verschillende winkelgebieden een eigen functie hebben. Hierbij wordt zoveel
mogelijk gestuurd op clustering van de voorzieningen in de aangewezen concentratiegebieden. Op deze manier ontstaan naar de toekomst ook sterke, levensvatbare gebieden
(meerwaarde voor de consument én ondernemer). Voor deze gebieden is het niet het streven om grote ingrepen te doen, maar om sterker in te zetten op afstemming op het koopgedrag van de consument. Het beleid ten aanzien van detailhandel is verwoord in de regionale Detailhandelsvisie (maart 2011). Voor zover ruimtelijk relevant, is het beleid doorvertaald in deze structuurvisie.
Horeca
Horeca vervult een belangrijke maatschappelijke en economische functie in het Land van
Heusden en Altena. Enerzijds beleven we plezier aan horeca-activiteiten, anderzijds kan
het consequenties hebben voor het woon- en leefklimaat. Het economische belang van de
horecasector in de regio is groot. Horeca heeft betekenis voor de aantrekkelijkheid van de
diverse kernen, is een grote werkgever en draagt bij aan het imago van de regio. In de
Horecanota Aalburg, Werkendam en Woudrichem (augustus 2011) is het beleid geschetst
ten aanzien van horeca-activiteiten in de regio. In de nota zijn bepalingen opgenomen ten
aanzien van de exploitatie, sluitingstijden, festiviteiten (incidenteel en collectief), het tijdelijk gedogen van horecaondernemingen en onder andere handhaving. Voor zover ruimtelijk relevant, is het beleid doorvertaald in deze structuurvisie.
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Toerisme en recreatie
Het Land van Heusden en Altena is een bijzonder gebied: omgeven door rivieren, dicht
tegen de Randstad, maar zonder grote plaatsen, nog steeds een landelijk en agrarisch
karakter en een groot en bekend Nationaal Park (NP) De Biesbosch. Met uitzondering van
het Nationaal Park De Biesbosch en de vestingstad Woudrichem is het gebied op toeristisch gebied vrij onbekend.
De laatste jaren neemt recreatie en toerisme wel geleidelijk toe in de regio. Dit komt met
name door de aanwezigheid van De Biesbosch en vanwege de rust en de ruimte in de regio. De Biesbosch trekt veel bezoekers. Maar zij combineren dit bezoek nog in onvoldoende mate met een bezoek aan de waarden die het Land van Heusden en Altena met name
op het vlak van cultuurhistorie en landschapsbeleving te bieden heeft.
De vier kernwaarden die de identiteit van het Land van Heusden en Altena het meest treffend beschrijven, zijn:
• Blauw (natuurlijk);
• Divers (verrassend);
• Sober (eerlijk);
• Kleinschalig (menselijk).
Op basis van bovenstaande kernwaarden wordt de identiteit van de regio als volgt beschreven:
Het Land van Heusden en Altena is een natuurlijke en verrassende, kleinschalige oase van
rust midden in Nederland. Het is in meerdere opzichten ook een bijzondere regio: een
eiland van eilandjes, een eiland van en voor ontspanning, letterlijk een eiland in Brabant.
Vanuit deze identiteit werken de gemeenten aan hun gewenste imago en het (economisch) versterken van de recreatieve en toeristische sector in de regio.
Hoofddoelstellingen van beleid voor toerisme en recreatie zijn:
• Het zoveel mogelijk uniform uitdragen van de vastgestelde identiteit en het versterken van het gewenste imago onder meer door meer, betere en efficiëntere promotie;
• Het realiseren van een groei van recreatie en toerisme met gemiddeld 1,5% per jaar
(gerekend in besteding en werkgelegenheid);
• Het creëren van heldere en stimulerende voorwaarden waarbinnen de recreatie, het
toeristische bedrijfsleven en ondernemende burgers de kansen kunnen benutten;
• Het initiëren van een sterkere organisatiestructuur, met meer regie, betere taakafbakening en sterkere samenwerking tussen de gemeenten en de toeristisch recreatieve
sector en tussen de regio en haar omgeving;
• Het uitvoeren van het actieprogramma dat gericht is op het realiseren van de 4 bovengenoemde doelstellingen, de gekozen ontwikkelingsthema’s en doelgroepen.
Het toeristisch en recreatieve beleid voor de regio is verwoord in Land van Heusden en
Altena: 'Ongezien, Ongewoon, Ongekend!' Visie en actieplan recreatie en toerisme en
regio marketingscan (april 2011). Voor zover ruimtelijk relevant, is het beleid doorvertaald
in deze structuurvisie.
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Trends
Bedrijventerreinen zijn belangrijke economische dragers, waar gemiddeld ruim 25% van
de arbeidsplaatsen te vinden zijn. Bedrijventerreinen zijn er in alle soorten en maten,
vooral door hun bewoners; de gevestigde bedrijven. Om de bedrijventerreinen en de hieraan gekoppelde werkgelegenheid in de toekomst op niveau te houden, is het belangrijk
dat de terreinen meebewegen met de veranderende economie en de moderne eisen en
wensen die bedrijven stellen aan hun werkomgeving.
Schaalverkleining
Bedrijven worden kleiner. Door specialisatie en de mogelijkheden die ICT ons biedt, wordt
het gemiddeld bedrijf steeds kleiner. In de helft van alle bedrijven is slechts één persoon
werkzaam. Het nieuwe werken en de flexibiliteit daarin zorgt er ook voor dat het gemiddelde ruimtegebruik van een werknemer fors kleiner is geworden. Die ontwikkelingen
hebben invloed op de vastgoedbehoefte van ondernemers die steeds kleinschaliger wordt.
Het grootste deel van de bedrijfsvragen beweegt zich naar een bvo van minder dan 500
m2. Dat neemt uiteraard niet weg dat er voor alle maten van ruimtevragen beleid moet
zijn om die behoefte (indien die gewenst is) ook te kunnen faciliteren.
Moderner en consumentgericht
De ruwe industrie en productie zijn steeds minder zichtbaar. Deels is deze in de loop der
jaren vertrokken naar lage-lonen landen. Een ander deel is nog gewoon aanwezig, maar
ziet er anders uit dan 15 jaar geleden. De maak- en procesindustrie is steeds schoner en
moderner.
Doordat er minder gemaakt wordt richten steeds meer bedrijven zich op de logistiek, de
handel en de uiteindelijke verkooptransactie. Steeds meer bedrijven op bedrijventerreinen
hebben een etalagefunctie waar consumenten en bedrijven producten komen bekijken en
afnemen.
De toenemende dienstverlening zorgt dat er meer behoefte is aan kantoorachtige ruimte.
Naast de standaard kantoren vragen bijvoorbeeld softwareontwikkelaars, ontwerpers en
praktijkopleiders om representatieve ruimtes die als kantoorachtig kunnen worden aangemerkt.
Deze ontwikkelingen hebben invloed op de toekomstige signatuur van bedrijventerreinen,
waar uitstraling en bereikbaarheid op gebiedsniveau en gebouwniveau steeds belangrijker
zijn. De nieuwe behoefte vraagt om afstemming met de vestigingsmogelijkheden op de
bedrijventerreinen in de gemeenten.
Behoefte aan traditionele ruimte blijft
Het is absoluut niet zo dat alle bedrijven en bedrijventerreinen in de toekomst kleinschalig, modern en consumentgericht zullen zijn. De logistieke prestaties en ruimtebehoefte
blijven zich ontwikkelen en productie en innovatie in ‘food’ en ‘health’ vragen steeds meer
ruimte. Bedrijven die milieuruimte nodig hebben zijn daarnaast van groot belang aan het
begin van de keten om van ruwe materialen uiteindelijk tastbare producten te maken.
Ook deze meer traditionele, functioneel ingerichte en vaak grootschaligere ruimte moet
beschikbaar blijven.
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Dat betekent dat er een diversiteit aan vestigingsmogelijkheden wordt gevraagd. Dit
vraagt van de gemeenten om mee te bewegen met de markt en de eindgebruiker. Om
hen te faciliteren en de economie en werkgelegenheid optimaal te laten renderen. In deze
samenhang zetten de gemeenten in op het kunnen aanbieden van werklocaties voor alle
vormen van bedrijvigheid.
Het beleid voor Economie is uitgewerkt in vier vormen van beleid:
• Verbeteren arbeidsparticipatie;
• Regionale ruimte voor doorontwikkeling bedrijven;
• Ondernemers in staat stellen te kunnen blijven ondernemen;
• Voorkomen dat ondernemers naar een locatie buiten de regio verplaatsen.

3.1 Een goed functionerende economie en een goede arbeidsparticipatie
In deze paragraaf beschrijven de gemeenten hun basisinspanning ten aanzien van het
thema economie. Hieronder wordt een overzicht gegeven van het beleid waarvan de gemeenten vinden dat ze dat zelf MOETEN uitvoeren.
3.1.1 Een goed functionerende economie
De gemeentelijke regie op het functioneren van de economie is beperkt tot het ondernemers in voldoende mate in staat stellen te kunnen ondernemen. Primair hebben de gemeenten hierbij een faciliterende en conditionerende rol. Zie daarvoor Ondernemers in
staat stellen te kunnen blijven ondernemen.
3.1.2 Verbeteren arbeidsparticipatie
Door de veranderingen in het rijksbeleid hebben de gemeenten een grotere directe verantwoordelijkheid gekregen voor de sociale zekerheid van hun inwoners. Daarmee gaat
ook een grotere financiële inspanning gepaard, die niet volledig wordt gedekt door de
rijksuitkeringen aan de gemeenten.
Het is daarom voor de gemeenten van belang dat de lokale economie goed kan floreren
en daarmee ook arbeidsplaatsen biedt voor de lokale beroepsbevolking. In algemene zin
zijn werknemers met een hogere opleiding eerder bereid voor hun werk over een grotere
afstand te reizen. Bij de beroepsbevolking met lagere opleidingen is sprake van een sterkere regionale oriëntatie op de arbeidsmarkt. Dit speelt nog sterker bij die delen van de
beroepsbevolking die naar verhouding kansarm zijn.
Een andere doelgroep waarvoor de regionale arbeidsmarkt van grote betekenis is, zijn de
deeltijdwerkers. Omdat dit vaak gecombineerd wordt met gezinstaken is een beperkte
reistijd een belangrijk pré. Onder deze groep vallen ook de zogenaamde herintreders,
waarbij arbeidsparticipatie ook belangrijk kan zijn in relatie tot gebroken gezinnen en het
mogelijke beroep op ondersteuning in het levensonderhoud door de gemeente.
Om nieuwe werkgelegenheid aan te laten sluiten bij het profiel van de beroepsbevolking
maar ook om uitgaande pendel terug te dringen, kiezen de gemeenten ervoor om zo mogelijk kennisintensieve en structuurversterkende bedrijven aan te trekken. De ruimtelijke
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inrichting van de vestigingslocaties moet dan wel passen bij de wensen van deze bedrijven.
Dat rekenen de gemeenten tot hun basisverantwoordelijkheid. Daarnaast blijft er in het
vestigingsbeleid aandacht voor lager opgeleide arbeidskrachten en mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking. Bedrijven die hiervoor werkgelegenheid bieden blijven uiteraard gefaciliteerd.
Dit beleid wordt ondersteund door de acties van het “Actieprogramma Arbeidsmarkt en
Scholing” uit de regionale nota Economisch beleid Land van Heusden en Altena.
3.1.3 Detailhandel
Ten aanzien van detailhandel hebben de gemeenten geen eigen actieve rol. De gemeenten zullen waar mogelijk initiatieven die vanuit ondernemers komen, ruimtelijk faciliteren.
Hiervoor zijn condities opgesteld (zie hiervoor de ambities en kansen ten aanzien van economie en werken).
3.1.4 Horeca
Horeca zien de gemeenten als een belangrijke maatschappelijke en economische functie in
de regio. De gemeenten hebben hier geen actieve rol in. Initiatieven die vanuit ondernemers komen, zullen ze ruimtelijk faciliteren. Het behouden van een goed woon- en leefklimaat is hierbij van groot belang. Middels het scheppen van condities, wordt deze afweging gemaakt (zie hiervoor de ambities en kansen ten aanzien van economie en werken).
Een specifieke situatie doet zich voor met betrekking tot horecavestigingen in het buitengebied. De horeca in het buitengebied moet bij voorkeur gekoppeld zijn aan een recreatieve voorziening. Er wordt terughoudend omgegaan met het realiseren van min of meer
‘losse’ horecavoorzieningen in het buitengebied. Wanneer horeca wordt gecombineerd
met (verblijfs)recreatie dan draagt dit bij aan het verlengen van de bezoekduur, hetgeen
wel wenselijk is.
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figuur: horeca

3.1.5 Recreatie en toerisme
Recreatie en Toerisme is een economisch belangrijke functie in de regio, met als grote
trekker het Nationaal Park De Biesbosch. Initiatieven die vanuit ondernemers komen, zullen de gemeenten ruimtelijk faciliteren. Het behouden van landschappelijke en cultuurhistorische waarden en het behouden van een goed woon- en leefklimaat zijn hierbij van
groot belang. Middels het scheppen van condities, wordt deze afweging gemaakt (zie
hiervoor de ambities en kansen ten aanzien van economie en werken).
Een specifieke situatie komt voort uit de analyse zoals opgenomen in het recreatieve en
toeristische beleid voor de regio. Hieruit blijkt dat de verblijfs-, vermaak- en verteermogelijkheden in het Land van Heusden en Altena beperkt zijn. Het ontwikkelen van nieuwe
logies- en andere commerciële voorzieningen is geen taak van de gemeenten. Wel zal de
regio initiatieven tot de ontwikkeling van nieuwe accommodaties, zoals Bed&Breakfast,
minicampings, hotels en pensions positief tegemoet treden en waar mogelijk ondersteunen.
Dit beleid wordt ondersteund door de acties van het “Actieprogramma Economische Dragers” uit de regionale nota Economisch beleid Land van Heusden en Altena.

3.2 Regionale ruimte voor doorontwikkeling van bedrijven
In deze paragraaf beschrijven de gemeenten hun ambities ten aanzien van het thema economie. Hieronder wordt een overzicht gegeven van het beleid waarvan de gemeenten het
graag WILLEN realiseren. De gemeenten zullen zich inspannen om dit beleid te realiseren.
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Het gewenste resultaat voor 2020 wordt als volgt omschreven:
Groei van de werkgelegenheid die hoger is dan het landelijk gemiddelde;
• Lagere uitgaande pendel;
• Blijvend hoog aantal starters;
• Blijvend lage werkloosheid.
Om dit te kunnen bereiken willen de gemeenten in regioverband voldoende fysieke ruimte bieden om de verschillende onderdelen van de economie in staat te stellen aan de gewenste groei inhoud te geven.
3.2.1 (Sub)regionale bedrijventerreinen
Daar waar mogelijk zullen bedrijven in staat worden gesteld zich verder te ontwikkelen.
Niet in alle gevallen zal dat op de huidige locatie of in de huidige kern mogelijk zijn. Fysieke beperkingen (beschikbare ruimte), externe effecten (geluid, stof, geur, risico's) en/of
verkeersbelasting kunnen aan doorontwikkeling op de huidige locatie beperkingen opleggen. Het verder uitbreiden van lokale bedrijventerreinen is in de regio niet aan de orde.
Schaalvergroting kan daarmee alleen plaatsvinden door het combineren van meerdere
kavels tot één kavel, uiteraard binnen de regels aangaande categorie en milieuhinder zoals opgenomen is in de verschillende bestemmingsplannen. De regio vindt het van groot
belang dat groeiende bedrijven toch in staat worden gesteld om binnen het Land van
Heusden en Altena naar een geschikte locatie te verplaatsen. Daarom willen de gemeenten voor bedrijven die lokaal niet verder kunnen doorontwikkelen regionaal ruimte bieden. Daarvoor is in de eerste plaats het Regionale Bedrijventerrein (RBT) in ontwikkeling,
primair bedoeld voor bedrijven met een ruimtevraag van meer dan 5.000 m². Uiteraard
zullen er ook bedrijven van buiten de regio zijn die zelf, uit oogpunt van ondernemersontwikkeling, zullen kiezen voor een locatie op het RBT. Indien een vestiging op het RBT
niet mogelijk of wenselijk is (bijvoorbeeld omdat de ruimtevraag onder de 5.000 m2 blijft),
dan heeft de regio nog drie subregionale bedrijventerreinen waar dergelijke bedrijven
zich primair kunnen vestigen. Het gaat daarbij om de Veensesteeg (Aalburg), Bruine Kilhaven V (Werkendam) en de Rietdijk (Woudrichem).
3.2.2 Herstructurering
Verplaatsing van lokale bedrijven naar het Regionaal Bedrijventerrein (RBT) kan leiden tot
het vrijkomen van de huidige locatie. Betreft de vrijkomende locatie courant vastgoed,
dan zal deze locatie door een andere ondernemer met verplaatsingsbehoefte worden ingevuld. In een aantal situaties zal dat vrijkomend vastgoed minder courant zijn, waarbij
leegstand en verloedering dreigt. De gemeenten zullen, door het inzetten van het beschikbare publiekrechtelijk instrumentarium (o.a. het bestemmingsplan), de herontwikkelmogelijkheden van dergelijke locaties waar mogelijk vergroten. In die situaties waar
actieve interventie vanuit de gemeenten gewenst is, zal samen met de BOM daarvoor naar
een oplossing worden gewerkt.
Het beleid voor de bedrijventerreinen is nader uitgewerkt in de samenwerkingsovereenkomst regionale samenwerking en herstructurering bedrijventerreinen Land van Heusden
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en Altena 2010, het Herstructureringsprogramma Land van Heusden en Altena en Duurzaamheid bij bedrijventerreinen in het Land van Heusden en Altena 2011.
3.2.3 Detailhandel en leisure
Ten aanzien van detailhandel is het gemeentelijk beleid gericht op:
• Het versterken van de lokale verzorgingspositie, met name ten aanzien van de nietdagelijkse artikelensector;
• Het ruimtelijk concentreren van de winkelgebieden en heldere positionering van de
winkelgebieden. De gemeenten zijn terughoudend en voorzichtig met de uitbreiding
van verspreide bewinkeling. Daarnaast is het streven om te komen tot een heldere,
evenwichtige en duurzame voorzieningenstructuur (verschillende winkelgebieden
moeten elkaar aanvullen);
• Het blijven inspelen op de dynamiek (in ieder geval zorgen voor een adequaat basispakket);
• Het afstemmen van initiatieven / ontwikkelingen tussen de gemeenten middels een
periodiek overleg;
• Een kwalitatieve impuls ten aanzien van het leisure aanbod;
• Detailhandel op recreatiebedrijven toestaan wanneer het grotere op verblijfstoerisme
gerichte recreatiebedrijven betreft;
• Versterkingsmogelijkheden bieden aan warenmarkten;
• Detailhandel aan huis is ongewenst;
Boerderijwinkels zijn wel gewenst, onder de volgende voorwaarden:
• maximaal 50 m2 wvo, met een ontheffing tot 100 m2 wvo;
• de verkoop dient een versterking te zijn van de regionale detailhandelsstructuur;
• de winkel moet zoveel mogelijk streekgebonden producten verkopen;
• de verkoop moet ondergeschikt zijn aan de reguliere agrarische activiteiten;
• Internet afhaalpunten zijn wel toegestaan, maar men mag niet als winkel functioneren;
Tegenhouden van ’vliegende’ winkels op locaties die nog geen detailhandelsbestemming
hebben.
In principe staan de gemeenten geen detailhandel toe op de bedrijventerreinen. Op nader
aan te wijzen delen van onderstaande terreinen laten de gemeenten wel detailhandel in
de vorm van perifere detailhandelsvestigingen (PDV), toe:
• Bruine Kilhaven in Werkendam
• De Rietdijk in Giessen
• Bedrijventerrein Veen
• De Sluis in Dussen
• Perzikstraat in Wijk en Aalburg
De gewenste toekomstige retail- en detailhandelstructuur bouwt voort op het huidige
aanbod. De ambitie is om een duidelijke positionering van het detailhandelsaanbod in de
regio te realiseren. De regionale detailhandelvisie heeft de beleidskaders hiertoe bepaald.
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3.2.4 Horeca
Daar waar mogelijk worden horecagelegenheden in staat gesteld om zich te vestigen in
het Land van Heusden en Altena. Binnen de regio wordt geen maximumstelsel gehanteerd. Voldoende rechtszekerheid wordt hierin geboden middels het bestemmingsplan en
het exploitatievergunningstelsel.
3.2.5 Recreatie en toerisme
De regionale ambitie van de gemeenten is gericht op:
•
•
•

•
•
•
•

Het intensiveren van de extensieve recreatie;
Het verder uitdragen en uitwerken van de identiteit en het gewenste imago;
Het versterken van de thema’s natuur, water en cultuur(historie). Belangrijkste speerpunten zijn: het Nationaal Park De Biesbosch en waterbeleving in de hele regio, Vestingstad Woudrichem en cultuurhistorisch erfgoed;
Het aanpakken van toeristische ontwikkelingen met meer ambitie (kwalitatief en
kwantitatief);
Doelgroepen: de regio wil zich richten op de volgende doelgroepen: dagtoeristen,
verblijfsrecreanten, watersporters en groepen;
Marketing en promotie: versterken marketing en promotie door meer samenwerking,
regie, betere acties en middelen;
Organisatie: taken en verantwoordelijkheden beter benoemen voor de toeristische
recreatieve organisatie en de samenwerking. (hoofdrol: VVV, NP De Biesbosch en Brabant aan de Biesbosch).

