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Wát een Buitenkans! 

COLOFON

Buitenkans! is een initiatief van 
Gemeente Cranendonck. 

OPLAGE  1.200
EDITIE  maart 2018
VORMGEVING Artvertisement
TEKST   Van ’t Laar Hof

Meer informatie

Wilt u meer weten over 
‘Buitenkans! Een perspectief voor 
de toekomst.’? Neem dan een 
kijkje op de website:
www.cranendonck.nl/buitenkans. 

Ook kunt u contact opnemen met 
medewerkers van de gemeente 
Cranendonck: 

Marijke Vortman
m.vortman@cranendonck.nl
0495-431271

of:

Martijn van Gessel
m.vangessel@cranendonck.nl
06-55882217

Binnenkort starten we ook met 
een digitale nieuwsbrief voor 
‘Buitenkans! Een perspectief voor 
de toekomst.’ Blijf op de hoogte 
van de ontwikkelingen meldt u aan 
via: m.vangessel@cranendonck.nl.

..........................................................................
www.cranendonck.nl

Gemeente komt op bezoek
 
Vanaf begin februari 2018 bezoekt de 
gemeente Cranendonck een groot aantal 
Cranendonckse veehouderijen. Daarmee wil 
ze in kaart brengen hoe de agrarische sector 
er nu uitziet en welke veranderingen er wat 
de ondernemers betreft gaan plaatsvinden. 

Medewerkers van de Omgevingsdienst Zuid-
Oost Brabant (ODZOB) zullen namens de 
gemeente de gesprekken voeren. Zij bekijken 
niet alleen per bedrijf in hoeverre het nog 
voldoet aan de wet- en regelgeving, maar 
nodigen ondernemers ook uit om tijdens het 
bezoek te vertellen wat ze in de toekomst 
nodig hebben. Bijvoorbeeld voor het behoud 
van een gezonde bedrijfsvoering, bij het 
stoppen van hun bedrijf of het opzetten van 
alternatieven. Dit in kader van Buitenkans! 
Een perspectief voor de toekomst.

Ook in gesprek?
Medio 2017 deed de gemeente reeds 
de oproep naar ondernemers om met de 
gemeente hiervoor een gesprek aan te 
vragen. Via het traject ‘versnelling toezicht 
veehouderijen’ gaat de gemeente nu ook 
actief gesprekken inplannen. In eerste 
instantie worden hiervoor de Cranendonckse 
veehouderijen benaderd. De overige 
agrarische ondernemers worden vooral 
opgeroepen om een toekomstgesprek met de 
gemeente aan te vragen. Dit kan via Marijke 
Vortman, m.vortman@cranendonck.nl. Op 
www.odzob.nl/overheden/actueel leest u 
meer over de bezoeken.
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Startbijeenkomsten & 
vervolggesprekken

Rond de zomer organiseerde de 
gemeente Cranendonck twee 
startbijeenkomsten voor het project 
‘Buitenkans! Een perspectief voor de 
toekomst.’ Sindsdien hebben zo’n 60 
personen zich naar aanleiding van 
deze startbijeenkomsten al aangemeld 
voor een gesprek. De gesprekken 
worden gevoerd door medewerkers 
van de gemeente en vinden plaats in de 
gemeenschapshuizen van Cranendonck. 

De gemeente wil met zoveel mogelijk 
ondernemers en bewoners van het 
buitengebied in gesprek om tot een 
zo goed mogelijk toekomstperspectief 
voor het buitengebied te komen. Het 
bestemmings- of omgevingsplan krijgt 
een looptijd tot 2030. Het is dus voor 
élke grondeigenaar in het buitengebied 
van belang om verder vooruit te kijken en 
te bepalen wat de wensen en ideeën zijn 
voor de toekomst. 

Meldt u zich daarom ook aan voor een 
gesprek! Neem hiervoor contact op 
met Marijke Vortman van de gemeente 
Cranendonck: 

m.vortman@cranendonck.nl 
of 0495-431271. 

