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Bijlage 3: Beleidsperspectief
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Analyse beleidsperspectief van Hardenberg: de Kracht van Gewoon Doen

In Hardenberg is de economische ontwikkeling de motor die het radarwerk in beweging brengt en 

voor dynamiek zorgt in Hardenberg. Economie staat daarom centraal in het beleid van de gemeente. 

De andere beleidsopgaven worden �aangedreven� door de economische ontwikkeling. Omgekeerd

dragen ze ook bij aan die economische ontwikkeling. De strategische kernopgaven waar de gemeente 

de afgelopen jaren aan heeft gewerkt zijn hieronder schematisch weergegeven:

De overtuiging in de organisatie is dat het radarwerk niet vanzelf draait en inspanning nodig is op alle 

kernopgaven. Wanneer één radartje slecht functioneert, loopt het gehele radarwerk minder 

gesmeerd. En omgekeerd geldt: wanneer één radartje versnelt, krijgen de andere radars meer 

energie. En tenslotte moet het radarwerk ook in balans zijn: wanneer twee radars elkaar 

tegenwerken, komt het hele systeem tot stilstand. Om de dynamiek in Hardenberg te versterken kan 

de gemeente het zich dus niet veroorloven achterover te leunen. 
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Inzet op de strategische kernopgaven toegelicht

De afgelopen jaren zijn de mouwen opgestroopt en heeft de gemeente ingezet op:

Versterken van economische ontwikkeling

De gemeente stimuleert economische ontwikkeling volgens de �kracht van 

gewoon doen�. Deze mentaliteit wordt gevoeld, beleden én gepraktiseerd op alle 

niveaus. Gewoon doen staat voor het mogelijk maken van ontwikkelingen in 

samenwerking tussen bestuurders, ambtenaren en ondernemers met een 

mentaliteit van aanpakken. De gemeente heeft ingezet op:

• Uitgifte bedrijventerreinen. Hardenberg is Overijssels koploper in het aantal vierkante meters 

bedrijventerrein dat afgelopen jaren is uitgegeven. De sterke sectoren in Hardenberg zijn 

maakindustrie, agrofood, vrijetijdseconomie, zorg en handel.

• Het bieden van een aantrekkelijk ondernemersklimaat. Netwerkregisseurs van de gemeente

horen van ondernemers wat er speelt en waar ze ondersteuning nodig hebben. Het 

Ondernemershuis legt verbindingen tussen bedrijven onderling en bedrijven en instellingen. 

Startershuis DOEN! ondersteunt startende ondernemers.

• Het behouden van de streekfunctie. 100.000 mensen uit de regio Hardenberg gebruiken 

Hardenbergse faciliteiten: winkels, scholen, het theater, het stadscentrum en het ziekenhuis.

• Het benutten van de functie van logistieke hotspot, als onderdeel van de Euroterminal 

Emmen-Coevorden-Hardenberg. Dat maakt Hardenberg voor logistieke bedrijven een 

voorkeurslocatie.

De strategische kernopgaven van Hardenberg zijn verbonden aan elkaar. Deze samenhang bestaat uit

een samenhang tussen de economische ontwikkeling en:

• De vitaliteit in de dorpsgemeenschappen. Een bloeiende economie biedt voorzieningen, werk en 

inkomen aan inwoners van Hardenberg en trekt nieuwe inwoners naar de gemeente. Voor iedereen 

meer welvaart dus, als de economische groei versnelt. Andersom bieden vitale 

dorpsgemeenschappen aanbod van gekwalificeerd personeel voor bedrijven. Hardenberg biedt een 

aantrekkelijke woonomgeving voor MBO-geschoolde inwoners. Een groep waar veel vraag naar is in 

Hardenbergs sterke sectoren agrofood, maakindustrie en vrijetijdseconomie. 

• De verbindingen. De gemeente heeft een open vizier naar de ontwikkeling van de regio en de 

verbondenheid van Hardenberg met de wereld daarbuiten. Dit levert economische kansen op. Ook 

Hardenbergs streekfunctie versterkt de economische ontwikkeling. Goede fysieke verbindingen 

maken Hardenberg een logistieke hotspot en een aantrekkelijkere woonplaats. Digitale (en 

telefonische!) verbondenheid is een randvoorwaarde voor bedrijven om te innoveren en voor 

inwoners om mee te doen in de maatschappij. 

• Duurzaamheid. Dit draagt bij aan de vitaliteit van dorpsgemeenschappen en het genereert 

economische kansen. 

• De ruimte. Het grote buitengebied biedt ruimte voor economische ontwikkeling, maar ook 

ontspanning aan inwoners en bezoekers. Het is de uitdaging om alle functies voldoende ruimte te 

geven. 
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Versterken van vitaliteit van dorpsgemeenschappen

Noaberschap zit in het DNA van veel Hardenbergse inwoners. Dit ziet de 

gemeente als basis voor vitaliteit in de kernen. 

De gemeente heeft ingezet op:

• Het inclusiever maken van de samenleving. Hardenberg wil dat alle inwoners mee kunnen 

doen en zet hierop in met een dynamisch actieplan gericht op het ruimen van fysieke en 

sociale barrières.

• Vergroten betrokkenheid van de samenleving bij de eigen leefomgeving. De gemeente

werkt samen met Plaatselijk Belangen. Elk dorp heeft een eigen visie ontwikkeld of wordt 

gestimuleerd met een eigen visie te komen. De gemeente heeft contactfunctionarissen om 

het contact met de Plaatselijk Belangen te onderhouden. Ook de Samen Doen teams spelen 

vanuit het sociaal domein een belangrijke rol in het ondersteunen van zelfredzaamheid van 

inwoners.

• Gebalanceerd voorzieningenbeleid. In het beleid de afgelopen jaren is de gemeente 

uitgegaan van Hardenberg, Dedemsvaart, middelgrote kernen en kleine kernen. Per type 

kern spelen andere doelstellingen en is het publieke belang van een voorziening en daarmee 

de inspanning van de gemeente verschillend. In elke kern een ontmoetingsplek is de 

ondergrens die de gemeente wil bewaken.

• Een goed woningaanbod. Het woonbeleid is gericht geweest op het faciliteren van 

woningbouw bij de kleine en grote kernen op basis van de autonome behoefte, met speciale 

aandacht voor jongeren en ouderen. Er wordt o.a. uitgebreid in Hardenberg (Marslanden II), 

Dedemsvaart (Brandsveen), Gramsbergen, Slagharen, Balkbrug en Bergentheim. De 

woningbouw volgt de grondexploitatie. Daarmee was de flexibiliteit in programmering 

beperkt. 

Versterken van verbindingen

Hardenberg heeft de afgelopen jaren de blik nadrukkelijk ook buiten de 

gemeentegrenzen gericht, voor een goede positionering van de gemeente in een 

tijd van regionalisering en globalisering. De gemeente heeft ingezet op:

• Verbeteren verbindingen autoverkeer. Hardenberg heeft een relatief goede bereikbaarheid 

met de auto, waarbij er weinig tot geen files zijn. Wel is er naar verhouding veel 

vrachtverkeer op de wegen naar Hardenberg door de sterke maakindustrie. De capaciteit 

van het wegennet is vrijwel bereikt. In de afgelopen jaren heeft er een opwaardering van de 

provinciale wegen plaatsgevonden, gericht op het verbeteren van de veiligheid en 

doorstroming.  

• Verbeteren verbindingen treinverkeer. In samenwerking met de Provincie is de 

treinverbinding Hardenberg met Almelo mogelijk gemaakt. De gemeente wil het 

stationsgebied ontwikkelen. Het schetsontwerp is er en in de komende periode wordt het 

gesprek gevoerd met partijen die mogelijk een financiële bijdrage kunnen leveren om het 

plan uit te voeren. Het is nog niet bekend of en wanneer het plan uitgevoerd wordt.



5

• Verbeteren digitale verbondenheid. In samenwerking met de Provincie is ingezet op 

breedband in het buitengebied. 