Het beleid voor deze ontwikkelingen wordt ondersteund door de acties van het “Actieprogramma Economische Dragers” uit de regionale nota Economisch beleid Land van
Heusden en Altena.
Natuurpoorten en recreatiepoorten zijn toegangspoorten tot recreatie in de Brabantse
natuur. Bij deze poorten vindt de bezoeker een breed scala aan voorzieningen: ruime
parkeergelegenheid, een horecavoorziening en informatie over de natuur, cultuurhistorie
en aanwezige recreatieve routes. Elke natuurpoort is onderdeel van het Brabantse fiets- en
wandelroutenetwerk. Omdat de raakvlakken tussen de recreatiepoorten en de natuurpoorten groot zijn, zijn de recreatiepoorten als potentiële natuurpoorten in de plannen
van de provincie opgenomen.
De provincie ontwikkelt momenteel een netwerk van 35 natuurpoorten tot 2015. Fort
Altena wordt momenteel ontwikkeld als natuurpoort. Potentiële natuurpoortlocaties zijn
Visserhang en het Biesbosch museum en de recreatiepoort Werkendam. Naast de recreatiepoort Werkendam kent het Land van Heusden en Altena nog de recreatiepoort Spieringsluis.
Naast deze poorten onderscheidt het parkschap Biesbosch ook nog drie entrees naar de
Biesbosch. Eén daarvan is het Biesbosch museum.
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Een vierde poort in het gebied is het Toeristisch Overstap Punt (TOP). Dit lijkt op de natuur- en recreatiepoort van de provincie Noord-Brabant en is overgewaaid uit de provincie
Zuid-Holland. Potentiële locaties voor een TOP zijn in Woudrichem de aankomst van het
veer uit Gorinchem en in Aalburg de Wijkse Bol.
3.2.6. Gebiedsvisie Waterfront Woudrichem
In de gemeente Woudrichem is in voorbereiding de gebiedvisie Waterfront met als kernthema “duurzaam ontwikkelen”. Deze visie geldt alleen voor de gemeente Woudrichem
en heeft tot doel de bedrijvigheid in het gebied, gelegen tussen het buitendijks bedrijventerrein en natuurgebied Het Gors in de gemeente Woudrichem, te stimuleren. Voor de
ontwikkeling van deze visie, die begin 2014 zijn beslag moet krijgen, stelt de gemeente
Woudrichem nu reeds de nodige middelen, in de zin van menskracht, ter beschikking. In
het kader van de nieuwe structuurvisie voor het Land van Heusden en Altena moet het
realiseren van deze ambitie dan ook als een “willen” worden aangemerkt.

3.3 Ondernemers in staat stellen te kunnen blijven ondernemen
In deze paragraaf beschrijven de gemeenten hoe zij kansen ten aanzien van het thema
economie willen benutten. Hieronder wordt een overzicht gegeven van het beleid gericht
op het slagvaardig KUNNEN benutten van initiatieven van derden.
De economische initiatieven die door ondernemers, instellingen, of burgers worden ontplooid zijn in beginsel gericht op:
• Schaalvergroting van de huidige activiteit;
• Nieuwvestiging van een activiteit, al dan niet in samenhang met verplaatsing;
• Transformatie van de huidige activiteit op een locatie naar een andere activiteit.
De gemeenten hebben zelf geen invloed op welk initiatief wanneer en op welke locatie
wordt ontplooid. De gemeenten hebben primair een toetsende rol, waarbij zij aangeven
of ze wel of niet medewerking willen verlenen aan het initiatief en zo ja, onder welke
condities. Bij deze toets zullen de gewenste ontwikkelingen afgewogen worden tegen de
andere belangen waarvoor de gemeenten een verantwoordelijkheid hebben. Daarbij spelen de hoofdbeleidsdoelen waar de drie gemeenten in het Land van Heusden en Altena
samen voor staan een belangrijke rol:
• Zorg dragen voor behoud van de leefbaarheid van de dorpen;
• daarbij ruimte bieden aan de locale economie;
• maar wel met behoud van de kwaliteit en identiteit van het landschap.
3.3.1 Diversiteit aan initiatieven
De diversiteit aan mogelijke initiatieven is zeer groot. Daarbij zijn de ruimtelijke gevolgen
van de verschillende initiatieven sterk verschillend, dus ook de mate waarin ze wel of niet
passen of juist strijdig zijn met de beleidsdoelstellingen van de gemeenten. Daarom is per
type initiatief aangegeven welke overwegingen de gemeenten zullen hanteren bij het
beoordelen van een gewenste ruimtelijke ontwikkeling.
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3.3.2 Bedrijfsactiviteiten
Ontwikkeling van bedrijven dient primair op bestaande of nieuwe daartoe aangelegde en
bestemde bedrijventerreinen plaats te vinden. Voor ontwikkelingen buiten de bedrijventerreinen hanteren de gemeenten de volgende afwegingen:
• Doorontwikkeling van een bedrijf binnen de kernen wordt beoordeeld op de effecten
op de woon- en leefkwaliteit van de omgeving en op de effecten op de ruimtelijke
kwaliteiten;
• Een bedrijfsontwikkeling binnen een kern wordt daarnaast beoordeeld op de mate
waarin op deze locatie, voor de ondernemer ook naar de toekomst toe, bedrijfsontwikkelruimte mogelijk is;
• Het initiatief moet zelf streven naar hydrologisch neutraal bouwen en milieuhygiënisch inpasbaar zijn.
Een nieuwe solitaire bedrijfslocatie zal door de gemeenten alleen bij hoge uitzondering in
overweging worden genomen indien:
Door de aard en/of zijn specifieke bijdrage van het initiatief aan de regionale economie
vestiging in het Land van Heusden en Altena een zeer belangrijke meerwaarde biedt, vestiging op het regionale bedrijventerrein of op een ander bestaand terrein in het Land van
Heusden en Altena, ten gevolge van specifieke bedrijfscondities, niet mogelijk is.
Doorontwikkeling van een bestaande niet-agrarische bedrijfsactiviteit in het buitengebied
is in beginsel beperkt tot een eenmalige uitbreiding van 15%. Een uitbreiding van meer
dan 15% zal alleen worden overwogen indien:
• verplaatsing naar een bedrijventerrein in het Land van Heusden en Altena, ten gevolge van specifieke bedrijfscondities, niet mogelijk is;
• of de aard van het bedrijf, uit een oogpunt van de regionale economie, voor het Land
van Heusden en Altena een zeer belangrijke meerwaarde biedt,
• en de uitbreiding gepaard gaat met een structurele ruimtelijke en milieutechnische
inpassing in de omgeving zodat er een duurzaam ruimtelijk kwalitatief totaalbeeld
ontstaat.
3.3.3 Derde haven
De gemeenten hebben economisch van oorsprong een belangrijke relatie met de rivier.
Dat concentreert zich in de havens van Werkendam die in het achterland van Rotterdam
en aan de centrale watertransportas naar Duitsland een eigen positie voor de binnenvaart
innemen. De ontwikkelingen in het transport per binnenschip zijn aan veranderingen onderhevig. Op dit moment is er geen noodzaak voor een derde haven. Waarschijnlijk komt
er in 2016/2018 een keerpunt, indien de economie dan weer gaat groeien. Ook de wet en
regelgeving over verduurzaming van schepen is dan in werking getreden, waarbij innovatie als aandachtspunt genoemd wordt voor vergroting van de kracht en aantrekkelijkheid
van de Werkendamse (en regionale) binnenhavens. Voor het aandeel in de werkgelegenheid en de unieke positie als scheepsbouwcluster en door de ligging aan de Merwede nabij de Drechtsteden is het belangrijk het onderzoek voort te zetten met een volgende fase,
en wel een ruimtelijk haalbaarheidsonderzoek.
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3.3.4 Agrarische bedrijfsactiviteiten
Het regionaal economisch belang van de landbouw is groot. In het primair agrarisch gebied willen de gemeenten de grondgebonden landbouw de ruimte kunnen bieden voor
uitbreiding van de agrarische bedrijvigheid. Onder grondgebonden landbouw verstaan de
gemeenten onder andere akkerbouw, vollegrondsteelt en grondgebonden veehouderijen.
De ontwikkeling van de agrarische bedrijfsactiviteiten is primair geregeld via de bestemmingsplannen Buitengebied van de gemeenten. Kaderstellend daarvoor zijn de ontwikkelmogelijkheden die vanuit rijks- en provinciaal beleid worden gesteld, waarbij milieuaspecten een wezenlijke rol spelen. Indien er speelruimte is tussen het bestemmingsplan
Buitengebied en het beleid van andere overheden, dan zullen deze ontwikkelingen worden beoordeeld op:
• De mate waarin een ontwikkeling bijdraagt aan de bestaande economische structuur
van de land- en tuinbouw in het Land van Heusden en Altena;
• De ruimte of juist belemmeringen die vanuit de regelgeving van andere overheden
worden geboden of opgelegd;
• De mate waarin de ontwikkeling ruimtelijk zodanig kan worden vormgegeven dat
deze zich voegt in de kenmerkende landschapskarakteristiek van de locatie en de regionale verschillen daarin en milieuhygiënisch inpasbaar is;
• De effecten van de ontwikkeling op de leefbaarheid van het platteland in algemene
zin.
Concentratiegebied kwekerijen
Om versnippering en verstening van het open buitengebied te voorkomen, heeft de gemeente Aalburg de 'beleidsnotitie (nieuw)vestiging kwekerijen' opgesteld. Deze notitie
geeft aan op welke wijze (startende) kwekerijen ontwikkelingsruimte voor hun bedrijf
kunnen krijgen in het concentratiegebied binnen de gemeente.
In de gemeente Werkendam is een gebied aangewezen als doorgroeigebied voor glastuinbouw.
Vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen
Vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen bieden een kans tot functiewijziging. Op deze
wijze blijft het landelijk gebied vitaal en leefbaar. De gemeenten willen initiatieven in
vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen onder voorwaarden kunnen faciliteren. Uitgangspunt is hierbij niet primair de aard van de nieuwe functie, maar de invloed van de
functie op de omgeving. Bij de beoordeling van initiatieven zullen de gemeenten de volgende criteria hanteren:
• De aard van het initiatief moet passen bij de functionele karakteristiek van de omgeving, met name daar waar sprake is van bebouwingslinten en clusters;
• De aard en inrichting van het initiatief moet aansluiten bij de ruimtelijke karakteristiek
van de omgeving;
• De aard en inrichting van het initiatief moet rekening houden met de kenmerkende
cultuurhistorische waarden in het gebied;
• Het initiatief mag niet leiden tot verkeers- of parkeeroverlast in de omgeving. Parkeren dient altijd op eigen erf te worden geregeld;
• Het initiatief moet zelf zorgdragen voor een goede afwikkeling van de waterhuishouding;
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•
•

Het initiatief mag niet leiden tot extra milieuhygiënische belemmeringen voor bestaande agrarische bedrijven;
Het initiatief mag niet leiden tot milieuhygiënische overlast op de omgeving.

3.3.5 Toerisme en recreatie
Toeristische en recreatieve ondernemingen vormen een belangrijke groeifactor in de regionale economie. De gemeenten zullen initiatieven vanuit de markt, die een bijdrage leveren aan de toeristisch-recreatieve sector (zowel dag- als verblijfsrecreatie) in het Land van
Heusden en Altena, waar mogelijk faciliteren. Het regionaal toeristisch recreatief beleid
van het Land van Heusden en Altena vormt daarbij de basis. Het cultuurhistorisch erfgoed,
waaronder de nieuwe Hollandse Waterlinie met de forten Bakkerskil en Altena, het Liniepad, de vestingswerken en slot Loevestein, wordt daarbij expliciet gezien als een kans voor
de toeristisch-recreatieve sector. Daarnaast zullen de gemeenten medewerking aan concrete initiatieven beoordelen op de volgende criteria:
Aan kleinschalige toeristisch-recreatieve initiatieven wordt waar mogelijk medewerking
verleend op voorwaarde dat:
• het initiatief een functionele bijdrage levert aan het realiseren van de doelstellingen
uit het regionale beleid voor toerisme en recreatie;
• de aard en omvang van het initiatief past bij de functionele karakteristiek van de omgeving;
• de aard en inrichting van het initiatief aansluit bij de ruimtelijke karakteristiek van de
omgeving en milieuhygiënisch inpasbaar is;
• de aard en inrichting van het initiatief rekening houdt met de kenmerkende structuren van aanwezig cultuurhistorisch erfgoed en daar ook op inspeelt;
• het initiatief niet mag leiden tot verkeers- of parkeeroverlast in de omgeving. Parkeren dient altijd op eigen erf te worden geregeld;
• het initiatief zelf zorg moet dragen voor een goede waterhuishouding;
• op locatie-inrichtingsniveau duurzaamheid herkenbaar centraal staat.
Aan grootschalige toeristisch-recreatieve ontwikkelingen wordt slechts onder voorbehoud
medewerking verleend. Richtinggevend voor een eventuele medewerking is het onderscheidende of aanvullende karakter dat het initiatief inbrengt in het totale toeristischrecreatieve product van de regio en de mate waarin ook de (cultuurhistorische) identiteit
van de regio wordt versterkt. Daarnaast zal een eventuele locatie voor een grootschalig
initiatief worden beoordeeld op:
• de locatie moet goed bereikbaar zijn via het hoofdwegennet, het initiatief mag niet
leiden tot extra verkeersstromen via de kernen;
• de locatie mag geen afbreuk doen aan de kwaliteiten van het cultureel erfgoed;
• de locatie moet landschappelijk en milieuhygiënisch goed inpasbaar zijn, waarbij de
ruimtelijke effecten van het initiatief in een zone van ca 1 km rond het initiatief moeten worden meegenomen;
• het initiatief dient zijn parkeerbehoefte binnen de eigen locatie te realiseren;
• het initiatief moet zelf zorgdragen voor een goede afwikkeling van de waterhuishouding;
• de locatie moet de potenties hebben om het initiatief in de toekomst verder door te
ontwikkelen, zonder dat dit ten koste gaat van de bovengenoemde punten.
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3.3.6 Maatschappelijke voorzieningen
Initiatieven die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid, zoals zorg en educatie worden
waar mogelijk gefaciliteerd. Bij de beoordeling van initiatieven zullen de gemeenten de
volgende criteria hanteren:
• De aard van het initiatief moet passen bij de functionele karakteristiek van de omgeving;
• De aard en inrichting van het initiatief moet aansluiten bij de ruimtelijke karakteristiek
van de omgeving en milieuhygiënisch goed inpasbaar zijn;
• De aard en inrichting van het initiatief moet rekening houden met de kenmerkende
cultuurhistorische waarden in het gebied;
• Het initiatief mag niet leiden tot verkeers- of parkeeroverlast in de omgeving. Parkeren dient in principe op eigen erf te worden geregeld;
• Het initiatief moet zelf zorgdragen voor een goede afwikkeling van waterhuishouding.
3.3.7 Commerciële voorzieningen
Bij initiatieven voor commerciële voorzieningen (detailhandel, horeca en andere publiekgerichte commerciële functies) staat de betekenis en bijdrage van het initiatief op de beoogde voorzieningenstructuur centraal. Past het initiatief bij de structuur dan zal de gemeente in principe faciliteren, waarbij zij het initiatief wel zal beoordelen op ruimtelijke
inpasbaarheid. Daarvoor hanteren de gemeenten de volgende criteria:
• De aard van het initiatief en de daarmee samenhangende bezoekersdruk moet passen
bij de functionele karakteristiek van de omgeving;
• De aard en inrichting van het initiatief moet aansluiten bij de ruimtelijke karakteristiek
van de omgeving en milieuhygiënisch goed inpasbaar zijn;
• De aard en inrichting van het initiatief moet rekening houden met de kenmerkende
cultuurhistorische waarden in het gebied;
• Het initiatief mag niet leiden tot verkeers- of parkeeroverlast in de omgeving. Parkeren dient structureel te worden opgelost.
Initiatieven die niet passen binnen de beoogde voorzieningenstructuur worden in beginsel
afgewezen. Echter, initiatieven die een regionaal effect hebben, worden regionaal afgewogen qua functie en plaatsing.
Indien medewerking vanuit deze functionele overwegingen mogelijk is dan zal het initiatief verder getoetst worden op de hierboven genoemde kwalitatieve criteria.
In het Economisch Actieprogramma voor het Land van Heusden en Altena is een groot
aantal acties uitgezet die het voor ondernemers aantrekkelijk moeten maken om in de
regio te blijven investeren.
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3.4 Voorkomen dat ondernemers naar een locatie buiten de regio
verplaatsen
In deze paragraaf beschrijven de gemeenten hoe zij bedreigingen ten aanzien van het
thema economie willen uitsluiten. Hieronder wordt een overzicht gegeven van het beleid
gericht op het VOORKOMEN van ongewenste ontwikkelingen.
De meeste bedrijven in het Land van Heusden en Altena hebben een sterke lokale binding.
Maar bij een bepaald deel van de ondernemers is deze vanzelfsprekende lokale binding
niet of niet meer aanwezig. Het zijn bedrijven waarbij de bedrijfsinvesteringsbeslissingen
vrijwel volledig uit economische overwegingen worden genomen. Daarbij zijn veel bedrijven die onderdeel zijn van een groter concern, waarbij bedrijfsinvesteringen ook worden
afgewogen ten opzichte van investeringen in andere vestigingen, al dan niet in andere
regio’s, of zelfs andere landen. Daarbij spelen ook consolidatiebeslissingen een belangrijke
rol.
Dit type bedrijven is evenzeer van belang voor het economisch profiel en de economische
identiteit van het Land van Heusden en Altena. Hun aanwezigheid is ook van betekenis
voor regionale toeleveranciers en afnemers. Het beleid van de gemeenten is er op gericht
deze bedrijven waar mogelijk te behouden voor de regio. Omdat investeringsbeslissingen
bij deze ondernemingen veelal buiten de lokale vestiging worden genomen is het voor het
Land van Heusden en Altena van belang de kans, dat deze beslissingen ten nadele van de
regionale vestigingen zijn, zo klein mogelijk te maken. Daarvoor zal via maatwerk worden
bekeken of voldoende lokale ontwikkelruimte kan worden geboden en zo niet op welke
andere wijze de gemeenten een bedrijf kunnen faciliteren om voor de regio te behouden.
Het Regionale Bedrijventerrein vormt daarbij een van de opties.
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4.

