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Klik op het kleine huisje om terug te gaan naar de inhoudsopgave

Klik op het hoofdstuk om direct naar dit betreffende stuk te gaan1.
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1.1  INLEIDING/AANLEIDING
De wereld om ons heen is in beweging. Grote maatschappelijke 
opgaven zoals de energietransitie, klimaatadaptatie, biodiversiteit 
en de woningbouwopgave vragen om antwoorden én om ruimte. 
Niet alles kan overal, niet alles kan samen. Het maken van 
keuzes is daarom noodzakelijk. Ook de gemeente Tholen wordt 
geconfronteerd met deze grote ontwikkelingen en transities. Om 
goed en adequaat in te kunnen spelen op deze ontwikkelingen 
en transities en de hiermee samenhangende opgaven is een 
actueel beleidskader gewenst dat op hoofdlijnen sturing geeft 
aan sectoraal beleid en waarmee de opgaven integraal, samen 
en eensgezind kunnen worden opgepakt. De omgevingsvisie 
vormt dit beleidskader op hoofdlijnen, waarin de gemeente haar 
ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving voor 
de langere termijn vastlegt voor het hele grondgebied. Hiermee 
wordt duidelijkheid en perspectief geboden aan inwoners en 
bedrijven over de gewenste ontwikkelrichting en worden partijen 
geïnspireerd hierop in te spelen.

De omgevingsvisie is opgesteld met inbreng van inwoners, 
ondernemers, partners en allerlei andere stakeholders in onze 
gemeente. We houden rekening met de provinciale omgevingsvisie 
en de nationale omgevingsvisie.

1.2  HET INSTRUMENT OMGEVINGSVISIE
Met deze omgevingsvisie speelt de gemeente Tholen tevens in op 
de inwerkingtreding van de omgevingswet, waarin is aangegeven 
dat elke gemeente vóor 1-1-2025 een omgevingsvisie moet 
vaststellen. De omgevingsvisie bevat volgens de Omgevingswet:
• de hoofdlijnen van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving;
•  de hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkeling, het gebruik, 

het beheer, de bescherming en het behoud van het grondgebied;
•  de hoofdzaken van het beleid op alle relevante terreinen van de 

fysieke leefomgeving.

De omgevingsvisie geeft een gebiedsgerichte (vooral ruimtelijke) 
vertaling en biedt sturing onder andere door middel van leidende 
principes voor ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving: 
beschermen, behouden en ontwikkelen. De omgevingsvisie is het 
cement tussen de stenen. Het zorgt voor verbinding tussen alle 
beleidsvelden. Het bevat de hoofdlijnen van alle thema’s die voor 
de fysieke leefomgeving relevant zijn, brengt deze integraal samen 
en maakt keuzes waar nodig. In deze Omgevingsvisie is veel 
ontwikkeld en vastgesteld beleid voor milieu, verkeer en vervoer, 
toerisme, erfgoed, energie en ruimtelijke ordening e.d. gebundeld 
en geïntegreerd. 

Concretisering, uitwerking en uitvoering van het in deze 
omgevingsvisie beschreven beleid op hoofdlijnen vindt plaats in 
de volgende instrumenten.

• Programma’s
Het programma is een instrument dat geen burgers bindt, 
maar wel het gemeentebestuur. Een programma bevat veelal 
een uitwerking van een specifiek onderdeel of beleidsveld 
van de omgevingsvisie, zoals de visie Energiebalans en 
de woningbouwplanning.  De gemeente is verplicht het 
programma te monitoren. Zo kan goed worden bijgehouden of 
het maatregelenpakket afdoende is om het voorgenomen doel 
te bereiken. Is dat niet het geval, dan kan de gemeente extra 
maatregelen nemen om het doel alsnog te bereiken. 

• Het omgevingsplan
Het omgevingsplan is de opvolger van het bestemmingsplan, maar 
kent een bredere werking. Zo worden ook bepaalde milieuregels 
opgenomen en komen uiteindelijk elementen uit de gemeentelijke 
verordeningen (zoals de afvalstoffen verordening, de 
bomenverordening, de bouwverordening, monumentenverordening 
e.d.) die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving ook in 

het omgevingsplan terecht. Te denken valt aan regels ten aanzien 
van het plaatsen van terrassen, reclame-uitingen, het kappen van 
bomen, zwerfafval, geluidsvoorschriften e.d. In tegenstelling tot 
het programma, bindt het omgevingsplan burgers en bedrijven 
wel. In het omgevingsplan is (net als in het bestemmingsplan) 
vastgelegd hoe gronden en gebouwen mogen worden gebruikt 
en wat er mag worden gebouwd. Ook worden er specifieke 
milieuregels in het omgevingsplan opgenomen. 

De kansen en ontwikkelingsmogelijkheden die in de 
omgevingsvisie veelal op hoofdlijnen worden beschreven, worden 
in het omgevingsplan concreet uitgewerkt en mogelijk gemaakt 
(ontwikkelen). Tegelijkertijd worden de kwaliteiten die in de 
omgevingsvisie zijn benoemd in het omgevingsplan veiliggesteld, 
door daar regels aan te verbinden (beschermen en behouden). 
Dat kunnen verbodsbepalingen zijn of voorwaarden waar 
ontwikkelingen aan moeten voldoen om vergund te worden.

1. INLEIDING

OMGEVINGSVISIE

OMGEVINGSPLAN

Sectorale of gebiedsgerichte
programma’s
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1.3  LEESWIJZER
In hoofdstuk 2 worden de door de gemeenteraad vastgestelde 
uitgangspunten en pijlers voor de omgevingsvisie uitgewerkt 
als basis en kader. De in het gevolgde (participatie-) proces 
opgehaalde en uitgewerkte kwaliteiten van en opgaven voor de 
gemeente, de geformuleerde en bediscussieerde ambities en de 
kansen en dilemma’s zijn uitgewerkt in hoofdstuk 3. Vervolgens 
wordt in hoofdstuk 4 ingegaan op de beoogde rol van de 
gemeente op het gebied van sturing van ruimtelijke processen. 
Deze rol varieert afhankelijk van het onderwerp/thema en kan 
ook in de loop van een proces veranderen. In het algemeen kiest 
de gemeente Tholen ervoor om (als het kan) te faciliteren en 
stimuleren. 

De landschappelijke structuur (water, bodem en natuur) vormen 
de onderlegger voor het gebruik van de fysieke leefomgeving 
en zijn op basis van een uitgevoerde analyse weergegeven in 
hoofdstuk 5. Daarmee zijn de achtergronden voor de visie op 
de fysieke leefomgeving compleet. De visie zelf is uitgewerkt in 
hoofdstuk 6 en per kern in hoofdstuk 7 uitgewerkt.

Tot slot wordt ingegaan op uitvoeringsaspecten.

5
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2.1  ALGEMENE UITGANGSPUNTEN OMGEVINGSVISIE
De gemeenteraad heeft bij de start van het opstellen van 
de omgevingsvisie een aantal uitgangspunten en pijlers/
basisprincipes vastgesteld, die de achtergrond en uitgangspunt 
vormen voor de gemaakte afwegingen.

1. Samenleving staat centraal
Dit uitgangspunt komt rechtstreeks voort uit de missie en visie die 
het gemeentebestuur eerder heeft vastgesteld.

De gemeente is er voor dienstverlening aan inwoners, recreanten, 
bezoekers, bedrijven en andere (maatschappelijke) organisaties. 
De gemeente heeft aandacht voor ontwikkelingen en de gevolgen 
daarvan voor die belanghebbenden. De gemeente voert wettelijke 
en zelfstandige taken uit in het belang van en met aandacht voor 
de gemeenschap. De gemeente zorgt ervoor dat er een prettig 
woon-, werk-, verblijfs- en leefklimaat is. 

Soms is de gemeente leidend, soms is zij volgend; afhankelijk 
van de behoefte van de samenleving. In de gemeente staat de 
samenleving voorop en is er ruimte voor elkaar. De gemeente 
draagt bij aan de kwaliteit van leven.

Het gemeentebestuur is er om het welbevinden in de Thoolse 
samenleving te bevorderen. Dat doet de gemeente door de 
saamhorigheid te versterken, richting te geven, te beheren, 
veiligheid te verbeteren en door dienstbaar te zijn. Op basis 
hiervan is de missie van de gemeente Tholen geformuleerd als: 

 “Verbinden en versterken, vanuit traditie en ambitie”.

2. UITGANGSPUNTEN
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2. Aandacht voor het Thoolse DNA
De omgevingsvisie is een visie van en voor de gemeente Tholen, 
haar inwoners en bedrijven. De visie moet bij Tholen passen 
en aansluiten bij de denkwereld en de belevingswereld van de 
Tholenaren en de in het voorgaande genoemde missie en visie 
van de gemeente Tholen. Het Thools DNA is goed weergegeven 
in een gedicht van Kees van Dis (voormalig wethouder) dat is 
weergegeven in de notitie DNA Tholen. 

  Tholen,
  Land van polders, vergezichten
 Dorpen, Kerken, molenland
 Zee van dijken, Oosterschelde
 Slikken, schorren, schelpenstrand
 Land van ruimte, om te leven
 Om te wonen, zee van rust
 Wandelen, fietsen, recreëren Buitendijks, de Thoolse kust
 Roosevelt en de Oranjes
 Watertorens, watersnood
 Vestingstad en Heerlijkheden
 Havens aandoen met de boot

 Nuchtere Zeeuwen, zelfverzekerd
 Plichtsbesef, bescheidenheid
 Harde werkers, ondernemend
 Innoverend, toegewijd.
 Kunst, cultuur en lekker eten,
 Rijkdom in verscheidenheid
 Negen kernen, ’t is meraekels
 Samen Thoolse eigenheid.

3. Kansen benutten en het goede behouden
Het benutten van kansen in samenhang met het behouden van 
het goede is een basiskenmerk van het “Thoolse” beleid. Het 
sluit direct aan op de missie “Verbinden en versterken, vanuit 
traditie en ambitie” en past ook goed bij de aard van de inwoners 
van Tholen. Dit uitgangspunt geeft richting aan een evenwichtige 
afweging tussen beschermen, behouden en ontwikkelen. Kenmerk 
van Tholen is dat er geen tegenstelling is tussen:
•  het veel waarde hechten aan en respect hebben voor het 

bestaande en de traditie in de vorm van het landschap, de 
cultuurhistorie, de monumenten, de structuur en kernmerken 
van de dorpen en steden en de gemeenschapszin, het actief 
beschermen van behouden van deze waarden en kwaliteiten;

•  en het hebben van ambitie en het in samenhang daarmee 
benutten van kansen voor ook economische ontwikkeling en het 
stimuleren van ondernemerschap.

Vanuit deze uitgangspunten kan het centrale thema van deze 
omgevingsvisie worden geformuleerd als: 

“Het goede behouden, wat nodig is doen en kansen benutten voor 
de leefomgeving.”
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2.2  PIJLERS/VERBINDENDE THEMA’S
Aan deze omgevingsvisie liggen 3 thema’s of pijlers ten grondslag 
die onderling samenhangen. Uitgangspunt is dat het te voeren 
beleid in de omgevingsvisie in ieder geval een positieve bijdrage 
moet leveren aan deze 3 pijlers. 

1. Gezondheid
Gezondheid is een basisprincipe voor een leefbare woon- 
en werkomgeving. Uitgangspunt is dat het beleid en de 
uitwerking hiervan in maatregelen gericht is op het bevorderen 
van de gezondheid. Hiermee beperken we ons niet tot de 
fysieke aspecten van gezondheid (zoals het tegengaan van 
gezondheidsrisico’s door luchtkwaliteit e.d.) maar richten we ons 
ook op het geestelijk welzijn, zingeving, dagelijks functioneren, 
kwaliteit van leven en het meedoen in de samenleving en 
dergelijke. 

Het beleid in deze omgevingsvisie en daarmee samenhangende 
maatregelen hebben als algemeen doel het bevorderen gezondheid 
c.q. het “welbevinden” in de brede zin.

