
Fokmast-Regte Heide 
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Eerste proeftuin “aan de slag met de Omgevingswet” in Nederland 



Rol gemeenteraad 
Vanaf juni  
diverse bijpraatsessies raadswerkgroep Omgevingswet 
 
Tijdens gehele proces 
3 raadsleden nemen deel aan diverse stakeholdersbijeenkomsten 
 
12 oktober 2017  
bijzondere bijeenkomst gemeenteraad – college – ambtenaren 
 
12 december 2017 
Gemeenteraad stelt spelregels vast voor Proeftuin 
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Vertrekpunt gemeenteraad 
 

Gemeenteraad 12 december jl. spelregels vastgesteld: 
 
• het gehele gebied (grofweg Rielsedijk, Turnhoutsebaan, Turnhoutsebaan, 

Regte Heide) moet worden betrokken in de Proeftuin; 
• alle stakeholders zijn belangrijk en moeten kans krijgen om hun belang in 

te brengen; 
• duidelijkheid bieden voor alle stakeholders over de (on) mogelijkheden in 

dit gebied; 
• stakeholders moeten actief meedoen aan de proeftuin, 2-richting verkeer 

is belangrijk (wederkerigheid); 
• verdroging van de Regte Heide moet worden tegengegaan, Proeftuin geeft 

oplossing voor wateropgave; 
• een toekomstbestendige oplossing bieden voor het de 

puinsorteerinstallatie van Paulissen, voor Agrariër Vermeer, voor Manege 
de Heideruiter en voor de gemeentewerf. 
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Aanpak 
• Provincie en gemeente trekken samen op (1 team), 

ondersteuning door Antea Group 
• Bijeenkomsten politiek 
• Stakeholdersbijeenkomsten 
• Werkatelier Fokmast 
• Werkatelier Hydrologie en Ecologie 
• Wettelijke procedures 
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Werkatelier Fokmast 
Gebied 
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Werkatelier Fokmast 
Gasleiding 
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Werkatelier Fokmast 
Rotonde 
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Werkatelier Fokmast 
Bouwblok manege 
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Werkatelier Fokmast 
Zoekgebied GWW Paulissen 
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Werkatelier Fokmast 
Hondenvereniging 

 

 

10 

zuid 

noor
d 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjSl_jM4ovYAhWSK1AKHQpUDf8QjRwIBw&url=https://nl.depositphotos.com/2857283/stock-illustration-north-arrow.html&psig=AOvVaw0UMEvDKG769PdL8pO5BhvI&ust=1513418778270637


Werkatelier Fokmast 
Totaal scenario’s 
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Werkatelier Fokmast 
Longlist -  shortlist 
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Werkatelier Hydrologie en Ecologie 
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Werkatelier Hydrologie en Ecologie 
eerste inzichten 
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• Theorie (oa onderzoeken) en praktijk geven een divers beeld 
• Sprake van een unieke bodemgesteldheid, onvoorspelbaar 
• In de zomer te droog en de winter te nat en bij extreme buien 

nat op verkeerde plaatsen 
• Sommige stakeholders/gebieden gebaat bij peilverhoging 

(Brabant Water en Regte Heide) 
• Andere stakeholders last van water (bv Golfbaan en Vermeer) 

 
 

 



Werkatelier Hydrologie en Ecologie 
inclusief excursie 
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Werkatelier Hydrologie en Ecologie 
inclusief excursie 
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Werkatelier Hydrologie en Ecologie 
huidige inzichten 

 

17 

• Theorie (oa onderzoeken) en praktijk geven een divers beeld 
• Sprake van een unieke bodemgesteldheid, onvoorspelbaar 
• In de zomer te droog en de winter te nat en bij extreme buien 

nat op verkeerde plaatsen 
• Sommige stakeholders/gebieden gebaat bij peilverhoging 

(Brabant Water en Regte Heide) 
• Andere stakeholders last van water (bv Golfbaan en Vermeer) 
• Kansen in het veld door praktische maatregelen 

 



Stakeholdersbijeenkomsten 
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Leren van experimenteren 
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• Onafhankelijke gespreksleider 
• Uitdaging om als één overheid op te trekken 
• Durf open het proces in te gaan 
• Ga het veld in, de praktijkverhalen 
• Gebruik elkaars kracht/kennis 
• Inzet raadsleden  
• Zoek naar het gezamenlijke verhaal, trots! 
• Iedereen mag er zijn, iedereen doet ertoe 
• Kijk eerst waar je heen wil (doel), dan pas hoe je het bereikt 

(regels) 
• Zoek de ruimte op in de regels, geef ruimte aan elkaar 
• ……………. 

 
 
 



Leren van Proeftuin Goirle 
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• Ervaringen oa gedeeld bij radendag Hart van Brabant, 
bij burgermeesterskring Hart van Brabant en Roadshow 
Hart van Brabant 

• Ervaringen gedeeld in landelijke bijeenkomsten 
(oa Gouda, Zaandam) 

• Publicaties in vakbladen 
• Ministerie BKZ en VNG volgen proeftuin 
• Proeftuin aangemeld voor Aan de Slag trofee 

 
 
 
 
 

 



Vervolg 
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• Foto leefomgeving 
 

 



Foto leefomgeving 
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Inbreng data en geo informatie belangrijker 
Goirle en Antea : Arcgis  
 
Digitaal foto van de leefomgeving  
 
Digitaal totaal document 

https://anteagroupnl.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=5f3f41c630ba456eac5ba83ca36ce4ac
http://anteagroupnl.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=81ef90e21e8549389fa2cffe0df1d5b0


Vervolg 
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• Foto leefomgeving 
• Notitie Reikwijdte en Detail 

 

 



Notitie Reikwijdte en Detail 
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Inhoud: 
Centrale ambities: 
 
1. Behoud en versterking van de natuurkwaliteit  
2. Ruimte om te ondernemen in het gebied  
 
Globaal vs gedetailleerd: Planmer en projectmer 
 
Proces: 
Ter advisering naar instanties waaronder commissie MER 
Ter inzage voor een ieder 



Vervolg 
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• Foto leefomgeving 
• Notitie Reikwijdte en Detail 
• Uitwerken deelgebieden 
• Ontwikkelstrategie 
• Verhaal van het gebied / “het dna” 
• Milieu Effectrapportage 
• Bestemmingsplan Verbrede Reikwijdte 
• ………???? 
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Bedankt voor 
uw aandacht! 
 
Vragen/ 
discussie? 
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