
Bewonersavond 
De Kolenvense Akkers

3 april 2018

Mooi wonen op de akkers van Berkel



Agenda
• Welkom
• Voorstellen 
• Doel avond
• Aanleiding ontwikkeling
• Presentatie stedenbouwkundig plan
• Uitleg procedure bestemmingsplan
• Vragen stellen
• Afsluiting



Voorstellen



Doel van de avond

Heikantsebaan 5-7

Heikantsebaan 4-4a

• Omgevingsdialoog: 
om de omwonen-
den te informeren 
over de plannen 
voor De Kolenvense 
Akkers

• Vragen over andere 
zaken die mogelijk 
in de wijk spelen 
kunnen na de 
presentatie aan de 
gemeente gesteld 
worden. 



Aanleiding De Kolenvense Akkers

• Intensieve Varkenshouderijen “op slot gezet” in voormalig 
buitengebied

• Oorzaken:
• Div. regelingen vanuit Rijk en Provincie, w.o. Provinciaal streekplan 

2002, Reconstructieplan 2005, Provinciale verordening Ruimte 
(2014), Brabantse Zorgvuldigheidsscore veehouderij (BZV) 

• Bestemmingsplan met uit te werken bestemming wonen (Heikant 
en De Akker) april 1999

• Vanaf 2010 ook niet meer beperkt uitbreiden
• Problemen voortzetting  bedrijfsvoering, nieuwe eisen huisvesting 

en dierenwelzijn -> investeringen-> niet rendabel-> vraagt om 
oplossing!



Voorstel oplossing
2014: 
Inventarisatie gemeente: speelt bij Bakertand en 
Heikantsebaan 4-4a en 5-7

Sept. 2014: 
Gemeenteraad verzoekt college om (maatwerk-)oplossing.

Raadscie. stemt in met uitwerking van voorstel voor 
planologische oplossing: 

Bouw van woningen in ruil voor bedrijfsbeëindiging.



Doorlopen traject
• 2015-2017: overleg met de gezinsbedrijven omtrent oplossing 

(bedrijfsbeëindiging en woningbouw)
• Overleg met provincie tav randvoorwaarden woningbouw
• Oerlemans blijft in Bakertand-> 2 bedrijven HKB
• Compensatie die door woningbouw goed gemaakt dient te worden is 

bepaald o.b.v. taxaties bedrijfsbeëindiging inclusief sloop en 
asbestsanering. 

• O.b.v. grondexploitatie is omvang woningbouwplan bepaald. 
• Resultante: bouwen van 23 vrijstaande woningen 
• 14 November 2017:  college voorgenomen besluit over oplossing. 
• 4 December  2017: raadscommissie akkoord met voorgenomen 

besluit college. 
• 12 december 2017: Definitief besluit college 
• Voorjaar 2018: start herziening bestemmingsplan De Kolenvense

Akkers.



Voorwaarden t.a.v. woningbouwontwikkeling

• Aansluiten op de bebouwde kom van Berkel-Enschot,
• Aansluiten op de bestaande infrastructuur (wegen, routes, 

riolering etc)
• Landschappelijk in te passen
• Een gezamenlijke ontwikkeling door de 2 bedrijven,
• 23 vrijstaande woningen
• Bedrijfsbeëindiging en sloop bedrijfsopstallen, 

bedrijfswoningen worden burgerwoningen



Stedenbouwkundig 
plan - algemeen

• Ligging en aansluiting op de 
omgeving

• Woningen
• Verkeersstructuur
• Groen- en waterstructuur



Stedenbouwkundig plan 
– ligging en aansluiting op omgeving

Heikantsebaan 5-7

Heikantsebaan 4-4a

De Ploegschaar

De Zicht



Stedenbouwkundig 
plan – woningen

• 23 vrijstaande woningen
• Kavels 800-900 m2

• Buitenranden
• binnengebied



Stedenbouwkundig 
plan - verkeer

• 2 ontsluitingen op de 
bestaande wegen

• Binnengebied
• Fiets-wandelroute
• parkeren
• Verkeersremmende

maatregelen



Stedenbouwkundig 
plan – Groen en water

• Structuur - bestaand en 
nieuw

• Landschappelijk inpassing
• Wadi’s
• Sloten



Inrichting agrarische percelen 
• Alle bedrijfsgebouwen bij 

beide bedrijven worden 
gesloopt.

• Grote kwaliteitsverbetering 
voor het landschap door 
sloop bedrijfsgebouwen

• Daarnaast landschappelijke 
inpassing van de te behouden 
gebouwen.

• Op het erf van Heikantsebaan 
5-7 wordt via een wijzigings-
bevoegdheid  een extra 
vrijstaande woning mogelijke 
gemaakt (samenvoeging 5 en 
7 en een nieuwe woning)



Procedure bestemmingsplan

• Concept-ontwerpbestemmingsplan
• Ontwerpbestemmingsplan 
• Vastgesteld bestemmingsplan
• Onherroepelijk bestemmingsplan



Concept-ontwerpbestemmingsplan

• Bureau Verkuylen stelt het concept-
ontwerpbestemmingsplan op

• Gemeente heeft vooroverleg met diverse instanties
• Bureau Verkuylen verwerkt vooroverleg reacties tot 

Ontwerpbestemmingsplan



Ontwerpbestemmingsplan

• B&W stellen ontwerpbestemmingsplan vast
• Bekendmaking plan
• Ontwerpplan 6 weken ter visie
• Een ieder kan zienswijzen indienen bij de gemeenteraad
• Indieners zienswijzen kunnen inspreken bij 

informatieavond van de raad



Vaststelling bestemmingsplan

• Gemeenteraad neemt besluit over de zienswijzen en de 
vaststelling van het bestemmingsplan

• Eventueel gewijzigde vaststelling
• Bureau Verkuylen stelt vastgesteld bestemmingsplan op
• Bekendmaking vaststellingsbesluit
• Vastgesteld plan 6 weken ter visie
• Belanghebbenden kunnen beroep instellen bij Raad van 

State in Den Haag en evt. een voorlopige voorziening vragen



Bestemmingsplan in werking / 
onherroepelijk

• Daags na afloop van de 6 weken beroepstermijn is 
bestemmingsplan in werking

• Als er geen beroep wordt ingesteld bij Raad van State
is het plan daags na afloop beroepstermijn zowel in werking als 
onherroepelijk.

• Is er beroep is ingesteld en een voorlopige voorziening gevraagd 
dan moet eerst de uitspraak van de voorzieningenrechter worden 
afgewacht voordat het plan in werking treedt

• Als plan in werking is kunnen omgevingsvergunningen worden 
aangevraagd

• Plan is pas onherroepelijk na eventuele uitspraak 
Raad van State



Vragen?



Afsluiting
• Na deze presentatie mogelijkheid tot 

vragen stellen bij de tekeningen
• Tot 2 weken na deze avond kunt u ook nog vragen stellen via 

de mail: info@dekolenvenseakkers.nl
• Dit voorjaar worden de onderzoeken uitgevoerd
• In zomer/najaar zal het ontwerpbestemmingsplan worden 

opgesteld
• U wordt op de hoogte gebracht over periode van 

tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan

Dank voor uw belangstelling

mailto:info@dekolenvenseakkers.nl
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