
Op 15 april jl. sloten ruim 50 betrokken bedrijfsadviseurs, planbegeleiders van de Kempen 
gemeenten, provincie Noord-Brabant en accountmanagers van financiële instellingen aan bij 
de digitale netwerksessie ‘Echt Samen’. Een moment om het gezicht achter de naam of het 
logo te leren kennen. En om te bespreken hoe we als erfbetreders samen op kunnen trekken 
om de agrarisch ondernemer optimaal te ondersteunen in zijn of haar ontwikkelproces. 
De sessie is een mooie start naar het bouwen aan een ‘Kempisch netwerk erfbetreders’. 

NETWERKSESSIE DE KEMPEN ’ECHT SAMEN’

Vanuit vertrouwen samenwerken

Samen maken we De Kempen

Vanuit het erf ook naar de omgeving 
De Omgevingswet geeft de mogelijkheid voor meer 
lokale afwegingsruimte. Waarbij gekeken kan worden 
naar de meerwaarde van de ontwikkeling in relatie tot 
zijn omgeving. De provincie Noord-Brabant heeft dit 
gedachtengoed verder uitgewerkt werkt in haar Omge-
vingsverordening  die nu ter inzage ligt. Ze vertaalt dit 
o.a. in diep, rond en breed kijken. Eugène van Lieshout 
van de provincie Noord-Brabant vertaalde het voor de 
aanwezigen in een treffende zin: “We gaan van ‘past een 
ontwikkeling in de omgeving?’, naar ‘…én wat voegt het 
toe aan zijn omgeving?’”

Samen kom je verder
De nieuwe uitgangspunten maakt dat het waardevol is 
om als initiatiefnemer en overheid vroegtijdig met elkaar 
in gesprek te zijn. Ondernemer Ben Beerens uit Hoogeloon 

Afbeelding uit Omgevingsverordening provincie Noord-Brabant

heeft samen met zijn adviseur Chris van der Heijden van 
Van Dun Advies zo’n zoekproces doorlopen. Waarbij Ben 
het treffend stelde: “Vroeger was overleg met de overheid 
echt een strijd, de maximale ruimte proberen te benutten. 
Nu kijken we hoe we samen verder kunnen komen tot een 
idee dat voor iedereen past. Dat geeft vertrouwen en ik 
merk dat je dan ook veel verder komt.”

Sterke regionale netwerken
Netwerksessie de Kempen is een initiatief van Agrivaknet, 
Rabobank, provincie Noord-Brabant en het Huis van de 
Brabantse Kempen. De netwerksessie in de Kempen is 
een vervolg op de Brabantbrede sessie van 15 september 
2020: ‘Welke rol spelen erfbetreders in een veranderend 
buitengebied’. We geloven dat sterke regionale netwerken 
van erfbetreders helpen bij de transitie van de agrarische 
sector en de regionale uitdagingen in het buitengebied. 
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