2. Leefbaarheid
Tholen is een gemeente met veel kleine kernen. Leefbaarheid 
is in veel kernen een aandachtspunt. De kracht van de sterke 
gemeenschapszin en het zelf organiserend vermogen van de 
inwoners vormen een sterk fundament voor de leefbaarheid. 
Voorzieningen en ontmoetingsplekkenbelangrijke vormen 
belangrijke faciliteiten. Onder andere de schaalvergroting 
in voorzieningen waardoor winkels, zorgvoorzieningen, maar 
ook verenigingen, openbaar vervoer e.d. verdwijnen, omdat 
ze een steeds groter bevolkingsdraagvlak nodig hebben, zijn 
hierbij een aandachtspunt. Voorzieningen zijn immers ook 
ontmoetingsplekken voor inwoners, waardoor men elkaar kent en 
die gemeenschapszin en sociale samenhang ondersteunen. 

Het beleid in deze omgevingsvisie en daarmee samenhangende 
maatregelen hebben als algemeen doel de leefbaarheid in 
de kernen zo veel mogelijk op peil te houden en zo mogelijk 
verbeteren.
 

3. Ruimtelijke kwaliteit
Tholen is een gemeente die zich kenmerkt door rust, ruimte, 
ruimtelijke kwaliteit en cultuurhistorie. Deze kwaliteiten vinden 
we in het buitengebied in de vorm van openheid, landschappen 
waarin de historie zichtbaar (dijken e.d.) is en biodiversiteit in 
onder andere de buitendijkse schorren en slikken en binnendijks 
in een aantal natuurgebieden en “karrenvelden”.  Ruimtelijke 
kwaliteit zien we ook in steden en dorpen in de kwaliteit van de 
structuur van de kernen, de kwaliteit van de openbare ruimte en 
het groen, de kwaliteit van de bebouwing, maar ook de ruimtelijke 
kwaliteit van bedrijventerreinen. 

Het beleid in deze omgevingsvisie en daarmee samenhangende 
maatregelen hebben als algemeen doel het beschermen van 
de aanwezige ruimtelijke kwaliteit, het herkennen en benutten 
van kansen voor het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van 
gebieden en gebouwen.

8
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3.1  KWALITEITEN
Tholen heeft een aantal kwaliteiten die samenhangen met de 
ligging en historie van de gemeente en de kenmerken van haar 
bevolking. De kwaliteiten vormen samen de identiteit - het DNA- 
van Tholen.

Rust, ruimte, natuur en (open) landschapwater
Algemeen wordt erkend dat een belangrijke en te koesteren 
kwaliteit van de gemeente Tholen de combinatie van rust, 
ruimte, natuur, open landschap en de nabijheid van open water 
(de Oosterschelde) is. Deze combinatie is kenmerkend voor 
de gemeente. In het weidse landschap is de historie van het 
gebied nog goed zichtbaar (o.a. in dijken en kreken). Dit maakt 
het gebied aantrekkelijk, zowel om te om te wonen, als om te 
bezoeken en verblijven voor specifieke doelgroepen toeristen en 
dagrecreanten.

Een aantal mooie (oude) kernen
In dit weidse landschap liggen, vaak gekoppeld aan het water, 
een aantal mooie historische kernen, met veel monumenten een 
duidelijk zichtbare historische structuur. Deze oude kernen geven 
de gemeente karakter, verbondenheid met de rijke historie en 
ruimtelijke kwaliteit.

Sociale samenhang - op elkaar letten/voor elkaar zorgen
De gemeente Tholen wordt gekenmerkt door kleine woonkernen. 
Alleen de stad Tholen heeft meer dan 5.000 inwoners. Alle 
andere kernen zijn substantieel kleiner. Vanuit de historie van het 
gebied hebben al deze kernen ook elk hun eigen karakter. Deze 
kleine kernen kennen, ondanks of dankzij het bescheiden aantal 
inwoners, een zeer actief verenigingsleven en mensen zijn ook 
vaak via de kerk met elkaar verbonden. Dit maakt dat men elkaar 
kent, op elkaar let en voor elkaar zorgt wanneer dat nodig is. Dit is 
een kwaliteit die waardevol is en gewaardeerd wordt.

Bereikbaarheid en werkgelegenheid
Ondanks de ligging aan de rand van Zeeland en de rand van 
Brabant, is de bereikbaarheid per auto van de gemeente Tholen 
goed te noemen door o.a. de aanwezigheid van de A4, net buiten 
de gemeentegrens. Dit maakt met name het oosten van de 
gemeente aantrekkelijk als vestigingsplaats voor bedrijven, zeker 
in combinatie met de aanwezigheid van ruimte en een bevolking 
met een goed arbeidsethos. Hierdoor kent de gemeente relatief 
veel werkgelegenheid en een lage werkloosheid. Daarnaast 
maakt de goede bereikbaarheid Tholen ook aantrekkelijker als 
woongebied voor mensen die in de regio Rotterdam, West-Brabant 
of Antwerpen werken.
 
Het beleid is erop gericht deze kwaliteiten te behouden en zo 
mogelijk te versterken. 

3.  KWALITEITEN - OPGAVEN - AMBITIES - 
KANSEN - DILEMMA’S
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3.2  OPGAVEN
De wereld is in beweging en de grote maatschappelijke opgaven 
zoals de energietransitie, klimaatadaptatie, biodiversiteit en de 
woningbouwopgave vragen ook in Tholen om antwoorden én om 
ruimte. Op basis van de gevoerde overleggen en enquêtes kunnen 
de volgende 10 belangrijkste opgaven worden geformuleerd.

1.  Voldoende, goed betaalbare, levensloopbestendige en 
duurzame woningen voor alle doelgroepen + aanpassen 
bestaande/verduurzamen voorraad, kwaliteit vormgeving

Ook in de gemeente Tholen is een groep mensen die moeilijk een 
(betaalbare) woning kan vinden door een tekort aan woningen. 
Bovendien kampt ook Tholen met kwaliteitsproblemen in een 
deel van de bestaande woningvoorraad (verouderd, onvoldoende 
kwaliteit, niet energiezuinig- weinig aanpassingsmogelijkheden, 
niet levensloopbestendig). Er is een grote vraag naar extra 
woningen en een vervangingsvraag vanuit de bestaande 
voorraad, waarbij naar verwachting extra ruimte nodig zal zijn 
om een vergelijkbaar aantal woningen terug te bouwen. De 
woningbehoefte is de afgelopen jaren toegenomen, o.a. vanuit de 
gegroeide overloop vanuit de Randstad en Brabant. 

2.  Leefbaarheid/vitaliteit kernen – niveau voorzieningen in kleine 
kernen

De gemeente Tholen heeft weliswaar ruim 26.000 inwoners, maar 
deze zijn verdeeld over een groot aantal (9) kernen. De grootste 
kern Tholen had per 1-1-2023 “slechts” 8.363 inwoners. Alle 
andere kernen hebben minder dan 4.100 inwoners.  Toch is het 
voorzieningenniveau van de kernen relatief goed te noemen.
• Alle kernen hebben minimaal 1 basisschool. 
•  Sint-Annaland en Sint-Maartensdijk hebben tussen de 3.500 

en 4.100 inwoners. Dit is rekening houdend met het aanwezige 
toerisme voldoende om een basisvoorzieningenniveau voor 
gezondheidszorg en winkels, inclusief een volwaardige 
supermarkt, in stand te houden. 

•  Oud-Vossemeer en Sint Philipsland hebben meer dan 2.400 
inwoners en qua winkels/supermarkt, gezondheidszorg e.d. een 
basisvoorziening.  

•  Stavenisse, Scherpenisse en Poortvliet hebben tussen de 
1.700 en 1.900 inwoners. Stavenisse heeft een supermarkt en 
Poortvliet een basisvoorziening voor dagelijkse boodschappen. 
In alle kernen is wel een basisschool en een basisvoorziening 
voor gezondheidszorg aanwezig.

•  Anna Jacobapolder heeft minder dan circa 300 inwoners, maar 
toch een dorpshuis en een kleine school.

Uit de uitgevoerde enquête blijkt dat men in het algemeen 
positief is over de zorgvoorzieningen in de kernen. 

Door de schaalvergroting en het bescheiden inwonertal van de 
kernen staat het voorzieningenniveau van de kernen onder druk. 
Het betreft vooral de winkel en zorgvoorzieningen. Ook vergrijzen 
deze kleine kernen en komen ook in deze kernen steeds vaker 
nieuwe bewoners van buiten de gemeente wonen. Dit heeft 
onder andere effect op de vitaliteit van de vereniging. Het op peil 
houden van het momenteel relatief goede voorzieningenniveau 
en leefbaarheid zijn daarom een belangrijke opgave voor de 
toekomst. 

3.  Behoud/versterken kwaliteit + beter “beleefbaar” maken 
landschap en historische kernen voor eigen inwoner + toerisme

Tholen heeft een mooi open landschap, met kreken en dijken, 
oude kernen/stadjes en een prachtig buitendijks gebied. De 
openheid maakt dat afstanden relatief groot zijn. De kernen zijn 
relatief klein en liggen verspreid. Dit maakt dat het beleven van 
het landschap, het historisch erfgoed en de kernen extra aandacht 
vraagt. Met name door het beter ontsluiten van het historische 
en landschappelijk erfgoed kunnen de kwaliteiten van Tholen 
beter beleefbaar gemaakt worden, zowel voor de eigen inwoners 
als voor toeristen. Het beter ontsluiten van het landschap, 
waaronder de kreken en de Karrevelden is hierbij van belang. 
In samenhang hiermee zijn ook, vooral gekoppeld aan fiets- en 
wandelroutes, kleinschalige voorzieningen (banken, infoborden 
en picknickplekken) en het verder versterken van de biodiversiteit 
langs dijken en routes, gewenst. 

Veel van de plekjes die als mooiste plekje in Tholen worden 
genoemd zijn buitendijks (uitzicht). Het “buitendijks fietsen 
is een kwaliteit van Tholen en een toeristische potentie. Het 
is echter nog lang niet overal mogelijk, met name op Sint 
Philipsland. 

4. Behouden/verbeteren ruimtelijke kwaliteit kernen 
Tholen heeft veel relatief kleine en oude kernen. De 
cultuurhistorie en de historische structuur is een kwaliteit van 
kernen die behouden en versterkt moet worden. Deze kernen 
zijn relatief dichtbebouwd en “stenig”. Hierdoor leidt de grote 
toename van o.a. het autobezit tot parkeeroverlast en een 
verminderde kwaliteit en belevingswaarde van de openbare 
ruimte. Ook zijn er weinig groene plekken en gebieden in 
de kernen, waardoor hittestress kan ontstaan en overlast bij 
zwaardere regenbuien. 

5. Het vormgeven van een gezonde leefomgeving
Tholen heeft een open landschap met veel ruimte en kleine 
kernen, die relatief dichtbebouwd zijn. Er is aan de randen 
van de kernen maar beperkt groen dat geschikt is om in te 
recreëren, spelen en bewegen. Ook is het autogebruik hoog 
door de grote spreiding van voorzieningen. De opgave is om in 
en aan de randen van de kernen de fysieke ruimte zo vorm te 
geven dat er voldoende groen is in de directe omgeving waarmee 
de temperatuur ook in de kleine (stenige) kernen in de zomer 
getemperd wordt. Hiermee worden bewoners ook uitgenodigd en 
uitgedaagd om in dit groen te spelen, bewegen en elkaar ook in de 
openbare ruimte te ontmoeten. Belangrijk hierbij is dat een groot 
deel van het openbaar groen geschikt gemaakt kan worden om te 
bewegen en spelen in de buitenruimte. 
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6. Behoud “Thools” karakter en gemeenschapszin
Naar verwachting zal het aantal inwoners dat in de kernen van 
de gemeente woont, maar niet in de gemeente of de betreffende 
kern is geboren, toenemen. De kernen in de gemeente worden 
momenteel veelal gekenmerkt door een sterke gemeenschapszin 
en een eigen “Thools” karakter. De opgave wordt om ook bij een 
verandering van bevolkingssamenstelling, de gemeenschapszin en 
het elkaar helpen te behouden.

7.  De zorg voor de zwakkeren – het beschikbaar, bereikbaar en 
betaalbaar zijn van zorg

Het gemiddelde inkomen per inwoner in de gemeente Tholen 
ligt bijna 7% onder het Nederlandse gemiddelde. Desondanks 
is de omvang van de groep huishoudens op of onder het sociaal 
minimum met 5,2% iets kleiner dan gemiddeld. 
Het is echter van groot belang om er voor te zorgen dat ook 
voor de economische zwakkeren de toegang tot het zorg- en 
voorzieningenaanbod op korte afstand gewaarborgd blijft. 
Zorgcorporaties in iedere kern, vanuit de kracht van de 
samenleving, kunnen hier een belangrijke rol in spelen. 

