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Mozaïek Dommelvallei 2.0: een planologisch 
tegenoffensief
In het stroomgebied van De Dommel tussen 
Eindhoven en ’s-Hertogenbosch past de initiatief- 
en stuurgroep Mozaïek Dommelvallei een oplossings- 
gerichte aanpak toe. Die zet de veelzijdige proble-
matiek om in een integrale en uitvoeringsgerichte 
planologie. ‘Integraal’ omdat we ervan overtuigd 
zijn dat het bundelen van meerdere disciplines en 
thema’s ons in staat stelt de beste afwegingen te 
maken.

Water als verbinder
In onze aanpak is ‘water’ het bindende element 
tussen overheid, burgers, bedrijven en maatschap-
pelijke organisaties. Zij werken samen aan inte-
grale, duurzame gebiedsoplossingen. Bijvoorbeeld 
voor klimaatadaptatie, de transities in energie en 
landbouw. 

Brabant verzuipt, verdroogt en slibt dicht  
Ze raken Brabant in het hart: klimaatgevolgen, uitputting van bodem en milieu, 
de sterke terugloop van biodiversiteit, aantasting van landschapskwaliteiten en 
vastlopende, tegengestelde belangenplanologie.

Alstublieft: onze Position Paper
In het Position Paper Mozaïek Dommelvallei 2.0 
leest u waarom wij juist deze onderwerpen aan u 
voorleggen. 

Tal van gemeenten en organisaties hebben zich 
al aan Mozaïek Dommelvallei verbonden. Ook 
gedeputeerde Erik van Merrienboer en directeur 
van het Groen Ontwikkelfonds Brabant Mary Fiers 
onderschrijven deze missie. Zo noemde Van Merrien-
boer Mozaïek Dommelvallei “hét voorbeeld voor de 
provincie dat past bij de nieuwe Omgevingswet”. 
Rijksbouwmeester Floris Alkemade is ambassadeur 
van Mozaïek Dommelvallei. Over het Position Paper 
zegt hij: “Als je wil krijgen wat je wil hebben, moet 
je tonen wat je te bieden hebt.” 

Dít heeft Mozaïek Dommelvallei te bieden
Onze oplossingsgerichte aanpak omvat de 
volgende actiepunten: 
1. We verzamelen projectinitiatieven in het 
 stroomgebied van de Dommel en de Aa;
2. We verrijken de projectinitiatieven met actuele
 onderwerpen als de energietransitie, de land-
 bouwtransitie, bodemuitputting, de inzet van 
 erfgoed én de snelle afname van ons land- 
 schapsareaal voor werklocaties en woningbouw; 
3. We begeleiden de uitgewerkte project-
 initiatieven naar uitvoering; 
4. We ondersteunen projecten die ruimtelijke 
 kwaliteit toevoegen en antwoord geven op 
 actuele vraagstukken van deze tijd;
5. We leren: we doen kennis op, ontwikkelen 
 verder en delen kennis.

We beperken ons niet tot de inhoud, we bena-
drukken óók de verantwoordelijkheid die we als 
Brabanders dragen voor onze omgeving en 
samenleving.

Brabantse bestuurders en politici: 
u bent onmisbaar
De rol van bestuurders en politici is onmisbaar. 
Nieuwe gemeentebesturen, de Provinciale Staten- 
en waterschapsverkiezingen zijn kansen bij uitstek 
om de opgaven in Brabant voortvarend aan te 
pakken. Hoe? Door deze 5 speerpunten in te passen 
in de programma’s: 

1. Doorzetten van de systeemverandering; 
2. Vizier richten op integrale gebiedsopgaven;
3. Ontschotten van subsidiestromen;
4. Creëren van experimenteerruimte;
5. De inzet van ‘Mozaïekmakelaars’.



Dit Positon Paper is voornamelijk tot stand gekomen tijdens de WaterArena Mozaïek Dommelvallei van 
28 november 2018 met daarin bijdragen van Rijksbouwmeester Floris Alkemade, Gedeputeerde Erik van 
Merriënboer en Mary Fiers, directeur van het GOB. Naast dit Positon Paper wordt er met de opnames van 
deze dag ook een Positon Movie Mozaïek Dommelvallei gemaakt (begin februari 2019 te zien). Wij nodigen 
u uit deze te bekijken. Alle informatie over Mozaiek Dommelvallei vindt u op www.mozaiekdommelvallei.nl.
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Wij zijn ervan overtuigd: een hechte samenwerking 
tussen overheid en lokale samenleving en een 
integrale aanpak van gebiedsopgaven leidt tot 
sterke krachten die plannen verrijken, duurzamer 
en ‘gedragen’ maken en de uitvoering versnellen.

We ondersteunen het manifest ‘Brabants mozaïek 
in ontwikkeling’, een oproep voor de gezamenlijke 
en grensontkennende aanpak van de opgaven 
bij landbouw, energie, klimaat, water en natuur 
volgens het Brabants samenwerkingsmodel. 
Mozaïek Dommelvallei sluit naadloos aan bij 
dit manifest en is dé Brabantse proeftuin voor de 
nieuwe omgevingswet.

Jan Kerkhof
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Lees verder in de bijlage bij dit Position Paper.
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