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Voorwoord  

Voor u ligt het onderzoeksrapport ‘procesevaluatie volgens de theorie van Swanborn naar 

VABIMPULS als belangrijk instrument in de ‘Brabantse Aanpak Leegstand’. Aan de hand van 

twaalf gehouden interviews waarvan de meeste zijn gehouden op de locatie, is het proces 

beschreven en geëvalueerd vanuit het perspectief van de initiatiefnemers. Hierbij was het doel 

om inzicht te krijgen hoe en waarom het sommige initiatiefnemers wel lukt om plannen te 

realiseren en sommige niet. Op basis van de casuïstiek zijn gemeenschappelijke elementen 

geïdentificeerd waardoor generieke uitspraken te doen zijn hoe het proces ín en ná de 

voucherregeling versneld kan worden en welke rol gemeenten hierin kunnen nemen  

Deze afstudeeropdracht is uitgevoerd in het kader van mijn afstuderen voor de studie 

Bestuurskunde & Overheidsmanagement aan Avans Hogescholen te Den Bosch. Het 

onderzoek is uitgevoerd in opdracht van BrabantAdvies en VABIMPULS en biedt mogelijke 

aanknopingspunten voor verdere beleidsvorming en -uitvoering. Ook kunnen de bevindingen 

uit het onderzoek als input gelden voor de adviezen van BrabantAdvies. 

Voorafgaand aan het onderzoek had ik nog weinig beeld bij de problematieken en 

ontwikkelingen in ons Brabantse buitengebied. Door het veld in te gaan, locaties te bezoeken 

en met oprechte aandacht in gesprek te gaan met initiatiefnemers, heb ik veel geleerd en een 

completer beeld gekregen over wat er zich allemaal afspeelt in het Brabantse buitengebied. 

Wat me emotioneel heeft geraakt is de wisselende situatie waarin initiatiefnemers kunnen 

verkeren. Zo heb ik locaties mogen bezoeken die er fantastisch uitzien en waar aan alles is 

gedacht, maar ook locaties waar je 50 jaar terug de tijd in stapt. Door met oprechte aandacht 

te luisteren naar de verhalen van de initiatiefnemers, ontstaat er volledig begrip voor hun 

beweegredenen. De initiatiefnemers die ik heb mogen spreken zijn mensen met goede 

bedoelingen, die door gebeurtenissen in het verleden in een bepaalde situatie terecht zijn 

gekomen. Ik ben van mening dat je vanuit een positief mensbeeld deze doelgroep moet 

benaderen om tot oplossingen te komen waar de hele maatschappij meerwaarde aan heeft.  

Ten slotte, wil ik graag bij dezen mijn begeleiders, Sjors Willems en Marianne Müller bedanken 

voor de fijne begeleiding en hun ondersteuning tijdens dit traject. Ook wil ik alle respondenten 

bedanken die mee hebben gewerkt aan dit onderzoek. Zonder hun medewerking had ik dit 

onderzoek niet kunnen voltooien. In het bijzonder dank ik Ivka Orbon en Peer Verkuijlen voor 

het bieden van deze bijzondere leerervaring en de kans om af te studeren met dit uiterst 

interessante onderwerp. Ook dank ik de gehele organisaties van BrabantAdvies en 

VABIMPULS voor het bieden van een leerzame werkomgeving. Met enthousiasme zal ik tot 

en met september enkele werkzaamheden tot me nemen en betrokken blijven bij 

VABIMPULS als projectondersteuner voor Brabantadvies.  
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Samenvatting  

Dit onderzoek gaat over de aanpak van VABIMPULS en de daaraan verbonden 

voucherregeling waarmee eigenaren van vrijgekomen en vrijkomende agrarische 

bedrijfslocaties worden ondersteund in het vinden en realiseren van een geschikte oplossing 

voor diens locatie. In dit onderzoek is er gepoogd antwoord te vinden op: ‘wat draagt 

VABIMPULS bij als instrument voor initiatiefnemers om initiatieven verder te brengen 

en waarom lukt het initiatiefnemers wel/niet om gemaakte toekomstplannen gedurende 

de ondersteuning van VABIMPULS voucherregeling en na afloop van, daadwerkelijk te 

realiseren?’  

De aanleiding van dit onderzoek was de behoefte bij de projectorganisatie en deskundigen 

van VABIMPULS om inzichtelijk te krijgen hoe na afloop van de ondersteuning initiatiefnemers 

vervolg hebben kunnen geven aan de realisatie van plannen. Bij sommige initiatiefnemers is 

dat wel gelukt, bij andere niet. VABIMPULS wilde graag meer inzicht in de factoren die daarbij 

een rol spelen. Dit onderzoek draagt bij aan het verkrijgen van dit inzicht. Er is binnen de 

opdracht onderzocht in hoeverre het lukt om hetgeen wat is bedacht voor de VAB’s, 

daadwerkelijk te realiseren en in welke mate de aanpak van VABIMPULS en mogelijke andere 

onderscheidende elementen aan dit succes hebben bijgedragen. Daarbij is het van belang om 

mogelijke knelpunten te identificeren en te onderzoeken hoe deze opgelost kunnen worden. 

Deze opdracht draagt bij aan de verdere opbouw van ervaringen en kennis uit de praktijk en 

biedt mogelijk handvatten voor het ondersteunen van gewenste transities en de rol daarbij van 

overheden zoals provincie en gemeenten.  

Om aan deze vraag te voldoen is er gekozen voor het uitvoeren van een kwalitatief onderzoek 

met de procesevaluatie van Swanborn. Het belangrijkste uitgangspunt hierbij was dat de 

evaluatie vanuit de bril van de initiatiefnemer zou worden uitgevoerd zodat de ervaringen en 

beweegredenen van initiatiefnemers duidelijk naar voren zou komen. Hiervoor zijn er twaalf 

interviews gehouden met initiatiefnemers op hun eigen locatie. De respondenten die 

medewerking aan het onderzoek hebben verleend zijn gekozen op basis van selectiecriteria, 

waardoor er een redelijk representatief beeld is ontstaan. De agrarische bedrijfslocaties van 

de respondenten liggen verspreid over het buitengebied in de provincie Noord-Brabant en 

liggen overwegend in Zuidoost-Brabant. Hiermee komt het beeld overeen met het grotere 

geheel aan initiatiefnemers die van de voucherregeling gebruik hebben gemaakt.  

Binnen de doelgroep van initiatiefnemers spelen verschillende factoren een rol die het proces 

en daarmee de mate van succes kunnen beïnvloeden. Zo is uit dit onderzoek gebleken dat 

iedere persoonlijke situatie uniek is, waarmee ook de beoogde oplossingsrichting verschilt. De 

leeftijd tussen initiatiefnemers varieert tussen de 40 en 80+ jaar. De meeste initiatiefnemers 

zijn echtparen, met kinderen waaronder de meeste zich niet als potentiële opvolger zien. 

Initiatiefnemers beginnen elk vanuit een ander startpunt, waarbij ook gebeurtenissen in het 

verleden een rol spelen in de toekomstkeuze die mensen maken. Daarnaast blijken 

initiatiefnemers een verschillende emotionele binding met de eigen locatie te hebben, waarbij 

er een sterke wens onder initiatiefnemers is geïdentificeerd om op de locatie te blijven wonen. 

Deze sociaal-emotionele factoren, maar ook de kwaliteit en ligging van de locatie beïnvloeden 

de beoogde oplossingsrichting van initiatiefnemers.  
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In de meeste gevallen blijken initiatiefnemers te kiezen voor een niet-agrarische 

herbestemming, waarbij een woon- of recreatief initiatief tot de meest-gekozen oplossingen 

behoren. Een knelpunt hierbij is dat wet- en regelgeving omtrent het herbestemmen van de 

locatie complex en sterk veranderend is, waardoor onder andere blijkt dat het realiseren van 

een niet-agrarische herbestemming meer inspanningen behoeft dan een agrarische 

herbestemming.  

Verder bleek dat initiatiefnemers in belangrijke mate afhankelijk zijn van diverse partijen, 

waaronder gemeenten om verder te komen. Dit is de partij die toeziet op wet- en regelgeving 

omtrent de ontwikkeling van het buitengebied en daaraan plannen van initiatiefnemers toetst. 

Gemeenten blijken onderling, maar ook intern zich wisselend op te stellen tegenover 

initiatieven uit het buitengebied. Er wordt overwegend een rechtmatige rol aangenomen en 

minder een meedenkende en -werkende rol. Dit terwijl in het verder brengen van plannen de 

rol en benadering van de beleidsmedewerker essentieel kan zijn.  

Wat betreft succesbepalende factoren van de ondersteuning van VABIMPULS, hangen deze 

samen met de rol en benadering van de deskundige, de beschikbaarheid en kwaliteit van 

specialisten, het toepassen van ‘diep, rond en breed’, de netwerken van zowel de deskundige 

als VABIMPULS organisatie en de mate van betrokkenheid. De belangrijkste externe 

succesfactoren hebben te maken met het eigen ondernemerschap van de initiatiefnemers, hun 

financiële mogelijkheden om te investeren, met ruimte en tijd om het proces goed en rustig te 

doorlopen en met de houding/ creatief meedenken van de gemeente. Daarnaast wordt het 

resultaat beïnvloed door aspecten die te maken hebben met de kwaliteit, eigenschappen en 

ligging van de locatie.  

Aanbevelingen die op basis van het onderzoek zijn gedaan, zijn ondergebracht in een drietal 

pijlers, namelijk VABIMPULS (w.o. deskundigen), initiatiefnemers en gemeenten. Dit zijn:  

VABIMPULS  

▪ Ga door met deling van kennis en praktijkervaringen naar overheden om hen aan te zetten 

tot veranderingen in beleid en werkwijzen. Overheden zijn op zoek naar nieuwe werkwijzen 

zodat initiatiefnemers in beweging komen; 

▪ Blijf investeren in de kwaliteit van deskundigen over de werkwijze, toepassing van het 

verduurzamingsmodel en het principe van ‘diep, rond en breed’, zodat dit consistent in 

ondersteuning van de initiatiefnemer wordt meegenomen; 

Initiatiefnemers 

▪ Investeer in de relatie met de gemeente, met name met beleidsmedewerkers; 

▪ Neem tijd ín en voor het proces;   

Gemeenten  

▪ Zorg voor een overkoepelende een achterliggende visie hoe om te gaan met initiatieven 

uit het buitengebied;  

▪ Werf competente beleidsmedewerkers en leid eigen personeel op om oplossingsgericht 

en vanuit de verschillende overheidsrollen te werk te gaan.  
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Deel I: Onderzoeksverantwoording  

1. Inleiding  

1.1. Aanleiding  
BrabantAdvies is het adviesorgaan voor provincie Noord-Brabant en geeft zowel gevraagd als 

op eigen initiatief, onafhankelijk advies. Binnen BrabantAdvies zijn vier raden werkzaam 

waaronder de Sociaaleconomische Raad, Raad voor de Leefomgeving, Raad voor de 

gezondheid en Young Professionals Brabant. Met deze opbouw zorgt BrabantAdvies voor 

krachtige, breed gedragen en onafhankelijke advisering (BrabantAdvies, 2021a). 

VABIMPULS is gestart in 2017 vanuit het initiatief van provincie Noord-Brabant, Brabantse 

gemeenten, Stimulus Programmamanagement en BrabantAdvies. Het project is gericht op het 

terugdringen en voorkomen van leegstand, het tegengaan van ondermijning, het stimuleren 

van vernieuwing in de landbouw en verbetering van de omgevingskwaliteit in het buitengebied 

van Brabant. Daarnaast levert het project, dat inmiddels al ruim vier jaar actief en meer dan 

zevenhonderd aanvragen verder is, bouwstenen voor kennisontwikkeling en kennisdeling over 

de transitie van het buitengebied (BrabantAdvies, 2021b). 

VABIMPULS is ondergebracht bij BrabantAdvies om zijn onafhankelijke positie te waarborgen 

en om de kennis- en praktijkervaringen te delen en onder meer te verbinden met de advisering 

van BrabantAdvies (Noord-Brabant, 2022). 

VABIMPULS is er voor eigenaren van vrijgekomen en vrijkomende agrarische bedrijfslocaties 

– VAB’s – of voor eigenaren van veehouderijbedrijven die zich op een andere bedrijfsactiviteit 

willen gaan richten, binnen of buiten de agrarische sector. Deze eigenaren kunnen bij Stimulus 

Programmamanagement de subsidieregeling ‘vouchers agrarische bouwpercelen Noord-

Brabant’ aanvragen. Met deze voucher kunnen eigenaren in gesprek gaan met onafhankelijke 

deskundigen en specialisten die zijn aangesloten bij VABIMPULS om de 

toekomstmogelijkheden te verkennen omtrent de ‘VAB’s’ (Voucherregeling VAB | Stimulus 

Programmamanagement, 2022). 

1.1.1. Transitie van het landelijke gebied 

VABIMPULS draagt met de voucherregeling en het ondersteunen van meer dan 

zevenhonderd VAB-eigenaren bij aan de transitie van het Brabantse landelijke gebied. 

Volgens het CBS zijn de meeste boerenbedrijven in Nederland gevestigd in Noord-Brabant, 

welgeteld 12.340 in 2020. Er wordt verwacht dat de komende twintig jaar minstens 30% van 

deze bedrijven zal stoppen, omdat ze of geen opvolger hebben of zelf om verscheidende 

redenen niet door willen gaan. Dit betekent dat er naar verwachting 3.700 boerenbedrijven 

zullen sluiten tot en met 2040 (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2020). Het is in het belang voor 

de kwaliteit van het Brabantse buitengebied dat er voor deze vrijkomende agrarische 

bedrijfslocaties een duurzame (her-) bestemming wordt gevonden (Persoonlijke communicatie, 

Sjors Willems, 2022). 

Het gaat om gesprekken van deskundigen met eigenaren over de toekomst van hun agrarische 

locatie en de beweging die daardoor op gang komt. VABIMPULS is daarmee onderdeel van 

een zogeheten transitie – een proces van fundamentele en onomkeerbare veranderingen in 
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cultuur, (institutionele) structuur en werkwijze op systeemniveau. Het duurt 25 tot 50 jaar voor 

een transitie volledig verwezenlijkt is. Transities kenmerken zich door het ontstaan van nieuwe 

structuren, culturen en werkwijzen, zoals bijvoorbeeld VABIMPULS (Transities, 2021). 

1.1.2. Nieuwe aanpak  

De aanpak en werkwijze van VABIMPULS is nieuw en uniek en is ontstaan uit de vraag van 

provincie en gemeenten of de leegstandproblematiek binnen agrarische bedrijfslocaties niet 

op een andere wijze aangepakt kon worden. Daarbij was de gedachte dat een stimulering door 

een voucher beschikbaar te stellen, eigenaren tot nadenken en het zetten van stappen aan 

zou kunnen moedigen. Bovendien zou het vraagstuk meer open en onafhankelijk bekeken 

moeten worden. Vandaar de reden om niet op voorhand weer naar bestaande organisaties te 

kijken maar om het op een geheel andere wijze op te pakken en te organiseren (Verkuijlen, 

2019). Deze nieuwe, experimentele aanpak bouwt vooruit op de werkwijze van de nieuwe 

Omgevingswet (met/ omgevingsvisie Kwaliteit van Brabant 2050 als basis) met een aanpak 

van ‘diep, rond en breed’. Overheden willen steeds vaker vanuit een stimulerende en 

netwerkende rol opereren om initiatieven uit de samenleving te kunnen ondersteunen (provincie 

Noord-Brabant, 2018).  

De praktijkervaringen van de meer dan 700 casussen en daaruit voortkomende bevindingen 

en ‘lessons-learned’ uit de VABIMPULS aanpak en praktijk kunnen gelden als 

aanknopingspunt voor verdere beleidsvorming en -uitvoering. 

1.1.3. Verhouding Provincie – Gemeente – VABIMPULS 

VABIMPULS werkt nauw samen met Stimulus Programmamanagement, BrabantAdvies en 

Brabantse gemeenten. Over de ervaringen en nieuwe opgedane kennis vindt op verschillende 

manieren uitwisseling plaats met het veld van overheden, maatschappelijke organisaties en 

private partners zoals agrarische adviesbedrijven (Verkuijlen, 2019). 

De gemeente is de eerstverantwoordelijke waar het gaat om ontwikkelen en beschermen van 

de fysieke leefomgeving. Bevoegdheden worden volgens de omgevingswet zo laag mogelijk 

weggelegd. Gemeenten en waterschappen moeten een eigen invulling geven aan de kwaliteit 

van de fysieke leefomgeving. Waterschappen zijn verantwoordelijk voor het beheer van water, 

waardoor plannen van gemeenten op het gebied van ruimtelijke ordening met deze actor zal 

moeten worden afgestemd. Er zijn ook zaken die het schaalniveau van de gemeente te boven 

gaan en waar provincies vanuit de wet specifieke taken en bevoegdheden heeft. Dat geldt 

bijvoorbeeld voor het natuurbeleid. Vanuit de basisgedachte dat bevoegdheden zo laag 

mogelijk worden weggelegd zoekt de provincie Noord-Brabant naar de beste rolverdeling 

tussen overheden en andere partijen (provincie Noord-Brabant, 2018). 

VABIMPULS is gefaciliteerd door de provincie Noord-Brabant, waardoor de projectorganisatie 

verantwoording moet afleggen aan de Gedeputeerde Staten. De lessen en bevindingen uit 

VABIMPULS bieden (bestuurlijke) aanknopingspunten voor toekomstige beleidsvorming en -

uitvoering. Brabantse gemeenten zijn daarin een belangrijke samenwerkingspartner en 

verhouden zich tot de VAB-eigenaren als eerste loket/ beoordelaar van de gemaakte 

toekomstplannen. Tot nu toe nemen zij vaak een rechtmatige overheidsrol aan (Persoonlijke 

communicatie, Verkuijlen, 2022). 
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1.1.4. De opdracht 

Met ondersteuning van de voucherregeling van VABIMPULS hebben veel eigenaren plannen 

ontwikkeld voor hun bedrijfslocatie. VABIMPULS wil graag meer inzicht in de vraag hoe na 

afloop van de ondersteuning initiatiefnemers vervolg hebben kunnen geven aan de realisatie 

van de plannen. Bij sommige initiatiefnemers is dat wel gelukt, bij andere niet. VABIMPULS 

wil graag meer inzicht in factoren die daarbij een rol spelen. Heeft dat te maken met de manier 

waarop een gemeente (ambtelijke en bestuurlijk) zich opstelt, zijn er andere factoren van 

belang en wat is daarin de rol van VABIMPULS? 