• Versterken regionale samenwerking. De gemeente heeft een open vizier naar

samenwerking in verschillende regio�s. Ze sluit aan in verbanden die opportuun zijn voor de 

gemeente en participeert onder andere in Kennispoort Regio Zwolle, Dutch TechZone en 

Vechtdal Marketing.

Versterken van duurzaamheid

Verduurzamen is een internationale opgave waar ook Hardenberg aan moet en wil 

bijdragen. De gemeente ziet kansen de energietransitie dienstbaar te maken aan 

economische ontwikkeling en de vitaliteit van de kernen. De gemeente heeft 

ingezet op:

• Bepalen ambitie duurzame energievoorziening. De gemeenteraad heeft besloten dat 30% 

van het energieverbruik in de gemeente in 2030 duurzaam is opgewekt.

• Klimaatadaptatie. Het versterken van duurzaamheid gaat verder dan de kansen pakken van 

de energietransitie. Ook klimaatadaptatie is de afgelopen jaren nadrukkelijk op de agenda 

gekomen. De gemeente treft maatregelen om verwachte problemen als wateroverlast en 

hittestress te voorkomen. 

Versterken van de kracht van ruimte

Natuur en landschap in het buitengebied is bepalend voor het karakter van de 

gemeente. Hardenberg heeft ook ruimte geboden voor gebruik van het 

buitengebied voor economische ontwikkelingen als agrofood, maakindustrie en 

recreatie en toerisme. De gemeente heeft ingezet op:

• Ruimte bieden voor agrofood. In 2012 was Hardenberg landelijk de meest toonaangevende 

gemeente op het gebied van multifunctionele landbouw. De agrarische sector is volop in 

beweging, zowel richting schaalvergroting als richting kleinschalige verbrede landbouw. De 

dynamiek op de markt en teruglopende bedrijfsopvolging leidt tot vrijkomende agrarische 

bedrijfsgebouwen. Het risico is verloedering van het buitengebied. Om hier invulling aan te 

geven heeft de gemeente een rood-voor-rood regeling met gesloten beurs ingesteld. 

• Ruimte bieden voor recreatie en toerisme. De Vecht en het groene buitengebied zijn

aantrekkelijke pijlers voor recreatie van inwoners en bezoekers. Belangrijkste 

uitvoeringsagenda voor de gemeente is het Vechtdal Kompas, met de pijlers voeding, zorg, 

verblijf, de Vecht en promotie van de regio.

• Versterken identiteit en ruimtelijke kwaliteit. Hardenberg kent hele verschillende 

landschappen die haar oorsprong kennen uit stuwwallen, het essen- en kampenlandschap, 

de veenontginning en de heideontginning. Een hoofddoel uit de visienota buitengebied is 

om bij ontwikkelingen de eigen identiteit en ruimtelijke kwaliteit te versterken en de 

verschillende landschapstypen optimaal te gebruiken.
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Vanuit welke perspectief heeft de gemeente Hardenberg de afgelopen jaren gewerkt aan de 

ontwikkeling van Hardenberg?

Voor dit antwoord zijn we met het lezen van beleidsdocumenten en in 26 interviews met 

vakspecialisten op zoek gegaan naar een gemeenschappelijk verhaal in de organisatie. 

Een vollediger uitwerking van keuzes die gemeente de afgelopen jaren heeft gemaakt staat in de 

bijlage. 
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1. Samenleving

Opgave: omgaan met transformatie in kernen

Voorzieningen in kleine kernen staan onder druk. Welke inzet pleegt de gemeente en welke inzet de 

inwoners? Accepteren we de nieuwe werkelijkheid of zetten we in op behoud van voorzieningen? 

Een specifieke voorzieningendiscussie is die rond scholen. Door ontgroening daalt het 

leerlingenaantal in verschillende kernen waardoor bestaansrecht bepaalde scholen onder druk 

komen. Scholen moeten meer samenwerken en maatschappelijk vastgoed komt leeg te staan.  

De centra van Hardenberg en Dedemsvaart worden momenteel ontwikkeld. Door krimp in de 

detailhandel ontstaat er op te vullen leegstand. 

Hoe gaat de gemeente er nu mee om?

Vitale kernen is een van de gouden thema�s waar de afdeling communicatie aandacht aan besteed.

In de toekomstvisie stelt de gemeente dat met een groeiende mobiliteit en schaalvergroting het niet

meer nodig is om overal voorzieningen te hebben. Met name de jongere generatie is gewend om 

voor voorzieningen een stukje te rijden. Vrije tijd en ontspanning horen niet tot de kerntaken van de

gemeente, samen leven en sociale cohesie zijn wel aandachtsvelden voor de gemeente. In de 

woonvisie 2013-2020 staat dat een ontmoetingsplek in een kern de ondergrens is die de gemeente 

wil bewaken. Het type inwoners die het aantrekkelijk vindt in de kernen te wonen verandert 

daarmee ook de komende decennia. De kernen zijn in transformatie. 

De randen van de centra Hardenberg en Dedemsvaart zijn scherp in beeld gebracht, ondernemers 

worden verleid zich centraler in het centrum te vestigen.

De twee centrale kernen zijn Hardenberg en Dedemsvaart. Hardenberg vervult een streekfunctie, 

o.a. met het ziekenhuis. De grote kernen zijn Balkbrug, Gramsbergen, Slagharen en Bergentheim. 

De overige kernen zijn woonkernen. Per type kern spelen andere doelstellingen en is het publieke 

belang van een voorziening en daarmee de inspanning van de gemeente verschillend.

De aantrekkelijkheid van kernen kan de vrijetijdseconomie versterken. Andersom kunnen bezoekers 

voorzieningen exploitabel houden. 

De belangrijkste rol ligt bij de samenleving zelf. De uitvoering verschuift van een gemeentelijke taak

naar de verantwoordelijkheid van bewoners, clubs, verenigingen en instellingen.

Zo is de gemeente in de afgelopen bestuursperiode minder gaan investeren in culturele 

voorzieningen. Een deel van de culturele evenementen is gestopt, omdat de samenleving de 

organisatie ervan niet heeft overgenomen van de gemeente. 

De vakspecialisten van �Onderwijs� hebben de opgave kwalitatief goed onderwijs in de gemeente te 

houden. Schoolbestuurders zijn verantwoordelijk voor hun scholen. De vakspecialisten voeren 

dialoog met de besturen om oplossingen te vinden voor (verwachte) knelpunten.

Wat zijn kansen?

De toekomstvisie is niet uitgewerkt in concreet beleid dat een differentiatie in kernen expliciteert.
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Officieus werken verschillende vakspecialisten wel met een indeling van voorzieningenkern, 

woonkern en plattelandskern. De vakspecialist Wonen leverde onderstaand model aan om inzet van 

de gemeente te bepalen aan de hand van de inzet van de dorpsgemeenschap

Opgave: vergroten zelfredzaamheid van de samenleving

Het aantal ouderen in de gemeente verdubbelt en mensen moeten langer thuis blijven wonen. Een 

opgave voor o.a. �Wonen�, �Wmo� en �RO� is hoe inwoners daartoe in staat gesteld kunnen worden.  

Dit vraagt om toegankelijke woningen en openbare ruimte. 

De hoge mate van noaberschap en sociale cohesie is een kernkwaliteit van de gemeente. 

Tegelijkertijd is eenzaamheid ook in Hardenberg een groeiend probleem en ervaren inwoners een 

drempel beroep te doen op noaberschap van de dorpsgenoten.

Vanuit de optiek van openbare orde en veiligheid en vanuit de optiek van noaberschap ligt een 

opgave hoe kwetsbaardere inwoners met hulpvragen verbonden blijven met meer zelfredzame 

inwoners. Zorg wordt ambulanter geleverd. Mensen komen minder snel in aanmerking voor zorg 

buitenshuis. Ook ouderen blijven langer thuiswonen. Concentratie van hulpvragen kan leiden tot 

een goed aanbod van zorg- en welzijnsvoorzieningen, maar ook tot inefficiënte crisisbeheersing en 

een gebrek aan zorg voor elkaar in de buurt.

