PROEFTUIN ELSENDORP
Nieuwsbrief #5: juni 2020

Agenda

27 november – stuurgroep overleg
31 januari – uitwisseling met gemeente Raalte
4 februari – bijeenkomst dorpsraad Zundert en dorpsraad Elsendorp
5 februari – dag van de omgevingswet
Begin februari – opdracht voor Kadaster quickscan Kop van Paradijs en Peelseloop
12 februari – bijeenkomst waterlopen
12 februari – consultatiebijeenkomst Huize Padua
17 februari – overleg met Enpuls
10 maart – werkatelier Kop van Paradijs (geannuleerd ivm Covid-19)
17 maart – werkatelier water, natuur en recreatie (geannuleerd ivm Covid-19)
2 april – stuurgroep overleg (geannuleerd ivm Covid-19)
8 april – taskforce Brabantse wethouders RO (geannuleerd ivm Covid-19)

Ontwikkelingen – korte terugmelding

Uitwisseling gemeente Raalte
Op 31 januari was er de uitwisseling met de gemeente Raalte. Goede gesprekken over de
thema’s die ertoe doen om dorpen leefbaar te houden (wonen in het buitengebied, hoe
exploiteer je de MFA, zorg en welzijn, etc.)
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Bijeenkomst dorpsraad Zundert en dorpsraad Elsendorp
Op 4 februari is er een bijeenkomst geweest in Oirschot tussen mensen van de dorpsraad
van Zundert en Elsendorp. Dit was een interessante uitwisseling over de relatie tussen de
overheden en de dorpsraden, wat er goed gaat en waar nog aandachtpunten zitten. Wim
Thijssen van de gemeente Tilburg inspireerde met zijn visie op participatie en het belang van
sturen op de relatie.
Dag van de omgevingswet
Op 5 februari was de dag van de omgevingswet met een congres in Den Bosch. Willy
Donkers en René Renne (Zundert) leidden samen met de provincie een workshop voor de
deelnemers van het congres. Thema was ook hier de inzet van de dorpsraden – van
keukentafel naar dorpstafel -.
Quickscan van Kadaster
Begin februari heeft Kadaster van de provincie Noord-Brabant de opdracht gekregen een
quickscan te maken van de mogelijkheden van kavelruil in Kop van Paradijs en rondom de
Peelseloop, en het projectteam Elsendorp hierin te adviseren. Zij zijn inmiddels met een
voorstel gekomen voor mogelijke scenario’s voor Kop van Paradijs en een scenario voor de
Peelseloop. Naar aanleiding van de uitwerkingen van Kadaster zijn twee werkateliers
ingepland, op 10 en 17 maart. Vanwege de maatregelen rondom Covid-19 zijn deze
bijeenkomsten niet doorgegaan. Zodra de richtlijnen m.b.t. Covid-19 het weer toestaan,
zullen we nieuwe bijeenkomsten inplannen. Vanwege de vertrouwelijkheid van de scenario’s
m.b.t. privé-gegevens kunnen deze niet vooraf gedeeld worden.
De plannen rondom de Peelseloop behelzen ook een recreatieve route. Het
idee was dat deze route de Elsendorpseweg zou kruisen naar Cleefs Wit, om
zo een ‘ommetje’ te kunnen creëren. Na gesprek met de provinciale collega’s
van mobiliteit, blijkt deze kruising met de Elsendorpseweg niet te kunnen. Dit
is immers een provinciale weg waar 80 km/p u gereden wordt, het creëren
van een langzaam verkeer-oversteekplaats is ofwel te kostbaar ofwel niet
veilig genoeg. We moeten daarom op zoek naar een alternatief. Om dit te
kunnen doen, is het nodig om uit te zoomen en te kijken naar de aanwezige
toeristisch/recreatieve voorzieningen in de regio rondom Elsendorp. Dit is een
actie die de provincie samen met het dorp oppakt. Dit kan dan ook aan de
orde komen tijdens het (opnieuw te plannen) werkatelier over de Peelseloop.
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Bijeenkomst waterlopen
Op dinsdag 12 februari waren er twee interessante presentaties. De presentaties werden
gegeven vanuit cultuurhistorische context van de waterlopen. Ten eerste het verhaal over de
waterlopen van Gemert-Bakel, door Piet Verheijen (voormalig waterschapper) en Simon van
Wetten (heemkundekring). Een interessant verhaal over de oorsprong van de waterlopen in
Elsendorp, dat we kunnen gebruiken in de recreatieve route. Zeker in combinatie met het
verhaal over de Peelrandbreuk en de Peelontginningen geeft dit wat extra’s voor bezoekers
om te ervaren en over te leren. In juni heeft de gemeente nieuwe namen vastgesteld van de
waterlopen binnen gemeente Gemert-Bakel. De Peelseloop binnen Elsendorp krijgt als
nieuwe naam: Domptseloop; deze is oost-west georiënteerd.
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Consultatiebijeenkomst Huize Padua
Ook vond op dinsdag 12 februari een consultatiebijeenkomst plaats in Huize Padua.
Provincie en wethouder Van Extel waren hierbij aanwezig. De GGZ-Oost Brabant is bezig met
een herontwikkeling van het complex, waarbij de nieuwe visie op zorg hand in hand gaat
met de ideeën over herinrichting van het landgoed. De ambitie is groot en de plannen gaan
niet alleen over zorg, maar ook over nieuwe vormen van wonen op het terrein (ook voor
niet-cliënten), landbouw (o.a. Herenboeren, circulariteit) en toerisme/recreatie. De GGD
