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Memo: Nadere uitleg omgevingsdialoog 
 
Betreft: Wijzigingsplanprocedure Almkerkseweg 4 in Almkerk 
 
 
Ulicoten, 06-06-2016  
 
Kenmerk: 14104.004 
 
Bijlage: Notitie omgevingsdialoog bedrijfsplannen Fa. Jacquemijns-Kant, Almkerkseweg 4, Woudrichem 
 

 
In het kader van de wijzingsplanprocedure voor de ontwikkeling naar een grondgebonden veehouderij op 
de locatie aan de Almkerkseweg 4 in Almkerk heeft initiatiefnemer, dhr. E. Jacquemijns, een dialoog 
gevoerd met de directe omwonenden. Het dialoog heeft plaatsgevonden in maart van 2015. Een verslag 
van dit dialoog is bijgevoegd in de bijlage van voorliggende memo. 
 
In de laatste alinea van dat verslag schrijft initiatiefnemer dat de stieren op dier- en milieuvriendelijke 
wijze gehouden worden in hokken op stro. De jonge beesten lopen aanvankelijk buiten. Ten opzichte van 
het gehouden dialoog is die geschetste bedrijfsvoering inmiddels niet meer geheel juist conform de 
beoogde bedrijfsvoering. In de beoogde bedrijfsvoering wordt namelijk al het gehouden vee overwegend 
beweid. Dit wil zeggen dat het al het vee ten minste 183 dagen per jaar, gedurende 8 uur per dag wordt 
beweid.  
 
Gezien de verslaglegging van het gehouden omgevingsdialoog hebben omwonenden geen enkel bezwaar 
tegen de gewenste ontwikkeling van initiatiefnemer. Gelezen de verslaglegging stemmen de 
omwonenden ermee in dat de stieren binnen in hokken op stro gehouden worden en het jongvee 
overwegend wordt beweid. Zoals hierboven beschreven is dit in de gewenste situatie niet het geval en zal 
al het vee overwegend beweid worden. Echter zal dit qua milieukundige situatie alsmede qua dierwelzijn 
een positievere bijdrage leveren ten opzichte van de in het verslag geschetste beoogde bedrijfsvoering. 
Een nieuw dialoog is derhalve niet noodzakelijk.     
 
 
 



Wotitie orngevingsdialoog bedriffspiannen Fa. Jacquemijns-
Kant, Alrnkerkseweg 4, Woudrichem

Even voorstellen — uw nieuwe buren:
Erik Jacquemijns, Linda Jacquemijns-Kant, Patrick en Lucas

Erik heeft gedurende vele jaren Klaas Vink geassisteerd bij zijn
bedrijfsvoering. Na het overlijden van Klaas Vink hebben wij diens bedrijfvan
de erven overgenomen.

De reden van dit bezoek is om u als directe buren, in het kader van een
bestemmingsplanwijziging, te informeren over onze toekomstige
bedrijfsplannen.

De voormalige bedrijfsvoering was "paardenhouderij met zoogkoeien", heeft
als bestemming "paardenhouderij" en dient aangepast te warden naar
"zoogkoeien/vleesveehouderij".

Ons voornemen is om een aantal zoogkoeien te houden voorjonge aanwas
en daarnaast 40 a 45 stieren op dier- en milieuvriendelijke wijze te houden in
hokken op stro i.p.v. op roosters en aan de staak, zoals aangegeven op de
nieuwe situatietekening. Het zal gaan om luxe beesten, met name van het ras
Blonde d'Aquitaine. De jonge beesten lopen aanvankelijk buiten.
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De ondergetekenden hebben kennis genomen van de plannen zoals in

bijgaande notitie vermeld, waar nodig verder mondeling toegelicht

naam&adres datum&handtekening opmerkingen/suggesties
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