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Reproductieadvies
Voorliggend document is het vastgestelde visiedeel van de Ruimtelijke Visie West-Brabant 2030. Het 
is opgemaakt in vierkant A3-formaat (29,7 x 29,7 cm) en verspreid als digitaal document (in PDF). Bij 
het uitprinten van het document wordt geadviseerd liggend A3-formaat te hanteren in verband met de 
leesbaarheid van de kaarten en de tekengrootte van de tekst. De Ruimtelijke Visie West-Brabant 2030 
bestaat uit twee delen: visie en inspiratie. Beide rapporten zijn definitief opgeleverd op 6 juli 2010.

RUIMTELIJKE VISIE WEST-BRABANT 2030
Een hecht netwerk in de tuin van de delta.



visie
Zo doen wij dat in West-Brabant: de koers in 10 stellingen
1.  Centraal wat moet, decentraal wat kan.
2.  West-Brabant als zelfbewuste regio in een veranderend krachtenveld.
3.  Versterken van de regionale identiteit met gebiedsgerichte ontwikkelingsstrategieën.
4.  Ruimtelijke ontwikkeling volgt vanuit een visie op duurzaamheid.
5.  Water, natuur en landschapsambities zijn de basis voor een goed gefundeerde toekomst.
6.  Nieuwe verbindingen en het oplossen van knelpunten voor personen- en goederenvervoer.
7.  Economische structuur wordt versterkt door regionale specialisaties.
8.  Een aantrekkelijke woonregio door het profiel als tuin van de delta.
9.  Spreiding van voorzieningen, betere bereikbaarheid en de leefbaarheid op peil.
10. Toeristisch recreatieve identiteit en meerwaarde van routes en nieuwe ontwikkelingen.

en een dynamisch onderdeel:
De bekende toekomst, rode, oranje en gele projecten.
Naar een gemeenschappelijke ruimtelijke agenda.
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figuur 1: opbouw van de visie
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Voorwoord

Voor u ligt het resultaat van hard werken, constructief overleg en betrokkenheid van de regio: de 
Ruimtelijke Visie West-Brabant 2030. Het is de eerste, overkoepelende ruimtelijke visie voor de 
19 samenwerkende gemeenten in de regio, die een stevige basis biedt om verder uitvoering aan te 
geven. Het schetst een toekomstperspectief, ontstaan vanuit de collectief gevoelde noodzaak om 
als gemeenten op ruimtelijk gebied meer samen te werken. Maar ook, om op te trekken met andere 
belanghebbenden zoals de betrokken provincies, waterschappen en maatschappelijke organisaties om 
een verdere, duurzame ontwikkeling van de regio gestalte te geven. De Ruimtelijke Visie West-Brabant 
2030 gaat over het samen werken aan het waarborgen van kwaliteiten, het oplossen van (toekomstige) 
knelpunten en het verantwoord uitnutten van potenties vanuit een actieve houding, die zo kenmerkend 
is voor de regio.

De Ruimtelijke Visie West-Brabant 2030 is opgetekend in twee delen: visie en inspiratie [figuur 1]. Het 
visiedeel bevat de gezamenlijke wilsuitingen van de samenwerkingspartners, de 19 betrokken gemeenten, 
waterschappen en het sociaal economisch samenwerkingsverband West-Brabant (SES). Het verklaart de 
koers van de regio in tien stellingen. De belangrijkste ruimtelijke thema’s worden hierin op hoofdlijnen 
beschreven en er wordt duidelijk gemaakt wat de regionale intentie is. De koers is verbeeld met abstracte 
kaarten bij de stellingen per thema en samengevat in één overzicht als totaalbeeld (op pagina 30-31).

Volgend op de koersbeschrijving is in de bijlage van het visiedeel het meest uitvoerende onderdeel van 
de Ruimtelijke Visie West-Brabant 2030 beschreven. Het bevat naast de bekende toekomst (de projecten 
die reeds in ontwikkeling zijn of worden gebracht) een aanzet voor een regionale agenda. Gezien het 
uitvoerend karakter van deze onderdelen is de inhoud ervan een momentopname, waardoor het regelmatig 
onderhevig zal zijn aan wijzigingen. Daarom is ervoor gekozen beide onderdelen te zien als een dynamisch 
onderdeel wat regulier kan worden geactualiseerd en dient als leidraad voor het coördineren van verdere 
acties door de West-Brabantse Vergadering.

Het separate inspiratiedeel dient als bijlage. Dit rapport bestaat uit achtergrondmateriaal, een beschrijving 
van het gevolgde, breed opgezette interactieve proces, de consequenties van bepaalde keuzes en 
verschillende voorbeelduitwerkingen en alle tussentijdse schriftelijke reacties vanuit de betrokken 
organisaties. Het wordt ondersteund met illustratieve kaartbeelden en referentiefoto’s en is bedoeld als 
naslagbundel over de behandelde onderwerpen en inspiratiebron bij de verdere uitwerking. 

De ontwerp Ruimtelijke Visie West-Brabant 2030 is namens de stuurgroep voorgelegd aan de Bestuurlijke 
Regiegroep (BRG) op 7 oktober 2009. Na vaststelling is de ontwerp Ruimtelijke Visie West-Brabant 2030 
voorgelegd aan de colleges, raden en waterschappen ter instemming, waarbij ook de consequenties van 
instemming worden belicht. Hiermee wordt een eerste stap voltooid van aftasten, enthousiasmeren en 
ontdekken van de samenwerking, om te komen tot een weloverwogen koers met meerwaarde voor de 
gehele regio.

De stuurgroep (de 19 portefeuillehouders ruimtelijke ordening) is trots op dit resultaat en spreekt over het 
ruimtelijk casco van een zelfbewuste regio, waarin plaats is voor ontwikkelingen zonder op de kwaliteit en 
identiteit van het West-Brabantse in te boeten.

Tijdens de ateliers, workshops en openbare discussieavonden is de bestuurders gebleken dat er heel 
veel kennis is op te halen bij de burgers, instellingen, (belangen-)organisaties en raadsleden. Dat geeft 
een goed gevoel, want de voorliggende verbeelding van onze toekomst is nog niet klaar. Anders gezegd: 
het is een startdocument met een aantal gerichte uitwerkings- en verdiepingsopgaven voor onze regio. 
Die kennis in het veld kan bijdragen aan de solide (ruimtelijke) basis, waarin de vele beleidsterreinen van 
gemeenten de komende jaren gestalte kunnen krijgen.

Ik wens de lezer veel plezier bij het bestuderen van de kaarten en het lezen van de teksten, maar ook veel 
inspiratie en het besef dat het geheel dat West-Brabant heet, méér is dan de som van 19 gemeenten.

Yves de Boer
Voorzitter Stuurgroep Ruimtelijke Ontwikkeling West-Brabant
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figuur 3: relatie Ruimtelijke Visie, Structuurvisie RO en gemeentelijk structuurvisies

figuur 2: Ruimtelijke Visie als integratiekader
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Zo doen wij dat in West-Brabant!

In mei 2008 is er gestart met het interactief opstellen van een ruimtelijke visie voor West-Brabant. Doel 
daarvan is het maken van een gezamenlijk gedragen, ruimtelijk toekomstbeeld van 19 gemeenten en 
de samenwerkende waterschappen voor de periode tot 2030. West-Brabant is ervan overtuigd, dat er 
door regionale samenwerking meer collectief inzicht en bestuurskracht beschikbaar is om richting te 
geven aan grote ruimtelijke opgaven die op de regio afkomen. En door samenwerking ontstaat er ook 
meer eensgezindheid om West-Brabant nadrukkelijk te profileren als zelfbewuste regio met een eigen 
identiteit. De Ruimtelijke Visie West-Brabant 2030 kan daarom worden gelezen als een statement: “Zo 
doen wij dat in West-Brabant!”

de ruimtelijke visie als integratiekader van de overige bestuursopdrachten
De Ruimtelijke Visie West-Brabant 2030 is de uitwerking van één van de acht bestuursopdrachten van 
de Bestuurlijke Regie Groep (BRG), die de doelstellingen uit de ‘Strategische Agenda West-Brabant 
2008-2011’ vormgeven. De visie vormt het integratiekader van overige bestuursopdrachten economie, 
bereikbaarheid, duurzaamheid, voorzieningen en (in mindere mate) bedrijfsvoering, structuurfondsen 
en communicatie [figuur 2]. Door de keuze om het opstellen van de visie parallel te laten lopen met de 
provinciale structuurvisie, loopt de visie over het algemeen iets voor op de uitwerking van de overige 
bestuursopdrachten. Voor zover mogelijk is er in de visie geanticipeerd op de uitkomst daarvan, maar 
indien de uitkomsten van overige bestuursopdrachten daartoe aanleiding geven kan de visie worden 
aangepast. Voor het waarborgen van de integraliteit van de bestuursopdrachten wordt er voorts vanuit 
gegaan, dat de uitwerking van de bestuursopdrachten verankerd wordt in verschillende convenanten, 
waarin spelregels per onderwerp worden benoemd alvorens wordt gestart met de uitvoeringsagenda.

voortbouwen op actueel beleid en bestaande overlegstructuren
De Ruimtelijke Visie West-Brabant 2030 borgt wat er al is maar geeft ook richting aan nieuwe, gewenste 
ontwikkelingen. Het bouwt voort op bestaande overlegstructuren en visies en zoekt naar meerwaarde 
door onderlinge afstemming binnen een planhorizon tot 2030 (circa 20 jaar). Het is daarbij van belang te 
onderkennen dat de ruimtelijke ontwikkeling van de regio op kortere termijn (5 à 10 jaar) al is vastgelegd 
in de uitwerking van het streekplan van Noord-Brabant en het omgevingsplan van de provincie Zeeland. 
Zo gelden voor het Brabantse buitengebied de gebieds- en reconstructieplannen (Brabantse Delta, Wijde 
Biesbosch en De Baronie) en zijn er de uitwerkingsplannen voor de landelijke regio’s Alphen-Chaam, 
Baarle-Nassau, Rucphen en Zundert; Drimmelen, Geertruidenberg en Moerdijk; het Land van Heusden 
en Altena; Halderberge en Steenbergen, alsmede de uitwerkingsplannen voor de stedelijke regio’s Breda-
Tilburg en de Brabantse Buitensteden (Bergen op Zoom en Roosendaal) & Woensdrecht. Al deze plannen 
kennen een planhorizon tot uiterlijk 2015. Daarenboven kent de regio een doorkijk tot na 2015 in het 
zogenoemde regionaal planningsoverleg, verdeeld naar de verschillende RPO-gebieden. Hierin worden 
vervolgafspraken gemaakt over latere ontwikkelingen met een doorkijk tot 2020.

de ‘bekende toekomst’
In de Ruimtelijke Visie West-Brabant 2030 worden de afspraken die in het kader van de 
uitwerkingsplannen door de provincie met de gemeenten zijn gemaakt, als vaststaand aangenomen. 
Gemeenten hebben immers hierop beleid gemaakt en maatregelen getroffen in de sfeer van planvorming 
en eigendomsverwerving, waarop niet wordt teruggekomen. In de bijlage zijn deze afspraken van de 
bekende toekomst opgenomen in de zogenoemde rode en oranje projecten. Slechts die ontwikkelingen, 
die geen deel uitmaken van boven genoemde afspraken, noch berusten op onomkeerbare besluiten die 
eventueel in een later stadium zijn genomen, kunnen in het kader van de ruimtelijke visie nader afgewogen 
worden. Dit zijn de gele projecten in de bekende toekomst. Deze ontwikkelingen hebben met name 
betrekking op de termijn na 2020 en komen voort uit het verschil in planhorizon van de Ruimtelijke Visie 
West-Brabant (2030), die verder ligt dan die van bovengenoemde uitwerkingsplannen en vervolgafspraken 
in RPO verband (tot 2020).

een ruimtelijk casco voor de lange termijn, een planhorizon tot 2030
Het visiedeel biedt een doorkijk naar het gezamenlijk gedragen ruimtelijk casco voor de lange termijn 
(> 40 jaar), waarin opgaven met een significante ruimtelijke component een plaats kunnen krijgen. Toch 
is er voor gekozen om in de beschrijving van de koers de focus te leggen op een planhorizon tot 2030, 
met name omdat de ruimtebehoefte voor deze middellange termijn (>10 jaar - < 25 jaar) concreter in 
kaart gebracht is door onder meer bestaande afspraken, programmatische prognoses en achterliggende 
onderzoeken. (Een overzicht hiervan is opgenomen in het inspiratiedocument).

de ruimtelijke visie als bouwsteen voor de provinciale en gemeentelijke structuurvisies
De Ruimtelijke Visie West-Brabant 2030 is geen ruimtelijk plan in de zin van de nieuwe Wet op de 
Ruimtelijke Ordening, maar een samenwerkingsprogramma van overheden. De visie krijgt dus geen 
formele juridische status, maar dient te worden beschouwd als een richtinggevend denkkader en 
gezamenlijke regionale koers die ook als bouwsteen is ingebracht in de nieuwe structuurvisie RO van de 
provincie Noord-Brabant. De ruimtelijke visie is daarnaast leidraad bij het opstellen van gemeentelijke 
structuurvisies en uitvoeringsplannen van de waterschappen [figuur 3].
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figuur 4: samengestelde kaart vigerende gemeentelijke visies
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Centraal wat moet, decentraal wat kan.

De Ruimtelijke Visie West-Brabant 2030 is een aantrekkelijk perspectief voor de regio op hoofdlijnen. 
Het is een regionaal casco wat een gemeenschappelijk kader biedt voor de aanpak van opgaven in de 
ruimtelijke agenda. Het doet uitspraken over opgaven waar gezamenlijk optreden hetzij noodzakelijk is 
voor het behoud van regionale kwaliteit dan wel tot aantoonbare meerwaarde leidt. Deze opgaven zijn 
opgenomen in de visie als er sprake is van een verstrekkende ruimtelijke component. Dit is het geval bij 
opgaven met een aanzienlijk schaal of invloedsgebied en bij structurele veranderingen op lange termijn. 
Focus op dit niveau van abstractie sluit goed aan op de huidige bestuurlijke verhoudingen in de regio en 
de democratische legitimiteit van de visie.

