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INLEIDING 

 

Vanaf 2014 is de gemeente Oisterwijk actief met het opstellen van een nieuwe structuurvisie. 

Gedurende het proces is de keuze gemaakt om de structuurvisie direct volgens de gedachte van 

de nieuwe Omgevingswet op te stellen. Vanaf dat moment is er sprake van een nieuwe 

Omgevingsvisie. Oisterwijk heeft voor dit traject meegedaan aan de pilot Omgevingsvisie van 

het ministerie van I&M en de Beroepsvereniging voor Nederlandse Stedenbouwkundigen en 

Planologen (BNSP). Met andere gemeenten zijn ervaringen uitgewisseld over de aanpak, inhoud 

en vormgeving van de visie.  

 

Inmiddels is de ontwerp-omgevingsvisie opgesteld in de vorm van een website. De ontwerp-

visie heeft ter inzage gelegen, waarbij mensen konden reageren met het indienen van een 

zienswijze. Ongeacht de inhoud van de zienswijze, reageren de mensen positief op de 

vormgeving van de visie als website en de gebruiksvriendelijkheid ervan. In totaal zijn er 9 

zienswijzen ingediend. 

 

In deze Nota Zienswijzen en Wijzigingen gaan wij eerst in op de punten uit de ingediende 

zienswijzen. We formuleren een reactie, zoals die na het raadsbesluit op 22 december 2016 ook 

naar de indieners van de zienswijzen wordt teruggekoppeld.  

 

Naast de zienswijzen zijn er ook wijzigingen doorgevoerd naar aanleiding van de algemene  

informatieavond die is georganiseerd op 12 september 2016 en de beeldvormingsavond voor 

raads- en commissieleden op 15 september 2016. Deze wijzigingen hebben vooral betrekking op 

het (nog) beter leesbaar maken van de website. Ze zijn terug te lezen in het laatste hoofdstuk 

van deze nota; de ambtshalve wijzigingen. Hier zijn ook de overige wijzigingen opgesomd, die 

worden voorgesteld. Zo is bijvoorbeeld de Woonvisie vastgesteld op 6 oktober 2016, waardoor 

wij voorstellen om de link naar de concept-Woonvisie te updaten en naar de vastgestelde visie 

te laten verwijzen. 
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2. ZIENSWIJZEN 
 

In dit hoofdstuk worden de ingediende zienswijzen behandeld. Hierbij wordt per zienswijze kort 

de inhoud weergegeven, waarna de reactie vanuit de gemeente volgt. Tenslotte wordt in de 

conclusie aangegeven of de visie op basis van de zienswijze wordt aangepast. 

 

2.1 Behandeling zienswijzen 

 

Nummer zienswijze: 1  

Adres: het Coulisselandschap langs de N65 

Plaats: Oisterwijk 

 

Samenvatting zienswijze 

Reclamant geeft aan dat de historische groenstructuren aan de Tulderbaan (en achter de 

Molenbaan) niet correct zijn weergegeven. De groenstructuren zijn groter weergegeven dan ze 

in werkelijkheid zijn. Hij ziet de landschappelijke waardenkaart graag aangepast worden aan de 

feitelijke situatie. 

 

Reactie gemeente: 

De historische groenstructuren op de landschappelijke waardenkaart geven aan waar nu óf in 

het verleden waardevolle groenstructuren aanwezig zijn (geweest). Waar de groenstructuur  nu 

ontbreekt, kan in de toekomst een meerwaarde worden bereikt voor het landschap door het 

herstellen van de structuur zoals deze er in het verleden is geweest. Het geeft dus ook de 

ambitie van de gemeente aan en niet alleen de feitelijke situatie. Wij handhaven dan ook de 

groenstructuren, zoals deze op de landschappelijke waardenkaart staan aangegeven. Als gevolg 

van de zienswijze wordt in het hoofdmenu deze insteek nog wel uiteengezet. 

 

Conclusie: 

Op grond van de zienswijze zal de tekst in het hoofdmenu over de landschappelijke waarden 

worden aangevuld. Duidelijk moet worden dat ook oude structuren terug te vinden zijn op de 

landschappelijke waardenkaart, die wij graag weer hersteld zien worden als deze niet meer 

aanwezig zijn in een gebied. De groenstructuur uit de zienswijze is hier een goed voorbeeld van. 

 

 

Nummer zienswijze: 2  

Onderwerp: diverse onderwerpen 

 

 

Samenvatting zienswijze 

De omgevingsvisie zou ook analoog raadpleegbaar dienen te zijn om iedere doelgroep te kunnen 

bereiken. Wijzigingen zijn gemakkelijk door te voeren. De identiteit en waarden van Moergestel 

krijgen niet genoeg aandacht in de omgevingsvisie. Recreatie en Toerisme krijgt veel aandacht 

(en mogelijkheden) in de visie, dit geldt niet voor de agrariërs in het buitengebied. Daarbij 

worden de gevolgen van meer toerisme voor de bewoners, natuur en het langzame verkeer niet 

goed mee genomen in de visie. Duurzaamheid zou ook een ambitie moeten zijn van de 

gemeente.   
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Reactie gemeente: 

Wij zijn van mening dat met de komst van de omgevingswet, waarbij steeds meer beleidsvelden 

samenkomen in één beleidsdocument, het niet wenselijk is om het beleid anders op te stellen en 

te publiceren dan digitaal. De website, die wij nu op hebben gesteld voor de visie, zorgt ervoor 

dat ons beleid toegankelijker wordt voor de burgers van Oisterwijk, maar ook dat de 

hoeveelheid aan informatie op een overzichtelijke manier raadpleegbaar blijft. Hierdoor 

voorkomen we dat een analoog rapport in de kast komt te liggen, waar (vrijwel) niemand nog 

naar kijkt. Vanwege deze keuze hebben we de omgevingsvisie niet meer analoog ter 

beschikking gesteld. Indien gewenst, kunnen inwoners, die de visie thuis niet kunnen 

raadplegen, deze in het gemeentekantoor bij de balie inzien. Uiteraard worden aan de website 

geen wijzigingen doorgevoerd zonder een besluit van de gemeenteraad.  

