
Gebiedsontwikkeling de Kemmer
 (inspreektekst raadsvergadering 11 jan 2022 – Cees Ouwerkerk, Buurtgroep de Kemmer)

Op 17 juni 2021 heeft buurtgroep de Kemmer  u allen  ‘Gebiedsvisie de Kemmer’ 
aangeboden voorafgaand aan de vaststelling van het Actieplan Wonen 2.0.
De reactie van de portefeuillehouder was toen: “Daar zitten wel leuke dingen in, maar het is 
de vraag of 50% groen economisch haalbaar is”. Ook was de ‘Woondeal’ met SGE bedoeld 
voor 500 woningen en die werden toen niet gehaald door ons. 
Sindsdien hebben wij met een keur aan vakmensen gesproken; Projectontwikkelaars, 
architecten, makelaars, CPO’s een financieel specialist, en veel bouw-ervaringsdeskundigen.
Aan hen hebben we gevraagd hoe we ons plan financieel gezond zouden kunnen krijgen.
Dit heeft geleid tot de ‘Doorontwikkeling Gebiedsvisie de Kemmer’ waarvan we het concept
op 09 december ingediend hebben bij de woningbouwregisseur.
U vindt het op onze website www.buurtgroepdekemmer.nl onder de kop NIEUWS op de 
openingspagina van onze website. U kunt het lezen in de vorm van powerpoint sheets, als u 
visueel ingesteld bent en in een bijna 100 pagina’s tellend ‘word’ document, als u 
geïnteresseerd bent in de details.
Dat is, de stand nu, van wat we ‘Bottom up’ inbrengen voor het Masterplan voor ons gebied 
(dus inclusief alles, in ons hele gebied) en op deze Themasessie kijken we reikhalzend uit 
naar de ‘Top down’ ideëen van de Poho en zijn bouwteam. We hebben al wat gehoord over 
een prijsvraag Bio-Based Bouwen en we zijn, net als u, heel benieuwd.

Op 08 november hebben we aan het Alliantielab Centrumvisie beloofd om het Waterfont, 
of ‘De Blauwe Corridor” in de ontwikkeling mee te nemen. Huizen op het water en aan het 
water, de Dames van Oirschot appartementsgebouwen, grachtenpanden en pakhuispanden 
en waterrecreatie mogelijkheden. Daarnaast hanteren we in de Kemmer graag de 3 B’s: 
Boskamer woningen Boerderij-erven en Bio based woningen. 
In de Kemmer-Noord hebben we op een bruto gebied van 66 hectare twee percelen rond 
beekdal de Oude Loop’ gereserveerd voor natuurontwikkeling, waarop juist geen 
woningbouw mogelijk is. Deze 3 hectare worden namelijk geadopteerd, waardoor deze 
Natte Natuur Parel behouden blijft. Niet alleen voor de Kemmer, maar voor heel Oirschot. 
Het betreft een perceel van 1.1 ha van de gemeente zelf en een perceel van 1.5 hectare van 
Kalliste.. 

Wij hebben voor deze Themasessie vier vragen aan de portefeuillehouder:
1. Rol Project Ontwikkelaar: PO Kalliste heeft net voor de WVG een perceel van 1.5 ha 

gekocht voor 10x de prijs die een andere partij rond diezelfde  tijd betaalde voor een 
naastgelegen perceel. De verkoopster van dat Kalliste perceel is op dit moment de 
grote prijswinnaar als je het over een prijsvraag hebt.  Er is een miljoen euro te veel 
betaald voor een perceel natuur dat juist op de nominatie staat om niet bebouwd te 
worden. De PO heeft, voor eigen risico, een extreme investering gedaan om binnen 
te komen in deze gebiedsontwikkeling en die investering zal de PO uiteraard terug 
willen verdienen. Andere grondeigenaren gebruiken deze prijs nu als 
verwachtingsreferentie waardoor de markt verstoord dreigt te raken.
1.a: Kan de Poho uitleggen, waarom hij dan toch zaken wil doen met deze PO en 
waarom hij het perceel niet gewoon groen/blauw laat en gewoon verder gaat met de
andere grondeigenaren en een andere PO i.p.v. deze PO te belonen met deelname ?

http://www.buurtgroepdekemmer.nl/


1.b: Kunnen wij zelf ook andere PO’s introduceren die geïnteresseerd  zijn om ons 
gebied te ontwikkelen volgens de kwaliteitsambities uit onze gebiedsvisie
1.c: Aan welke criteria moet een dergelijke PO dan voldoen ?

