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Samen meer Waard, Hoofdlijnenakkoord 2019 – 2022  

Bestuurlijk akkoord van het eerste college van de nieuwe gemeente 

Hoeksche Waard. De coalitiepartijen stellen zichzelf ten doel de 

kernkwaliteiten van de Hoeksche Waard de komende drie jaar te 

versterken en verrijken. De coalitie wil de kracht van de samenleving 

benutten om ervoor te zorgen dat inwoners in de Hoeksche Waard 

optimaal kunnen wonen, leven en werken.  

 

Ambitie- & programmaplan 2017 ‘Implementatie Omgevingswet 

Hoeksche Waard’ 

In dit plan staat beschreven hoe de invoering van de Omgevingswet in de 

Hoeksche Waard wordt vormgeven. In dit plan is ook een regionale 

gebiedsagenda opgenomen. De gebiedsagenda is de basis voor het 

opstellen van de Omgevingsvisie. 

 

Aan de slag met de omgevingswet 

Website van de rijksoverheid met achtergrondinformatie over 

omgevingsvisies, voorbeelden en handreikingen. 

 

Masterplan Noordrand Hoeksche Waard 

Doel van het Masterplan is om voor de ontwikkeling van de Noordrand 

van de Hoeksche Waard een samenhangend ‘Regiopark’ te maken. Dit 

Regiopark biedt een stevig landschappelijk raamwerk voor de 

verschillende stedelijke ontwikkelingen die hier zijn voorzien. Ook geeft 

het invulling aan de opgaven op het gebied van waterbeheer, recreatie, 

duurzame energie en natuur. Het geeft randvoorwaarden hoe bij alle 

ontwikkelingen de kernkwaliteiten van de Hoeksche waard worden 

versterkt.  

 

Belangrijke ontwikkelingen zijn: de aanleg van een regionaal 

bedrijventerrein, de transformatie van het Suikerunieterrein, de 

uitbreidingen van Oud- Beijerland, Puttershoek en ‘s-Gravendeel, de 

plannen voor de A4-Zuid, een glasconcentratiegebied en de mogelijke 

plaatsing van windturbines. Op het gebied van groen en water zijn er 

plannen voor kreekontwikkeling, de aanleg van een ‘groene zoom’ van 

natuur- en recreatiegebieden langs de Oude Maas, dijkversteviging en 

waterkwaliteitsverbetering in de Binnenbedijkte Maas. 

https://www.gemeenteraadhw.nl/document.php?m=172&fileid=28396&f=d5c42c4983f6125632391e54678ca91c&attachment=1
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwjZqbGj987gAhWEjqQKHdyKC9MQFjACegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Faandeslagmetdeomgevingswet.nl%2Fpublish%2Fpages%2F124318%2Fhoeksche_waard_ambitie-_en_programmaplan_2017_inclusief_bijlagen.pdf&usg=AOvVaw1onyvBMCQfSpNYBiC1saS3
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwjZqbGj987gAhWEjqQKHdyKC9MQFjACegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Faandeslagmetdeomgevingswet.nl%2Fpublish%2Fpages%2F124318%2Fhoeksche_waard_ambitie-_en_programmaplan_2017_inclusief_bijlagen.pdf&usg=AOvVaw1onyvBMCQfSpNYBiC1saS3
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/wetsinstrumenten/gemeente/omgevingsvisie/
https://www.gemeentehw.nl/inwoner-bezoeker/hoeksche-waard-noordrand_48167/


Zuidrand Hoeksche Waard 

Ook voor de zuidrand zijn er plannen in voorbereiding en visie 

ontwikkeld, zoals de Structuurvisie Molenpolder van de voormalige 

gemeente Cromstrijen. Deze visie richt zich op de ontwikkeling van de 

Torensteepolder en de Molenpolder ten zuiden van Numansdorp. 

 

Structuurvisie Hoeksche Waard 2008 

In deze Structuurvisie is het toekomstbeeld voor de Hoeksche Waard tot 

2030 vastgelegd. Hierin staat beschreven hoe de regio om wil gaan met 

onderwerpen als het regionale bedrijventerrein, nieuwe infrastructuur, 

landbouw, woningbouw en toerisme. Een van de uitgangspunten is het 

behoud van de unieke aspecten van het Nationaal Landschap Hoeksche 

Waard: de lange zichtlijnen, de polders en de dijken. 
 

Omgevingsvisie Korendijk 2030 

Met als ondertitel: Een vitaal agrarisch, recreatief gebied met diversiteit 

in bereikbare, leefbare kernen. De voormalige gemeente Korendijk geeft 

hierin aan hoe die samenhangend willen omgaan met ontwikkelingen in 

de komende jaren. Hoe zal Korendijk er uit zien over 15 jaar? Beschreven 

wordt wat er nodig is om te borgen dat het over 15 jaar nog steeds goed 

wonen, werken en recreëren is in een aantrekkelijke leefomgeving. 