8.  In stand houden van rust en ruimte in samenhang met een 
gerichte ontwikkeling van toerisme 

Tholen wordt gekenmerkt door natuur, rust en ruimte in 
combinatie met de ligging aan de Oosterschelde. Dit is 
aantrekkelijk voor de eigen inwoners, maar ook voor een groeiende 
groep toeristen. De gemeente wil ruimte bieden aan groei van 
het toerisme specifiek gericht op rust, wandelen, fietsen en het 
beleven van natuur en cultuurhistorie. Dit toerisme ondersteund 
de basiskwaliteiten van Tholen.

9.  Kwalitatieve groei economie: diversiteit, beter afstemmen 
op aanbod aan arbeidsplaatsen, meer hoogwaardige en 
kleinschalige bedrijven

Tholen is een gemeente met een sterke en gevarieerde 
economie en een lage werkloosheid. Doel is om de economie en 
werkgelegenheid zo veel als mogelijk is af te stemmen op en mee 
te laten groeien met de ontwikkeling van de bevolking. 
De druk op de ruimte neemt toe. Dit leidt ertoe dat veel ruimte 

vragende bedrijven op zoek gaan naar vestigingsmogelijkheden 
waar die ruimte wel nog beschikbaar is. Tholen is door de ligging 
nabij de A4 tussen Rotterdam en Antwerpen goed bereikbaar en 
aantrekkelijk als vestigingsplaats, zeker voor veel ruimte vragende 
bedrijven.  De opgave wordt om enerzijds in te spelen op deze 
vraag en gebruik te maken van de kwaliteiten van Tholen als 
vestigingsplaats, maar om anderzijds te beperken of voorkomen 
dat zich bedrijven vestigen die geen binding hebben met de 
Thoolse arbeidsmarkt.

10.  Energietransitie: goede ruimtelijke inpassing en gebruik 
mogelijkheden voor kleinschalige opwek en energiebesparing

Zoals heel Nederland heeft ook Tholen een opgave m.b.t. 
energietransitie. Door de kleine kernen en de grote ruimtelijke 
spreiding zijn centrale voorzieningen zoals warmtenetten e.d. niet 
haalbaar. Daarnaast is een deel van de (sociale) woningvoorraad 
al wat ouder, waardoor energiebesparing om maatregelen vraagt. 
Doelstelling is om in 2025 tenminste 25% van de energievraag 
duurzaam op te wekken. Dit zal daarna verder door moeten 
groeien. 

Tholen heeft veel ruimte en ligt aan de Oosterschelde waardoor 
er potentie is voor zonne-energie en windenergie. Tholen kent 
momenteel 3 kleinere windparken en 1 zonnepark. Uitgangpunt 
voor de te maken keuzes voor nieuwe projecten voor het lokaal 
opwekken van duurzame energie is het beschermen van de 
kwaliteit van het landschap, een van de belangrijke kwaliteiten 
van Tholen.
Ontwikkelingen gericht op het lokaal opwekken van energie zijn 
daarom alleen mogelijk, waar dit de kwaliteit en openheid van 
het landschap niet aantast c.q. waar de ingreep zo min mogelijk 
negatief effect heeft op de kwaliteit en de beleving van het 
landschap. 
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3.3  AMBITIES 
Op basis van de beschreven uitgangspunten zijn, in samenspraak 
met raad en bevolking ambities geformuleerd. Deze ambities 
geven weer wat voor gemeente en samenleving Tholen wil zijn. 
De ambities vormen een stip aan de horizon waar we aan willen 
werken. 

De rol van de gemeente bij het bereiken van deze ambities is niet 
bij elke ambitie hetzelfde. Soms is de gemeente initiator en soms 
facilitator en soms regisseur. Het bereiken van deze ambities zal 
echter steeds een samenspel zijn van alle betrokkenen.

De gemeente Tholen streeft, gekoppeld aan het fysieke domein, 
de volgende ambities na. 

Maatschappelijk
1.  Een samenleving met een sterke sociale samenhang, waar men 

elkaar ontmoet, men naar elkaar omkijkt en waar bewoners hun 
steentje aan bijdragen. 

2.  Vitale kernen met een goed leef- en woonklimaat, een gezonde, 
groene, rustige en veilige woonomgeving, met plekken om te 
bewegen, te recreëren en te ontmoeten.

3.  Goede, bereikbare en betaalbare zorg en andere voorzieningen 
voor alle bewoners.

Mobiliteit
4.  Bereikbare kernen waarbinnen je je comfortabel te voet en met 

de fiets verplaatst en die goed bereikbaar zijn per auto en met 
andere vormen van vervoer.

Wonen
5.  Het realiseren van voldoende kwalitatief goede, 

levensloopbestendige, energiezuinige en betaalbare woningen 
zowel voor eigen bewoners als voor nieuwe inwoners.

Natuur en landschap
6.  Een vitaal platteland met rust en ruimte, waar de kwaliteit van 

het landschap, het water en de cultuurhistorie zichtbaar en 
beleefbaar zijn met een grote biodiversiteit en waar agrariërs op 
een gezonde manier kunnen ondernemen.

Recreatie en toerisme
7.  Een gemeente die haar ruimtelijke kwaliteiten ten aanzien van 

rust, ruimte, cultuurhistorie in de kernen en het buitengebied, 
landschap en water benut voor recreatie door eigen inwoners en 
voor toerisme.

Economie
8.  Een gemeente waar het goed ondernemen is en die voldoende 

op de bevolking afgestemde werkgelegenheid en voldoende 
goed bereikbare bedrijventerreinen heeft.

Energie en Klimaat
9.  Een duurzame, klimaat adaptieve en circulaire gemeente 

waar in 2025 25% van de gebruikte energie duurzaam wordt 
opgewekt, met als uitgangspunt het behouden en verbeteren 
van de kwaliteit van het landschap.

12
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3.4  KANSEN
Er is een aantal (groepen) kansen te benoemen die benut kunnen 
worden om de kwaliteiten verder te versterken of die kunnen 
helpen om opgaven aan te pakken of ambities te realiseren.  

•  De grote druk op de woningmarkt in de Randstad en West-
Brabant in combinatie de vlucht die thuiswerken heeft genomen 
en de goede bereikbaarheid van vooral het oostelijke deel van 
de gemeente maken dat Tholen aantrekkelijker is geworden als 
woongebied. Zeker dit deel van de gemeente is aantrekkelijk 
geworden als overloopgebied vanuit de Randstad en Brabant. 
De extra toename van woningen en de bevolking die hieruit 
kan voortvloeien vergroot het draagvlak voor voorzieningen, 
stimuleert de doorstroming en verkleint de omvang en het effect 
van de vergrijzing.

•  Het aantrekkelijker zijn van Tholen als (overloop) woongebied 
biedt extra mogelijkheden voor het aantrekken van bedrijven 
omdat aantrekkelijke woonvoorzieningen op korte afstand 
beschikbaar kunnen zijn. Hiermee kan een bewuste groei van 
de economie worden gestimuleerd, passend bij de kwaliteiten 
van Tholen. Wanneer bedrijven zich vestigen kan dit zo worden 
vormgegeven dat de daken kunnen worden gebruikt voor het 
opwekken van zonne-energie en eventuele restwarmte kan 
worden gebruikt voor het verwarmen van woningen of bedrijven 
of het opwekken van stroom.

•  Rust, ruimte, de kwaliteit van het landschap en cultureel 
erfgoedhistorie spreekt een groeiende groep toeristen (o.a. de 
groeiende groep actieve ouderen) aan. Dit biedt kansen voor een 
verdere uitbouw van het toerisme dat past bij deze kwaliteiten, 
zowel op het gebied van verblijfsrecreatie als dagrecreatie. Groei 
van het toerisme ondersteunt het draagvlak voor voorzieningen 
(o.a. winkel, horeca en in beperkte mate zorg) en versterkt het 
positieve imago van Tholen, ook als aantrekkelijk woongebied. 
Voorzieningen gericht op toerisme kunnen ook worden gebruikt 
voor recreatie door eigen inwoners, wat de beleving van 
woonkwaliteit weer versterkt.

•  Er zijn kansen om door het combineren van een aantal opgaven 
het bereiken van de ambities te vergemakkelijken. Zo kunnen 
noodzakelijke maatregelen op het gebied van klimaatadaptatie 
(meer groen, meer opvang voor water) gebruikt worden om de 
ruimtelijke kwaliteit van kernen te vergroten en, wanneer het 
groen wordt ontworpen als gebruiksgroen om te wandelen/
bewegen en ontmoeten kernen, de gezonde leefomgeving 
te versterken en de sociale samenhang te bevorderen (door 
ontmoeting). 

•  Sociale samenhang en betrokkenheid van de inwoners bij hun 
leefomgeving is een kwaliteit van de gemeente Tholen. Deze 
betrokkenheid/eigenaarschap van de inwoners bij hun eigen 
kern/leefomgeving kan door deze verder te stimuleren worden 
ingezet om de kwaliteit van de leefomgeving en de leefbaarheid 
te versterken. Een project als “Anna zorgt” laat zien dat het 
samenwerken en de betrokkenheid van de samenleving kan 
leiden tot een beter zorgaanbod. Ook andere projecten laten 
zien dat de inzet van bewoners leidt tot een betere kwaliteit van 
de leefomgeving.
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3.5  DILEMMA’S
Het inspelen op en combineren van verschillende ontwikkelingen 
en trends biedt niet alleen kansen, maar creëert ook dilemma’s 
die noodzaken tot het maken van keuzes die richting geven aan de 
toekomstige ontwikkeling van de gemeente Tholen.

Om het landschap en de openheid te beschermen is het gewenst 
om zo veel als mogelijk te bouwen op inbreidingslocaties. Echter 
in en rond de kernen is juist meer ruimte nodig om in te spelen 
op klimaatadaptatie, om de ruimtelijke kwaliteit van kernen verder 
te versterken en een gezonde leefomgeving te stimuleren.
Tussen deze twee belangen moet een goede afweging worden 
gemaakt. Hiervoor zijn heldere keuzes en uitgangspunten voor 
ontwikkeling nodig. 

Gekozen wordt om bij nieuwe ontwikkelingen zoals 
woningbouw het primaat te geven aan de kwaliteit van de 
leefomgeving, klimaatadaptatie en het bevorderen van een 
gezonde leefomgeving. Per saldo zal dit ertoe leiden dat de 
inbreidingsmogelijkheden niet maximaal worden gebruikt 
voor woningbouw. Er zal daardoor relatief veel woningbouw 
plaatsvinden via uitbreiding. 

Bij het uitbreiden van kernen dient speciale aandacht te zijn 
voor de nieuwe overgang deze uitbreidingsgebieden en het 
buitengebied. Onder andere door groene kernranden, passend 
bij het omliggende landschap, dienen deze ruimtelijk worden 
verbonden. 

Hoe voorkomen we dat het benutten van de kans om extra 
inwoners aan te trekken o.a. vanuit de Randstad ertoe leidt dat de 
rust en ruimte wordt aangetast en dat de eigenheid en de sociale 
samenhang onder druk komt te staan?
Dit is een echt dilemma. Er is geen eenduidige keuze waarmee 
beide belangen kunnen worden gegarandeerd. Er kan wel 
een beleid worden gevoerd waarbij de woningbouw steeds in 
verhouding is met de omvang en samenstelling van de kern. 

Zo kan het soort woningen dat wordt gebouwd en de 
woonomgeving die wordt gerealiseerd, zo veel als mogelijk worden 
afgestemd op de gewenste bevolkingssamenstelling.  

Ook kan, in samenhang met de woningbouw openbare ruimte 
worden gerealiseerd met ontmoetingsplekken en voorzieningen 
waarmee sociale samenhang wordt bevorderd. Dit is met name 
bij wat grotere uitbreidingen van kernen van belang en is een 
criterium zijn bij het beoordelen van ontwerpen.  

Hoe voorkomen we dat de grote energie-opgave, waarbij de lokale 
opwek van energie moet verdubbelen, ertoe leidt dat de kwaliteit 
en openheid van het landschap, een van de grote kwaliteiten van 
Tholen, wordt aangetast?
Uitgangpunt voor de te maken keuzes is de kwaliteit van het 
landschap. Ontwikkelingen gericht op het lokaal opwekken 
van energie zijn alleen mogelijk, waar dit de kwaliteit van het 
landschap niet aantast c.q. waar de ingreep zo min mogelijk 
negatief effect heeft op de kwaliteit en de beleving van het 
landschap. 
•  Voor zonne-energie geldt de zonneladder als uitgangspunt. 