één overkoepelend ruimtelijk toekomstbeeld
Het ontbrak in West-Brabant tot nu toe aan één toekomstbeeld van de gemeenten en de waterschappen, 
waarin (met name) de grensoverschrijdende ruimtelijke ontwikkelingen op elkaar zijn afgestemd. Tot nu 
toe zijn er wel veel lokale plannen die - al dan niet ingebed binnen het provinciale beleid – samengevoegd 
een indicatief beeld opleveren waar de regio op af koerst [figuur 4]. Dat beeld is niet helder, noch 
consistent. En het mist herkenbaarheid van gezamenlijk nagestreefde doelen in het bieden van ruimte voor 
duurzaamheid, het ontwikkelen van water, landschap en natuur, van een goede regionale bereikbaarheid, 
van (grootschalige) werkgelegenheid, ruimte voor woningbouw , het behoud van leefbaarheid, en het 
stimuleren van toerisme en recreatie. Vandaar het streven naar een visie voor West-Brabant: komen tot 
één overkoepelend ruimtelijk toekomstbeeld.

regionaal casco en een ruimtelijke agenda
De visie bestaat uit tien stellingen, die zijn uitgewerkt in een regionaal ruimtelijk casco en een ruimtelijke 
agenda. Het casco bouwt voort op de identiteit van de regio en de koers spreekt zich uit over opgaven die 
betrekking hebben op de toekomstige ruimtebehoefte voor respectievelijk de thema’s duurzaamheid; 
water, natuur en landschap; mobiliteit; economische structuurversterking en werkgelegenheid; woon- 
en leefmilieus; leefbaarheid en voorzieningen; recreatie en toerisme. Naast het regionaal casco is er 
een ruimtelijke agenda, waarin de uitvoeringsaanpak van regionale opgaven en intergemeentelijke 
gebiedsontwikkelings-opgaven wordt beschreven. Deze ruimtelijke agenda is een eerste aanzet, die in de 
loop der tijd nog verder op onderdelen kan worden uitgebreid.

autonomie, samenwerking en wisselende allianties
De visie brengt in kaart op welke thema’s gezamenlijk wordt gestuurd naar 2030 en hoe dit wordt verdeeld 
over de regio. Onafwendbare kwesties en het benutten van kansen zijn hierin gekoppeld aan haalbare 
ambities. Autonomie en keuzevrijheid van individuele gemeenten en waterschappen is het uitgangspunt, 
behalve indien de expliciet benoemde onderwerpen in de visie samenwerking noodzakelijk stelt. De 
visie spreekt zich dus niet uit over gemeentelijke afwegingen die slechts van geringe invloed zijn op 
de regio als totaal. Alleen voor opgaven met een verstrekkende ruimtelijke component wordt er op 
regionaal schaalniveau een afweging gemaakt. Concreet betreft dat opgaven met een aanzienlijk schaal 
of ruimtelijk invloedsgebied en bij structurele veranderingen op lange termijn. Alleen door het hanteren 
van de ‘zelfopgelegde beperking’ van de visie, wordt voorkomen dat de regio door onderlinge concurrentie 
of gebrek aan afstemming wenselijke ruimtelijke ontwikkelingen mist. In de verdere uitvoering (de 
ruimtelijke agenda) hoeft de regio niet altijd als geheel betrokken te zijn. Met de regionale koers als 
richting kan dat per individuele gemeente, soms in wisselende allianties en soms als regio als geheel. Met 
andere woorden: centraal wat moet, decentraal wat kan.

heroverweging van de bekende toekomst
Ondanks de hoge waardering voor de autonomie van alle bestuurslagen is er in de visie specifieke 
aandacht voor afstemming in de ruimtebehoefte van – met name – werken en wonen. Conclusie uit 
de analyse van de bekende toekomst en de prognoses is namelijk, dat er sprake is van overmaat in 
ruimteclaims. Bovendien sluiten de ruimteclaims niet altijd aan op versterking van de regionale kwaliteit. 
Om te voorkomen dat de claims leiden tot ongewenst ruimtegebruik of onderlinge concurrentie, 
wordt ingezet op regionale sturing in het afstemmen van deze ontwikkelingen. Deze zelfopgelegde 
beperkingen gelden op langere termijn en komen ná de reeds gemaakte afspraken in het kader van de 
uitwerkingsplannen.

regionale programmasturing
Bovenstaande ambities vergen een platform waar procesmatig invulling gegeven wordt aan de organisatie 
van regionale programmasturing. Momenteel vervult het regionaal planningsoverleg onder regie van 
de provincie West-Brabant hierin een sleutelrol. Hierin wordt de borging en vaststelling van regionale 
onderwerpen georganiseerd en kunnen gemeenten elkaar aanspreken op ruimtelijke ontwikkelingen. 
De samenwerking in het kader van de West-Brabantse Vergadering biedt een kans om regionale 
programmasturing beter te organiseren en het tot onderwerp van (bestuurlijke) dialoog te maken met de 
provincie.
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figuur 5: de zelfbewuste regio in een veranderend krachtenveld
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West-Brabant als zelfbewuste regio in een veranderend krachtenveld.

De Ruimtelijke Visie West-Brabant 2030 positioneert de regio als een bijzondere eenheid in de Rijn-
Schelde-Maas delta, direct geflankeerd door de zuidvleugel van de Randstad en de noordzijde van 
de Vlaamse Ruit. In verschillende opzichten is de regio complementair aan deze context. Het is een 
zelfbewuste regio die inzet op een dubbelprofiel. Enerzijds als netwerk van verbindingen en anderzijds 
als een gebied met een aantrekkelijke, ontspannen kwaliteit van leven. Met het bieden van selectieve 
ontwikkelingsruimte voor mobiliteit en de versterking van de economische structuur wordt optimaal 
ingespeeld op de strategische knooppuntligging. En met het profiel als ‘hecht netwerk in de tuin van 
de delta’ worden de kernkwaliteiten van de regio verder doorgevoerd op het gebied van duurzaamheid, 
water, natuur en landschapsontwikkeling, wonen, leefbaarheid en toerisme.

een veranderend krachtenveld
Er wordt veel óver de regio gepraat. West-Brabant wordt herkend en opgenomen in het nationale ruimtelijk 
beleid in verschillende rijksnota’s en er ontwikkelt zich een toenemende interesse voor de regio vanuit de 
mainports Rotterdam en Antwerpen. Dat uit zich onder meer in het Meerjaren Investeringsprogramma 
Ruimte en Transport - Verkenning Antwerpen Rotterdam (MIRT-VAR) en de Structuurvisie Randstad 2040. 
Ook de gevolgen van het rapport van de Deltacommissie (Veerman) zijn ingrijpend voor West-Brabant. De 
Structuurvisie Randstad 2040 spreekt van een aanzienlijke vraag naar blauw-groene woonmilieus. Het 
MIRT-VAR investeert in mobiliteitsopgaven en bedrijfsontwikkelingen aan de westflank van de regio. En 
het actuele debat over klimaatverandering en waterveiligheid plaatst de regio in een nieuwe rol, waarbij 
het integraal aanpakken van de delta in – met name – het kleigebied van belang is. Door bovenstaande 
omstandigheden neemt - naast de bestaande concentratie van dynamiek in de stedelijke regio Breda - ook 
de programmatische druk op de westflank van de regio toe.

pro-actief anticiperen
De ruimtelijk visie anticipeert pro-actief op dit veranderend krachtenveld [figuur 5]. De regio wordt 
steeds meer een samenhangend geheel en een logistieke draaischijf. En maakt – in tegenstelling tot de 
beleidsmatige slechts beperkt veronderstelde ‘programmatische overloop’ vanuit de Randstad naar de 
regio - wèl aanspraak op bepaalde programma’s. Op vele fronten is de regio namelijk uitermate goed 
in staat deze te accommoderen. Echter wel onder een voorwaarde. De voorwaarde dat ontwikkelingen 
passen binnen de ambities en aansluiten op het dubbelprofiel van de regio. Om West-Brabant in de 
toekomst nadrukkelijk als zelfbewuste regio te manifesteren en pro-actief te anticiperen op veranderende 
omstandigheden onderkent de regio het belang om op het hoogste schaalniveau mee te denken 
over opgaven die direct of indirect betrekking hebben op de regio. Namens de regio wordt daarom 
de participatie in deze processen gecoördineerd door het programmabureau van de West-Brabantse 
Vergadering.

inzetten op een dubbelprofiel 
De regio zet in op een dubbelprofiel. Enerzijds herkent West-Brabant zich als knooppunt van infrastructuur 
en netwerk van verbindingen. Anderzijds ziet de regio zich als een gebied met een aantrekkelijke, 
ontspannen kwaliteit van leven, gebaseerd op een variëteit van dorpse karakters en diversiteit van de 
steden in onderlinge nabijheid en afhankelijkheid in een afwisselend landschap. ‘Een hecht netwerk in de 
tuin van de delta’. 

criteria: selectiviteit en kwaliteit
Het dubbelprofiel vraagt om heldere afwegingskaders en een positief kritische houding ten aanzien 
van ontwikkelingen die op gespannen voet kunnen staan met de kernkwaliteiten van het gebied. De 
visie gaat daarom uit van selectiviteit en kwaliteit. Selectiviteit in het maken van onderscheid in het 
type functies dat wordt geaccommodeerd en kwaliteit onder welke condities dat gebeurt. Behoud en 
versterking van de agrarische productiefaciliteit als primaire grondgebruiker van de regio is daarbij 
van belang. Mede daardoor is ruimte schaars en wordt ingezet op zorgvuldig ruimtegebruik en de 
bundeling van verstedelijking. Er wordt ingezet op regionale specialisatie in werkgelegenheid om de 
economische structuur te versterken. Op een verdere ontwikkeling van de stedenrij om de kwaliteit in het 
contrast tussen stad en land verder door te voeren. Op het beperkt nastreven van functietransformaties 
in het landelijk gebied, namelijk slechts indien dit leidt tot een kwaliteitsimpuls of de versterking van 
leefbaarheid. Op het aantrekkelijk houden van het woon- en leefmilieu. En op het verdiepen van de 
toeristisch recreatieve kwaliteiten.
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figuur 6: de regionale identiteit
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Versterken van de regionale identiteit met gebiedsgerichte ontwikkelingsstrategieën.

De Ruimtelijke Visie West-Brabant 2030 denkt vanuit versterking van het ruimtelijk casco en de 
identiteit van de regio. De rijke cultuurhistorie en een herkenbare landschappelijke driedeling in het 
gebied schept onderscheidende condities voor behoud en ontwikkeling naar de toekomst. Binnen de 
driedeling van zand, klei en stedelijke gebieden wordt op verschillende manieren ontwikkelruimte 
geclusterd en geconcentreerd (dynamiek) en worden waardevolle gebieden ontzien (luwte). Er is 
expliciete aandacht voor het behoud van de kernkwaliteiten van de regio door het borgen van de 
regionale omgevingskwaliteit. Mede daarom wordt ruimtelijke ontwikkeling niet gezien als vanzelf 
volgend op nieuwe infrastructuur.

een driedeling in de regionale identiteit
Cultuurhistorie, landschap en volksaard zijn dragers van de regionale identiteit [figuur 6]. West-Brabant 
is een grensgebied wat historisch gezien in de invloedssfeer van Holland en België ligt. Dit verleden heeft 
zijn sporen zichtbaar achtergelaten in historische waterlinies en verschillende, goed geconserveerde 
vestingsteden. West-Brabant is ook een gebied met duidelijk herkenbare overgangen die voortkomen uit 
de ondergrond. Met een landschappelijke driedeling van klei in het noorden, zand in het zuiden en een 
reeks van steden op de overgang van deze gradiënt van laag naar hoog. Het noordelijke kleigebied is een 
grootschalig, overwegend agrarisch landschap. Het zuidelijk gelegen zandgebied aan de grens met België 
is een kleinschalig mozaïeklandschap met grote, aaneengesloten bos- en heidegebieden als robuuste 
natuurgebieden in een overwegend agrarische omgeving. Zowel het kleigebied als het zandgebied kent een 
veelheid aan relatief kleinschalige, karakteristieke dorpen en kernen. Deze bebouwingsvormen staan in 
contrast met de schaal en variëteit van de stedenrij, wat maakt dat stad en land altijd in elkaars nabijheid 
zijn. In de stedenrij wordt de eigenheid van Bergen op Zoom, Roosendaal, Etten-Leur, Breda en Oosterhout 
versterkt door de onderlinge afstand en het open, landelijke karakter van de tussen gebieden als groene, 
landschappelijke geledingszones. In het oog springend onderdeel van het noordelijk kleigebied is het 
verstedelijkt cluster Moerdijk, gelieerd aan het grootschalig industrieel complex aan het Hollands Diep.

voortbouwen op de unieke condities van elk gebied
De visie versterkt de verscheidenheid van de regio door in te zetten op de kwaliteit van verschil in 
de drie zones van klei, zand en stedelijke gebieden. Voor elk van de drie gebieden is het ruimtelijk 
opnamevermogen verschillend en gelden er andere condities voor behoud en ontwikkeling. Het kleigebied 
is een uitgestrekt, dynamisch landschap dat gekenmerkt wordt door openheid en grootschalige ingrepen. 
Elke ingreep die plaatsvindt heeft een relatief verreikende ruimtelijke invloed waardoor het met veel 
zorgvuldigheid dient te worden ingepast. Grondgebonden landbouw is en blijft de primaire gebruiker van 
dit gebied. Er worden eilandsgewijs een aantal nieuwe geconcentreerde ontwikkelingen gepositioneerd en 
voor de bestaande kernen wordt ingezet op een duurzame afronding. Het zandgebied is een kleinschalig 
mozaïeklandschap met een besloten van karakter waardoor het minder in staat is om grootschalige 
ingrepen te accommoderen. Kleinschalige ingrepen kunnen echter eenvoudiger worden opgenomen in 
de bestaande structuur. Het onderling verschil in karakter is een kwaliteit van de steden in de stedenrij 
die verder wordt versterkt door het stimuleren van ontwikkelingen die passen bij de verschillende 
stadskarakters. Bergen op Zoom steekt daarbij in op de strategische ligging in de delta, Roosendaal op 
de sterke logistieke positie, Etten-Leur en Oosterhout als regionale ontwikkelingskernen, met Breda als 
complete stad.

aandacht voor omgevingskwaliteit
De aantrekkelijke variatie van de omgeving en de afwisseling en nabijheid van stedelijke en landelijke 
gebieden wordt breed gewaardeerd. Tegelijk met het bieden van ruimte voor nieuwe ontwikkelingen heeft 
West-Brabant daarom de intentie om deze regionale omgevingskwaliteit vast te leggen en te borgen. Het 
sturen van ontwikkelingen op een gezamenlijk kwaliteitsbeeld is uitgangspunt. Op het schaalniveau van de 
visie wordt ingezet op routeontwerp om de beleving van de regio als geheel te waarborgen. Routeontwerp 
wordt gezien als het streven naar samenhang in (het ontwerp van) routes (zoals snelwegen, personen-
spoorverbindingen en vaarwegen) en de omgeving. Er is aandacht voor het ensceneren van aanliggende 
bebouwing en het panorama op het landelijk gebied vanuit die verschillende routes. Bijzondere aandacht 
gaat daarbij uit naar de ‘Poorten van West-Brabant’, waar het maken van ‘een goede eerste indruk’ wordt 
nagestreefd. In de visie worden vier poorten onderkent die elk een ander gezicht van de regio tonen: de 
natuurrijke overgang van Zeeland naar de Brabantse Wal, de waterkruising van het Hollands Diep en het 
Volkerak bij Willemstad, de overgang naar de bedrijvige dynamiek bij Moerdijk en de overgang van de 
Merwede naar het Land van Heusden en Altena.

ontwikkeling volgt niet vanzelf op infrastructuur
Nieuwe infrastructuur stimuleert ruimtelijke ontwikkeling. Een betere bereikbaarheid verandert immers 
de potentie van een gebied als vestigingslocatie. Als dit echter leidt tot omvangrijke ontwikkelingen in de 
nabijheid van deze routes, ontstaat er spanning met de belevingswaarde van het gebied. Het uitgangspunt 
van de visie is derhalve, dat ruimtelijke ontwikkeling niet vanzelf volgt op infrastructuur. Hoewel er wordt 
gezocht naar een betere verknoping van infrastructuur en ruimtelijke ontwikkeling, wordt er genuanceerd 
omgegaan met het bieden van ontwikkelingsruimte nabij de vervoersassen.
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figuur 7: duurzaamheid



30 DELTACOMMISSIE 2008

Aanbeveling 8
De Deltacommissie beveelt aan om het Krammer-Volkerak-Zoommeer (samen 
met de Grevelingen en eventueel de Oosterschelde) in te richten voor de 
tijdelijke berging van rivierwater voor de situatie waarin hoge rivierafvoeren 
samenvallen met gesloten stormvloedkeringen in de Rijnmond. De 
Deltacommissie is van mening dat een zoet-zoutgradiënt voor het Krammer-
Volkerak-Zoommeer een goede oplossing is voor het waterkwaliteitsprobleem 
en nieuwe ecologische kansen kan scheppen. Voor alternatieve 
zoetwatervoorziening moet in dat geval zorg worden gedragen.