2. Die andere stankcirkel: Nu de papieren stankcirkel van de varkensfokkerij van tafel 
is, bestaat nog de werkelijke fysieke stank- en fijnstof cirkel van het pluimveebedrijf. 
Deze vorm van agrarisch ondernemen en de functie wonen conflicteren in de 
Kemmer. De eigenaar verklaart nog geen gesprek over zijn transitie met de gemeente
gehad te hebben en investeert ondertussen fors in een nieuwe pluimveestal om zijn 
capaciteit te vergroten. Hierdoor zal ook de totale hoeveelheid stank en fijnstof 
toenemen. 2.a: Kan de Poho, voordat hij afscheid neemt, nog een gesprek initiëren 
met deze pluimveehouder? 2.b: Kan de Poho deze transitie nog bij Fase 1 betrekken? 
De kosten voor  het vervolg van de gebiedsontwikkeling lopen anders op en de 
huidige- en toekomstige bewoners zouden nog jaren overlast hebben.

3. Participatie : Buurtgroep de Kemmer wil de gebiedsontwikkeling graag SAMEN DOEN
met de gemeente uitgaande van elkaars sterktes. De participatie processen die wij in 
de afgelopen 5 jaar met de gemeente doorgemaakt hebben, voldeden niet aan onze 
pro-actieve ambities. Te veel ‘Top down’ éénrichtingsverkeer en weinig ‘Bottom up’  
3.a: Kan de Poho borgen dat de deelnemers van de ’Prijsvraag Bio based bouwen’ de 
doorontwikkelde  gebiedsvisie de Kemmer in ieder geval bij de briefing meekrijgen.
3.b: Kan de Poho op de agenda van de startbijeenkomst op 27 januari een plaats 
reserveren voor Buurtgroep de Kemmer om de doorontwikkelde ‘Gebiedsvisie de 
Kemmer’ te presenteren zodat ook de andere deelnemers over dezelfde informatie 
beschikken? 
3.c: Zouden afgevaardigden van onze zeer gemotiveerde buurtgroep, op zijn minst, 
maandelijkse meetings met het gemeentelijke bouwteam, de PO en de woningbouw 
corp.  kunnen hebben om de gezamenlijke voortgang te bespreken?

4. De aantallen: Buurtgroep de Kemmer heeft nu de ‘Woondeal’ van 500 woningen 
ondergebracht in een Masterplan voor de hele Kemmer.  Afgelopen 2 jaren hebben 
we aantallen langs zien komen van 400-600 voor het hele gebied en van 250-400 
voor het halve gebied. Gezien de gebiedskwaliteiten en de ambitie van onze 
gebiedsvisie zouden we graag willen uitgaan van 500 woningen voor het hele gebied 
en 250 voor het halve gebied. Dat is al twee keer de hoeveelheid die de bestaande 
bewoners vorig jaar in de eerste gebiedsvisie aangegeven hebben als wenselijk voor 
de draagkracht van het groene gebied.  Kan de Poho voorlopig deze aantallen 
aanhouden en ons nu faciliteren in de vorm van een planeconoom waarmee we met 
een aantal variabelen, deze aantallen in een gebiedsmodel kunnen doorrekenen?

Wij zouden graag de antwoorden van de portefeuillehouder op deze 4 vragen op schrift 
willen hebben. Dit laatste vanwege het aanstaande afscheid van de Poho.
Verder complimenteren we de portefeuillehouder en zijn bouwteam, voor de 
doortastendheid tot zover en kijken uit naar het vervolg. 
Rustig wonen in het groen op slechts 15 kilometer van Eindhoven en Tilburg, hoe mooi kan
het worden?

Dank u wel voor de aandacht