Zon op dak wordt zo veel als mogelijk gestimuleerd c.q. is een 
uitgangspunt bij grote nieuwe ontwikkelingen (woningbouw en 
bedrijven).

•  Wanneer extra zonnevelden nodig, zijn worden deze 
geconcentreerd op een beperkt aantal locaties waar 
landschappelijke kwaliteiten niet worden aangetast en een 
goede landschappelijke inpassing mogelijk is.

•  Bij vervanging van bestaande 3 windparken wordt gestreefd naar 
het verminderen van het aantal windparken. Indien het mogelijk 
is wordt ernaar gestreefd deze windparken aan te laten sluiten 
of te combineren bij de bestaande grote windparken net buiten 
de gemeentegrenzen (Krammer en Kreekrak).
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STIMULEREN

Deze omgevingsvisie zet de koers uit, geeft richting, inspireert. 
Een belangrijk element hierin is welke rol een gemeente neemt in 
de uitvoering van dit beleid, hoe wordt omgegaan met de afweging 
tussen ruimte geven aan initiatieven en sturen in de vorm van 
regels. 

In het uitvoeren van het beleid uit deze omgevingsvisie zijn 
altijd meerdere partijen betrokken met hun eigen belangen, 
wensen, regels en bevoegdheden. Het belang van de gemeente 
wordt ingegeven vanuit het publiek-maatschappelijk belang. 
Daar ligt de gemeentelijke verantwoordelijkheid. Vanuit deze 
verantwoordelijkheid heeft de gemeente verschillende rollen, 
afhankelijk van de opgave en van de fase waarin de opgave zich 
bevindt. 

De rol die de gemeente op zich neemt hangt onder meer af van 
het antwoord op de vragen of het een maatschappelijke opgave 
betreft, of er veel maatschappelijke aandacht voor is en welke 
maatschappelijke impact er is. Hoe hoger iets hierop scoort, hoe 
actiever de rol van de gemeente zowel qua regievoering en hoe 
minder flexibiliteit mogelijk is.

Deze vraag kan overigens op verschillende momenten in het 
proces worden gesteld en beantwoord, afhankelijk van de 
ontwikkelingen kan het antwoord dan verschillend zijn.

In de voorbereiding op deze visie is geïnventariseerd welke rol in 
de verschillende beleidsvelden de overhand zou moeten hebben 
oftewel bij welk beleidsveld kan veel ruimte worden gegeven en 
bij welke beleidsvelden ligt het primaat bij de gemeente.

In het algemeen zet de gemeente Tholen in op faciliteren en 
stimuleren waar het kan en regisseren en reguleren waar het nodig 
is. Bij sommige ontwikkelingen zal de gemeente initiëren en deels 
uitvoeren, maar voor een belangrijk deel zullen ontwikkelingen 
door derden worden opgepakt met meer of minder strakke kaders.

4. UITGANGSPUNTEN VOOR DE ROL VAN DE GEMEENTE 

STUREN/ REGULEREN REGISSEREN

Private regie mogelijk
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LOSLATEN - FACILITEREN

Economie

Klimaat en energietransitie

Natuur en landschap

Recreatie & toerisme

Recreatie & toerisme

Maatschappelijke opgaven
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De basis voor de omgevingsvisie is de kwaliteit van de 
leefomgeving. Iets wat in honderden jaren is ontstaan, gegroeid en 
opgebouwd, zeker in de gemeente Tholen. Binnen de gemeente 
Tholen is er brede waardering voor de eigen omgeving. Dit is 
duidelijk uit het participatieproces naar voren gekomen. Het 
gaat om een breed spectrum aan kwaliteiten: landschappelijke 
openheid, natuur en water, monumenten en cultuurhistorie. De 
kern hiervan zit in drie waarden.

•  De rijkdom van het landschap met openheid als kenmerk en 
dijken en kreken als structurerende elementen.

•  De rust, de cultuurhistorie en het kleinschalige en vaak 
historische karakter van de kernen.

•  De verbinding en de kwaliteit van het omliggende buitendijkse 
landschap en water (de Oosterschelde, Keeten, Krabbenkreek, 
Zijpe en Krammer/Slaak en het landschap rondom het Rijn-
Scheldekanaal.

Deze bijzondere waarden kunnen we niet onder een glazen 
stolp bewaren. De omgeving verandert, behoeften ontwikkelen 
en niet minder belangrijk: zonder onderhoud treedt verval op. 
De landschappelijke waarden zijn echter randvoorwaarden voor 
ruimtelijke ontwikkeling. De ruimtelijke keuzes die in de volgende 
hoofdstukken verder zijn uitgewerkt zijn gebaseerd op volgende 
principes.

•  Beschermen; kwaliteit en natuurwaarden zijn 
randvoorwaardelijk, instandhouding essentieel. Hierover maken 
we bindende afspraken.

•  Behouden; kwaliteit is uitgangspunt, voor behoud is mogelijk 
ontwikkeling nodig, of soms zelfs noodzakelijk. Functiewijziging 
is een voorbeeld daarvan. Sturing is een middel om het doel te 
bereiken.

•  Ontwikkeling/benutten; verandering en het oplossen van 
problemen of opgaven staat centraal onder randvoorwaarde 
van ruimtelijke kwaliteit. (Mede) het initiatief nemen en het 
stimuleren van initiatiefnemers is nodig.

Er is een landschapsanalyse uitgevoerd die inzicht biedt in de 
kwaliteiten en natuurwaarden van gebieden.

Op Tholen is een aantal natuurgebieden aanwezig die deel 
uitmaken van het Natuur Netwerk Nederland (NNN). Buitendijks 
zijn dat de Oosterschelde en de schorren en slikken. Binnendijks 
ligt ten zuiden van Scherpenisse een (circa 200 ha) groot 
natuurgebied dat uit natte, lage natuur bestaat. Ook aan de 
westzijde van het Schelde-Rijnkanaal liggen NNN-gronden. Verder 
zijn er zogenaamde ‘faunagebieden’. Deze gebieden zijn met 
name voor weidevogels van belang. De gronden liggen met name 
grenzend aan Oosterschelde en in het (natte) middengebied van 
het eiland Tholen. De dijken vormen ecologische verbindingen 
tussen de verschillende natuurgebieden.

5.  HET LANDSCHAP ALS BASIS VOOR RUIMTELIJKE 
ONTWIKKELINGSMOGELIJKHEDEN
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Landschapskaart 

CONCEPT

Natuurwaarden en landschappelijke waarden (o.a. 
de dijken en kreken structuur) beschermen we. 
In deze gebieden zijn in principe geen ruimtelijke 
ontwikkelingen mogelijk zonder aantasting van 
natuurwaarden. Slechts indien kan worden aangetoond 
dat ontwikkelingen de natuurwaarden verder 
versterken of dat ontwikkelingen gewenst zijn om de 
natuurwaarden te behouden zijn deze mogelijk (nee, 
tenzij). 

Om deze waarden en de landschappelijke structuur te 
beschermen hanteren we rond deze gebieden een zone. 
De omvang (“breedte”) moet locatiespecifiek worden 
uitgewerkt. 

In deze zone zijn ruimtelijke ontwikkelingen slechts 
mogelijk onder de voorwaarde dat zij een bijdrage 
leveren aan de versterking van de natuurwaarden of 
landschappelijke van het gebied.   
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CONCEPT Gebieden waar ontwikkeling niet 
mogelijk is zonder aantasting na-
tuurwaarden

Binnendijken van geomorfologisch 
belang

Zeedijken van geomorfologisch 
belang

Zones rond natuurgebieden waar 
ontwikkelingen niet zijn gewenst 
zijn, tenzij de ontwikkelingen een 
bijdrage leveren aan de versterking 
van de natuurwaarden

Beschermingszones op 
basis van natuurwaarden en 
landschappelijke waarden

Deze zonering vormt de basis voor de ruimtelijke 
ontwikkeling in de gemeente. Zo is duidelijk 
waar, op basis van de aanwezige natuurwaarden 
en landschappelijke waarden, nieuwe ruimtelijke 
ontwikkelingen (anders dan natuurontwikkeling of 
verantwoord recreatief medegebruik) niet gewenst 
zijn en waar deze wel mogelijk of onder voorwaarden 
mogelijk zijn. 
 

Legenda
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6.1 MAATSCHAPPELIJK

Ambities
•  Een samenleving met een sterke sociale samenhang, waar men 

elkaar ontmoet, men naar elkaar omkijkt en waar bewoners hun 
steentje aan bijdragen. 

•  Vitale kernen met een goed leef en woonklimaat, een gezonde, 
groene, rustige en veilige woonomgeving, met plekken om te 
bewegen, te recreëren en te ontmoeten.

•  Goede, bereikbare en betaalbare zorg en andere voorzieningen 
voor alle bewoners.

Vanuit deze ambities zetten we in op de volgende voorzieningen 
en ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving.
Versterken sociale samenhang en bevorderen gezondheid 
We streven naar het versterken van de sociale samenhang en het 
bevorderen van de gezondheid door onder andere het creëren 
van ontmoetingsplaatsen zowel bij (geclusterde) voorzieningen 
als in de openbare ruimte. Dit doen we door het zo veel mogelijk 
combineren van basisvoorzieningen bij nieuwbouw. Ook 
combineren we uitbreidingslocaties voor woningbouw altijd met 
maatregelen voor klimaatadaptatie en groene kernrandzones. 
Hierdoor ontstaat meer openbaar toegankelijk groen, gericht 
op het stimuleren van bewegen, het ontmoeten, de opvang en 
vasthouden van regenwater en het tegengaan van hittestress. 
Bij inbreidingslocaties wordt prioriteit gegeven aan 
kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte en 
klimaatadaptatiemaatregelen boven het toevoegen van extra 
woningen. In de kernen Sint-Maartensdijk, Oud-Vossemeer, 
Stavenisse en Poortvliet is extra aandacht gewenst voor het 
versterken van de ruimtelijke kwaliteit en het realiseren van 
ontmoetingsplaatsen.

Zo veel als mogelijk op peil houden en zo mogelijk kwalitatief 
versterken van het voorzieningenaanbod
Gestreefd wordt naar het beschikbaar hebben van tenminste 
basisvoorzieningen in alle kernen. 
In de kleinste kernen (Stavenisse, Scherpenisse, Poortvliet, Oud-
Vossemeer en Sint Philipsland) betreft het:
• een basisaanbod medische voorzieningen;
• (een) basisschool/-scholen;
•  een ontmoetingsruimte- dorpshuis- bibliotheek in de buurt of 

afhaalpunt/-bieb;
•  openbare ruimte die de mogelijkheid biedt in te ontmoeten en 

bewegen;
• sportvoorzieningen;
•  mogelijkheden voor kleinschalige winkels, gemeente streeft naar 

behoud buurtsupermarkten

In de middelgrote kernen (Sint-Maartensdijk en Sint-Annaland) 
betreft het:
• een basisaanbod gezondheidszorg, inclusief huisarts
• (een) basisschool/-scholen 
•  een ontmoetingsruimte (dorpshuis, bibliotheek in de buurt of 

afhaalpunt/-bieb;
•  openbare ruimte die de mogelijkheid biedt in te ontmoeten en 

bewegen;
• sportvoorzieningen;
• een volwaardig boodschappenaanbod, inclusief een supermarkt

6. UITWERKING IN VISIE OP DE FYSIEKE LEEFOMGEVING

Ambities
•  Een samenleving met een sterke sociale samenhang, 

waar men elkaar ontmoet, men naar elkaar omkijkt en 
waar bewoners hun steentje aan bijdragen. 

•  Vitale kernen met een goed leef- en woonklimaat, een 
gezonde, groene, rustige en veilige woonomgeving, met 
plekken om te bewegen, te recreëren en te ontmoeten.

•  Goede, bereikbare en betaalbare zorg en andere 
voorzieningen voor alle bewoners.
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6.2  MOBILITEIT/BEREIKBAARHEID

Vanuit de ambitie en uitgangspunten zetten we in op de volgende 
kenmerken en ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving.
De gemeente Tholen wordt gekenmerkt door rust, ook in het 
verkeer in de dorpen en de steden. Met uitzondering van enkele 
50 km/u ontsluitingswegen is 30 km/u binnen de kom de 
norm en de wegen zijn daarop ingericht. We zorgen voor veilige 
kruispunten, oversteekvoorzieningen en schoolomgevingen. Lopen 
stimuleren we met voldoende brede trottoirs en aantrekkelijke 
wandelommetjes. Fietsen op rustige wegen en waar nodig op vrij 
liggende fietspaden. 