Voorafgaand aan de uitvoering is het nodig onderzoek te laten verrichten naar 
de vraag welke afvoer- en inlaatwerken nodig zijn om deze koers te kunnen 
combineren met waterberging en doorvoer tijdens situaties van extreem 
hoogwater. Tevens is onderzoek nodig naar een reële prijsbepaling van 
zoetwater.

Uit: “Samen werken met water. Een land dat leeft, bouwt aan zijn toekomst.”
Bevindingen van de Deltacommissie 2008
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De Ruimtelijke Visie West-Brabant 2030 geeft voor duurzaamheid richting aan de hoge ambities zoals 
zijn vastgelegd in de regionale verklaring van Dussen en de bestuursopdracht duurzaamheid. Niet alle 
maatregelen die daarin zijn genoemd, zoals bijvoorbeeld CO2-neutraal, milieubewust bouwen of het 
nastreven van energiebesparing, hebben ingrijpende ruimtelijke implicaties. In de visie is het evenwicht 
in belangen van natuur, samenleving en economie daarom uitgewerkt in een drietal aandachtsgebieden. 
Dit zijn de opzet van het groen-blauwe casco en een zorgvuldig ruimtegebruik met vereveningsambities, 
de transitie naar een duurzame energievoorziening en de rol van windenergie daarin en het anticiperen 
op klimaatverandering en de positie van de regio als zoetwaterbron.

groen-blauw casco: een zorgvuldig ruimtegebruik met vereveningsambities
Vanuit de visie op duurzaamheid wordt ingezet op een zorgvuldige versterking van het groenblauwe casco, 
wat een drager vormt van de identiteit en kernkwaliteiten van de regio [figuur 7]. De visie gaat ervan uit 
dat bestaande en nieuwe ruimteclaims op de regio verder leiden tot schaarste van ruimte, waardoor 
zorgvuldig ruimtegebruik van belang is. Bij de functieverandering van ruimte van groene of blauwe 
functies naar grijze of rode functies wordt daarom ingezet op verevening ten behoeve van natuur- en 
landschapsversterking. Het streven is daarbij, om te komen tot een integraal systeem voor de benadering 
van verevening, waarbij de verandering van functies een verplichting in zich draagt om te komen tot een 
gelijkwaardige impuls hetzij in ruimte dan wel in kwaliteit. Een overzichtelijke, eenduidige regeling van 
deze vereveningsambities met kwaliteitsversterking als doel wordt in samenwerking met de provincie 
uitgewerkt.

transitie naar een duurzame energievoorziening: concentratiegebieden voor windenergie
Met de huidige stand van techniek en een doorkijk naar ambities voor 2030 vereist de transitie naar een 
meer duurzame energievoorziening een gecombineerd gebruik van duurzame bronnen. Er wordt in West-
Brabant breed ingezet op alternatieve vormen van duurzame energie (zoals biovermestingscentrales, 
warmtekrachtkoppeling en zonne-energie). Hoewel de exacte omvang in de verdeling van de bronnen nog 
onduidelijk is, wordt ervan uit gegaan dat ook windenergie een belangrijke bron van duurzame energie 
zal blijven. In de ruimtelijk visie wordt ervan uitgegaan dat de ontwikkeling van windturbines alleen nog 
plaatsvindt in enkele concentratiegebieden. Alle overige gebieden worden aangeduid als ‘vides’, waar 
geen windturbines geplaatst worden. Binnen de regio zijn een drietal concentratiegebieden gedefinieerd. 
Twee van de gebieden (bij Moerdijk en Dintelmond) sluiten aan op bestaande bedrijvengebieden waar 
plaatsing van windturbines leidt tot een imagoverbetering door een positieve aandacht voor het industriële 
gebied. Het derde gebied (op de kop van Tholen) sluit aan op de schaal en maat van het deltagebied aan de 
westflank van de regio. Aangrenzend aan de regio, ter plaatse van de Kreekrak, is eveneens voorzien in de 
opschaling van het huidige areaal windenergie. Naast de aangewezen drie concentratiegebieden wordt de 
regio dus beschouwd als ‘vide’, waar geen windmolens geplaatst worden.

anticiperen op klimaatverandering: de positie van West-Brabant als zoetwaterbron
In het watersysteem treden als gevolg van klimaatverandering in de toekomst grote veranderingen op. 
Bezien vanuit waterveiligheid kan de huidige situatie worden geconsolideerd, maar op termijn zal een 
verzilting aan de noordwestflank van de regio onontkoombaar zijn. De vraag naar zoetwater neemt 
hierdoor toe. Daarnaast zullen piekbuien en bijbehorende hoge waterstanden in de winterperiodes steeds 
vaker optreden, terwijl in de zomer steeds vaker lange periodes van droogte ontstaan. Met name de 
grondgebonden landbouw in het noordelijk kleigebied (en ook op de Zeeuwse eilanden) zal deze droogte 
aan den lijve gaan ondervinden. Voor het waarborgen van het voortbestaan van de agrarische sector in 
West-Brabant en Zeeland is het veiligstellen van de zoetwatervoorziening voor de landbouw van groot 
belang. De visie zet in op het optimaliseren van het zoetwatersysteem door inlaat via de Amer uit de 
noordoostzijde van de regio en geleiding van natuurlijke kwel vanuit het zandgebied uit de zuidwestzijde 
richting de westflank van de regio. Het watersysteem loopt door tot onder de Brabantse Wal bij Bergen 
op Zoom, waar het samen met regenwater uit de Brabantse Wal een belangrijke rol speelt in de 
zoetwatervoorziening van Zuid-Beveland. De buffering van zoetwater onderaan de Brabantse Wal neemt 
in dit gebied, dat van oudsher wordt gekenmerkt door sterke kwel en dus hoge grondwaterstanden, de 
vorm aan van natte natuurgebieden. Lopende projecten die de verdroging van de Brabantse Wal tegengaan, 
spelen hierin een rol.

Ruimtelijke ontwikkeling volgt vanuit een visie op duurzaamheid.
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figuur 8: het groen-blauwe casco
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De Ruimtelijke Visie West-Brabant 2030 stelt voor water, natuur en landschapsaspecten elkaar 
aanvullende strategieën voor om te komen tot versterking van de ondergrond. Enerzijds wordt de 
watermachine van het kleigebied geïntensiveerd. Anderzijds wordt het water in de beken van het 
zandgebied langer vastgehouden. De natuurlijke kwel ten noorden van de stedenband wordt aangewend 
voor onder meer natuurontwikkeling. En er wordt ingezet op behoud en versterking van de bosrijke, 
stedelijke uitloopgebieden. Dit alles niet alleen met oog voor natuur, landschap en stedelijk gebied, 
maar ook door perspectief te bieden aan de landbouw. Een robuuster watersysteem biedt immers ook 
beter ontwikkelperspectieven voor de landbouw.

versterken van het zoetwaternetwerk in het kleigebied
In het kader van Ruimte voor de Rivier wordt de watercapaciteit bij de Overdiepse Polder vergroot. 
Daarnaast zal in het land van Alm en Biesbosch, naast de Noordwaard, nader gekeken moeten worden 
naar de ‘flessenhals’ bij Gorinchem die een knelpunt vormt bij hoog water. In het kleigebied is een 
aanvullende, structurele oplossing nodig voor de beperkte capaciteit van zoetwateraanvoer via de Mark 
en de Dintel. Vanaf het inlaatpunt moet het zoetwater over een grote afstand getransporteerd worden 
en vervolgens over het poldergebied worden verdeeld. Een oplossing daarvoor kan worden gevonden in 
het watersysteem van de Amer, het Hollands Diep en de talloze (veelal dichtgegooide maar nog wel in 
het reliëf aanwezige) kreken en sloten die het polderlandschap rijk is. Door deze waterlopen opnieuw uit 
te graven en slim met elkaar te verbinden ontstaat een samenhangende ‘watermachine’ die zowel een 
waterbergende als een waterdoorvoerende functie heeft. Met dit nieuw te ontwikkelen watersysteem kan 
water vanuit de Amer en het Hollands Diep door de West-Brabantse kleipolders worden doorgevoerd 
naar St. Philipsland en Tholen. In deze strategie kan ook gekeken worden naar het ontwikkelen van 
een doorsteek van de Roode Vaart bij Zevenbergen. Dit nieuwe blauwe netwerk ondersteunt niet 
alleen het waterbeheer en de landbouw. Door te kiezen voor ruime profielen worden deze nieuwe 
waterlopen niet alleen transportassen voor zoetwater, maar dragen ze ook bij aan het vergoten van de 
waterbergingscapaciteit in de polders. Daarmee kan wateroverlast effectief te lijf worden gegaan en kan 
het peilbeheer in de polders nog beter afgestemd worden op de intensievere landbouw. Met het oog op de 
natuurlijke en landschappelijk beleving kunnen deze waterlopen ecologisch worden ingericht en kan langs 
deze waterlopen de recreatieve ontsluiting van het landelijk gebied worden georganiseerd, in de vorm van 
wandel- en fietspaden langs de natuurvriendelijke oevers. Enkele nieuwe waterlopen worden ingericht als 
recreatieve vaarroutes, die de stedenrij met het Hollands Diep verbinden.

tweedeling in de beekdalen in het zandgebied
Het zandgebied wordt gekenmerkt door afwisseling van aaneengesloten natuurgebieden en gebieden die 
worden gekarakteriseerd door intensieve grondgebonden landbouw. Deze laatste gebieden hebben door 
uitspoeling van mest en bestrijdingsmiddelen een sterk negatieve invloed op de (grond)waterkwaliteit 
en daarmee op de oppervlaktewaterkwaliteit in de beken. Er wordt ingezet op een bredere zone rond de 
beken waarin natuurlijke beekprocessen leidend zijn. Door extensiever gebruik en flauwere beekoevers, 
fungeert deze zone als buffer voor met name meststoffen. De zone wordt gekenmerkt door periodiek hoge 
waterstanden (waterberging) en zal werken als robuuste natte ecologische verbindingszone. Daarnaast 
wordt voor de flanken van de beekdalen een stroomgebiedsgerichte benadering voorgesteld. Daarbij wordt 
onderscheid gemaakt in twee soorten invulling van de flanken, waardoor ook twee ‘soorten’ beekdalen 
ontstaan. Enerzijds zones met een meer op natuurontwikkeling en landschap gerichte flank. Anderzijds 
zones die gericht zijn op intensieve landbouw. In beekdalen waar intensieve landbouw centraal staat 
is de ontwikkelruimte voor landbouw groter, maar dit betekent wel dat de bufferzone langs de beek 
robuust uitgevoerd wordt. Door aan de beek voldoende ruimte voor water te houden, bijvoorbeeld voor 
waterberging en waterconservering, worden de ontwikkelperspectieven voor de landbouw op de flanken 
veiliggesteld. De beekdalen gericht op natuur en landschap daarentegen zijn meststofneutraal, waardoor 
de buffercapaciteit van de beken beperkt kan blijven. In deze gebieden is nog steeds grondgebonden 
landbouw mogelijk, maar op een beperktere en extensievere schaal. Aangezien ieder beekdal uniek is, zal 
de uitwerking maatwerk zijn.

benutten van natuurlijke kwel
Ook in de geledingszones tussen de steden en in het gebied ten noorden van de grote steden krijgen 
waterberging en natuurontwikkeling een plaats. Aan de noordkant van de stedenrij ligt er, door de 
overgang van de hoge zandgronden naar de lage en vlakke kleipolders, een uitgestrekte kwelzone. De kwel 
die hier van nature optreedt, wordt momenteel ten behoeve van de landbouw grotendeels middels sloten 
afgevoerd. In de visie wordt deze kwel beter benut voor natte natuurontwikkeling en de watervoorziening 
voor de landbouw. Deze natte natuurgebieden vormen een belangrijk recreatief uitloopgebied voor de 
steden en worden met respect voor de landbouw en de aanwezige en te ontwikkelen natuurwaarden 
uitgewerkt. Dat kan bijvoorbeeld door aan te haken bij groen-blauwe diensten. In de kwelzone neemt de 
Brabantse Wal een bijzondere plaats in, omdat de kwel hier relatief groot is en wellicht ingezet kan worden 
voor de zoetwatervoorziening van de landbouw in Zeeland.

Water, natuur en landschapsambities zijn de basis voor een goed gefundeerde toekomst.
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figuur 9: de agrarische hoofdstructuur
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stedelijke uitloopgebieden
De nabijheid van bos als uitloopgebied en kernnatuur van de steden vertegenwoordigt een kwaliteit voor 
de leefbaarheid. Met de groei van de steden, is er ook groei in de vraag naar het areaal uitloopgebied. De 
onafhankelijke positie en eigenheid van de steden in de stedenrij wordt versterkt door de tussengelegen 
groene geledingszones. Hoewel een deel van deze geledingszones al is gedefinieerd als ecologische 
hoofdstructuur, blijft het risico van verrommeling door toenemende stedelijke druk op deze gebieden 
aanzienlijk. Daarom pleit de visie voor een actievere benadering waarin wordt ingezet op natuur- en 
landschapsversterking van de geledingszones. Deze landschapsversterking kan in samenhang worden 
gebracht met de wens naar stedelijk uitloopgebied. In de uitwerking is een aandachtspunt dat de 
versterking niet ten koste gaat van de landbouw. Het is eerder de bedoeling iets toe te voegen aan het 
landbouwperspectief, bijvoorbeeld door verbreding van de landbouw op het gebied van natuur en recreatie 
om zo de stad bij het platteland te betrekken.

ontwikkelingsperspectieven voor de landbouw
In de agrarische hoofdstructuur is ruimte voor een breed georiënteerde plattelandseconomie, waar 
landbouw een belangrijke drager is en waar de landbouwfunctie goed is afgestemd op de omgeving. 
De landbouw is een innovatieve sector die steeds beter in staat is in te spelen op de veranderende 
economische, ruimtelijke en maatschappelijke context. Binnen de agrarische hoofdstructuur zijn land- 
en tuinbouw de grootste ruimtegebruikers en dat zal de komende periode het geval blijven. De positie 
van de sector varieert daarbij van sterke landbouwclusters voor glastuinbouw, boomteelt en intensieve 
veehouderij tot een gemengd gebied met landbouw, stedelijke functies, natuurfuncties en verbrede 
landbouw. Naast ruimte voor schaalvergroting en intensivering van de land- en tuinbouw is het belangrijk 
dat de ruimtevraag voor verdere versterking en ontwikkeling van de (verbrede) landbouw en de vraag 
naar waterberging, recreatie en voorzieningen in het landelijke gebied in evenwicht met elkaar worden 
ontwikkeld. Ontwikkelingen in het agrarische gebied kunnen bijdragen aan een versterking van natuur- 
en landschapswaarden. Ook een verdere verduurzaming van de agrarische productie draagt hieraan 
bij. Omgekeerd kunnen de ontwikkelingen in het watersysteem, die in deze visie geschetst zijn, de 
perspectieven voor de agrarische sector voor de toekomst verbeteren.