Hoe gaat de gemeente er nu mee om?

Het sociaal domein en samen doen teams spelen een belangrijke rol in het ondersteunen van 

zelfredzaamheid van inwoners. In de kernen is overleg jeugd op gang gebracht. In het overleg 

worden problemen besproken en worden vragen van de jeugd betrokken. 

Het sociaal domein ontwikkelt een monitor met data per kern om problematiek beter te kunnen 

monitoren.
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Een van de doelstellingen van de organisatieontwikkeling is meer van buiten naar binnen te werken. 

Wat zijn kansen?

• Het uitbreiden van de monitor sociaal domein met indicatoren uit de fysieke leefomgeving. 

• Doorontwikkelen samenwerking met kernen (Plaatselijk Belangen)

• Ontschotten financiën in sociaal domein

• Versterken preventieve aanpak Samen Doen teams

Resumerend: wat te bespreken in omgevingsvisietraject

• Veranderende rol kernen

• Betekenis van fysieke leefomgeving voor samenlevingsvraagstukken

• Zelfredzaamheid inwoners en samenwerking gemeente en kernen

Ambitie Gemaakte keuzes Te maken keuzes

Omgaan met 

veranderende rol 

kernen

Ontmoetingsplek en bereikbare sportplek in elke 

kern is ondergrens

Hoe differentiëren in aanpak 

tussen de kernen? Meer of 

minder inspanning bij kernen 

met lagere zelfredzaamheid?

De gemeente stuurt er niet op dat het 

voorzieningenaanbod in elke kern in stand blijft, 

wel op bereikbaarheid van voorzieningen 

Aan wat voor 

ontmoetingsplekken is 

behoefte in de kern?

Hardenberg en Dedemsvaart zijn de twee 

voorzieningenkernen. Balkbrug, Gramsbergen, 

Slagharen en Bergentheim zijn woonkernen. De 

andere kernen plattelandskernen. 

Hoe gaan we om met 

specifieke voorzieningen 

onder druk: welke scholen 

gaan samenwerken? Hoe 

gaan we om met 

bibliotheken?
Het centrum van Hardenberg en Dedemsvaart 

wordt ontwikkeld: detailhandel uit de randen, 

toevoeging horeca en werkplekken

Minder maar betere gebouwen voor basisscholen 

in relatie tot demografie en duurzaamheid. 

Gedifferentieerd onderwijsaanbod in stand 

houden in grote kernen.

Bereikbaarheid basisonderwijs garanderen in 

kleine kernen.

Vergroten 

zelfredzaamheid in 

de kernen

De uitvoering verschuift van een gemeentelijke 

taak

naar de verantwoordelijkheid van bewoners, clubs, 

verenigingen en instellingen.

Spreiden van minder 

zelfredzame inwoners?

Monitoren zelfredzaamheid dorpen in monitor 

sociaal domein



10

Relevante beleidstukken

• Sociaal domein monitor
• Communicatie- en marketingvisie 2015 � 2020

• Toekomstvisie 2013-2023

• Visie op 'Kunst en Cultuur'

• Woonvisie 2013-2020

• Gezondheidsnota 2016-2019

• IHP �Stippen op de horizon�
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2. Economie, arbeidsmarkt en onderwijs

Opgave: vergroten van de economische dynamiek in Hardenberg

Economische groei en daarmee een toename van de werkgelegenheid is voor een grensgemeente 

geen vanzelfsprekendheid en vraagt om extra inzet en investering van overheden, onderwijs en 

ondernemers. 

Hardenberg is een typische MKB-regio, met relatief veel familiebedrijven. Innovatie en groei 

werkgelegenheid komt in de gemeente met name vanuit het MKB. 

In 2014 is samen met het werkgeverberaad de economische visie 2020 opgesteld. In deze visie zijn 

de sectoren maakindustrie, vrijetijdseconomie en agrofood, met een cross-over naar zorg 

aangemerkt om te versterken in de gemeente. 

Hoe gaat de gemeente er nu mee om?

Met een mentaliteit van �de kracht van gewoon doen� heeft de gemeente tijdens crisistijd zoveel 

mogelijk kansen willen pakken door ondernemers de ruimte te geven. Het versterken van de 

economie is een topprioriteit van de gemeente om levendig te blijven. Het wordt als voorwaarde 

gezien om aantrekkelijk te blijven voor jongeren. 

De ambitie voor vrijetijdseconomie in Hardenberg is om de economische waarde van de 

vrijetijdssector verder te versterken door meer gasten en bezoekers, meer bestedingen van dag- en

verblijfstoeristen en groei in werkgelegenheid. Dat vraagt om innovatie, koploperschap, 

professionalisering en profilering.

In Hardenberg zetten we in op versterking van de (verblijfs-)recreatieve functie, toeristische 

gastvrijheid, imago en promotie, bevorderen van de recreatieve mogelijkheden en stimulering van 

cross overs. Op verschillende schaalniveaus (Hardenberg-Vechtdal/Reestdal-Regio Zwolle-

Overijssel) geven we hier uitvoering aan. Belangrijkste uitvoeringsagenda is het Vechtdal Kompas, 

waarin 5 pijlers zijn opgenomen: voeding/smaak, zorg, verblijf , water (de Vecht) en organisatie ( 

regiobranding). Wereldwijd groeit de toeristische markt sterk. De binnenlandse markt stabiliseert of 

kent zelfs licht krimp.

Aandachtspunten van de gemeente op het gebied van vrijetijdseconomie zijn

• Faciliteren van ondernemers met kennisprogramma�s, productontwikkeling, vernieuwing 
bedrijfsvoering, cross-overs, nieuwe doelgroepen, ruimtelijke mogelijkheden.

• Verbinden vraagstukken ondernemers met onderwijs: o.a. voor de thema�s toekomstige 
arbeidsmarkt, kennis en gastheerschap 

• Verzadigingsverschijnselen van de markt. Kampeeranimo neemt af
• Optimaliseren branding en infovoorziening

• Fysieke ontsluiting gebied
• Sterke concurrentie van toeristische gebieden

• Leegstand 
• Veroudering en verloedering vakantieparken 

• Aansluiten bij de spreekwoordelijke �metrolijnen� die door het land zijn aangelegd met 
toeristische routes. 
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Agrofood kent twee sporen. Spoor 1 is de grootschalige productie voor de wereldmarkt. Spoor 2 is 

het kleinschalig produceren voor een lokale markt. 

Om ruimte te bieden aan een kwalitatief hoogwaardige maakindustrie is voldoende technisch 

personeel en ruimte voor fabrieken nodig. 

Op �Broeklanden Zuid� wordt een nieuw bedrijventerrein van 23 hectare gefaseerd ontwikkeld.

De economische uitvoeringsagenda stelt de volgende opgaven:

• Creëren van werkgelegenheid (en daarmee verlaging van de werkloosheid)

• Aanwas bedrijvigheid door startersondersteuning

• Behoud en verbeteren van menselijk kapitaal

• Versterken regionale samenwerkingsverbanden

• Profilering

In onderstaande afbeelding staan de economische speerpunten van de gemeente samengevat:



13

Wat zijn kansen?

• De vrijetijdseconomie groeit landelijk en wereldwijd sterk. Ondernemers in de 
vrijetijdssector hebben ruimte nodig om snel in te kunnen spelen op veranderende trends in 
de markt. Door het vergunningsproces te versoepelen kunnen ondernemers flexibel kansen 
pakken. 

• Er liggen kansen in het aantrekken van meer internationale toeristen, met name uit 
Duitsland en Vlaanderen. Het seizoen kan verlengd worden met zorgtoerisme. Een cross-
over tussen zorg en recreatie en toerisme is hiervoor nodig.

• Een opgave is HBO te verbinden met het lokale bedrijfsleven. HBO Dronten, Windesheim en 
Saxion zijn kansrijke samenwerkingspartners. 