benoemt zelf al de koppeling met de proeftuin Elsendorp. Een actie voor de komende tijd is
om te verkennen wat Elsendorp voor Huize Padua kan betekenen en andersom. Een
afspraak met de projectleider van deze ontwikkeling zat in de planning, maar is door corona
vertraagd. Actiepunt projectgroep.
Overleg Enpuls
Op 17 februari heeft een gesprek plaatsgevonden met Enpuls en de provincie over de
ambitie van Elsendorp een zelfvoorzienend dorp te worden. Enpuls heeft meerdere
suggesties gedaan, waaronder die van een pilot warmtethermie. Misschien is dit ook iets
voor Elsendorp. Vanwege de corona-maatregelen ligt dit traject vanuit Enpuls even stil. We
wachten op dit moment op de resultaten van het eerste onderzoek van Enpuls. Die zijn
waarschijnlijk volgende week gereed. Het lijkt er op dat nu nog geen groen licht gegeven kan
worden voor een pilot warmtethermie, er is meer onderzoek nodig.
Enpuls is een jonge, onafhankelijke organisatie met denkers en doeners. We zijn verkenners,
visiemakers en conceptontwikkelaars. En we hebben één doel: de versnelling van de
energietransitie. Samen. Met anderen die ook dat doel nastreven.
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Taskforce Brabantse wethouders RO
De taskforce VAB’s die op 8 april zou plaatsvinden in Elsendorp, is verzet naar 3 juni. Deze
bijeenkomst met alle Brabantse wethouders RO buitengebied en de gedeputeerde, heeft als
onderwerp ‘Leren van de proeftuinen VAB’. Naast Elsendorp zijn er initiatieven in Asten en
Zundert. Eerder waren er ook initiatieven in Boxmeer, Hilvarenbeek en Oss). De bijeenkomst
heeft digitaal plaatsgevonden op 3 juni en er is een nieuwe datum gepland op 10 september.
Tijdens deze bijeenkomst heeft gedeputeerde Erik Ronnes zich voorgesteld als de opvolger
van Erik van Merrienboer. Erik Ronnes is op 15 mei jl door Provinciale Staten formeel
geïnstalleerd. Hij is verantwoordelijk voor de portefeuille Ruimte en wonen. Erik Ronnes is
als voormalig Tweede Kamerlid bekend met de VAB problematiek en komt uit Boxmeer.
Voortgang Koplopers
 Van Lankveld: de anterieure overeenkomst met van Lankveld is opgesteld. Deze zal
als basis dienen voor de komende overeenkomsten. Het ontwerpwijzigingsplan voor
het realiseren van een extra kas ligt ter inzage. Na deze termijn zal het college van
B&W een definitief besluit over het wijzigingsplan nemen;
 Van de Heuvel: heeft zijn vormvrije MER ingediend en wanneer hier een
besluit op is genomen, dan zal een aanvraag omgevingsvergunning voor de
activiteiten ‘milieu’, ‘bouwen’ en ‘afwijken bestemmingsplan’ worden
ingediend;
 Bardoel: wijzigingsplan is ingediend en beoordeeld. Het plan is in het kader
van vooroverleg toegestuurd naar provincie en waterschap. Als de reactie
van provincie en waterschap is ontvangen, dan kan door het college van
B&W een besluit worden genomen over het ter inzage leggen van het
ontwerpwijzigingsplan.
Concrete initiatieven die meelopen de algehele herziening van het bestemmingsplan
Naar aanleiding van de keukentafelgesprekken eind januari zijn de concrete initiatieven
vertaald naar een nieuwe planverbeelding. Aan de hand van de nieuwe planverbeelding en
het (nog gereed te maken) meerwaardeplan wordt een financiële berekening opgesteld van
de meerwaarde die gecreëerd wordt. Een bepaalde percentage dient geïnvesteerd te
worden in landschappelijke en maatschappelijke meerwaarde voor het dorp conform het
meerwaardeplan.
Plan van aanpak en planning
In de komende periode komen een aantal sporen samen omdat er procesmatig en
inhoudelijk afhankelijkheden zijn. Hieronder staan de onderwerpen:
i. Bestemmingsplan Verbrede Reikwijdte
o
Deze zal na de zomervakantie als ontwerp gereed zijn en ter inzage gaan. Het
vooroverleg met provincie en waterschap zal samen met de concept MER en
Meerwaardeplan opgepakt worden.
ii. MER procedure;
o
De MER zal gelijk met het ontwerp BP ter inzage worden gelegd.
iii. Meerwaardeplan financiële vertaling en juridische borging;
o
Is in hoofdlijnen gereed en zal gezamenlijk met de inhoudelijke kansen worden
voorgelegd. Deze zal ook na de zomervakantie gereed moeten zijn.
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iv. Meerwaardeplan inhoudelijke kansen;
o
Hiervoor is een nadere opdracht verleend aan Rho. Geconstateerd is dat het dorp
meer inhoudelijke ondersteuning nodig heeft om dit af te ronden.
v. Concrete initiatieven die meelopen de algehele herziening van het bestemmingsplan;
o
Nadat normbedragen voor functies zijn vastgesteld in het meerwaardeplan
kunnen de financiële berekeningen opgesteld worden. Kort daarop volgend zal
door Rho adviseurs contact opgenomen worden met de betreffende
initiatiefnemers. Indien de Covid-19 maatregelen het toelaten zullen opnieuw
keukentafelgesprekken plaatsvinden.