 

De identiteit van Moergestel komt terug in de waarden en omschrijving van de gebieden rondom 

de kern Moergestel. Het gebied Stokske, Heiligenboom en De Hild (Oude akkercomplexen!) 

staat bijvoorbeeld dat er veel agrarische bebouwing aanwezig is langs de ontginningsassen. Ook 

bij de omschrijving van andere gebieden, zoals Molenakkers, komt het agrarische karakter 

ruimschoots aan bod. Wij zijn dan ook van mening dat hier voldoende aandacht aan wordt 

besteed en dat de identiteit van de verschillende gebieden in de gemeente hun plek hebben 

gekregen in de omgevingsvisie.  

Toerisme en Recreatie zien wij ook als een waarde van de gemeente Oisterwijk, omdat de 

gemeente zich hiermee onderscheid in de regio. Ook in Moergestel wordt veel gerecreëerd (met 

name door fietsers en wandelaars).  

 

Voor de veehouderijen wordt op dit moment een apart beleid opgesteld. De uitgangspunten uit 

dit beleid worden later verankerd in de omgevingsvisie. De extra mogelijkheden voor agrariërs 

zijn niet enkel toeristisch/recreatief van aard. In het bestemmingsplan Buitengebied zijn diverse 

nevenfuncties opgenomen voor agrarische bedrijven. Deze functies lenen zich in beginsel goed 

om zich als nieuwe zelfstandige functie te ontwikkelen in de gebouwen van een voormalig 

agrarische bedrijven. Dit standpunt zal duidelijker opgenomen worden in de visie. De 

aantrekkelijkheid (de omschreven waarden) van het buitengebied mag bij de nieuwe functies 

niet in het geding te komen. Dit is een belangrijk uitgangspunt in de omgevingsvisie. Ook de 

gevolgen voor de bewoners, natuur en het langzame verkeer in het buitengebied worden bij de 

toetsing van nieuwe initiatieven zorgvuldig meegenomen. Wij maken bij ieder initiatief een 

afweging of de gevolgen acceptabel zijn voor de omgeving. Daarbij is de gemeente ook verplicht 

om zich aan de hogere regelgeving te houden, zoals de provinciale verordening ruimte en de 

Programmatische Aanpak Stikstof. Deze beleidsvormen worden ook genoemd in het hoofdmenu 

van de Omgevingsvisie.  

 

De gemeente heeft op het gebied van duurzaamheid nog geen beleid opgesteld, maar ziet het 

wel als een positief aspect bij nieuwe initiatieven. Vandaar dat duurzaamheid wel een 

belangrijke plek heeft gekregen in de omgevingsvisie, maar niet als ambitie.  

 

Conclusie: 

Op grond van de zienswijze zal de tekst over de mogelijkheden voor voormalige agrarische 

bedrijven meer specifiek worden gemaakt: “De functies, die in het bestemmingsplan 

Buitengebied worden genoemd als mogelijke nevenfuncties bij de agrarische bestemming, lenen 

zich in beginsel goed om zich als nieuwe zelfstandige functie te ontwikkelen (in met name 

VAB’s).  
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Uitgangspunt is dat de functies niet mogen concurreren met de functies in het stedelijk gebied 

en dat zij de kwaliteiten in het gebied niet mogen aantasten. De aard en schaal van de functies 

dienen aan te sluiten bij de waarden van het omliggende landschap.” 

   

 

Nummer zienswijze: 3  

Adres: Bebouwingsconcentratie ’t Stokske  

Plaats: Moergestel 

 

Samenvatting zienswijze: 

Horecagelegenheden rondom ’t Stokske en de Zandstraat is geen probleem, zolang parkeren en 

geluid goed worden gehandhaafd.  

Welke richtlijnen zijn er voor horeca in het buitengebied van Oisterwijk/Moergestel? 

 

Reactie gemeente: 

Het is prettig om te horen dat de horecagelegenheden in dit gebied geen overlast veroorzaken.  

 

Uiteraard zijn er regels voor horecabedrijven in het buitengebied op het gebied van parkeren en 

geluid, waar de bedrijven zich aan dienen te houden. Zo zal de parkeerbehoefte, die het bedrijf 

veroorzaakt, op eigen terrein opgevangen moeten worden. Het geproduceerde geluid van de 

horecagelegenheid mag daarnaast geen hinder veroorzaken naar omliggende percelen.  

 

Wij gaan er ook vanuit dat de aanwezige bedrijven in de toekomst hun bedrijfsvoering blijven 

doen zonder overlast te veroorzaken voor de omgeving. Is dit wel het geval, dan kunnen wij op 

basis van de wetgeving en ons beleid hier handhavend tegen optreden. 

 

Conclusie: 

De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van de omgevingsvisie. 

