A L G E M EE N
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
omgevingsvisies, voorbeelden en handreikingen.

over

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.

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.

D U U R Z A A M H E I D , E N E R G I E, K L I M A AT
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.

V I T A L E D O R P E N E N AC T I E V E SA M EN L EV I N G
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

V I T A A L E C O N O MI SC H K L I M A AT
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.

A A N G E N A M E O M G E V I N G SK W AL I T EIT
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.

BE R E I K BA A R H E I D E N T O E G A N K EL I JKHEI D
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.

D U U R Z A M E IN N O V A T I E V E L A N D BOU 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.