Opgave: vergroten werkgelegenheid in de gemeente

Momenteel zitten we in een hoogconjunctuur, maar het baanperspectief voor mensen met laag 

opleidingsniveau verslechtert naar verwachting de komende jaren door automatisering en 

toenemende complexiteit van werk. Een dilemma is of Hardenberg zich verder moet profileren als 

MBO-gemeente, of dat ze inzet moet plegen meer HBO-werkgelegenheid in de gemeente te 

krijgen.

Een visie op welke werkgelegenheid bedrijven genereren ontbreekt. Zo levert opschaling in de 

landbouw wel een groei van de economie op, maar weinig nieuwe banen. Het aantal banen in 

detailhandel, transport en logistiek neemt landelijk af het komende decennium. 

Er is een mismatch tussen beschikbare vacatures en de competenties van mensen in de bijstand. 

Ondernemers in de vrijetijdseconomie hebben moeite voldoende personeel te vinden. 

Een groot deel van de nieuwkomers in de bijstandspopulatie zijn statushouders. Een opgave is hen 

deel te laten nemen aan de lokale economie.

Hoe gaat de gemeente er nu mee om?

Werk & Inkomen heeft als opgave inwoners met afstand tot de arbeidsmarkt te bemiddelen tot 

werk.

Op lokaal niveau richt Startershuis Doen zich op het maximaal ondersteunen van de startende 

ondernemers en het Ondernemershuis voor het Vechtdal op de gevestigde ondernemers. 

Hardenberg is een actieve partner binnen het samenwerkingsverband regio Zwolle. Onderdeel 

hiervan is Kennispoort regio Zwolle, die eveneens verantwoordelijk is voor de ondersteuning van 

innovatieve ondernemers. De gemeente Hardenberg is tevens een samenwerkingsverband voor de 

economische structuur aangegaan met de gemeenten Hoogeveen, Coevorden en Emmen. 

Wat zijn kansen?

• Het verbinden van acquisitie, uitgifte gronden en de woonvisie met het oog op 
werkgelegenheid.

• Intern sterkere samenwerking Werk & Inkomen, Economie en accountmanagers. Versterken 

regionale samenwerkingsverbanden om economie en werkgelegenheid te vergroten. 
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• Op papier lijken er kansen te liggen door te verbinden we met de Duitse arbeidsmarkt. Maar 
in de praktijk blijkt de grens hard en komt samenwerking moeilijk tot stand. 

Opgave: profileren van de gemeente Hardenberg als aantrekkelijk gebied voor inwoners, ondernemers 

en bezoekers

Door technologische ontwikkelingen in mobiliteit zullen recreanten en werknemers zich in de 
toekomst makkelijker en sneller kunnen verplaatsen. Wat maakt Hardenberg dan een interessante 
vestigingsplek? Hoe kunnen we het gebied sterker profileren? 

Voor bezoekers is de eerste kennismaking met de gemeente vaak in het centrum van Hardenberg of 
Dedemsvaart. De samenhang in die centra kan verbeteren. De leegstand in het centrum geeft 
kansen hier strategische keuzes in te maken.  

Hoe gaat de gemeente er nu mee om?

Verschillende sectoren werken aan de identiteit en uitstraling van het gebied. Een opgave is hoe we 
een integraal verhaal van de gemeente kunnen uitdragen dat aantrekkelijk is voor investeerders. 
Kunnen we een focus benoemen voor heel de gemeente Hardenberg? 

Wat zijn kansen?

• Verbinden van onze economie met de Vecht en cultuurhistorische eigenschappen.

• Actieve grondpolitiek voeren om meer ondernemers naar de gemeente trekken

• Invulling economische zones uit visienota buitengebied (Langs N34 en N343) is niet van de 
grond gekomen. Willen we hier nog op inzetten?

Resumerend: wat te bespreken in het Omgevingsvisietraject?

• Inbreng onderwijs-arbeidsmarktperspectief op ruimtelijk-economische keuzes
• Hoe profileren we het gebied als aantrekkelijk voor ondernemen?

• Hoe sluiten we aan op de economische ambities in de regio

Ambitie Gemaakte keuzes Te maken keuzes

Vergroten van de 

economische dynamiek

Speerpunten agrofood, 

maakindustrie en 

vrijetijdseconomie

Profileren als MBO gemeente 

of juist werkgelegenheid voor

HBO+ acquireren?

Ruimte bieden aan 

ondernemers, niet te strikte 

regelgeving

Ontwikkelen Broeklanden 

Zuid

Vergroten werkgelegenheid 

in de gemeente

Versterken regionale 

samenwerkingsverbanden

Sturen op type 

werkgelegenheid? 

Opschalen landbouw?

Versterken samenwerking met 

Duitse arbeidsmarkt?
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Profileren gemeente als 

aantrekkelijk gebied

Uitdragen van streekfunctie 

Hardenberg

Invulling economische zones 

uit visienota buitengebied 

(Langs N34 en N343)?

Stimuleren investeringen 

bedrijfsleven en overheden

Hoe zorgen we voor een meer 

samenhangend verhaal van de 

hoofdkernen?

Inspelen op cultuurhistorische 

kenmerken?

Hoe om te gaan met 

leegstand?

Relevante beleidstukken

• Economische visie 2020 
• Economische uitvoeringsagenda

• Ruimtelijk economische ontwikkelingsagenda

• Toekomstvisie 2013-2023

• Communicatie- en marketingvisie 2015 � 2020

• Woonvisie 2013-2020

• Bedrijventerreinenvisie 2011
• Detailhandelsstructuurvisie

• Monumenten
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3. Verbondenheid 

Opgave: verbeteren bereikbaarheid van en binnen de gemeente

Bereikbaarheid van voorzieningen en werkgelegenheid is belangrijk voor de aantrekkelijkheid van 

kernen. Hardenberg heeft een relatief goede bereikbaarheid met de auto, met weinig files. Wel is er 

naar verhouding veel vrachtverkeer op de wegen naar Hardenberg door de sterke maakindustrie. De 

grens van welke belasting het wegennet aankan is bereikt. Bij verdere groei van vrachtverkeer is 

meer onderhoud aan wegen nodig. Voor niet-autobezitters vormt de bereikbaarheid van de kernen 

een probleem. Zonder auto is de bereikbaarheid van grote delen van de gemeente slecht. De grens 

voor uitbreiden treinverkeer is bereikt op de Vechtdallijnen. Treinen worden maximaal gebruikt, 

zeker door scholieren. Busvervoer is moeilijk financieel rendabel te exploiteren. Hoe kan de 

bereikbaarheid voor niet-autobezitters op innovatieve wijze verbeterd worden? 

Momenteel voert een groep inwoners actie tegen de nieuwe aanvliegroutes van vliegveld Lelystad.

Hoe gaat de gemeente er nu mee om?

Peter Snijders is bestuurlijk trekker van de strategische infrastructuur opgave in de regio Zwolle.

Wat zijn kansen?

• Een visie op bereikbaarheid in het tijdperk van zelfrijdend vervoer is nodig. Het anticiperen 
op de mobiliteit van morgen geeft de kans leefbaarheid als uitgangspunt te nemen.

• Verkeer integraal onderdeel maken van wonen, werken en gezondheid.

Opgave: verbeteren van de digitale verbondenheid

De grote vraagstukken van de toekomst vragen om innovatieve en vaak hoogtechnologische 

oplossingen. Of het nou gaat om het klimaat (voorbereid zijn op extreme weersomstandigheden), 

energie en demografie (afnemende beroepsbevolking en vergrijzing), of welvaart en welzijn 

(inclusief gezondheid). Het verbinden van technologische mogelijkheden met de maatschappelijke 

vraagstukken is een opgave voor de gemeente. 

Hoe gaat de gemeente er nu mee om?