 

 

Nummer zienswijze: 4 

Onderwerp: natuur en milieu 

Naam: Brabantse Milieufederatie (BMF) 

 

Samenvatting zienswijze 

De BMF noemt veel onderwerpen, die zij belangrijk vindt. In de zienswijze komen de volgende 

thema´s aan bod: Waardevolle cultuurhistorische landschappen, Natura 2000, natuurnetwerk, 

beekdalen, bodem, water, hydrologie, bodembeleid en groen in de gemeente, stilte en 

duisternis, boomteelt en (intensieve) teelten, veehouderij, gezondheid, recreatie, VAB’s, 

nevenactiviteiten in het buitengebied, verkeer op de buitenwegen, evenementen en duurzame 

energie. 

 

Reactie gemeente: 

De omgevingsvisie van Oisterwijk sluit helemaal aan bij het belangrijkste uitgangspunt van de 

BMF, dat de waarden in gebieden leidend moeten zijn en ontwikkelingsmogelijkheden moeten 

sturen. Daarom zijn wij van mening dat we bij veel thema´s, die de BMF noemt, goed rekening 

houden met de waarden die er spelen. De natuurwaarden en landschappelijke waarden in ons 

Buitengebied moeten bij nieuwe ontwikkelingen worden behouden of zelfs worden versterkt. 



Nota zienswijzen en wijzigingen bij vaststelling Omgevingsvisie Oisterwijk 7 

Andere thema’s zijn goed verankerd in de nationale en provinciale wetgeving, zoals de 

Natuurbeschermingswet en de Provinciale Verordening Ruimte 2014, die respectievelijk de 

soorten, de natuur (Groenblauwe mantel, ecologische hoofdstructuur) en het buitengebied in 

Brabant beschermen. Vandaar dat in het hoofdmenu op de pagina “Wat is een Omgevingsvisie” 

ook wordt vermeld dat de omgevingsvisie niet op zich zelf staat of als enig toetsingskader dient 

bij nieuwe initiatieven. Als gemeente hebben we er wel voor gekozen om vooral de 

gemeentelijke waarden en ambities te verwoorden in onze visie.  

 

Thematische onderwerpen als water, verkeer, evenementen en boomteelt worden behandeld bij 

de thema’s in onze visie of zijn uitgewerkt in de sectorale beleidsplannen. Wij kunnen ons hier 

ook vinden en herkennen de meeste uitgangspunten van de BMF. Zo is de gemeente Oisterwijk 

terughoudend in het toestaan van boomteelt, krijgt de gezondheid in relatie met veehouderijen 

onze aandacht en wordt er voldoende groen behouden in de woonwijken bij het inbreiden met 

nieuwe woningen/bebouwing.  

 

In de omgevingsvisie zullen we naar aanleiding van de zienswijze nog wel enkele punten extra 

aandacht geven:  

- Het belang voor de natuur wordt bij de ambitie “Landschapspark Oisterwijk” nog extra 

benadrukt, alsmede die van het beekdal als ecologische hoofdstructuur.  

- Alternatieve functies, die we toestaan in het buitengebied (VAB’s) dienen qua aard en 

schaal aan te sluiten bij de waarden van het omliggende landschap en moeten geen 

concurrentie vormen met functies, die thuishoren in het stedelijk gebied. 

 

Conclusie: 

De zienswijze leidt tot enkele aanpassingen van de omgevingsvisie. Bij de ambitie 

Landschapspark wordt het belang van de natuur extra benadrukt. Bij het toestaan van 

alternatieve functies in het buitengebied (VAB’s) is het belangrijk dat qua aard en schaal 

aansluiten bij de waarden van het omliggende landschap. 

   

 

 

Nummer zienswijze: 5 

Onderwerp: ambities in de omgevingsvisie 

 

 

Samenvatting zienswijze 

De opzet en insteek van de omgevingsvisie is goed en de toegankelijkheid via een website ook 

prettig. Per gebied zouden er echter meer keuzes gemaakt mogen worden voor de ambities. 

Meer concrete ambities zorgt voor meer duidelijkheid naar de burgers en meer discussie in de 

raad met als gevolg dat er een breed gedragen, goed bediscussieerde omgevingsvisie wordt 

gevormd.  

 

Reactie gemeente: 

De gemeente heeft ervoor gekozen om 5 ambities en 2 integrale thema’s te formuleren voor de 

komende 10 à 20 jaar. In de omgevingsvisie is bekeken voor welke gebieden deze ambities en 

thema’s gelden. Op deze manier zijn er kaders neergezet, waarbinnen nieuwe ontwikkelingen 

dienen te passen. Volgens het principe van uitnodigingsplanologie hebben we deze kaders zo 

globaal mogelijk willen houden.   
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Wij zijn van mening dat er een uitgebreid participatieproces is doorlopen bij de totstandkoming 

van de omgevingsvisie en dat hiermee veel draagvlak is bereikt voor het eindproduct. Wij zien 

dan ook geen aanleiding om sommige stappen opnieuw te doen. 

 

Conclusie: 

De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van de omgevingsvisie. 

 

 

Nummer zienswijze: 6 

Adres: De Ackers  

Plaats: Oisterwijk 

Naam: Buurtcomité de Ackers 

 

Samenvatting zienswijze 

Het buurtcomité de Ackers uit Oisterwijk heeft een enquête uitgezet onder de bewoners van de 

Molenacker, Zandacker, Kerkacker, Huysacker, Duifhuisweg en Spreeuwenburgerweg. Hieruit 

zijn twee onderwerpen gekomen, die zij graag zouden terugzien in de omgevingsvisie.  

