
Samen optrekken als bedrijfsadviseurs, gemeenten en provincie met de boer en zijn bedrijfslocatie als vertrekpunt.

15 APRIL 2021 | 15:30 - 17:00 UUR | DIGITAAL VIA TEAMS
Aanmelden? Stuur een mail naar info@brabantsekempen.eu

De vernieuwde Omgevingsverordening van provincie Noord-Brabant geeft mogelijkheden voor diversiteit van 
ondernemerschap en bedrijfsopzet van de boer anno 2021. Het accent ligt vooral op de werkwijze hoe die
inhoudelijke keuzes te maken. Rond, breed en diep kijken is de slogan van de provincie Noord-Brabant.
De provincie speelt hiermee in op de vraag van de boer, zijn adviseurs én lokale overheid om zelf te kijken naar 
de bedrijfsopzet in relatie tot zijn omgeving i.p.v. een standaard toetsingslijstje af te vinken.
Maar hoe werkt dat dan in de praktijk? Welke afweging wordt gemaakt? Hoe begeleid ik de ondernemer in dit 
brede zoekproces en met welk verhaal kan ik op welk moment in gesprek met gemeente en provincie? Dit staat 
15 april a.s. tijdens de eerste Kempische netwerksessie centraal. 

Voor wie? Agrivaknet, Rabobank en het ondersteuningsnetwerk de Kempen nodigt agrarisch adviseurs/ erf-
betreders en planbegeleiders van de gemeenten Eersel, Bladel, Bergeijk, Reusel-De Mierden, Oirschot en de 
provincie Noord-Brabant uit om samen in gesprek te gaan.

PROGRAMMA 15:30 - 17:00 UUR 
• Opening en welkomstwoord | door Noud Janssen, voorzitter Agrivaknet
• Nieuwe Omgevingsverordening Brabant | Presentatie door Eugène van Lieshout en Hubert van Hout,   
 team ruimtelijke ontwikkeling
• Praktijkvoorbeelden rond, breed en diep | Chris van der Heijden en Gemma van de Berg presenteren een
 tweetal casussen waarin de boer als initiatief-nemer op deze ontwikkeling inspeelt. 
• Breakout Rooms | Discussie over de kansen van de nieuwe omgevingsverordening. Hoe geven we invulling  
 aan ‘Echt Samen’?
• Afsluiting en doorkijk

Netwerksessie de Kempen is een initiatief van Agrivaknet, Rabobank en het ondersteuningsnetwerk de 
Kempen met als doel om samenwerking tussen adviseurs, erfbetreders en gemeenten te versterken om de 
ondernemer in zijn/haar ontwikkeling maximaal te kunnen faciliteren. 

UITNODIGING: NETWERKSESSIE DE KEMPEN ’ECHT SAMEN’

Donderdag 15 april 2021 

Samen maken we De Kempen