OMGEVING EN EIGENHEID

Hoofdlijnen van beleid Omgeving en eigenheid
De drie gemeenten in het Land van Heusden en Altena tellen tezamen 21 kernen met een
uitgestrekt buitengebied. Het vormt een groot gebied met circa 50.000 inwoners op circa
22.600 hectare grondgebied. De kernen en het buitengebied hebben ieder specifieke
ruimtelijke eigenschappen. De ruimtelijke eigenschappen (ruimtelijke karakteristiek) samen met het functioneel gebruik vormen de omgevingskwaliteit van de gemeenten. Het
Land van Heusden en Altena beschikt met de aanwezige natuurwaarden en cultuurhistorische waarden over een breed scala aan omgevingskwaliteiten, zowel in de dorpen als in
het buitengebied. Deze kwaliteiten vormen een belangrijke basis voor het goede woonklimaat van de gemeenten, bieden condities voor vernieuwend ondernemerschap in de
kernen en in het buitengebied en maken de gemeenten ook interessant voor bezoekers.
De bewoners van het Land van Heusden en Altena zijn trots op het landschap en de eigenheid van het gebied. Deze eigenheid wordt voornamelijk bepaald door het landschap
in het buitengebied en dus is het behoud van de aanwezige waarden in het buitengebied
een randvoorwaarde voor mogelijke ontwikkelingen.
De gemeenten profileren zich met een grote diversiteit in het buitengebied, bestaande uit
de rivierfronten aan de noord-, zuid- en oostzijde, het uitgestrekte en open agrarische
landschap centraal in de regio en de overgang naar de Biesbosch aan de westzijde. Diverse
forten en de vestingstad Woudrichem vertellen een verhaal over de belangrijke positie die
het gebied heeft gehad als overgang tussen het ‘noorden’ en het ‘zuiden'. Op veel plekken wordt natuur gecombineerd met het (agrarisch) landschap. Op andere plekken wordt
juist gestreefd naar extensivering van het grondgebruik om meer ruimte te maken voor
natuur, landschap en recreatie.
Voor de dorpen richt het beleid zich primair op het versterken van de kernspecifieke kwaliteiten en eigenheden en gebruikskwaliteiten van de verschillende kernen, in hun setting
van het omringend landelijk gebied en de daarbij behorende omgevingskwaliteiten.
Daarbij willen de gemeenten particuliere initiatieven faciliteren. Initiatieven die bijdragen
aan het behoud van de leefbaarheid in het dorp en bijdragen aan de structuur van het
dorp en haar omgeving, worden binnen de daarvoor geldende grenzen mogelijk gemaakt
op het moment dat het draagvlak voor dergelijke initiatieven aangetoond is.
Voor het buitengebied richt het beleid zich op het duurzaam behouden van de kernwaarden van de natuurgebieden en het landschap en het tegelijkertijd versterken van de gebruiks- en belevingswaarden voor de inwoners en voor bezoekers van de gemeenten. De
regio moet niet worden overgenomen door toeristische activiteiten maar de gemeenten
beseffen wel dat het van belang is om te laten zien wat de regio te bieden heeft om zodoende tegelijkertijd een bijdrage te kunnen leveren aan het behoud van het buitengebied voor de volgende generaties. De regio doet dit door het definiëren van drie gebieden.
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Een zone gemengde plattelandseconomie, die globaal gesteld is gelegen aan de rivieroevers. In dit kleinschalige landschap zijn ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk, mits goed
ingepast in de groen-blauwe omgeving. Vanuit de Provincie Noord-Brabant wordt aangegeven dat in deze zone, en dan met name aan de oostzijde van de regio, een kans ligt
voor de versterking van de relatie land-water. De Rabobank Altena heeft dit verder uitgewerkt in de Kanskaart Altena. Kansen die voor het Land van Heusden en Altena interessant zouden kunnen zijn, zijn in deze structuurvisie opgenomen.
Verder is het primair agrarisch gebied aangegeven, waar ruimtelijke ontwikkeling beperkt
zijn tot ontwikkelingen die geen afbreuk doen aan de karakteristieke openheid van het
gebied.
Tot slot is het gebied Noordwaard en Biesbosch, globaal gelegen ten westen van Werkendam, aangewezen als gebied waar terughoudend omgegaan wordt met ruimtelijke ontwikkelingen. In Nationaal Park de Biesbosch zijn ruimtelijke ontwikkelingen niet aan de
orde. In de polder Noordwaard alleen wanneer deze een ondersteunende functie hebben
aan de natuurontwikkeling en ontpoldering die hier gaande is. Tevens dient bij de ontwikkeling van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in dit gebied en in de zone gemengde
plattelandseconomie rekening gehouden te worden met de klimaatontwikkelingen en adaptatie en het gedachtegoed van de Rijksoverheid hierover zoals verwoord in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte, de structuurvisie Ruimte voor de Rivier, het Deltaprogramma en het Barro. De insteek is dat het rivierensysteem de ruimte behoudt om het
water overal veilig af te voeren, ook op lange termijn. De gemeente Woudrichem gaat dit
verder uitwerken voor de kern Woudrichem e.o. in de 'gebiedsvisie waterfront Woudrichem'.
Voor de bedrijventerreinen richt het beleid zich op het duurzaam behouden van de terreinen en het versterken van de uitstraling, zowel binnen de terreinen als naar de omgeving
toe. Extra aandacht daarbij verdient de inpassing van bedrijventerreinen aan de randen
van de kernen, gelegen tegen het buitengebied. Waar mogelijk streven de gemeenten
naar een betere landschappelijke inpassing van de randen van de terreinen.
Trends
De trends voor, met name het buitengebied, zijn tweeledig. Enerzijds is er een landelijke
trend te zien van schaalvergroting in de landbouw: een intensivering van de buitengebiedfuncties. Deze schaalvergroting wordt in bepaalde gebieden gestimuleerd door Rijk
en provincie. Anderzijds zien we een trend van bescherming van waardevolle zaken en
schaalverkleining. Vooral deze laatste categorie levert de gemeenten over het algemeen
de meeste uitdaging op. Het gaat daarbij om particuliere initiatieven die ontstaan in extensiveringsgebieden. Daarbij gaat het niet altijd om het hergebruik van agrarische gebouwen maar ook om kleinschalige nieuwvestigingen van (veelal) recreatieve functies.
Juist deze initiatieven moeten zorgvuldig afgewogen worden ten opzichten van de aanwezige landschappelijke en natuurwaarden.
Het beleid voor omgevingskwaliteit is uitgewerkt in vier vormen van beleid:
• Behoud van de kwaliteit en karakteristiek van het landschap en de kernen
• Versterken van de structuren van belang voor de kwaliteit en karakteristiek
• Ruimte voor initiatieven die de kwaliteit versterken
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Risisco's van sluipend verlies van kwaliteit en karakteristiek

4.1 Behoud van de kwaliteit en karakteristieken van het landschap en de
kernen
In deze paragraaf beschrijven de gemeenten hun basisinspanning ten aanzien van het
thema omgeving en eigenheid. Hieronder wordt een overzicht gegeven van het beleid
waarvan de gemeenten vinden dat ze dat zelf MOETEN uitvoeren.
4.1.1 De dorpen
Het stedelijk gebied in de gemeenten wordt gekenmerkt door de dorpen en de bedrijventerreinen. Het behouden en beschermen van de kernspecifieke kwaliteiten en eigenheden
van de dorpen vormt de basis van het beleid. De gebruikskwaliteiten van de verschillende
kernen staan daarbij voorop. In de verschillende bestemmingsplannen van de kernen
wordt beschreven wat de kernspecifieke kwaliteiten zijn. Het behoud van de kwaliteiten
kan daarbij niet los worden gezien van hun setting van het omringend landelijk gebied.
De eigenheid van de dorpen wordt gedragen door de mate waarin de historische basis,
gerelateerd aan de specifieke locatie van de kern, zijn functionele achtergrond en de ontwikkelingsdynamiek herkenbaar en beleefbaar zijn.
Om de eigenheden en kwaliteiten te behouden moeten nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen daar nadrukkelijk rekening mee houden. Binnen die gebieden die ruimtelijk de drager
zijn van deze kwaliteiten voeren de gemeenten een daarop toegespitst ruimtelijk kwaliteitsbeleid. Vanuit de eigen verantwoordelijkheid zal de regio bij de ontwikkeling en exploitatie van gebiedsontwikkelingen nadrukkelijk de kwalitatieve context betrekken.
4.1.2 Cultuurhistorie
De gemeenten vinden het belangrijk dat het culturele erfgoed onderdeel wordt van ruimtelijke processen. De drie gemeenten benadrukken dat belang. Door hier ook op gemeentelijk niveau beleid voor op te stellen vormt het een uitgangspunt voor regelgeving, uitvoeringsprogramma’s en eventuele gemeentelijke financieringsmogelijkheden.
Een strategische plek waarin de ambitie ten aanzien van cultureel erfgoed kan worden
vastgelegd is de gemeentelijke structuurvisie. Op verschillende manieren kan het beleid in
de structuurvisie geborgd worden. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) geeft in
een handreiking de mogelijkheden aan.
De gemeenten hebben voor hun grondgebied een Erfgoedkaart gemaakt. De Erfgoedkaart geeft een overzicht van de reeds bekende archeologische waarden en verwachtingswaarden en cultuurhistorische waarden binnen de grenzen van de gemeenten. De
Erfgoedkaart met bijbehorende rapportage geeft daarnaast aanbevelingen ten aanzien
van de omgang met archeologische resten en cultuurhistorische waarden in het kader van
de ruimtelijke planvorming. Naast het vaststellen van het archeologisch beleid hebben de
gemeenten een eerste aanzet gemaakt om tot een duidelijk beleid te komen ten aanzien
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van de omgang met het bovengrondse erfgoed in het licht van de ruimtelijke ontwikkelingen.
De cultuurhistorie in het Land van Heusden en Altena is prominent zichtbaar, onder andere door de overblijfselen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De gemeenten in het Land
van Heusden en Altena gaan zich in 2013 richten op het opstellen van gebiedsgericht cultuurhistorisch beleid. De structuurvisie sorteert voor op het opstellen van dit beleid. Daarbij wordt het provinciale gebiedspaspoort ‘Land van Heusden en Altena’ als leidraad genomen. De volgende ambities worden daarbij als uitgangspunt genomen:
• Het versterken van het contrast tussen de open rivierkleipolders en de meer verdichte
oeverwallen;
• Het versterken van het patroon van de oeverwallen;
• De cultuurhistorische waarden in hun samenhang verder ontwikkelen, beschermen en
toeristisch-recreatief ontsluiten;
• Het duurzaam en in samenhang behouden van het bodemarchief;
• Het versterken van de ecologische waarden van het landschap door te sturen op te
behouden of te ontwikkelen kenmerken van het landschap.
Daar waar de provinciale ambities niet aansluiten bij de cultuurhistorische inventarisatie
van de gemeenten, geven de gemeenten de voorkeur aan de eigen inventarisatie, aangezien deze gedetailleerder is dan het gebiedspaspoort van de provincie.

figuur: cultuurhistorie

Barro
In 2012 is het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening in werking getreden (Barro). In
het Barro wordt een aantal projecten genoemd die van Rijksbelang zijn. De projecten zijn
exact bepaald. Eén van de projecten is Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde.
Hieronder worden verstaan enkele werelderfgoederen, zoals de Nieuwe Hollandse Water-

58

Hoofdstuk 4

linie. Een deel van het buitengebied ten oosten van Werkendam en het gebied rondom
Fort Steurgat, Fort Bakkerskil, Fort Altena, Vestingstad Woudrichem en Fort Giessen behoort tot de linie en is in het Barro als zodanig begrensd.
In het Barro zijn de kernkwaliteiten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie benoemd. In het
belang van de instandhouding en versterking van deze kernkwaliteiten heeft de provincie
de opgave de kernkwaliteiten in de verordening te objectiveren en regels over de inhoud
van bestemmingsplannen gesteld. In de Verordening Ruimte van de provincie NoordBrabant is dit vastgelegd.
Cultuurhistorie is te verdelen in drie typen:
• Archeologie;
• Historische bouwkunst;
• Historische geografie.
4.1.3 Archeologie
De gemeenten hebben gezamenlijk archeologisch beleid. Op basis van onderzoek zijn
binnen de grenzen van de gemeenten 430 afzonderlijke vindplaatsen van archeologische
resten benoemd. Over het algemeen betreft het nederzettingssporen uit de Middeleeuwen en Romeinse tijd, maar er liggen ook relatief veel resten van kastelen in de bodem
verborgen. Dat laatste is een aanwijzing voor de rijkdom van de bewoners (met name de
adel) van de Groote Waard. Het merendeel van alle vindplaatsen is gelegen in de gemeente Aalburg, waar de stroomgordels geschikte bewoningslocaties vormden. In de gemeente
Werkendam zijn aanzienlijk minder vindplaatsen bekend. Niet alleen waren hier vanwege
de uitgestrekte venen minder bewoningslocaties voorhanden, het is ook aannemelijk dat
hier als gevolg van de St. Elizabethsvloeden veel vindplaatsen zijn weggespoeld of zijn
afgedekt. De meeste waardevolle archeologische vindplaatsen hebben de status van archeologisch monument gekregen. In de gemeente Werkendam kent onder meer de
‘Burcht’ de status van archeologisch monument.
De gemeenten hebben een archeologisch verwachtingsmodel op laten stellen. Dit model
voorspelt, op basis van de landschappelijke karakteristieken en de wijze waarop de mens
daarvan gebruik maakte, wat de meest waarschijnlijke locaties zijn voor de aanwezigheid
van bewoningssporen van (pre)historische samenlevingen. Globaal zijn de verwachtingswaarden te onderscheiden in de volgende delen:
• Hoge archeologische verwachting: grotere stroomgordels, de donken en de oude (verdronken) bewoningslocaties;
• Middelhoge archeologische verwachting: kleinere of slechts korte tijd actieve stroomgordels;
• Lage archeologische verwachting: komgebieden tussen de stroomgordels.
4.1.4 Historische bouwkunst
Modernisering Monumentenwet (MoMo)
Het Rijk stimuleert gemeenten om zelf verantwoordelijkheid te nemen ten aanzien van
erfgoed en cultuurhistorie. De ingezette koers vanuit de Modernisering Monumentenwet
wordt doorgezet; minder regels, gebiedsgericht en herbestemming van gebouwen. De
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regeldruk ten aanzien van Rijksmonumenten vermindert. Tegenwoordig is voor regulier
onderhoud geen vergunning nodig, mits de monumentale waarde niet wordt aangetast.
Voor panden binnen een Rijksbeschermd stads- en dorpsgezicht is onderhoud vergunningsvrij mogelijk, mits aan de voorzijde van het pand geen grootschalige wijzigingen
plaatsvinden.
Het Rijk is voornemens om diverse wederopbouwgebieden voor bescherming aan te wijzen en samen met betreffende gemeenten de mogelijkheden van bescherming te bekijken. Zo geeft het bestemmingsplan mogelijkheden voor het beschermen van waardevolle
gebieden of structuren.
De wijziging van het Besluit ruimtelijke ordening per 1 januari 2012, bepaalt dat cultuurhistorische waarden uitdrukkelijk worden meegewogen bij het vaststellen van bestemmingsplannen. Dit betekent dat gemeenten een analyse moeten verrichten van cultuurhistorische waarden in een bestemmingsplangebied, op welke wijze deze waarden geborgd
worden en ze moeten aangeven welke conclusies daaraan verbonden worden.
In het Land van Heusden en Altena komt veel cultuurhistorisch erfgoed voor. Van oude
kerken of kleine gemeentehuizen tot kastelen en forten. Veel is nog zichtbaar. De gemeenten onderscheiden drie manieren om met dit gebouwde erfgoed om te gaan:
•

•

•

Herbestemmen: het bouwwerk blijf volledig intact en krijgt een andere functie die
planologisch geregeld wordt. De nieuwe functie wordt binnen de ‘schil’ van het
bouwwerk gerealiseerd.
Hergebruiken: bij het hergebruiken staat de functionaliteit van de nieuwe functie
voorop. Daarbij wordt, waar mogelijk, de gebouwde omgeving in stand gehouden. Als
een efficiënt gebruik vereist dat er aanpassingen worden gedaan, dan worden deze
aanpassingen gedaan.
Herontwikkelen: bij herontwikkelen wordt het oude bouwwerk gesloopt om ruimte te
maken voor een nieuw bouwwerk.