1. De wijk kent een tekort aan parkeergelegenheid. De openbare ruimte zou efficiënter 

ingericht kunnen worden voor meer parkeerplaatsen, zonder dat dit ten koste gaat van 

groen.  

 

2. Het onderhoud van het openbaar groen is het andere aandachtspunt in de wijk. Dit heeft 

met name betrekking op het in onbruik geraakte grasveld ‘Wolvenveld’, gelegen tussen 

de Duifhuisweg, Spreeuwenburgerweg en de Lange Kant. Dit grasveld van ruim 3.000 

m2 heeft veel potentie om de oudere jeugd in onze buurt te laten bewegen en plezier te 

laten maken. Maar helaas is het grasveld te drassig door een slechte afwatering en kan 

er zo geen bal rollen. Het gevolg hiervan is dat de oudere jeugd voetbalt op het veel 

kleinere speelveldje aan de Zandacker, waar juist de kleinere kinderen spelen en veel 

auto’s geparkeerd staan. Het buurtcomité vraagt de gemeente de waterproblemen, die 

het veld kent, aan te pakken en het veld weer gebruikswaarde (als speelveld) te geven.  

 

Volgens het buurtcomité dienen de onderwerpen/problemen terug te komen in de 

omgevingsvisie. Deze punten dragen immers bij aan een gezonde (sportief) woonwijk en een 

goede leefbaarheid in de buurt. 

 

Reactie gemeente: 

De standpunten van het buurtcomité sluiten aan bij ons parkeerbeleid en de waarden, die wij 

omschrijven van de wijk. Ons parkeerbeleid gaat er immers vanuit dat het beter benutten van 

de bestaande capaciteit bij het oplossen van parkeerproblemen de voorkeur heeft. In de 

omgevingsvisie wordt Pannenschuur omschreven als een wijk met een groen karakter en dat 

de waarde van dit groen onder meer is dat het onder meer geschikt is om op te spelen. Onze 

visie sluit dus aan bij hetgeen het buurtcomité ook (belangrijk) vindt. 

In de reactie laat het comité echter weten dat de situatie in de wijk nog niet aansluit bij de 

ambities en doelstellingen uit het beleid van de gemeente.  

 

Wij zijn bekend met de slechte afwatering van het veld en hebben in het verleden al eerder 

geprobeerd om deze problematiek te verbeteren.  
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Aangezien het hier, voor zowel de parkeerplaatsen als het behandelen van het Wolvenveld, gaat 

om uitvoering, zullen de punten niet worden opgenomen in de omgevingsvisie. De opmerkingen 

van het comité zijn wel aangegeven bij de behandeld ambtenaren (speelvoorzieningen en 

verkeer). Zij pakken het verder op. 

 

Conclusie: 

De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van de omgevingsvisie. 

 

 

 

Nummer zienswijze: 7 

Onderwerp: Provinciale belangen 

Naam: Provincie Noord-Brabant 

 

 

Samenvatting zienswijze 

In de eerste plaats merken wij op dat we positief staan tegenover de wijze waarop uw gemeente 

voortvarend met de ontwikkeling van de omgevingsvisie aan de slag is gegaan. 

Daarmee bedoelen wij de wijze waarop het proces is vormgegeven, de consultatierondes zijn 

georganiseerd en draagvlak in de gemeente is gecreëerd. 

 

De provincie geeft aan zelf nog te werken aan haar omgevingsvisie en dat ook het Rijk nog 

beleid uitwerkt (AMVB´s). Zij adviseert de gemeente dan ook om goed na te denken over de 

wijze waarop de omgevingsvisie zo flexibel mogelijk aangepast en aangevuld kan worden met 

nieuwe (beleids)inzichten van zowel gemeente, provincie en Rijk en de afspraken hierover. 

 

Reactie gemeente: 

Allereerst bedanken we de provincie voor de complimenten over het proces dat doorlopen is en 

de voortvarendheid waarmee de gemeente Oisterwijk het opstellen van een omgevingsvisie 

heeft opgepakt. 

 

Door het opstellen van een website voor de omgevingsvisie zorgen wij ervoor dat de visie 

gemakkelijk aan te passen is. Links naar de (sectorale) beleidsstukken en de teksten per thema 

kunnen bijvoorbeeld gemakkelijk geactualiseerd worden.  

 

Wij blijven in de toekomst het proces rondom en de inhoud van de provinciale omgevingsvisie 

volgen en passen zo nodig onze visie daarop aan. Dit geldt ook voor de landelijk wetgeving, die 

de provincie in haar zienswijze noemt.  

 

Conclusie: 

De zienswijze leidt niet tot een aanpassing van de omgevingsvisie. 
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Nummer zienswijze: 8 

Onderwerp: Landgoed Rozephoeve 

Plaats: Oisterwijk 

Naam: Landgoed Rozephoeve 

 

Samenvatting zienswijze 

De gebiedsontwikkeling van de Rozephoeve (voorheen De Logt) is inmiddels ver gevorderd, 

maar wordt niet benoemd in de ontwerp-omgevingsvisie. 

 

Reactie gemeente: 

Wij kunnen ons goed vinden in de reactie van het landgoed en zullen met een marker aangeven 

waar de ontwikkeling van het landgoed Rozephoeve plaatsvindt. Via de marker kan de bezoeker 

van de visie doorklikken naar een pagina over het landgoed. De tekst hiervoor is in de bijlagen 

opgenomen. 