We zorgen ervoor dat belangrijke voorzieningen zoals winkels en 
openbare gebouwen en bushaltes goed bereikbaar en toegankelijk 
zijn voor mensen met een mobiliteitsbeperking. We besteden 
bijzondere aandacht aan verkeersveilige schoolomgevingen en 
parkeeroverlast in straten. Het is zaak ervoor te zorgen dat deze 
voorzieningen goed bereikbaar en toegankelijk zijn, ook voor 
mensen zonder auto, voor kwetsbare verkeersdeelnemers (ouderen 
en kinderen) en voor mensen met een mobiliteitsbeperking. 
Daarom zorgen we voor voldoende brede, obstakelvrije en veilige 
fiets- en voetgangersvoorzieningen (incl. oversteekplaatsen) en 
goed toegankelijke bushaltes.

Samen met het waterschap en de provincie streven we 
ernaar dat doorgaand vrachtverkeer en landbouwverkeer de 
kernen zoveel mogelijk mijdt. Samen met de provincie en het 
waterschap werken samen verder aan vlotte en veilige routes voor 
landbouwverkeer, waarbij de dorpskernen zoveel mogelijk worden 
gemeden.

We zetten ons in voor duurzame mobiliteitsoplossingen (waaronder 
vervoershubs en burgerinitiatieven) en faciliteren deze waar 
mogelijk.

Ambitie
•  Bereikbare kernen waarbinnen je je comfortabel te 

voet en met de fiets verplaatst en die goed bereikbaar 
zijn per auto en met andere vormen van vervoer.
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6.3  WONEN

Uitgangspunten 
•  In de gemeente Tholen kun je een leven lang gezond, prettig 

en veilig wonen. Dit doen we door bij de inrichting van onze 
omgeving constant te werken aan een schone, gezonde en 
veilige woon- en leefomgeving. Er is voldoende water en groen 
in de omgeving en goede, veilige wandel- en fietspaden. 

•  Onze omgeving stimuleert ontmoeting en versterkt de band 
tussen onze inwoners. We werken aan een uitnodigende 
openbare ruimte met verblijfskwaliteit en voldoende 
ontmoetingsplekken en voorzieningen voor jong en oud. 

•  We werken aan de woningbouwopgave, zowel voor de eigen 
inwoners, als voor woningzoekenden van buiten de gemeente. 
Dit doen we door in en rond de kernen kwalitatief goede 
en duurzame woningen te realiseren voor alle leeftijden en 
doelgroepen. We hebben hierbij een grote ambitie, waarbij we 
streven naar versnelling en waarbij ruimte is voor creatieve en 
vernieuwende concepten.

Vanuit de ambitie en uitgangspunten zetten we in op de volgende 
ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving.

Omvang opgave woningbouw
Op basis van de laatste (ambitieuze) Provinciale 
woningbouwprognoses bedraagt de woningbouwopgave voor de 
gemeente Tholen:
• voor de periode 2022 – 2031:   ca 1.650 woningen 
• voor de periode 2032 tot 2040:  ca. 1.100 woningen
• totaal tot en met 2040:    ca 2.750 woningen
Deze getallen zijn indicatief. Deze kunnen wijzigen op basis 
nieuwe inzichten als gevolg van de provinciale uitwerking van de 
landelijke woniiiigbouwopgaven. 

Omvang huidige plancapaciteit -> benodigde nieuwe 
plancapaciteit 
De huidige plancapaciteit in de gemeente, die is voorbereid op 
basis van de woningbouwplanning 2022 – 2031, bedraagt:
•  ca. 350 woningen als harde plancapaciteit in onherroepelijke 

bestemmingsplannen  
•  450 – 500 woningen als zachte plancapaciteit in 

bestemmingsplannen die in voorbereiding of in procedure zijn. 

Totaal zijn er locaties in voorbereiding een/of in 
bestemmingsplannen vastgelegd/aangewezen waar ruimte is voor 
800 – 850 woningen. 

Dat betekent dat er nog ruimte gevonden zou moeten worden 
voor het realiseren van ca. 800 woningen tot 2031 en ca 1.900 
woningen tot en met 2040. Dat is een forse woningbouwopgave, 
meer dan het huidige aantal woningen van de kern Sint-Annaland. 
In de uitwerking per kern zijn zoekgebieden aangegeven voor 
nieuwe plancapaciteit voor woningen. 

Goed en gevarieerd woningaanbod
Met een goed en gevarieerd woningaanbod willen we huishoudens 
fijn laten wonen in onze gemeente. Uitgangspunt is dat inwoners 
in elke kern, hier een leven lang goed kunnen wonen. We zetten 
zoveel mogelijk in op bouwen voor doorstroming, zodat we in de 
woonbehoefte van zowel oudere als jongere huishoudens kunnen 
voorzien. Daarnaast benutten we onze kwaliteiten rust en ruimte 
door te bouwen voor gezinnen die ruim en groen willen wonen. 
Het ligt voor de hand dat een groot deel van deze opgave 
gerealiseerd zal worden in en aangrenzend aan de stad 
Tholen. Beleidsmatig wordt er echter voor gekozen om de 
geprognotiseerde behoefte woningen niet vooraf te verdelen over 
de kernen, maar de vraag vanuit de markt leidend te laten zijn 
voor de locatie van de woningbouw.

Randvoorwaarden/criteria voor woningbouw en aanpassing 
bestaande woningvoorraad 
Hoewel de vraag vanuit de markt in principe leidend is voor waar 
er gebouwd wordt, hanteren we wel een aantal criteria voor hoe en 
wat er gebouwd dient te worden.
Criteria voor nieuwbouw
•  Nieuwbouwplannen moeten bestaan uit een gedifferentieerd 

aanbod aan woningen. We streven bij nieuwe 
woningbouwplannen dan ook naar een mix van woningen in 
zowel de koop, sociale huur- en vrijesectorhuur. We zetten 
hierbij extra in op het bouwen voor doorstroming. Daarom vragen 
we bij nieuwbouwplannen om een minimumpercentage van het 
aantal te ontwikkelen woningen levensloopbestendig te bouwen. 

•  We staan open voor inwoners die een andere manier van wonen 
zoeken, zoals initiatieven voor geclusterde woonvormen voor 
ouderen. Hierin hebben we als gemeente een faciliterende rol. 
Bij het ontwikkelen van woningbouwlocaties geldt een aantal 
criteria als voorwaardelijk. 

Criteria voor nieuwbouwlocaties
Nieuwbouwlocaties dienen naast een uitbreiding van het 
woningaanbod nadrukkelijk te worden ingezet voor het 
versterken van de kwaliteit van de openbare ruimte in een kern 
en klimaatadaptatie. In het ontwerp van uitbreidingslocaties 
voor woningbouw heeft het doorvoeren van maatregelen voor 
klimaatadaptatie in combinatie met groene kernrandzones en 
het toevoegen van elementen gericht op een kwalitatief goede 
openbare ruimte en, indien aan de orde het, boven het aantal 
woningen.

Ruimte voor kleinschalige woningbouwontwikkeling in het 
landelijk gebied
Wanneer kan worden aangetoond dat het realiseren van 
kleinschalige woningbouwlocaties op locaties van vrijkomende 
agrarische bebouwing leidt tot ruimtelijke kwaliteitsverbetering, 
wordt meegewerkt aan kleinschalige woningbouwlocaties o.b.v. de 
regelingen rood voor rood, ruimte voor ruimte en rood voor groen.
Kwaliteitsverbetering bestaande voorraad

Ambitie
Het realiseren van voldoende kwalitatief goede, 
levensloopbestendige, energiezuinige en betaalbare 
woningen, zowel voor eigen bewoners als voor nieuwe 
inwoners.
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Naast woningbouw gericht op doorstroming wordt ingezet op het 
verhogen van de kwaliteit van de bestaande woningen, met name 
gericht op het verduurzamen en levensloopbestendig maken. 

Ruimte voor initiatieven van inwoners 
Inwoners uit de kernen weten zelf het beste waar kansen voor 
het verbeteren van hun woonomgeving liggen. We willen ruimte 
bieden aan inwoners om, in samenwerking met de gemeente, 
deze kansen om te zetten in initiatieven en plannen. Bij concrete 
gebiedsgerichte ingrepen zoeken we als gemeente wanneer 
mogelijk aansluiting bij maatschappelijke initiatieven, we 
ondersteunen en werken samen. 

CONCEPT
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6.4  NATUUR EN LANDSCHAP

Uitgangspunten
•  De kenmerken van het landschap en de eigenheid van het 

gebied worden door de Tholenaren hoog gewaardeerd. Nieuwe 
ontwikkelingen moeten daarom passen bij de identiteit van het 
gebied, de openheid van het landschap en bijdragen ruimtelijke 
kwaliteit en de natuurwaarden. 

•  De landbouw is in transitie. In de landbouwgebieden is 
agrarische ontwikkelruimte met daarbij oog voor de versterking 
van de biodiversiteit en de kwaliteit van het landschap. 

Vanuit de ambities en uitgangspunten zetten we in op het 
volgende beleid voor de fysieke leefomgeving in met name het 
buitengebied.

Behouden
Zoals aangegeven is het open Thoolse landschap van polders, 
dijken, kreken en het buitendijks gebied een belangrijke kwaliteit 
en kenmerk van de gemeente. In algemene zin wordt daarom 
gestreefd naar het beperken van ingrepen in het landschap en het 
in stand houden van de openheid en de rust.
 
Beschermen
We beschermen de aangewezen gebieden met natuurwaarden 
door in deze gebieden geen ontwikkelingen toe te staan die de 
natuurwaarden aantasten. In de (nog nader uit te werken) zones 
rond beschermde gebieden zoeken we naar de juiste afstemming 
en inpassing van functies en ontwikkelingen in deze zone, dit in 
relatie tot de nabijgelegen te behouden natuurwaarden

Ontwikkelen
•  We streven naar het versterken van de polderstructuur door 

kwaliteitsverbetering van de dijken. Dit doen we door het waar 
mogelijk stimuleren of faciliteren van aanplant van bomen/
heggen/struweel, het verbeteren van de biodiversiteit in 
dijkbeplanting en de aanleg van bloemenranden langs akkers.  

•  We streven naar het versterken en beleefbaar en toekomstgericht 
functioneel maken het Thoolse erfgoed, waaronder oude 
structuren in het landschap, door o.a. door het openstellen/
verbeteren van oude landweggetjes, wandelpaden langs oude 
watergangen, op of langs (tussen)dijken en door het verbeteren 
en uitbreiden van routevoorzieningen (bewegwijzering, 
rustplaatsen, informatie e.d.). Dit alles in samenwerking met de 
samenleving, conform de erfgoedvisie “trots op Tholen”. In dit 
kader wordt ook gewerkt aan een erfgoedverordening, die een 
onderdeel kan gaan uitmaken van het omgevingsplan

•  We verbeteren en versterken de overgangszones van kernen naar 
het buitengebied door het realiseren van groene kernrandzones, 
gecombineerd met klimaatadaptatiemaatregelen, passend bij de 
openheid van Tholen en bruikbaar als wandel- en beweeggebied.

Landbouw 
Waar dat vanuit de taken en bevoegdheden van de gemeente aan 
de orde is ondersteunt de gemeente innovatie die bijdraagt aan 
toekomstgerichte landbouw, een goed agrarisch landschapsbeheer 
en het het vergroten van de biodiversiteit. Boeren zijn hier als 
terreinbeheerder natuurlijke partners van overheden. Waar dat 
mogelijk en wenselijk is ondersteunen we experimenteerruimte 
voor groen - blauwe diensten als verdienmodel. In het verlengde 
hiervan streven we naar het beperken van intensieve veehouderij. 

We streven naar het verduurzamen/kwaliteitsverbetering van 

Ambitie
Een vitaal platteland met rust en ruimte, waar 
de kwaliteit van het landschap, het water en de 
cultuurhistorie zichtbaar en beleefbaar zijn met een 
grote biodiversiteit en waar agrariërs op een gezonde 
manier kunnen ondernemen.
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glastuinbouw op basis van de visie Glastuinbouw. Vanuit 
deze visie geven we in het concentratiegebied ruimte voor 
beperkte groei van bedrijven teneinde deze verduurzaming en 
kwaliteitsverbetering economisch haalbaar te maken.