Het is vooraf niet te zeggen welke methode voor welk bouwwerk het meest geschikt is.
Over het algemeen is op te merken dat de gemeenten streven naar het behoud, maar tevens ontwikkelingen niet in de weg willen staan. Dat houdt in dat de basishouding van de
gemeenten ‘hergebruiken’ zal zijn. Per situatie wordt bekeken welke methode geschikt is
voor welk vraagstuk.
Waardevol Brabants erfgoed
Provincie Noord-Brabant maakt binnen het waardevol erfgoed onderscheid in 100-150
gebouwen van belang voor de identiteit van Brabant. Voor herbestemming/herontwikkeling van deze panden en grootschalige cultuurhistorische complexen
zijn provinciale gelden beschikbaar, mits gemeenten en andere partijen daarin participeren.
In het Land van Heusden en Altena gaat het daarbij om de volgende gebouwen of complexen:
• ‘Slot Rijswijk’
• ‘De Appelschuur’ te Dussen
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•
•
•
•
•

‘Kasteel Dussen’
Fort Bakkerskil
Fort Altena
Fort Giessen
Sluizencomplex Wilhelminasluis

Voor panden die niet de identiteit van Brabant bepalen, maar wel de identiteit van een
gemeente, ligt de verantwoordelijkheid voor herontwikkeling in principe bij de gemeenten. De gemeenten zullen in hun cultuurhistorisch beleid hierin zelf een prioritering aangeven. Specifiek is in dat kader Fort Altena nog te noemen. De gemeente Werkendam wil
bij mogelijke grootschalige werkzaamheden aan de A27 meer ruimte claimen voor de
ruimtelijke inpasbaarheid van dit voormalig fort.
Naast de losse bouwwerken, wordt ook de identiteit van veel dorpen gedragen door een
compositie van cultureel historisch waardevol erfgoed, een ensemble waarbij veelal een
kerk centraal staat. Dit vormt niet alleen de ruimtelijke identiteit van die kern, maar is ook
belangrijk voor de sociaal-maatschappelijke identiteit. De gemeenten hechten veel waarde
aan het behoud van dergelijk cultuurhistorisch erfgoed, ruimtelijk en functioneel. Duurzaam, maar ook verantwoord benutten van dat erfgoed is daarvoor essentieel. Bij ontwikkelingen in een dorpscentrum met cultuurhistorisch erfgoed hanteren de gemeenten
daarom de volgende afwegingen:
• Aan welke maatschappelijke, commerciële of andere functies is op de korte en langere
termijn in dat dorp behoefte?
• Welke cultuurhistorisch belangrijke locaties en/of gebouwen komen op korte en langere termijn wellicht ter beschikking?
• Welke functionele flexibiliteit hebben deze locaties? (niet elk gebouw is voor elke
functie geschikt).
• Welke financiële kaders zijn daarbij per locatie of gebouw aan de orde?
• Wat is de functionele en financiële samenhang tussen de verschillende locaties en hun
mogelijkheden?
• Wat is dan voor dat centrum vanuit cultureel erfgoed bezien de meest gewenste, maar
ook realiseerbare ontwikkeling?
Criteria voor dorpscentra kunnen vanwege de karakteristiek van de regio ook van toepassing zijn op de dijklinten.
4.1.5 Historische geografie
Het gebied bestaat globaal gezien uit twee delen met een eigen karakteristiek: het rivierkleigebied en het zeekleigebied. In het oostelijk gelegen rivierengebied kan men het karakteristieke patroon van stroomruggen, kommen en uiterwaarden onderscheiden. De
stroomruggen zijn ruimtelijk verdicht, in tegenstelling tot de weidse polders van de kommen met overwegend agrarisch gebruik.
De karakteristiek van het westelijke gelegen zeekleigebied is meer besloten: de grote(re)
oppervlakten bouwland worden begrensd door opgaande begroeiing langs de (voormalige) kreken. Aan de zuidzijde ligt het waterrijke natuurgebied Biesbosch.
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Binnen de regio zijn veel structuren nog duidelijk herkenbaar. Deze structuren, aangeduid
als historische geografie, gaan vaak gepaard met de aanwezigheid van monumenten, cultuurhistorische bebouwingslinten of industrieel erfgoed. Er wordt onderscheid gemaakt in
vlak- en lijnvormige geografie. De hoogst gewaardeerde structuren zijn:
• route Drongelen - Dussen - Korn - Almkerk - Uppel - Werkendam
• route Werkendam - Kille - Nieuwendijk - Vierbannen - Hank
• de Biesbosch
• fort Steurgat
• fort Bakkerskil
• fort Altena
• vesting Woudrichem
• fort Giessen
• Oude en Nieuwe Hollandse waterlinie
• gebied ten noordoosten van Rijswijk/Giessen, rondom de Wilhelminasluis
In deze gebieden zullen de gemeenten de inpassing in de omgeving zwaar mee laten wegen bij het beoordelen van initiatieven.
Natuurlijke gebruiksgebieden
Vier grote stroomruggen markeren oude rivierlopen, te weten de Rijswijkse, de Dussense
en de stroomruggen van de Alm (bij Almkerk - Waardhuizen - Uitwijk) en het Oude Maasje
(Drongelen). Men ging wonen nabij het water op de hoge delen in het landschap.
Eendenkooien zijn als cultuurhistorische gebieden en natuurgebieden in het rivierkleigebied gelegen. De lage ligging en daardoor natte omstandigheden waren goede vestigingsvoorwaarden voor de realisatie van een vijver met bos. De gebieden, die voorheen
enkel een jachtvoorziening waren, worden in stand gehouden voor cultuurhistorische,
maar ook ecologische waarden.
• Ten zuiden van Giessen in Eendenveld;
• Ten westen van Uitwijk in Uitwijksche Veld;
• In Het Pompveld.
Hakhout of bosjes
• Het Pompveld ten zuiden van Giessen;
• Ten oosten van Genderen;
• Ten zuidwesten van Sleeuwijk.
Natuur
• Aan de oostzijde beperkt aanwezig, in de lage en natte delen (kommen) van het landschap zoals het Pompveld en Uitwijksche Veld;
• Aan westzijde volledig EHS gebied;
• Verder in buitendijkse gebieden nabij de ‘kernengordel’ langs de Bovenmerwede en
Afgedamde Maas.
Landschap
Voor het niet-stedelijk gebied is het beleid gericht op het duurzaam behouden van de
kernwaarden van de natuurgebieden en het landschap. Deze kernwaarden zijn:
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•
•
•
•
•

De landschappelijke openheid, gedragen door de grondgebonden landbouw in het
centrale deel van het Land van Heusden en Altena;
De groene dooradering van het landschap in de zone langs de Maas en Merwede, in
samenhang met de linten en buurtschappen en uiteraard de dijken;
Het samenhangend systeem van forten, dijken, waterstructuren, kanalen en inundatiekommen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie;
De bijzondere structuur van het zoetwatergetijdegebied met de daarbij behorende
natuurwaarden;
De cultuurhistorisch karakteristieke ruimtelijke structuur, gedragen door verkavelingen, waterlopen en landschapsbeplanting, met name waar deze gerelateerd zijn aan
de dijken en de oude bewoningsgronden.

figuur: natuur

Behoud van deze kernwaarden en de differentiatie daarin, is van groot belang voor de
gebruiks- en belevingswaarden voor inwoners en bezoekers van de gemeenten. Ruimtelijke dynamiek moet zich voegen in deze kwaliteiten en mag daar geen afbreuk aan doen.
De kaders daarvoor worden gegeven in Ruimte voor initiatieven die de kwaliteit versterken. Daar waar de gemeenten vanuit eigendom zelf verantwoordelijk zijn voor inrichting,
beheer en onderhoud zullen deze activiteiten maximaal worden afgestemd op het behoud
van de kwaliteiten.
De gemeenten maken een onderscheid tussen het primair agrarisch gebied en gemengde
plattelandseconomie. Het primair agrarisch gebied betreft het open gebied, de lager gelegen komgronden, waar van oudsher relatief weinig bebouwing aanwezig is. Deze zone
kenmerkt zich door grote percelen, landschappelijke openheid, veelal een goede en rechte
wegenstructuur. Er is relatief veel fysieke uitbreidingsruimte en er zijn relatief weinig conflicten tussen gevoelige functies (zoals burgerwoningen) en agrarische bedrijven. De doelstelling voor dit gebied is om de agrarische sector hier te behouden en te versterken. Uitgangspunt is om agrarische bedrijven en ondersteunende bedrijven ruimte te bieden om
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in te spelen op de ontwikkelingen in de landbouwsector. De regio richt zich niet primair
op het toenemen van het aantal bedrijven als wel het concentreren van activiteiten door
een kleiner aantal grotere bedrijven. Dit leidt tot concentratie van bebouwing en minder
versnippering van het uitgestrekte productiegebied. Gebiedsvreemde activiteiten of activiteiten die niet gebonden zijn aan deze gronden vinden hier bij voorkeur geen plek.
Anderzijds is er het gebied met een gemengde plattelandseconomie, aangeduid middels
de zone ‘gemengde plattelandseconomie’. Dit omvat het agrarisch gebied, waar ontwikkelmogelijkheden voor een gevarieerde plattelandseconomie aanwezig zijn, voornamelijk
langs de rivieren. Uitgangspunt voor de zone gemengde plattelandseconomie is om op
plekken waar een gemengde plattelandseconomie kansrijk is, hiervoor mogelijkheden te
bieden.
De twee gebieden onderscheiden zich van elkaar door accentverschillen in de ontwikkelingsmogelijkheden ten aanzien van agrarische en niet-agrarische ontwikkelingen. Hier
ontstaat een mix van functies, agrarisch, wonen, werken. De boomteelt is goed vertegenwoordigd. Veel functies zijn hier toegestaan, mits qua maat en schaal passend in de omgeving en uiteraard zonder hinder voor dezelfde omgeving.
In het gebied Noordwaard en Biesbosch ligt de focus op waterberging, extensivering van
de landbouw, intensivering van natuurontwikkeling gecombineerd met de ontwikkeling
en versterking van de recreatie. De recreatieve voorzieningen moeten zodanig ingepast
zijn of aangepast worden dat de natuur geen nadelige effecten ondervindt.
Landschapsbeleidsplan
Het landschapsbeleidsplan is gestoeld op twee aspecten: behoud van waarden en ontwikkeling van versterkende structuren.
Onder behoud en versterking van het landschap wordt verstaan:
• Behouden en versterken van gebiedseigen beplanting langs de oude dijken;
• Landschappelijke versterking van lijnvormige structuren als bomenrijen en natuuroevers;
• Behoud en versterking van wegbeplanting;
• Behouden en versterking van blauw/groene dooradering;
• Behoud van openheid in de reeds open delen van de regio;
• Versterking bestaande leefgebied weidevogels;
• Versterking bestaande leefgebied moerasvogels;
• Versterking bestaande leefgebied amfibieën.
Onder ontwikkeling wordt voornamelijk genoemd de versterking van bestaande en aanleg
van nieuwe (ecologische) verbindingszones, zowel ‘nat’ als ‘droog’. De gebiedsversterkende maatregelen worden in de bestemmingsplannen buitengebied verder verankerd.
4.1.6 Klimaatadaptatie
Klimaatadaptatie is naast een nationaal thema ook een regionaal thema. Dit onderwerp is,
door de ligging van de drie gemeenten binnen het stroomgebied van meerdere grote rivieren, dan ook een belangrijk element binnen de ruimtelijke ordening van de drie ge-
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meenten. Dit blijkt uit de standpunten zoals de drie gemeenten deze hebben vastgelegd
in de gemeentelijke waterplannen.
Klimaatadaptatie heeft niet alleen betrekking op waterveiligheid, maar ook op meerlaagse veiligheid, zoetwatervoorziening en wateroverlast. De Rijksoverheid heeft haar visie
hierover vastgelegd in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte, de structuurvisie Ruimte
voor de Rivier, het Deltaprogramma en het Barro.
In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is de ruimte voor waterveiligheid, een duurzame zoetwatervoorziening en de kaders voor klimaatbestendige (her-)ontwikkeling tot
een nationaal belang verklaard. Deze structuurvisie heeft een looptijd tot 2040.
De structuurvisie Ruimte voor de Rivier regelt de waterveiligheid en heeft een looptijd tot
2015. Als uitvoering van deze structuurvisie vinden dijkverbeteringen in het Land van
Heusden en Altena plaats. Het gaat hier onder andere om de dijkverbetering Steurgat
waarbij over een tracé van 15 kilometer de dijk versterkt wordt en de dijkverbetering
langs de Bergse Maas waarbij zwakke dijkdelen tussen Dussen en Hank worden versterkt.
Een ander uitvoeringsproject is de ontpoldering van de Noordwaard.
Het Deltaprogramma heeft een looptijd tot 2100 en is onderverdeeld in zes gebiedsgerichte deelprogramma’s waarvan er drie betrekking hebben op het grondgebied van één of
meer van de drie gemeenten. Het gaat hier om de deelprogramma’s Rivieren, Zuidwestelijke Delta, Rijnmond en Drechtsteden. Daarnaast kent het Deltaprogramma nog drie generieke deelprogramma’s: Veiligheid, Zoet water en Nieuwbouw en Herstructurering. Deze drie deelprogramma’s hebben eveneens invloed op de ruimtelijke ontwikkelingen in de
drie gemeenten. Op basis van de negen deelprogramma’s zal de Rijksoverheid in 2014
Deltabeslissingen nemen. Deze Deltabeslissingen zijn mogelijk van invloed op de ruimtelijke reserveringen voor de waterveiligheid en de zoetwatervoorziening in de toekomst. Het
Nationale Waterplan zal op basis van deze Deltabeslissingen dan ook geactualiseerd worden voor de periode na 2015.
Op basis van het Barro (Besluit algemene regels ruimtelijke ordening) zijn twee reserveringsgebieden voor waterberging aangewezen. Het gaat hier om het reserveringsgebied
bij Drongelen en bij Dussen. Deze reserveringsgebieden zijn op de visiekaart opgenomen.
De drie gemeenten onderkennen het belang van klimaatadaptatie binnen de ruimtelijke
ordening en zullen binnen de looptijd van deze structuurvisie samen met het waterschap
Rivierenland eventuele problemen en aandachtspunten voor het Land van Heusden en
Altena omtrent de bovenstaande thema’s in beeld brengen en indien gewenst verder uitwerken door beleid op te stellen of maatregelen te treffen. Dit zal gebeuren bij het actualiseren van de gemeentelijke waterplannen. Deze hebben een looptijd tot en met 2015. De
Deltabeslissingen uit 2014 en de mogelijke nieuwe ruimtelijke reserveringen uit het aangepaste Nationale Waterplan uit 2015 zullen hier bij betrokken worden. Op dit moment
werken de gemeenten aan een visie op het gebied van (hoog)waterveiligheid, een onderwerp dat uiteraard veel raakvlakken heeft met klimaatadaptatie en het Deltaprogramma.
Hiermee geven de drie gemeenten invulling aan de anticiperende houding van decentrale
overheden waar het Deltaprogramma om vraagt.
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4.2 Versterken van de structuren van belang voor de kwaliteit en karakteristiek
In deze paragraaf beschrijven de gemeenten hun ambities ten aanzien van het thema omgeving en eigenheid. Hieronder wordt een overzicht gegeven van het beleid waarvan de
gemeenten het graag WILLEN realiseren. De gemeenten zullen zich inspannen om dit beleid te realiseren.
Naast het behouden van de kwaliteiten en eigenheden wordt er naar gestreefd om deze
waar mogelijk te versterken.
4.2.1 Zoeklocaties stedelijke ontwikkeling
In de Verordening Ruimte heeft de provincie Noord-Brabant locaties aangewezen als
zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling. Vanuit de functionele opbouw van de kernen en
de aanwezige waarden in het buitengebied, hebben de gemeenten deze locaties nader
bekeken. Dit heeft voor deze structuurvisie geleid tot de aanduiding van aanvullende locaties waar de gemeenten een stedelijke ontwikkeling in de nabije toekomst voor mogelijk
houden. Het gaat dan veelal om locaties die eerder al in beeld zijn geweest als mogelijke
stedelijke uitbreiding (veelal woningbouw), dicht tegen de kern gelegen en zeer beperkt
van omvang. Voor de kern Werkendam hebben de gemeenten een groter zoekgebied
aangegeven. De toekomstige groei van de kern Werkendam kan alleen maar gefaciliteerd
worden aan de oostzijde van de huidige kern. Wanneer dit aan de orde is, zal de gemeente Werkendam binnen het aangeduide gebied locatieonderzoek verrichten om te komen
tot de meest optimale uitbreidingsrichting van de kern Werkendam. Tot die tijd geeft onze structuurvisie alleen een uitbreidingsrichting aan.
In de kern Genderen wijkt het in deze structuurvisie opgenomen zoekgebied stedelijke
ontwikkeling ook af van hetgeen in de provinciale verordening is opgenomen. In Genderen is het zoekgebied stedelijke ontwikkeling in de provinciale verordening gelegen aan
de noordzijde van de kern. Dit zoekgebied is verplaatst naar de zuidzijde van de kern.
Gelet op de historische groei van het dorp in zuidelijke richting en de belemmering van
bedrijven en infrastructuur aan de noordzijde is het zoekgebied verplaatst naar de zuidzijde van de kern. Landschappelijk is het zoekgebied daar ook beter inpasbaar vanwege de
beperkte zichtrelatie en de belemmering van de dijk aan de zuidzijde.
4.2.2 Planmatige gebiedsontwikkelingen
Bij planmatige gebiedsontwikkelingen stellen de gemeenten de kwaliteit centraal. De
regio realiseert zich dat de financiële speelruimte bij planmatige gebiedsontwikkelingen
kleiner zijn geworden. Dat dwingt de gemeenten om slim naar gebieds- en locatieontwikkelingen te kijken (programmering, fasering, Publiek-private samenwerkingsconstructies
(PPS) etc). De gemeenten achten het van groot belang om kwaliteit niet als "toplaag" op
planontwikkeling te zien, maar als structuuronderdeel van het plan. Ook sober en financieel doelmatig opgezette plannen dienen in hun structuur kwaliteit te hebben. Het zijn
investeringen die tientallen jaren mee moeten gaan. Buiten de reeds in ontwikkeling zijnde gebieden of gebieden waar de planvorming reeds is gestart, voorzien de gemeenten
slechts een beperkt aantal uitbreidingslocaties, voornamelijk gelegen rondom de grotere
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kernen in de regio. Planmatige gebiedsontwikkeling komt voornamelijk voor bij (binnenstedelijke) herstructureringsgebieden.
4.2.3 Stedelijk water
De zorgtaak voor het stedelijk water ligt primair bij de gemeenten en waterschap Rivierenland. De stedelijke wateropgave is reeds in kaart gebracht in het kader van de waterplannen van de gemeenten. Aan deze waterplannen zijn reeds acties/maatregelen gekoppeld. Deze maatregelen leiden tot een duurzaam (een beheersbaar) stedelijk waterbeheer.
De kernen Sleeuwijk, Werkendam, Nieuwendijk en Hank in gemeente Werkendam, Almkerk, Woudrichem, Andel, Giessen/Rijswijk in de gemeente Woudrichem en Eethen en Wijk
en Aalburg in de gemeente Aalburg hebben een eigen wateropgave die in de komende
periode verder uitgewerkt zal worden.
In deze visie gaan de gemeenten ervan uit dat de maatregelen in het kader van de stedelijke wateropgave worden uitgevoerd. Deze visie voorziet derhalve niet in nieuw beleid
voor de stedelijke wateropgave. De huidige waterplannen lopen tot 2015. Wanneer de
waterplannen na deze periode herzien worden, zal bekeken worden welke nieuwe acties/maatregelen nodig zijn om het stedelijk waterbeheer duurzaam en beheersbaar te
houden. Daarbij zal rekening gehouden worden met nieuwe ontwikkelingen op het gebied van waterveiligheid en dergelijke. De uitkomsten van de Deltabeslissingen in 2014 en
de eventuele nieuwe ruimtelijke reserveringen op basis van het aangepast Nationale Waterplan uit 2015 zullen hier bij betrokken worden.

figuur: water
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4.2.4 De dorpen
De regio streeft er naar om voor een dorp belangrijk erfgoed weerbaar te maken door een
duurzame exploitatie mogelijk te maken. Ook daar waar het particulier eigendom betreft.
Met duurzaam bedoelen de gemeenten een exploitatie die een burger, instelling of onderneming in staat stelt om binnen de eigen financiële kaders het gebouw op een goede
manier te gebruiken.
De gemeenten willen dit doen door functionele hergebruiksmogelijkheden in beginsel zo
ruim mogelijk te maken, uiteraard binnen de bovengenoemde kaders van duurzame exploitatie. Indien nodig zal de regio daarbij sturen op de functionele ontwikkelmogelijkheden elders in het dorp indien dat van essentieel belang is voor de beoogde duurzame exploitatie.
Daar waar heroverweging plaatsvindt over accommodaties voor maatschappelijke voorzieningen streven de gemeenten er naar om daarbij beschikbaar (komend) erfgoed te
betrekken om op deze wijze tot een maatschappelijke win-win situatie te komen.
Samen met de corporaties wil de regio bekijken op welke wijze zij vanuit hun maatschappelijke verantwoordelijkheid mogelijkheden hebben om cultuurhistorisch belangrijk erfgoed beter weerbaar te maken.
4.2.5 Het buitengebied
Voor cultuurhistorisch erfgoed in het buitengebied streeft de regio dezelfde weerbaarheid
na. Als dat leidt tot functionele ontwikkelingen die wel bijdragen aan de beoogde kwaliteitsdoelen, maar niet passen binnen de provinciale Verordening Ruimte zullen de gemeenten daarover met de provincie in dialoog gaan. Het provinciaal beleid ten aanzien
van erfgoed biedt ruimte voor die dialoog.
Wat betreft de landschappelijke kwaliteiten streeft de regio naar een verdere versterking.
Daar waar het directe gemeentelijke verantwoordelijkheden betreft, bijvoorbeeld laanbeplanting langs wegen, streven de gemeenten ernaar om beheer en onderhoud niet alleen
te richten op instandhouding, maar waar mogelijk ook op versterking van deze structuren.
Daarbij zal de regio ook aansluiting zoeken bij beheer en onderhoudsinvesteringen van
derden, zoals het waterschap, de provincie en het Rijk.
De gemeenten nemen, tezamen met het waterschap Rivierenland, een proactieve rol in
ten aanzien van cumulatieve watervraagstukken. Het functioneren van het watersysteem
is in een polderlandschap namelijk onlosmakelijk verbonden met het ruimtegebruik en de
ontwikkelingen daarin. Het is echter een gedeelde verantwoordelijkheid die verder is en
wordt uitgewerkt in de waterplannen.