Dit onderzoek draagt bij aan het verkrijgen van dit inzicht. Er is binnen de opdracht onderzocht 

in hoeverre het lukt om hetgeen wat is bedacht voor de VAB’s, daadwerkelijk te realiseren en 

in welke mate de aanpak van VABIMPULS en mogelijke andere onderscheidende elementen 

aan dit succes hebben bijgedragen. Daarbij is het van belang om mogelijke knelpunten te 

identificeren en te onderzoeken hoe deze opgelost kunnen worden. Deze opdracht draagt bij 

aan de verdere opbouw van kennis uit de praktijk en biedt mogelijk handvatten voor het 

ondersteunen van gewenste transities en de rol daarbij van overheden zoals provincie en 

gemeenten (Persoonlijke communicatie, Verkuijlen, 2022). 

1.2. Doelstelling  
Het doel van dit onderzoek was om op een systematische en gestructureerde wijze inzicht te 

verkrijgen hoe en waarom het voor sommige initiatiefnemers wel lukt om de gemaakte plannen 

daadwerkelijk te realiseren en voor sommigen niet. Het is de vraag welke onderscheidende 

elementen van de VABIMPULS-ondersteuning en het algehele proces hebben bijgedragen 

aan succes en/of welke knelpunten aan het uitblijven daarvan. Hiervoor is informatie 

verzameld onder de doelgroep van initiatiefnemers die de voucherregeling hebben doorlopen 

en als ‘afgerond’ kunnen worden aangemerkt. Deze opdracht draagt bij aan de verdere 

opbouw van kennis uit de praktijk en biedt mogelijk leerpunten voor verdere beleidsvorming 

en -uitvoering.   

1.3. Centrale vraag 
De centrale vraag die past bij de aanleiding en doelstelling van dit onderzoek, luidt als volgt: 

Wat draagt VABIMPULS bij als instrument voor initiatiefnemers om initiatieven verder 

te brengen en waarom lukt het initiatiefnemers wel/niet om gemaakte toekomstplannen 

gedurende de ondersteuning van VABIMPULS voucherregeling en na afloop van, 

daadwerkelijk te realiseren? 

1.4. Bestuurskundige aanpak  
Binnen dit hoofdstuk is er nagedacht over hoe de bestuurskundige aanpak kan worden 

vormgegeven om de centrale vraag en bijbehorende deelvragen te beantwoorden.  

1.4.1. Waarom een bestuurskundige aanpak? 
Bij deze onderzoeksopdracht was een bestuurskundige aanpak passend. Het gaat hier 

namelijk om een complex maatschappelijk vraagstuk, het aanpakken van 

leegstandproblematieken bij vrijkomende of vrijgekomen agrarische bedrijfslocaties. Bij dit 

vraagstuk spelen veel verschillende actoren met uiteenlopende perspectieven, behoeftes en 

doelstellingen een rol. Gekeken naar de centrale vraag kon een vorm van (beleids-)evaluatie 
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worden ingezet. Een evaluatie verzamelt onder meer informatie over de interventie (de 

voucherregeling), de mate van effectiviteit, de rollen van de actoren en zoekt naar verklaringen 

over de praktische invulling van beleid en diens effecten. Er is binnen dit onderzoek tussentijds 

teruggekeken op de voucherregeling en het proces van aanvraag tot ontwikkeling en 

daadwerkelijke realisatie van de plannen. Hierdoor was een evaluatiemethode passend.   

1.4.2. Soort evaluatie  
Volgens evaluatie als fundering voor beleid van het Ministerie van BZK zijn er grofweg twee 

soorten beleidsevaluaties te gebruiken, namelijk de quasi-experimentele evaluatie en de 

‘realistic evalution’, ofwel Realistisch Evalueren van Pawson & Tilly. Hieronder is er kort in 

gegaan op beide soorten evaluaties en onderbouwd welke van de twee gekozen is binnen 

deze onderzoeksopdracht (Bakker, 2012).  

1.4.2.1. (Quasi)- experimentele evaluatie  
De quasi-experimentele evaluatie gaat ervan uit dat er twee gelijksoortige onderzoeksgroepen 

zijn die met elkaar zijn te vergelijken. De ene onderzoeksgroep zal worden blootgesteld aan 

de te onderzoeken ‘interventie’ en de andere groep geldt als controlegroep om de effecten van 

de interventie vast te stellen. Het nadeel van deze soort evaluatie is dat het misschien wel vast 

te stellen is dat iets werkt, maar niet waarom het werkt. Daarbij bestaat de onderzoeksopdracht 

uit zo’n grote mate van complexiteit, dat de onderzoeks- en omgevingsomstandigheden niet 

uit te sluiten zijn, waardoor de keuze naar de andere soort evaluatie is gegaan (Bakker, 2012).  

1.4.2.2. Realistisch Evalueren  
Deze vorm van evalueren is door Ray 

Pawson & Nick Tilly opgesteld als 

reactie op de experimentele methode. 

Realistische evaluatie maakt 

onderscheid tussen context, 

mechanisme en outcome. Een 

evaluatieonderzoek in deze soort moet 

de onderliggende mechanismen aan 

het daglicht brengen die door de 

interventie op gang worden gebracht. 

Daarbij is het belangrijk dat de specifieke condities worden geïdentificeerd, waaronder het 

onderliggende mechanisme de gewenste uitwerking heeft. Immers, niet iedere interventie 

heeft onder alle omstandigheden eenzelfde invloed op mensen. Dit noemen Pawson & Tilly 

de context, welke kunnen bestaan uit fysieke en emotionele factoren, maar bijvoorbeeld ook 

karaktereigenschappen en economische omstandigheden van de persoon in kwestie.  

Bij Realistisch Evalueren worden de bevindingen op meerdere casussen betrokken en worden 

de conclusies gebaseerd op overeenkomsten, verschillen en mogelijke relatie tot de gevonden 

maatschappelijke veranderingen binnen deze verzameling van vergelijkbare casussen. Het 

toont of het instrument (de voucherregeling/ VABIMPULS werkwijze) werkt, hoe en voor wie 

het werkt en onder welke omstandigheden het werkt. Door een bepaald mechanisme zo 

uitgebreid mogelijk toe te passen, de context in kaart te brengen en de uitkomsten te 

bestuderen, is een goed en gedegen beeld te vormen van de werking van mechanismen. 

Figuur 1: realistische evaluatie (Bakker, 2o12) 
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Wanneer er eenzelfde patroon van interventie, omgeving en uitkomsten vaker terugkomt is dat 

een belangrijke indicatie van een robuust patroon (Bakker, 2012).  

Gezien de doelstelling en centrale vraag en rekening houdend met de grote mate van 

complexiteit binnen de doelgroep van initiatiefnemers was Realistisch Evalueren de meest 

geschikte optie om te gebruiken in de uitvoering van deze onderzoeksopdracht.  

1.4.3. Fase van de evaluatiecyclus    
Bij het gebruik maken van evaluatie als fundering voor beleid zijn er volgens het Ministerie van 

BZK drie categorieën te onderscheiden binnen de fase van de evaluatiecyclus om beleid te 

evalueren. Dit zijn ex-ante (vooraf), ex-durante (tussentijds) en ex-post (achteraf). De fase in 

het beleidsproces zal bepalen voor welke categorie wordt gekozen, al wijst de praktijk ook uit 

dat de bijhorende kernvragen in de cycli prima door elkaar kunnen lopen, afhankelijk van de 

focus en doel van de evaluatie. Zo zijn er ook vormen van evaluatie denkbaar die in meerdere 

fasen binnen de beleidscyclus toepasbaar zijn. Deze beleidscyclus brede vormen richten zich 

meer op procesmatige zaken en zijn generiek inzetbaar (Bakker, 2012).  

Dit onderzoek is uitgevoerd in het proces van beleidsuitvoering, waardoor er ex-durante 

(tussentijds) is geëvalueerd. Kijkend naar de onderzoeksopdracht was het doel om het gehele 

proces van aanvraag, ontwikkelen van plannen tot en met de realisatie van de gemaakte 

plannen in beeld te krijgen en te onderzoeken waar mogelijke knelpunten optreden en hoe 

deze op te lossen zijn. Het onderzoek richt zich dan ook met name op procesmatige zaken, 

waardoor het inzetten van een beleidscyclus brede evaluatie het meest geschikt bleek voor 

het uitvoeren van deze onderzoeksopdracht. Hieronder is verder ingegaan op de keuze voor 

de meest geschikte evaluatiemethode. Deze past binnen de theorie Realistisch Evalueren van 

Pawson & Tilly en de beleidscyclus brede evaluatie.  

1.4.4. Keuze evaluatiemethode  
Met al deze informatie was er een gedegen en onderbouwde keuze te maken voor de 

evaluatiemethode die zou worden ingezet binnen deze onderzoeksopdracht. Er is gekozen 

voor het uitvoeren van een beleidscyclus brede evaluatie binnen de theorie van Realistisch 

Evalueren van Pawson & Tilly, in de vorm van een procesevaluatie van Swanborn (2007). De 

procesevaluatie van Swanborn zal hieronder verder worden toegelicht.  

1.4.4.1. Procesevaluatie (Swanborn)  
Swanborn (2007) wijdt in zijn boek ‘Evalueren’ een hoofdstuk aan procesevaluatie. 

Procesevaluatie is de vorm van evaluatieonderzoek, waarbij de invoering van de interventie – 

meestal in een kleinschalige context, bij één of meerdere case(s) – op de voet wordt gevolgd. 

Op basis van de informatie uit de evaluatie kan beleid worden bijgestuurd. De aandacht van 

de onderzoeker gaat vooral uit naar de sociale processen die hierbij een rol spelen.  

Het slagen van een interventie is afhankelijk van de context waarin het beleid wordt 

geïmplementeerd. VABIMPULS is bij de uitvoering van de voucherregeling afhankelijk van 

verschillende actoren om daadwerkelijk succes te realiseren. Zo is het uitgangspunt dat de 

wens van de initiatiefnemer centraal staat, maar dat de plannen ook in lijn liggen met de 

ambities van de gemeenten én provincie en bijvoorbeeld met de karakteristieken van het 

Brabantse landschap en ook dat de plannen haalbaar zijn. Er zal dus tijdens de uitvoering, en 
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na afloop van de voucherregeling met veel verschillende factoren rekening moeten worden 

gehouden. Hierdoor bestaat ook de mogelijkheid dat hetgeen wat is bedacht niet wordt 

gerealiseerd.  

De procesevaluatie is het onderzoek naar het uitvoeringsproces van de VABIMPULS 

voucherregeling. Met procesevaluatie wordt er ontdekt welke elementen, of welke combinatie 

ven elementen, binnen een bepaalde context zorgen voor een effectieve interventie (= het 

tegengaan en voorkomen van leegstand bij VAB’s middels het in beweging krijgen van 

initiatiefnemers met duurzame plannen) (Swanborn, 2007). 

De procesevaluatie van Swanborn stelt de volgende vragen (Swanborn, 2007, p. 192):  

• In hoeverre verschilt de werkelijk uitgevoerde interventie (aard, frequentie, intensiteit) 

van de ‘op papier geplande’ interventie? 

• Wat is de geleverde financiële, personele, organisatorische inspanning?  

• Welke interventievarianten doen zich voor?  

• Welke variant lijkt het beste te zijn?  

• Welke doeleinden lijken bereikt te worden en welke niet? En hoe komt dat dan?  

• Moeten de doelstellingen en/ of de wijzen van uitvoering onderweg worden bijgesteld? 

• Welk deel van de doelgroep wordt bereikt, welke delen niet en waarom niet? 

• Welke hinderpalen of knelpunten treden op?  

• Hoe kunnen deze worden omzeild?  

• Welke neveneffecten treden op?  

• Hoe werkt de interventie precies?  

 

De ‘hoe werkt de interventie precies’- vraag wordt beantwoord door middel van een viertal 

facetten (Swanborn, 2007, p.197);  

1. Het uitschrijven van de doelen en middelen, en het verklaren en interpreteren van het 

geheel. 

2. Het beschrijven van de condities waaronder de interventie wordt geïmplementeerd.  

3. Inzicht verkrijgen in hoeveel tijd het kost voor de interventie daadwerkelijk is 

geïmplementeerd.  

4. Beschrijven welke wijzigingen aangebracht zijn in het interventiepakket. 

 

Ten behoeve van de opdracht zijn bovenstaande kernvragen als inspiratie gebruikt en 

geherformuleerd in deel- en subvragen om toepasbaar te maken voor de opdracht. In het 

volgende hoofdstuk wordt hier verder op ingegaan. 

1.4.5. Onderzoeksopzet 
Procesevaluatie bestaat vrijwel altijd uit kwalitatief onderzoek (Swanborn, 2007, p. 204). De 

onderzoeker maakt gebruik van allerlei databronnen en er wordt veel aandacht besteed aan 

de verhaallijnen van betrokkenen. De interpretaties die betrokkenen geven over de 

voucherregeling van VABIMPULS en het proces daarna, hun eigen opstelling hierin en de 

redenen die zij aanvoeren voor hun enthousiasme, passiviteit of verzet. De procesevaluatie is 
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een explorerende benadering (Swanborn, 2007, p. 204). Het onderzoek heeft een open 

opstelling in de evaluatie en stelt geen hypotheses. 

1.5. Onderzoeksvragen  
Onderstaande deel- en subvragen zijn voortgekomen uit de doelstelling en centrale vraag van 

dit onderzoek en uit de keuze voor het bestuurskundige beroepsmodel, en waren bij een 

correcte uitvoering van de opdracht voldoende om de centrale vraag mee te beantwoorden.  

1. Hoe ziet de aanpak van VABIMPULS eruit? 

o Wat is de onderliggende beleidstheorie omtrent de VABIMPULS 

voucherregeling?  

o Welke doelstellingen zijn hieraan verbonden en welke beoogde effecten waren 

voorzien? 

o Wat is de stand van zaken in de uitvoering van de VABIMPULS voucherregeling 

en het bereiken van de beleidsdoelen? 

 

2. Hoe ziet de uitvoeringspraktijk eruit en hoe verhoudt dat zich met de 

beleidstheorie?  

o Wat zijn de prestaties en effecten van de VABIMPULS voucherregeling?  

o Wat is de doeltreffendheid van de VABIMPULS voucherregeling?  

o Hoe en waarom zal de beleidstheorie werken in de praktijk? 

 

3. Wat werkt, voor wie onder welke omstandigheden? 

o In hoeverre lukt het agrarische ondernemers om de gemaakte plannen na 

afloop van het vouchertraject daadwerkelijk verder te brengen/ te realiseren? 

(outcome) 

o Hoe ziet het speelveld eruit waar initiatiefnemers gedurende het proces, van 

aanvraag tot ontwikkeling van plannen en realisatie van de plannen mee in 

aanraking komen? 

o Wat zijn onderscheidende elementen die hebben bijgedragen aan de mate van 

succes? (context) 

o In hoeverre heeft de aanpak van VABIMPULS bijgedragen aan de mate van dit 

succes? (interventie) 

o Waar liggen knelpunten voor agrarisch ondernemers in de realisatie van de 

gemaakte plannen? (context/ interventie) 

o Hoe kunnen knelpunten verholpen worden? Wie of welke partijen zijn aan zet?   

 

4. Welke bevindingen uit de praktijk en aanpak van VABIMPULS vormen leerpunten 

voor verdere beleidsvorming en -uitvoering?  

o Wat zijn leerpunten voor de werkwijze VABIMPULS en voor de gewenste 

transitie van het landelijk gebied? 

1.6. Informatieverzamelingsmethoden  
Binnen dit hoofdstuk is inzicht geboden welke informatieverzamelingsmethoden zijn gebruikt 

ter beantwoording van de hoofd- en deelvragen.  
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1.6.1. Deskresearch  
Binnen het onderzoek is gebruik gemaakt van bestaande gegevens in de vorm van algemene 

wetenschappelijke literatuur, voorgaande onderzoeken, projectplan VABIMPULS en de 

beschikbare database van projectorganisatie VABIMPULS. Om gebruik te maken van de 

beschikbare database en bijhorende rapportages is er meermaals contact gelegd met 

Marianne Muller (kennismanagement) en Frank Boss (kennisopbouw database).  

1.6.2. Fieldresearch  
Middels fieldresearch zijn er gegevens verzameld door het uitvoeren van eigen 

praktijkonderzoek in de vorm van het afnemen van (diepte-)interviews onder de 

initiatiefnemers en de projectleider van VABIMPULS.  

Door de inzet van diepte-interviews kon het gedrag van de betreffende initiatiefnemer beter 

worden begrepen en kon er inzicht worden geboden in de omstandigheden, waarnemingen, 

meningen, overtuigingen en gevoelens van de initiatiefnemers ín en na afloop van de 

voucherregeling. Het onderzoek richtte zich op een heterogene groep initiatiefnemers die ieder 

onder verschillende omstandigheden tot verschillende resultaten zijn gekomen. Dit maakt dat 

het aantal aanbevolen interviews ligt tussen minimaal acht en maximaal twintig personen 

totdat theoretische saturatie optreedt (Benders, 2021). 

Interviews blijken uitermate geschikt om informatie op te halen over een gevoelig onderwerp, 

zoals het geval is bij initiatiefnemers over hun toekomstkeuze. Nadelen van diepte-interviews 

is de tijd die het kost om de informatie op te halen en te verwerken. Om deze praktische 

redenen en met oog op de theoretische saturatie, zijn de interviews beperkt tot twaalf 

respondenten in de doelgroep van initiatiefnemers. Daarbij is er nagedacht over het maken 

van een goede selectie binnen deze doelgroep. In paragraaf V.I.I. ‘kwaliteitseisen’ is dit verder 

aan bod gekomen.  