 

 

DU U R ZAA MHEID,  ENER GIE,  KL IMAAT  

 

Energievisie Hoeksche Waard 2016 – 2020 

Dit document beschrijft hoe de gemeente haar ambitie om in 2040 

energieneutraal te zijn wil behalen. 

 

Regionaal Uitvoeringsprogramma Energievisie 2016 – 2020 

De Energievisie Hoeksche Waard is in dit uitvoeringsprogramma 

uitgewerkt in concrete activiteiten voor de jaren 2016 - 2020. 
 

Ruimtelijke analyse Hoeksche Waard energieneutraal 

Om als Hoeksche Waard in 2040 energieneutraal te zijn, kunnen diverse 

mogelijkheden voor de opwekking van duurzame energie worden benut. 

Dit onderzoek brengt in beeld welke impact deze ontwikkelingen hebben 

op de ruimtelijke kwaliteit van de Hoeksche Waard. Dit is het 

bijbehorende beslisdocument. 
 

https://www.gemeentehw.nl/inwoner-bezoeker/hoeksche-waard-zuidrand_48170/
https://docplayer.nl/26965995-Structuurvisie-hoeksche-waard-ruimtelijk-plan.html
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0588.Omgevingsvisie-VG01/d_NL.IMRO.0588.Omgevingsvisie-VG01.html
https://www.gemeentehw.nl/inwoner-bezoeker/duurzaamheid_47789/item/hoeksche-waard-energieneutraal-2040_23539.html
https://www.gemeentehw.nl/inwoner-bezoeker/duurzaamheid_47789/item/hoeksche-waard-energieneutraal-2040_23539.html
https://waardmakers.nl/useruploads/files/ruimtelijke_analyse_hw_energieneutraal_eindrapportage_16042018.pdf
https://waardmakers.nl/useruploads/files/ruimtelijke_analyse_hw_energieneutraal_beslismemo_16042018.pdf


VITALE DOR PEN EN ACT IEVE SAMENLEVING  

 

Regionale Woonvisie 2030 

Programma waarin is aangegeven welke woningen er in de komende 

jaren in de Hoeksche Waard moeten worden gebouwd, zodat vraag en 

aanbod op de woningmarkt meer in evenwicht komen. 

 

Kernwaarden voor een gezonde leefomgeving 

De omgevingswet zet in op een integrale benadering en voegt 

gezondheid toe als belangrijk onderwerp in afwegingen omtrent een 

goed en gezond woon- en leefklimaat. Dit onderwerp is nieuw en nog 

volop in ontwikkeling. De link biedt allerhande informatie. 

 

Beleid voor sociaal domein 

De afgelopen jaren zijn door de rijksoverheid meer taken bij de 

gemeenten neergelegd. Inwoners voeren regie over hun eigen leven en 

leefomgeving. Als het niet op eigen kracht of met het netwerk lukt, biedt 

de gemeente een vangnet. 

 

Er is in het sociaal domein veel in beweging. Het gaat om een proces van 

cultuurverandering, een nieuwe manier om zorg en ondersteuning te 

organiseren. Het vraagt om veranderingen in gedrag en werkwijze van 

inwoners, zorgaanbieders, professionals, maatschappelijk middenveld, 

ambtenaren, bestuurders en raadsleden. 
 

Relevante stukken over het sociaal domein: 
 

• Transformatieagenda sociaal domein 

• Integrale werkwijze sociaal domein 

• Uitwerking van "Alles is preventie” 

• Veranderopgave volksgezondheid 

 

 

 

 

 

 

https://www.gemeentehw.nl/inwoner-bezoeker/regionale-woonvisie-hoeksche-waard-2030_49286/
https://www.ggdghorkennisnet.nl/thema/omgevingswet/publicaties/publicatie/20423-kernwaarden-voor-een-gezonde-leefomgeving
https://waardmakers.nl/useruploads/files/uitwerking_transformatieagenda_alles_is_preventie_-_plan_van_aanpak_-_versie_7.pdf
https://waardmakers.nl/useruploads/files/uitwerking_transformatieagenda_programmavoorstel_integrale_werkwijze_sociaal_domein_hw_versie_pho.pdf
https://waardmakers.nl/useruploads/files/uitwerking_van_alles_is_preventie_pva_praatplaat_programma_preventie.pdf
https://waardmakers.nl/useruploads/files/veranderopgave_volksgezondheid.pdf


VITAAL  ECONOMISCH KL IMAAT 

 

Economische Agenda Hoeksche Waard 2019 – 2025 

Het rapport beschrijft hoe de economie in de Hoeksche Waard sterk kan 

blijven. Daarbij gelden de volgende doelen: behoud van 

werkgelegenheid voor de eigen inwoners, een goed functionerende 

arbeidsmarkt, behoud draagvlak voor winkelvoorzieningen en behoud 

van voldoende beweging in de economie.  