4.3 Ruimte voor initiatieven die de kwaliteit versterken
In deze paragraaf beschrijven de gemeenten hoe zij kansen ten aanzien van het thema
omgeving en eigenheid willen benutten. Hieronder wordt een overzicht gegeven van het
beleid gericht op het slagvaardig KUNNEN benutten van initiatieven van derden.
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Er is een trendmatige verschuiving te zien van planmatige ruimtelijke ontwikkeling van
gebieden naar realisatie van kleinschalige initiatieven op locaties. Absoluut gezien worden
de initiatieven minder, maar verhoudingsgewijs zijn er meer kleinschalige initiatieven.
Het gaat hierbij om initiatieven vanuit de behoefte van een burger, ondernemer of instelling om op die locatie te investeren in een ruimtelijke ontwikkeling. Initiatieven waarvan
de gemeenten op voorhand niet weten wanneer, waar welk initiatief aan de orde is en
wat de aard van dat initiatief zal zijn. En daarmee nu ook geen zicht hebben op de effecten van dat initiatief op de kwaliteit en identiteit van de dorpen en het buitengebied. Het
enige dat de gemeenten zeker weten, is dat deze initiatieven in de komende periode meer
dan ooit, op hen af zullen komen.
Vanuit de zorg voor kwaliteit en identiteit willen de gemeenten bij deze initiatieven primair sturen op de kwaliteit van uitvoering van het initiatief. Daarbij betrekken de gemeenten zowel de bebouwing als de inrichting van de kavel of het erf. De gemeenten
beoordelen deze initiatieven daarvoor op drie schaalniveaus:
• Het effect van het initiatief op structuurniveau. Daarbij kijken de gemeenten hoe het
initiatief past in de structuur van het gebied (korrelgrootte van het gebied, schaal,
structuur, beleving en functioneel gebruik van het landschap spelen daarbij een grote
rol);
• Het effect van het initiatief op locatieniveau. Daarbij kijken de gemeenten naar de
omvang en vorm van de kavel en de ordening van de gebouwen op de kavel en de betekenis daarvan voor de belevingskwaliteit op het niveau van de straat;
• Het effect van het initiatief op inrichtingsniveau, waarbij het met name gaat over de
concrete invulling van gebouwen, erfinrichting en groen, in de vorm van vormgeving,
materiaalgebruik en detaillering, aansluit bij en bijdraagt aan de kwaliteit ter plaatse.
In de beoordeling werken de gemeenten van structuurniveau via locatieniveau naar inrichtingsniveau, omdat problemen op een hoger niveau kaders kunnen stellen voor een lager
niveau.
4.3.1 Initiatieven in de dorpen
Bij initiatieven in de dorpen vormen de cultuurhistorische kwaliteiten een belangrijk kader
voor de kwalitatieve beoordeling van een initiatief. In gebieden met een cultuurhistorisch
sterk ensemble dienen initiatieven in schaal, maat en detail dit ensemble te respecteren.
Dat betekent niet dat er geen ruimte is om dit op eigentijdse wijze te doen. Als sprake is
van meer solitaire cultuurhistorisch belangrijke objecten dient het initiatief de eigenstandige identiteit van dat object te respecteren. Wanneer initiatieven in de dorpen bijdragen
aan de kwaliteit en leefbaarheid van de dorpen, dan wil de regio binnen geldende kaders
medewerking verlenen aan deze initiatieven om zodoende de leefbaarheid van de dorpen
te waarborgen, ook naar de toekomst toe.
4.3.2 Initiatieven in het buitengebied
Initiatieven in het buitengebied dienen zich te voegen in de kernwaarden die voor het
buitengebied belangrijk zijn. In het gebied waar de landschappelijke openheid dragend is,
dient een goede ruimtelijke inbedding er voor zorg te dragen dat effecten van het initiatief op de daadwerkelijke beleving van de openheid worden voorkomen. In dit gebied
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wordt gestreefd naar schaalvergroting van bestaande bedrijven in plaats van naar toename van het aantal bedrijven (wat veelal niet met schaalvergroting gepaard gaat). Schaalvergroting binnen de agrarische bedrijvigheid waarborgt de openheid elders in het gebied.
In de linten en buurtschappenzone langs Maas en Merwede moeten initiatieven zich ruimtelijk voegen in de groene dooradering van het landschap en de cultuurhistorische ensemblestructuur van de bebouwingsconcentraties.
Initiatieven in de Nieuwe Hollandse Waterlinie moeten de samenhang van forten, dijken,
kanalen en inundatiekommen niet verstoren, maar juist zoveel mogelijk versterken.
In het zoetwatergetijdegebied moeten initiatieven zich in hun gehele setting voegen in de
daar aanwezige natuurwaarden. Voor buitendijkse gebieden geldt een nee-tenzij beleid
ten aanzien van ontwikkeling. Hier heeft het functioneren van het watersysteem (riviersysteem) voorrang.
Bij ruimtelijke ontwikkelingen wordt nadrukkelijk de samenwerking met de verschillende
waterbeheerders gezocht, met name het waterschap. Hydrologisch neutraal ontwikkelen
is daarbij een randvoorwaarde. In gebieden waar bestaande waterhuishoudkundige knelpunten bekend zijn wordt nadrukkelijk een extra stap gezet om met de ontwikkeling waterhuishoudkundige verbeteringen te genereren.
Voor specifieke eisen vanuit de aard van de activiteit wordt verwezen naar ondernemers in
staat stellen te kunnen blijven ondernemen.
4.3.3 Ruimte voor Ruimte
Er is een aantal plekken in de regio aangewezen waar initiatieven in het kader van de
Ruimte voor Ruimte-regeling van de provincie Noord-Brabant gerealiseerd kunnen worden. Het betreft primair de gebieden die zijn aangeduid als gemengde plattelandseconomie. Het gaat hierbij om de rivieroevers, waar van oudsher een mix van functies aanwezig
is. In aanvulling daarop hebben de gemeenten enkele linten en bebouwingsconcentraties
in het buitengebied aangewezen als mogelijke ontwikkelingslocatie voor Ruimte voor
Ruimte-woningen. Deze locaties zijn op de structuurvisiekaart aangeduid. Inhoudelijk gelden voor Ruimte voor Ruimte ontwikkelingen de Verordening Ruimte 2012 van de provincie Noord-Brabant.
4.3.4 Landgoederen
De gemeenten staan landgoederen in de regio enkel toe binnen de zone 'gemengde plattelandseconomie'. Het realiseren en het duurzaam beheren van een landgoed beogen
zekerstelling van meervoudige kwaliteitsverbeteringen voor het als landgoed te beschermen gebied. De meerwaarde van het bestaande initiatief voor het Uitwijksche Veld te
Woudrichem bestaat bijvoorbeeld uit o.m. een uitbreiding van het areaal natuur aansluitend op de bestaande natuur (EHS en EVZ) en de realisatie van een doorgaande routestructuur voor extensieve recreatie met aansluitingen op andere routes (Almkerk - Uitwijk
- Sleewijk en verder). Nieuwe initiatieven voldoen aan de regels en voorwaarden zoals
vastgesteld in de Verordening Ruimte van de provincie Noord-Brabant. Toetsing vind
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plaats in een aparte bestemmingsplanprocedure, waarvan een beeldkwaliteit- en inrichtingsplan en een beheerplan onderdeel uitmaken.
4.3.5 Duurzame energie
Het toepassen van duurzame energie is een kans voor de gemeenten in het Land van
Heusden en Altena. Bepaalde vormen van duurzame energie moeten mogelijk zijn in de
regio. Daarbij wordt gedacht aan zonneweides en biomassacentrales. Windmolens zijn
vanwege hun forse impact op het landschap niet wenselijk.
Bij het realiseren van duurzame energie-initiatieven die in het buitengebied een plek kunnen krijgen, wordt in eerste instantie gekeken naar het karakter en de waarden van de
plek. Het verbouwen van biomassa in het primair agrarisch gebied is alleen wenselijk wanneer het om lage soorten gaat die het zicht niet beperken. Ieder initiatief wordt afgewogen op de aard en schaal van het initiatief. Daarbij wordt de huidige situatie altijd vergeleken met de situatie die de aanvrager wenst op de plek. Over het algemeen kan gesteld
worden dat PV-velden (photovoltaïsche velden) wel mogelijk zijn in het primair agrairsch
gebied omdat de lage plaatsing van deze panelen het niet onmogelijk maken om over
lange afstanden te kijken, althans de zichtlijnen niet verder beperken dan bijvoorbeeld
maïs- of graanvelden dat doen. Daarentegen zijn grootschalige PV-velden in de kleinschalige dijkzones niet wenselijk omdat deze qua maat en schaal niet aansluiten bij het kleinschalige landschap.
Een zelfde redenering hanteert de regio bij initiatieven op het gebied van bosbouw voor
gebruik in biomassa centrales. Deze initiatieven zijn niet wenselijk in het open agrarisch
gebied, maar juist wel in de kleinschalige zones aan de rivierfronten waarbij er meer sprake is van functiemenging en de doorzichten historisch gezien minder aanwezig zijn. Momenteel is dit ook de plek waar de meeste fruitboomgaarden voorkomen.
De regio staat positief tegenover het realiseren van kleinschalige vergistinginstallaties bij
bestaande agrarische bedrijven, hierbij rekening houdend met de milieuwetgeving (o.a.
geurcontouren, externe veiligheidseisen e.d.).
Voor initiatieven ten aanzien van geothermie beoordelen de gemeenten, in ruimtelijk
opzicht, de impact van bovengrondse en ondergrondse installaties op het landschap. Dit
gebeurt op een zelfde wijze als de beoordeling plaatsvindt van initiatieven zoals bosbouw
ten gevolge van biomassacentrales of de realisatie van PV-velden. Daarbij is het behoud
van de transparantie van het landschap uitgangspunt.
Grootschalige gebouwde voorzieningen die tot doel hebben om grondstoffen te verwerken en zo duurzame energie op te wekken, vinden op de eerste plaats een plek op het
(regionale) bedrijventerrein en niet solitair in het buitengebied. Daarbij valt onder andere
te denken aan centrales die biomassa omzetten in energie.
Bij de ontwikkeling van duurzame innovatieve concepten in het Land van Heusden en
Altena zullen de gemeenten met de provincie in gesprek treden om de doelstelling en
voorwaarden te formuleren waaronder planologische medewerking verleend zou kunnen
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worden. Op deze wijze willen de gemeenten samen met de provincie actief knelpunten
aanpakken en procedures versnellen.
De gemeenten zullen bij het beoordelen van duurzaamheidsinitiatieven en het sluiten van
duurzaamheidsdeals met ondernemers in ieder geval de volgende criteria hanteren:
• een indiener moet zelf een actieve rol spelen bij de uitvoering van een initiatief;
• het gaat met name om concrete initiatieven op het gebied van duurzaam gebruik van
grondstoffen, biodiversiteit en water, duurzame mobiliteit, duurzame energie, energiebesparing en regionale voedselketens.
4.3.6. Waterkwantiteit landelijk gebied
In het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) hebben Rijk, provincies, gemeenten en
waterschappen afspraken gemaakt over hoe vaak wateroverlast nu en in de toekomst mag
voorkomen. Het gaat in dit geval alleen om wateroverlast door overstromingen vanuit
watergangen. In het NBW zijn normen opgenomen die per grondgebruiktype aangeven
welke mate van wateroverlast acceptabel is. Dit deelproject houdt in dat de gemeenten en
het waterschap moeten onderzoeken of watersystemen nu en in de toekomst wel of niet
voldoen aan de in het NBW gestelde normen.
Werknormen
Type grondgebruik

overstroming laagste maaiveld

frequentie
(1 / x jaar)

grasland

5%

1/10

akkerbouw

1%

1/25

hoogwaardige land- en tuinbouw

1%

1/50

glastuinbouw

1%

1/50

bebouwd gebied

0%

1/100

In het landelijk gebied van het Land van Heusen en Altena voldoet een zevental plekken
niet aan de NBW-normen. Deze gebieden staan op de deelkaart water. In eerste instantie
dient het waterschap zorg te dragen voor het halen van de genoemde normen. In deze
structuurvisie wordt echter de ambitie uitgesproken om waar mogelijk kansen te benutten
ter verbetering van de waterhuishouding. Het is immers ook in algemeen ruimtelijk belang
dat voor de gronden waarop agrarische of andere bedrijfsmatige activiteiten worden ontplooid acceptabele randvoorwaarden vanuit de waterhuishouding bestaan. Het spreekt
ook voor zich dat gebieden waarin gewoond wordt, voor wat betreft de woningen zelf,
wateroverlastvrij zijn. De gemeenten vinden het wel acceptabel wanneer er kortdurend
water op de straten blijft staan als gevolg van hevige regenval waardoor het hemelwaterriool verzadigd raakt. Deze situatie dient zich echter niet vaker dan eens per 2 jaar voor te
doen.
4.3.7. Natuurbeleid van hogere overheden
De gemeenten hechten bijzonder aan het in stand houden van de natuurbescherming die
rijk en provincie hebben gedefinieerd in de verschillende beleidsstukken. Daarbij gaat het
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onder andere om de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), de Ecologische Verbindingszones
(EVZ), Natura 2000-gebieden en het Nationaal Park de Biesbosch dat gedeeltelijk op Werkendams grondgebied is gelegen.
Natura2000-gebieden
In of in de onmiddellijke nabijheid van het Land van Heusden en Altena zijn twee vastgestelde Natura2000-gebieden gelegen:
• de Biesbosch. Dit gebied ligt gedeeltelijk op Werkendams grondgebied. Voor de Biesbosch is op 4 juni 2013 een besluit genomen in het kader van de aanwijziging tot Natura2000-gebied. Het besluit richt zich op 6 habitattypen en 13 soorten.
• Loevestein, Pompveld en Kornsche Boezem. Dit Natura2000-gebied, dat feitelijk over
drie locaties verspreid ligt, isgrotendeels binnen het Land van Heusden en Altena gelegen. Het deelgebied Loevestein ligt net buiten de regiomaar grenst aan de gemeente Woudrichem, aan de overzijde van de Afgedamde Maas. Voor dit gebied is op 4 juni
2013 een besluit genomen in het kader van de aanwijzing tot Natura2000-gebied. Het
besluit richt zich op 5 habitattypen en 5 soorten.
4.3.8. EVZ en EHS
De EHS is een netwerk van grote en kleine natuurgebieden waarin de natuur (plant en
dier) voorrang heeft en wordt beschermd. Daarmee wordt voorkomen dat natuurgebieden geïsoleerd komen te liggen en dieren en planten uitsterven en dat de natuurgebieden
zo hun waarde verliezen. De EHS kan worden gezien als de ruggengraat van de Nederlandse natuur. De EHS is op de structuurvisiekaart opgenomen als 'dubbel aanduiding'.
Dat houdt in dat, naast de aanduiding EHS, ook de onderliggende gebiedsaanduidingen
van toepassing blijven. Het gaat daarbij om 'gemengde plattelandseconomie', 'primair
agrarisch gebied' en 'Noordwaard en Biesbosch'.
De EHS bestaat uit:
• bestaande natuurgebieden, reservaten, natuurontwikkelingsgebieden en verbindingszones hiertussen;
• landbouwgebieden met mogelijkheden voor agrarisch natuurbeheer (beheersgebieden);
• grote wateren (zoals de kustzone van de Noordzee, het IJsselmeer en de Waddenzee).
Een ecologische verbindingszone (EVZ) is een verbinding tussen natuurgebieden (met
nieuwe of herstelde natuur) die deel uitmaken van de ecologische hoofdstructuur. Ecologische verbindingszones worden aangelegd om het migreren van dieren en planten tussen
natuurgebieden mogelijk te maken.
De gemeenten ondersteunen de realisatie van de (robuuste) ecologische verbindingszones
(EVZ) die moeten bijdragen aan het versterken van de landschappelijke kwaliteit, de cultuurhistorische identiteit, duurzaam waterbeheer en betere toeristisch-recreatieve mogelijkheden. Tevens ondersteunen de gemeenten de realisatie, versterking en behoud van de
EHS binnen de regio. De gemeenten zullen, daar waar zich kansen voordoen, ruimtelijk
faciliteren en meedenken om zodoende win-win mogelijkheden te creëren. Realisatie van
EVZ en EHS zal daarbij afhankelijk zijn van de mogelijkheden de daarvoor benodigde gelden bij elkaar te brengen. Financieel nemen de gemeenten daar geen rol in. De uiteinde-
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lijke verantwoordelijkheid voor het realiseren van de EVZ en EHS ligt bij hogere overheden
zoals Rijk en Provincie. De ligging van de EVZ’s op de kaart is de ligging zoals deze op de
provinciale plankaart staat aangegeven. Het is echter mogelijk dat gedurende de planperiode van de structuurvisie in bepaalde gevallen door de gemeente een wijziging in het
tracé - in overeenstemming met de provincie – wordt doorgevoerd