Er is overwogen om een enquête uit te sturen om meer feedback te verkrijgen, echter moest 

er dan rekening worden gehouden met het behalen van het betrouwbaarheidsinterval van 95% 

om uitspraken te doen die opgaan voor de gehele populatie. Bij een populatie van 316 

‘afgeronde trajecten’ dienen er bij een 95%-betrouwbaarheidsinterval 174 agrarische 

ondernemers te reageren uit de populatie van 316 (steekproefcalculator, 2022). Dit bleek in het 

beschikbare tijdsbestek niet realistisch en aangezien het de wens van de projectorganisatie 

was om vooral inzicht te krijgen in de beweegredenen van initiatiefnemers, is besloten om te 

focussen op het uitvoeren van kwalitatief onderzoek.  

Ook is er middels het voeren van een groepsgesprek met het gebruikerspanel van 

VABIMPULS informatie verzameld over het vraagstuk en de voucherregeling vanuit het 

gemeentelijke perspectief. Het gebruikerspanel is opgericht om vanuit behoeften van diverse 

gebruikers kennis en inzichten VABIMPULS te verzamelen en activiteiten voor het delen van 

kennis te organiseren. Hierin zitten vertegenwoordigers vanuit de belangrijke groepen van 

VABIMPULS: gemeenten, provincie en deskundigen van VABIMPULS zelf. Aan het 

groepsgesprek hebben twee vertegenwoordigers van de gemeenten op ruimtelijke ordening 

en een deskundige van VABIMPULS deelgenomen.   
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1.6.3. Informatieverzameling per deelvraag  
Binnen deze paragraaf is onderbouwd hoe er per deelvraag aan de gewenste informatie is 

gekomen.  

1. Hoe ziet de aanpak van VABIMPULS eruit? 

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven over de aanpak en werkwijze van 

VABIMPULS, welke doelstellingen verbonden zijn, welke beoogde effecten waren voorzien en 

wat de huidige stand van zaken is in de uitvoering van de voucherregeling en het bereiken van 

de beleidsdoelen. De informatie die nodig was om deze vraag te beantwoorden is deels te 

vinden in de interne database van VABIMPULS, evenals voor publiek beschikbare bronnen 

zoals de evaluatiestudie van Het Pon omtrent de ‘Brabantse Aanpak Leegstand’, waar 

VABIMPULS een belangrijk onderdeel van is. Ook gold het interview met projectleider van 

VABIMPULS, Peer Verkuijlen als belangrijke input om deze deelvraag te beantwoorden.  

 

2.    Hoe ziet de uitvoeringspraktijk eruit en hoe verhoudt dat zich met de beleidstheorie?  

In dit hoofdstuk is de uitvoeringspraktijk van de VABIMPULS voucherregeling beschreven aan 

de hand van het doorlopen proces en de condities waaronder de interventie wordt 

geïmplementeerd. Ook is er uiteengezet hoe de beleidstheorie werkt in de praktijk. De 

informatie die nodig was om deze deelvraag te beantwoorden is deels gebaseerd op de twaalf 

gehouden interviews op locatie met initiatiefnemers, de interne database van VABIMPULS, 

evenals publiek beschikbare bronnen.  

 

3. Wat werkt, voor wie onder welke omstandigheden? 

In dit hoofdstuk komt de theorie Realistisch Evalueren van Pawson & Tilly het meest naar 

voren. De informatie die nodig is om deze vraag te beantwoorden gaat over de context, 

mechanisme en outcome. Door het houden van de twaalf interviews op locatie kan inzicht 

worden geboden onder welke context de interventie wordt geïmplementeerd, welke 

mechanismen hierdoor in gang worden gezet en wat de outcome van de interventie is. In 

principe staan alle overkoepelende bevindingen uit de interviews met de initiatiefnemers in dit 

hoofdstuk beschreven. Deze bevindingen zijn ondergebracht in enkele subhoofdstukken en 

paragrafen, wat meermaals is besproken met de projectorganisatie van VABIMPULS. Dit 

hoofdstuk geldt als de belangrijkste informatiebron voor de beantwoording van de hoofdvraag. 

Ook is er gekozen om de omgevingsanalyse in te korten en onder te brengen in dit hoofdstuk 

ten behoeve van een goede structurering van het rapport en beantwoording van de centrale 

vraag.  

 

4. Welke bevindingen uit de praktijk en werkwijze van VABIMPULS hebben implicaties 

voor verdere beleidsvorming en -uitvoering?  

In dit hoofdstuk zullen de bevindingen uit de vier voorgaande hoofdstukken worden 

teruggebracht naar enkele leerpunten die van belang zijn voor verdere beleidsvorming en -

uitvoering. Ook is er ingegaan hoe deze inzichten te verspreiden zijn over het bredere netwerk. 

Voor het beantwoorden van deze deelvraag is de informatie uit voorgaande hoofdstukken 

voldoende. Daarbij zal er nog een groepsgesprek plaatsvinden met het gebruikerspanel van 

VABIMPULS. De inzichten hieruit zullen deels aan dit hoofdstuk worden toegevoegd.  
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1.7. Kwaliteitseisen   
Binnen deze paragraaf is beschreven aan welke kwaliteitseisen het onderzoek moest voldoen. 

Er is op basis van betrouwbaarheid, validiteit en transparantie beschreven hoe aan deze 

kwaliteitseisen invulling is gegeven en welke keuzes er gedurende de uitvoering zijn gemaakt 

ten behoeve van de kwaliteit van het onderzoek.   

1.7.1. Betrouwbaarheid  
Binnen het aspect betrouwbaarheid is het van belang dat, als het onderzoek opnieuw zou 

worden uitgevoerd dezelfde resultaten eruit zouden komen.  

Om de betrouwbaarheid binnen het onderzoek zo groot mogelijk te houden, zijn er 

verschillende maatregelen genomen. Zo is in de eerste weken samen met de opdrachtgever 

en projectorganisatie VABIMPULS/ BrabantAdvies tijd genomen om het 

onderzoeksonderwerp in zulke mate af te bakenen dat het voor zowel de onderzoeker, als 

opdrachtgever volledig duidelijk was wat er onderzocht ging worden. Daarnaast is bij de opzet 

van de onderzoeksmethoden gebruik gemaakt van het afstudeercafé op Avans Hogescholen 

en is via aangereikte vakliteratuur vanuit de opleiding Bestuurskunde, systematisch en 

methodisch onderbouwd hoe de opzet van de onderzoeksmethoden eruit is gekomen te zien. 

De keuze voor de methoden bepaalden, met aanpassing naar de opdracht, de deelvragen en 

waren ondersteunend bij zowel het opstellen als beantwoorden van deze vragen. Dit zorgt 

ervoor dat de betrouwbaarheid van het onderzoek is gegarandeerd. Het is echter niet 

onomstotelijk uit te sluiten dat bij het opnieuw uitvoeren van het onderzoek alle resultaten 

hetzelfde zullen zijn. Er zijn veel factoren die de uitkomsten uit het onderzoek hebben kunnen 

beïnvloedden. Ook ontkomt geen enkele onderzoeker eraan te werken met enkele 

interpretaties, ook al is er voorgenomen om zo objectief mogelijk het onderzoek uit te voeren.  

Middels deze onderzoeksverantwoording zijn keuzes in de uitvoering van het onderzoek 

beargumenteerd. 

1.7.2. Validiteit  
Validiteit is de mate waarin de uitkomsten van je onderzoek door systematische fouten kan 

zijn beïnvloed. Er is onderscheid gemaakt tussen interne en externe validiteit.  

1.7.2.1. Interne validiteit 
Maatregelen die zijn genomen om de interne validiteit te garanderen is dat er, in samenspraak 

met de projectorganisatie, de doelgroep voor de interviews is afgebakend. Hiervoor zijn enkele 

selectiecriteria opgesteld geweest, betreffende:  

▪ Initiatiefnemers waarbij een dusdanige ureninzet is geweest dat er uitspraken te doen 

zijn over de werking van de interventie. Het minimum aan ingezette uren betreft hierbij 

25 uur.  

▪ Een maximum van twee initiatiefnemers per deskundige. Dit criterium borgt de 

objectiviteit van het onderzoek en de werking van de interventie. 

▪ Een maximum van twee initiatiefnemers per gemeente. Dit criterium zorgt ervoor dat 

er een algeheel beeld kan worden geschetst hoe gemeenten omgaan met initiatieven 

uit het buitengebied. Met dit criterium kunnen niet alleen de best- of slechtst 
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presenterende gemeenten worden uitgelicht. Hieronder staat de spreiding over de 

Brabantse gemeenten gevisualiseerd volgens de Brabantse landkaart.  

▪ Een voldoende spreiding over de verschillende tranches van de voucherregeling.  

Bij de interviews met deze initiatiefnemers en andere actoren, bestond een reële kans dat 

voornamelijk met uitgesproken en enthousiaste personen contact werd gelegd. Het is een 

aanname dat de actoren die zijn aangesloten bij het gebruikerspanel van VABIMPULS, ook 

enthousiast of geïnteresseerd zijn in de VABIMPULS aanpak. Dit kan mogelijke resultaten 

beïnvloeden en is belangrijk om rekening mee te houden.  

 

Een andere maatregel om de validiteit te waarborgen was het op systematische wijze 

interviewen van de initiatiefnemers. Voorafgaand aan de interviews is een interviewschema 

uitgewerkt, welke ook in de bijlagen is opgenomen. Dit bood handvatten om sturing te geven 

aan de interviews. Ook was er bij de eerste twee interviews, bedrijfsbegeleider Sjors Willems 

aanwezig. Hierdoor kon na afloop van de interviews worden gespard of de juiste informatie 

naar boven is gehaald en zo niet, op welke wijze de aanpak moest worden aangepast. Het 

bleek dat het interviewschema handvatten bood om de juiste informatie boven te krijgen. 

Hierdoor is de aanpak niet veranderd. Wel is er besloten om bij voorkeur de gesprekken aan 

de keukentafel te houden. Het is een aanname, die vaker vanuit initiatiefnemers is gehoord, 

dat men gemakkelijker spreekt over moeilijke zaken op de eigen locatie. Er zijn twee interviews 

gehouden via Teams op verzoek van de initiatiefnemer zelf. Het was toen ook de ervaring van 

de onderzoeker dat deze interviews wel de juiste informatie ophaalden, maar dat bij fysiek 

contact er een vollediger beeld ontstond van de problematieken op de eigen locatie. Dit deed 

het verhaal en ook de interviewverslagen ten goede.  

1.7.2.2. Externe validiteit  

Ondanks dat het onmogelijk is om alle externe factoren die invloed kunnen uitoefenen op de 

uiteindelijke uitkomsten uit te sluiten, zijn er enkele maatregelen getroffen die de externe 

validiteit ten goede komen.  

Figuur 2: Spreiding van respondenten over Brabantse gemeenten 
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Een van de maatregelen was dat de interviews, na goedkeuring van de initiatiefnemer, zijn 

opgenomen. Dit was later in het onderzoek erg bruikbaar aangezien in enkele 

interviewverslagen essentiële informatie niet was opgeschreven. Door het terugluisteren van 

de opname(s) zijn de interviewverslagen waar informatie mistte, verder aangevuld. Ook is één 

initiatiefnemer opnieuw telefonisch benaderd voor het stellen van een aanvullende vraag. Dit 

is na afloop van de interviews ook teruggelegd aan de initiatiefnemer, of de onderzoeker bij 

het ontbreken van informatie de initiatiefnemer opnieuw benaderd mocht worden. Iedereen 

stemde hiermee in.   

Ook is een van de maatregelen dat de uitgewerkte interviewverslagen teruggestuurd zijn naar 

de respondenten. Hierbij is de vraag gesteld of zij goedkeuring wilden geven en eventueel 

relevante aanvullingen hadden op het document. Iedere respondent heeft hierop gereageerd 

en in meer of mindere mate aanvullingen toegevoegd aan het interviewverslag. Dit komt de 

validiteit ten goede.  

1.7.3. Transparantie 
Om de transparantie van het onderzoek te garanderen zijn voor de interviews, 

interviewverslagen gemaakt. Ook zijn deze onder voorwaarden opgenomen, waardoor deze 

door de onderzoeker terug te luisteren waren. Bij afronding van deze afstudeeropdracht zullen 

deze opnames worden verwijderd. Hierbij zijn de AVG-privacyregels in acht genomen en is 

aan iedere respondent voorafgaand aan het interview om toestemming gevraagd. Daarnaast 

zijn alle gebruikte bronnen in de literatuurlijst gezet en volgens de APA-richtlijnen in het 

onderzoeksrapport vermeld.  
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Deel II: Onderzoeksresultaten  

2. Werkwijze VABIMPULS  
In dit hoofdstuk zal een beschrijving worden gegeven over de aanpak en werkwijze van 

VABIMPULS, de doelstellingen die centraal staan, welke beoogde effecten waren voorzien en 

wat de huidige stand van zaken is in de uitvoering van de voucherregeling en het bereiken van 

de beleidsdoelen. Ook wordt bekeken welke instrumenten VABIMPULS gebruikt ter 

kennisdeling en waar mogelijk kansen liggen om inzichten verder te verspreiden. 

2.1. Aanpak VABIMPULS  
De aanpak VABIMPULS is nieuw en uniek en is voortgekomen in 2017 uit de vraag van 

provincie en gemeenten om de leegstandproblematiek binnen agrarische bedrijfslocaties aan 

te pakken (Verkuijlen, 2019). Deze vraag kwam naar voren door de praktijksituatie waarin veel 

leegstand bleef bestaan en er géén zicht was dat hier snel verandering in zou komen zonder 

overheidsinterventie. Vanuit overheidsorganisaties was er in zekere zin wel aandacht voor de 

leegstandproblematiek in het Brabantse buitengebied, maar lukte het niet om duurzame 

oplossingen te ontwikkelen (P. Verkuijlen, Bijlage D, 7 maart 2022).  

VABIMPULS bestaat uit verschillende onderdelen:  

a. VABIMPULS vouchers: 

• Een regeling voor gestopte boeren/ eigenaren van lege stallen en schuren 

(sinds september 2017). word 

• Een regeling voor stoppende boeren (sinds juni 2018) en omschakelaars (sinds 

november 2018).  

b. Een kennisplatform: het uitwisselen van ervaringen en delen van kennis. Zowel tussen 

deskundigen en specialisten als ook tussen en met gemeenten, provincie en anderen 

met relevante kennis en expertise. 

2.1.1. Voucherregeling VABIMPULS  
Het belangrijkste element van VABIMPULS is de voucherregeling. In september 2017 is de 

VABIMPULS voucherregeling gestart. In eerste instantie was deze gericht op gestopte boeren/ 

eigenaren van lege stallen en schuren. Later is in de tweede tranche van de voucherregeling 

dit verder uitgebreid naar stoppende boeren vanaf juni 2018 en omschakelaars sinds 

november 2018. De voucherregeling biedt deze doelgroepen de mogelijkheid een beroep te 

doen op deskundigen en specialisten van het kennisplatform van VABIMPULS.  

VABIMPULS helpt de aanvrager van de voucher in het maken van zijn eigen toekomstkeuze. 

Daarbij komen alle opties voor een nieuwe toekomst aan het licht, van sloop tot verkoop, van 

overdracht tot herbestemming. Het belangrijkste uitgangspunt hierbij is dat de 

toekomstplannen passen bij de wensen en mogelijkheden van de boer, de ambities van de 

gemeente en provincie in het buitengebied, de karakteristieken van het Brabantse landschap 

en dat alles haalbaar is.  

In de eerste tranche werd beoogd het traject in drie fasen te doorlopen. Dit is hierna 

teruggebracht tot twee fasen, te weten:  
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• Fase 1: een haalbaarheidsanalyse waarin de mogelijkheden en onmogelijkheden van 

herbestemming van de vrijgekomen agrarische bedrijfslocatie worden verkend, resulterend in 

een haalbaarheidsanalyse;  

• Fase 2: de begeleiding van de uitwerking van een plan dat als basis kan dienen voor een 

herbestemmingsplantraject. 

Binnen de verschillende tranches heeft bijsturing plaatsgevonden. Deze gaan voornamelijk 

over de maximaal in te zetten uren en het percentage dat de aanvrager maximaal aan subsidie 

kan ontvangen per fase. In iedere tranche zijn de in te zetten uren uit de eerste fase voor 100% 

gesubsidieerd. In de tweede komen de kosten gedeeltelijk voor de rekening van de aanvrager.  

Een andere aanpassing gedurende de tranches is dat de maximale looptijd en eventuele 

verlenging van het traject is verruimd. De reden hiervoor was dat de praktijk uitwijst dat de 

meeste trajecten langlopend zijn en ook intensievere ondersteuning nodig hebben dan vooraf 

was voorzien (VABIMPULS, 2021). 

2.1.2. Stand van zaken voucherregeling  
Momenteel is de voucherregeling van VABIMPULS meerdere keren tussendoor verlengd 

wegens signalering van grote behoefte onder de bediende doelgroepen. Op het moment van 

schrijven bevindt de voucherregeling zich inmiddels in de zesde tranche. In de vijf afgeronde 

tranches heeft VABIMPULS met zijn voucherregeling 832 aanvragen ontvangen.  

VABIMPULS is in bijna alle gemeenten in de provincie Noord-Brabant actief. Afgelopen jaren 

maakten 761 eigenaren van agrarische bouwpercelen gebruik van deze subsidie. Daarvan is 

61,4% nog bezig en er blijft veel belangstelling. De subsidieregeling voor de vouchers is weer 

opengesteld van 15 februari 2022 tot en met 1 december 2023, zo lang als er budget 

beschikbaar is (Van de Ven, 2022). 

Beschikkingen Aanvragen Beschikkingen % Afgerond % Actief  

Vrijgekomen 391 349 X X 

Vrijkomende 411 412 X X 

Totaal 832 761 38,6 %  61,4% 

 

2.2. Werkwijze voucherregeling  
VABIMPULS ambieert om de ondersteuning anders vorm te geven dan de reguliere agrarische 

adviesbureaus. VABIMPULS onderscheidt zich door als onafhankelijke schakel te fungeren 

tussen eigenaar en betrokken (overheids-)organisaties. Daarbij zet VABIMPULS zich in voor 

duurzame oplossingen die bij de persoon en de eigenschappen van de initiatiefnemer passen.  

