
Ambities en dromen voor 
omgevingsvisie Bernheze

Bernheze werkt samen met partners, inwoners en ondernemers aan een omgevingsvisie. In de omgevingsvisie 
komen de doelen en ambities voor de leefomgeving voor de lange termijn. Thema’s die samenhangen met de 
fysieke leefomgeving komen ook aan bod. Zoals gezondheid, zorg, klimaat en economie. De ontwikkeling van de 
omgevingsvisie verloopt in fasen. De eerste fase, de oriëntatiefase, is in februari 2022 afgesloten met een inspiratie-
document voor en door Bernheze. Hierin staan de opgaven, ambities en dromen voor de omgevingsvisie.

Opgaven
Welke uitdagingen komen er op Bernheze af?

Energietransitie
Opwekking van 

0.06 TWh/per jaar 
duurzame energie in 2030

Klimaat
Verhogen grondwaterstand 

en tegengaan van water-
overlast en verdroging

Ammoniak
Vermindering concentratie 
ammoniak en fijnstof in de 

lucht

Biodiversiteit
Herstel biodiversiteit die 
past bij groen karakter 

Bernheze

Warmtetransitie
In 2050 alle woningen aard-
gasvrij en meer opwekking 

duurzame energie

In 2050 geen nieuwe grond-
stoffen meer nodig doordat 
we ons ‘afval’ hergebruiken

Circulariteit CO -neutraal2
De uitstoot van CO2 
verminderen met 

55% in 2030

Gezondheid
Beweegvriendelijke 

omgeving en verbetering 
van de luchtkwaliteit

Inclusiviteit
Iedereen mag en kan 

gelijkwaardig meedoen 

Transitie landbouw
Veranderen naar kring-

looplandbouw en minder 
gezondheidsrisico’s

Mobiliteit
Slimmere vormen van gebruik 

en anders benutten van de 
infrastructuur. Nieuwe voorzie-

ningen zoals laadpalen

Wonen
Meer betaalbare en 
duurzame woningen

Ambities in vijf thema’s
Wat vinden partners, inwoners en ondernemers belangrijk voor een omgevingsvisie?

Gezonde 
leefomgeving

Een gezonde leef-
omgeving bevordert 
de fysieke, sociale en 
mentale gezondheid 

van inwoners en 
nodigt uit tot activi

teit voor jong en oud
-

Leefbare kernen
Passende woningen, 
duurzame mobiliteit, 
veiligheid, voldoende 
voorzieningen en een 
levendige gemeen-

schap

Klimaatbestendig 
en biodiversiteit

Schoner water, 
herstel biodiversiteit, 
minder wateroverlast, 
droogte en hittestress

Vitale en duurzame 
landbouw & 

economie
Gezondheid als rand-

voorwaarde, meer 
kringloop-landbouw, 

schone energie en 
circulaire economie

Kwaliteit land-
schap & erfgoed
Versterken cultuur-

historie, beschermen 
en behouden 

landschappelijke 
waarden, kwaliteit 
openbare ruimte

Voor ieder thema moeten keuzes gemaakt worden voor de toekomst. Die keuzes maken we in de ontwerpfase. 
En ook dat doen we samen. Want we gaan voor een omgevingsvisie waar iedereen in Bernheze voor wil tekenen. 

Meer weten en meedenken?
Kijk op www.samenbernheze.nl/omgevingsvisie doe mee, denk vooruit