Binnen de agrarische hoofdstructuur worden twee ontwikkelingsperspectieven onderscheiden, het 
gemengd agrarisch gebied en het primair agrarisch gebied. In het gemengd agrarisch gebied wordt de 
agrarische functie vaak in samenhang met andere functies (in de omgeving) uitgeoefend. Er kan worden 
voldaan aan de vraag naar kleinschalige stedelijke voorzieningen, recreatie en ondernemen in een groene 
omgeving. Er zijn sterke agrarische clusters, onder andere voor intensieve veehouderij, glastuinbouw, 
boomteelt en groenteteelt, die hun positie behouden. Het primair agrarisch gebied is een gebied waar de 
agrarische productiestructuur versterkt wordt. Op het schaalniveau van de regio zijn er twee gebieden 
aangegeven waar zoekruimte is voor extra mogelijkheden voor schaalvergroting en intensivering van de 
landbouw. Dit zijn het kleigebied en de omgeving van Zundert. Rondom steden en natuur is sprake van 
gemengde landbouwvormen.

Water, natuur en landschapsambities zijn de basis voor een goed gefundeerde toekomst.
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figuur 10: mobiliteit



Spoorverbindingen VERA (Rotterdam – Antwerpen) en VEZA                    
(Zeeland – Antwerpen)
In het vorige MIRT was € 224 miljoen gereserveerd voor de spoorverbinding 
VERA. In het huidige MIRT is dat bedrag doorgeschoven naar het Programma 
Hoogfrequent Spoor. De provincie Noord-Brabant heeft hiertegen bezwaar 
aangetekend.
Daarnaast hebben de provincies Noord-Brabant en Zeeland aandacht 
gevraagd voor de realisatie van een directe spoorverbinding van Zeeland 
naar Antwerpen, de zogenaamde Sloeboog. Realisatie is voor Brabant 
interessant, omdat met behulp van een aftakking naar het zuiden het vervoer 
van gevaarlijke stoffen (voornamelijk brandbare gassen) uit de Sloehaven 
met bestemming Duitsland en België via deze nieuwe spoorlijn buiten de 
Brabantse steden omgeleid kan worden.
Minister Eurlings heeft toegezegd dat de VEZA-verbinding (Sloeboog) wordt 
onderzocht in de planstudie herroutering goederenvervoer die onderdeel is 
van het Programma Hoogfrequent Spoor.

Uit: Infobericht Netwerkprogramma ‘BrabantStad Bereikbaar’
Uitkomsten bestuurlijk overleg met minister Eurlings (V&W), minister Cramer 
(Ruimte en Milieu) en staatssecretaris Huizinga (V&W) op 29 oktober 2008
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De Ruimtelijke Visie West-Brabant 2030 gaat voor een goede regionale bereikbaarheid uit van de 
optimalisering van bestaande netwerken. Er wordt selectief omgegaan met het maken van nieuwe 
verbindingen en de belangrijkste opgaven in het oplossen van regionale knelpunten voor personen- 
en goederenvervoer worden benoemd. Het duurzaam veilig verbeteren van het goederenvervoer per 
spoor, buis, water en weg, het intensiveren van personenvervoer over spoor, het beter benutten van 
de vier vervoersmodaliteiten en het inzetten op transferia daartussen hebben prioriteit. Bezien vanuit 
zorgvuldig ruimtegebruik wordt daarbij ingezet op bundeling van nieuwe modaliteiten en het herstel 
c.q. ontwikkeling van natuur en landschap in relatie tot nieuwe infrastructuur.

oplossen van knelpunten en het realiseren van ontbrekende schakels
Het vervoersnetwerk in de regio kent naast de potenties van de (nog) ongebruikte capaciteit van de 
buisleidingenstraat, het spoor, de HSL en het water een aantal ontbrekende schakels en toekomstige 
knelpunten door de verwachte toename van intensiteit in het gebruik [figuur 10]. Het betreft de snelwegen 
A4, A27, A58, A59, de sluizencomplexen in het Rijn-Scheldekanaal, de goederenspoorverbindingen 
en het hoogspanningsnet in het gebied. Er wordt ingezet op het oplossen van deze knelpunten door: 
de (versnelde) completering van de A4-zuid (1), de koppeling van de A58 met de A17 ter hoogte van 
Roosendaal in combinatie met het afwaarderen van het tracé door Roosendaal tot stadsweg (3), het 
goederenspoor Antwerpen-Vlissingen (4), de verbreding van de A27 in combinatie met het aanpakken 
van snelwegknooppunt Hooipolder, het knelpunt Merwedebrug en de aansluiting met de A59 (5), het 
oplossen van het (toekomstige) knelpunt van de Moerdijkbrug (6). Het ontwikkelen van het personenspoor 
Breda – Utrecht inclusief stations (7), het duurzaam veilig goederenvervoer Antwerpen – Rotterdam in de 
modaliteiten spoor (RoBel), buis, water en weg (8) en de verbreding van de A58 (inclusief de bundeling 
met de A4 / knooppunt Zoomland en Markiezaat) van Bergen op Zoom tot aan Eindhoven (9). Wegens 
capaciteitsgebrek op de huidige hoogspanningslijnen is daarnaast een nieuwe, overwegend bovengrondse 
verbinding noodzakelijk tussen de productie in Borssele en de landelijke ring. Om doorsnijdingen van 
het landschap zoveel mogelijk te voorkomen wordt een combinatie gezocht met de bestaande lijn 
in oost-westelijke richting naar Geertruidenberg (10). In de ruimtelijke agenda wordt ingezet op het 
nader opstellen van een netwerkanalyse over de gevolgen van de ingrepen en het prioriteren van deze 
infrastructurele opgaven in regionaal verband, waarbij ook het herstel en de ontwikkeling van natuur en 
landschap van belang is.

versterken (regionaal) openbaar vervoerssysteem
Er wordt ingezet op het intensiveren van het openbaar vervoer in de stedenrij (2), zodat het regionaal 
openbaar vervoerssysteem tussen en naar de steden fungeert als drager voor verdere ontwikkeling van 
(voorzieningen in) de steden. Het optimaliseren van de ruimtelijke inrichting van de steden, het beter 
toeleiden naar knooppunten van openbaar vervoer en de samenhang in de wegenstructuur zijn hierbij 
van belang. Door het inzetten op verhoging van de intensiteit tussen de steden kan de regionale mobiliteit 
worden beheerst. Bij de ontwikkeling van lokale mobiliteit wordt ervan uitgegaan dat het landelijk gebied 
niet grootschalig verstedelijkt.

inzetten op transferia met toegevoegde waarde
Bij overstap- of overslagpunten tussen de verschillende modaliteiten wordt gestreefd naar het leveren 
van toegevoegde waarde vanuit de regio. Voor goederenoverslag bij kruispunten van routes wordt 
daartoe ruimte gemaakt om producten te kunnen voorzien van bewerking, zoals assemblage of 
distributieverdeling. Deze goederentransferia op overslagplekken liggen in Bergen op Zoom, Roosendaal, 
Oosterhout en Moerdijk. Bij personentransferia, zoals het internationale spoorstation Breda en de 
stations Roosendaal en Lage Zwaluwe, wordt ingezet op ontwikkeling van ondersteunende faciliteiten en 
diensten waar toegevoegde waarde vanuit de regio kan worden geleverd. Op deze manier wordt een betere 
verknoping van infrastructuur aan ruimtelijke ontwikkelingen bereikt.

versterken van het onderliggend netwerk van openbaar vervoer in het landelijk gebied
West-Brabant heeft een uitermate fijnmazig netwerk van routes. Een toenemende wederzijdse 
afhankelijkheid van stad en land heeft gevolgen voor het gebruik van het (boven-)lokale wegennet. In de 
visie wordt ingezet op de versterking van (regionaal) collectief en openbaar vervoer in het landelijk gebied 
om de bereikbaarheid van de voorzieningen in de toekomst te kunnen garanderen.

Nieuwe verbindingen en het oplossen van knelpunten voor personen- en goederenvervoer.
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figuur 11: werkgelegenheid



23

De Ruimtelijke Visie West-Brabant 2030 biedt ruimte voor versterking van de economische structuur. 
Er wordt ingezet op doorontwikkeling van regionale specialisaties met veel toegevoegde waarde en 
een hoge arbeidsproductiviteit. De stuwende sectoren, zoals de maak- en procesindustrie, land- en 
tuinbouw, logistiek met toegevoegde waarde (Value Added Logistics), alsmede de zakelijke en financiële 
dienstverlening zijn daarin van belang. Bij het faciliteren van de ruimtebehoefte voor deze regionale 
specialisaties gaat de benutting van bestaande terreinen vóór ontwikkeling. Daarnaast ligt de focus op 
enkele nieuwe bedrijvenconcentraties, op multi-modale locaties en de regionale ontwikkeling van een 
aantal aandachtsgebieden.

herstructurering vóór ontwikkeling
West-Brabant beschikt over een aanzienlijk areaal bedrijventerreinen. Een fors deel van de bestaande 
bedrijvenlocaties in de regio is in onbruik geraakt of voldoet niet geheel (meer) aan de vraag uit de markt. 
Ingegeven door de behoefte aan het zorgvuldig omgaan met ruimte is het streven om bestaande terreinen 
beter te benutten en de toegevoegde waarde per hectare verder te laten toenemen. Door het intensiever 
benutten van bestaande bedrijventerreinen en het herstructureren van verouderde bedrijventerrein 
komt nieuwe ruimte beschikbaar. Deze ambitie legt een aanzienlijke claim op (rijks-) middelen die de 
herstructurering ondersteunen en maakt regionale afstemming van de herstructureringsopgaven en de 
ontwikkeling van (nieuwe) bedrijventerreinen noodzakelijk. 

bovenlokale clusters
Buiten de boven beschreven ruimtebehoefte voor reguliere bedrijvigheid worden er twee typen 
gespecialiseerde, doelgroepgerichte clusters onderkent; clusters voor bovenlokale (grootschalige) 
bedrijvigheid en gespecialiseerde clusters [figuur 11]. De grootschalige clusters worden gesitueerd 
in het noordelijke kleigebied nabij spoor, snelweg en water. In een compacte ‘eilandstrategie’ wordt 
ontwikkelingsruimte geboden aan twee aaneengesloten gebieden met een aanzienlijke ruimtebehoefte. 
Daarbij is elk eiland gespecialiseerd in specifieke vormen van bedrijvigheid, met name het Agro Food 
Cluster en het Logistiek Park Moerdijk. 

specifieke clusters van regionale specialisaties
Op kleinschaliger niveau wordt eveneens ingezet op gespecialiseerde, meer netwerkgerichte clusters. Op 
en rondom de vliegbasis Woensdrecht wordt ingezet op een duurzame gebiedsontwikkeling (Aviolanda 
Woensdrecht) waar de ontwikkeling van bedrijven en toeleveranciers gerelateerd aan luchthavengebonden 
maintenance, repair en overhaul een wezenlijk onderdeel van uitmaakt. Bij Werkendam wordt ingezet op 
ontwikkeling van het regionaal bedrijventerrein Heusden-Altena in combinatie met de ontwikkeling van 
natte bedrijvigheid bij een derde haven.

agrarische innovaties
De land- en tuinbouw blijft een belangrijke beheerder van het landschap. Mede door de (ruimtelijke) 
transformatiedruk op het grondgebruik voor deze bedrijven wordt actief ingezet op het faciliteren van 
innovatie en de doorgroei van enkele agrarische specialisaties. De land- en tuinbouw wordt gezien als 
sector voor het op duurzame wijze produceren en bewerken van agrarische producten voor zowel de 
regionale markt als ook de verder gelegen markten in Nederland en daarbuiten. Met name (groei van) 
geclusterde glastuinbouw en niet grondgebonden landbouw behoeft afstemming met het waardevolle 
karakter van het buitengebied. Het vereist een doordacht ontwikkelingsconcept, waarin ook vernieuwing 
zoals het benutten van energie uit agrarische grondstoffen en restproducten een rol speelt. Naast de 
ontwikkelingsruimte bij het Agro Food Cluster wordt uitgegaan van regionale bundeling in vestigings- 
en doorgroeigebieden voor glastuinbouw. In het zandgebied wordt de specialisatie in de boomteelt 
uitgebouwd tot een samenhangend cluster en de ontwikkeling van TreePort. En er wordt ingezet op de 
doorontwikkeling van regionale slow-foodproducten in combinatie met toerisme. De regio erkent de 
reeds aangewezen geconcentreerde landbouwontwikkelingsgebieden in het zandgebied, maar limiteert 
nieuwvestiging van deze vorm van geïntensiveerde veehouderij uitdrukkelijk tot de reeds aangewezen 
gebieden.

(inter-)nationale zakelijke en financiële dienstverlening
Zakelijke en financiële dienstverlening wordt geconcentreerd in de stedenrij, waarbij het verschil in de 
ruimtelijke profielen van de steden stuurt op onderscheid in doelgroepen. De stedelijke regio Breda (Etten-
Leur, Breda, Oosterhout) specialiseert zich op (top-)voorzieningen in de kennis- en diensteneconomie, 
geflankeerd door een breed aanbod van onderwijs. Er wordt ruimte geboden aan (inter-) nationale zakelijke 
dienstverlening, geclusterd rondom de ontwikkeling van het HSL-shuttlestation en Breda-West. Met 
Breda als schakelstad wordt ingezet op een sterke relatie met de innovatieve voorzieningen en diensten 
in BrabantStad. De stedelijke regio Bergen-op-Zoom Roosendaal voorziet in ontwikkelingsruimte voor 
werk- en dienstenmilieus wat complementair is aan de stedelijke regio Breda. Op het gebied van hoger en 
universitair onderwijs wordt de regionale kennisinfrastructuur afgestemd op versterking van de onderlinge 
stedenvariëteit. Met name in de transformatie en ontwikkeling van de binnenstedelijke spoorzones is 
daartoe ruimte beschikbaar.