 

De belangrijkste bedreiging in relatie tot bovengenoemde doelen is de 

demografische ontwikkeling. Door vergrijzing en krimp van de totale 

bevolking nemen de bestedingen af en met name door een krimpende 

beroepsbevolking neemt de spanning op de arbeidsmarkt fors toe. 

 

De Economische Monitor Hoeksche Waard 2018  bevat een overzicht 

van gegevens over de economie en de arbeidsmarkt. 

 

 
 

AANGENAME OMGEVINGSK WALITEIT  

 

Landschapsbeheerplan Hoeksche Waard (2012) 

Het beheerplan bevat informatie over hoe landschappelijke elementen 

binnen de Hoeksche Waard onderhouden worden,  zoals akkerranden, 

sloten, bermen, boerenlandpaden, erfbeplantingen en bijzondere 

bomen, en wat de functie en betekenis is van deze landschappelijke 

elementen. 

 

Beleidsvisie Externe Veiligheid (2015) 

Visie op beperken van risico’s nabij risicovolle inrichtingen, zoals 

tankstations en transport van gevaarlijke stoffen. 

 

Kernwaarden Veiligheidsregio’s 

De nieuwe Omgevingswet brengt alle aspecten van de fysieke 

leefomgeving bij elkaar. Dit document beschrijft wat veiligheidsregio’s 

bij kunnen dragen. 
 

 

 

https://waardmakers.nl/useruploads/files/20180817_economische_agenda_hw_def.pdf
https://www.hoekschnieuws.nl/wp-content/uploads/2018/07/Economische-Monitor-HW_SOHW_def.pdf
https://docplayer.nl/21816630-Landschapsbeheerplan-hoeksche-waard-vastgesteld-februari-2012.html
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2018-6156/1/bijlage/exb-2018-6156.pdf
https://www.ggdghorkennisnet.nl/?file=41688&m=1530537121&action=file.download


BER EIKBAAR HEID EN TO EGANKELI JKHEID  

 

Mobiliteitsagenda Hoeksche Waard  

De gemeente en de provincie spannen zich in om de bereikbaarheid van 

de Hoeksche Waard te verbeteren op gebied van verschillende 

modaliteiten, wat bijdraagt aan een positief sociaal-economisch effect 

voor de Hoeksche Waard. 
 

Regionaal Verkeers- en vervoersplan (RVVP 2013) 

Het RVVP geeft een visie over hoe het verkeers- en vervoersysteem in de 

Hoeksche Waard er in 2020-2030 uit moet zien. En daardoor wordt 

duidelijk welke maatregelen de komende jaren gewenst zijn om de 

Hoeksche Waard bereikbaar, leefbaar en veilig te houden. 

 

Wegenbeheerprogramma 2016-2021 (Waterschap Hollandse Delta) 

Het programma bestaat uit een Statisch en een Dynamisch deel. Het 

Statisch deel bevat de doelen die het Waterschap wil bereiken, zowel 

voor de lange termijn als voor de planperiode (tot en met het jaar 2021). 

Het Dynamisch deel bevat de maatregelen die nodig zijn om de doelen 

uit het Statisch deel te kunnen realiseren. 
 

 

 

DU U R ZAME INNOVATIEVE  LANDBOU W 

 

Waterbeheerprogramma 2016-2021 (Waterschap Hollandse Delta) 

Het programma bestaat uit een Statisch en een Dynamisch deel. Het 

Statisch deel bevat de doelen die het Waterschap wil bereiken, zowel 

voor de lange termijn als voor de planperiode (tot en met het jaar 2021). 

Het Dynamisch deel bevat de maatregelen die nodig zijn om de doelen 

uit het Statisch deel te kunnen realiseren. 

 

Toekomstvisie Hoeksche Waard, LTO Noord 

De land- en tuinbouw in De Hoeksche Waard zijn in beweging. Diverse 

maatschappelijke ontwikkelingen en daarmee gepaard gaande nieuwe 

wetgeving vragen om robuuste antwoorden op vaak oude vragen en 

uitdagingen. LTO Noord afdeling De Hoeksche Waard, heeft daarom een 

nieuwe toekomstvisie voor de land- en tuinbouw opgesteld. Deze visie is 

samen met onze leden ontwikkeld en geeft oplossingsrichtingen voor 

belangrijke opgaven in het gebied.  

https://waardmakers.nl/useruploads/files/20181121_scan_mobiliteitsagenda_hoeksche_waard.pdf
https://www.gemeentehw.nl/sohw/rvvp_41414/
https://www.wshd.nl/binaries/content/assets/wshd---website/common/organisatie/taken/wegbeheer/wgbp
https://www.wshd.nl/common/organisatie-en-bestuur/waterbeheerprogramma.html
https://www.ltonoord.nl/-/m/files/afdelingen/de-hoeksche-waard/visie-lto-noord-de-hoeksche-waard-2030.pdf

