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Raadsinformatiebrief 

 

 

Onderwerp 

Oude Toren Oostelbeers 

 

Geachte raadsleden, 

 

Inleiding / aanleiding 

Het project Oude Toren in Oostelbeers kent inmiddels een lange, maatschappelijk en politiek-bestuurlijk 

bewogen voorgeschiedenis. Meest recentelijk is het besluit om in de Oude Toren onder andere een 

belevingsconcept in de vorm van een zogeheten periscoop te realiseren. Naast de realisatie van dit 

belevingsconcept is een restauratie van het rijksmonument Oude Toren noodzakelijk gebleken. 

In vervolg op onze raadsinformatiebrief van 7 september 2021 willen wij u op de hoogte brengen van ons 

besluit over dit project. 

 

Samenvatting / toelichting 

Voor het aanbrengen van belevingsconcept in de Oude Toren is een ontheffing van de Wet natuur-

bescherming (Wnb) noodzakelijk. Nadat de in juni 2019 ontvangen ontheffing inmiddels was verlopen, is een 

hernieuwde aanvraag in 2021 ingediend. Naar aanleiding van diverse gesprekken met de Omgevingsdienst 

Brabant-Noord (ODBN) over aanvullende specifieke gegevens die nodig zijn voor de afhandeling van onze 

aanvraag, hebben wij geconcludeerd dat wij niet kunnen voldoen aan de eisen voor een hernieuwde 

ontheffingsaanvraag. De door de ODBN opgevraagde gegevens zijn moeilijk concreet (smart) te maken, 

sterker de aanvullende vragen zijn onmogelijk om te onderzoeken. De ODBN gaf in de gesprekken aan dat, 

indien mocht blijken dat op onderdelen de aan te leveren gegevens ontoereikend zijn, de ODBN een 

ontheffing definitief zou weigeren. Aangezien het risico daartoe zeer groot was, hebben wij besloten om 

definitief af te zien van realisatie van het belevingsconcept in de Oude Toren – onderdeel ‘Periscoop’. 

 

Vervolg 

De gemeente Oirschot is eigenaar van de Oude Toren. Om de monumentale bouwkundige staat van de 

Oude Toren veilig te stellen blijft restauratie van het gebouw noodzakelijk. In het voorjaar van 2020 is er een 

hernieuwde opname van de Oude Toren gemaakt ten behoeve van de restauratie. Hieruit bleek dat de 

Toren zich in een nog slechtere conditie bevindt dan de eerdere opname uit 2015. Wij zetten daarom de 

voorbereiding voor de restauratie van de Oude Toren door. 

 

Bovendien het stopzetten van de voorbereiding van het belevingsconcept voor het onderdeel ‘Periscoop’ 

doet niets af aan het andere traject namelijk het beleefbaar maken van de Oude Toren en zijn omgeving. 

Ook de stichting ‘Vrienden van de Oude Toren’ zal actief blijven bijdragen aan het versterken van de 

beleving van (het gebied rondom) de Oude Toren. Bovendien zal in een gebiedsproces met alle 



*22.I000177* 

22.I000177 

 

 

  

 

22.I000177\blz. 2 

belanghebbenden het komende half jaar worden gewerkt aan een samenhangend panorama voor dit deel 

van Oostelbeers. 

 

Kosten 

Tot dusver zijn de gemaakte externe voorbereidingskosten van het project Oude Toren ca. € 152.000,-. 

Deze kosten zijn opgebouwd uit de voorbereidingskosten (o.a. flora- en faunaonderzoek, enginering, inhuur 

projectleider monumentenhuis) voor het totale belevingsconcept waarvan de realisatie van de ‘Periscoop’ 

een element is, alsook de voorbereidingskosten van het voormalige project ‘Onderkomen Gilde Sint Joris’.  

 

Wij zijn in gesprek met provincie Noord-Brabant om de eerder toegekende subsidies voor het gebied te 

behouden. 

 

Besluit 

Op 15 februari 2022 heeft ons college het volgende besluit genomen:  

Het college besluit de raad te informeren over de stand van zaken project Oude Toren in Oostelbeers. 

 

Bijlagen ter inzage 

- 

 

Oirschot, 15 februari 2022 

 

Met vriendelijke groet,  

burgemeester en wethouders,  

  

  

  

Saskia Willems-van Ulden Judith Keijzers-Verschelling 

secretaris burgemeester 

 