Economische structuur wordt versterkt door regionale specialisaties.
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figuur 12: de aantrekkelijke woonregio
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De Ruimtelijke Visie West-Brabant 2030 ziet de streek als een aantrekkelijke woonregio die zich 
actief open stelt voor nieuwe inwoners. Hiermee wordt vooralsnog ingezet op groei van de bevolking, 
door arbeidsmigratie en het (extra) aantrekken van doelgroepen die passen bij het dubbelprofiel als 
hecht netwerk in de tuin van de delta. De unieke afwisseling van landelijke en stedelijke gebieden 
in onderlinge nabijheid en afhankelijkheid en een bijbehorende differentiatie naar nieuwe woon- en 
leefmilieus past daarbij. De bijbehorende woningbouwopgave wordt gezien als een kwalitatieve 
marktvraag, waarbij het onderscheid in verschillende subregionale woningmarkten met een 
eigen, herkenbare problematiek van belang is. De regio onderkent echter ook het vooruitzicht van 
demografische krimp, die op termijn voor grote delen van Nederland gevolgen zal hebben. Hiervoor 
wordt een actieplan regionale krimp/groei opgesteld.

een aantrekkelijke woonregio die zich actief open stelt voor nieuwe bewoners
West-Brabant kent een unieke afwisseling van kleine nederzettingen in landelijke gebieden tot relatief 
grotere bevolkingsconcentraties in de steden. De aantrekkelijkheid van het wonen in de regio is 
gebaseerd op deze variëteit van dorpse karakters en diversiteit van de steden in onderlinge nabijheid en 
afhankelijkheid. Het voortbouwen op deze differentiatie en vitaliteit van de regio, waarin stad en land ook 
in de toekomst in een gelijkwaardige verhouding tot elkaar staan is het uitgangspunt. De regio stelt zich 
daarbij actief open voor nieuwe bewoners en anticipeert op kwantitatieve groei door arbeidsmigratie en 
het (extra) aantrekken van doelgroepen die passen bij het dubbelprofiel als hecht netwerk in de tuin van de 
delta [figuur 12].

de woningbouwopgave als een kwalitatieve marktvraag
Naast de kwantitatieve opgave is de kwalitatieve frictie tussen de woningbehoefte en het aanbod van 
toenemend belang. Meer dan voorheen wordt gezocht naar een differentiatie die aansluit bij een (kritische) 
woonconsument die hogere eisen stelt aan een passend woonmilieu. Voor de regio als geheel is er 
gelijktijdig sprake van zowel groei als krimp, van onderling sterk fluctuerende prijsniveaus, van overmaat 
aan (plannen voor) appartementen in de stedelijke regio’s en een achterblijvende woningbouwproductie 
in de landelijke gebieden. Om hierop verder te sturen wordt afstemming nagestreefd in de verschillende 
woningmarkten conform de RPO-indeling zoals die is vastgesteld op 2 december 2009. Zowel de 
leeftijd- en gezinssamenstelling, alsmede de woonbehoefte gaat sterk veranderen, vandaar dat de 
woningbouwopgave wordt gezien als een kwalitatieve vraag die verder dient te worden afgestemd in 
regionaal verband.

differentiatie van woon- en leefmilieus
De vraag naar bijzondere woonvormen (zorgconcepten, individueel wonen), meer grondgebonden wonen, 
betaalbare huisvesting, particulier opdrachtgeverschap maar ook de huisvesting van arbeidsmigranten uit 
midden- en oost Europa zijn uitdagingen voor de regio. Voor de stedelijke gebieden gaat de visie uit van 
ontwikkeling van nieuwe woonmilieus bij de steden en een betere ruimtebenutting binnen het bestaande 
stedelijk gebied. Naast een beperkte groei in uitleglocaties wordt ingezet op binnenstedelijke inbreiding 
en vervangende nieuwbouw. Daarbij zijn met name de transformatie van spoorzones en verouderde 
centrumstedelijke bedrijvenlocaties, alsmede de revitalisering van naoorlogse wijken belangrijke opgaven. 
Voor landelijke gebieden blijft beperkte ontwikkeling van de kernen mogelijk, gebaseerd op gemeentelijke 
structuurvisies.

anticiperen op verwachte bevolkingskrimp op langere termijn
In de afgelopen jaren heeft een aantal gemeenten in de regio al te maken gehad met demografische 
krimp van de bevolking. Bevolkingskrimp treedt op, als het aantal inwoners in een gebied vermindert 
over een bepaalde periode ten gevolge van natuurlijke bevolkingsafname (een sterfteoverschot) en/
of een negatief migratiesaldo. Momenteel heeft die demografische krimp geen direct verband met de 
ontwikkeling van de woningvoorraad. In de afgelopen jaren is de voorraad (door de gestage daling van de 
gemiddelde huishoudensgrootte) namelijk voor geen enkele gemeente in de regio verminderd, maar juist 
gegroeid. De prognose voor de langere termijn is echter, dat een sterfteoverschot zeer waarschijnlijk is 
voor de regio en dat er slechts sprake is van beperkte migratie. Hierdoor kan bevolkingskrimp een meer 
structureel karakter krijgen, waardoor het zeker op langere termijn de verwachting is dat bevolkingskrimp 
ook effect heeft op de kwantitatieve omvang van de woningvoorraad en daarmee op de ruimtebehoefte. 
Binnen de regio zijn er aanzienlijke verschillen in de prognoses over teruglopende aantallen inwoners 
en huishoudens. Ondanks dat er hierdoor ook een verschil in urgentie is bij de onderlinge gemeenten is 
het evident dat de regio hier een gezamenlijke strategie voor wil voeren. Van belang is daarbij, dat West-
Brabant niet de eerste Nederlandse regio is die te maken krijgt met deze situatie. Er wordt ingezet op het 
creëren van een collectief bewustzijn rondom het thema krimp en op verdieping van de kennisontwikkeling 
over krimpscenario’s in regionaal verband. In de ruimtelijke agenda wordt nader ingegaan op het opstellen 
van een actieplan regionale krimp/groei, gebaseerd op nader onderzoek naar achtergronden en regionale 
effecten van demografische krimp.

Een aantrekkelijke woonregio door het profiel als tuin van de delta.
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figuur 13: leefbaarheid
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De Ruimtelijke Visie West-Brabant 2030 zet in op zorgvuldige spreiding van het zorg-, welzijns- en 
voorzieningenniveau en een verbeterde bereikbaarheid door in te zetten op verschillende vormen van 
openbaar en collectief vervoer. Daarbij worden lokale- en regionale verschillen onderkend en wordt 
uitgegaan van spreiding van verschillende typen voorzieningen in schaal en functie. In het licht van de 
demografische veranderingen gaat bijzondere aandacht uit naar het garanderen van zorg- en welzijn op 
maat. Met name op langere termijn wordt er voor het in stand houden van de leefbaarheid een groter 
beroep gedaan op de solidariteit en sociale cohesie in de regio. Daartoe wordt er gestreefd naar een 
integrale benadering van leefbaarheid.

inzetten op een divers en bereikbaar voorzieningenniveau
De tendens van een teruglopend voorzieningenniveau kan op termijn niet meer worden gekeerd door 
verdere groei van de bevolking. Door autonome ontwikkelingen - zoals het veranderende gedrag van 
consumenten en gebruikers van voorzieningen - neemt het verzorgingsgebied van voorzieningen toe, 
waardoor lokale (dagelijkse) voorzieningen steeds verder onder druk komen te staan en geleidelijk dreigen 
te verdwijnen. Dit leidt voor landelijke gebieden tot geheel andere problemen dan voor de stad; het dorp 
verliest basisvoorzieningen en de voorzieningen in elke stad gaan sterker op elkaar lijken. Inzetten op een 
breder gedifferentieerd voorzieningenaanbod over de regio als geheel, in combinatie met een verbeterde 
bereikbaarheid van die verschillende voorzieningen is een garantie om uiteindelijk een breed spectrum 
van voorzieningen met een regionaal dekkend aanbod te behouden [figuur 13]. Het optimaliseren van de 
spreiding van voorzieningen, betere lokale bereikbaarheid en maatwerkoplossingen per kern zijn daarin 
van belang.

extra aandacht voor zorg en welzijn op maat
De demografische ontwikkeling zal ook een toenemende vraag naar (de bereikbaarheid) van zorg teweeg 
brengen. Daarbij blijven de geconcentreerde voorzieningen in steden en (grotere) kernen een belangrijke 
rol spelen. Er worden geen nieuwe, grootschalige toevoegingen voorgesteld van geïnstitutionaliseerde 
voorzieningen. Wel wordt ingezet op zorg en welzijn op maat op het schaalniveau van de woonomgeving, 
door middel van flankerende maatregelen in het optimaliseren van mobiliteit, het levensloopbestendig 
maken van woningen en opzetten van steunpunten op wijk- en buurtniveau waarin het (blijven) wonen in de 
eigen woonomgeving het uitgangspunt is.

naar een integrale benadering van leefbaarheid
Naast investeren in voorzieningen is het van belang te onderkennen dat leefbaarheid kan worden gezien 
als de aantrekkelijk van een gebied of samenleving om er te wonen, werken en verblijven. Het is van meer 
zaken afhankelijk dan slechts de aanwezigheid van voorzieningen of geschikte woonmilieus. Zo kan ook 
het aspect cultuur of sociale cohesie worden gezien als drijfveer voor de versterking van leefbaarheid. 
Op langere termijn zal een integrale benadering van leefbaarheid noodzakelijk zijn, waarbij in West-
Brabant een beroep gedaan wordt op de saamhorigheid in het verenigingsleven, op een ondersteuning van 
initiatieven vanuit de lokale bevolking en op het ontwikkelen van creatieve oplossingen om voorzieningen te 
kunnen behouden of bereikbaar te maken.

toenemend belang van lokale bereikbaarheid
De toenemende wederzijdse afhankelijkheid van stad en land, door inzet op spreiding en differentiatie 
van voorzieningen, heeft gevolgen voor de aanpak van het (boven-)lokale wegennet en de versterking van 
(regionaal) collectief en openbaar vervoer. Er dient daardoor te worden geïnvesteerd in een goede lokale 
bereikbaarheid in afstemming op het voorzieningenniveau.

Spreiding van voorzieningen, betere bereikbaarheid en de leefbaarheid op peil.
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figuur 14: de toeristisch recreatieve identiteit
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De Ruimtelijke Visie West-Brabant 2030 bouwt ook voor toerisme en recreatie voort op de regionale 
identiteit van de regio. De differentiatie in het bosrijke zandlandschap, het waterrijke kleilandschap en 
een (historische) nabijheid en verscheidenheid van steden en kernen met het platteland maken de regio 
tot een bijzonder aantrekkelijke gebied met veel toeristische en recreatieve kwaliteiten en potenties. 
Voor het kleigebied wordt ingezet op versterking van het nautische karakter met waterrecreatie 
en –toervaart, met het Nationaal Park de Biesbosch als sleutelgebied. Verbrede landbouw en 
routenetwerken door de bossen is de inzet in de grensstreek van het zandgebied, met de Brabantse 
Wal en het Grenspark Zoom-Kalmthoutse Heide als aandachtsgebied. Het stadstoerisme wordt nader 
thematisch op elkaar afgestemd en in een regionale marketing uitgewerkt.

medegebruik van het versterkte watersysteem in het kleigebied
De bestaande water- en oeverrecreatie wordt uitgebreid door medegebruiksmogelijkheden in het 
versterkte watersysteem [figuur 14]. Met nieuwe en verbrede waterlopen in het kleigebied worden routes 
voor de recreatietoervaart aangevuld en worden steden gekoppeld aan de grote rivieren. Op strategische 
plekken aan deze waterrecreatieroutes ontstaan nieuwe havens en aanleidingen om het nautisch 
karakter van de steden (verder) uit te bouwen. Naast nieuwe ontwikkelingen genereren de ingrepen in 
het watersysteem een kwaliteitsimpuls in het bestaande aanbod voor water- maar ook landgebonden 
recreatie. In het kleigebied worden de lijnen van de aanwezige cultuurhistorie in de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie, de Zuider Waterlinie en de West-Brabantse Waterlinie verder beleefbaar gemaakt. Consolidatie 
en herstel van authentieke vestingsteden en fortenlinies in het landschap wordt gekoppeld aan het 
uitgebreide routenetwerk bij het watersysteem tot een integraal toeristisch recreatief programma. Het 
waterrecreatief profiel van het kleigebied is al nader uitgewerkt in het ‘Waterpark Brabant aan Zee’. 
Aandachtspunt daarbij is de moeilijke toegankelijkheid vanaf het water en naar het water toe en het 
ontbreken van een goede, directe vaarverbinding bij Bergen op Zoom.

Nationaal Park De Biesbosch
Binnen de water- en natuurrecreatie in het kleigebied speelt de ontwikkeling van het Nationaal Park De 
Biesbosch (als het enige zoetwatergetijdegebied in Europa) tot westelijk van het Steurgat een bijzondere 
rol. Door vergroting van het waterbergingsoppervlak en de ontwikkeling van het natuurareaal, alsmede 
met een verbeterde bereikbaarheid (station Biesbosch) en toegankelijkheid (over water, te voet en met de 
fiets) nemen de toeristische mogelijkheden toe in balans met de natuurwaarden van het gebied.

bosrijk zandlandschap in de grensstreek
In het zandgebied wordt het bestaande netwerk van fiets- en voetpaden aangevuld als onderdeel van de 
verbrede beekdalen, waarin natuurbeleving wordt afgewisseld met intensieve grondgebonden landbouw. 
Om de toeristisch recreatieve activiteiten in het landelijk gebied te versterken worden vormen van verbrede 
landbouw op de zandgebieden gestimuleerd. In het kader van de ruimtelijke visie wordt voorgesteld het 
denken in domeinen in het noordelijk kleigebied ook uit te werken voor de zandgebieden (bijvoorbeeld in de 
Heides en de Baronie). Bestaande bosgebieden spelen hierin een belangrijke rol, alsmede de toeristische 
betekenis van gemeenten op de zandgronden zoals het enclavedorp Baarle Nassau en –Hertog en het 
natuurgebied het Merkske.

Brabantse Wal, inclusief het Grenspark Zoom – Kalmthoutse Heide
Binnen het toeristisch recreatieve profiel van de regio neemt de Brabantse Wal een bijzondere positie in. 
Het behoud en de ontwikkeling van de toeristisch recreatieve waarde van de Brabantse Wal, in relatie tot 
het versterken van de landschaps- en natuurwaarden speelt hierin een prominente rol.

regionaal vermarkten van het product West-Brabant
In het vermarkten van het (toeristisch recreatief) product West-Brabant wordt ingezet op het uitnutten 
van de gastvrijheidscultuur waarbij de stad en land als complementair gezien worden. Bij de ontwikkeling 
van het toeristisch recreatief product in de steden wordt ingezet op versterking van het onderlinge 
verschil in stadskarakters. Het bestaande aanbod van attractiepunten zoals leisurefuncties, recreatieve 
hotspots, thematische detailhandel en stedelijk erfgoed wordt op regionale schaal in kaart gebracht, 
vermarkt en verder op elkaar afgestemd. De toeristisch- en recreatieve (mede-)gebruiksmogelijkheden 
van de uitloopgebieden bij de steden en de natuur- en recreatienetwerken binnen de nieuwe ontwikkeling 
zijn hierbij ondersteunend. Er wordt daarbij uitgegaan van een verdere afstemming van het recreatieve 
fietspadenplan. Voor zowel het stadstoerisme als het landelijk gebied is het uitgangspunt, dat bezoekers 
van attractiepunten bekend raken met de aantrekkelijke mogelijkheden voor verlenging en verbreding van 
het toeristische verblijf in de regio.