 

Conclusie: 

Op grond van de zienswijze wordt de omgevingsvisie aangevuld met een marker voor de 

ontwikkeling van Landgoed Rozephoeve.  

 

 

Nummer zienswijze: 9 

Onderwerp: regionale afspraken 

Naam: gemeente Tilburg 

 

 

Samenvatting zienswijze 

De gemeente Tilburg geeft een aantal aandachtspunten voor de omgevingsvisie Oisterwijk. 

 

Bij het thema Bedrijven staat in de Notitie Hoofdlijnen dat Oisterwijk actief op zoek gaat naar 

het vergroten van haar bedrijventerrein. Dit is een opvallende keuze, gezien de regionale 

afspraken dat de aanleg van een nieuw bedrijventerrein vooral vraaggericht moet zijn.  

 

Het centrum van Oisterwijk heeft door haar exclusieve karakter een regionale betekenis op het 

gebied van detailhandel (en horeca). Versterking van deze kwaliteit is belangrijk voor de 

aantrekkelijkheid van de regio, de versterking van Leisure en daarmee versterking van het 

vestigingsklimaat. 

 

Regionaal sluiten de ambities voor Recreatie en Toerisme goed aan op die in de omgevingsvisie, 

namelijk: meer bedden, meer bezoekers, meer bestedingen en meer banen. 

 

Voor het thema Milieu is het van belang dat de ruimte voor ontwikkelingen beperkt is gezien de 

nabijheid en de gevoeligheid (op het gebied van stikstofdepositie) van de gebieden de Kampina 

en de Oisterwijkse Bossen en Vennen. Ontwikkelingen dienen daarom in de regio afgestemd te 

worden.  

 

Tenslotte wijst de gemeente Tilburg nog op de invulling van twee gebieden: Deltaplan/ 

Duurzaamheidsvallei en Vorstelijk Landschap. 
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Reactie gemeente: 

Bij het thema Bedrijven is in de ontwerp-omgevingsvisie aangegeven, dat de gemeente 

Oisterwijk zich “actief inzet op de uitbreiding van bedrijventerrein, maar daarbij wel 

vraaggericht werkt en volgens de afspraken die hierover in de regio Hart van Brabant zijn 

gemaakt (o.a. toetsing aan de Ladder voor Duurzame Verstedelijking).”  Hiermee is ingespeeld 

op de meest actuele regionale afspraken. 

 

We werken op dit moment aan een economische visie (gereed medio 2017). Onderdeel van deze 

visie is een onderscheidend economisch profiel voor Oisterwijk opstellen (het DNA van de 

Oisterwijkse economie). Uiteraard zal deze economische visie niet los staan van de regionale 

(economische) ambities zoals vastgelegd in de Strategische Meerjarenagenda van Hart van 

Brabant. 

 

Oisterwijk heeft de regionale ambities voor Recreatie en Toerisme vertaald naar lokaal niveau. 

Onze ambities voor 2025 (zoals verwoord in onze Beleidsvisie Recreatie & Toerisme 2013) zijn 

300 extra directe en indirecte banen (reële groei van 30%) en 75.000 extra overnachtingen 

(reële groei van 50%). We sluiten hierbij aan bij de visie van de regio.  

 

Bij het thema Natuur & Landschap komt de beschermde maatregel van de stikstofdepositie aan 

bod. De PAS zal hier nog aan toe worden gevoegd, alsook de mogelijke regionale afstemming in 

dit kader.  

 

De gebieden, Deltaplan/ Duurzaamheidsvallei en Vorstelijk Landschap, die de gemeente Tilburg 

noemt, zijn op de website van de Omgevingsvisie uitgebreid omschreven. Wij zijn daarom ook 

van mening dat de punten, die in de zienswijze over de gebieden worden genoemd, inmiddels 

zijn opgenomen in de visie. De opmerkingen hebben naar onze mening nog betrekking op de 

summiere omschrijving uit de Notitie Hoofdlijnen van de visie, aangezien ook verwezen wordt 

naar hoofdstuk 12.  

 

Conclusie: 

De inhoud van de omgevingsvisie sluit goed aan bij de regionale afspraken. Naar aanleiding van 

de zienswijze van de gemeente Tilburg wordt het ragionale belang van het exclusieve karakter 

van het centrum van Oisterwijk nog eens benadrukt en de tekst over de stikstofdepositie bij het 

thema “Natuur & Landschap” aangevuld. 
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2.2 Aanpassingen naar aanleiding van zienswijzen 

 

Op basis van de behandeling van de zienswijzen, zoals in de vorige paragraaf omschreven, 

kunnen we de volgende aanpassingen aan de Omgevingsvisie opsommen: 

 

Hoofdmenu 

1. De tekst in het hoofdmenu over de landschappelijke waardenkaart staat hieronder verwoord 

en wordt aangevuld met de cursieve tekst hieronder.  

Voor het Buitengebied is een Landschappelijke Waardenkaart opgesteld. Voor ieder 

landschapstype zijn de kenmerken en kwaliteiten omschreven, die ook gekoppeld zijn aan de 

verschillende gebieden op de website. Deze waarden dienen bij een initiatief behouden of 

versterkt te worden. De cultuurhistorische waardenkaart is een belangrijke bron geweest 

voor het benoemen van de landschapstypen. De geschiedenis bepaalt immers het uiterlijk 

van het landschap en daarmee de identiteit van de gemeente. 

Het versterken van de landschappelijke waarden kan plaatsvinden door elementen te 

herstellen, die in de loop van de jaren zijn verdwenen. Hierbij kan gedacht worden aan 

bomenrijen langs wegen en erfgrenzen of oude groenstructuren.  