Nadenken over toekomst 
noodzakelijk

Tijdens de startbijeenkomsten van 
‘Buitenkans! Een perspectief voor de 
toekomst.’ spraken zowel Ron Wetzer 
(provincie Noord-Brabant) als Hans de 
Kinderen (Rabobank) hun zorgen uit over 
de toekomst van de agrarische sector 
en de noodzaak voor ondernemers om 
na te denken over de toekomst van 
hun bedrijven. Hans de Kinderen: “De 
komende 18 jaar is de verwachting dat 
het aantal agrarische bedrijven in de 
Keyport-regio daalt van 1.500 naar 500. 
Cranendonck is onderdeel van deze regio 
en de verwachting is dat hier in dezelfde 
periode 68 bedrijven gaan stoppen. Op 
dit moment heeft slechts 25% van de 
agrarische bedrijven binnen Keyport een 
gezond bedrijfsinkomen, terwijl 74% van 
de bedrijven gewoon op de oude voet 
door blijft gaan.” 

Denk mee over de 
toekomst van het 
buitengebied

Door het stoppen van veel bedrijven 
is er een groot vraagstuk hoe om te 
gaan met de vrijkomende agrarische 
gebouwen (VAB’s). Martijn van Gessel, 
projectleider Buitenkans! vanuit gemeente 
Cranendonck onderschrijft deze opgave. 
“We willen graag met u in gesprek over 
passende invullingen van de vrijkomende 
agrarische bebouwing. Dit is een puzzel 
die we samen moeten leggen. We vragen 
u om uw wensen kenbaar te maken, 
zodat we de puzzel kloppend kunnen 
maken.”

Medio 2017 is het project 
‘Buitenkans! Een perspectief voor 
de toekomst.’ van start gegaan. 
Onder deze noemer geeft de 
gemeente Cranendonck u, 
samen met alle andere inwoners, 
ondernemers en organisaties in 
Cranendonck, de gelegenheid 
om mee te denken over de 
toekomst van het buitengebied. 
Het tegengaan van leegstand 
van vrijkomende agrarische 
bedrijfsgebouwen vormt daarbij 
een belangrijk thema. Door 
deze gebouwen een nieuwe 
functie te geven, kan leegstand 
deels worden opgelost. Maar 
wat vindt u daarbij passend 
in het buitengebied? Welk 
alternatief zou voor u uitkomst 
bieden? In welke omvang 
acht u dit acceptabel? Welke 
randvoorwaarden zouden daarbij 
gesteld moeten worden?

Wát een 
Buitenkans! 

Uw inbreng wordt meegenomen in het 
formuleren van het toekomstperspectief 
voor het buitengebied van Cranendonck. 
Daarmee blijft het buitengebied een 
gebied ván de Cranendonckers. Alle 
ideeën zijn welkom, of ze nu gaan over 
agrarische bedrijvigheid, duurzaamheid, 
nieuwe energiebronnen, woon- of 
zorgvoorzieningen ‘in het groen’, 
recreatiemogelijkheden of andere 
economische activiteiten. Niet alle 
wensen kunnen worden ingewilligd, 
maar elke uitgesproken behoefte helpt de 
gemeente wél om een beeld te krijgen 
van wat er leeft en speelt. Zo willen 
we komen tot een toekomstperspectief 
waarvan we met elkaar de gewenste 
ontwikkelmogelijkheden in het 
buitengebied in beeld hebben gebracht.

De gemeente wil ideeën en wensen 
ophalen voor het buitengebied van 
Cranendonck. Dit als input voor 
het ontwikkelperspectief voor het 
buitengebied dat in 2018 klaar moet 
zijn, zodat het dan aangeboden kan 
worden aan de gemeenteraad. Hierna 
start het traject voor de ontwikkeling van 
een bestemmingsplan of omgevingsplan 
buitengebied.