Toeristisch recreatieve identiteit en meerwaarde van routes en nieuwe ontwikkelingen.
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figuur 15: de visiekaart
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De Ruimtelijke Visie West-Brabant 2030 beschrijft de gezamenlijke wilsuitingen van de 
samenwerkingspartners in een ruimtelijk casco. Het casco biedt een gemeenschappelijk kader in de 
aanpak van opgaven die uiteengezet zijn in een ruimtelijke agenda. Het is de koers van West-Brabant, 
waarin bestaande ambities gekoppeld zijn aan strategische keuzes ten aanzien van majeure opgaven op 
langere termijn: ‘Zo doen wij dat in West-Brabant!’ Uitgangspunt van het gemeenschappelijk optrekken 
binnen deze koers is, dat autonomie van de deelnemende samenwerkingspartners gerespecteerd 
wordt. Alleen als opgaven daarom vragen wordt - al dan niet in wisselende allianties – samengewerkt 
om de gestelde doelen te bereiken: ‘Centraal wat moet, decentraal wat kan’. West-Brabant is een 
zelfbewuste regio in de veranderende dynamiek van de Rijn-Schelde-Maas delta en zet pro-actief in op 
een dubbelprofiel als hecht netwerk in de tuin van de delta. Een balans tussen het inspelen op een sterk 
netwerk van verbindingen en een aantrekkelijke, ontspannen kwaliteit van leven: ‘West-Brabant als 
zelfbewuste regio in een veranderend krachtenveld’. Het ruimtelijk casco bouwt voort op de heldere 
driedeling in het noordelijk kleigebied, het zuidelijk zandgebied en de stedenrij met geledingszones. 
Elk van de gebieden kent unieke condities, die aanleiding zijn voor verschillende criteria bij verdere 
ontwikkeling, waarbij er expliciet aandacht is voor het borgen van de regionale omgevingskwaliteit: 
‘Versterken van de regionale identiteit met gebiedsgerichte ontwikkelingsstrategieën’. Het streven 
naar evenwicht in belangen van natuur, samenleving en economie heeft enkele ingrijpende ruimtelijke 
implicaties. Inzet op het versterken van het groen-blauwe casco door middel van zorgvuldig ruimtegebruik 
en verevening. Transitie naar een duurzamere energievoorziening met enkele zoekgebieden voor 
concentratie van windenergie. Anticiperen op klimaatbestendigheid met de positie van West-Brabant als 
zoetwaterbron: ‘Ruimtelijke ontwikkeling volgt vanuit een visie op duurzaamheid’. In het groen-blauwe 
casco zijn enkele, elkaar aanvullende gebiedsgerichte strategieën geformuleerd. De watermachine 
van het noordelijk kleigebied wordt aanzienlijk geïntensiveerd en er wordt een zoetwater strategie voor 
de noordwestflank van de regio voorgesteld. In de beken van het zandgebied wordt het water langer 
vastgehouden en sterker in verband gebracht met natuurontwikkeling en landbouw. De natuurlijke kwel 
ten noorden van de stedenrij wordt aangewend voor de ontwikkeling van natte natuur en recreatief gebied. 
En er wordt ingezet op behoud en versterking van de bosrijke, stedelijke uitloopgebieden: ‘Water, natuur 
en landschapsambities zijn de basis voor een goed gefundeerde toekomst’. Voor een goede regionale 
bereikbaarheid wordt ingezet op de optimalisering van bestaande netwerken van infrastructuur door het 
oplossen van knelpunten en realiseren van ontbrekende schakels in het personen- en goederenvervoer 
over de vier modaliteiten. Belangrijke opgaven daarin zijn de (versnelde) aanleg van de rijksweg A4-
zuid, koppeling van de A58 met de A17 ten noordoosten van Roosendaal, verbreding van de A27 en de 
A58, de Moerdijkbrug, het realiseren van een personenspoorverbinding Breda-Utrecht en het realiseren 
van een duurzaam veilig goederenvervoer Antwerpen – Rotterdam en Antwerpen - Vlissingen. Ook 
het lokaal en regionaal openbaar vervoerssysteem wordt versterkt en er wordt ingezet op de verdere 
ontwikkeling van transferia met toegevoegde waarde: ‘Nieuwe verbindingen en het oplossen van 
knelpunten voor personen- en goederenvervoer’. De focus van economische ontwikkeling ligt op 
vijf stuwende sectoren: de maak- en procesindustrie, land- en tuinbouw, logistiek met toegevoegde 
waarde, alsmede de zakelijke en financiële dienstverlening. Deze regionale specialisaties hebben veel 
toegevoegde waarde en een hoge arbeidsproductiviteit. Ruimtelijk gezien gaat de benutting van bestaande 
bedrijventerreinen vóór ontwikkeling van nieuwe gebieden. Daarnaast worden ook nieuwe concentraties 
op multi-modale locaties ontwikkeld: het Agro Food Cluster en Logistiek Park Moerdijk. De regionale 
specialisaties zijn nader uitgewerkt in diverse agrarische innovaties, het cluster Aviolanda en het 
regionaal bedrijventerrein Heusden-Altena en (inter-)nationale zakelijke en financiële dienstverlening: 
‘De economische structuur van West-Brabant wordt versterkt door regionale specialisaties’. In het 
licht van de bevolkingsontwikkeling anticipeert West-Brabant vooralsnog op groei van de bevolking door 
arbeidsmigratie en het extra aantrekken van doelgroepen die passen bij het profiel als tuin van de delta. 
Op termijn reageert West-Brabant op de verwachte bevolkingskrimp met een actieplan regionale krimp/
groei. Er wordt ingezet op regionale afstemming en kwalitatieve differentiatie van woon- en leefmilieus 
waarbij onderscheid gemaakt wordt in verschillende (subregionale) woningmarkten. ‘Een aantrekkelijke 
woonregio door het profiel als tuin van de delta’. Er wordt ingezet op concentratie van het zorg-, welzijns- 
en voorzieningenniveau en een verbeterde bereikbaarheid door verschillende vormen van collectief en 
openbaar vervoer. Op langere termijn wordt daarnaast gestreefd naar het beter inzetten van de sociale 
cohesie van de regio door in te zetten op een integrale benadering van leefbaarheid: ‘Spreiding van 
voorzieningen, betere bereikbaarheid en de leefbaarheid op peil’. De regionale identiteit is ook een 
basis voor toerisme en recreatie. Door medegebruik van het versterkte watersysteem in het kleigebied 
wordt het nautische karakter versterkt, met het Nationaal Park De Biesbosch als sleutelgebied. Het 
bosrijke zandlandschap in de grensstreek wordt met het aanvullen van routenetwerken en verbrede 
landbouw nog aantrekkelijker gemaakt, met de Brabantse Wal en het Grenspark Zoom – Kalmthoutse 
Heide als attractiegebieden. En het stadstoerisme wordt nader thematisch op elkaar afgestemd en in een 
regionale marketing uitgewerkt: ‘Toeristisch recreatieve identiteit en meerwaarde van routes en nieuwe 
ontwikkelingen’. Zo doen wij dat in West-Brabant!

Een hecht netwerk in de tuin van de delta - de koers van West-Brabant in één overzicht.
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BIJLAGE
De bekende toekomst, rode, oranje en gele projecten.

Naar een gemeenschappelijke ruimtelijke agenda.
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De ‘bekende toekomst’ is een inventarisatie van alle gemeentelijke beleidsvoornemens met een aanzienlijke ruimtelijke impact (zoals uitbreidings- en/of herstructureringsopgaven, 
mobiliteitsopgaven en groen/blauwe projecten) voor de periode tot 2030. In de inventarisatie van de bekende toekomst is een driedeling gehanteerd in de status van de plannen. 
Deze status wordt aangeduid met de kleurcoderingen rood, oranje en geel:
- rood zijn projecten die op uitvoeringsniveau zijn vastgesteld door de gemeenteraad en formeel goedgekeurd zijn door de provincie;
- oranje zijn projecten die op uitvoeringsniveau zijn vastgesteld door de gemeenteraad, maar (nog) niet formeel goedgekeurd zijn door de provincie;
- geel zijn voorgenomen projecten die binnen het gemeentelijk beleid zijn verankerd, maar (nog) niet in procedure genomen zijn.

Uitgangspunt van de visie is, dat de regio borgt wat reeds voorbereid is, mits die voornemens op lange termijn niet ingrijpend afwijken van de koers. In dat laatste geval kunnen de 
voornemens ter discussie gesteld in de ruimtelijke visie. Concreet betekent dit, dat alle rode en oranje projecten worden opgenomen in de visie. De rode projecten zijn als bestaande 
gebieden ingetekend op de kaarten. De locaties van de oranje projecten, waar het uitbreidingen van woon- of bedrijvengebied betreffen, zijn gemarkeerd op de kaarten. Om tot 
een afweging te komen welke gele projecten opgenomen worden in de ruimtelijke visie, worden een aantal maatstaven benoemd, die samen met de conclusies zijn verwerkt in 
het visiedocument. Ondanks intensief overleg met betrokken gemeenten en provincies is de bekende toekomst een momentopname. De beschikbare gegevens en de bijbehorende 
ruimtebehoefte geven echter voldoende input om de juiste regionale afwegingen te kunnen maken.

figuur 16: de bekende toekomst
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De bekende toekomst, rode, oranje en gele projecten.
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De bekende toekomst, rode, oranje en gele projecten.
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De bekende toekomst, rode, oranje en gele projecten.
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figuur 17: de gemeenschappelijke ruimtelijke agenda
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Naar een gemeenschappelijke ruimtelijke agenda.

Het ruimtelijk casco en de koers van de Ruimtelijke Visie West-Brabant 2030 biedt een stevig kader 
voor uitvoering. In het voorliggend hoofdstuk is een aanzet gegeven voor een gemeenschappelijke 
ruimtelijke agenda voor die uitvoering. De ruimtelijke agenda benoemt projecten, waarvan de 
samenwerkingspartners vinden dat de regio er beter van wordt als deze - onder genoemde principes 
en condities - op korte termijn verder worden uitgewerkt. Het uitgangspunt daarbij is, om de projecten 
zoveel mogelijk onder te brengen bij bestaande samenwerkingsverbanden. De regie ligt bij wisselende 
actoren met steun van de regio als geheel. Door het op deze manier benoemen van een beperkt aantal 
direct betrokken actoren, die handelen vanuit het gezamenlijke regionale gedachtegoed, wordt het 
organiserend vermogen van West-Brabant optimaal benut en wordt voorkomen dat inzet van mensen en 
middelen onevenredig toeneemt met de gezamenlijke ambities.

De ruimtelijke agenda is uiteengezet als een projectenoverzicht, waarbij onderscheid is gemaakt tussen 
regionale uitwerkingsopgaven (R) en intergemeentelijke gebiedsontwikkelingsopgaven (G). Per project is 
steeds een summiere beschrijving opgenomen wat de koers is met betrekking tot de betreffende opgave, 
wat aandachtspunten zijn bij de uitwerking en welke actoren erbij betrokken worden. Zoals gesteld is de 
gemeenschappelijke ruimtelijke agenda een dynamisch document wat regelmatige bijstelling behoeft. 
Het is denkbaar dat deze aanzet in een later stadium verder kan worden verbreed of uitgebouwd tot 
een regionaal uitvoeringsprogramma, waarin bijvoorbeeld ook aspecten zoals organisatie, doorlooptijd, 
volgtijdelijkheid, middelen (geld en mensen) en (co-)financiering nader worden benoemd.

R1. organiseren van regionale programmasturing
De Ruimtelijke Visie West-Brabant 2030 onderkent het belang van een gezamenlijke afstemming van 
(met name) programma’s voor de uitleg- en herstructureringslocaties ten behoeve van woningbouw 
en bedrijvengebieden. Momenteel speelt het regionaal planningsoverleg onder voorzitterschap van 
de provincie daarin op subregionaal niveau een sleutelrol. Het is de opgave om in dialoog te treden 
op welke wijze deze regionale programmasturing in de toekomst beter kan worden georganiseerd. 
Aandachtspunten daarbij zijn voor woongebieden anders dan voor bedrijvengebieden. Ten aanzien van 
nieuwe woongebieden dient er op regionaal schaalniveau een afweging gemaakt te worden óf en hóe voor 
deze gebieden een plaats gevonden wordt binnen de regio. Voor woningbouw gaat de visie - naast een 
beperkte groei in uitleglocaties - uit van binnenstedelijke inbreiding en vervangende nieuwbouw, waarbij 
met name de transformatie van spoorzones en verouderde centrumstedelijke bedrijvenlocaties, alsmede 
de revitalisering van naoorlogse wijken belangrijke opgaven zijn. Ten aanzien van bedrijvengebieden is 
gesteld dat een aanzienlijk deel van het bestaande areaal aan bedrijvenlocaties in onbruik is geraakt of 
niet (meer) voldoet aan de marktvraag. Vanuit de behoefte van zorgvuldig omgaan met ruimte heeft het 
aanbieden van bedrijfslocaties door revitalisering en herstructurering van bestaande terreinen de voorkeur 
boven de ontwikkeling van nieuwe locaties. Op regionale schaal zullen de herstructureringopgaven in 
bedrijvengebieden geïnventariseerd dienen te worden en te worden afgestemd op elkaar en op de nieuwe 
uitleglocaties.

actoren:
West-Brabantse Vergadering, Provincie Noord-Brabant en Zeeland.