 

Thema’s, waarden en ambities 

2. Het thema ”Natuur en Landschap” behandelt de stikstofdepositie. Naar aanleiding van de 

zienswijze van de gemeente Tilburg wordt de tekst als volgt aangepast:  

“De beschermingsmaatregel met het grootste effect op de Omgevingsvisie is de inperking 

van stikstofdepositie. Dat heeft gevolgen voor de mogelijkheden voor uitbreiding van 

veehouderijen, maar ook voor andere ontwikkelingen die stikstofdepositie veroorzaken. De 

ontwikkelingsmogelijkheden per Natura 2000-gebied worden bepaald in de Programmatische 

Aanpak Stikstof (PAS). Aangezien ontwikkelingen binnen verschillende gemeenten in de 

regio Hart van Brabant een effect hebben op de Kampina & Oisterwijkse Vennen, kan 

regionale afstemming hierover wenselijk zijn.” 

 

3. In de tekst van het thema “Agrarische Sector” maken we de mogelijkheden voor alternatieve 

functies in het Buitengebied concreter: “De functies, die in het bestemmingsplan 

Buitengebied worden genoemd als mogelijke nevenfuncties bij de agrarische bestemming, 

lenen zich in beginsel goed om zich als nieuwe zelfstandige functie te ontwikkelen (in met 

name VAB’s). Uitgangspunt is dat de functies niet mogen concurreren met de functies in het 

stedelijk gebied en dat zij de kwaliteiten in het gebied niet mogen aantasten. De aard en 

schaal van de functies dienen aan te sluiten bij de waarden van het omliggende landschap.” 

 

4. In de ambitie ‘Landschapspark Oisterwijk’ wordt het punt natuur aangevuld met: “Nieuwe 

initiatieven zorgen voor nieuwe natuur of het versterken van bestaande natuur, ook buiten 

de natuurgebieden (bijvoorbeeld met de realisatie van nieuw stukje ecologische 

verbindingszone). Ook in de tekst wordt toegevoegd dat naast het landschap ook de 

natuurwaarden kunnen toenemen met het uitvoeren van (recreatieve) initiatieven.”  

 

Markers 

5. Er komt een marker in de Omgevingsvisie voor de ontwikkeling van het landgoed 

Rozephoeve. De omschrijving van het Landgoed en de ontwikkeling is opgenomen in Bijlage 

2 van deze nota. 
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3. AMBTSHALVE WIJZIGINGEN 
 

Bij het bespreken van ontwerp omgevingsvisie zijn er ambtelijk ook nog diverse punten ontdekt, 

die gewijzigd worden. Hiermee wordt de kwaliteit van de visie verbeterd: 

 

Hoofdmenu 

1. Op de pagina “Wat is een omgevingsvisie?” wordt de relatie tussen de omgevingsvisie en het 

bestemmingsplan beter uitgelegd in de inleidende tekst (cursieve tekst):  

… Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt de omgevingsvisie verplicht voor 

rijk, provincies en gemeenten. De visie is enkel bindend aan het gemeentebestuur. Voor de 

burgers is het bestemmingsplan (straks Omgevingsplan) het juridisch bindende plan, waar 

hun plannen aan worden getoetst. Om af te kunnen wijken van het bestemmingsplan, wordt 

wel gekeken naar de Omgevingsvisie. Een plan, dat past binnen de kaders van de visie kan, 

bij een positieve afweging van het bestuur, mogelijk worden gemaakt met het opstellen van 

een nieuw bestemmingsplan voor de desbetreffende ontwikkeling. De visie zelf maakt dus 

nog geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk.   

 

2. Op de pagina “Hoe werkt de website?” wordt duidelijk aangegeven wat er wordt verstaan 

onder de sectorale thema’s, centrale thema’s en ambities. Het huidige kopje Thema’s wordt 

als volgt omschreven: 

Sectorale Thema's 

De sectorale thema’s zijn bepaald aan de hand van de bestaande beleidskaders en de 

ontwikkelingen in de maatschappij. Er is onderscheid gemaakt in de volgende thema’s: 

1. Wonen 

2. Bedrijven 

3. Voorzieningen (detailhandel) 

4. Recreatie en Toerisme 

5. Agrarische sector 

6. Natuur en Landschap 

7. Verkeer 

8. Water 

9. Milieu  

Per thema wordt aangegeven wat de trends en ontwikkelingen zijn in de maatschappij op dit 

gebied en hoe de gemeente Oisterwijk om gaat met deze ontwikkelingen. Voorbeelden van 

ontwikkelingen zijn de vergrijzing, internetwinkelen en de schaalvergroting in de agrarische 

sector. Verschillende beleidsstukken zijn terug te vinden bij de thema´s. Zo is het beleid 

voor Veehouderijen omschreven bij het thema Agrarische sector en de Woonvisie is 

raadpleegbaar onder het thema Wonen.  

 

Ambities 

De sectorale thema's zijn uiteindelijk vertaald naar integrale ambities. Er zijn vijf ambities 

geformuleerd, die zijn gekoppeld aan de gebieden, waar de ambities op van toepassing 

(kunnen) zijn: 

 Gezonde wijken 

 Oisterwijks wonen 

 Goed bereikbaar met de fiets voorop 

 Koploper in actief genieten 

 Landschapspark Oisterwijk 

Door op de thema’s te klikken, kom 

je als bezoeker meteen bij de tekst 

uit van dit thema. 