Energie en klimaatadaptatie
We concentreren nieuwe faciliteiten voor duurzame 
energieopwekking, anders dan zon op dak, in een beperkt aantal 
“energielandschappen”. 
•  Er is gekozen voor één nieuw zoekgebied voor de grootschalige 

opwek van grootschalige zonne-energie, mits voldaan wordt aan 
een aantal landschappelijke voorwaarden m.b.t. inpassing is de 
zone tussen de Langeweg en de N656 (Oud-Vossemeersediijk) 
tussen het bedrijventerrein Welgelegen en Oud-Vossemeer). 
Deze zone is tevens zoekgebied voor de uitbreiding van het 
bedrijventerrein Welgelegen. Uitgangspunt is dat wanneer het 
gebied van de opwek van zonne-energie op land wordt omgezet 
in bedrijventerreinen, er via zon op dak zonne-energie wordt 
opgewekt (“de panelen verhuizen van land naar het dak”). 

•  Gestreefd wordt naar clustering van de bestaande capaciteit 
windmolenparken in de gemeente naar minder en grotere 
locaties, bij voorkeur geclusterd bij de grootschalige windparken 
Krammer en de Kreekrak (sluizen). 

•  De noodzakelijke maatregelen gericht op klimaatadaptatie 
dienen gecombineerd te worden met maatregelen gericht op 
verdere kwaliteitsverbetering van het landschap.

CONCEPT
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6.5  RECREATIE EN TOERISME

Uitgangspunten
De geformuleerde ambitie kan worden vertaald naar de volgende 
uitgangspunten.
•  Het kwalitatief versterken en uitbreiden van de mogelijkheden 

voor toerisme gericht op natuur, rust, ruimte en cultuur-historie 
o.a. in de kernen.

•  Het in samenhang hiermee kwalitatief versterken en uitbreiden 
van de mogelijkheden voor recreatie voor eigen inwoners.

Vanuit deze uitgangspunten zetten we in op de volgende 
ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving

Kernen
•  Het verder ontwikkelen en kwalitatief verbeteren van recreatieve 

wandelroutes, fietsroutes en verblijfsgebieden in en rond kernen 
(o.a. in combinatie met groene kernrandzones en maatregelen 
klimaatadaptatie bij woningbouw) en het in combinatie hiermee 
creëren van Ontmoetingsplekken nabij kernen.

•  Het toekomstgericht functioneel en beter beleefbaar maken 
van de het Thoolse erfgoed en cultuurhistorie in de kernen 
o.a. door het bruikbaar en daarmee vitaal maken verbeteren 
van de informatievoorziening en toegankelijkheid, conform 
de erfgoedvisie “trots op Tholen”. Doelstelling is om ook 
ten behoeve van recreatie en toerisme de kracht van erfgoed 
benutten.

Dijken/routes: 
•  Het versterken van het recreatief medegebruik van buiten/

zeedijken door het doortrekken/afronden van het buitendijks 
fietspad (rondje Tholen/ Sint Philipsland) en door het realiseren 
van ondersteunende voorzieningen (bankjes picknick-plekken, 
toiletten, strandjes, plekken) langs het water. 

•  Het versterken van de belevingswaarde van cultuurhistorische 
routes en dijken o.a. door het verbeteren van de 
informatievoorziening.

•  Het verbeteren fiets en wandelroutes o.a. door het verbeteren 
van de ruimtelijke kwaliteit van dijken (o.a. bomenlanen) en het 
realiseren en/of mogelijk maken van verblijfsvoorzieningen en 
door daghoreca langs routes en in kernen.

•  Het vitaal houden en beter beleefbaar maken van het cultureel 
erfgoed in het buitengebied o.a. door het verbeteren van de 
informatievoorziening, routes en toegankelijkheid, conform de 
erfgoedvisie “Trots op Tholen”.

Verblijfsrecreatie:
•  Het uitbreiden van de grootschalige verblijfsrecreatie in Sint-

Annaland en Sint-Maartensdijk (parken), gekoppeld aan een 
goede landschappelijke inpassing en versterking natuurwaarden.

•  Uitbreiding en kwaliteitsverbetering van het aanbod 
kleinschalige verblijfsrecreatie in kernen en het buitengebied 
(o.a. B&B).

Water/strandrecreatie
•  Het verder versterken/verbeteren van de voorzieningen (bankjes, 

picknick-plekken, toiletten e.d.) op de Oesterdam /Bergse 
Diepsluis en andere strandjes.

•  Het realiseren van voorzieningen in de stad Tholen voor het 
aanmeren/bezoek vanuit riviercruises 

•  Het beleefbaar maken van de cultuurhistorie van de 
verdronken steden en dorpen in de Oosterschelde en de 
linie van De Eendracht, o.a. door het verbeteren van de 
informatievoorziening.

Ambitie
Een gemeente die haar ruimtelijke kwaliteiten ten 
aanzien van rust, ruimte, cultuurhistorie in de kernen 
en het buitengebied, landschap en water benut voor 
recreatie door eigen inwoners en voor toerisme.
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6.6  ECONOMIE

Uitgangspunten
Op basis van de geformuleerde ambitie streven we naar een 
voldoende aanbod aan kwalitatief goede vestigingsmogelijkheden 
voor bedrijven, met een aanbod aan arbeidsplaatsen die vooral 
zij afgestemd op de eigen Thoolse bevolking (het Thoolse 
arbeidspotentieel). Indien een deel van de arbeidsplaatsen 
moeten worden ingevuld door internationale werknemers zorgen 
we voor huisvesting voor de eigen – Thoolse- behoefte. Vanuit 
deze uitgangspunten zetten we in op de volgende ontwikkelingen 
in de fysieke leefomgeving.

Bedrijventerreinen/locaties:
•  Het grootschalige bedrijventerrein voor de gehele gemeente 

is (conform het provinciale beleid) het terrein Welgelegen bij 
de stad Tholen. De behoefte aan ruimte voor (grootschalige) 
bedrijven wordt op dit terrein opgevangen. Voor de toekomstige 
uitbreiding van dit terrein wordt een zoekgebied aangewezen 
(de zone Tholen – Oud-Vossemeer de zone tussen de Langeweg 
en de N656 (Oud-Vossemeersediijk) tussen het bedrijventerrein 
Welgelegen en Oud-Vossemeer.). Ontwikkeling hiervan is aan 
de orde wanneer het huidige terrein geen ruimte meer kan 
bieden voor de gewenste vestiging. Bij het vestigen van nieuwe 
bedrijven is duurzaamheid gericht op energie en reststoffen 
uitgangspunt. Ten aanzien van energie wordt uitgegaan van het, 
naast andere energiemaatregelen plaatsen van zonnepanelen 
op daken van bedrijven. Ten aanzien van reststoffen betekent 
dit dat bedrijven worden gestimuleerd om te investeren in een 
duurzame energievoorziening, het reduceren, beter benutten en 
vervangen van grondstoffen door hernieuwbare grondstoffen of 
alternatieven met minder milieudruk (circulaire economie)

 et cetera. De bedrijfsomgeving – het bedrijventerrein – moet 
daaraan bijdragen. Zo moet rekening gehouden worden met 
extra ruimte voor opslag van reststoffen die als grondstof kunnen 
dienen.

•  De ontwikkeling van de kleinschalige bedrijventerreinen bij 
de andere kernen is niet gericht op uitbreiding, maar op 
een goede ruimtelijke afronding van deze terreinen, gericht 
op kwaliteitsverbetering van o.a. de openbare ruimte, op 
verduurzaming van het terrein en de gevestigde bedrijven en op 
het treffen van maatregelen gericht op klimaatadaptatie. 

•  In de kernen wordt ruimte geboden voor kleinschalige 
bedrijvigheid aan huis, wanneer deze passend is in de 
woonomgeving en gecombineerd kan worden met wonen.

Huisvesting internationale werknemers
De opvang/huisvesting van internationale werknemers vindt bij 
voorkeur plaats in grotere voorzieningen met faciliteiten in de 
buitenruimte op eigen terrein van de werkgever (bij agrarische 
bedrijven, onder voorwaarden) en/of aan de oostzijde van het 
eiland in aansluiting of nabij het terrein Welgelegen.

Ambitie
Een gemeente waar het goed ondernemen is en die 
voldoende op de bevolking afgestemde werkgelegenheid 
en voldoende goed bereikbare bedrijventerreinen heeft.

Afronden terrein gericht op 
kwaliteitsverbetering Afronden terrein gericht op 

kwaliteitsverbetering + rest-
kavel door Randweg

Afronden terrein gericht 
op kwaliteitsverbetering + 
restkavel door Randweg

Afronden terrein gericht op 
kwaliteitsverbetering + rest-
kavel door Randweg

Zoekgebied bedrijventerrein 
-> indien behoefte.
Uitgangspunt indien 
bedrijventerrein -> zon op 
dak

Zoekgebied huisvesting 
internationale werknemers
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6.7  KLIMAAT/ENERGIETRANSITIE

Uitgangspunten
Op basis van de geformuleerde ambitie en maatregelen in de visie 
“energiebalans” zetten we in op de volgende ontwikkelingen in de 
fysieke leefomgeving
Het combineren van energietransitie projecten met andere 
ontwikkelingen
•  Het stimuleren van energiebesparing bij woningen en bedrijven 

door het stimuleren van duurzaam bouwen en het verduurzamen 
van de bestaande woningvoorraad en de bestaande bedrijven.

•  Het stimuleren van duurzame mobiliteit door het stimuleren van 
een oplaad infrastructuur.

•  Waar mogelijk stimuleren we de koppeling van energieopgaven 
c.q. het opwekken van energie met andere opgaven zoals 
duurzame bedrijventerreinen met zonnepanelen op daken, het 
stimuleren van projecten met batterijen, en het benutten van 
restwarmte van bedrijven..

•  Monitoren van het effect van huidige maatregelen (vooral 
besparing).

Indien deze maatregelen niet voldoende zijn om de ambitie te 
halen, is extra opwekcapaciteit noodzakelijk.

Borgen dat het opwekken van duurzame energie niet ten koste 
gaat van de kwaliteit van het landschap
•  Regie houden op de planvorming van energieprojecten, zodat 

geborgd wordt dat de locatie en uitvoering van projecten gericht 
op het opwekken van duurzame energie past bij de Thoolse 
waarden, de (landschappelijke) kwaliteiten en de ambities.

•  Concentratie en clustering van locaties gericht op het 
grootschalig opwekken van duurzame energie op enkele locaties, 

 die een dergelijke ontwikkeling landschappelijk kunnen 
 dragen, waar een goede en robuuste landschappelijke 
 inpassing mogelijk is en waar goede voorwaarden zijn voor het 
 aansluiten op het net. Het zoekgebied voor de uitbreiding van 
 het bedrijventerrein Welgelegen (de zone tussen de Langeweg 
 en de N656 (Oud-Vossemeersediijk) tussen het 
 bedrijventerrein Welgelegen en Oud-Vossemeer) voldoet onder 
 voorwaarden aan deze criteria voor zover het zonne-energie 
 betreft.
•  In dit gebied geldt als randvoorwaarden dubbelgebruik:
 o  tijdelijke zonneparken op de grond die in eigendom is van 

de gemeente en die de toekomstige uitbreidingsruimte is 
voor het bedrijventerrein met een robuuste landschappelijke 
inpassing;

 o  indien deze grond wordt gebruikt voor bedrijven geldt als eis 
dat deze zonnepanelen op het dak hebben (van zon op grond 
naar zon op dak).

•  Uitgangspunt voor windenergie is dat, wanneer vervanging van 
de huidige windmolens aan de orde is bij de 3 locaties die de 
gemeente momenteel kent, wordt gestreefd naar het verplaatsen 
van de windmolens naar de grootschalige concentratiegebieden 
Krammer of Kreekrak (net buiten de gemeente)  

Klimaatadaptatie
Gestreefd wordt naar het combineren van maatregelen gericht op 
klimaatadaptatie met andere ontwikkelingen.
•  Het combineren van uitbreidingslocaties woningbouw met 

maatregelen voor klimaatadaptatie in combinatie met de verder 
te ontwikkelen groene kernrandzones die ook recreatief gebruikt 
kunnen worden.