R2. samenstellen regionaal kwaliteitsteam
De Ruimtelijke Visie West-Brabant 2030 gaat uit van behoud en versterking van de regionale 
omgevingskwaliteit. Het streven is om bovenlokale ontwikkelingen met een aanzienlijke ruimtelijke invloed 
op zodanige wijze in te passen in de context dat dit niet ten koste gaat van de regionale omgevingskwaliteit, 
maar deze juist versterkt. In het borgen van deze ambitie zou een regionaal kwaliteitsteam een rol 
kunnen vervullen. Zo’n kwaliteitsteam mag geen belemmering vormen voor ontwikkelingen, maar dient 
op adviserende en stimulerende wijze mee te denken bij regionale opgaven om deze passend binnen 
de identiteit gerealiseerd te krijgen. Het is de opgave om nadere randvoorwaarden op te stellen over de 
manier waarop de borging van de regionale omgevingskwaliteit georganiseerd kan worden en de wijze 
waarop een regionaal kwaliteitsteam daarin een rol zou kunnen spelen.

actoren:
West-Brabantse Vergadering

R3. ontwikkelen landschapsstrategie in de stedelijke geledingszones
De Ruimtelijke Visie West-Brabant 2030 pleit voor een actievere benadering van de stedelijke 
geledingszones, waarin wordt ingezet op natuur- en landschapsversterking en groenblauwe diensten in 
het agrarisch gebied. Deze landschapsversterking kan in samenhang worden gebracht met een bepaalde 
mate van toegankelijkheid als stedelijk uitloopgebied en dient te voorkomen dat de tussengebieden 
verrommelen. In de nadere uitwerking van de strategie is een belangrijk aandachtspunt dat de versterking 
niet ten koste gaat van de landbouwfunctie. Een gedetailleerdere differentiatie naar gemengd agrarisch 
gebied, basisnatuur, landschappelijk te versterken gebieden, te versterken natuurwaarden en te 
ontwikkelen recreatiegebieden kan daarbij een rol spelen.
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actoren:
West-Brabantse Vergadering, provincie Noord-Brabant, gezamenlijke waterschappen

R4. samenstellen en mandateren van een afvaardiging voor regio-overstijgende opgaven
De Ruimtelijke Visie West-Brabant 2030 gaat uit van een sterke profilering van West-Brabant als 
zelfbewuste regio. Daarbij is het van belang om op alle relevante schaalniveaus mee te denken over 
opgaven die direct of indirect betrekking hebben op de regio. De nadruk ligt op participatie in relevante 
(beleids-)netwerken waar de Ruimtelijke Visie West-Brabant 2030 kan worden ingebracht en het 
behartigen van belangen van de regio. Het Programmabureau West-Brabant als projectbureau van de 
‘West-Brabantse Vergadering’ speelt hierin een coördinerende rol, zoals dat bijvoorbeeld al functioneert 
binnen het project MIRT-VAR vanuit het rijk.

actoren:
West-Brabantse Vergadering

R5. uitwerken regionale visie op windenergie
De Ruimtelijke Visie West-Brabant 2030 definieert drie zoekgebieden voor de concentratie van 
windturbines. Twee van de gebieden sluiten aan op bestaande bedrijvengebieden, waar plaatsing van 
windturbines dient te leiden tot een imagoverbetering door een positieve aandacht voor het industriële 
gebied. Het derde gebied sluit aan op de schaal en maat van het deltagebied aan de westflank van de regio. 
Een nadere studie naar de ruimtelijke effecten van de positionering van de turbines is hierbij van belang.

actoren:
West-Brabantse Vergadering, Provincie Zeeland en Noord-Brabant

R6. ontwikkelen van een adequate zoetwater strategie in de noordwestflank
De Ruimtelijke Visie West-Brabant 2030 zet in op het optimaliseren van het zoetwatersysteem door 
inlaat via de Amer en geleiding van natuurlijke kwel vanuit het zandgebied richting de westflank van 
de regio. Hiermee wordt  geanticipeerd op een ingrijpende verandering van de waterhuishouding in 
de noordwestflank van de regio. De overgang tussen zoet en zout (grond)water kan enerzijds worden 
aangegrepen voor de ontwikkeling van brakke natuur in de buitendijkse schorren. Hoewel vaak als eerste 
genoemd als mogelijk alternatief voor de landbouw, zal het zilte water naar verwachting niet zilt genoeg 
worden voor de ontwikkeling van zilte teelten. Anderzijds neemt de vraag naar zoetwater voor de landbouw 
in de aangrenzende gebieden toe. Daarnaast zullen piekbuien en bijbehorende hoge waterstanden in 
de winterperiodes steeds vaker optreden, terwijl in de zomer steeds vaker lange periodes van droogte 
ontstaan. Met name de grondgebonden landbouw in het noordelijk kleigebied (en de Zeeuwse eilanden) zal 
deze droogte aan den lijve gaan ondervinden. Voor het waarborgen van het voortbestaan van de agrarische 
sector in West-Brabant en Zeeland is het veiligstellen van de zoetwatervoorziening voor de landbouw van 
groot belang. Nader onderzoek naar de effecten van verzilting is van belang. Belangrijk onderdeel hierbij is 
het herstellen van de waterkwaliteit van het Volkerak-Zoommeer.

actoren:
West-Brabantse Vergadering, gezamenlijke waterschappen

R7. opstellen van een eenduidige regeling voor verevening bij functieverandering
De Ruimtelijke Visie West-Brabant 2030 gaat ervan uit dat bestaande en nieuwe ruimteclaims op de 
regio leiden tot een zekere schaarste van ruimte waardoor zorgvuldig ruimtegebruik van belang is. Bij de 
functieverandering van ruimte van groene of blauwe functies naar grijze of rode functies wordt ingezet 
op verevening, door middel van het bieden van een kwaliteitsimpuls in eenzelfde hoeveelheid ruimte 
of kwaliteit voor groene of blauwe functies. Het komen tot een integraal systeem voor de benadering 
van verevening tot een overzichtelijke, eenduidige regeling met kwaliteitsversterking als doel wordt in 
samenwerking met de provincie uitgewerkt.

actoren:
West-Brabantse Vergadering, Provincie Noord-Brabant

R8. versterken van het zoetwaternetwerk
De Ruimtelijke Visie West-Brabant 2030 gaat uit van een ingrijpende versterking van de watermachine 
in het kleigebied als onderdeel van het versterken van het groen blauwe netwerk. Daartoe is er een 
aanvullende, structurele oplossing nodig voor de beperkte capaciteit van zoetwateraanvoer via de Mark en 
de Dintel. Deze wordt gevonden in het watersysteem van de Amer, het Hollands Diep en de talloze (veelal 
dichtgegooide maar nog wel in het reliëf aanwezige) kreken en sloten die het polderlandschap rijk is. Door 
deze waterlopen opnieuw uit te graven en slim met elkaar te verbinden ontstaat een samenhangende 
‘watermachine’ die zowel een waterbergende als een waterdoorvoerende functie heeft. Met dit nieuw 
te ontwikkelen watersysteem kan water vanuit de Amer en het Hollands Diep door de West-Brabantse 
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kleipolders worden doorgevoerd naar St. Philipsland en Tholen. In deze strategie kan ook gekeken worden 
naar het ontwikkelen van een doorsteek van de Roode Vaart bij Zevenbergen. Dit nieuwe blauwe netwerk 
dient niet alleen het waterbeheer en de landbouw. Door te kiezen voor ruime profielen kunnen deze nieuwe 
waterlopen ecologisch worden ingericht. Langs deze waterlopen kan de recreatieve ontsluiting van het 
landelijk gebied georganiseerd worden, in de vorm van wandel- en fietspaden langs de natuurvriendelijke 
oevers. Enkele nieuwe waterlopen kunnen worden ingericht als recreatieve vaarroutes, die de stedenband 
met het Hollands Diep verbinden.

actoren:
West-Brabantse Vergadering, gezamenlijke waterschappen, provincies Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-
Holland en Rijkswaterstaat.

R9. optimaliseren van het beekdalsysteem op internationaal niveau
De Ruimtelijke Visie West-Brabant 2030 gaat uit van het langer vasthouden van water in de beken van 
het zandgebied als onderdeel van het versterken van het groen blauwe netwerk. Dit dient met name het 
voorkomen van te hoge waterstanden stroomafwaarts in de winter, maar ook in de zomer zal door deze 
maatregel de beschikbaarheid van zoet water voor de landbouw worden gefaciliteerd. Het vasthouden 
van water in deze beken wordt gerealiseerd door een brede zone rond de beek te definiëren waar 
natuurlijke beekprocessen leidend zijn. Dit wil zeggen dat de beken bij intense regenval meer dan nu het 
geval is de ruimte krijgen om buiten hun oevers te treden. Periodiek zal in deze zone dus wateroverlast 
optreden, maar gedurende droge periodes zal juist meer water in het beekdal aanwezig zijn. Door het 
grensoverschrijdende karakter van het watersysteem is samenwerking met Vlaanderen van belang.

actoren:
West-Brabantse Vergadering, gezamenlijke waterschappen i.c.m. Vlaanderen

R10. benutten van natuurlijke kwel ten noorden van de stedenband
De Ruimtelijke Visie West-Brabant 2030 gaat uit van een benutting van de natuurlijke kwel. Aan de 
noordkant van de West-Brabantse stedenband ligt door de overgang van de hoge zandgronden naar 
de lage en vlakke kleipolders een uitgestrekte kwelzone. De kwel die hier van nature optreedt wordt 
momenteel ten behoeve van de landbouw grotendeels middels sloten afgevoerd. In de ruimtelijke visie 
wordt deze kwel beter benut voor natte natuurontwikkeling. Deze natte natuurgebied vormen meteen een 
belangrijk recreatief gebied, waarbij de belangen van landbouw zorgvuldig meegenomen dienen te worden, 
bijvoorbeeld via groene diensten.

actoren:
West-Brabantse Vergadering, gezamenlijke waterschappen

R11. netwerkanalyse en prioriteren mobiliteitsopgaven
De Ruimtelijke Visie West-Brabant zet in op het oplossen van toekomstige knelpunten en het realiseren 
van ontbrekende schakels in de infrastructuur ten behoeve van het optimaliseren van de regionale 
mobiliteit. Bij de verdere uitwerking is prioritering van de opgaven in combinatie met een netwerkanalysen 
van de effecten van de ingrepen van belang. Ook speelt hier het herstel van natuur- en landschap een rol.

actoren:
West-Brabantse Vergadering

R12. versterken onderliggend netwerk van openbaar vervoer in het landelijk gebied
De Ruimtelijke Visie West-Brabant 2030 stelt dat de toenemende wederzijdse afhankelijkheid van stad 
en land gevolgen heeft voor de aanpak van het (boven-)lokale wegennet en de versterking van (regionaal) 
collectief en openbaar vervoer. Nader onderzoek dient inzicht te verschaffen in de wijze waarop kan worden 
gegarandeerd dat de voorzieningenstructuur bereikbaar blijft in de toekomst.

actoren:
West-Brabantse Vergadering, provincie Noord- Brabant

R13. positioneren van glastuinbouw als doordacht ontwikkelingsconcept
De Ruimtelijke Visie West-Brabant 2030 gaat uit van clustering van glastuinbouw op daartoe aangewezen 
locaties, waaronder het grootschalige Agro Food Cluster. Voor overige locaties wordt ingezet op 
nevenschikking van functies waardoor meerwaarde en locatiesynergie ontstaat. Het bepalen van de 
regionaal benodigde arealen, alsmede de omvang van de glastuinbouwclusters dient nader te worden 
onderzocht. 

actoren:
West-Brabantse Vergadering
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R14. ontwikkelen lange termijn strategie krimp/groei
De Ruimtelijke Visie West-Brabant 2030 gaat uit van het opstellen van een actieplan regionale krimp/groei 
voor – met name – de langere termijn. Binnen de regio zijn er aanzienlijke verschillen in de verwachting 
over teruglopende aantallen inwoners en huishoudens, waarbij er ook verschillen zijn in de gehanteerde 
prognoses. Er zijn gemeenten in de regio waar nu al sprake is van een teruglopend inwonertal. Hierdoor is 
er grote behoefte aan verdere verdieping in de achtergronden en de kennisontwikkeling over de gevolgen 
van demografische krimp en het op basis hiervan ontwikkelen van een gecombineerd krimp/groeiscenario 
in regionaal verband. Er kan beschouwd worden of de afdeling Onderzoek & Informatie van de gemeente 
Breda daarin een rol kan spelen.

actoren:
West-Brabantse Vergadering

R15. regionaal uitwerken en vermarkten van het recreatief product ‘West-Brabant’
De Ruimtelijke Visie West-Brabant 2030 gaat er bij het vermarkten van het (toeristisch recreatief) 
product West-Brabant vanuit dat wordt ingezet op het uitnutten van de gastvrijheidscultuur en de unieke 
complementariteit van stad en land. Bij de ontwikkeling van het toeristisch recreatief product wordt 
ingezet op versterking van het onderlinge verschil in stadskarakters en de eigen kwaliteiten van het klei- 
en zandgebied. Uitgangspunt is dat bezoekers van attractiepunten bekend raken met de aantrekkelijke 
mogelijkheden voor verlenging en verbreding van het toeristische verblijf in de gehele regio.

actoren:
West-Brabantse Vergadering, SES West-Brabant

R16. versterken Nationaal Park De Biesbosch
De Ruimtelijke Visie West-Brabant 2030 stelt dat Nationaal Park De Biesbosch binnen de 
water- en natuurrecreatie in het kleigebied een bijzondere rol speelt. Door vergroting van het 
waterbergingsoppervlak en de ontwikkeling van het natuurareaal, alsmede met een verbeterde 
bereikbaarheid (station Biesbosch) en toegankelijkheid (over water, te voet en met de fiets) nemen de 
toeristische mogelijkheden toe in balans met de natuurwaarden van het gebied.

actoren:
West-Brabantse Vergadering, Staatsbosbeheer, provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland en waterschap 
Rivierenland

R17. versterken regionale profilering de Brabantse Wal en Grenspark Zoom Kalmthoutseheide
De Ruimtelijke Visie West-Brabant 2030 stelt dat het gebied de Brabantse Wal, gelegen tussen Halsteren 
en Putte, inclusief Grenspark Zoom – Kalmthoutse Heide, binnen de regio een bijzondere rol inneemt. 
Niet alleen in het groen-blauwe casco, maar zeker ook in de toeristisch recreatieve identiteit van de 
regio. De Brabantse Wal wordt gekenmerkt door een voor Nederlandse begrippen uniek hoogteverschil, 
dat de overgang vormt tussen het zand- en kleigebied. Het Grenspark Zoom – Kalmthoutse Heide maakt 
onderdeel uit van de Brabantse Wal. Momenteel ontbreekt het aan een heldere overkoepelende visie 
voor het gebied als geheel. Deze visie, gericht op het versterken van de landschaps- en natuurwaarden, 
alsmede de toeristisch recreatieve potenties, maakt het mogelijk de Brabantse Wal regionaal te profileren 
en nationaal op de kaart te zetten als Nationaal Landschap of Park.

actoren:
West-Brabantse Vergadering, provincie Noord- Brabant, Waterschap Brabantse Delta, Stichting Brabants 
Landschap, Staatsbosbeheer, gemeenten Woensdrecht en Bergen op Zoom

G1. integrale gebiedsontwikkeling A4-zuid
De Ruimtelijke Visie West-Brabant 2030 zet in op een (versnelde) completering van de A4-zuid. Het 
tracé tussen Dinteloord en Bergen op Zoom is in de visie opgenomen als ontbrekende schakel in het 
rijkswegennet. In maart 2007 heeft de minister van Verkeer en Waterstaat besloten dat de A4 ten westen 
van Steenbergen komt te liggen, waarmee een einde gekomen is aan de discussie of de A4 oostelijk of 
westelijk van Steenbergen moet lopen. Voor het gedeelte bij Klutsdorp en Steenbergen is de wettelijke 
procedure nog niet helemaal afgerond. Ten aanzien van de omlegging bij Steenbergen is gekozen voor 
een aquaduct. Realisering van de A4-zuid heeft onder meer gevolgen voor het onderliggende wegennet 
en leidt tot een veranderend grondgebruik ter plaatse en mogelijk in de nabije omgeving. Gezien de aard 
en omvang van deze gevolgen wordt de realisering van de A4-zuid gezien als een (regionale) gebieds-
ontwikkelingsopgave.

actoren:
Provincies Zeeland en Noord-Brabant, Waterschap Zeeuwse Eilanden, gemeenten Woensdrecht, Bergen 
op Zoom, Steenbergen, Tholen en Moerdijk.
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G2. intensiveren van het openbaar vervoersysteem in de stedenrij
De Ruimtelijke Visie West-Brabant 2030 zet in op het intensiveren van de oost-westverbindingen in de 
stedenrij, zodat het regionaal openbaar vervoerssysteem tussen de steden fungeert als drager voor 
verdere ontwikkeling van de steden. Een nadere studie naar het optimaliseren van de ruimtelijke inrichting 
van de steden en het beter toeleiden van verkeer naar knooppunten van openbaar vervoer zijn hierbij van 
belang.

actoren:
Gemeenten Bergen op Zoom, Roosendaal, Etten-Leur, Breda en Oosterhout.