4.4 Risico's van sluipend verlies van kwaliteit en karakteristiek
In deze paragraaf beschrijven de gemeenten hoe zij bedreigingen ten aanzien van het
thema omgeving en eigenheid willen uitsluiten. Hieronder wordt een overzicht gegeven
van het beleid gericht op het VOORKOMEN van ongewenste ontwikkelingen.
Behoud van identiteit
De kracht van het Land van Heusden en Altena is de kenmerkende identiteit van de verschillende gebieden in de regio. Grootschalige landbouwgebieden, kleinschalige lintstructuren met dijkdorpen en uitgestrekte natuur zijn diverse typologieën die voorkomen in de
regio. Het grootste risico voor wat betreft het verlies van kwaliteit ligt in het Land van
Heusden en Altena niet in de realisatie van grootschalige initiatieven. Deze zijn immers
redelijk beperkt en veelal door de gemeenten in gang gezet. Daarbij valt te denken aan
grootschalige woningbouwontwikkelingen of realisatie van nieuwe bedrijventerreinen. De
kleinschalige ontwikkelingen die in de komende jaren op de gemeenten af zullen komen,
kunnen door hun grote aantal een grote impact hebben. De glijdende schaal van nevenactiviteiten bij een agrarisch bedrijf tot een volwaardig bedrijf in het buitengebied na een
aantal jaren, is lastig een halt toe te roepen zonder vooraf duidelijke voorwaarden te
stellen van gebieden waarin nevenactiviteiten of functieveranderingen toegestaan of
wenselijk zijn. Wanneer deze glijdende schaal van ontwikkeling erkend en herkend wordt,
dan is hier vooraf op te sturen. Deze voorwaarden zijn opgenomen in Ruimte voor initiatieven die de kwaliteit versterken.
Ontwikkelingsas voorkomen; behoud van open landschap
In het bijzonder vinden de gemeenten het van belang om in dit kader de Rijksweg A27 te
noemen. In de toekomst bestaat de kans dat deze snelweg een capaciteitsuitbreiding
krijgt. Verder zijn er plannen om parallel aan de snelweg een spoorlijn tussen Utrecht en
Breda aan te leggen en is een treinstation Biesbosch voorzien. Het intensiveren van deze
infrastructurele as brengt een bepaalde ontwikkelingsdruk met zich mee. In vergelijkbare
situaties neemt de verstedelijking van een infrastructurele as een vlucht wanneer deze as
geïntensiveerd wordt. De gemeenten zien de A27 nu en in de toekomst echter niet als
ontwikkelingsas. De gemeenten hechten bijzonder aan het landschappelijke panorama in
het gebied tussen de brug bij het Keizersveer en de brug bij Gorinchem. Over een kort
tracé bestaan prachtige vergezichten over het open landschap binnen de regio. De gemeenten willen deze vergezichten bewaren.
Aandacht voor waterveiligheid
In het Land van Heusden en Altena is de waterhuishouding een belangrijk kaderstellend
ruimtelijke aspect. Om watergerelateerde bedreigingen uit te sluiten dienen ontwikkelingen te worden voorkomen (of beperkt) op plekken waar dat vanuit de optiek van de waterveiligheid en waterkwantiteit niet acceptabel is. Met name de waterveiligheid is een
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basisvoorwaarde voor het ruimtegebruik in het Land van Heusden en Altena. Er zijn gebieden aan te wijzen waar ruimtelijke ontwikkelingen niet gewenst of slechts onder
voorwaarden gewenst zijn:
• Buitendijkse gebieden zijn primair voor de waterhuishouding bestemd. Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zijn hier niet toelaatbaar (nee, tenzij);
• De (ontpolderde) Noordwaard is eveneens in beginsel bestemd voor haar waterhuishoudkundige functie. Ook hier geldt, zei het in mindere mate dan in buitendijkse
gronden, dat ruimtelijke ontwikkelingen in beginsel niet toelaatbaar zijn (nee, tenzij);
• Op of nabij dijken en waterkeringen geldt ook terughoudendheid met het toestaan
van ruimtelijke ontwikkelingen (nee, tenzij);
• Barro-gebieden (nee, tenzij).
In rivierengebied is op ruime schaal sprake van grondwaterstromingen (kwel). Het aspect
kwel geldt eveneens als een beperkende factor bij locatie keuzen. Op de kwelkaart van
het Waterschap Rivierenland is aangegeven waar veel en weinig kwel aanwezig is, zowel
in een droge als een natte situatie. Op plekken met veel kwel dient terughoudendheid
betracht te worden bij het realiseren van intensieve functies. Daar waar kwelgebieden
samenvallen met zoeklocaties voor verstedelijking, dient bij de uitwerking van de zoeklocaties aandacht te zijn voor het aspect kwel en 'piping'.

figuur: totaalkaart ‘Landschap’
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5.

VERKEER EN MOBILITEIT

Hoofdlijnen van beleid verkeer en mobiliteit
Centraal uitgangspunt voor de gemeenten in het Land van Heusden en Altena is het aanbieden van een prettig woon- en leefklimaat aan de inwoners. Veel randvoorwaarden
daarvoor zijn op dit moment al aanwezig. De gemeente wil deze graag behouden en waar
mogelijk versterken. Een optimale mobiliteit voor haar inwoners is daarin een essentiële
component. Binnen de mobiliteitsaanpak maken de gemeenten keuzes in een spanningsveld tussen het optimaliseren van bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid. Omdat verkeer en vervoer zich niet beperken tot de gemeentegrenzen, is er een gezamenlijk
Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan (GVVP, 2011) opgesteld door de gemeenten Aalburg en Woudrichem. Het GVVP vormt het uitgangspunt van beleid voor deze structuurvisie. Hoewel de gemeente Werkendam betrokken is geweest bij het opstellen van het
GVVP, hanteert deze gemeente de Kadernota Verkeer en Vervoer (2007) omdat deze nog
voldoende actueel is.
Bereikbaarheid en leefbaarheid
De bereikbaarheid van het Land van Heusden en Altena voor het autoverkeer is goed,
vooral binnen de gemeentegrenzen. De gemeenten profiteren van een directe ontsluiting
op de A27. De snelwegen A2, A15 en A59 zijn relatief snel bereikbaar door de provinciale
wegen en de veerdiensten bij respectievelijk Drongelen en Dussen / de Baan enerzijds en
Brakel, Woudrichem en Sleeuwijk anderzijds. Via de Wilhelminasluis / Van Heemstraweg
(N322) is de A2 relatief eenvoudig bereikbaar. De verwachting is wel dat de hoeveelheid
verkeer op de wegen verder gaat stijgen. Belangrijke projecten die hierop inspelen, zijn de
mogelijke verbreding van de A27 en de verbeteringen aan de provinciale wegen N322 en
N283. Op de gemeentelijke wegen zijn geen directe knelpunten in de verkeersafwikkeling
te verwachten. Een concreet vraagstuk is de ontsluiting van het dorp Veen in het licht van
de verschillende ruimtelijke plannen die daar spelen.
Wat nu een goede mate van bereikbaarheid is, is echter niet eenvoudig te formuleren.
Ook begrippen als verkeersveiligheid of leefbaarheid kennen een grote mate van subjectieve invulling. Als deze begrippen een mate van kwaliteit zouden duiden, dan zal eenieder deze begrippen een andere definitie en waardering geven.
De gemeenten hanteren als vertrekpunt dat de gebruiker van het mobiliteitssysteem bepaalt of de locaties bereikbaar zijn, de infrastructuur verkeersveilig is en of dit al dan niet
ten koste gaat van de leefbaarheid. De beoordeling hangt hierbij niet alleen af van de
vraag of de gebruiker is aangekomen op de eindbestemming, maar ook van de moeite die
daarvoor gedaan moest worden. Dé gebruiker bestaat daarbij niet. Afhankelijk van het
type gebruiker en het type verplaatsing treedt er een andere gebruikswaarde op.
Verkeersveiligheid
De verkeersveiligheid is in het Land van Heusden en Altena toegenomen. Het aantal geregistreerde ongevallen en slachtoffers laat een dalende trend zien. De doelstelling van de
Nota Mobiliteit voor 2020, is in de gemeenten al gehaald. Er zijn geen blackspots en ongevallenconcentraties. De verkeersveiligheid is dan ook van een relatief hoog niveau. Om de
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verkeersveiligheid nog verder te verbeteren is een extra inspanning nodig. Dit vraagt een
brede aanpak op gebied van zowel infrastructuur, educatie en voorlichting als handhaving.
De doelstelling ten aanzien van de verkeersveiligheid voor 2020 is daarom dat een verbetering van de verkeersveiligheid altijd gewenst is, maar het niveau in ieder geval gelijk
moet blijven ten opzichte van de ‘huidige’ verkeersveiligheid (2009).
Trends
Verkeer en vervoer omvat zowel het verplaatsen of transporteren van personen, goederen, energie en data (vervoer) als het proces waarbij dat plaatsvindt (verkeer). Verkeer is
om die reden dan ook nauw verbonden met het thema Economie. Verkeer en vervoer vinden echter niet alleen om economische redenen plaats. Van het aantal verplaatsingen in
het personenvervoer bedraagt het aandeel van het woon-werkverkeer slechts circa 17% en
dat van winkelen en boodschappen doen, ongeveer 21%. Circa 38% van het aantal verplaatsingen komt voor rekening van vrijetijdsbesteding. Met de toename van het recreatieve areaal voor de regio (voornamelijk aan de zijde van Werkendam met de ontwikkeling van de polder Noordwaard) zal dit aantal alleen maar toenemen.
Verkeer is ook nauw verbonden met het thema omgeving en eigenheid. Verkeer en vervoer doen niet alleen een beslag op de schaarse ruimte, maar belasten ook het milieu.
Van alle trends binnen de verkeerskunde is een aantal van toepassing op het Land van
Heusden en Altena. Daarbij kan genoemd worden de toenemende mobiliteit. Wanneer
functies niet (meer) naar mensen (kunnen) komen dan dient dit andersom te gebeuren,
wat verplaatsing met zich meebrengt. In het Land van Heusden en Altena gebeurt deze
verplaatsing voornamelijk per auto gezien de relatief grote afstanden die overbrugd moeten worden. Verder speelt er de trend van een toenemende congestie en dan met name
op het provinciale en rijkswegennet. Vooral de filevorming op de A27 bij de beiden bruggen spelen de regio parten.
Tot slot speelt er de schaalvergroting en de intensivering van het goederenvervoer. Niet
alleen per spoor, maar ook via het water. Met de nodige aandacht voor de Rotterdam
Terminal (onder andere met de introductie van de Havenvisie 2030) zijn er wellicht kansen
voor de regio, zoals elders in deze structuurvisie te lezen is onder het kopje derde haven.
Het beleid ten aanzien van de mobiliteitsstructuur is uitgewerkt in vier vormen van beleid:
• Verkeersveilige infastructuur voor alle verkeersdeelnemers
• Goede bereikbaarheid van voor leefbaarheid belangrijke voorzieningen
• Nieuwe ontwikkelingen laten bijdragen aan oplossen bestaande knelpunten
• Verslechteren van bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid door gebruik mobiliteitsstructuur
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5.1 Verkeersveilige infrastructuur voor alle verkeersdeelnemers
In deze paragraaf beschrijven de gemeenten hun basisinspanning ten aanzien van het
thema verkeer. Hieronder wordt een overzicht gegeven van het beleid waarvan de gemeenten vinden dat ze dat zelf MOETEN uitvoeren.
5.1.1 Mobiliteitsnetwerken
Het beleid van de gemeenten in het Land van Heusden en Altena met betrekking tot de
mobiliteitsnetwerken is het creëren, in standhouden en waar mogelijk versterken van een
robuust samenhangend infrastructureel netwerk.
Verschillende vervoerwijzen kennen verschillende netwerken (lopen, fiets, openbaar vervoer, auto en landbouwverkeer) die elkaar deels overlappen. Zowel voor de bereikbaarheid, leefbaarheid als verkeersveiligheid zijn goed functionerende netwerken belangrijk.
Het behoud en waar mogelijk verbeteren van de bereikbaarheid en veiligheid is het uitgangspunt van het gemeentelijke mobiliteitsbeleid. Als basisverantwoordelijkheid dient
het openbaar vervoer netwerk in stand te worden gehouden.
Daarnaast zetten de gemeenten primair in op de aanpak van knelpunten die hun weerslag
hebben op de verkeersveiligheid. En daarbinnen nog extra prioriteit voor de kwetsbare
doelgroepen en met name de schoolgaande jeugd. Om de verkeersveiligheid nog verder
te kunnen verbeteren, is een brede samenhangende aanpak noodzakelijk. Deze samenhangende aanpak richt zich op de volgende zaken:
• Infrastructuur. Het (verder) verbeteren van de verkeersveilige inrichting van de infrastructuur volgens de principes van Duurzaam Veilig.
• Educatie & voorlichting. Verkeersdeelnemers goed opleiden in en informeren over
verkeersveilig verkeersgedrag.
• Handhaving. Het handhaven op locaties die als onveilig naar voren komen.
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figuur: infrastructuur

5.1.2 Externe veiligheid
Wat betreft het externe veiligheidsbeleid is het uitgangspunt te voldoen aan de wettelijke
normen zoals vastgelegd in onder meer het Bevi en Bevb. Een bijzondere plek in het externe veiligheidsbeleid neemt de infrastructuur in. Belangrijke vervoersassen met betrekking tot externe veiligheid zijn de A27, de N267, de N283 en de Merwede.
De gemeenten voeren geen restrictief beleid voor het vervoer van gevaarlijke stoffen binnen de regio. Er zijn geen vervoersroutes voor het vervoer van gevaarlijke stoffen aangewezen.
De gemeente Werkendam hanteert een eigen externe veiligheidsbeleid, dat is weergegeven in een beleidsnotitie, een risicokaart en het uitvoeringsbeleid.

5.2 Goede bereikbaarheid van voor leefbaarheid belangrijke voorzieningen
In deze paragraaf beschrijven de gemeenten hun ambities ten aanzien van het thema verkeer. Hieronder wordt een overzicht gegeven van het beleid waarvan de gemeenten het
graag WILLEN realiseren. De gemeenten zullen zich inspannen om dit beleid te realiseren.
5.2.1 Scheiding van mobiliteitsnetwerken in het buitengebied
In het buitengebied lopen diverse mobiliteitsnetwerken door elkaar die vaak van dezelfde
infrastructuur gebruik maken. Voorbeeld hiervan is het gezamenlijk gebruik van infrastructuur door agrarische bedrijvigheid en toeristen en recreanten, maar ook door de
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schoolgaande jeugd. De gemeenten in het Land van Heusden en Altena hebben de ambitie om waar mogelijk de mobiliteitsnetwerken te scheiden, door routering of aparte voorzieningen, zoals fietspaden aan te leggen. Op deze wijze kan ook de veiligheid en belevingswaarde van het buitengebied worden verhoogd waarbij tevens de bereikbaarheid
van de bestaande bedrijvigheid gewaarborgd is. Bij het invoeren van verkeersmaatregelen
achten de gemeenten het van belang dat de kwaliteit van het landschap behouden blijft.
Dit kan door middel van het (selectief) toepassen van ‘natuurlijke’ maatregelen (zoals
plaatsen van heggen, bosschages, etc.). Actief beleid voor de verbetering van het milieu
ligt vooral bij de hogere overheden. Toch hebben de gemeenten hierin een bijdrage met
een voorbeeldfunctie en het openstaan voor initiatieven van particulieren. De voorbeeldfunctie komt naar voren door de aanschaf van milieuvriendelijke voertuigen en aandacht
voor communicatie over milieu.
5.2.2 Mobiliteit en bereikbaarheid kernen, bedrijventerrein en buitengebied
Autobereikbaarheid van de kernen, bedrijventerreinen en het buitengebied is belangrijk
voor het economisch en sociaal functioneren van het Land van Heusden en Altena. Echter
niet alle locaties behoeven dezelfde mate van autobereikbaarheid op elk tijdstip en voor
elke doelgroep. Op plekken waar onvoldoende ruimte is om aan de vraag naar autobereikbaarheid te voldoen, wordt de bereikbaarheid selectief gereguleerd. Dit betekent dat
de beschikbare fysieke ruimte zo eerlijk mogelijk over de verschillende vervoerwijzen verdeeld wordt. Mensen worden hiermee aangemoedigd om niet de auto, maar juist de fiets
of indien mogelijk het openbaar vervoer te gebruiken voor dezelfde verplaatsing (aanbod
van alternatieven).
Voor de afwikkeling van het autoverkeer wordt zoveel mogelijk de hoofdontsluitingsstructuur gebruikt, zodat sluipverkeer door verblijfsgebieden zoveel mogelijk voorkomen
wordt. Beleidsuitgangspunt is dat op de doorgaande wegen (gebiedsontsluitingswegen)
de doorstroming en verkeersafwikkeling gewaarborgd blijft. Dit betekent dat er geen
beperkende maatregelen worden genomen, tenzij de veiligheid in het geding komt. Herinrichtingen van de infrastructuur worden daar waar mogelijk op afgestemd.
De bedrijventerreinen zijn over het algemeen redelijk tot goed bereikbaar. De gemeenten
constateren wel dat de noord-zuidverbindingen in de regio niet zo ver ontwikkeld zijn als
de oost-westrichtingen. Om de verbindingen in de noord-zuidrichting verder te optimaliseren, is inbreng van de provincie Noord-Brabant benodigd. Het gaat hier voornamelijk
om provinciale wegstructuren die gemeenteoverschrijdend zijn.
5.2.3. Bereikbaarheid over water
De gemeenten zijn uitstekend bereikbaar over water, zowel aan de noord- als zuidzijde.
De verschillende havens zorgen voor het binden van watergebonden activiteiten aan de
verschillende kernen. Middels (voet)veren zijn de gemeenten ook verbonden met de omliggende gemeenten en regio's.
5.2.4 Landbouwverkeer
Landbouwverkeer is belangrijk voor de regio. De gemeenten in het Land van Heusden en
Altena zijn voor een deel afhankelijk van de agrarische sector. De gemeenten in de regio
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'faciliteren' het landbouwverkeer. Dat houdt in dat met de dimensionering van wegen
rekening gehouden wordt met de afmetingen van landbouwvoertuigen. Waar mogelijk
worden voor landbouwverkeer zodanige routes gefaciliteerd dat woonkernen ontzien
worden. Helaas is dat niet altijd mogelijk waardoor landbouwverkeer door bestaande
woonkernen moet worden geleid voor een efficiënte ontsluiting van bepaalde gebieden.
Op plekken waar dat voorkomt, zullen de gemeenten altijd de afweging maken tussen het
faciliteren van landbouwverkeer en de leefbaarheid van de woonkern.
5.2.5 Openbaar vervoer
Op het gebied van openbaar vervoer is de ambitie om de ketenmobiliteit te versterken
door het realiseren van kwalitatief hoogwaardige en aantrekkelijke overstappunten. Naast
De Tol, De Kromme Nol en buurtbustransferium Almkerk is het wellicht kansrijk om nabij
Hank een extra P+R locatie te realiseren. Daarnaast worden op gemeentelijk niveau de
vrijwilligers van de buurtbus ondersteund.
Wellicht wordt er in de toekomst een spoorlijn aangelegd tussen Breda en Utrecht. Deze
personenspoorlijn is vooralsnog voorzien aan de oostkant van de A27. De basis voor de
aanleg van de spoorlijn is gelegd in de ‘Ruimtelijke visie West Brabant 2030’ (vastgesteld 6
juli 2010) en wordt in het kader van deze structuurvisie nogmaals onderschreven door de
drie gemeenten, mits het station in het Land van Heusden en Altena ook gerealiseerd
wordt als onderdeel van de spoorontwikkeling. Indien er geen station gerealiseerd wordt,
heeft de regio geen belang bij de spoorverbinding. In dat laatste geval vinden de gemeenten het waardevoller de verbinding met de Interliner te handhaven.
5.2.6 Langzaam verkeer
De gemeenten hanteren de volgende beleidsuitgangspunten ten aanzien van langzaam
verkeer:
• De gemeenten sluiten aan op het Regionaal Fietsnetwerk;
• Op een aantal routes wordt niet voldaan aan de kwaliteitseisen. De gemeenten richten
zich op het verbeteren van de routes die veelvuldig door schoolgaande jeugd en recreatief verkeer gebruikt worden;
• Een goede bereikbaarheid van de bedrijventerreinen, combinatie met openbaar vervoer en recreatieve routes;
• Verder is het van belang dat kinderen, ouderen en minder validen mobiel blijven.
Daarom is de toegankelijkheid van de openbare ruimte van belang. Dit wordt bereikt
door voorzieningen (zoals aanleg trottoirs of verlaagde trottoirbanden) mee te nemen
bij projecten van groot onderhoud.
5.2.7 Gemeentespecifieke knelpunten
Aalburg
In de gemeente Aalburg bestaat een knelpunt aan de westkant van Wijk en Aalburg. De
gemeente zoekt naar een alternatieve ontsluiting van de Berenhoeksestraat richting de
Polstraat. De huidige aansluiting over de Kortestraat is in de toekomst mogelijk niet toereikend in relatie tot de verkeersdruk. Bij toekomstige ontwikkelingen aan deze zijde van
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Wijk en Aalburg wil de gemeente een onderzoek uitvoeren naar een alternatieve ontsluiting tussen beide wegen.
Verder wil de gemeente Aalburg in de toekomst grotere pleziervaart kunnen faciliteren in
de haven van Wijk en Aalburg.
Werkendam
De Dijkgraaf den Dekkerweg heeft in de toekomst wellicht te weinig capaciteit om het
groeiende aantal motorvoertuigen te verwerken zeker wanneer toekomstige ontwikkelingen in acht worden genomen. Daarbij wordt gedacht aan de realisatie van het regionale
bedrijventerrein en een toenemende recreatieve functie van de Noordwaard. Indien op
termijn ook nog sprake is van de aanleg van een derde werkhaven dan verdient het de
aanbeveling om in het kader van de ontsluiting van het gebied en de leefbaarheid van de
aangrenzende woongebieden een onderzoek te doen naar de capaciteit van de ontsluitingsstructuur aan deze zijde van de kern Werkendam.
Verder wil de gemeente Werkendam, wanneer wijzigingen in de A27 worden aangebracht, een verhoging van het viaduct bij de Kurenpolder op de agenda opnemen om de
kern Hank te ontlasten.

