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Vragen stellen via de chatfunctie

Mogelijkheid tot aanvragen spreektijd 
voor het stellen van vragen 
(aan het einde van de presentatie)



Omgevingsdialoog

• Informatiebijeenkomst op 23 juni 2021

• Meer informatie en schriftelijk reageren van 24 juni tot en met 

14 juli 2021



Projectteam

Gemeente Asten

• Jori Meulendijks

• Freyja Ricken-Cleven

• Marlie Rooijakkers-Thijssen

Ruimte voor Ruimte CV

• Angela van Aerle

• Esmee Jansen

Pouderoyen Tonnaer

• Harm Arts

• Bart van Oers

• Martijn Barendse

Provincie Noord-Brabant



Omgevingsdialoog - Agenda

VAB-pilot Heusden

1. Introductie van het project

2. Intentieovereenkomst en het vervolg

3. Gebiedsplan

4. Samenvatting projectresultaat

Beantwoording van vragen

Deellocaties en bestemmingsplan

5. Presentatie per locatie

6. Processtappen en het bestemmingsplan

Beantwoording van vragen

Afsluiting



De deelnemende
locaties

• Kemphaanweg 1

• Kemphaanweg 3

• Meijelseweg ong.

• Meijelseweg 33

• Meijelseweg 39

• Meijelseweg 66a

• Ooruilweg 7

• Ooruilweg 9

Kemphaanweg 1

Kemphaanweg 3

Meijelseweg 39

Meijelseweg 66a

Meijelseweg ong.

Meijelseweg 33

Ooruilweg 7

Ooruilweg 9



Leegstaand agrarisch vastgoed

• Leegstaande stallen, schuren en 

loodsen ontsieren het landschap

• Onverkoopbaar vastgoed

• Milieukundige situatie vormt een

risico voor de volksgezondheid



Gebiedsgerichte aanpak leegstand

• Inventarisatie van de locaties, eigenaren en wensen

• Schuifpuzzelen om op gebiedsniveau tot slimme
combinaties te komen



Aanpak

• Filmpje van de provincie
Noord-Brabant;

• Intentieovereenkomst op 
21 november 2018;

• Vervolg: uitwerken op 
locatieniveau
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Gebiedsplan



• Plannen concreet uitwerken:

- Ruimtelijke uitwerking;

- Milieukundige uitwerking;

- Financiële uitwerking.











Projectresultaat: de balans
1. De realisatie van een toekomstgerichte agrarische bedrijfsvoering door het saneren van een burgerwoonlocatie:

- het voorkomen van nieuwe woonbebouwing aan de Kemphaanweg, in combinatie met de toevoeging van de bestaande woning 

Kemphaanweg 3 aan het pluimveebedrijf Kemphaanweg 1;

2. Hergebruik van een agrarisch-verwante bedrijfslocatie op het adres Meijelseweg 39, passend binnen het nieuwe wooncluster.

3. De beëindiging van vier veehouderijen (Ooruilweg 7, Ooruilweg 9, Meijelseweg 66a en Meijelseweg 33):

- de sloop van ca. 3.900 m2 bedrijfsbebouwing; 

- wegnemen van milieubelasting in het kader van geur en fijnstof op omliggende burgerwoningen;

- de herbouw van de bestaande bedrijfswoning Ooruilweg 7;

- landschappelijke inpassing van de nieuwe woonlocaties.

4. Realisatie van woningen:

- Toevoegen van nieuwe woningen (4x)

- Benutten van bestaande bouwmogelijkheden (3x)
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Presentatie per locatie



Locaties

• Meijelseweg 33

• Kemphaanweg 1 en 3

• Meijelseweg ong.

• Meijelseweg 39

• Ooruilweg 7

• Ooruilweg 9

• Meijelseweg 66a



Meijelseweg 33

• Het definitief beëindigen van het agrarisch bedrijf 

(paardenhouderij) en het slopen van 700 m2 agrarische 

opstallen;

• Het bestemmen van de bestaande bedrijfswoning tot 

burgerwoning met bijgebouwen.



Meijelseweg 33
Luchtfoto huidige situatie Geldend bestemmingsplan Nieuw bestemmingsplan



Meijelseweg 33

• Aandachtspunten geur:

- Er is sprake van een acceptabel woon- en 

leefklimaat;

- De (voormalige) bedrijfswoning ligt meer dan

50 m van veehouderijen en vormt daarmee

geen belemmering voor de bedrijfsvoering van 

omliggende veehouderijen;



Kemphaanweg 1 en 3

• De ontwikkeling bestaat uit:

- wegbestemmen van de bedrijfswoning bij het pluimveebedrijf op het 
adres Kemphaanweg 1 

- het bestemmen van de burgerwoning Kemphaanweg 3 tot agrarische 
bedrijfswoning bij het pluimveebedrijf.

Daarmee wordt voorkomen dat in een gebied met veel veehouderijen extra 
woonbebouwing wordt toegevoegd.



Kemphaanweg 1 en 3
Luchtfoto huidige situatie Geldend bestemmingsplan Nieuw bestemmingsplan



Kemphaanweg 1 en 3

• Aandachtspunten:

- De pluimveehouderij behoud de bestaande
milieukundige mogelijkheden;

- Het bouwvlak van de pluimveehouderij behoudt het 
huidige oppervlak;

- Het erf Kemphaanweg 3 kan niet in gebruik
genomen worden voor het houden van dieren.