Momenteel wordt een informatievisie ontwikkeld welke informatie zinvol is te verzamelen en hoe 

de gemeente meer datagedreven kan werken. Door het beschikbaar stellen van informatie kan 

participatie bevorderd worden, omdat het vooraf duidelijker is wat kan en wat niet. Daarin moet nog 

wel bepaald worden hoe de gemeente dit aanpakt en welke informatie beschikbaar ze beschikbaar 

wil stellen. Het Digitaal Stelsel Omgevingswet biedt mogelijkheden om informatie te delen. Het 

DSO moet nog ontwikkeld worden. Van de gemeente vraagt het op elkaar aangesloten systemen en 

onderhoud zodat de informatie niet veroudert.

Een opgave is hoe de dienstverlening te digitaliseren. Door digitalisering verdwijnt het 

gestandaardiseerde werk en blijft maatwerk over. Publieksservice wil de fraudegevoelige aanvragen 

blijven controleren. Wat is te standaardiseren? 
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Wat zijn kansen?

• Het opslaan van duurzaam opgewekte energie en slim distribueren in wijken en buurten.
• Inzet van technologie en informatie om mensen langer thuis te laten wonen.

Opgave: verbeteren verbinding tussen overheid en samenleving

De rol van overheden verandert naar één van de partijen in een netwerksamenleving. Om meer 

ruimte te geven aan ontwikkelingen in de samenleving wil de gemeente meer vergunningsvrij 

toestaan. Welke regels de gemeente wil loslaten is niet bepaald. 

Hoe gaat de gemeente er nu mee om?

Communicatie is bezig met hoe social media strategisch in te zetten voor communicatie met de 

samenleving.  

Om de betrokkenheid van de samenleving bij de eigen leefomgeving te vergroten wordt 

samengewerkt met Plaatselijk Belangen. Elk dorp heeft een eigen visie of wordt gestimuleerd met 

een eigen visie te komen. De gemeente heeft contactfunctionarissen om het contact met de 

Plaatselijk Belangen te onderhouden. Verschillende vakspecialisten vinden het onduidelijk hoe de 

dorpsvisies te verbinden met het sectorale beleid. Een opgave is het lokaal overleg met de kernen te 

versterken. 

Vanuit het sociaal domein worden in Samen Doen teams verbindingen gemaakt in de kernen. De 

teams werken vraaggericht vanuit perspectief van inwoners. Een opgave van de teams is preventie 

te organiseren.

Wat zijn kansen?

• Het gebruiken van informatie en data om de effectiviteit van het gemeentelijk handelen te 
evalueren.

• Is er een verbinding te maken tussen de Samen Doen teams en de Ruimtelijke Kwaliteit 
teams?

• Hoe versterken we overheidsparticipatie en uitnodigingsplanologie?

Resumerend: wat te bespreken in het Omgevingsvisietraject?

• Hoe verbinden we de Omgevingsvisie met de informatievisie?

• Hoe verbinden we de Omgevingsvisie met de dorpsvisies?

• Hoe kunnen technologische ontwikkelingen ten dienste staan van onze maatschappelijke 
vraagstukken? 

Ambitie Gemaakte keuzes Te maken keuzes

Verbeteren bereikbaarheid 

van en binnen de gemeente

Bereikbaarheid van 

voorzieningen is een 

aandachtspunt voor de 

gemeente

Hoe verbeteren we interne en 

externe bereikbaarheid voor 

inwoners en bezoekers zonder 

auto?
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Bereikbaarheid is een drijfveer 

voor de economische 

ontwikkeling

Wat betekent zelfrijdend 

vervoer de economie en 

bereikbaarheid van de 

gemeente Hardenberg

Verbeteren digitale 

verbondenheid

Ontwikkelen informatievisie 

op datagebruik gemeente

Visie op wat technologische 

ontwikkelen betekenen voor 

maatschappelijke 

vraagstukken

Hoe gebruiken we informatie 

om de effectiviteit van 

gemeentelijk handelen te 

evalueren?

Verbeteren verbinding 

overheid en samenleving

Samenwerken met Plaatselijk 

Belangen
Hoe versterken we 

overheidsparticipatie en 

uitnodigingsplanologie?

Wat vergunningsvrij?

Verbinden Samen Doen teams 

met ruimtelijk kwaliteit team?

Wat is de status van de 

dorpsvisies?

Relevante beleidstukken

• Informatievisie (in ontwikkeling)
• Economische visie 2020 

• Toekomstvisie 2013-2023

• Communicatie- en marketingvisie 2015 � 2020

• Woonvisie 2013-2020
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4. Ruimte en Wonen 

Opgave: verdelen (beperkt beschikbare) ruimte in het buitengebied

Het buitengebied maakt een groot deel uit van het grondgebied van de gemeente Hardenberg. Het 

buitengebied is de voortuin van Zwolle en kent veel diversiteit: kleinschalige en grootschalige 

agrarische activiteiten, maar ook toerisme en wonen. Niet iedereen die gebruikmaakt van het 

buitengebied betaalt er evenredig voor. De verschillen tussen agrarisch gebruik en natuurwaarden 

worden groter. 

Hoe gaat de gemeente er nu mee om?

Een hoofddoel uit de visienota buitengebied is op duurzame en efficiënte wijze ruimte scheppen 

voor ruimtevragende functies. Dit vraagt een nadere uitwerking: welke ontwikkelingen zijn er 

gaande, in welke gebieden welke ontwikkeling mogelijk is en hoe zijn de verschillende functies met 

elkaar te combineren? Dit speelt op meerdere schaalniveaus. Een genoemd dilemma is het 

vasthouden van agrarische bedrijven versus ruimte bieden voor nieuwe combinaties voor 

bijvoorbeeld wonen-zorg. Welke groep krijgt waar prioriteit? Een ander genoemd voorbeeld is het 

verdwijnen van houtwallen. Deze keuzes kunnen gebiedsgericht gemaakt worden.

�Vitaal buitengebied� is een van de gouden thema�s voor de afdeling communicatie. 

Wat zijn kansen?

De ruimte in het buitengebied biedt kansen om ontwikkelingen plek te geven.

Opgave: faciliteren van veranderingen in de landbouw 

Een verdere scheiding in het buitengebied van Hardenberg vindt plaats tussen boeren. Enerzijds is 

er de groep die produceert voor de wereldmarkt, en daarbij innoveert, opschaalt en intensiever te 

werk gaat. Door efficiëntere, circulaire productie werken zij aan minder uitstoot en een meer 

duurzame vorm van productie. Hoe gaan we om met het spanningsveld tussen grootschalig boeren 

in kleinschalig landschap? Anderzijds is er de groep die kleinschalig, biologisch produceert voor een 

meer lokale markt. Zij spelen in op trends in de markt als dierenwelzijn, biologische productie en 

gezondheid.

Agrariërs ervaren dat het draagvlak onder inwoners voor intensieve veehouderij afneemt, waarmee 

hun �license to produce� onder druk staat.

Hoe gaat de gemeente er nu mee om?

De dynamiek op de markt en teruglopende bedrijfsopvolging leidt tot vrijkomende agrarische 

bedrijfsgebouwen. Het risico is verloedering van het buitengebied. Om hier invulling aan te geven 

geldt in Hardenberg een rood-voor-rood regeling met gesloten beurs. Deze benadering sluit aan bij 

het provinciale beleid. De uitvoering kan voor dilemma�s zorgen. Is het vanuit identiteit en 

gezondheidsperspectief bijvoorbeeld wenselijk dat er woningen komen in het buitengebied? 
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Wat zijn kansen?

• In 2012 was Hardenberg landelijk de meest toonaangevende gemeente op het gebied van 
multifunctionele landbouw, wil de gemeente daarop blijven inzetten?

• Het beoordelen van de ontwikkeling van intensieve veehouderij vanuit 
gezondheidsperspectief. 

Opgave: versterken van ruimtelijke kwaliteit en natuurwaarden in gebieden

Hardenberg kent hele verschillende landschappen die haar oorsprong kennen uit stuwwallen, het 

essen- en kampenlandschap, de veenontginning en de heideontginning. Ondanks schaalvergroting 

en mechanisatie zijn de landschappen nog grotendeels te herkennen en blijven deze de basis 

vormen voor een gebiedsgerichte benadering. 