Overige zaken
Stedenbouwkundigbureau Rho is eind 2019 aangesteld om de VAB Proeftuin Elsendorp te
begeleiden. Het gebiedsfonds en meerwaardeplan worden op dit moment door Rho
onderzocht. Het gebiedsfonds wordt ook juridisch en financieel getoetst. Het concept is door
Ties van Gulick en Jo Kusters uitgewerkt en ligt ter beoordeling bij Rho.
De initiatiefnemers worden binnenkort door Rho benaderd voor een tweede
keukentafelgesprek.
Projectleiders stedenbouwkundigbureau Rho

Dirk van Roij
Tel. 040-3032312
dirk.vanroij@rho.nl
Projectleider
initiatieven
Proeftuin VAB
Elsendorp

Martijn Kegler
Tel. 010-2018658
martijn.kegler@rho.nl
Projectleider algemeen

Volgend stuurgroep overleg is op 2 juli 2020 van 14.00 -16.00 uur
VAB Proeftuin Elsendorp overleg deelnemers is op 2 juli 2020 om 20.00 uur
VAB Proeftuin Elsendorp informatieavond alle inwoners Elsendorp is op 9 juli om 20.00 uur

Vragen of informatie

Voor vragen of nadere informatie over de onderwerpen in deze nieuwsbrief kunt u contact
opnemen met Judith Verbruggen via vabproeftuin@elsendorp-online.nl. Heeft u vragen of
iets te melden, geef dat dan door aan het secretariaat.
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