G3. de spoorverbinding VEZA (goederenspoor Zeeland – Antwerpen)
De Ruimtelijke Visie West-Brabant 2030 zet in op het verbeteren van de goederenspoorverbinding tussen 
Antwerpen en Vlissingen door het bieden van een alternatief voor de huidige route door West-Brabant. Het 
tracé tussen Antwerpen en het bestaande spoor naar Vlissingen via de ‘Sloeboog’ parallel aan het Schelde-
Rijn kanaal is in de visie opgenomen als ontbrekende schakel in het goederenspoorwegnet. Een directe 
goederenspoorverbinding tussen Antwerpen en Vlissingen kan de huidige route ontlasten door treinen 
met gevaarlijke stoffen vanuit Vlissingen-Sloehaven met het oostelijk achterland als bestemming via deze 
nieuwe verbinding en de Betuweroute om te leiden. Een verkennende studie is noodzakelijk om het nut van 
deze directe spoorverbinding aan te tonen, een exact tracé te definiëren en aan te geven welke budgetten 
daarvoor voorzien zouden moeten worden. Eveneens dient hierbij een relatie te worden gelegd met een 
duurzaam veilig, multimodaal goederenvervoer tussen Rotterdam en Antwerpen (deze opgave heeft een 
relatie met project G5).

actoren:
Provincies Zeeland en Noord-Brabant, gemeenten Bergen op Zoom en Woensdrecht. In combinatie met 
Vlaanderen en de gemeente Reimerswaal.

G4. integrale gebiedsontwikkeling A27 in combinatie met het personenspoor Breda – Utrecht
De Ruimtelijke Visie West-Brabant 2030 zet in op realisering van een personenspoorverbinding tussen 
Breda en Utrecht, parallel aan het tracé van de A27, via Breda-Oost, Oosterhout, Geertruidenberg en 
‘Station Biesbosch’ naar Gorinchem en verder. De spoorverbinding Breda - Utrecht wordt door vele 
gemeenten en marktpartijen gezien als dé ontbrekende schakel in het bovenregionale openbaar vervoer 
van personen tussen West-Brabant en de oostflank van de Randstad. Juist nu liggen er uitgesproken 
kansen om deze verbinding te zien in combinatie met de voorgenomen verbreding van de snelweg A27. 
Hetzij via een reservering van ruimte, dan wel middels een koppeling aan deze investering. In de verdere 
uitwerking speelt het onderzoek van de commissie Nijpels naar de kansen voor SpoorA27 een cruciale rol 
en is het van belang om rekening te houden met de landschappelijke inbedding, zoals de waardevolle oost-
west lijnen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en ecologische verbindingszones. 

actoren:
Provincies Utrecht en Noord-Brabant, gemeenten Breda, Oosterhout, Geertruidenberg, Werkendam, 
Woudrichem en Aalburg.

G5. duurzaam veilig, multimodaal goederenvervoer Rotterdam – Antwerpen (spoor, buis en water)
De Ruimtelijke Visie West-Brabant 2030 zet in op een duurzaam veilig goederenvervoer tussen Rotterdam 
en Antwerpen door West-Brabant. Het huidige goederentransport over het spoor door de regio doorsnijdt 
verschillende steden en kernen, waardoor veiligheid en overlast belangrijke knelpunten zijn. Door in te 
zetten op een multi-modale aanpak via buis, water en een nieuwe goederenspoorverbinding Antwerpen 
– Moerdijk – Rotterdam, ontstaat er ruimte voor verdere, duurzaam veilige ontwikkeling van het 
goederentransport. De opgave wordt gezien als een samenhangend pakket van maatregelen, waarin de 
verruiming van de capaciteit van de sluizen in de Rijn-Schelde binnenvaartroute, het verder benutten van 
de buisleidingenstraat en een ‘dedicated’ goederenspoorlijn Rotterdam – Antwerpen parallel aan de A17 
buiten de kernen om in onderlinge samenhang worden beschouwd. Eveneens dient hierbij een relatie te 
worden gelegd met het onderzoek naar de goederenspoorverbinding tussen Antwerpen en Vlissingen (deze 
opgave heeft een relatie met project G3).

actoren:
Provincies Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland, gemeenten Woensdrecht, Bergen op Zoom, 
Roosendaal, Halderberge, Moerdijk en Tholen.

G6. integrale gebiedsontwikkeling omlegging A58 en transformatie bestaand tracé
De Ruimtelijke Visie West-Brabant 2030 zet in op een koppeling van de A58 met de A17 aan de 
noordoostflank van Roosendaal, waardoor het huidige tracé van de A58 dwars door de stad kan worden 
getransformeerd tot stadsweg. Realisering van deze ‘noordoosttangent’ bij Roosendaal heeft onder meer 
gevolgen voor de profilering van het huidige tracé, de aansluiting op het onderliggende wegennet en de 
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inbedding van het tracé wat leidt tot een veranderend grondgebruik ter plaatse van de stadsrand en het 
buitengebied. Gezien het karakter van deze gevolgen wordt het project gezien als een (regionale) gebieds-
ontwikkelingsopgave.

actoren:
Provincie Noord-Brabant, gemeenten Roosendaal, Rucphen, Halderberge en Woensdrecht.

G7. verbreding A58 Bergen op Zoom – Eindhoven
De Ruimtelijke Visie West-Brabant 2030 zet in op een capaciteitsverhoging van de A58 (inclusief 
bundeling met de A4 / knooppunt Zoomland en Markiezaat, zie ook project G1) van Bergen op Zoom tot 
aan Eindhoven, om (toekomstige) knelpunten te voorkomen. Voor het bestaande tracé wordt in de visie 
uitgegaan van een studie naar een wegverbreding van de A58. Een verkennende studie naar de A58 tussen 
Zeeland en Eindhoven is reeds opgestart vanaf medio 2008. Deze studie dient met voortvarendheid te 
worden uitgevoerd en nader in verband te worden gebracht met de mogelijke ruimtelijke consequenties.

actoren:
Provincie Noord-Brabant, gemeenten Woensdrecht, Bergen op Zoom, Roosendaal, Rucphen, Halderberge, 
Etten-Leur, Breda en Alphen-Chaam.

G8. clusterontwikkeling Aviolanda Woensdrecht
De Ruimtelijke Visie West-Brabant 2030 zet in op het ontwikkelen van Aviolanda. Een duurzame 
gebiedsontwikkeling rondom de vliegbasis Woensdrecht waar de verdere ontwikkeling van een cluster 
bedrijven, toeleveranciers en onderwijsinstellingen gerelateerd aan luchthavengebonden Maintenance, 
Repair and Overhaul (ontwikkeling en het onderhoud van vliegtuigen) een wezenlijk onderdeel van 
uitmaakt. Hoewel de fysieke ruimtebehoefte beperkt is, heeft de ontwikkeling van het netwerk (waaraan 
onder meer verschillende onderwijsinstellingen in West-Brabant zijn gerelateerd) een regionale prioriteit.

actoren:
Provincie Noord-Brabant, gemeenten Woensdrecht, Bergen op Zoom, Roosendaal, Etten-Leur, Breda en 
Oosterhout.

G9. het Agro Food Cluster West-Brabant
De Ruimtelijke Visie West-Brabant 2030 zet in op ondersteuning van het Agro Food Cluster West-Brabant. 
Initiatiefnemers Suiker Unie en de Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij (TOM) willen naast het terrein 
van Suiker Unie in Dinteloord dit zogeheten AFC West-Brabant ontwikkelen. Het is een aanzienlijke 
ontwikkeling van kassen en bedrijven die agrarische producten en voedingsmiddelen maken, verwerken 
en vervoeren. Door grootschalige nevenschikking van deze functies ontstaat er meerwaarde en 
locatiesynergie. Binnen de bestaande terreinen van de suikerfabriek is circa 30 tot 40 hectare beschikbaar 
voor de verdere ontwikkeling van Suiker Unie. Bedrijven uit de agro- en levensmiddelensector kunnen 
terecht op een nieuw bedrijventerrein van circa 65 hectare oostelijk van de Derriekreek. De rest van het 
gebied ten noorden van de Noordlangeweg wordt ingevuld met circa 200 hectare netto glastuinbouw. Voor 
de ontwikkeling is door de Provincie een inpassingsplan opgesteld wat is vrijgegeven voor inspraak. In de 
verdere uitwerking dient er uitermate zorgvuldig te worden omgegaan met de inpassing van het cluster in 
de omgeving.

actoren:
AFC West-Brabant is een initiatief van SuikerUnie en de TOM. Partners zijn de provincie Noord-Brabant, 
Waterschap Brabantse Delta en de gemeenten Steenbergen en Halderberge.

G10. TreePort boomteeltontwikkeling Zundert
De Ruimtelijke Visie West-Brabant 2030 zet in op een sterke profilering van de boomteeltsector in de 
zuidelijke zandgebieden door ondersteuning van TreePort Zundert. Om de boomteelt stevig op de kaart te 
krijgen is het belangrijk dat alle betrokkenen meer gaan samenwerken. Met de gewenste samenwerking is 
inmiddels een start gemaakt door de oprichting van een samenwerkingsverband onder de naam TreePort 
Zundert. In het Platform TreePort Zundert zitten kwekers, handelaren, een boomteeltkenniscentrum, een 
transportbedrijf, de Rabo- en ABN-AMRO bank, leden van het SAG, de Kamer van Koophandel, ZLTO, CLTV, 
een mechanisatiebedrijf, de provincie en de gemeente Zundert. Dit platform werkt op allerlei terreinen 
aan versterking van de boomkwekerijsector in Zundert. Aandachtspunt is een verdere verbreding van het 
cluster richting andere boomteeltgebieden in de regio.

actoren:
Provincie Noord-Brabant, gemeente Zundert en overige belanghebbende regiogemeenten.

G11. regionaal bedrijventerrein Heusden-Altena
De Ruimtelijke Visie West-Brabant 2030 zet in op realisering van het regionale bedrijventerrein Heusden-
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Altena. Om de regionale samenwerking te stimuleren, werkgelegenheid te creëren en te behouden en om 
te blijven voorzien in de continue vraag naar bedrijventerreinen zal op korte termijn op het grondgebied 
van de gemeente Werkendam een regionale bedrijventerrein worden ontwikkeld. Dit vindt plaats in nauwe 
samenwerking met de gemeente Aalburg en de gemeente Woudrichem. Het gaat om circa 40 hectare 
uitgeefbare grond, gelegen aan de zuidkant van de huidige bedrijventerreinen in de kern Werkendam. Het 
terrein krijgt een bovenlokaal karakter en is bestemd voor bedrijven uit het land van Altena en beperkt 
ook voor bedrijven die afkomstig zijn van buiten de regio. Het biedt bedrijven de mogelijkheid om door te 
groeien, waardoor ze voor de regio kunnen worden behouden. Eveneens wordt er een combinatie gezocht 
met de ontwikkeling van natte bedrijvigheid bij een derde haven. 

actoren:
Provincie Noord-Brabant, gemeenten Werkendam, Woudrichem en Aalburg.

G12. integrale (stedelijke) gebiedsontwikkeling Moerdijk-Oost
De Ruimtelijke Visie West-Brabant 2030 zet in op realisatie van Logistiek Park Moerdijk. Dit project 
omvat twee zaken: een ‘Logistiek Park Moerdijk’ en een ‘Industrieel Park Moerdijk’. Het Logistiek 
Park wordt 150 hectare netto groot en ligt in de oksel van de A16/A17. Het Industrieel Park Moerdijk 
bestaat uit het benutten van reservegronden van Shell (127 hectare netto) en het intensiveren van het 
bestaande haven- en industrieterrein Moerdijk. Op 3 juli 2009 ondertekenden gemeente, provincie en rijk 
een bestuursovereenkomst over de realisatie van het Logistiek Park in samenhang met een integrale 
gebiedsontwikkeling (ruimtelijke kwaliteitsimpuls) in de gemeente Moerdijk, de deelname van derden 
(bijvoorbeeld regiogemeenten of bedrijfsleven) en een voorstel waarbij de financierbaarheid van het 
hoogwaardig vernieuwend duurzaam Logistiek Park blijkt. De integrale gebiedsontwikkeling wordt nader 
uitgewerkt onder de noemer Moerdijk Meer Mogelijk.
Op dit moment werkt de provincie Noord-Brabant aan een milieubeoordeling (MER) om daarna te starten 
met een inpassingsplan voor het gebied.

actoren: Rijk, Provincie Noord-Brabant, gemeente Moerdijk en overige belanghebbende regiogemeenten

G13. concentreren internationale zakelijke dienstverlening
De Ruimtelijke Visie West-Brabant 2030 zet in op het aantrekken van (top-)voorzieningen in de kennis- 
en diensteneconomie, geflankeerd door een breed aanbod van onderwijs in de stedelijke regio Breda 
(Etten-Leur, Breda, Oosterhout). Er wordt ruimte geboden aan (inter-) nationale zakelijke dienstverlening, 
geclusterd rondom de ontwikkeling van het HSL-shuttlestation en Breda-West. Met Breda als schakelstad 
wordt ingezet op een sterke relatie met de innovatieve voorzieningen en diensten in BrabantStad.

actoren:
Provincie Noord-Brabant, gemeenten Breda, Etten-Leur en Oosterhout.

G14. ontwikkelen complementaire identiteitsstrategie voor de steden
De Ruimtelijke Visie West-Brabant 2030 zet in op het versterken van het onderscheidend vermogen van de 
steden. De stedelijke regio Breda (Etten-Leur, Breda, Oosterhout) heeft daarin een ander profiel dan de 
Brabantse Buitensteden (Bergen op Zoom, Roosendaal). Zowel in de uitgangspunten voor de economische 
structuurversterking van de regio, als in het toeristisch-recreatieve product wordt deze differentiatie 
verder aangezet. De verschillende stadsprofielen worden zodanig uitgewerkt dat sprake blijft van 
complementaire identiteit.

actoren:
Gemeenten Bergen op Zoom, Roosendaal, Etten-Leur, Breda en Oosterhout.

G15. definiëren/uitwerken voorkeurstraject Zuid-West 380 kV-verbinding in relatie tot de (problematiek 
rond) huidige tracés
Wegens capaciteitsgebrek op de huidige hoogspanningslijnen is een nieuwe verbinding noodzakelijk 
tussen de productie in Borssele en de landelijke ring. Om doorsnijdingen van het landschap zoveel 
mogelijk te voorkomen, wordt een combinatie gezocht met de bestaande lijn in oost-westelijke richting 
naar Geertruidenberg. In samenwerking met de ministeries van Economische Zaken, VROM en TenneT 
hebben de betrokken gemeenten zich uitgesproken over een voorkeurstraject binnen de regio (deeltracé 2 
en 3). In de tweede helft van 2010 zal door het Rijk een Tracébesluit worden genomen, waarin de voorkeur 
vanuit de regio voor de MMA-variant wordt meegenomen. In de uitwerking wordt tevens de problematiek 
rond huidige tracés in de regio, zoals bijvoorbeeld de kruising van het tracé met de bebouwde kom van 
Raamsdonksveer en Geertruidenberg, meegenomen.

actoren: ministeries van Economische Zaken en VROM, TenneT, provincie Noord-Brabant, gemeenten 
Woensdrecht, Bergen op Zoom, Roosendaal, Moerdijk, Drimmelen en Geertruidenberg.
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