Daarom zal een VABIMPULS deskundige en specialist een ander gesprek voeren dan een 

adviseur van een regulier adviesbureau. Beoogd wordt om al bij het eerste kennismaking- en 

oriëntatiegesprek aandacht te besteden aan zowel de emotioneel-persoonlijke van de 

initiatiefnemer als fysieke situatie van de locatie. 

Figuur 2: Stand van zaken Voucherregeling per 02-06-2022 
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“Een VABIMPULS adviseur zal een ander gesprek voeren dan een 

reguliere adviseur.’’ - Verkuijlen (bijlage D, 7 maart 2022). 

In het vinden van een duurzame oplossing gaat het niet alleen om materiële, maar ook in 

belangrijke mate om immateriële zaken. Daarbij spelen zowel de ligging en kwaliteit van de 

bebouwing als de persoonlijkheid, wensen en behoeften van de initiatiefnemers een 

belangrijke rol in het vinden van een duurzame oplossing. Juist door ook aandacht te besteden 

voor het sociaal-emotionele stuk en daar voldoende tijd voor te nemen, zorgt dat ervoor dat 

de keuzes die gemaakt worden van binnenuit komen en bij de persoon en eigenschappen van 

de initiatiefnemer passen. Als die keuzes dan ook realiseerbaar zijn en in materiële zin 

geregeld kunnen worden, is de keuze per definitie duurzaam. ‘Over het algemeen laat de 

praktijk zien dat de keuzes die op deze manier worden gemaakt, gepaard gaan met de nodige 

kwaliteit en inzet’, aldus Verkuijlen (Bijlage D, 7 maart 2022). 

De werkwijze van VABIMPULS kenmerkt zich door: 

• Begeleiding en ondersteuning door een onafhankelijke deskundige;  

• Inzet van de juiste specialisten, bijvoorbeeld op het gebied van financiën, ruimtelijke 

ordening etc.; 

• Onbevangen en onbevooroordeeld; 

• Intermediair tussen eigenaar en overheid. 

2.3. Kennisdeling door VABIMPULS 
Door de uitvoering van de voucherregeling worden er praktijkervaringen opgedaan die kunnen 

worden verspreid over het bredere netwerk. Dit is dan ook het tweede onderdeel in de aanpak 

van VABIMPULS, namelijk het delen van deze kennis. Er is onderscheid te maken tussen 

interne en externe kennisdeling.   

2.3.1. Interne kennisdeling  
Er zijn vier belangrijke instrumenten die VABIMPULS gebruikt om het proces van de 

voucherregeling te bewaken, de stand van zaken te bespreken, evenals belangrijke inzichten 

uit de praktijk op te halen en te verspreiden over de aangesloten deskundigen en specialisten. 

De instrumenten die hiervoor worden ingezet, zijn:  

• Projectorganisatieoverleg;  

• Overleg met gebruikerspanel VABIMPULS;  

• (Intervisie)bijeenkomsten van deskundigen en specialisten; 

• (online) webinars over specifieke onderwerpen. 

2.3.2. Externe kennisdeling 
Om te komen tot de bredere bekendheid en inzichten uit de praktijk te delen met relevante 

partijen, doet VABIMPULS al veel aan de benodigde kennisdeling. Zo heeft het op de website 

van de Provincie Noord-Brabant en Stimulus een centrale plek en is er een eigen website, 

waarop de aanpak, werkwijze en best-practices gedeeld worden. Daarnaast heeft het 

gaandeweg flyers, brochures en webinars ontwikkeld die initiatiefnemers en andere relevante 

partijen ter kennisneming tot zich kunnen nemen. Ook heeft VABIMPULS een magazine laten 

ontwikkelen waarin verschillende wethouders van gemeenten reageren op de meerwaarde 

van VABIMPULS en mogelijke vervolgacties voor overheden aandragen.  
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• Nieuwsflits met daarin aandacht voor ervaringen uit afzonderlijke casussen en ruimte voor 

visie van bestuurders en ambtelijk betrokkenen; 

• Grote online bijeenkomst (juli 2021), verdiepende workshops (oktober 2021) en digitaal 

Oogst magazine (juni 2022). 

Buiten dit alles voert de projectorganisatie van VABIMPULS vaak terugkerende overleggen 

met het netwerk van overheden. De projectorganisatie als de aangesloten deskundigen en 

specialisten hebben tezamen een breed netwerk binnen overheden, waardoor VABIMPULS 

met veel Brabantse gemeenten in gesprek is om het algehele proces te verbeteren. Door de 

opgedane praktijkkennis en bij de gemeente bekende initiatieven aan te halen lukt het 

VABIMPULS om gemeenten langzaamaan te bewegen naar een meer open houding ten 

opzichte van initiatiefnemers. De werkwijze van VABIMPULS als intermediair en 

onafhankelijke partij draagt hier aan bij. 

Tot slot blijken relatief veel initiatiefnemers door mond-op-mond reclame bekend te worden 

met de voucherregeling van VABIMPULS. Deze mond-op-mond reclame kan komen van 

externe adviseurs, maar ook bij informatieavonden van gemeenten en ZLTO. Er vinden dus 

veel activiteiten plaats om de voucherregeling van VABIMPULS te verspreiden onder het 

bredere publiek. 

2.3. Beleidstheorie VABIMPULS  
Binnen dit subhoofdstuk wordt de beleidstheorie van de VABIMPULS voucherregeling ontleed 

met de opgedane informatie uit het interview met projectleider Verkuijlen. Een beleidstheorie 

definieert zich volgens Hoogerwerf en Herweijer (2021) als: ‘een set doeleinden en middelen 

met bepaalde tijdskeuzes, dat berust is op (impliciete en expliciete) vooronderstellingen over 

de relatie tussen middelen en doelen.  

2.3.1. Doelstellingen  
De centrale doelstelling van VABIMPULS betreft het voorkomen en tegengaan van 

leegstandsproblematieken in het Brabantse buitengebied. De hiervan afgeleide subdoelen zijn 

tegengaan van ondermijning, verbeteren van de omgevingskwaliteit, bewerkstelligen van 

duurzame initiatieven en stimuleren van vernieuwing in landbouw. Dit hoopt VABIMPULS te 

bewerkstelligen door het ondersteunen van eigenaren van vrijgekomen en vrijkomende 

agrarische bedrijfslocaties in het vinden van nieuw toekomstperspectief en het ondersteunen 

van agrarische ondernemers die willen omschakelen naar een (ander) duurzaam 

bedrijfsmodel. Dit kan zowel gaan over agrarische als niet-agrarische her-invulling van de 

locatie.  

Met deze aanpak hoopt VABIMPULS als instrument bij te dragen aan de transitie van het 

Brabantse buitengebied door zich in te zetten op een drietal activiteiten. Deze activiteiten 

bestaan uit de uitvoering van de voucherregeling, het daaruit opdoen van ervaringen met een 

nieuwe aanpak in lijn met het principe van ‘diep, rond en breed’ en het delen van deze kennis 

over het bredere netwerk. Binnen de voucherregeling worden deskundigen en specialisten 

ingezet voor de ondersteuning van de initiatiefnemer, waarbij zowel aandacht wordt besteed 

aan materiële als niet-materiële zaken en zorg wordt gedragen voor sociaal-emotionele 

begeleiding.  
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2.3.2. Middelen  
Zoals beschreven in paragraaf 2.1. kan iedere eigenaar of ondernemer met leegstaande en/of 

leegkomende agrarische bedrijfsbebouwingen gebruikmaken van de VABIMPULS 

voucherregeling. Ondanks deze gemeenschappelijke deler blijken de cases in de praktijk erg 

uiteenlopend met betrekking tot de ligging van de locatie, de aard van het vraagstuk, de 

sociaal-emotionele situatie van de aanvrager en het gezin, en de mogelijke oplossing. 

Daarnaast spelen de cases zich af binnen heel Noord-Brabant, waardoor VABIMPULS binnen 

cases als schakel moet fungeren met veel diverse organisaties, zoals de verschillende 

Brabantse gemeenten. Dit maakt de ondersteuning en begeleiding vanuit VABIMPULS 

complex. Deze factoren en de samenhang tussen, spelen in meer of mindere mate een rol in 

het vinden van een duurzame oplossing voor de agrarische bedrijfslocatie. Alleen al hierom is 

maatwerk vereist om het gewenste resultaat te behalen. Desondanks heeft VABIMPULS en 

de aanvrager binnen iedere casus de mogelijkheid om de volgende middelen in te zetten: 

• Een gesubsidieerd Budget uit de subsidieregeling ‘Vouchers Agrarische Bedrijfspercelen 

Noord-Brabant.’  

• Een onafhankelijk deskundige uit het VABIMPULS kennisplatform;  

• Een of meerdere specialisten op diverse gebieden, zoals recreatie, financiën en ruimtelijke 

ordening;  

• Kennis en kunde uit het kennisplatform door ervaringen inclusief relevante contacten 

binnen overheidsorganisaties.  

2.3.3. Impliciete en expliciete vooronderstellingen  
In het maken van keuzes in het kader van de in te zetten middelen om beleidsdoelen te 

behalen, ontkomt men er niet aan om te werken met impliciete en expliciete 

vooronderstellingen in de zogeheten beleidstheorie (Hoogerwerf & Herweijer, 2021).  

Met het beschikbaar stellen van de voucherregeling is het de gedachte dat een stimulering in 

de vorm van volledig gesubsidieerde ondersteuning, eigenaren/ ondernemers tot nadenken 

en het zetten van stappen aan zou kunnen moedigen. Hierbij is het de veronderstelling dat 

veel eigenaren en ondernemers al stappen hebben willen zetten en hierdoor al met reguliere 

adviseurs in contact zijn gekomen, vaak zonder succes. Volgens projectleider Verkuijlen was 

het dan ook nodig om een volledig gesubsidieerde voucher aan te bieden, in ieder geval in de 

eerste fase, waardoor initiatiefnemers tot beweging aan worden gezet en een voucher aan 

vragen (Bijlage D, 7 maart 2022).  

Wanneer een eigenaar/ ondernemer door de gesubsidieerde voucher is verleid, komt hij/ zij in 

contact met een onafhankelijk deskundige binnen het kennisplatform van VABIMPULS. Zoals 

eerder genoemd zal een VABIMPULS adviseur een ander gesprek voeren. De gedachte hierbij 

is dat de doelgroep door de bank genomen zeer praktisch en pragmatisch is ingesteld, 

waardoor men niet of te weinig stil staat bij de sociaal-emotionele gevolgen van de gemaakte 

keuze. Juist door hier in eerste instantie wel bij stil te staan en met open blik te onderzoeken 

welke oplossingen zowel mogelijk als onmogelijk zouden kunnen zijn, kan een keuze worden 

maakt waar de eigenaar/ondernemer volledig achterstaat. (Bijlage D, 7 maart 2022). In het 

volgende hoofdstuk zal de beleidstheorie worden getoetst met de uitvoeringspraktijk van de 

voucherregeling.  
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2.4. Beleidscontext 
VABIMPULS is een belangrijk instrument in de 

‘Brabantse Aanpak Leegstand’. Met de ‘Brabantse 

Aanpak leegstand’ beoogt de Provincie Noord-

Brabant een impuls te geven aan 

maatschappelijke transformaties, waarbij het 

aanpakken van leegstand en het versterken van 

de omgevingskwaliteit centraal staat (Provincie 

Noord-Brabant, 2016). 

De aan VABIMPULS-verbonden doelen zijn 

opgesteld door de provincie Noord-Brabant en 

staan hiernaast middels een doelenboom 

weergeven:  

2.4.1. Verduurzamingmodel en VABIMPULS 
Binnen de aanpak van VABIMPULS staat het 

verduurzamingsmodel van Pontifax centraal. Het 

model staat hieronder weergeven en gaat uit van 

drie invalshoeken, namelijk ruimtelijk, economisch 

en maatschappelijk. Binnen deze drie invalshoeken acteren mensen en organisaties die 

overwegend sociaal dan wel als fysiek zijn georiënteerd. Door deze indeling ontstaan dan zes 

velden waarop organisaties en mensen gefocust zijn.  

Vaak wordt er door mensen en organisaties vanuit één van de velden gedacht en hebben ze 

hierin hun netwerk opgebouwd. Hierdoor wordt er vanuit een beperkte invalshoek naar kansen 

en ontwikkelingen gekeken, terwijl een integrale benadering het initiatief of organisatie 

duurzamer en kansrijker maakt. 

Het toepassen van dit model in de aanpak van VABIMPULS geeft verbinding van de 

verduurzamingsomgevingen (de zes velden) en biedt daarmee meer kans om initiatieven 

verder te brengen, van elkaar te laten leren en draagvlak te creëren bij diverse stakeholders 

(o.a. bij overheidsorganisaties). 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3: Doelenboom VABIMPULS 

Figuur 4: Verduurzamingsmodel (van Meel, z.d.) 
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2.4.2. Omgevingsvisie en VABIMPULS 

Binnen de aanpak wordt mede door VABIMPULS vooruit gelopen en ingespeeld op de 

omgevingsvisie ‘Kwaliteit van Brabant 2050’ en in het bijzonder op de aanpak ‘diep, rond en 

breed’ (provincie Noord-Brabant, 2018). ‘diep, rond en breed’ kenmerkt zich door zijn 

integraliteit: ‘we willen niet slechts sectoraal of eendimensionaal kijken. We willen zowel 

zichtbare als minder zichtbare effecten van ons handelen meenemen. We willen bijdragen aan 

People, Planet en Profit in Brabant. En bovendien willen we de Brabanders en andere 

betrokkenen in Brabant centraal stellen’ (Provincie Noord-Brabant, 2021). 

 

FIGUUR 5: 'AANPAK DIEP, ROND EN BREED' 

VABIMPULS geeft invulling aan deze integrale aanpak van het verduurzamingsprincipe en  

‘diep, rond en breed’ door gesprekken te voeren met initiatiefnemers en ze daarbij centraal 

te stellen en de ruimte te geven om zelf het proces vorm te geven. Vanuit daar kan 

VABIMPULS overheden een spiegel voorleggen door het delen van praktijkkennis vanuit een 

onafhankelijke positie.  

 

Afbeelding 1: locatie van een van de initiatiefnemers  
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3. Hoe de voucherregeling werkt in de praktijk  
In dit hoofdstuk zal de uitvoeringspraktijk van de VABIMPULS voucherregeling worden 
beschreven aan de hand van het doorlopen proces en de condities waaronder de interventie 
plaatsvindt. Ook zal uiteen worden gezet hoe de beleidstheorie werkt in de praktijk op basis 
van de gehouden interviews met initiatiefnemers.   

3.1. Procesbeschrijving  
Ten behoeve van de procesevaluatie (Swanborn, 2006) is het van belang dat er inzicht is hoe 

de interventie precies werkt. Om inzicht te geven hoe het proces van de voucherregeling eruit 

ziet volstaat een procesbeschrijving. Voor het woord proces wordt de volgende definitie 

gehanteerd:  

“Een proces is een ordening van activiteiten, met een expliciet begin en einde, gericht op het 
doelbewust tot stand komen van een product of dienst voor een (interne) klant.”  

Op basis van deze definitie hoort een proces te voldoen aan de volgende voorwaarden: 

1. het proces heeft een duidelijk begin (input) en einde (output); 

2. het resultaat is gericht op een interne of externe klant; 

3. het proces moet waarde toevoegen voor de klant; 

4. het proces bevat een (chronologische) ordening van activiteiten (Bron: Tolsma & De Wit). 

3.1.1. Stap 1: Aanvraag bij Stimulus  
Voordat de voucherregeling wordt uitgevoerd, zal eerst een initiatiefnemer de aanvraag voor 

‘Voucher Agrarische Bedrijfspercelen’ moeten indienen bij Stimulus. Stimulus zal dan 

controleren of de aanvrager aan alle voorwaarden voldoet en zal na vaststelling hiervan 

overgaan tot het vooraf betalen van de vastgestelde subsidiebedragen uit fase 1 van de 

VABIMPULS voucherregeling.  

3.1.2. Stap 2: Intakegesprek door deskundige  
Vanaf dat moment neemt VABIMPULS de aanvraag over en koppelt het op basis van 

gegevens uit de aanvraag, de initiatiefnemer aan een beschikbare en geschikte deskundige. 

De deskundige maakt met de initiatiefnemer een afspraak voor het houden van een 

intakegesprek. Binnen deze intake zal de deskundige het bij voorkeur hebben over de 

verschillende aspecten binnen de ondersteuning, zoals: wie en wat VABIMPULS is, de regie 

en het proces, vertrouwelijkheid, de rol van de deskundige en het scherp krijgen van de 

vraagstelling door het houden van een ‘diep, rond en breed’- gesprek. Op basis van het 

gesprek zal de deskundige rapporteren en zal de initiatiefnemer controleren of het klopt. 

Eventueel wordt er een vervolggesprek gehouden. Wanneer de vraagstelling helemaal 

duidelijk is zal de haalbaarheidsanalyse starten (fase 1).  

3.1.3. Stap 3: Haalbaarheidsanalyse (fase 1)  
Op basis van de eerste gesprekken en bij aanvang van fase 1, beslist de deskundige of er een 

of meerdere specialist(en) nodig is om de haalbaarheidsanalyse uit te voeren. De deskundige 

blijft daarbij altijd coördinerend verantwoordelijk voor de uitvoering van de voucherregeling. Hij 

zorgt er dan ook voor dat de specialist in contact wordt gebracht met de initiatiefnemer en dat 

dit proces soepel verloopt. De deskundige kan bij het gesprek tussen de specialist en de 

initiatiefnemer aanwezig zijn. De specialist deelt na ieder contactmoment de resultaten en zijn 

bevindingen met de deskundige, bijvoorbeeld in een gezamenlijk overleg. Fase 1 resulteert 
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altijd in een uitgevoerde haalbaarheidsanalyse door de betrokken deskundige en eventueel 

ingezette specialist(en). De conclusie na uitvoering van de haalbaarheidsanalyse is dat het 

wenselijk is om vervolgonderzoek uit te voeren (fase 2) of dat de initiatiefnemer op eigen kracht 

verder kan. In dat geval stopt de voucherregeling na fase 1.  