•  Bij inbreidingslocaties prioriteit geven aan kwaliteitsverbetering 
van de openbare ruimte in combinatie met maat-regelen gericht 
op klimaatadaptatiemaatregelen- boven extra woningen

•  Gebruiken van maatregelen gericht op klimaatadaptatie voor 
kwaliteitsverbetering van het landschap en routes.

Ambitie
Een duurzame, klimaat adaptieve en circulaire gemeente 
waar in 2025 25% van de gebruikte energie duurzaam 
wordt opgewekt, met als uitgangspunt het behouden en 
verbeteren van de kwaliteit van het landschap.
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7.1  THOLEN 
Kerncijfers 2023
• 8.363 inwoners

Kenmerken /opgaven op basis van enquête
•  Als veruit grootste kern, wordt ervaren dat Tholen een wat 

minder hechte gemeenschap is dan de andere – kleinere 
kernen.

•  Een gemiddelde – positieve waardering voor het woon- en 
leefklimaat.

•  Een positief oordeel over het (zorg-) voorzieningenaanbod en de 
sportvoorzieningen.

•  Aandacht voor ruimtelijke kwaliteitsverbetering van de entree 
Tholen vanaf de N286.

•  De potentie van de beleving als historische vestingstad verder 
versterken.

Beoogde ontwikkelingen
 Zoekgebieden t.b.v. woningbouw: het grootste deel van de 
behoefte aan woningbouw zal in de stad Tholen landen. 
 •  3 grote zoekgebieden voor woningbouw als afronding kern 

binnen bestaande infrastructuurgrenzen.
 •  Daarnaast een aantal kleine zoekgebieden op 

inbreidingslocaties.
Groene kernafronding in een aantal gebieden.
 •  Als overgang naar buitengebied in het westen en zuiden 

van de kern, passend bij open landschap in combinatie met 
maatregelen gericht op klimaatadaptatie en wandelroutes. 

 •  Als afscherming van het bedrijventerrein Welgelegen naar het 
buitengebied.

Recreatie: 
 •  Beter benutten potenties voor recreatie Oesterdam door het 

verbeteren van de voorzieningen 
 •  Verbeteren aanlegmogelijkheden voor riviercruises in stad 

Tholen. 
 • Geen grootschalige verblijfsrecreatie.

Bedrijventerrein: 
 •  Welgelegen is het gemeentelijk bedrijventerrein met een 

bovenlokale functie. De beoogde 1e fase van de uitbreiding 
van dit terrein is in noordwestelijke richting tot de 
Groeneweg. Aandacht hierbij voor landschappelijke inpassing 
en duurzaamheid (o.a. zon op dak). 

 •  Zoekgebied verdere uitbreiding op termijn: de zone tussen 
de Langeweg en de N656 (Oud-Vossemeersediijk) tussen het 
bedrijventerrein Welgelegen en Oud-Vossemeer.

 •  Zoekgebied voor het opwekken van duurzame energie: 
de zone tussen de Langeweg en de N656 (Oud-
Vossemeersediijk) in aansluiting op bedrijventerrein 
Welgelegen in combinatie met robuuste groene afscherming 
en de ontwikkeling van het bedrijventerrein. Landschappelijk 
zijn hier ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk en in het gebied 
ligt het schakelstation voor elektriciteit, waardoor in de 
koppeling aan het elektriciteitsnet optimaal kan zijn. 

Strategie: 
 •  Starten met zonnevelden met robuuste landschappelijke 

afscherming (zon op land). 
 •  Omzetten naar zon op dak op moment dat gebied wordt 

gebruikt voor bedrijventerrein (zon op dak).

7. UITWERKING PER KERN
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7.2  POORTVLIET

Kerncijfers 2023
• 1.794 inwoners

Kenmerken op basis van enquête
•  Ondanks het beperkt aantal inwoners toch een winkelaanbod in 

de kern.
• Grote woonboulevard met regionale uitstraling buiten de kern.
• Bedrijven dicht bij woonbebouwing.
•  Weinig ontmoetingsplaatsen in openbare ruimte. Behoefte aan 

meer ontmoetingsplekken.

Beoogde ontwikkelingen
Zoekgebieden t.b.v. woningbouw: 
 • afronding van bestaande woningbouwlocaties;
 •  inbreidingslocaties en transformatie (voormalige) bedrijfs-/

schoollocaties. 

Groene kernafronding:
 •  als overgang naar buitengebied passend bij open landschap 

in combinatie met maatregelen gericht op klimaatadaptatie 
en wandelroutes;

 • afscherming tussen woonkern en bedrijventerrein;
 • groene zone langs provinciale weg.

Bedrijventerrein: 
 • lokaal terrein + meubelboulevard Poortvliet;
 • geen uitbreiding, maar afronden binnen bestaande contour;
 •  verduurzamen en versterken ruimtelijke kwaliteit zuidelijk 

deel.  
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7.3  SCHERPENISSE

Kerncijfers 2023
• 1.866 inwoners

Kenmerken op basis van enquête
•  Hechte gemeenschap die klaar staat voor elkaar en zich sterk 

met elkaar verbonden voelt.
• Gemiddeld een positief oordeel over woon- en leefklimaat.
•  Voorzieningenaanbod is aandachtspunt. Geen winkels meer 

aanwezig.
•  De Speeltuinvereniging draagt bij aan het gemiddeld positieve  

oordeel over de leefbaarheid.

Beoogde ontwikkelingen
 Zoekgebieden t.b.v. woningbouw: 2 zoekgebieden voor 
woningbouw in aansluiting op bebouwing als afronding van de 
kern. 

 Groene kernafronding als overgang naar buitengebied, passend 
bij open landschap in combinatie met maatregelen gericht op 
klimaatadaptatie en wandelroutes.

 Bedrijventerrein: lokaal terrein, geen uitbreiding, maar afronden 
binnen bestaande contour en verduurzamen en versterken van de 
ruimtelijke kwaliteit. 
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7.4  SINT-MAARTENSDIJK 

Kerncijfers 2023
• 3.563 inwoners

Kenmerken op basis van enquête
•  Sint-Maartensdijk heeft een minder hechte gemeenschap dan 

veel andere kernen in Tholen. Extra aandacht gewenst voor de 
sociale structuur en gemeenschapszin. 

•  Een gemiddeld lagere beoordeling van het woon-  en leefklimaat 
dan in andere kernen, mogelijk ten gevolge van het huidige 
transitieproces (zoals in de wijk West)

•  De gebundelde (zorg-) voorzieningen in de kern worden goed 
gewaardeerd.

•  Men staat positief tegenover verblijfstoerisme (gericht op rust en 
natuur)

• Men heeft behoefte aan meer (goede) ontmoetingsplekken 
•  Deels verouderde bebouwing en openbare ruimte. Bij 

vernieuwing en transformatie van leegstaande gebouwen is extra 
aandacht voor ruimtelijke kwaliteit en kwaliteit openbare ruimte 
gewenst (zoals in wijk West)

Beoogde ontwikkelingen
In deze kern is een “algemene” ruimtelijke kwaliteitsimpuls 
gewenst. Extra woningbouw en een verdere groei van de 
verblijfsrecreatie zou hieraan kunnen bijdragen.

Zoekgebieden t.b.v. woningbouw: In Sint-Maartensdijk wordt 
uitgegaan van twee soorten zoekgebieden:
 •  Zoekgebieden op inbreidingslocaties en in aansluiting het 

noordwestelijk woongebied, als afronding van de kern.
 •  Een zoekgebied voor specifieke woningen gekoppeld aan 

de kreek/het natuurgebied Pluimpot, met een geleidelijke 
overgang naar recreatiewoningen in het gebied Zeeuwsche 
Parel.

 Groene kernafronding in een aantal gebieden.
 • Als afscherming van tussen bedrijven en de woonkern.
 •  Als overgang naar buitengebied passend bij open landschap, 

de locatie van het voormalige slot en het Muijebos in 
combinatie met maatregelen gericht op klimaatadaptatie en 
wandelroutes.

Recreatie: mogelijkheden voor verder uitbreiding verblijfsrecreatie 
vanuit het gebied Gorishoek/ de Zeeuwsche Parel.
 •  Bedrijventerrein: een relatief groot lokaal terrein. Geen 

uitbreiding gewenst, maar ruimtelijke kwaliteitsverbetering 
en verduurzamen. Verbeteren van de overgang van 
bedrijventerrein naar woongebied. 



CONCEPTCONCEPT

36

Visiekaart - Sint-Maartensdijk



37

CONCEPT

7.5  STAVENISSE 

Kerncijfers 2023
• 1.709 inwoners

Kenmerken op basis van enquête
•  Hechte gemeenschap die klaar staat voor elkaar en zich sterk 

met elkaar verbonden voelt.
• Gemiddeld een positief oordeel over woon- en leefklimaat
• Relatief veel voorzieningen.
•  Behoefte aan meer ontmoetingsplaatsen in de openbare ruimte, 

zoals bij de fontein. 
• Haven als toeristische plek met potentie.

Beoogde ontwikkelingen
 Zoekgebieden t.b.v. woningbouw: 2 zoekgebieden voor 
woningbouw in aansluiting op de bestaande bebouwing als 
afronding van de kern.

Groene kernafronding als overgang naar buitengebied, passend 
bij het open landschap in combinatie met maatregelen gericht op 
klimaatadaptatie en wandelroutes.

Recreatie: mogelijkheden voor het toevoegen van verblijfsrecreatie 
gekoppeld aan de haven (gebied Molenpad - Molendijk).

 Bedrijventerrein: lokaal terrein, geen uitbreiding maar 
verduurzamen en versterken van de ruimtelijke kwaliteit.
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7.6  SINT-ANNALAND 

Kerncijfers 2023
• 4.040 inwoners

Kenmerken op basis van enquête
•  Hechte gemeenschap die klaar staat voor elkaar en zich sterk 

met elkaar verbonden voelt.
• Gemiddeld een positief oordeel over woon- en leefklimaat.
•  Relatief veel (zorg-) voorzieningen en grote waardering voor 

“Anna Zorgt”.
•  Relatief veel toerisme, zowel verblijfsrecreatie op parken als 

relatief grote jachthaven. Relatief beperkte omvang aanvullende 
(horeca-) voorzieningen voor toerisme.

•  Behoefte aan meer parkeerplaatsen, met name in samenhang 
met toerisme.

•  Behoefte aan meer beweeggroen en het verbeteren van de 
kwaliteit van de openbare ruimte.

Beoogde ontwikkelingen
Zoekgebieden t.b.v. woningbouw: 
 •  in aansluiting op de bestaande woonbebouwing aan 

westzijde, als ruimtelijke afronding van de kern.
 • bij de jachthaven, als afronding van de kern. 
 • op een aantal inbreidingslocaties.

Groene kernafronding als overgang naar buitengebied passend 
bij open landschap in combinatie met maatregelen gericht op 
klimaatadaptatie en wandelroutes. Onderzoeken verplaatsen 
Stallandsbos als overgangszone tussen verblijfsrecreatie en 
woonkern.

 Recreatie: mogelijkheden voor uitbreiding verblijfsrecreatie 
in het gebied Krabbenkreek in combinatie met verdere 
kwaliteitsverbetering.

Bedrijventerrein: lokaal terrein, geen uitbreiding gewenst, maar 
afronden terrein (geen uitbreiding als afronding naar noorden) in 
combinatie met verduurzamen, versterken ruimtelijke kwaliteit en 
groene afscherming terrein. 

Kassengebied: Er zijn twee zoekgebieden voor concentratie 
van kassen aangewezen aan beide zijden van de woonkern. 
Uitgangspunt bij concentratie is dat dit leidt tot verbetering 
van de ruimtelijke kwaliteit. Het zoekgebied voor concentratie 
is kleiner dan de huidige mogelijkheden hiervoor in het 
bestemmingsplan (wetgevingszone - wijzigingsgebied-1).
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7.7  SINT PHILIPSLAND 

Kerncijfers 2023
• 2.450 inwoners

Kenmerken op basis van enquête
• Hechte gemeenschap, die klaar staat voor elkaar.
• Gemiddeld een positief oordeel over het woon- en leefklimaat.
•  Relatief veel voorzieningen en een vrij positief oordeel over 

zorgvoorzieningen.
•  Overwegend geen behoefte aan groei toerisme anders dan 

dagtoerisme.

Beoogde ontwikkelingen
Zoekgebieden t.b.v. woningbouw: 1 zoekgebied voor woningbouw 
in aansluiting op bebouwing aan de westzijde van de kern als 
afronding van de kern. 