Cultuurhistorische elementen in de gemeente zijn: de Ommerschans, de (beschermde) 

dorpsgezichten Oud-Avereest en Rheeze, het landgoed de Groote Scheere, de Loozense linie, de 

Venebrugger Schans, de wijkenstructuur. Ommerschans is gedocumenteerd en in proces voor 

aanwijzing als werelderfgoed.

Hoe gaat de gemeente er nu mee om?

Een hoofddoel uit de visienota buitengebied is de eigen identiteit en ruimtelijke kwaliteit te 

versterken.  Een opgave is de gemeentelijke doelen op het gebied van omgevingskwaliteit te 

verbinden met economische ontwikkeling en de leefbaarheid op het platteland te behouden. 

Het bestaande beleid biedt hiervoor al 

handvatten. Zo is in de �structuurvisie 

kwaliteitsimpuls landschap� een 

systematiek en kader beschreven voor 

nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in 

relatie tot landschappelijke kwaliteit. 

De afbeelding rechts toont de 

verschillende landschappen van 

Hardenberg, elk met een eigen 

identiteit.

De Welstandsnota beschrijft de 

kwaliteiten van de kernen.

Een deel van de medewerkers ziet kansen om ontwikkelingen in vroegtijdiger stadium te wegen op 

de onderscheidende kenmerken van gebieden. Anderen zijn bang ontwikkelingen te remmen. 

Wat zijn kansen?

• Het inzetten van cultureel erfgoed voor profilering en het verbinden ervan met wonen, 

werken, recreatie en toerisme. 

• Het aanwijzen van gebieden als monumenten.

• Hoe duidelijker inzicht in de gemeentelijke ambities, hoe sneller ambtenaren een rol kunnen 
pakken bij initiatieven. 



21

• De gemeente heeft een ruimtelijk kwaliteitsteam. In interviews werd aangegeven dat er 
mogelijk kansen liggen om beoordeling van de ruimtelijke kwaliteit te koppelen aan 
verbetering van de sociale kwaliteit. 

• Versterken van de stedenbouwkundige samenhang in wat wordt gebouwd in de gemeente 
Hardenberg. 

Opgave: verbinden van ons ruimtelijke woonbeleid aan onze sociaaleconomische doelstellingen

In de woonvisie 2013-2020 wordt de volgende woonmissie genoemd: �de gemeente Hardenberg wil 

een landelijke en groene gemeente blijven waar het duurzaam en veilig wonen is in een 

woonomgeving die heel, schoon, veilig en toegankelijk is. Hardenberg vervult een belangrijke 

regionale functie op het gebied van wonen, werken en voorzieningen. De gemeente biedt allereerst 

aan de eigen inwoners voldoende woonmogelijkheden, waarbij de aandacht vooral uitgaat naar 

jongeren, hulpbehoevenden en mensen met een laag inkomen. Daarnaast biedt de gemeente 

voldoende woningen voor mensen van buiten Hardenberg die hier willen komen wonen, werken en 

recreëren. De gemeente streeft er naar om een energieneutrale gemeente te zijn, de 

woningvoorraad vormt hierbij een belangrijke factor.

De functie van woningen is aan het veranderen. De woonfunctie blijft, maar daarnaast hebben 

woningen steeds vaker andere tijdelijke functies: (tele)werken, energie opwekken, vakantieverhuur 

via AirBnB, aanbouw van kangoeroewoningen voor mantelzorg, etc. Anderszijds willen mensen 

permanent in vakantiewoningen wonen. Dat laatste is nu een onderwerp van discussie met de 

samenleving.

De behoefte aan tijdelijke woonruimte neemt toe: arbeidsmigranten, vluchtelingen, mensen die 

tussen 2 koopwoningen in zitten.

Hoe gaat de gemeente er nu mee om?

Het beleid is gericht op het faciliteren van woningbouw bij de kleine en grote kernen op basis van de 

autonome behoefte, met speciale aandacht voor jongeren en ouderen. Bij voorkeur via inbreiding. 

Op de korte termijn wil de gemeente de woningbouwproductie versnellen. Dit heeft gunstige 

effecten op de prognoses en investeringsmogelijkheden. Er wordt o.a. uitgebreid in Hardenberg 

(Marslanden II), Dedemsvaart (Brandsveen), Gramsbergen, Slagharen, Balkbrug en Bergentheim. 

De prijs van veel gronden in bezit van de gemeente is afgewaardeerd in crisistijd en bewust niet 

verkocht. De risico�s liggen daarom laag en de kans is groot dat de gemeente winst gaat maken met 

verkoop van gronden. Er ligt ruimte voor actieve grondpolitiek. Dit jaar wordt herijkt of de 

grondprijs in Hardenberg omhoog kan en of Hardenberg zich daarmee niet uit de markt prijst ten 

opzichte van goedkopere buurgemeenten als Coevorden. 

Wat zijn kansen?

• Op de korte termijn wordt groei van de woningvraag en voorraad verwacht, op de lange 
termijn is dit onzeker. Daarbij is de vraag of er in de toekomst delen van kwetsbare wijken 
�uitvallen�. Is er dan voldoende budget voor onderhoud van zwakke delen in de 
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woningvoorraad. Een idee om dit op te vangen is een vitaliteitsfonds, waarin winst op korte 
termijn wordt gereserveerd voor mogelijke problemen op de lange termijn. 

• De woningvoorraad moet verduurzaamd worden en flexibel gebruik woningen moet 
gefaciliteerd worden (thuiswerken, energieproductie, vakantieverhuur via AirBnB, etc.).

• In het buitengebied kan ruimte geboden worden aan woonzorgcombinaties.

• Convenanten afsluiten bij Plaatselijk belangen over woningbouwlocaties.

• Faciliteren van tijdelijk wonen

Resumerend: wat te bespreken in het Omgevingsvisietraject?

• Bepalen afwegingskader(s) in het spanningsveld tussen het bieden van maximale ruimte aan 
een initiatief en het streven naar (meer) ruimtelijke kwaliteit. Bepalen keuze per thema of 
gebied binnen de volgend extremen: 

• zo min mogelijk kaders. Dit biedt ruimte, om maximaal mee te kunnen denken met 
alle initiatieven. 

• duidelijke kaders vastleggen. Wanneer een initiatief niet past in de lokale 
afwegingskaders wordt overlegd met welke aanpassing of onderbouwing het 
initiatief wel binnen de kaders kan passen. Dit draagt bij aan een integrale 
benadering. Alleen initiatieven worden ontplooid die de omgeving verbeteren. 

• Werken we in de omgevingsvisie gebiedsgericht of themagericht?
• Op welke wijze verankeren we de gebiedskwaliteiten in de Omgevingsvisie? 

Ambitie Gemaakte keuzes Te maken keuzes

Verdelen ruimte in het 

buitengebied

Ruimte bieden voor zowel 

inwoners, natuur en 

ondernemers

Wie krijgt waar ruimte? Maken 

we generieke of 

gebiedsgerichte keuzes?

Faciliteren veranderingen 

landbouw

Vrijkomende agrarische 

bedrijfsbebouwing opruimen 

met een rood-voor-rood met 

gesloten beurs

Welk type agrarisch gebied 

willen we hebben? Innovatief 

en voor de wereldmarkt,  

kleinschalig en biologisch of 

vooral de multifunctionele 

landbouw?

Welke afweging maken we 

rondom gezondheid: hoeveel 

ruimte voor intensieve(re) 

landbouw?

Versterken ruimtelijke 

kwaliteiten en 

natuurwaarden

Economische ontwikkelingen 

koppelen aan versterken van 

ruimtelijke kwaliteit

Hoe kunnen we cultureel 

erfgoed benutten en daarmee 

functie en plek versterken? 

Welke kaders hanteren om 

ruimtelijke kwaliteit vast te 

leggen? Ruimtelijke kwaliteit 

koppelen aan sociale 

kwaliteit?