Meijelseweg ongenummerd

• Het oprichten van een Ruimte-voor-Ruimtewoning tegenover 

de Zaagbekweg als onderdeel van de bebouwingsconcentratie 

langs de Meijelseweg.



Meijelseweg ong.

Luchtfoto huidige situatie Inrichtingsplan Nieuw bestemmingsplan



Meijelseweg ong.

• Aandachtspunten landschap:
- Lijnvormig

landschapselement langs
de kavelgrens als
verankering in het 
landschap;

- Onderdeel van de 
bebouwingsconcentratie.



Meijelseweg ong.
• Aandachtspunten geur:

• Er is sprake van een acceptabel
woon- en leefklimaat;

• De woning vormt geen belemmering
voor de bedrijfsvoering van 
veehouderij Gezandebaan 52A, 
aangezien de bestaande woningen
Hollideeweg 1, 3 en 5 op kortere
afstand van de veehouderijen liggen.



Meijelseweg 39

Huidige situatie:

• Agrarisch verwante bedrijfslocatie van een paardenkliniek

Beoogde situatie:

• Woonlocatie met een kleinschalig bedrijf aan huis in de vorm van 
een hondenkennel en -pension.



Luchtfoto huidige situatie Inrichtingsplan Nieuw bestemmingsplan

Meijelseweg 39



Meijelseweg 39

• Aandachtspunten geluid:

- Een kleinschalig bedrijf met maximaal 12 honden;

- Honden kunnen alleen op het achtererf worden gehouden;

- Op 30 m afstand van de verblijven wordt een acceptabel

geluidniveau gehaald;

- Bestaande en nieuwe woningen liggen op meer dan 50 m 

afstand van de hondenverblijven.



Ooruilweg 7

• Het definitief beëindigen van het agrarisch bedrijf en het 

slopen van 450 m2 agrarische opstallen;

• Het herbouwen van de bestaande bedrijfswoning als 

burgerwoning;

• Het realiseren van een nieuwe Ruimte-voor-Ruimtewoning.



Ooruilweg 7

Luchtfoto huidige situatie Inrichtingsplan Bestemmingsplan



Ooruilweg 9

• Het definitief beëindigen van het agrarisch bedrijf en het slopen van 
2.000 m2 agrarische opstallen (gedeeltelijk al gesloopt);

• Het voorkomen van nieuwbouw van 2.000 m2 pluimveestallen;

• Het herbestemmen van de bestaande bedrijfswoning als 
burgerwoning;

• Het realiseren van een verplaatste woning.



Ooruilweg 9

Luchtfoto huidige situatie Inrichtingsplan Bestemmingsplan



Ooruilweg 9

• De herontwikkeling vormt geen belemmering voor de veehouderij
Kokmeeuwenweg 2:

- Op basis van de geurverordening van de gemeente Asten van maart 2021 
en het aantal dieren dat wordt gehouden op de veehouderij
Kokmeeuwenweg 2 moet een vaste afstand van 50 m in acht worden
genomen.

- De nieuwe woonbestemmingen aan de Ooruilweg liggen op +100 m van 
het bouwvlak van de veehouderij Kokmeeuwenweg 2 en vormen daarom
geen belemmering.



Meijelseweg 66a

• Het definitief beëindigen van het agrarisch bedrijf:

- het slopen van 750 m2 agrarische opstallen in het kader van de regeling
warme sanering varkenshouderij;

- realiseren van een nieuwe bestemming in het kader van de VAB-pilot;

• Het omzetten van de bestaande bouwmogelijkheid van een bedrijfswoning 
naar burgerwoning, met behoud van een bestaand gebouw van 550 m2 als 
bijgebouw bij de woning; 

• Het oprichten van twee Ruimte-voor-Ruimtewoningen.



Luchtfoto huidige situatie Inrichtingsplan Nieuw bestemmingsplan

Meijelseweg 66a



Meijelseweg 66a
• Aandachtspunten:

- Op basis van de geurverordening van de gemeente Asten van maart 2021 en het aantal
dieren dat wordt gehouden op de veehouderij Kokmeeuwenweg 2 moet een vaste
afstand van 50 m in acht worden genomen;

- De nieuwe woonbestemmingen op Meijelseweg 66a liggen op meer dan 150 m van de 
veehouderij Kokmeeuwenweg 2;

- In combinatie met de beëindiging van de veehouderij vormen de nieuwe Ruimte-voor-
Ruimtewoningen geen belemmering voor de bedrijfsvoering op Kokmeeuwenweg 2;

- De nieuwe woningen liggen daarnaast op meer dan 50 m van de nieuwe kleinschalige
hondenkennel.
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Omgevingsdialoog
• Meer informatie op de website www.pouderoyentonnaer.nl

• Mogelijkheid tot schriftelijk reageren van 24 juni tot en met 14 juli 2021 
naar:

info@pouderoyentonnaer.nl of per post

Pouderoyen Tonnaer

St. Stevenskerkhof 2

6511 VZ Nijmegen

http://www.pouderoyentonnaer.nl/
mailto:info@pouderoyentonnaer.nl


Processtappen

• Reacties op de omgevingsdialoog worden met de gemeente 
gedeeld en verwerkt in een nota van inspraak, die onderdeel wordt 
van het bestemmingsplan.

• Ontwerpbestemmingsplan eind 2021

• Vaststelling bestemmingsplan februari 2022
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Afsluiting
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