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1. Aanleiding
Realisatie van de opgave ‘Transformatie buitengebied’ uit de Toekomstagenda Asten
2030.
2. Ambitie
We streven in Asten naar een maatschappelijke geaccepteerde en gewaardeerde
agrofoodsector met toekomstperspectief binnen de kaders van duurzaamheid,
gezondheid en welzijn van mens en dier in een mooi en beleefbaar buitengebied.
In Asten is ruimte voor een duurzame en verantwoorde agrarische sector.
Technologische ontwikkeling en innovatie zijn de dominante middelen binnen
deze opgave.
Onze kenmerkende landschappen en natuur willen we minimaal behouden en waar
mogelijk versterken en meer vervlechten met onze kernen. We zetten in op
ontwikkeling van meer aansprekende (natuur) parels.
3. Doelstelling
We realiseren in 2030 een substantiële reductie van de uitstoot van emissies door
de agrarische sector. Dit bereiken we door projecten te faciliteren en/of (mede) uit te
voeren die passen binnen de ambitie.
4. Samenhang realisatie programma en reguliere organisatie / andere
programma’s
De overkoepelende programma’s Omgevingswet en Vitale democratie geven vorm
aan de inhoudelijke programma’s en zorgen voor samenhang in de uitvoering. De
inhoudelijke programma’s in de Toekomstagenda Asten 2030 zijn ook met elkaar
verbonden en overlappen op inhoudelijke punten met elkaar. Zo zullen de projecten
in het programma Klimaatbestendig en energieneutraal Asten ruimtelijke impact
hebben in het buitengebied en daardoor in belangrijke mate bijdragen aan de
transformatie in het buitengebied. Vaak zal een integrale aanpak/doorkijk naar het
effect op de andere programma’s nodig zijn.
Er is een samenhang met de realisatie van de programma Transitie landelijk gebied
van Metropoolregio Eindhoven en de realisatie/uitwerking van de Ruimtelijke Agenda
de Peel (RAP) waarin ook een programmalijn Transitie landelijk gebied is opgenomen
op schaalniveau van de Peel. Daarnaast zijn er natuurlijk ook landelijke
programma’s/regelingen die een samenhang hebben met ons lokale programma

Transformatie buitengebied, zoals bijvoorbeeld de ‘Warme sanering varkenshouderij’
en het wegnemen van piekbelasters fijn stof.
5. Proces van voorbereiding programma
Bij de totstandkoming van de Toekomstagenda Asten 2030 hebben inwoners,
raadsleden en andere betrokkenen bij de gemeente Asten meegedacht over de
opgaven waar de gemeente Asten tot 2030 voor staat. Dit heeft geleid tot 4
inhoudelijke maatschappelijke opgaven, waarvan ‘Transformatie Buitengebied’ er één
is. Voor het programma ‘Transformatie Buitengebied’ zijn in de Toekomstagenda
Asten 2030 reeds een aantal projecten en (mogelijke) initiatieven benoemd.
Daarnaast lopen er natuurlijk al een aantal projecten of initiatieven die goed
aansluiten bij dit programma. De projecten en initiatieven uit de Toekomstagenda
Asten 2030 en de reeds lopende projecten en initiatieven gaan we bundelen in een
(dynamische) projectenagenda. Deze projectenagenda is absoluut niet in beton
gegoten. Sterker nog, het is de bedoeling dat deze projectenagenda regelmatig wordt
aangepast en aangevuld, waarbij we de gemeenschap nadrukkelijk uitnodigen om
met initiatieven te komen die bijdragen aan de doelstellingen van het programma
‘Transformatie Buitengebied’.
6. Vorm van participatie tijdens de uitvoering van het programma
Bij de start van elk project wordt nagedacht of de vorm van participatie in de lijn is
met programmalijn Vitale Democratie in Asten. Op basis van deze
programmaopdracht en de dynamische projectenagenda gaan we aan de slag. De
burger en ander betrokken maatschappelijke partners worden dus nadrukkelijk
gevraagd om mee te denken en inbreng te geven bij de verschillende projecten of als
kartrekker op te treden.
7. Dynamische projectenagenda – onderdeel Transformatie Buitengebied
In de dynamische projectenagenda gaan we alle projecten die onder de programma’s
uit de Toekomstagenda Asten 2030 vallen weergegeven. Voor het programma
Transitie Buitengebied worden de lopende projecten hierin benoemd.
Het gaat dan om de volgende projecten:
- VAB-pilot Heusden;
- Inrichten ondersteuningsnetwerk voor agrariërs en bieden van ondersteuning aan
agrariërs;
- Oplossen knelpunt Antoniusstraat;
- Fietsroute Rondje Groote Peel;
- Beekherstel Aa;
- Beekherstel Astense Aa;
- Beleid zonnepanelen;
- Faciliteren warmtenet;
- Vorming mestbeleid;
- EAT THIS-bijeenkomsten (nieuw toekomstperspectief voor agrariers), waaronder
nieuwe eiwitten;
- Gebiedsvisie agrarisch gebied rondom Groote Peel;
- Uitwerking Natuurnetwerk Brabant nabij Groote Peel;
- Burgerinitiatief aanleg Bijenbos.
8. Financiën
Het programma Transitie Buitengebied wordt zo veel mogelijk gerealiseerd binnen de
bestaande budgetten. In het geval dat er extra budget nodig is voor bepaalde
projecten dan zal dit via een separaat voorstel aan uw raad voorgelegd worden dan
wel in de begrotingscyclus meegenomen worden.
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