3.1.4. Stap 4: Vervolgonderzoek (fase 2)  
Fase 2 van de voucherregeling betreft het uitvoeren van vervolgonderzoek en bouwt voort op 

de uitgevoerde haalbaarheidsanalyse uit fase 1. Het vervolgonderzoek start te allen tijde na 

bevestiging vanuit Stimulus. VABIMPULS wijst eventueel een andere specialist(en) toe en 

brengt de deskundige met deze specialist(en) met elkaar in contact onder dezelfde condities 

als in fase 1. Het vervolgonderzoek is na afloop van fase 2 klaar en geeft duidelijkheid voor de 

initiatiefnemer over haalbaarheid van eventuele sloop, nieuwe activiteiten of herbestemming.  

De deskundige levert na afloop van fase 1 een ingevuld rapportageformulier met de daarbij 

behorende producten en facturen aan VABIMPULS en Stimulus. Vaak resulteert fase 2 in een 

opgesteld principeverzoek waarin alle stappen binnen de voucherregeling samenkomen en de 

gemaakte toekomstkeuze volledig is uitgewerkt naar haalbare plannen. Het indienen van het 

principeverzoek is voor VABIMPULS een objectieve mijlpaal om de ondersteuning te 

beëindigen.  

3.1.5. (Optioneel) Stap 5: Eventuele verdere ondersteuning in specifieke gevallen  
Gedurende de uitvoering van de voucherregeling sinds de start in 2017, is het opgevallen dat 

de looptijd van de trajecten en het proces om tot een toekomstkeuze te komen en deze om te 

zetten in volledige plannen, langer duurt dan vooraf is voorzien. Hierdoor is de voucherregeling 

en de daarvoor beschikbare uren en tijd al enkele keren verruimd bij het beschikbaar stellen 

van de voucher in de verschillende tranches. In sommige specifieke gevallen zijn de 

beschikbare uren en tijd desondanks niet toereikend om te komen tot resultaat, terwijl er wel 

degelijk een haalbaar plan ligt. VABIMPULS kiest er in deze specifieke gevallen soms voor 

om de ondersteuning te continueren en zijdelings betrokken te blijven om verzoeken of 

procedures naar gemeenten te begeleiden. Deze ondersteuning loopt tot het moment dat de 

initiatiefnemer genoeg handvatten heeft gekregen om zelf tot verder resultaat te komen. Er zijn 

meerdere oorzaken waarom trajecten en proces langer duren dan vooraf is voorzien, deze 

zullen in hoofdstuk vier: ‘wat werkt, voor wie, onder welke omstandigheden?’ aan bod komen. 

Bovenstaande stappen zijn door de projectorganisatie van VABIMPULS ondergebracht in een 

stappenplan voor deskundigen. Deze is in de bijlagen te vinden (bijlage J: Stappenplan voor 

deskundigen VABIMPULS, z.d.). 

3.2. Condities waaronder de interventie wordt geïmplementeerd  
Volgens projectleider Verkuijlen is iedere initiatiefnemer en zijn of haar locatie uniek, waardoor 

de ondersteuning vanuit VABIMPULS bij definitie maatwerk is. Daarom wordt de interventie, 

de voucherregeling, per casus onder verschillende condities geïmplementeerd. Binnen deze 

paragraaf gelden condities als kenmerken van initiatiefnemers die bij de start van de 

ondersteuning van invloed zijn op de invulling van het traject.   

3.2.1. Verschil in startpunt 
Uit de casuïstiek blijkt dat iedere initiatiefnemer vanuit een ander startpunt begint aan de 

interventie. Zo kan het zijn dat een initiatiefnemer al stappen heeft gezet in zijn eigen 
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denkproces, eerder adviseurs heeft betrokken en in sommige gevallen al een principeverzoek 

heeft ingediend bij de gemeente. Ook kan het zijn dat een initiatiefnemer nog geen van deze 

stappen heeft gezet en de voucherregeling aanvraagt om zich algemeen te oriënteren over de 

mogelijkheden of onmogelijkheden van zijn locatie en toekomst. De kwaliteit en ligging van de 

locatie zijn in cases sterk verschillend en beïnvloedt dan ook de mogelijkheden tot her-

invulling. Ook blijken er verschillen te zijn in de gezinssituatie en financiële mogelijkheden bij 

initiatiefnemers. (Bijlage C: Analyseschema voor interviews met initiatiefnemers, 2022).  

3.2.2. Verschil in emotionele binding met bedrijf en locatie 
Daarnaast kunnen initiatiefnemers een verschillende emotionele binding hebben met de eigen 

agrarische locatie. De voucher kan worden aangevraagd door een initiatiefnemer die door 

strengere wet- en regelgeving genoodzaakt is om te stoppen met zijn boerenbedrijf of om te 

schakelen naar een andere activiteit. Deze initiatiefnemer kan met meer frictie aan de 

interventie beginnen. Ook kan het zijn dat de voucher wordt aangevraagd door een 

initiatiefnemer die al enkele jaren geleden gestopt is met zijn agrarische activiteiten of door 

kinderen die geen tot een beperkte binding hebben met de agrarische locatie. Hoe makkelijk 

het is om te komen tot een toekomstkeuze verschilt dan ook sterk per initiatiefnemer, maar 

over het algemeen blijkt het maken van een toekomstkeuze erg moeilijk te zijn (Bijlage C: 

Analyseschema voor interviews met initiatiefnemers, 2022). 

3.2.3. Verschil in gebeurtenissen uit het verleden  

Prof. Dr. WL Tiemeijer stelt in zijn breed gedragen boek ‘Hoe mensen keuzes maken’ dat het 

menselijke brein uit zowel een irrationele als rationele kant bestaat. Uit allerlei verschillende 

onderzoeken blijkt dat de irrationele (en emotionele) kant verantwoordelijk is voor ongeveer 

95 procent van onze keuzes. ‘Zonder dat we het in de gaten hebben, beïnvloeden allerlei 

stimuli in de omgeving ons gedrag. Als de overheid daadwerkelijk effectief het gedrag van 

mensen wil beïnvloeden, moet zij dus verder kijken dan alleen bewuste processen. Dan moet 

zij ook inzicht hebben in de onbewuste determinanten van gedrag’ (Tiemeijer, 2011). 

Bij het lezen van bovenstaande kan men zich de vraag stellen welke onbewuste processen de 

keuzes van initiatiefnemers beïnvloeden. Uit de casuïstiek blijkt dat VABIMPULS in de 

ondersteuning te maken heeft met erfenissen uit het verleden die de keuzes van de 

initiatiefnemer in de toekomst bepalen. Ook beïnvloeden gebeurtenissen uit het verleden de 

houding van initiatiefnemers ten opzichte van anderen, bijvoorbeeld ten opzichte van de 

gemeente of omgeving. Zo is vast te stellen dat initiatiefnemers die al eerder met overheden 

te maken hebben gehad, een bepaalde houding hebben ontwikkeld die vaak niet helpend is 

om op een goede manier het contact aan te gaan. Hetzelfde geldt voor initiatiefnemers die te 

maken hebben gehad met tegenwerking vanuit de omgeving. Zulke gebeurtenissen bepalen 

de keuzes die initiatiefnemers zonder ondersteuning van VABIMPULS zouden maken.  

‘Gebeurtenissen uit het verleden, bepalen de stappen in de 

toekomst.’ - Verkuijlen (bijlage D, 7 maart 2022). 

Keuzes die langdurig voldoening geven blijken gemaakt te worden door zowel het irrationele 

als rationele brein (Tiemeijer, 2011). Het belang van aandacht schenken aan zowel sociaal-

emotionele zaken die keuzes hebben beïnvloed en zullen beïnvloeden als rationele zaken, 
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zoals bijvoorbeeld het beste past bij de ligging en kwaliteit van de locatie, zorgen bij definitie 

voor een keuze die haalbaar is en gepaard gaat met de nodige kwaliteit (bijlage D, 7 maart 2022). 

3.3. De beleidstheorie in de praktijk  
Vanuit de casuïstiek is te concluderen dat de beleidstheorie achter de voucherregeling van 

VABIMPULS in de praktijk werkt zoals die op papier is bedacht. De kosteloze voucher biedt 

namelijk een belangrijke trigger om de ondersteuning vanuit VABIMPULS aan te vragen. 

Daarbij klopt het dat de initiatiefnemers beginnen vanaf een divers startpunt, waardoor de 

ondersteuning vanuit VABIMPULS maatwerk is. Ook klopt het dat het houden van gesprekken 

tussen de initiatiefnemer en deskundige met aandacht voor het bredere verhaal ertoe leidt dat 

men over het algemeen de keuze maakt die het best lijkt te passen. In eerste instantie bij de 

initiatiefnemer en zijn gezin, maar ook bij locatie, omgeving, de plannen van de gemeente en 

dat deze haalbaar zijn.  

Het lijkt erop dat de vouchers van VABIMPULS initiatiefnemers stimuleren om in beweging te 

komen, een toekomstkeuze te maken en deze om te zetten naar haalbare plannen door de 

inzet van specialistische kennis. De voucherregeling eindigt vaak bij het indienen van een 

principeverzoek bij de betreffende gemeente. Dit principeverzoek kan worden gezien als het 

product waarin alle stappen in de ondersteuning van VABIMPULS samenkomen. Ook geldt 

de indiening van het principeverzoek voor VABIMPULS als objectief meetmoment om de 

ondersteuning los te laten. Daarmee is echter leegstand in het buitengebied nog niet direct 

voorkomen. Na goedkeuring van het principeverzoek blijkt de initiatiefnemer nog relatief veel 

stappen te moeten zetten, voordat de inzet resulteert in een beweging op de locatie. Zo moeten 

zij vaak nog de benodigde procedures tot herbestemming doorlopen, waardoor de kans altijd 

bestaat dat de ingezette beweging tot stilstand komt. In de meeste casussen is dat gelukkig 

niet het geval. In specifieke gevallen kan de ondersteuning van VABIMPULS nog worden 

gecontinueerd (Bijlage C: Analyseschema voor interviews met initiatiefnemers, 2022). 
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4. De initiatiefnemer onder de loep 
In dit hoofdstuk wordt er inzicht geboden in de casuïstiek aan de hand van de twaalf gehouden 

interviews met initiatiefnemers. Het doel van deze interviews was om succesbepalende 

factoren en knelpunten te identificeren in het proces van de voucherregeling en daarna. Ook 

wordt er bekeken wat VABIMPULS bijdraagt aan het verder brengen van initiatieven en wat 

werkt, wat opbrengsten en resultaten zijn en onder welke omstandigheden? 

4.1. Uitgangspositie initiatiefnemers   
Hieronder zal informatie over de sociale situatie en wat er speelt op de locatie worden 

gevisualiseerd, gebaseerd op de twaalf gehouden interviews (bijlage B: interviewverslagen, 2022) 

en het bijhorende analyseschema (Bijlage C: Analyseschema voor interviews met initiatiefnemers, 

2022). 

 

Figuur 6: Leeftijd van initiatiefnemers 
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Figuur 9: looptijd vouchertrajecten 

Zoals in bovenstaande grafiek te zien is, varieert de looptijd vanaf het moment van aanvraag 

van enkele maanden tot enkele jaren. Daarbij zijn er drie casussen (A, H, K) nog niet afgerond. 

Hiervan loopt de ondersteuning vanuit VABIMPULS tot op heden. De ondersteuning vanuit 

VABIMPULS is in deze casussen gecontinueerd om de gemaakte plannen verder te brengen. 

In het geval van casus A was de ondersteuning formeel wel al afgerond bij Stimulus, maar is 

deze later weer gecontinueerd omdat de initiatiefnemer te maken kreeg met specifieke 

omstandigheden bij de gemeente. Hierdoor dreigde de ingezette beweging en de daarbij 

gezette stappen verloren te gaan. De continuering heeft er in casus A toe geleid dat de 

gemeente tot een herbeoordeling gaat komen.  

De looptijd van een traject wordt door verschillende elementen beïnvloed, zoals de gesprekken 

die nodig zijn om initiatiefnemers tot beweging aan te zetten, de tijd die zij nodig hebben om 

een weloverwogen toekomstkeuze te maken en de afstemming die nodig zijn met omgeving 

en overheden om plannen verder te brengen.   

4.1.1. Relevante actoren voor initiatiefnemer  

In deze paragraaf zijn volgens de verschillende methodes van Mitroff (van Kuijk, 2021) actoren 

geïdentificeerd. Dit heeft geresulteerd in de onderstaande lijst met actoren waarmee de 

initiatiefnemer te maken kan krijgen.  
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Tabel 1: Identificering van actoren  

Initiatiefnemers kunnen te maken krijgen met bovenstaande partijen. Dit kan complex zijn, 

zeker voor de initiatiefnemer. Vanwege complexe en sterk veranderende wet- en regelgeving 

op het terrein van ruimtelijke ordening, natuur- en milieubeleid kunnen initiatiefnemers zich 

genoodzaakt voelen om adviesbureaus en/of VABIMPULS te betrekken. Initiatiefnemers 

blijken over weinig kennis te beschikken over de benodigde (ambtelijke) stappen om te komen 

tot een beoogde ontwikkeling/ herbestemming van de eigen locatie. De betrokken 

adviseur/deskundige speelt dan ook een belangrijke rol in het al dan niet verder brengen van 

het initiatief. Bij het verder brengen van het initiatief blijken ook familie- en gezinsleden een 

belangrijke rol te kunnen spelen. De plannen zullen ook een impact (kunnen) hebben op hun 

persoonlijke leven, waardoor zij bij voorkeur betrokken worden in de ontwikkeling van plannen. 

Ook kunnen fiscale en financiële zaken een rol spelen in de ontwikkeling van plannen. Hierdoor 

komen initiatiefnemers soms ook met banken in contact.  

Wanneer de initiatiefnemer(s) in beweging zijn gekomen zal afstemming met de gemeente 

plaatsvinden. De gemeenten zijn voor initiatiefnemers de belangrijkste actor zijn in het verder 

brengen van hun plannen. Dit is de actor die naast deskundigen en specialisten van 

VABIMPULS het meest in contact staat met de initiatiefnemer. Beleidsmedewerkers van 

gemeenten beoordelen als eerste partij de verschillende elementen van plannen en zoeken 

daarbij inkadering bij bestaand beleid en wet- en regelgeving. Ook kan in specifieke gevallen 

De Brabantse Waterschappen een rol spelen aangezien deze actor de verantwoordelijkheid 

draagt over natuurbeheer in en aan het water en vanuit daar iets over de plannen van de 

initiatiefnemer moet vinden. Ook blijkt vaak de provincie een coördinerende rol te hebben in 

het beoordelen van plannen uit het buitengebied. Initiatiefnemers en deskundigen van 

VABIMPULS staan vaak niet direct met deze actor in contact.  Dit verloopt via de gemeente, 

waardoor er vanuit initiatiefnemers géén of beperkt zicht is op de rol van de provincie. (Bijlage 

C: Analyseschema voor interviews met initiatiefnemers, 2022). Het gebruikerspanel bevestigt deze 

rol en vult aan dat het soms voorkomt dat de interpretatie van wet- en regelgeving door de 

provincie verschilt van die van de gemeente. Echter geven ze ook aan dat tegenwoordig, mits 

plannen goed zijn onderbouwd, de provincie over het algemeen niet de belemmerende factor 

is bij het verder brengen van plannen (Bijlage H: gespreksverslag gebruikerspanel, 2022). 

Wanneer overheden goedkeuring hebben gegeven op plannen, kan de omgeving in beeld 

komen gedurende de inzagetermijn. Dit kunnen zowel omwonenden als maatschappelijke/ 

belangenorganisaties betreffen. Bij voorkeur is de omgeving al eerder in het proces betrokken 

om te voorkomen dat men een bezwaar indient en de realisatie vertraging oploopt. 

Desondanks bestaat de mogelijkheid altijd dat de omgeving een bezwaarschrift indient.    
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4.1.2. Houding initiatiefnemer t.o.v. gemeente bij aanvang  
De houding van initiatiefnemers ten opzichte van gemeenten verschilt bij aanvang sterk. 

Sommige initiatiefnemers hebben al in een eerder stadium te maken gehad met de gemeente, 

waardoor de relatie mogelijk niet optimaal kan zijn en de initiatiefnemer wantrouwend 

tegenover de gemeente staat. Dit kan zich uiten in het contact tussen beide partijen.  

Andere initiatiefnemers hebben nog geen eerdere ervaring gehad met de gemeente, maar 

komen hier gaandeweg het proces mee in aanraking. De houding van de initiatiefnemer kan 

dan zowel negatief als positief beïnvloed worden door de houding van de gemeente en de rol 

die zij nemen in het proces (Bijlage C: Analyseschema voor interviews met initiatiefnemers, 2022).  

4.1.3. Relatie initiatiefnemer en gemeenten  
Uit het onderzoek blijkt dat overheden en dan met name gemeenten, zich wisselend opstellen 

tegenover initiatieven uit het buitengebied. Daarbij zijn er verschillende actoren binnen 

gemeenten die op meerdere momenten in de verschillende fasen betrokken raken en iets van 

de plannen moeten vinden. Dit zijn beleidsmedewerkers die op verschillende domeinen 

werkzaam zijn. Het kunnen ook wethouders met relevante portefeuilles zijn en in sommige 

gevallen het college van B&W en de gemeenteraad. Het komt zelden voor dat deze 

verschillende actoren eenzelfde rol aannemen, waardoor initiatiefnemers verschillende 

signalen ervaren. Dit wekt frustratie en leidt tot onduidelijkheid.  

In vijf van de twaalf casussen zijn de initiatiefnemers tevreden met de rol die de gemeente 

heeft aangenomen in het traject. Deze initiatiefnemers ervaren de rol van de gemeente als 

meedenkend en constructief. In zeven casussen ervaren initiatiefnemers een gemeente die 

overwegend vanuit een rechtmatige rol handelt, termijnen uitstelt en terughoudend is in het 

meedenken (Bijlage C: Analyseschema voor interviews met initiatiefnemers, 2022). Dit terwijl een 

meer meewerkende rol vanuit gemeente mogelijk de doorloopsnelheid van ontwikkeling tot 

realisatie van plannen kan versnellen.  