5.3 Nieuwe ontwikkelingen laten bijdragen aan oplossen bestaande
knelpunten
In deze paragraaf beschrijven de gemeenten hoe zij kansen ten aanzien van het thema
verkeer willen benutten. Hieronder wordt een overzicht gegeven van het beleid gericht op
het slagvaardig KUNNEN benutten van initiatieven van derden.
5.3.1 Kansen op het gebied van mobiliteit
Ontwikkelingen door derden die een bijdrage leveren aan de verbetering van de mobiliteit in het Land van Heusden en Altena worden door de gemeenten als kans gezien. Zo
bieden de projecten van Rijkswaterstaat de mogelijke verbreding van de A27) en de provincie (N322/N283) kansen om ook lokale verbeteringen aan te brengen. Ook het aanleggen van een fietspad op de dijk aan de Biesboschrand door het Waterschap, behoort tot
de kansen. Voorwaarde is wel dat de mobiliteitsinitiatieven ruimtelijk inpasbaar zijn in de
omgeving en rekening houden met de kwaliteit van het landschap en behoud van de bestaande groenvoorzieningen. Een aantal kansen dat zich aandient bij werkzaamheden aan
de A27 zijn onder andere de ruimte bieden aan fort Altena door verplaatsing van de Tol in
noordelijke richting en het verhogen van het viaduct bij de Kurenpolder om de kern Hank
te ontlasten in verkeerstechnische zin.
5.3.2 Omleiding Almkerk
Al geruime tijd speelt er ter hoogte van Almkerk de discussie omtrent de N322. Deze
(drukke) provinciale weg ligt direct ten noorden van de dorpskern en veroorzaakt de nodige overlast voor de dorpsbewoners. De dorpsraad wil deze weg graag verlegd zien in
noordelijke richting. De gemeente Woudrichem staat in principe welwillend tegenover dit
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initiatief, maar geeft tegelijkertijd aan dat het verleggen van een provinciale weg zaak is
van de provincie Noord-Brabant, zowel procedureel, inhoudelijk als financieel. De gemeente Woudrichem heeft er uiteraard wel belang bij dat de leefomgeving voor haar
inwoners wordt verbeterd. De gemeente ziet voor een omlegging verschillende mogelijke
scenario's die allen op hun merites moeten worden beoordeeld. De gemeente treedt
graag met de provincie in overleg wanneer een tracékeuze aan de orde is. Wanneer een
uiteindelijke tracékeuze gemaakt is, is het aan de provincie een MER uit te voeren en de
plannen verder vorm te geven, wellicht zelfs met het opstellen van een Provinciaal Inpassingsplan (PIP).

figuur: verkeersveiligheid

5.3.3 Parkeren
Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen is het van belang dat voldoende parkeerplaatsen
worden gerealiseerd. Minimaal moet in de eigen parkeerbehoefte worden voorzien.
Initiatieven van derden rond het (centraal) parkeren van vrachtauto’s ondersteunen de
gemeenten (voor zover niet tegenstrijdig met beleid of wetgeving). De gemeenten nemen
hier zelf geen initiatief in.
5.3.4 Externe veiligheid
Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zijn enkel mogelijk wanneer hierdoor geen knelpunt
met betrekking tot externe veiligheid optreedt. Hiervoor hanteren de gemeenten in het
Land van Heusden en Altena een gebiedsgerichte benadering. Borging vindt plaats in de
bestemmingsplannen.
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5.4 Verslechteren bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid door gebruik
mobiliteitsstructuur
In deze paragraaf beschrijven de gemeenten hoe zij bedreigingen ten aanzien van het
thema verkeer willen uitsluiten. Hieronder wordt een overzicht gegeven van het beleid
gericht op het VOORKOMEN van ongewenste ontwikkelingen.
5.4.1 Ontwikkelingen op het gebied van bereikbaarheid en mobiliteit
Bij veranderingen van en maatregelen in de infrastructuur moet worden voorkomen dat
de bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid van de locaties verslechtert, waardoor woonkwaliteiten worden aangetast en/of ontwikkelingsmogelijkheden voor bedrijven en voorzieningen worden beperkt.
5.4.2 Bovenregionale knelpunten wegverkeer
De gemeenten merken nu de nodige overlast van problemen op het hoofdwegennet dat
net buiten de regio gelegen is. Dagelijkse stremmingen bij de brug bij Gorinchem en
Knooppunt Hooipolder leveren de nodige extra hinder op voor de regio. Niet alleen in het
kader van de bereikbaarheid van de regio maar ook in het kader van zoekend verkeer dat
tracht de stremmingen te omzeilen door het zoeken naar een andere route. De regio kan
deze problemen niet oplossen maar wil deze wel op rijksniveau op de agenda houden om
bij toekomstige ontwikkelingen rondom het rijkswegennet deze knelpunten die een uitwerking hebben op de regio, aan te kunnen pakken.
5.4.3 Bovenregionale ontwikkelingen railverkeer
Er is in de toekomst wellicht sprake van de aanleg van de spoorlijn Breda-Utrecht die naast
de A27 is gelegen. De gemeenten in het Land van Heusden en Altena vrezen dat de intensivering van deze infrastructurele as op rijksniveau ten koste zal gaan van het openbaar
vervoer op regionaal niveau, in dit geval de Interliner. Bij de mogelijke ontwikkeling van
een spoorlijn wil de regio óf de realisatie van een treinstation in de regio (station 'Biesbosch') óf het behoud van regionaal passend vervoer in de vorm van bijvoorbeeld de Interliner of een lightrail verbinding met stops in het Land van Heusden en Altena.
Een gevaar voor het uitbreiden van de infrastructurele bundel (A27 en spoorlijn) is het
ontstaan van een ruimtelijke ontwikkelingsas aan weerszijden van de A27. De visie van de
gemeenten op deze ontwikkeling bestaat in risico’s van sluipend verlies van kwaliteit en
karakteristiek.
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6.

UITVOERINGSPARAGRAAF

In deze regionale structuurvisie benoemen de gemeenten de hoofdlijnen van het beleid
op het gebied van wonen, voorzieningen, economie, omgeving & eigenheid en verkeer.
Hierbij maken de gemeenten een onderscheid in elementen die ze als basisverantwoordelijkheid beschouwen (en waarvoor ze dus de middelen zullen (moeten) reserveren), ontwikkelingen waarvoor ze zich extra inspannen en type ontwikkelingen die door andere
partijen gerealiseerd worden (waarop de gemeenten wel regie willen voeren).
De structuurvisie is een bestuursverantwoordelijkheid. De gemeenten verplichten zich naar
deze structuurvisie te handelen, maar de structuurvisie bevat geen verplichtingen naar
burgers. Burgers mogen verwachten dat de gemeenten bij verzoeken en vragen hun antwoord zullen baseren op de beleidsuitspraken in deze regionale structuurvisie.
Veel van het structuurvisiebeleid is reeds eerder vastgelegd in gemeentelijke en regionale
beleidsdocumenten. In de verschillende themahoofdstukken zijn daarop aanvullingen en
soms accentverschuivingen gegeven om het gemeenschappelijke beleid gereed te maken
voor de komende jaren. In het traject naar uitvoering en uitwerking dienen nog vele activiteiten ondernomen te worden. Telkens weer door/met andere partijen. Wettelijke kaders
kunnen daarbij voor aanscherping zorgen. Maar er zijn in deze structuurvisie geen beleidsuitspraken gedaan die op voorhand een milieuafweging (MER) vragen om de uitvoering te kunnen realiseren.
Voor de meeste projecten zijn de gemeenten niet de (enige) realiserende partij, bij die
projecten ligt de initiërende en realiserende rol bij anderen. De gemeenten hebben dan
vooral een faciliterende rol. Dat bepaalde projecten/voornemens wellicht niet (direct) gerealiseerd kunnen worden, heeft enerzijds te maken met deze positie en anderzijds (waar
gemeentelijke middelen noodzakelijk zijn) met het feit dat ruimte gecreëerd moet worden
in de begroting. Dit wil echter niet zeggen dat de gemeenten hieraan geen waarde hechten!
Om het intergemeentelijk beleid te realiseren, zetten de gemeenten verschillende instrumenten in, welke ze gecategoriseerd hebben naar:
• Procesinstrumenten;
• Juridische instrumenten;
• Financiële instrumenten.

6.1 Procesinstrumenten
Procesinstrumenten zeggen iets over de inspanningen die de gemeenten willen doen richting de uitvoering van het beleid. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om de activiteiten gericht op:
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•

•
•
•

Een goede afstemming van beleidsontwikkelingen (binnen de gemeente, tussen de
regiogemeenten, maar ook met de provincie en het rijk), om maximale win-win situaties te bereiken;
Nadere uitwerking van beleid, om beleid op hoofdlijnen te operationaliseren;
De wijze waarop de gemeenten bij de verdere beleidsuitwerking willen omgaan met
andere partijen, zoals overleg en communicatietrajecten;
Proces- en procedurele afspraken.

De gemeenten gaan er nadrukkelijk van uit dat ze in veel situaties (mede) afhankelijk zijn
van andere partijen om beleidsdoelen te kunnen effectueren. De gemeenten kiezen ervoor om met de maatschappelijke groeperingen en andere partijen regelmatig de dialoog
op te zoeken, over het beleid en de effectuering van dat beleid. In de intergemeentelijke
structuurvisie hebben de gemeenten aangegeven, wat belangrijke aandachtspunten zijn
bij de beoordeling van initiatieven van derden en het overleg daaromtrent. Bij het afwegen van initiatieven van derden die niet passen binnen de geldende bestemmingsplannen,
hanteren de gemeenten de volgende procesgang:
• uitgangspunt: goed luisteren naar de mensen, binnen kaders maximaal mogelijk maken;
• initiatief beoordelen op haar betekenis voor de gemeente en de regio in het algemeen;
• vervolgens beoordelen op de mate waarin voldaan / bijgedragen wordt aan de benoemde aandachtspunten bij de relevante thema's;
• en wordt beoordeeld of de concrete invulling en ´vormgeving´ van het initiatief voldoende bijdraagt aan de ruimtelijke kwaliteit van die locatie en van de directe omgeving;
• als dit proces met succes is doorlopen en de gemeenten nemen een positief principebesluit tot medewerking, dan wordt het publiekrechtelijke traject gestart. Dat vormt
de basis voor de daadwerkelijke realisatie (zoals bijvoorbeeld het opstellen van een
bestemmingsplan of een goede ruimtelijke onderbouwing).

6.2 Juridische instrumenten
De juridische instrumenten vertalen het beleid in concrete rechten en plichten. Er is een
onderscheid tussen publiek- en privaatrechtelijke instrumenten. Publiekrechtelijke instrumenten zijn primair de instrumenten uit de Wro (Wet ruimtelijke ordening), zoals het bestemmingsplan. Privaatrechtelijke instrumenten zijn de overeenkomsten tussen de gemeente en derden, zoals een realisatie-, of samenwerkingsovereenkomst.
Publiekrechtelijke instrumenten
De gemeenten willen de mogelijkheid hebben om bij nieuwe initiatieven 'nee' te kunnen
zeggen, waar dat nodig is. De gemeenten kiezen er daarom voor om nieuwe ontwikkelingen die ingrijpender zijn dan een ´gewone´ uitbreiding of een bepaalde verbetering of
verbreding van activiteiten (die noodzakelijk is voor een financieel gezonde bedrijfsvoering), niet meer rechtstreeks te regelen in de grotere (beheer)bestemmingsplannen voor
woon- en werkgebieden en voor het buitengebied.
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Privaatrechtelijke instrumenten
Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in de kernen streven de gemeenten ernaar om
(waar mogelijk én waar een publiek belang gediend wordt) via actieve grondpolitiek zelf
realisatieverantwoordelijkheid te nemen. Het in eigendom verwerven van een locatie
vormt het sterkste regie-instrument om de gewenste ontwikkeling ook daadwerkelijk te
kunnen realiseren. De corporaties zijn daarbij een belangrijke partij op het gebied van
woningbouw. Met hen zijn en worden afspraken gemaakt, waarin op hoofdlijnen geregeld is onder welke voorwaarden door de gemeenten medewerking zal worden verleend
aan een locatie-ontwikkeling.
Indien actieve grondpolitiek niet mogelijk of noodzakelijk is, zullen de gemeenten via een
privaatrechtelijke overeenkomst zorgdragen dat de algemene belangen worden veiliggesteld. In die situaties voeren de gemeenten een zogenaamd participerend grondbeleid
(een tussenvorm tussen actief en passief grondbeleid), waaronder bijvoorbeeld publiekprivate samenwerkingsconstructies vallen. Wanneer dit ook niet mogelijk is, dan voeren de
gemeenten facilitair grondbeleid, waarbij de gemeenten via het bestemmingsplan de
ontwikkeling mogelijk wordt gemaakt en zo mogelijk een overeenkomst wordt gesloten.
Deze vorm zal veelal voorkomen bij kleinere ontwikkelingen. Bij grotere ontwikkelingen is
dit minder wenselijk omdat er dan nauwelijks sturingsmogelijkheden zijn (vooraf) ten behoeve van de ruimtelijke kwaliteit.
In het buitengebied zal veelal sprake zijn van individuele (her)ontwikkeling. Het is het
streven van de gemeenten om hierbij met de partij(en) privaatrechtelijke overeenkomsten
te sluiten, om de gewenste kwaliteiten en -wanneer dat aan de orde is- ook het noodzakelijke kostenverhaal veilig te stellen. Indien door omstandigheden een privaatrechtelijke
overeenkomst niet haalbaar blijkt, maar de gemeenten de realisatie publiekrechtelijk toch
mogelijk willen maken, dan verankeren de gemeenten die doelen via de publiekrechtelijke
weg in een exploitatieplan dat samen met het bestemmingsplan wordt vastgesteld.