Verbinden woonbeleid met Aandacht in woningbouw voor Hoe anticiperen we op 
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sociaaleconomische 

doelstellingen

jongeren, hulpbehoevenden 

en mensen met een laag 

inkomen

toekomstige verslapping van 

de woningmarkt, met name in 

minder aantrekkelijke wijken?

Woningen aanpassen om de 

energieambities te behalen

Welke kaders meegeven voor 

flexibel gebruik van woningen 

(werken, AirBnB, etc.?)
Focus op inbreiding

Actieve grondpolitiek voeren?

Meer stedenbouwkundige 

samenhang nastreven?
Externe groei opvangen in 

Hardenberg en Dedemsvaart. 

In overige kernen alleen 

autonome groei gefaciliteerd. 

Relevante beleidstukken

• Visienota Buitengebied 

• Beeldkwaliteitsplannen

• Bestemmingsplan Buitengebied
• Beleidsregel binnen- en buitenplanse afwijkingen Wabo

• Beleidsnotitie Rood voor Rood met gesloten beurs (2006)
• Beleidsnotitie afwijken van ruimtelijk plan

• Ruimtelijk economische ontwikkelingsagenda

• Structuurvisie kwaliteitsimpuls landschap (niet vastgesteld)

• Structuurvisie Detailhandel

• Structuurvisie Vechtpark

• Structuurvisie Bedrijvenpark Heemserpoort
• Structuurvisie Bedrijventerreinenvisie

• Structuurvisie Gezondheidspark
• Structuurvisie Marslanden fase II

• Structuurvisie Dedemsvaart
• Structuurvisie Herprogrammeren Woningbouw

• Structuurvisie Woningbouwlocaties

• Toekomstvisie 2013-2023

• Woonvisie 2013-2020
• Nota grondexploitatie 2018

• Welstandsnota
• Landschapsontwikkelingsplan
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5. Gezondheid 

Opgave: het bieden van een gezonde leefomgeving aan onze inwoners en bezoekers 

De openbare ruimte kan stimuleren tot een gezondere leefstijl: prikkelen tot meer beweging, 

minder luchtvervuiling, minder geluidshinder, etc. 

Een opgave is het gezondheidsperspectief mee te nemen in ruimtelijk-economische afwegingen. Dit 

pleit voor gebiedsindeling met strengere en zwakkere normen dan nu. Zo kan voorkomen worden 

dat een zorgboerderij of recreatieplas naast een intensieve veehouderij wordt ontwikkeld of dat 

ontwikkelingen niet van de grond komen door te strenge eisen. 

Volgens de ladder voor duurzame verstedelijking gaat inbreiding voor uitbreiding. Dit beperkt 

Hardenberg van de vele ruimte gebruik te maken. Inbreiding levert tevens problemen op met 

hittestress en wateropvang. 

Riolering en ondergrond zijn een belangrijke voorwaarde voor een gezonde leefomgeving. Uit de 

gemeentelijke bodemkwaliteitskaart blijkt, dat in het buitengebied nagenoeg geen diffuse 

verontreinigingen voorkomen. Afgezien van eventuele lokale verontreinigingen is het buitengebied 

schoon. 

Hoe gaat de gemeente er nu mee om?

Een gezonde omgeving en een grote bewustzijn van het effect van leefstijl op gezondheid staan in 

de gezondheidsnota 2016-2019 centraal. De nota vraagt aandacht voor gezondheidsproblemen 

door overgewicht en alcoholgebruik. Preventie en voorlichting zijn centrale middelen die ingezet 

worden. Een doelstelling in het gezondheidsnota is dat er vanuit gezondheid wordt meegedacht aan 

de Omgevingsvisie. In het interview met �Cultuur� stelden de vakspecialisten voor het culturele 

perspectief mee te nemen bij keuzes over de fysieke leefomgeving. De verbinding is intern nog niet 

gemaakt. 

Het externe veiligheidsbeleid maakt naast de uitwerking in gebieden binnen de gemeente 

Hardenberg ook onderscheid in bestaande en nieuwe situaties. Voor nieuwe situaties zijn de eisen 

aangepast en per gebiedstype uitgewerkt voor het plaatsgebonden risico en het groepsrisico.

Wat zijn kansen?

• Zorgtoerisme is een van de pijlers van vrijetijdseconomie. Het landelijke karakter van de 
gemeente Hardenberg biedt een goede omgeving voor herstel. 

• Door het gebruik van data kan nauwkeuriger worden bepaald welke gezondheidseffecten 
waar plaatsvinden. Via een app als Strava kan bijvoorbeeld in kaart gebracht worden van 
welke officiële en officieuze hardlooproutes inwoners gebruik maken. 

Opgave: een inclusieve, toegankelijke samenleving 

Naar verwachting neemt door de vergrijzing het aantal mensen met een beperking in de gemeente 

toe. De VN heeft in 2016 een verdrag voor rechten van mensen met een beperking geratificeerd. In 
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het verdrag staat de openbare ruimte en openbare gebouwen toegankelijk moeten zijn voor mensen 

met een beperking. 

Hoe gaat de gemeente er nu mee om?

Het Hardenbergs beleid is dat alle inwoners in een inclusieve, diverse samenleving mee kunnen 

doen. De gemeente Hardenberg ziet een toegankelijke openbare ruimte als voorwaarde voor een 

zelfredzame samenleving. 

Resumerend: wat te bespreken in het Omgevingsvisietraject?

• Hoe maken we een gezonde leefomgeving en toegankelijkheid een onderdeel van de 
afweging voor ruimtelijk-economische keuzes en te maken gebiedsindeling?

Ambitie Gemaakte keuzes Te maken keuzes

Het bieden van een gezonde 

leefomgeving aan onze 

inwoners en bezoekers 

Samenwerken gezondheid en 

ruimtelijke domein 

Wil de gemeente meer 

differentiëren door in 

bepaalde gebieden strengere 

eisen stellen op gebied van 

externe veiligheid, geluid en 

milieu en in andere gebieden 

meer vrijheid te bieden?

Een inclusieve, toegankelijke 

samenleving

Een toegankelijke openbare 

ruimte is een voorwaarde voor 

een zelfredzame samenleving

Welke aanpassingen van de 

openbare ruimte en openbare 

gebouwen voor mensen met 

beperking zijn nodig?

Relevante beleidsstukken

• Gezondheidsnota 2016-2019

• Geurverordening
• Nota externe veiligheid

• Recreatiebeleid 
• Rioleringsplan

• Woonvisie
• Rapport RIVM: intensieve veehouderij en gezondheid omwonenden
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6. Duurzaamheid, Water & Groen

Opgave: invullen van onze duurzaamheidsdoelstellingen

De gemeente heeft zichzelf ten doel gesteld de energievoorziening te verduurzamen. Een 

energieneutraal Hardenberg is de doelstelling van het meerjarenprogramma Duurzaam 

Hardenberg. 

Een discussie vindt plaats over duurzame productie in de landbouw en het gebruik van 

gewasbeschermingsmiddelen. 

Hoe gaat de gemeente er nu mee om?

Hardenberg heeft zijn ambities op het gebied van duurzame energie vastgesteld 

in het raadsbesluit �Energietransitie Hardenberg: 20% duurzame energie in 2023 en 30% duurzame 

energie in 2030.

Deze doelstelling moet ingevuld worden door keuzes in welke alternatieve bronnen aangewend 

worden, waar en op welke schaal. Geven we ruimte aan zonneparken, windparken of richten we ons 

op meer kleinschalige en lokale energiebronnen? De duurzaamheidsambities van Hardenberg zijn 

niet haalbaar zonder windenergie op te gaan wekken. 

De discussie waar de duurzaamheidsdoelstelling ingevuld kan worden moet nog worden gevoerd. 

Ten behoeve van de besluitvorming daarover is een afwegingskader opgesteld, op basis waarvan de 

gemeenteraad een besluit kan nemen over projecten. Een soort van �meetlat�. 