"We moeten niet meer voorschrijven maar ruimte creëren om alternatieven 

voor agrarische ondernemers mogelijk te maken." – Wethouder Aletta van der 

Veen, gemeente Gilze-Rijen (magazine dynamiek op het Brabantse platteland, 

2022). 

De initiatiefnemers hebben veel kennis over het boeren, maar veel minder over beleid, wet- 

en regelgeving en de ambtelijke te bewandelen weg. Hierdoor zullen zij in het ontwikkelen, 

afstemmen en realiseren van plannen een beroep moeten doen op externe adviseurs. Naast 

het hebben van goede adviseurs (deskundigen en specialisten), spelen ook (de vaardigheden 

en kwaliteiten van) de initiatiefnemer en de gemeente een belangrijke rol. Hoe beter de 

afstemming en wisselwerking tussen deze partijen verloopt, hoe kwalitatief beter de plannen 

zullen zijn. Dit kost tijd en vertaalt zich vaak niet in een snelle doorlooptijd.  

 

‘Boeren zijn de partij in de samenleving die te maken heeft het ontzettend 

veel wet- en regelgeving, welke per gemeente ook nog enorm kan 

verschillen’ (Persoonlijke communicatie, Verkuijlen, 26-4-2022). 
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4.1.3.1. Illustratieve casussen over relatie tussen initiatiefnemer en gemeente 

Casus F is een voorbeeld waarbij de relatie tussen initiatiefnemer en gemeente is verslechterd 

op verschillende momenten gedurende het traject. Zo geeft de initiatiefnemer aan dat een 

beleidsmedewerker op verschillende momenten ‘uiteenlopende en formele vragen’ stelde. 

Waarschijnlijk stelde hij deze vragen om aan aanvullende informatie te komen, maar doordat 

de vragen vanuit het perspectief van de initiatiefnemer niet altijd relevant leken te zijn, groeide 

de argwaan. ‘Zo vroeg de ambtenaar om een indicatie van een arts voor het bouwen van een 

mantelzorgwoning. Wij zijn 65 en hebben die gelukkig nog niet, maar mijn zoon heeft wel als 

uitgangspunt dat wij op de locatie kunnen blijven wonen, juist om het financieel haalbaar te 

maken.’ De man geeft aan zich niet altijd serieus genomen te hebben gevoeld. Zo heeft de 

initiatiefnemer meermaals voorgesteld aan de ambtenaar om op locatie te komen kijken. 

Vanwege de corona-maatregelen destijds gaf hij aan dit niet te willen doen. Toen de meeste 

corona-maatregelen opgeheven waren, heeft de initiatiefnemer dit weer aangeboden. Hierop 

antwoordde de beleidsmedewerker dat hij woonachtig is in Nijmegen en geen 

kilometervergoeding zou krijgen. "We hebben zelfs aangeboden om zijn kilometers te 

vergoeden, omdat we het heel belangrijk vinden dat de betreffende medewerker een goed 

beeld krijgt van ons en onze plannen." - Ook ging hij niet in op deze uitnodiging. Volgens de 

initiatiefnemer zou het hebben geholpen als de ambtenaar wel op dit verzoek was ingegaan: 

‘We vinden het makkelijker praten op locatie en als je het een keer hebt gezien’ (Bijlage B: 

interviewverslagen initiatiefnemers – interviewverslag: initiatiefnemer F, 24-3-2022).  

Casus K kan als voorbeeld gelden dat een fysiek bezoek door een beleidsmedewerker of 

wethouder een positief verschil kan maken in de onderlinge relatie tussen initiatiefnemer en 

gemeente. Het gaat in deze casus om een ouder echtpaar die het gevoel heeft in het verleden 

altijd te zijn tegengewerkt in de groei van hun bedrijf. Mede door deze gebeurtenissen uit het 

verleden keken zij met veel argwaan naar de overheid. Gedurende het VABIMPULS-traject 

zijn, op aandringen van de deskundige, wethouders op locatie komen kijken en praten. ‘Ze 

toonden echt hun menselijke kant en zeiden: ‘we snappen dat u hier mooi en fijn woont.’ – Dit 

heeft volgens de dochter van het echtpaar veel goeds gedaan. Toen de wethouders weer weg 

waren, bleven de ouders in verbazing achter: ‘In al die jaren is er nog nooit iemand van de 

gemeente hier geweest en nu zitten er in één keer, twee wethouders aan tafel. Dit voorbeeld 

toont aan dat wethouders en/of beleidsmedewerker met een beperkte tijdsinvestering, de 

relatie mét en houding van initatiefnemers positief kunnen beïnvloedden. De ouders voelden 

zich hierdoor weer serieus genomen (Bijlage B: interviewverslagen initiatiefnemers – 

interviewverslag: initiatiefnemer K, 26-4-2022). 

Deze twee voorbeelden tonen aan dat de mate van betrokkenheid van beleidsmedewerkers 

en wethouders bij initiatieven uit het buitengebied samenhangen om een goede relatie te 

bewerkstelligen en te onderhouden met de initiatiefnemer. Ook kan transparantie over de 

benodigde informatie de argwaan bij de initiatiefnemer mogelijk verminderen en de onderlinge 

relatie verbeteren.  

4.2. Ondersteuning van VABIMPULS nader bekeken  
De ondersteuning vanuit VABIMPULS krijgt vooral vorm door de inzet van een onafhankelijke 

deskundige. Deze deskundige speelt een essentiële rol om de initiatiefnemer in beweging te 

krijgen. 
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4.2.1. Rol van VABIMPULS deskundigen   
De deskundige verkent samen met de initiatiefnemer de mogelijkheden voor de locatie, die 

passen bij de mens, de omgeving, de plannen van de gemeente en die haalbaar zijn.  

Aangezien de casussen sterk uiteenlopen op deze factoren, bestaat de ondersteuning van 

VABIMPULS uit maatwerk. Hierdoor is de rol van de deskundige per casus verschillend. 

VABIMPULS onderscheidt vijf verschillende rollen die een deskundige kan vervullen. Per 

casus is het mogelijk dat de deskundige meerdere rollen vervult. In de twaalf casussen zijn de 

volgende rollen voorgekomen:  

 

Figuur 10: Rollen van deskundigen in cases 

Zoals in hoofdstuk twee is weergegeven bestaat de ondersteuning van VABIMPULS in 

hoofdlijnen uit een aantal stappen, zoals het voeren van een oriëntatiegesprek, het uitvoeren 

van een haalbaarheidsanalyse, vervolgonderzoek en een eventuele verdere ondersteuning. 

Ondanks deze indeling en mogelijk in te zetten activiteiten per stap, heeft een deskundige 

vrijheid om het vouchertraject vorm te geven op basis van zijn eigen analyse en de wensen en 

behoeften van de initiatiefnemer. Van iedere deskundige wordt verwacht dat hij of zij de 

wensen en behoeften achter de hulpvraag van de initiatiefnemer kan identificeren en deze een 

spiegel kan voorhouden om de initiatiefnemer in beweging te krijgen. Op basis van het eerste 

oriëntatiegesprek zal de deskundige samen met de initiatiefnemer vervolgactiviteiten bepalen 

die nodig zijn, zoals het weghalen van een mogelijk ‘knelpunt’. Deze knelpunten kunnen zich 

bevinden op zowel sociaal-emotioneel als fysiek vlak. Aangezien de situatie per initiatiefnemer 

sterk verschilt en in zekere zin uniek is, zal er per traject zich andere knelpunten voordoen en 

dienen er andere activiteiten plaats te vinden.  

De meest voorkomende rol die een deskundige aanneemt is die van procesbegeleider naar 

gemeenten toe. De deskundige zal hierbij de gesprekken tussen initiatiefnemer en gemeente 

begeleiden en/of voeren. Een goed voorbeeld hiervan bevindt zich in casus A, waar de 

deskundige van VABIMPULS op verschillende momenten gesprekken met juiste personen 

binnen de gemeente heeft gefaciliteerd en begeleidt, bilaterale overleggen zijn gevoerd en 

waar later een heroverweging van het principeverzoek uit is geresulteerd. De tweede rol is die 

van inzet van specialistische kennis. Deze rol betreft het betrekken en inzetten van een 

specialist met specifieke kennis over zaken die van belang zijn om plannen verder uit te 

werken. Een voorbeeld hiervan bevindt zich in casus J, waar de initiatiefnemers de ruimte 

hebben gekregen om een bij het gezin-bekende wormenspecialist in te schakelen. De derde 

rol is die van sparringpartner. Deze rol wordt met name ingezet in het oriëntatieproces, als 
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de initiatiefnemer op zoek gaat naar mogelijkheden voor zijn locatie en situatie. Ook komt de 

rol van creatief mee- en tegendenker voor. Deze rol lijkt in zekere zin op die van 

sparringpartner, waar het verschil zit op welk moment van het proces deze wordt ingezet. Zo 

komt de rol van creatief mee- en tegendenker voor op het moment dat de initiatiefnemer al een 

toekomstkeuze gemaakt lijkt te hebben en de deskundige de initiatiefnemer wil aanzetten tot 

nadenken over de mogelijke implicaties van zijn keuze. Een goed voorbeeld hiervan is casus 

H, waarbij de initiatiefnemer wilde inzetten op een herbestemming naar ‘maatschappelijk’, 

maar door de deskundige is bewogen om te kiezen voor een ‘gemengde functie’. Deze functie 

bleek meer mogelijkheden te bieden in relatie tot gemeentelijk beleid en wet- en regelgeving. 

Als laatste komt de rol van maatschappelijk werker voor. Deze rol wordt ingezet bij 

verstoorde relaties, bijvoorbeeld tussen familieleden die belang hebben bij een oplossing voor 

de locatie. Een goed voorbeeld hiervan bevindt zich in casus D, waar meerdere kinderen 

andere ideeën en belangen hebben met betrekking tot het vinden van een passende oplossing 

voor de locatie van hun ouders. Het is voor een goed verloop van het proces van belang dat 

de deskundige voldoende aandacht besteedt aan deze familieomstandigheden, zodat 

verschillende belanghebbenden zich kunnen vinden in de oplossing (Bijlage C: Analyseschema 

voor interviews met initiatiefnemers, 2022). 

4.2.2. Belang van verwachtingenmanagement 
Uit het onderzoek blijkt dat initiatiefnemers bij aanvang van het vouchertraject in verschillende 

fasen zitten van het (denk)proces. Hierbij hebben initiatiefnemers andere wensen, behoeften 

en verwachtingen over het vouchertraject en de snelheid waarmee plannen kunnen worden 

gerealiseerd. Het is daarom van belang dat deskundigen bij aanvang van het traject duidelijk 

uitleggen hoe de ondersteuning vanuit VABIMPULS er in praktijk uitziet. Ook is het belangrijk 

om hoge en mogelijk onrealistische verwachtingen over de snelheid waarmee plannen kunnen 

worden gerealiseerd te temperen. Uit het onderzoek blijkt dat initiatiefnemers die ‘geen haast’ 

hebben in het ontwikkelen van plannen en waar goede verwachtingenmanagement is 

toegepast, beter met tegenslagen om lijken te kunnen gaan dan initiatiefnemers met hogere 

verwachtingen.  

4.2.3. Tevredenheid initiatiefnemer over uitvoering voucherregeling  
De initiatiefnemers zijn gevraagd hoe ze de ondersteuning door de VABIMPULS-deskundige 

hebben ervaren. Daarbij geven tien van de twaalf initiatiefnemers aan tevreden of zeer 

tevreden te zijn over de gekregen ondersteuning (Bijlage C: Analyseschema voor interviews met 

initiatiefnemers, 2022).  

De tevredenheid van initiatiefnemers bestaat met name uit het beschikbare netwerk van 

VABIMPULS bij gemeenten, de mogelijkheid om de eigen sociaal-emotionele situatie te 

bespreken en de begeleiding in het oriëntatieproces waarbij alle kansen en mogelijkheden 

worden verkend.  

‘De deskundige zorgt er echt voor dat je er niet met oogkleppen op ingaat 

en breder blijft kijken’ – initiatiefnemer G  

4.3 Resultaten  
In het vouchertraject en daarmee verbonden ondersteuning van VABIMPULS worden 

verschillende stappen gezet. Ieder van deze stappen kan bepaalde opbrengsten en/of effecten 
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opleveren. VABIMPULS heeft beoogd om initiatiefnemers tot beweging aan te zetten door het 

bieden van ondersteuning door deskundigen. Deze beweging begint vaak in het hoofd van de 

initiatiefnemer en eindigt mogelijk met beweging op de locatie. Er is dan ook een onderscheid 

te maken tussen de opbrengsten/effecten vanuit ‘beweging in het hoofd’ en ‘beweging op de 

locatie’, hoewel deze vaak sterk met elkaar samenhangen. Wat betreft ‘beweging in het hoofd’ 

gaat het erom dat deskundigen de initiatiefnemers een spiegel weten voor te houden en tot 

nadenken over de toekomst aanzetten. Per casus verschilt de benodigde tijd die 

initiatiefnemers nodig hebben om tot een toekomstkeuze te komen. Zo hebben enkele 

initiatiefnemers al concreet voor ogen wat ze willen, waardoor zij eerder tot een toekomstkeuze 

weten te komen en deze kunnen gaan omzetten naar plannen, onder meer door afstemmingen 

met gemeenten. Andere initiatiefnemers daarentegen kunnen zoals beschreven in hoofdstuk 

3, paragraaf 3.2. beginnen vanuit een ander startpunt en meer tijd nodig hebben om tot een 

toekomstkeuze te komen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er eerst gesprekken over verhoudingen 

in de familie/ gezin nodig zijn, of over gebeurtenissen in het verleden om verder te komen.  

Vanuit beide ‘bewegingen’ zullen opbrengsten/ effecten worden beschreven aan de hand van 

enkele illustratieve voorbeelden. Na de beschrijving over de opbrengsten en effecten wordt er 

ingegaan op de uitkomsten waartoe interventie vanuit VABIMPULS heeft geleid. 

4.3.1. Opbrengsten/effecten: ‘beweging in het hoofd’  
VABIMPULS betekent hulp bij het nadenken over de toekomst. Het zorgt ervoor dat er tijd en 

aandacht is om het brede verhaal te laten vertellen. Het aandacht schenken hoe er iemand bij 

zit in brede zin is in iedere casus in meer of mindere mate onderdeel van de ondersteuning. 

Het gaat daarbij om het creëren van beweging in het hoofd van de initiatiefnemers. Uiteindelijk 

kan dat resulteren in een bepaalde verandering op de locatie. In veel gevallen blijkt dat 

initiatiefnemers moeite hebben om afscheid te nemen van zijn of haar stallen, dieren, of 

boerenbedrijf. Hiervoor moet eerst nog een sociaal proces worden doorlopen. Het blijkt dat het 

kiezen van een andere richting niet makkelijk is na een leven lang boer te zijn geweest. 

Sommige initiatiefnemers zijn al verder in het denkproces en zijn in staat sneller en eerder 

stappen te nemen. Andere initiatiefnemers hebben daar meer tijd voor nodig. De gehechtheid 

van de initiatiefnemer aan de eigen locatie speelt hierbij een belangrijke rol.  

Voor een succesvol proces is het van belang dat de deskundige van VABIMPULS maatwerk 

levert, oog heeft voor het bredere verhaal en duidelijk aangeeft hoe de ondersteuning vanuit 

VABIMPULS is vormgegeven. Ook speelt de houding van de initiatiefnemer een rol in een 

goed verloop van het traject (Bijlage C: Analyseschema voor interviews met initiatiefnemers, 2022). 

4.3.1.1. Illustratieve casussen: ‘beweging in het hoofd’  

Casus J is een voorbeeld van het leveren van maatwerk door de deskundige van 

VABIMPULS. Het gaat in deze casus om een echtpaar in de leeftijd van 50 – 60 jaar oud met 

twee kinderen, een dochter en zoon, die beiden geïnteresseerd zijn om het boerenbedrijf over 

te nemen. Om financiële redenen evenals verstrengde wet- en regelgeving omtrent het houden 

van varkens, heeft het gezin besloten om de varkenshouderij af te stoten. Moeder en dochter 

hadden bij aanvang al veel interesse om een wormenkwekerij op te starten. De deskundige 

van VABIMPULS heeft het gezin meermaals gewezen op de eventuele haalbaarheid van deze 

plannen. De markt is immers nog in ontwikkeling, de afhankelijkheid van afnemers hoog en er 

is beperkte toegang tot kennis. Ondanks deze voorgehouden spiegel, durfden de 
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initiatiefnemers toch het risico te nemen om in te zetten op deze oplossing.  VABIMPULS heeft 

toen de ruimte geboden om deze plannen verder te brengen met een specialist, die vroeger 

ook een wormenkwekerij heeft opgezet. De deskundige is hierbij betrokken gebleven om het 

proces te begeleiden. Dit was een grote meerwaarde volgens de initiatiefnemers: ‘De 

deskundige was er om structuur aan te brengen in het gesprek met de specialist, waardoor we 

het meeste resultaat uit de contactmomenten konden halen.’ Dit heeft uiteindelijk geresulteerd 

in een initiatief waar het gezin tot in de toekomst mee is geholpen. De nieuwe tak in de vorm 

van een wormenkwekerij geeft de moeder en dochter veel energie en biedt mogelijkheden 

voor dochter om later de wormenkwekerij over te nemen (Bijlage B: interviewverslagen 

initiatiefnemers – interviewverslag: initiatiefnemer J, 13-4-2022).  

Casus K is een voorbeeld van een echtpaar dat veel moeite heeft om afscheid te nemen van 

hun boerenbedrijf, ondanks hun hoge leeftijd. Het echtpaar is tussen de 70 en 80 jaar oud en 

heeft altijd een landbouwbedrijf gehad. De locatie bevindt zich midden in een natuurgebied, 

waardoor de groei van het bedrijf in het verleden beperkt is. Mede door deze ervaringen 

pakken de initiatiefnemers niet door en kijken ze constant terug op het verleden. Het echtpaar 

vindt verandering moeilijk. De dochter bevestigt dit: ‘Mijn ouders zijn sowieso wat complexer. 