Groene kernafronding als overgang naar buitengebied aan 
de westzijde, passend bij open landschap in combinatie met 
maatregelen gericht op klimaatadaptatie en wandelroutes.

Bedrijventerrein: lokaal terrein, maar afronding terrein binnen het 
aanwezige ruimtelijke kader in combinatie met verduurzamen en 
versterken van de ruimtelijke kwaliteit.
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7.8  ANNA JACOBAPOLDER

Kerncijfers 2023
• Ca. 300 inwoners

Beoogde ontwikkelingen
•  Woningbouw op 2 kleine inbreidingslocaties als ten behoeve van 

de natuurlijke aanwas van de kern en als afronding van de kern.
•  Gelet op de kernmerken van de kern in het landschap geen 

groene kernafronding.
•  In het buitengebied nabij de kern wordt gestreefd naar het 

versterken van de zone rond de Bruintjeskreek waardoor de 
ontstaansgeschiedenis meer beleefbaar wordt i.c.m. doelen van 
bossenstrategie en meer biodiversiteit.
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7.9  OUD-VOSSEMEER 

Kerncijfers 2023 
• 2.742 inwoners

Kenmerken op basis van enquête
• Overwegend een positief oordeel over het woon- en leefklimaat.
•  Positief oordeel over het voorzieningenaanbod, o.a. gekoppeld 

aan “de Vossenkuil” en een aantal initiatieven vanuit de 
bevolking (Speeltuin en Vossemeerse Bosje). 

•  Aandacht voor de kwaliteit van de openbare ruimte en voor 
het aantal en de kwaliteit van ontmoetingsplekken, zoals plein 
Raadhuisstraat.

•  Randweg belangrijk i.v.m. verkeersveiligheid en de overlast van 
doorgaand verkeer.

Beoogde ontwikkelingen
 Zoekgebieden t.b.v. woningbouw: 5 zoekgebieden aan de rand van 
de kern voor woningbouw, in aansluiting op bestaande bebouwing 
als afronding van de kern, zo mogelijk in combinatie met het 
realiseren van kwaliteitsverbetering en maatregelen gericht op 
klimaatadaptatie.

Randweg Oud-Vossemeer: realisatie randweg Oud-Vossemeer 
volgens aangewezen trace. Randweg is van groot belang voor de 
verkeersveiligheid en moet een einde maken aan de overlast van 
de provinciale weg die door de zuidkant van het dorp loopt.

Groene kernafronding als overgang naar buitengebied, aangepast 
aan aard van het omliggende landschap in combinatie met 
maatregelen gericht op klimaatadaptatie en wandelroutes.

 Bedrijventerrein: lokaal terrein, beperkte uitbreiding als 
afronding in samenhang met tracé randweg (restkavel). Terrein 
verduurzamen en versterken van de ruimtelijke kwaliteit.

 Zoekgebied opwekken duurzame energie: in de zone tussen 
het bedrijventerrein van Oud-Vossemeer en het bedrijventerrein 
Welgelegen in combinatie met robuuste groene afscherming. 
Landschappelijk zijn hier ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk. In 
het gebied ligt het schakelstation voor elektriciteit, waardoor in de 
koppeling aan het elektriciteitsnet optimaal kan zijn. 

Strategie: 
 •  Starten met zonnevelden met robuuste landschappelijke 

afscherming (zon op land). 
 •  Omzetten naar zon op dak op moment dat gebied wordt 

gebruikt voor bedrijventerrein (zon op dak).
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De Omgevingsvisie brengt in beeld wat we in de gebieden en voor 
de opgaven willen bereiken. Initiatieven die een bijdrage leveren 
aan de geformuleerde doelen en ambities (en geen afbreuk doen 
aan andere doelen), worden omarmd. Behoud en versterken van 
de bijzondere kwaliteiten van de gemeente staan centraal in deze 
omgevingsvisie.

Nieuwe initiatieven moeten substantieel bijdragen aan het 
behoud en de versterking van de doelen voor de verschillende 
deelgebieden. Bijdragen aan de gestelde doelen is niet het enige 
criterium waar een initiatief aan moet voldoen. Daarnaast is 
belangrijk dat het initiatief voldoende breed wordt gedragen. 

Gebiedsproces en projecten
De opgaven uit de omgevingsvisie worden gebiedsgericht en 
projectmatig opgepakt. De opgave bepaalt de aanpak. Vaak zijn 
anderen aan zet bij de realisatie daarvan. De gemeentelijke 
rol daarbij wordt bepaald aan de hand van de omgevingsvisie, 
het karakter en de impact van de opgave. We richten daar in 
samenwerking met de initiatiefnemer een passend communicatie- 
en participatietraject voor in. Binnen de gemeente Tholen worden 
hierover beleidsmatige- en concrete afspraken gemaakt.

Programma
Voor een aantal specifieke thema’s werken we de visie uit door 
middel van het instrument programma uit de Omgevingswet. 
Door aan de slag te gaan met dit instrument, zetten we het op 
de agenda. Binnen de scope van de programma’s worden doelen 
geconcretiseerd en worden partijen bij elkaar gebracht rondom 
verschillende (samenhangende) projecten om de doelen te 
realiseren. 

Omgevingsplan
De juridische vertaling van de omgevingsvisie gebeurt door 
middel van het omgevingsplan. Voor de omzetting van alle 
bestemmingsplannen in lijn met de Omgevingswet en de 
omgevingsvisie is een plan van aanpak gemaakt. 

Monitoring beleid en projecten 
Voor het bewaken van de voortgang van de uitvoering van de 
omgevingsvisie zal een aantal monitoringsafspraken worden 
gemaakt. Op basis van de monitoring kan worden bezien of beleid, 
proces of middelen effectief worden ingezet en tot het gewenste 
resultaat leiden. Daarnaast kunnen er gedurende de looptijd 
van de visie nieuwe inzichten en ontwikkelingen zijn, waarin de 
omgevingsvisie niet voorziet. Dit kan leiden tot actualisering van 
de visie.

Ook bij (gebiedsgerichte) projecten en de programma’s zal 
aandacht zijn voor periodieke evaluatie en actualisatie op basis 
van nieuwe inzichten en nieuwe projecten.

Bestaand beleid, nieuw beleid en het vervolg van de 
omgevingsvisie
Er is al veel beleid, beleid wordt geactualiseerd en kan ertoe 
leiden dat de omgevingsvisie ook moet worden geactualiseerd. 
Dit is de essentie van de beleidscyclus. De beschrijving van de 
kwalitatieve leefomgeving is daarbij het meest houdbaar. De 
opgaves zullen veranderen en de ontwikkelingen zijn het meest 
dynamisch. Hierop zal nieuw beleid worden ontwikkeld en zal 
beleid worden bijgesteld. De omgevingsvisie moet actueel blijven, 
maar kan niet bij elk nieuw inzicht worden herzien. Periodiek 
moet daarom worden bekeken of ontwikkeling van beleid 
noodzaken tot aanpassing van de verschillende keuzes in de 

omgevingsvisie. De omgevingsvisie is een dynamisch en digitaal 
document dat door de raad periodiek bijgesteld kan worden naar 
aanleiding van actuele ontwikkelingen, vergelijkbaar met de 
provinciale visie en verordening.

Tholen in het groter geheel
Tot slot is belangrijk te benoemen dat ook Europa, het Rijk, 
de provincie Zeeland en het waterschap regels, beleid en 
verordeningen hebben. Daar heeft de gemeente Tholen geen 
zeggenschap over, wél kunnen we ons inzetten om met deze 
andere overheden de ruimte te creëren om onze visie realiteit te 
maken.

Daarnaast werkt de gemeente samen met andere gemeenten, 
onder andere in de regio West-Brabant. Bij de realisatie van de 
opgaven zijn dit in meer of mindere mate – afhankelijk van de 
opgave – onze partners met eigen rollen en verantwoordelijkheden. 

8. DE UITVOERING VAN DE OMGEVINGSVISIE
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Nieuwe ontwikkelingen die niet in het bestemmingsplan passen 
(en na invoering Omgevingswet in het omgevingsplan), worden 
getoetst aan de koers van het gebied en de onderliggende 
thema’s. Daarbij gaan we op zoek in hoeverre het initiatief 
bijdraagt aan de gestelde doelen of daar op zijn minst geen 
afbreuk aan doet. Gemeente Tholen geeft ruimte aan flexibiliteit 
en maatwerk bij de beoordeling van initiatieven. De gemeente 
hanteert een welwillende ‘ja, mits’-houding. In het ‘mits’ zitten 
de voorwaarden opgesloten die aan nieuwe initiatieven meegeven 
worden. De ligging in een gebied en de koers voor dat gebied 
geven handvatten aan het college om voorwaarden aan een nieuw 
initiatief mee te geven. Als een initiatief zich aandient, hanteren 
we de volgende stappen en spelregels:

Stap 1. Bijdrage doelen
De gemeente beoordeelt of het initiatief bijdraagt aan de 
doelen/ambities (zie 3.3) die we in de omgevingsvisie hebben 
geformuleerd. Er dient op zijn minst geen afbreuk te doen aan de 
gestelde doelen/ambities.

Stap 2. Maatschappelijk draagvlak
Wat onder ‘voldoende’ bijdrage aan de visie moet worden verstaan, 
wordt mede bepaald door het maatschappelijk draagvlak. Dit 
wordt door de initiatiefnemer georganiseerd. De gemeente kan 
hierbij behulpzaam zijn. Een gebiedsdialoog met betrokkenen 
speelt een belangrijke rol bij het creëren van draagvlak.
 
Stap 3. Voldoet het project aan omgevingsaspecten
In de omgevingsvisie zijn ambities en doelen op hoofdlijnen 
geformuleerd. Daaronder ligt een heel palet aan wet- en 
regelgeving dat van toepassing kan zijn. Hiermee moet eveneens 
rekening worden gehouden en is een verantwoordelijkheid van de 
initiatiefnemer. Past een initiatief in de visie, dan onderzoekt de 
initiatiefnemer hoe het initiatief mogelijk kan worden gemaakt. De 
gemeente kan hierbij helpen. 

Stap 4. Bijdrage ruimtelijke kwaliteit
Bij een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling verwachten we van de 
initiatiefnemer dat er ook wordt geïnvesteerd in verbetering van de 
ruimtelijke kwaliteit.
  

Stap 5 Financiering, prioriteitstelling en fasering
Als (mede)financiering van de gemeente noodzakelijk en gewenst 
is, dan kan het project zo mogelijk in de begroting worden 
opgenomen. Omdat niet alles tegelijkertijd kan, zal de gemeente 
prioriteiten stellen en projecten zo nodig faseren.
 
Stap 6 Besluitvorming
De gemeente is gesprekspartner, faciliteert (ambtelijk) en is 
op een hoger abstractieniveau de bewaker van de onderlinge 
samenhang (college en raad). Ook als het maatschappelijk 
draagvlak geen duidelijk beeld geeft van de wenselijkheid van 
het initiatief, zal het gemeentebestuur uiteindelijk de knoop 
doorhakken. Omgekeerd betekent dit, dat als een initiatief voldoet 
aan stap 1 t/m 4 (of 5), het college en raad het initiatief in 
principe zullen omarmen.

9. BEOORDELING INITIATIEVEN
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CONCEPT

BIJLAGE 1 - HET VERVOLGDE PROCES

Kick-off Omgevingswet 4 februari (alle medewerkers) 
Enquête opgaven/ kwaliteiten/ kansen/ ambities

Workshop leefbaarheid 8 februari (beleidsmedewerkers)

Inventarisatie beleide, opgave, kansen en ambities per beleidsveld

Workshop ambities en dilemma’s 16 maart (beleidsmedewerkers)

Uitwerking t.b.v. stuurgroep/ B&W (april)

Enquête raad

Bespreking ambities in Themaraad (20 mei)

Participatie over (uitwerking van) ambities (september - oktober)

UItwerking in visie op hoofdlijnen inlc. uitwerking per kern
Ambtelijk

B&W - raad (maart - mei 2022)

Uitwerking in concept omgevingsvisie
(Zomer 2022)

Toetsing concept omgevingsvisie bij bevolking
en organisaties (2023)

Vaststellen omgevingsvisie (2023)

OPHALEN

TOETSEN

UITWERKEN

TOETSEN

VASTSTELLEN

CONCEPT