De randvoorwaarden zijn:

� Ruimtelijke inpassing en kwaliteit

� Bijdrage aan de gemeentelijke doelstellingen

� Ruime mogelijkheden voor lokaal eigenaarschap

� Proces en procedure gericht op acceptatie, participatie en betrokkenheid omgeving 

� Bijdrage aan de omgeving (b.v. in gebiedsfonds)

Wat zijn kansen?

• Er ligt een groot gebied tussen Bergentheim en Kloosterhaar waar windenergie past. Volgens de 
landschapsidentiteitskaarten past windenergie daar ook ruimtelijk in het landschap. 

• Nieuwe samenwerkingsvormen met inwoners in energieopwekking kunnen leiden tot grotere 
zelfredzaamheid in de kernen. Bijvoorbeeld door energie gratis terug te leveren aan inwoners of 
minderbedeelden.

• De komende jaren worden diverse innovaties op het gebied van duurzaamheid verwacht. Denk 
bijvoorbeeld aan het plaatsen van oplaadpalen voor elektrische auto�s, maar ook aan nieuwe 
middelen voor milieubeheer. Zo kunnen drones helpen om weidevogels te beschermen of om 
fijnstof te meten. Slimme parkeeroplossingen kunnen het aantal benodigde parkeerplaatsen 
verminderen in de gemeente. Parkeerplaatsen zijn een onderdeel van de verstening van de 
gemeente. De verstening leidt tot hittestress.
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Opgave: een duurzaam ingericht watersysteem 

Het klimaat verandert en dat heeft invloed op de kwaliteit van onze leefomgeving. De verandering 

vindt deels plaats op mondiale schaal, maar ook lokaal als gevolg van ruimtelijke ontwikkelingen 

(bebouwen, ontwateren, wijzigen groenstructuur, etc.). Regenbuien worden heftiger. Dit moet 

opgevangen worden. Voldoende groen en water is nodig om hittestress tegen te gaan. 

Het water speelt een belangrijke rol binnen Hardenberg. Binnen de gemeente stroomt een aantal 

oppervlaktenwater, zoals de Vecht, die het landschap karakteriseren en structureren. 

Hoe gaat de gemeente er nu mee om?

Het beleid voor water is vastgelegd in het Waterplan Hardenberg (2008). De visie voor 2020 is: het 

stedelijk watersysteem is duurzaam ingericht op de toekomstige klimaatsveranderingen. Er is 

voldoende ruimte voor waterberging en de waterkwaliteit voldoet aan de landelijke en Europese 

normen.  De waterketen is vrijwel gesloten, zodat schoon en vuil water niet gemengd worden en de 

oppervlaktewaterkwaliteit niet nadelig wordt beïnvloed door de waterketen. De belevingswaarde 

van het water is hoog en draagt bij aan de kwaliteit van de stedelijke omgeving.

Wat zijn kansen?

Bij nieuwe stedelijke ontwikkelingen is extra waterberging nodig, ook in bestaand gebied. Zeker als 

deze ontwikkelingen in de laagtes van het landschap gebouwd worden.  Dubbel grondgebruik zoals 

groen of leegstaande parkeerplaatsen kunnen benut worden voor (tijdelijke) waterberging. Een kans 

is de benodigde waterberging steeds meer te koppelen aan waterbeleving.

Opgave: borgen en ontwikkelen van de natuurwaarden

Er is (inter)nationale regelgeving waarmee bestaande natuurwaarden (flora en fauna) beschermd 

worden. Maar ook de actieve ontwikkeling van groen en natuur behoeft aandacht. Goede 

groengebieden en natuur is een belangrijke bijdrage aan gezondheid, recreatie en toerisme. 

Hoe gaat de gemeente er nu mee om?

Op beleidsniveau is er een natuurwaardenkaart opgesteld, waarin belangrijke natuurwaarden 

weergegeven worden. Deze waarden zijn nog niet bestuurlijk vastgesteld. 

Resumerend: wat te bespreken in het Omgevingsvisietraject?

• Ontwikkelen van een afwegingskader met op welke manier de verschillende gebieden 
omgaan met water en welke keuzes gemaakt zijn met betrekking tot waterberging en 
verstening in wijken.

Ambitie Gemaakte keuzes Te maken keuzes
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Realiseren van onze 

duurzaamheidsdoelstellingen 

Verduurzamen van de 

energievoorziening door

In te zetten op een mix van 

energie-

opwekkingsmogelijkheden, 

met extra aandacht voor wind-

en zonne-energie en 

restwarmte.

Starten van een aantal 

pilotprojecten voor 

grootschalige zonne- en wind 

energie en toepassing van 

restwarmte.

20% in 2023 en 30% in 2030

Welke alternatieve 

energiebronnen aanwenden, 

waar en op welke schaal?

In hoeverre 

duurzaamheidsmaatregelen 

opleggen in de landbouw? 

Stimuleren van innovatieve 

duurzaamheidsoplossingen

- Rol voor de gemeenten, of 

overlaten aan de markt?

Faciliteren we kleinschalige 

initiatieven op dorpsniveau?

Een duurzaam ingericht 

watersysteem

Extra waterberging bij nieuwe 

verstedelijking volgens 

strenge(re) normen 

Zijn meer maatregelen nodig 

om de wateropgave het hoofd 

te bieden?

De Vecht en andere 

waterlopen als 

identiteitsdrager inzetten

Borgen en ontwikkelen van 

de natuurwaarden

Indeling in 

natuurwaardenkaart

Hoe natuurwaarden in 

afwegingskader meenemen?

Hoe vrijwillige 

natuurbescherming op peil 

houden?

Relevante beleidstukken

• Waterplan Hardenberg (2008)

• Structuurvisie Vechtdal Hardenberg (2010)

• Duurzaam Hardenberg

• Volgnota 1: duurzaamheid 

• Milieubeleidsplan Overijssel 2000+ 

• Parkeerbeleid

• Visienota buitengebied 

• Welstandsnota
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• Natuurwaardenkaart (niet vastgesteld) 

• Gemeentelijke archeologiebeleid

• GRP 2018-2023
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Bijlage 1: welke vakgebieden werken aan welke opgaven
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buitengebied

dienstverlening 

VTH

communicatie

water

economie

Agrofood

Werk

onderwijs

vrijetijdsecono

mie

gezondheid

Informatie

duurzaamheid / 

energie

Milieu

Externe 

veiligheid 

milieu

RO algemeen
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Planeconomie

ruimte en 

projecten

mobiliteit en 

bereikbaarheid

Wonen

landbouw, 

groen, 

landschap

Veiligheid en 

openbare orde

Plaatselijke 

Belangen 

(participatie-

infrastructuur)

archeologie / 

cultuurhistorie

Cultuur

Wmo
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Bijlage 2: overzicht geïnterviewden

Thema Geïnterviewde vakspecialisten

Wonen Bert van 't Land

Milieu Peter Hermans

Externe veiligheid milieu Tietsje Visser

Veiligheid en openbare orde Arnoud Pullen

Werk Edwin Smit en Ellis Fleer

Gezondheid, Vivienne Greveling en Jennien Dijk

Onderwijs Erik Hakkert, Carien Mepschen en Aad Sijtsma

Mobiliteit en bereikbaarheid Sandro Vlug

Cultuur Geja Krol en Freddy Schuldink

Wmo Freddy Schuldink, Jaike Prins en Detmer Hoekstra 

Economie Dennis Flokstra

Agrofood Henk Heusinkveld

Vrijetijdseconomie Mariska Linthorst en Linda Schopman

Duurzaamheid en energie Peter Hermans

Buitengebied Jaap Wuite

Water Cathalijne Bader

Landbouw, groen en landschap Henk Heusinkveld

Informatie Hanneke Wiertsema

Dienstverlening Sandra de Weerd

Plaatselijke Belangen Ingrid Franke

VTH Fred Bouma

Communicatie Carina van der Veen

Archeologie / cultuurhistorie, Huib Noltes

Ruimte en projecten Remko Schlepers

RO algemeen Dries Doornweerd

Planeconomie Arnold Littel

Grondzaken Rob Bruns