Ze vinden verandering moeilijk en ik denk dat boeren dat sowieso hebben. Ze weten wat ze 

hebben, maar weten niet wat er gaat gebeuren en ze vinden het moeilijk om daar mee om te 

gaan. Door het houden van verschillende gesprekken met de VABIMPULS-deskundige is het 

gelukt om het echtpaar de spiegel voor te houden en in beweging te krijgen. Hierbij heeft de 

deskundige benoemd dat de houding van het echtpaar niet bijdraagt aan een oplossing, 

waardoor er in samenspraak met de familie besloten is om de oudste dochter projectleider van 

het initiatief te maken. Dit betekent dat zij de beslissingen neemt en de ouders hebben 

toegezegd zich zo min mogelijk ermee te bemoeien. Dit heeft ruimte geboden om in te zetten 

op planontwikkeling. Hierna is de ondersteuning vanuit VABIMPULS gecontinueerd buiten het 

vouchertraject om. Dit illustreert de betrokkenheid van een VABIMPULS deskundige en de 

bereidheid om niet te werken voor ‘uurtje, factuurtje’ (Bijlage B: interviewverslagen initiatiefnemers 

– interviewverslag: initiatiefnemer K, 26-4-2022).  

Casus C is een voorbeeld van een initiatiefneemster die door heftige gebeurtenissen in het 

verleden beïnvloed wordt in het maken van een toekomstkeuzes voor haar locatie. Deze 

initiatiefneemster zit in een moeilijke situatie door het recentelijk plotseling overlijden van haar 

man. Haar man was met name verantwoordelijk voor de activiteiten die horen bij het 

boerenbedrijf, maar na deze gebeurtenis heeft mevrouw deze verantwoordelijkheid op haar 

moeten nemen. De weduwe heeft meerdere kinderen, waarvan zoon altijd beoogd opvolger is 

geweest. Zoon heeft echter na het overlijden van vader, een hersenbloeding gekregen. Hij 

maakt het naar omstandigheden goed, maar de mogelijke opvolging kost hierdoor meer tijd. 

In het traject is ze erg terughoudend om deze situatie bespreekbaar te maken. Zo heeft de 

deskundige aan het begin van het traject voorgesteld om een familiedialoog te houden, hier 

stond mevrouw echter niet open voor. Ze vindt het moeilijk om over de situatie te praten en is 

daarnaast ook wantrouwend naar de gemeente. Deze houding maakt het moeilijk om het te 

hebben over een voor haar passende oplossing, ondanks dat ze het daar wel graag over had 

willen hebben: ‘er is meer gepraat over wat ik zou willen en hoe ik dat voor elkaar kan krijgen, 

terwijl mijn zicht op de mogelijkheden beperkt is. Als ik meer duidelijkheid had gekregen wat 

de mogelijkheden zijn, had ik beter kunnen kiezen.’ Uit deze en verschillende andere 
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opmerkingen is op te merken dat de VABIMPULS-deskundige niet duidelijk heeft uitgelegd 

wat de ondersteuning vanuit VABIMPULS inhoudt en dat de fysieke oplossingen later zouden 

volgen. Ook bleek er geen dusdanige vertrouwensband te zijn opgebouwd tussen de 

initiatiefneemster en de deskundige om de situatie verder bespreekbaar te maken en vanuit 

daar te zoeken naar bij de situatie-passende oplossingen. In dit traject is het niet gelukt om de 

houding van de initiatiefneemster positief te beïnvloedden. Deze casus laat zien dat het 

omgaan met sociaal-emotionele zaken niet altijd gemakkelijk is voor een deskundige. Al hoort 

deze vaardigheid wel bij de competenties van een VABIMPULS-deskundige. (Bijlage B: 

interviewverslagen initiatiefnemers – interviewverslag: initiatiefnemer C, 23-3-2022). 

4.3.2. Opbrengsten/ effecten: ‘beweging op de locatie’  
Het tweede aspect van de ondersteuning vanuit VABIMPULS is het uitwerken van de 

gemaakte toekomstkeuze die past bij de mogelijkheden van de locatie, omgeving, plannen 

van de gemeente en dat deze haalbaar zijn. Het is van belang in een goed verloop van het 

traject dat er een toekomstkeuze wordt gemaakt die aan deze elementen voldoet. Hiervoor is 

een haalbaarheidsanalyse en vervolgonderzoek inclusief afstemmingen met de gemeente en 

eventueel andere partijen nodig. Het vervolgonderzoek wordt vaak vormgegeven door de inzet 

van specialistische kennis. Dit zal in de meeste gevallen resulteren in een goed onderbouwd 

principeverzoek waarin alle opbrengsten van het traject samenkomen en die kan worden 

ingediend bij de gemeente.  

4.3.2.1. Illustratieve casussen: ‘beweging op de locatie’ 

Casus F is een voorbeeld van een uitgebreid en onderbouwd ondernemingsplan dat in lijn ligt 

met de ambities van de initiatiefnemers, past binnen het landschap en de omgeving én 

recreatieve doelstellingen van de gemeente. Hierdoor is de oplossing in theorie haalbaar. Het 

gaat in deze casus om een echtpaar rondom de pensioensleeftijd met een melkveehouderij. 

Op de locatie bevindt zich naast deze melkveehouderij als nevenactiviteit ook een 

zorgboerderij en een recreatiewoning. Gezien de eigen leeftijd zijn de ouders samen met hun 

zoon gaan nadenken over mogelijkheden om te stoppen met de agrarische activiteiten. 

VABIMPULS is betrokken geraakt op het moment dat de initiatiefnemers zelf een 

principeverzoek hebben ingediend bij de gemeente, welke echter werd afgewezen. Toen zijn 

de plannen, na verschillende afstemmingen met relevante betrokken partijen, verder 

ontwikkeld en aangepast naar de verkregen feedback. Ondanks dat dit de benodigde tijd in 

beslag heeft genomen heeft dit uiteindelijk geresulteerd in een ingediend en goedgekeurd 

principeverzoek tot bestemmingswijziging. Het plan betreft het (bijna) volledig afbreken van 

alle melkveestallen, waarvoor vier recreatiewoningen en vier B&B-kamers zullen terugkomen. 

In het plan is er ook rekening gehouden met natuurontwikkeling dat in lijn ligt met het vroegere 

landschap. ‘Er is rekening gehouden met het landschap, historie, de omgeving, de 

recreatiedoelstellingen van de gemeente, onze eigen toekomstplannen. Er is echt aan alles 

gedacht.’, aldus de initiatiefnemer.  

Ook casus H is een voorbeeld van een goed onderbouwd plan waarbij rekening is gehouden 

met de verschillende factoren die van belang zijn in de haalbaarheid vanuit ruimtelijk oogpunt. 

Het gaat in deze casus om een echtpaar in de leeftijd van 60 tot 70 jaar oud. Het echtpaar 

heeft eind jaren ’90, naar aanleiding van de varkenspest, het bedrijf omgeschakeld naar een 

biologische varkenshouderij. In de loop van de jaren is het bedrijf met verschillende 

neventakken verder gegroeid. Zo is er op de locatie een gebouw dat gebruikt wordt voor 
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rondleidingen, voorlichtingen en bedrijfsbezoeken om andere boeren te informeren en 

inspireren over het biologisch houden van varkens. Ook is er een kinderdagverblijf, 

zorgboerderij en een kleinschalige opvang van dak- en thuislozen met 

verslavingsproblematieken geleidelijk aan ontwikkeld. Ook liggen er al geruime tijd 

zonnepanelen op de varkensstallen en is er rekening gehouden met groene natuurgerichte 

erfinrichting. Met de inzet van VABIMPULS beoogd de initiatiefnemer om de varkensstallen te 

saneren en een bestemmingswijziging van locatie te realiseren naar ‘maatschappelijke’ of 

‘gemengde’ functie. Dit gaat gepaard met een verdere uitbreiding van de in het verleden-

ontstane neventakken. Om dit te realiseren is in het kader van fase 2 enkele specialisten op 

het gebied van landschappelijke vormgeving/ inpassing betrokken. Momenteel loopt de 

ondersteuning vanuit VABIMPULS nog steeds. De gemeente lijkt na relatief veel intensieve 

afstemmingen te bewegen naar een positief oordeel op het verzoek tot bestemmingswijziging 

(Bijlage B: interviewverslagen initiatiefnemers – interviewverslag: initiatiefnemer H, 28-4-2022). 

4.3.3. Resultaat van ondersteuning VABIMPULS 
Bij de twaalf casussen zien we verschillende ontwikkelrichtingen van de locatie.  Drie van de 

twaalf initiatiefnemers kiezen ervoor om in te zetten op een recreatief initiatief, zoals het 

creëren van recreatiewoningen, bed and breakfasts en een natuurcamping. Ook kiezen drie 

van de twaalf initiatiefnemers om in te zetten op een wooninitiatief voor eigen of 

maatschappelijk gebruik. Dit betreft het bouwen van één of meerdere woningen, waarvoor in 

ruil stallen zullen worden gesloopt en eventueel natuurontwikkeling zal plaatsvinden. In twee 

gevallen gebeurt dit via de ruimte-voor-ruimte regeling1 en één keer via de zogeheten BIO-

regeling2.  

Twee initiatiefnemers gaan voor het opzetten van een zorginitiatief, zoals het bouwen van 

zorgwoningen voor dementerende ouderen én het opzetten van een coaching centrum mét en 

voor paarden. Daarnaast kiest een initiatiefnemer voor een gemengde vorm van initiatieven, 

betreffende een kinderdagverblijf, zorgboerderij, kleinschalige opvang van dak- en thuislozen 

met verslavingsproblematieken en voorlichtingscentrum voor het biologisch houden van 

varkens. Ook kiest een initiatiefnemer voor een economische activiteit in de zin van het 

opzetten van een bedrijfsverzamelingsgebouw voor jonge ondernemers. Tot slot is er één 

initiatiefnemer die kiest voor een agrarische herbestemming, namelijk het starten van een 

wormenkwekerij (Bijlage C: Analyseschema voor interviews met initiatiefnemers, 2022). Het figuur 

hieronder ondersteund dit verhaal.  

 
1 De ruimte-voor-ruimte regeling is een beleidsregel van de provincie Noord-Brabant. Met deze regeling is het 

mogelijk om in ruil voor de sloop van (agrarische) bebouwing een nieuwe woning te ontwikkelen. Het aankopen van 

een ruimte-voor-ruimte titel kost 125.000 euro.  (Lift 3 - www.lift3.nl, 2021) 

2 De BIO-regeling staat voor Buitengebied In Ontwikkeling. De BIO-regeling is net als de ruimte voor ruimte regeling 

een beleidsregel van de provincie Noord-Brabant. Deze regeling maakt het mogelijk om op meer locaties in het 

buitengebied woningen toe te staan. (Gemeente Alphen Chaam, 2008)  
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Figuur 11: ontwikkelrichting van herbestemming 

4.3.1. Resultaat VABIMPULS nader bekeken  
In zeven van de twaalf casussen heeft de inzet van VABIMPULS geleid tot een goedgekeurd 

principeverzoek door de gemeente. In het specifieke geval van de wormenkwekerij was er 

geen principeverzoek nodig, aangezien de agrarische herbestemming past binnen de 

regelgeving en al eerder gekregen rechten. Een agrarische herbestemming lijkt dan ook 

gemakkelijker te gaan dan een niet agrarische herbestemming (Bijlage C: Analyseschema voor 

interviews met initiatiefnemers, 2022).  

In de overige vier gevallen zijn de principeverzoeken afgewezen. De inzet van VABIMPULS 

heeft er in die gevallen (nog) niet toe geleid dat de gemaakte toekomstkeuze is omgezet in 

haalbare plannen en een daarbij horend kwalitatief kloppend principeverzoek. De 

vervolgstappen, om dit alsnog te realiseren, verschilt binnen deze vier casussen sterk (Bijlage 

C: Analyseschema voor interviews met initiatiefnemers, 2022).  

Zo is in casus A de ondersteuning vanuit VABIMPULS gecontinueerd door specifieke 

omstandigheden bij de gemeente. Dit heeft er toe geleid dat het principeverzoek ter 

heroverweging zal worden genomen. De gemeente lijkt deze keer wel positief te gaan 

reageren (Bijlage B: interviewverslagen initiatiefnemers – interviewverslag: initiatiefnemer A, 16-3-

2022). 

In casus B hebben de initiatiefnemers ervoor gekozen om via een extern adviesbureau het 

vervolg vorm te geven. Dit heeft tot nu toe nog geen vorderingen met betrekking tot 

herbestemming opgeleverd. Dit lijkt vooralsnog niet te veranderen (Bijlage B: interviewverslagen 

initiatiefnemers – interviewverslag: initiatiefnemer B, 18-3-2022). 

In casus C heeft tot nu toe alleen nog fase 1 van VABIMPULS-ondersteuning plaatsgevonden. 

Mocht mevrouw beslissen het traject door te zetten, kan dit mogelijk alsnog resulteren in een 

ingediend en goedgekeurd principeverzoek (Bijlage B: interviewverslagen initiatiefnemers – 

interviewverslag: initiatiefnemer C, 21-3-2022). 

In casus E was het principeverzoek in eerste instantie afgewezen. De reden hiervoor was dat 

het initiatief waarbij de mantelzorgwoning wordt omgezet naar een B&B-woning niet voldeed 

aan bestaande wet- en regelgeving. De initiatiefnemers wilden namelijk de keuken erin laten, 

terwijl dit eigenlijk niet is toegestaan. Doordat het college van B&W heeft toegezegd om het 

initiatief te gedogen, hebben de initiatiefnemers de ruimte gekregen om de plannen ten 

uitvoering te nemen. De initiatiefnemers zijn de B&B-woning nu aan het realiseren (Bijlage B: 

interviewverslagen initiatiefnemers – interviewverslag: initiatiefnemer E, 22-3-2022). 
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4.4. Succesbepalende factoren van ondersteuning  
Als er wordt uitgezoomd en mede gebaseerd op eerder onderzoek van VABIMPULS3 kunnen 

de volgende factoren worden onderscheiden die bijdragen aan een succesvolle 

ondersteuning/ resultaat. In dit verband betekent succesvol dat een initiatiefnemer een 

passende toekomstkeuze heeft kunnen maken en deze heeft kunnen omzetten naar haalbare 

plannen door vervolgonderzoek. We onderscheiden interne (samenhangend met de werkwijze 

van VABIMPULS) en externe factoren.  

4.4.1. Interne succesfactoren  
Interne succesfactoren in de VABIMPULS aanpak hangen samen met:  

▪ De rol van de deskundige:  

• Zijn onafhankelijke positie en mogelijkheid om een intermediaire functie te vervullen 

naar gemeente (en provincie). Waarbij de deskundige zowel de initiatiefnemer als 

gemeente als andere relevante partijen als gelijken benadert, waardoor er ingezet 

kan worden op een oplossing die het gezamenlijke belang voorop stelt; 

• Maatwerk door deskundige: ondersteuning bieden op zowel sociaal-emotioneel als 

fysiek vlak en het kunnen aannemen van de verschillende rollen aan de hand van 

de eigen analyse en wensen en behoeften van de initiatiefnemer 

 

▪ De benadering door de deskundige:  

• Breed het gesprek ingaan met aandacht voor persoonlijke, psychosociale en 

emotionele aspecten van het proces voor de initiatiefnemers. De 

begeleidingskwaliteit van de ingezette deskundige; 

• Verwachtingenmanagement door VABIMPULS deskundige bij aanvang van het 

vouchertraject over de vormgeving van de ondersteuning, de rol van de gemeente 

en mogelijke looptijd van het traject/ proces tot realisatie van plannen; 

• Een competente deskundige die het lukt om de initiatiefnemer een spiegel voor te 

houden op kritieke momenten, zodat hij wordt aangezet om in beweging te komen; 

• Een vertrouwensband opbouwen door deskundige met initiatiefnemer, waardoor 

alle belangrijke zaken op zowel sociaal-emotioneel en fysiek vlak te bespreken zijn. 

 

▪ De beschikbaarheid en kwaliteit van de specialisten:  

• Vooral in ondersteunende analyses, schetsen en berekeningen tijdens het proces.  

 

▪ Het toepassen van ‘diep, rond en breed’ en het verduurzamingsmodel: 

• Het voeren van ‘diep, rond en breed-gesprekken en het toepassen van het 

verduurzamingsmodel in trajecten met initiatiefnemers en betrokken (overheids-

)organisaties waarbij de mogelijkheden en onmogelijkheden worden verkend met 

betrekking tot de locatie.  

 
3 In een eerder stadium heeft de projectorganisatie van VABIMPULS, via een kwantitatief onderzoek, (kritische) 

succesfactoren geïdentificeerd. De factoren uit het kwantitatieve onderzoek zijn ondergebracht in zowel interne als 

externe succesfactoren. De indeling uit dit eerdere onderzoek geldt als inspiratie om de onderscheidende 

elementen uit dit onderzoek te ordenen (Boss, 2020). 
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▪ De netwerken van zowel de deskundige als de VABIMPULS organisatie: 

• Het toevoegen van kennis aan het project; 

• Gebruikmaken van het opgebouwde netwerk en naamsbekendheid van 

VABIMPULS, waardoor de juiste contacten kunnen worden gelegd binnen de 

gemeente en het begeleiden c.q. voeren van gesprekken met betrokken relevante 

partijen. 

 

▪ Betrokkenheid deskundigen/VABIMPULS 

• Eventuele continuering van VABIMPULS-ondersteuning door projectleider/ 

deskundige in trajecten waar de beschikbare uren niet toereikend waren en waar 

het vast lijkt te lopen, maar waar wel dusdanige stappen zijn gezet dat een 

duurzame oplossing dichtbij is; 

4.4.2. Externe succesfactoren  
Wat betreft de externe succesfactoren gebaseerd op de twaalf interviews zijn de resultaten 

niet verrassend. De resultaten komen overeen met het eerdere onderzoek vanuit 

VABIMPULS. De belangrijkste succesfactoren hebben te maken met het eigen 

ondernemerschap van de initiatiefnemers, hun financiële mogelijkheden om te investeren, met 

ruimte en tijd om het proces goed en rustig te doorlopen en met de houding/ creatief 

meedenken van de gemeente. Daarnaast wordt het resultaat beïnvloed door aspecten die te 

maken hebben met de kwaliteit, eigenschappen en ligging van de locatie (Boss, 2020).  