Door op de ambities te klikken, kom 

je als bezoeker meteen bij de tekst 

uit van deze ambitie. 
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Een initiatiefnemer dient aan te tonen in welke mate zijn initiatief een bijdrage levert aan 

het bereiken van (één of meerdere van) deze ambities. 

Naast de bovenstaande ambities zijn er ook twee kernwaarden genoemd, die een 

belangrijke rol spelen bij alle projecten en ontwikkelingen. Deze kernwaarden zijn: 

 Meer ruimte voor initiatieven uit de samenleving 

 Samenwerken aan duurzaamheid en klimaatadaptatie 

 

 

 

 

 

3. Bij de pagina “Het proces” worden de laatste stappen in het proces toegevoegd:  

“De ontwerp-omgevingsvisie heeft in augustus en september 2016 ter inzage gelegen. Er 

zijn tijdens deze periode 9 zienswijzen ingediend. Daarnaast is op 12 september 2016 een 

algemene informatieavond georganiseerd en op 15 september 2016 een beeld-

vormingsavond voor raads- en commissieleden. De ingediende zienswijzen en de reacties op 

deze avonden zijn verwerkt in de Nota Zienswijzen en Wijzigingen bij vaststelling 

Omgevingsvisie Oisterwijk, november 2016.” 

De nota wordt ook onderaan de pagina raadpleegbaar gemaakt (via een link).  

 

Thema’s, waarden en ambities 

4. Op basis van het overleg met de Monumentencommissie worden bij de ambitie “Oisterwijks 

Wonen” ook de cultuurhistorische waarden genoemd als kwaliteit (cursief): Om het 

buitengebied te sparen en geen ‘rotte plekken’ in de kern te krijgen gaat inbreiding met 

nieuwe woningen voor uitbreiding. Inbreiding moet echter zorgvuldig gebeuren en in balans 

met de kwaliteiten. Cultuurhistorische waardevolle elementen (zoals monumenten en 

beschermde dorpsgezichten) dienen bijvoorbeeld in hun context beschermd te worden.  

Als bullet wordt toegevoegd:  

 Behoud van cultuurhistorisch waardevolle elementen in hun context. 

5. Boven de tekst van iedere ambitie wordt de naam van die ambitie nog een keer genoemd 

om de leesbaarheid te verbeteren. 

 

6. Bij de pagina van het Centrum Oisterwijk worden het thema “Recreatie en Toerisme” en de 

ambitie “Oisterwijks Wonen” toegevoegd. Het centrum van Oisterwijk is erg belangrijk voor 

het toerisme in de gemeente en er wordt ook gewoond in het centrum.  

 

7. De laatste zin bij het thema “Agrarische Sector” wordt aangepast en aangevuld:  

“Vanuit de aspecten gezondheid en geur in het veehouderijbeleid wordt rondom de 

woonkernen een zone van 250 meter voorzien, waarin uitbreiding van de bebouwing voor de 

veehouderij niet langer is toegestaan. 

Er is de laatste jaren veel te doen over de gezondheidsrisico’s die gepaard kunnen gaan met 

de veehouderijsector. In 2016 is een onderzoek ‘Veehouderij en Gezondheid Omwonenden’ 

(VGO) uitgevoerd. In dit onderzoek zijn zowel positieve als negatieve relaties gevonden 

tussen veehouderijen en de gezondheid van omwonenden. Het rapport dat is opgesteld geeft 

aan de ene kant duidelijkheden. Aan de andere kant is een aantal zaken nog niet duidelijk 

en vindt er nog steeds veel onderzoek op dit gebied plaats. Het kan zijn dat een aanpassing 

van het veehouderijbeleid hierop in een later stadium nog nodig is, maar we willen eerst de 

verdere informatie hierover afwachten.” 

 

Door op de waarden te klikken, kom 

je als bezoeker meteen bij de tekst 

uit van deze waarde. 
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8. Bij het Thema “Wonen” wordt de link naar de concept-Woonvisie vervangen door een link 

naar de vastgestelde Woonvisie d.d. 6 oktober 2016.  

 

9. Bij het thema Natuur en Landschap staat “Oisterwijk kent twee beschermde Natura 2000 

gebieden, namelijk de “Kampina & de Oisterwijkse Vennen”. Dit is echter de naam van één 

Natura 2000-gebied. De tekst wordt hierop aangepast.  

 

Markers 

10. Naast de marker, die wordt opgenomen voor het landgoed de Rozephoeve (zienswijze 8), 

worden er ook twee markers geplaatst bij de landgoederen Oisterwijkse Hoeven en Laag 

Heukelom. Vanuit de Markers kan doorgelinkt worden naar een aparte pagina met een korte 

omschrijving van het Landgoed, de beoogde ontwikkeling en een kaartje met de ligging van 

het gebied. In bijlage 2 van deze nota zijn de omschrijvingen van de landgoederen 

opgenomen. 

 

11. Voor de locatie De Leije komt een marker met de volgende tekst: 

“Met het verplaatsen van het zwembad en sporthal De Leije naar Sportpark Den Donk, komt 

de locatie De Leije vrij. De gemeenteraad heeft zich (eind 2015) al uitgesproken over een 

invulling van deze locatie met woningen. De ontwikkeling in het gebied zal verder worden 

uitgewerkt, wanneer meer zicht is op de planning. Hierbij wordt de recent vastgestelde 

Woonvisie betrokken.“ 
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BIJLAGEN 
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Bijlage 1: Ingediende zienswijzen. 
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Bijlage 2: Omschrijving Markers Landgoederen 
 

Landgoed Rozephoeve 

Het landgoed Rozephoeve is een ontginningslandgoed dat ligt op de grens van de gemeenten 

Oisterwijk en Oirschot, ingeklemd tussen de natuurreservaten Kampina en Oisterwijkse bossen 

en Vennen en een groot agrarisch landschap aan de zuidzijde. Om het landschap en de opstallen 

in stand te kunnen houden, wordt een deel van het gebied verpacht aan boeren en een ander 

deel bestaat uit natuurgronden.  