6.3 Financiële instrumenten
Ontwikkelingen en investeringen
Het realiseren van de gemeentelijke beleidsdoelstellingen zoals opgenomen in de structuurvisie vraagt om financiële inspanningen. Deels zullen deze samengaan met opbrengsten via de grondexploitatie (ontwikkelingsprojecten). In de huidige economische crisis is
dit echter beperkt.
Bij andere projecten is alleen sprake van kosten (Investeringsprojecten). De projecten kunnen noodzakelijk zijn om ontwikkelingsprojecten mogelijk te maken (zoals bijvoorbeeld
de aanleg van een ontsluiting). In die situatie kan een deel van de kosten van dat investeringsproject, op basis van de Grondexploitatiewet (Grex) worden 'verhaald' op dat ontwikkelingsproject. Dat wordt kostenverhaal genoemd.
Gezien de beperkte inkomsten vanuit ontwikkelingsprojecten, gecombineerd met de teruglopende middelen in het gemeentefonds in verband met de bezuinigingen, zijn de
gemeenten genoodzaakt zeer zorgvuldige afwegingen te maken om al dan niet met een
investeringsproject aan de slag te gaan. De prioriteit gaat uit naar het verder brengen en
realiseren van reeds in gang gezette projecten en plannen. Uiteraard zijn de gemeenten
hierin - binnen de financiële kaders - flexibel, bijvoorbeeld wanneer een project (langdu-
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rig) stagneert en er geen uitzicht op (door)start is of wanneer er een initiatief / kans voordoet waarvan de gemeenten het wenselijk vinden om hierop in te spelen omdat bijgedragen wordt aan de gemeentelijke doelstellingen.
Voor de totale financiering van het beleid uit de intergemeentelijke structuurvisie kunnen
in beginsel de volgende mogelijkheden worden ingezet:
• financiering via een gemeentelijke grond- en/of gebouwenexploitatie;
• financiering door het aangaan van een PPS (publiek private samenwerking);
• financiering via kostenverhaal op derden die door een ontwikkeling nieuwe bouwrechten verwerven;
• extra financiële bijdragen van derden op basis van een anterieure overeenkomst;
• subsidies en bijdragen van andere overheden en semi-overheden;
• vanuit de algemene middelen via de gemeentebegroting.
Voor projecten waar publiekrechtelijke en privaatrechtelijke sturingsmogelijkheden onvoldoende zijn om de gewenste regierol te vervullen, zal getracht worden door middel
van het verkrijgen van grondposities een sleutelpositie te bemachtigen.
Voor de realisatie van projecten zullen de gemeenten zo optimaal mogelijk gebruik maken van de extra financiële middelen die andere overheden en semi-overheden via subsidiemogelijkheden en bijdrageregelingen beschikbaar stellen.
Waar realisatie geheel of ten dele door derden plaatsvindt, zullen de gemeenten de mogelijkheden van het wettelijk verplicht kostenverhaal maximaal inzetten. Waar mogelijk
zullen ze daarbij via anterieure overeenkomsten ook extra financiële bijdragen proberen
veilig te stellen (verevening) / te vragen (bijdrage RO).
Naast deze vormen van financiering maken de gemeenten in de algemene middelen bijdragen vrij om een aantal door de gemeenten als noodzakelijk beschouwde ontwikkelingen ook daadwerkelijk te realiseren.
Kostenverhaal
De Grondexploitatiewet verplicht de gemeenten alle kosten en investeringen die de gemeenten moeten maken om planontwikkeling mogelijk te maken, te verhalen op partijen
die door de planontwikkeling nieuwe bouwrechten krijgen. Daarbij wordt onderscheid
gemaakt in:
• de gebiedseigen kosten (de kosten die nodig zijn om het gebied bouwrijp te maken,
inclusief inrichting/inpassing en plan- en procedure kosten);
• bovenwijkse voorzieningen (kosten die nodig zijn om het gebied bouwrijp te maken,
inclusief inrichting en plan- en procedure kosten, maar die over meerdere plannen
kunnen worden verdeeld);
• bovenplanse verevening (verevenen van een negatief exploitatiesaldo van een plan
door een bijdrage uit een plan met een positief planexploitatieresultaat);
Daarnaast kan de gemeente bij anterieure overeenkomsten bijdragen aan ruimtelijke
ontwikkelingen vragen: financiële bijdrage aan ruimtelijke ontwikkelingen elders in de
gemeente die een kwalitatieve meerwaarde hebben voor het plan.
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Voor het toepassen van kostenverhaal bij ontwikkelingsprojecten hanteren de gemeenten
de volgende uitgangspunten:
Gebiedseigen kosten en bovenwijkse voorzieningen
a) Bij planmatige gebiedsontwikkeling (nieuwe locaties en herstructurering) dienen alle
functionele, technische en kwalitatieve ingrepen die noodzakelijk zijn voor een goede
ruimtelijke ontwikkeling als gebiedseigen kosten in de exploitatie te worden meegenomen. Dat kan ook ingrepen betreffen die buiten de plangrens van de gebiedsontwikkeling
getroffen moeten worden. Indien deze ingrepen voor meerdere planontwikkelingen van
noodzakelijke betekenis zijn, zullen deze proportioneel worden verrekend als bovenwijkse
voorziening. Het type kosten dat op deze wijze bij planontwikkeling moet worden meegenomen in de exploitatie is gelimiteerd in het Bro (Besluit ruimtelijke ordening). De onder a benoemde kosten kunnen door de gemeenten verplicht worden opgelegd.
b) Bij solitaire locatieontwikkeling (nieuwe locatie of herontwikkeling van een bestaande
locatie) dienen alle functionele, technische en kwalitatieve ingrepen die noodzakelijk zijn
voor een goede ruimtelijke ontwikkeling van die locatie, waaronder parkeren, de wateropgave en een goede ruimtelijke inpassing, als gebiedseigen kosten in de exploitatie te
worden meegenomen. Dat kan ook ingrepen betreffen die buiten de plangrens van de
locatie getroffen moeten worden. Indien deze ingrepen voor meerdere plan- of locatieontwikkelingen van noodzakelijke betekenis zijn, zullen deze proportioneel worden verrekend als bovenwijkse voorziening. Het type kosten dat op deze wijze bij locatieontwikkeling moet worden meegenomen in de exploitatie is gelimiteerd in het Bro (Besluit ruimtelijke ordening). De onder b benoemde kosten kunnen door de gemeenten verplicht
worden opgelegd.
c) Indien het bij planmatige gebiedsontwikkeling of solitaire locatieontwikkeling ruimtelijk niet mogelijk is en/of niet doelmatig is om de vereiste functionele, technische en kwalitatieve ingrepen binnen het plan of de locatie te realiseren kunnen de gemeenten deze
realisatieverplichting op kosten van de initiatiefnemer overnemen en deze in een structuuroplossing meenemen. De initiatiefnemer stort de daarbij behorende financiële verplichting in een voorziening “Structuuroplossingen vereiste functionele, technische en
kwalitatieve ingrepen”. De gebiedseigen bijdragen in deze voorziening zijn “gelabeld” en
zullen door de gemeenten alleen besteed kunnen worden aan het realiseren van desbetreffende oplossingen. De gemeenten zullen daartoe in elk geval een “Waterfonds” instellen om de diverse relevante maatregelen ten behoeve van de waterhuishouding op
gestructureerde wijze te kunnen realiseren. Bij het inhoud geven aan dit waterfonds zal
aangesloten worden bij gemeentelijke en intergemeentelijke waterplannen. De onder c
benoemde kosten kunnen door de gemeenten verplicht worden opgelegd.
d) Ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied maken in meer of mindere mate gebruik van de specifieke ruimtelijke kwaliteiten die het betreffende buitengebied heeft.
Minimumvereiste bij ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied zijn alle aan het initiatief gerelateerde functioneel, technisch en kwalitatief noodzakelijke ingrepen die door
de gemeenten, net als in het stedelijk gebied, als gebiedseigen kosten worden beschouwd.
Waar onvoldoende mogelijkheden zijn voor een goede oplossingen op de planlocatie,
kunnen de benodigde kwalitatieve maatregelen ook op een aan het plangebied ruimtelijk
en/of functioneel gerelateerde locatie plaatsvinden. Wat betreft de waterhuishoudkundi-
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ge maatregelen zal dit ondergebracht worden onder het onder c reeds benoemde “ Waterfonds”. De onder d benoemde kosten kunnen als buitenplanse gebiedseigen kosten
door de gemeenten verplicht worden opgelegd.
Bijdrage Ruimtelijke ontwikkeling
e) Aan ontwikkelingen in het buitengebied zal anterieur een bijdrage aan het Fonds
“Landschapsinvestering Structuurverbetering Buitengebied Land van Heusden en Altena”
worden gevraagd. Deze bijdrage dient om de ruimtelijke kwaliteiten van het buitengebied, die van betekenis zijn voor de betreffende functie, ook op termijn op peil te kunnen
houden. Omdat het investeringen zijn die niet noodzakelijk zijn om de betreffende functie
op een ruimtelijk goede manier tot ontwikkeling te laten komen, vallen ze niet onder de
verplicht te verhalen kosten. Dit is ook van belang voor de toekomstwaarde van de ruimtelijke ontwikkeling. De ruimtelijke ontwikkelingen die deels ten laste kunnen worden
gebracht van het Fonds “Structuurverbetering Buitengebied Land van Heusden en Altena”
hebben betrekking op:
• Structuurversterking van het landschapsbeeld, door investeringen in landschapsbeplantingen die ook op termijn de verschillen in de landschapskarakteristiek herkenbaar
houden. Deze investeringen dragen er toe bij dat nieuwe ontwikkelingen zich beter
kunnen voegen in de landschappelijke structuur, c.q. deze structuur nieuwe ontwikkelingen beter kan dragen.
• Verbeteren van de gebruikskwaliteiten van het buitengebied door de, voor de woonen recreatiefuncties in het buitengebied belangrijke cultuurhistorische en landschapskwaliteiten te versterken. Deze gebiedsgerichte investeringen verhogen de aantrekkelijkheid van de woonomgeving en de recreatieve potenties en zijn daarmee van meerwaarde voor deze functies.
• Versterken van de recreatieve structuur door verbeteringen van de mogelijkheden
voor recreatief medegebruik. Deze gebiedsgerichte investeringen verhogen de aantrekkelijkheid van de woonomgeving en de recreatieve potenties en zijn daarmee van
meerwaarde voor deze functies.
Deze bijdragen kunnen door de gemeenten alleen op basis van vrijwilligheid via een anterieure overeenkomst worden gevraagd.
De gemeenten zullen jaarlijks verantwoording afleggen van de bestedingen aan en de
ramingen van de kosten van deze projecten.
Inzet Algemene Middelen Gemeentebegrotingen
De gemeenten beschouwen de inzet van algemene middelen als sluitstuk van de financiering nadat de financiële randvoorwaarden van een project zijn geoptimaliseerd en alle
andere financieringsmiddelen zijn ingezet. De financiële speelruimte van de gemeenten
hebben niet de omvang dat structurele meerjarige verplichtingen met grote financiële
risico's binnen de begroting kunnen worden opgevangen.
In de meerjarenbegroting geven de gemeenten aan welke financiële speelruimte zij kunnen en willen vrijmaken om gemeenschappelijk gewenste ontwikkelingen binnen de betreffende begrotingsperiode te kunnen realiseren. De bestaande begrotingssystematiek
staat de gemeenten niet toe voor de langere termijn reeds reserveringen en investeringen
te benoemen, zonder dat daar concrete besluiten en dekkingsmiddelen aan ten grondslag
liggen.
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6.4 Vormvrije m.e.r.-beoordeling
Inleiding
Per 1 april 2011 is het Besluit m.e.r gewijzigd. De belangrijkste aanleidingen hiervoor zijn
de modernisering van de m.e.r.-wetgeving in 2010 en de uitspraak van het Europese Hof
van 15 oktober 2009 (HvJ EG 15 oktober 2009, zaak C-255/08 (Commissie tegen Nederland)). Uit deze uitspraak volgt dat de omvang van een project niet het enige criterium
mag zijn om wel of geen me.r.-(beoordeling) uit te voeren. Ook als een project onder de
drempelwaarde uit lijst C en D zit, kan een project belangrijke nadelige gevolgen hebben,
als het bijvoorbeeld in of nabij een kwetsbaar natuurgebied ligt.
Als gevolg van bovenstaande wijziging, moet ook bij kleinere bouwprojecten (dat wil zeggen, onder de grenzen van het Besluit m.e.r.) beschreven worden of een m.e.r.beoordeling nodig is. Achterliggende gedachte hierbij is dat ook kleine projecten het milieu relatief gezien zwaar kunnen belasten en daarom ook bij kleine projecten beoordeeld
moet worden of een m.e.r. nodig is.
Om te bepalen óf een m.e.r.-beoordeling noodzakelijk is, dient bepaald te worden of:
• de ontwikkeling de drempelwaarden uit lijst D van het Besluit m.e.r. overschrijdt;
• de ontwikkeling in een kwetsbaar gebied ligt en
• of er belangrijke milieugevolgen zijn.
Hieronder wordt deze structuurvisie hierop beoordeeld:
1. Worden de drempelwaarden uit lijst D van het Besluit m.e.r. overschreden?
Voor een aantal projecten uit de structuurvisie zijn reeds planologische- en/of m.e.rprocedures doorlopen. Voor deze plannen is de structuurvisie niet kaderstellend. Daarnaast is er een aantal projecten waarvoor visies worden opgesteld of onderzoek wordt
verricht. Dit betreft bijvoorbeeld de te onderzoeken verkeersdruk bij toekomstige ontwikkelingen (Regionaal bedrijventerrein). Tevens zijn er ontwikkelingen die toebehoren aan
hogere overheden: Rijk en provincie. Deze ontwikkelingen zijn nog in de onderzoeksfase,
in de structuurvisie worden slechts wensen vanuit de gemeenten weergegeven, zoals bijvoorbeeld de wens voor het verplaatsen van het knooppunt. Voor deze projecten is de
structuurvisie niet kaderstellend.
2. Ligt de ontwikkeling in een kwetsbaar gebied?
Als kwetsbare gebieden worden beschouwd: beschermde natuurmonumenten, Natura
2000 gebieden, watergebieden van internationale betekenis, EHS, gebieden met behoud
en herstel van landschapskwaliteit, grondwaterschermingsgebieden, beschermde monumenten en Belvédère gebieden.
De ontwikkelingen in de structuurvisie bevinden zich niet nabij of in een grondwaterbeschermingsgebied, Belvédèregebied en beschermde monumenten.
In of nabij de gronden waarop de structuurvisie betrekking heeft bevinden zich wel natuur- en landschappelijk waardevolle gebieden. De gemeenten hechten bijzonder aan het
instandhouden van de natuurbescherming die Rijk en provincie hebben gedefiniëerd in de
verschillende beleidsstukken. Daarbij gaat het onder andere om de Ecologische Hoofd-
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structuur (EHS), de Ecologische Verbindingszones (EVZ), Natura2000-gebieden en het Nationaal Park de Biesbosch dat gedeeltelijk op Werkendams grondgebied is gelegen. Wanneer het rijk of de provincie afziet van delen van deze natuurbescherming waarmee de
beschermde status vervalt, dan zullen de gemeenten zich inspannen om de bescherming
die ten grondslag lag aan deze status, te continueren in het gemeentelijk beleid.
3. Zijn er belangrijke milieugevolgen?
Deze structuurvisie heeft nadrukkelijk een kaderstellend karakter en omvat geen ontwikkelingen of projecten waarvoor niet al eerder planologische- en/of m.e.r. procedures zijn
doorlopen, dan wel een concrete m.e.r. procedure (planmer RBT) loopt. Vanwege het kaderstellende karakter van deze structuurvisie, kunnen geen uitspraken worden gedaan
over de vraag of er belangrijke milieugevolgen zijn. Dat komt pas naar voren bij meer
concreet te duiden nieuwe initiatieven, die alsdan getoetst zullen worden aan de in deze
structuurvise gestelde kaders. En dan loopt de vraag of er belangrijke milieugevolgen zijn,
altijd mee in de beoordeling.
Overkoepelende conclusies en aanbevelingen
Het is van belang om goed te onderbouwen of een m.e.r. beoordeling (planmer) gekoppeld aan de intergemeentelijke structuurvisie Land van Heusden en Altena nodig is. Daarvoor moeten de bovengenoemde drie vragen beantwoord kunnen worden.
Vragen 1 en 3 kunnen met nee beantwoord worden. Uit het antwoord op vraag 2 volgt
dat de kwetsbare gebieden in de structuurvisie beschermd worden. Kortom, een planMER-procedure gekoppeld aan deze structuurvisie is niet noodzakelijk.
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7.

PROCES EN PROCEDURE

In december 2010 hebben de drie gemeenten in ‘Het Kontakt’, het Altenanieuws en de
Staatscourant bekendgemaakt dat zij gezamenlijk een nieuwe structuurvisie voorbereiden.
In de periode daarna hebben de drie gemeenten de structuurvisie inhoudelijk voorbereid.
Daarbij zijn op meerdere momenten burgers en belangengroeperingen betrokken. Dit is in
paragraaf 7.2 verder beschreven.
De ontwerpstructuurvisie is in de afzonderlijke gemeenteraden behandeld. In Woudrichem
op 3 juni 2013 opiniërend, in Werkendam op 10 juni 2013 opiniërend in de commissie
Grondgebied en op 11 juni 2013 in Aalburg informerend. Vervolgens is de structuurvisie in
de drie gemeenteraden gewijzigd vastgesteld op 25 juni en 2 juli 2013.

7.1 Vooroverleg
Op projectgroepniveau zijn de provincie Noord-Brabant en het waterschap Rivierenland
van begin af aan bij het opstellen van de nieuwe structuurvisie betrokken geweest. Dit
heeft geleid tot de ontwerpstructuurvisie die in januari 2013 ter inzage heeft gelegen.
Daarnaast zijn de provincie Noord-Brabant, het waterschap Rivierenland, de buurgemeenten, diverse rijksinstanties, zoals Rijkswaterstaat, en andere vooroverlegpartners in januari
2013 uitgenodigd kennis te nemen van de ontwerpstructuurvisie en daarop te reageren.
Van deze mogelijkheid hebben diverse vooroverlegpartners gebruik gemaakt. Hun reacties
zijn opgenomen in de nota van beantwoording.

7.2 Burgerparticipatie
In december 2010 hebben de drie gemeenten in ‘Het Kontakt’, het Altenanieuws en de
Staatscourant bekendgemaakt dat zij gezamenlijk een nieuwe structuurvisie voorbereiden.
Op de samenwerkingspagina in ‘Het Kontakt’ van april 2011 is vervolgens aandacht besteed aan de achtergrond en het proces van de nieuwe structuurvisie.
Enquête
In het kader van de communicatie en burgerparticipatie is in juni 2011 huis-aan-huis in de
drie gemeenten een ansichtkaart verspreid waarop nogmaals is aangegeven dat de drie
gemeenten een nieuwe structuurvisie voorbereiden en zijn de inwoners van de drie gemeenten uitgenodigd een enquête in te vullen om hun visie op het Land van Heusden en
Altena kenbaar te maken. Deze enquête is ook weggelegd bij de publieksbalies en de bibliotheken van de drie gemeenten. Door de lage respons is de termijn om de enquête in te
vullen diverse malen verlengd, echter zonder veel succes.
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Stakeholdersbijeenkomst
In november 2011 zijn bedrijven en maatschappelijke organisaties uitgenodigd voor een
stakeholdersbijeenkomst. Dit leverde een druk bezochte avond op. Uitkomst van de avond
was dat de gemeenten en de stakeholders behoorlijk op één lijn zaten.
Ter inzage legging en inloopavond
Om verder invulling te geven aan de burgerparticipatie heeft de ontwerpstructuurvisie
conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht ter inzage gelegen van 1 februari 2013 tot en met 14 maart 2013 (week 5 tot en met 11). Er zijn 25 reacties ontvangen.
Tijdens de terinzagelegging heeft op 7 februari 2013 in “de Buitenhoff” te Andel ook een
gezamenlijke inloopavond plaats gevonden. De stakeholders die de eerdere bijeenkomst
hebben bijgewoond en de raadsleden van de drie gemeenten zijn hier expliciet voor uitgenodigd. Tevens is op de samenwerkingspagina in Het Kontakt en op de reguliere gemeentepagina van het Kontakt, het Altenanieuws en de Staatscourant van 30 januari 2013
een open uitnodiging voor deze bijeenkomst geplaatst. Daarnaast hebben de drie betrokken portefeuillehouders de ontwerpstructuurvisie op 7 februari 2013 gepresenteerd aan
de lokale pers.
Inspreken in de raden
Tot slot zijn de indieners van een inspraakreactie gewezen op de mogelijkheid om in te
spreken bij de raden van de drie gemeenten. Van deze mogelijkheid is beperkt gebruik
gemaakt. De ingekomen reacties zijn verwerkt in de nota van beantwoording. Deze nota
is gelijktijdig met de structuurvisie vastgesteld. De nota is als bijlage bij deze structuurvisie
gevoegd. De structuurvisie is naar aanleiding van een aantal ingekomen reacties op onderdelen aangepast.
Het besluit tot de gewijzigde vaststelling van de structuurvisie is gepubliceerd in het Kontakt, het Altenanieuws, de Staatscourant en de gemeentelijke internetpagina’s. Na de
vaststelling wordt de structuurvisie ook op www.ruimtelijkeplannen.nl gepubliceerd.
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