 

Voor het landgoed wordt een gebiedsplan opgesteld voor de ontwikkeling van een landgoed van 

circa 500 hectare. Het plan voorziet in een aantal groene projecten waaronder de aanleg van 15 

hectare nieuwe natuur, waar het meanderen van de beek de Rosep deel van uit maakt en 

beheer en herstel van 18 hectare nieuwe natuur op het voormalig militair complex. Tevens 

komen er vier nieuwe bouwkavels voor totaal 3 landgoedwoningen en 6 appartementen 

verdeeld over de twee gemeenten. Met de opbrengst van de landgoedwoningen kunnen de 

kosten van de aanleg en beheer van de nieuwe natuur worden bekostigd. De plannen voor 

gebiedsontwikkeling komen tot stand in samenwerking tussen de diverse overheden en de 

betrokken grondeigenaren en/of pachters. 

 

Het streven is dat door de (her)inrichting van het landgoed een economische, ecologische en 

cultuurhistorische eenheid ontstaat met een duurzame verankering in de omgeving en waar het 

ook, vanwege de openbaarheid, voor recreanten goed toeven is. 

 

              
Figuur 1: Ontwerp Landgoed Rozephoeve  Figuur 2: Ligging Landgoed Rozephoeve 
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Landgoed Oisterwijkse Hoeven 

 

Het gebied rondom de Hoevenseweg gelegen tussen de sportvelden (Den Donk) en het bos van 

Landgoed Ter Braakloop vormt een fraaie en rustige overgang van het bos naar de bebouwde 

kom van Oisterwijk. Behoud van de openheid rondom het bosgebied en het zicht hierop vanaf 

de Moergestelseweg en de Hoevenseweg is waardevol. Er zijn plannen om binnen dit gebied het 

landgoed Oisterwijkse Hoeven te ontwikkelen.  

 

Het plangebied voor het landgoed wordt omsloten door de Voorste Stroom in het noorden en het 

natuurgebied Oisterwijkse Bossen en Vennen in het zuiden. Met de ontwikkeling van het 

landgoed ontstaat enerzijds een zone natuur langs de Voorste Stroom en worden anderzijds de 

Voorste Stroom en natuurgebied Oisterwijkse Bossen en Vennen landschappelijk met elkaar 

verbonden door de aanleg van landschapselementen. Hiermee wordt teruggegrepen naar het 

van oudsher kleinschalige cultuurhistorische landschap. 

 

Voor de ontwikkeling van het landgoed wordt 50 hectare grond ingezet. Op deze gronden 

worden zeven landhuizen en 19,8 hectare nieuwe natuur, waarvan 12,75 hectare in de EHS, 

gerealiseerd. Tevens worden een intensieve varkenshouderij en een voormalige vuilstort 

gesaneerd. Het gebied wordt goed recreatief ontsloten vanaf de Sportlaan voor wandelaars en 

fietsers. 

 

De gronden van het Landgoed Oisterwijkse Hoeven worden slechts gescheiden van het landgoed 

Laag-Heukelom door de Voorste Stroom. Het streven is om beide landgoederen visueel en 

functioneel aan elkaar te koppelen. 

 

 

 
Figuur 3: Ligging Landgoed Oisterwijkse Hoeven
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Landgoed Laag-Heukelom 

Op de locatie Laag Heukelomseweg 7 in Heukelom bevindt zich momenteel nog een voormalige 

varkenshouderij. Er zijn plannen om deze locatie met aangrenzende gronden - na sloop van de 

bestaande opstallen (met uitzondering van de bestaande bedrijfswoning) - te ontwikkelen tot 

een nieuw landgoed Laag Heukelom.  

 

Het plangebied ligt ten westen van de kern Oisterwijk. Het landschap is te omschrijven als een 

halfopen landschap op een overgang van oude akkerlanden naar het beekdal van de Voorste 

Stroom.  

 

Voor de ontwikkeling van het landgoed wordt 15 hectare grond ingezet, waarop minimaal 7,5 

hectare nieuwe natuur en tevens maximaal zes wooneenheden worden gerealiseerd. De overige 

gronden behoren tot het landgoed, maar blijven bestemd voor agrarisch gebruik. Een onderdeel 

van de plannen is het aanbrengen van een extra deklaag op een voormalige stortplaats aan de 

Voorste Stroom. De bestaande onverharde wegen worden tevens opgenomen in het landgoed en 

blijven openbaar toegankelijk. 

 

Het landgoed Laag-Heukelom grenst aan de zuidzijde aan de Voorste Stroom. Ten zuiden van 

deze waterloop worden plannen ontwikkeld voor landgoed ‘Oisterwijkse Hoeven’. Het streven is 

om beide landgoederen visueel en functioneel aan elkaar te koppelen. 

 

Figuur 4: Ontwerp Landgoed Laag-Heukelom 

 

 
Figuur 5: Ligging Landgoed Laag-Heukelom 

 

 