4.4.3. Vergelijking werkwijze met marktpartijen  
Doordat VABIMPULS bovenstaande en eerder genoemde (bijlage H: onderscheidende aanpak 

VABIMPULS, z.d.) elementen hanteert, onderscheidt het zich met zijn ondersteuning ten 

opzichte van marktpartijen. Uit de gesprekken blijkt dan ook dat de ondersteuning van 

VABIMPULS in veel gevallen anders is vormgegeven dan hoe reguliere adviesbureaus dit 

doen, al is dit bij aanvang van het traject niet altijd direct duidelijk voor de initiatiefnemer. 

(Bijlage C: Analyseschema voor interviews met initiatiefnemers, 2022). De meeste initiatiefnemers 

blijken tevreden zijn met de ondersteuning zoals die is vormgegeven door VABIMPULS. 

Uit het gesprek met het gebruikerspanel (Bijlage F, 30-5-2022) is af te leiden dat gemeenten een 

onderscheid zien tussen de kwaliteit van adviesbureaus onderling, maar ook ten opzichte van 

de ondersteuning die VABIMPULS biedt. Leden van het gebruikerspanel geven aan dat zij in 

de meeste trajecten ervaren dat de werkwijze van VABIMPULS tot een zorgvuldiger doorlopen 

procedure leidt. Onderdelen daarvan zijn tijdige communicatie over en weer en vaak ook 

kwalitatief beter uitgewerkte plannen. Volgens Verkuijlen (Bijlage D, 7 maart 2022) blijken 

deskundigen die zowel voor adviesbureaus als VABIMPULS werkzaam zijn aan te geven meer 

tijd en een andere rol te krijgen dan vanuit het reguliere advieswerk. Een mogelijke verklaring 

hiervoor kan zijn dat VABIMPULS met zijn ondersteuning de ondernemer centraal stelt en 

adviespartijen meer de onderneming.  
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5. Leerpunten uit de praktijk  
In dit hoofdstuk zijn de bevindingen uit de vier voorgaande hoofdstukken teruggebracht naar 

enkele leerpunten die van belang zijn voor verdere beleidsvorming en -uitvoering. De 

leerpunten uit de praktijk zijn ondergebracht vanuit gemeentelijk perspectief, waarvoor 

voorgaande hoofdstukken en het gesprek met het gebruikerspanel (bijlage H) als belangrijke 

inputgever geldt. 

5.1. Leerpunten vanuit gemeentelijk perspectief  
In het gebruikerspanel, zijn twee vertegenwoordigers van Brabantse gemeenten de voorlopige 

inzichten uit dit onderzoek voorgelegd. De leerpunten vanuit gemeentelijk perspectief zijn 

voortgekomen uit dit gesprek (Bijlage H: gespreksverslag gebruikerspanel, 2022). De leerpunten 

hebben te maken met de rol en benadering van de beleidsmedewerker, de tijd en ruimte die 

hij krijgt van leidinggevenden om een proactieve en meedenkende rol aan te nemen en de 

aanwezigheid van een duidelijke aanpak bij gemeenten hoe om te gaan met initiatieven uit het 

buitengebied.  

De gemeentelijke aanpak t.o.v. initiatieven uit het buitengebied  

• Zorg voor een overkoepelende een achterliggende visie hoe om te gaan met 

initiatieven uit het buitengebied; dit verschaft duidelijkheid aan beleidsmedewerkers 

welke rol en benadering van hen wordt verwacht.  

• Durf te experimenteren met het vernieuwen van beleidsregels; constateer welke 

beleidsregels initiatieven uit het buitengebied tegenwerken en durft te experimenteren met 

het vernieuwen van beleidsregels die dichter bij de praktijk staan.  

• De tijd en ruimte die een beleidsmedewerker krijgt van zijn leidinggevende(n) om 

initiatieven uit het buitengebied te ondersteunen; om een meer meedenkende en 

meewerkende rol aan te kunnen nemen dient een beleidsmedewerker hiervoor wel tijd en 

ruimte te krijgen.  

De rol van de beleidsmedewerker  

• Meedenkende en meewerkende rol; beleidsmedewerkers kunnen een meer open 

houding aannemen t.o.v. initiatieven uit het buitengebied. Uit de praktijk blijkt dat het tot nu 

toe persoonsgeboden is in hoeverre een beleidsmedewerker bereid is om tijd te investeren 

en mee te denken en werken aan initiatieven.  

• Durf tonen; binnen bestaande wet- en regelgeving zijn verschillende interpretaties door 

beleidsmedewerkers mogelijk. Een beleidsmedewerkers die initiatief durft te nemen in het 

interpreteren van wet- en regelgeving en daarvoor een goede onderbouwing heeft als 

iemand anders van mening verschilt, kan meer mogelijkheden creëren voor initiatieven uit 

het buitengebied.  

De benadering door de beleidsmedewerker  

• In goed vertrouwen het contact aangaan; de onderlinge relatie tussen gemeenten en 

initiatiefnemers is kwetsbaar, maar ook essentieel om initiatieven uit het buitengebied 

verder te brengen.   
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• Verwachtingenmanagement door beleidsmedewerker(s); initiatiefnemers hebben 

geen goed beeld van wat ze kunnen verwachten van de gemeente en hun 

beleidsmedewerkers. Hierdoor kan men onrealistische verwachtingen hebben.  

• Keukentafelgesprekken; bezoeken van locatie is goed voor onderlinge relatie met 

initiatiefnemers en kan, indien gemeente-breed uitgevoerd en met enige regelmaat, gelden 

als informatiebron om problematiek goed in kaart te brengen en daarop beleid te bepalen.   

• Voer gesprekken bij voorkeur met het hele gezin; de toekomstkeuze van de eigenaar 

heeft invloed op het gehele gezin, waardoor zij een belangrijke schakel zijn in het vinden 

van een oplossing.   

‘Verwachtingenmanagement naar de initiatiefnemer toe is belangrijk, 

want als je in eerste instantie de meedenkende rol aanneemt en later 

de plannen moet toetsen aan wet- en regelgeving en je ergens op 

terug moet komen, moet de initiatiefnemer niet verrast zijn. Hij moet 

eigenlijk al ruim van tevoren al weten hoe het proces enigszins gaat 

verlopen.’ - Bart Nieuwenhuizen, beleidsmedewerker ruimtelijke Ordening 

bij gemeente Bladel. (Bijlage H: gespreksverslag gebruikerspanel, 2022). 

 

 

 

 

 

Afbeelding 3: Stal die bestemd gaat worden als bedrijfsverzamelingsgebouw 
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6. Conclusie  
De hoofdvraag van dit onderzoek was: wat draagt VABIMPULS bij als instrument voor 

initiatiefnemers om initiatieven verder te brengen en waarom lukt het initiatiefnemers 

wel/niet om gemaakte toekomstplannen gedurende de ondersteuning van VABIMPULS 

voucherregeling en na afloop van, daadwerkelijk te realiseren? 

Door de uitvoering van de voucherregeling worden ervaringen en kennis uit de praktijk 

opgedaan, die kunnen worden gedeeld met en over het bredere netwerk. Binnen de 

voucherregeling worden deskundigen en specialisten ingezet voor de ondersteuning van de 

initiatiefnemer, waarbij zowel aandacht wordt besteed aan materiële als niet-materiële zaken 

en zorg wordt gedragen voor sociaal-emotionele begeleiding. VABIMPULS onderscheidt zich 

met deze aanpak. Daarbij zet VABIMPULS zich in voor duurzame oplossingen die bij de 

persoon en de eigenschappen van de initiatiefnemer passen. Door in de volle breedte 

gesprekken te voeren met initiatiefnemers en ze daarbij centraal te stellen en de ruimte te 

geven om zelf het proces vorm te geven, lukt het VABIMPULS om initiatiefnemers tot 

beweging aan te zetten. Bij het in beweging krijgen van de initiatiefnemer blijkt de kosteloze 

voucher een belangrijke trigger te zijn om van de voucherregeling gebruik te maken. Deze 

beweging begint vaak in het hoofd van de initiatiefnemer en eindigt op de locatie in de vorm 

van een herbestemming/ ontwikkeling. Uit het onderzoek blijkt dat keuzes die op deze manier 

gemaakt worden gepaard gaan met de nodige kwaliteit van plannen en inzet van 

initiatiefnemer. Er word dus gezien dat de werkwijze zoals VABIMPULS die vormgeeft 

bijdraagt in het verder brengen van initiatieven/ initiatiefnemers.  

Na het leven lang boer te zijn geweest is het maken van een toekomstkeuze niet altijd even 

gemakkelijk. Er zijn hierbij veel factoren die een rol kunnen spelen. Dit heeft te maken met het 

verschil aan condities waaronder de interventie wordt geïmplementeerd.  Zo is uit de casuïstiek 

op te merken dat initiatiefnemers vanuit een divers startpunt aan de voucherregeling beginnen. 

De leeftijden van initiatiefnemers variëren tussen de 40 en 80+ jaar en ook verschilt de 

gezinssituatie, aanwezigheid van eventuele opvolgers en financiële situatie. De kwaliteit en 

ligging van de locatie zijn in cases sterk verschillend en beïnvloedt de mogelijkheden tot her-

invulling. Daarnaast kunnen initiatiefnemers een verschillende emotionele binding hebben met 

de eigen agrarische locatie. Over het algemeen is er een sterke wens aanwezig onder 

initiatiefnemers om op de eigen locatie te kunnen blijven wonen. Deze condities kunnen spelen 

een belangrijke rol in de te maken toekomstkeuze en beoogde oplossingsrichting voor de 

locatie. In de meeste gevallen blijken initiatiefnemers te kiezen voor een niet-agrarische 

herbestemming, waarbij een woon- of recreatief initiatief tot de meest-gekozen oplossingen 

behoren. Een knelpunt hierbij is dat wet- en regelgeving omtrent het herbestemmen van de 

locatie complex en sterk veranderend is, waardoor het realiseren van een niet-agrarische 

herbestemming meer inspanningen behoeft dan een agrarische herbestemming.  

De ondersteuning is ten alle tijden maatwerk, welke wordt vormgegeven door de betrokken 

deskundige op basis van zijn eigen analyse en de wensen en behoeften van de initiatiefnemer. 

Daarbij blijken deskundigen per casus verschillende rollen aan te kunnen nemen om 

initiatieven verder te brengen. De meest prominent aanwezige rollen van deskundigen is die 

van procesbegeleider en inzet van specialistische kennis. Ook die van sparringpartner en 
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creatief mee- en tegendenker komen vaak voor. In gevallen waar familieomstandigheden een 

belangrijke rol spelen in de toekomstkeuze komt ook de rol van maatschappelijk werker voor. 

Het verschil in deze rollen benadrukt het belang van maatwerk, aangezien iedere 

initiatiefnemer met andere omstandigheden te maken heeft en daarbij andere ondersteuning 

nodig heeft om verder te komen. Ook blijkt het toepassen van verwachtingenmanagement 

door de deskundige over de inhoud van de ondersteuning, rol van gemeente en mogelijke 

doorlooptijd tot realisatie, een belangrijk aspect te zijn. Initiatiefnemers die duidelijk voor ogen 

hebben wat ze kunnen verwachten lijken namelijk beter met eventuele tegenslagen om te 

kunnen gaan.  

Ook zijn er veel factoren die meespelen in het al dan niet bereiken van resultaat. Een van die 

factoren is het complexe netwerk van actoren waarmee initiatiefnemers te maken krijgen om 

hun plannen verder te brengen. Zo zijn zij door een gebrek aan kennis over beleid, wet- en 

regelgeving en de ambtelijk te bewandelen weg in hoge mate afhankelijk van adviseurs. Ook 

blijken gemeenten zich wisselend op te stellen ten opzichte van initiatieven uit het 

buitengebied. Zo zijn er gemeenten die constructief met de initiatiefnemer meedenken, maar 

ook gemeenten die overwegend vanuit een rechtmatige rol handelen. Het komt zelden voor 

dat de verschillende actoren binnen de gemeente eenzelfde rol aannemen. Hierdoor kunnen 

initiatiefnemers andere signalen ervaren, wat leidt tot onduidelijkheid en frustratie. De 

opstelling en rol die gemeenten nemen kan dan ook de houding van de initiatiefnemer zowel 

positief als negatief beïnvloeden. Uit de casuïstiek blijkt dat de houding van initiatiefnemers 

ten opzichte van gemeenten bij aanvang sterk verschilt en ook beïnvloed kan worden 

gedurende het proces. Vaak is de onderlinge relatie tussen initiatiefnemer en gemeente niet 

optimaal, waardoor er meer inspanningen en dus een langere doorlooptijd nodig is om verder 

te komen. De mate van meewerken en denken bij gemeenten door beleidsmedewerkers speelt 

een belangrijke rol in het verder brengen van initiatieven.  

De succesbepalende factoren uit de VABIMPULS aanpak hangen samen met de rol en 

benadering van de deskundige, de beschikbaarheid en kwaliteit van specialisten, het 

toepassen van ‘diep, rond en breed’, de netwerken van zowel de deskundige als de 

VABIMPULS organisatie en de betrokkenheid van de deskundige. De belangrijkste externe 

succesfactoren hebben te maken met het eigen ondernemerschap van de initiatiefnemers, hun 

financiële mogelijkheden om te investeren, met ruimte en tijd om het proces goed en rustig te 

doorlopen en met de houding/ creatief meedenken van de gemeente. Daarnaast wordt het 

resultaat beïnvloed door aspecten die te maken hebben met de kwaliteit, eigenschappen en 

ligging van de locatie.  

Het blijkt dat er geen standaardoplossing is voor alle bedrijven in het totale buitengebied van 

Noord-Brabant. Het gaat om maatwerkoplossingen per locatie en per ondernemer.  
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7. Aanbevelingen  
De aanbevelingen worden onderverdeeld in drie pijlers, namelijk: VABIMPULS (w.o. 

deskundigen), initiatiefnemers en Brabantse gemeenten.  

VABIMPULS  

▪ Ga door met deling van kennis en praktijkervaringen naar overheden om hen aan 

te zetten tot veranderingen in beleid en werkwijzen. Overheden zijn op zoek naar 

nieuwe werkwijzen zodat initiatiefnemers in beweging komen;  

Uit het onderzoek blijkt de werkwijze van VABIMPULS te werken en aan te sluiten op de 

wensen en behoeften van initiatiefnemers. VABIMPULS helpt deze doelgroep door ze centraal 

te stellen en hen weer regie te geven in het eigen denkproces en handelen. Hierdoor komen 

er ontwikkelingen op de locatie op gang die vanuit de initiatiefnemer zelf komen en daarmee 

gepaard gaan met de nodige kwaliteit en inzet. Gemeenten blijken ook te ervaren dat 

initiatieven begeleid door VABIMPULS over het algemeen van hogere kwaliteit zijn dan 

wanneer initiatiefnemers zelfstandig of met een adviseur te werk gaan. VABIMPULS beschikt 

door het begeleiden van meer dan 700 initiatieven in heel Noord-Brabant over essentiële 

informatie voor verdere beleidsvorming en -uitvoering met betrekking tot de ruimtelijke 

ordening in het buitengebied. Daarnaast heeft het ook zicht op de verschillende werkwijzen 

van gemeenten, waardoor het ideeën heeft wat wel en juist niet werkt voor initiatiefnemers. 

Met deze informatie en door intensivering van de huidige contacten met overheden kan 

VABIMPULS een belangrijke informatieverstrekker zijn en hen aanzetten tot veranderingen in 

beleid en werkwijzen.  

▪ Informeer deskundigen over de toepassing van het verduurzamingsmodel en het 

principe van ‘diep, rond en breed’, zodat dit consistent in ondersteuning van de 

initiatiefnemer wordt meegenomen; 

De ondersteuning uit de voucherregeling wordt met name vorm vormgegeven door de 

betrokken deskundige. Uit het onderzoek is gebleken dat de rol en benadering van de 

deskundige tot de succesbepalende factoren behoort in het verder brengen van initiatieven uit 

het buitengebied. Ook het toepassen van ‘diep, rond en breed’ en het 

verduurzamingsprincipe behoren tot de succesbepalende factoren in de aanpak van 

VABIMPULS. Het toepassen van de modellen in de aanpak van VABIMPULS geeft verbinding 

van de verduurzamingsomgevingen en biedt daarmee meer kans om initiatieven verder te 

brengen, van elkaar te laten leren en draagvlak te creëren bij diverse stakeholders (o.a. bij 

overheidsorganisaties). Het zou wenselijk zijn dat deskundigen van VABIMPULS de in de 

praktijk-getoetste methoden consistent inzetten om initiatieven verder te brengen.   

Initiatiefnemers 

▪ Investeer in de relatie met de gemeente, met name met beleidsmedewerkers; 

Een goede relatie tussen initiatiefnemer/ deskundige en beleidsmedewerkers/ gemeenten 

zorgt voor een prettigere samenwerking en een op dat vlak soepeler verlopend proces. Vaak 

blijkt nog dat de onderlinge relatie tussen initiatiefnemer en beleidsmedewerker(s) niet 

optimaal is, waardoor bij beide partijen frustratie wordt gewekt. Voor verbetering van de 

onderlinge relatie tussen gemeenten en initiatiefnemers zouden beide partijen kunnen 
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investeren in deze relatie. Wat initiatiefnemers/ deskundigen kunnen doen om deze relatie te 

verbeteren is om vroegtijdig de gemeente te betrekken in de ontwikkeling van plannen. 

Hierdoor kan frustratie worden voorkomen, want wanneer gemeenten te laat in het proces 

worden betrokken kan de mogelijkheid ontstaan dat de initiatiefnemer een aantal stappen 

terug moet zetten in verband met een verder benodigde uitwerking van plannen.  

▪ Neem tijd ín en voor het proces en bereid je goed voor;   

Het is voor een goed verloop van het proces van belang dat je als initiatiefnemer de tijd neemt 

voor de beoogde ontwikkeling van de eigen locatie. Vaak blijken initiatiefnemers met enige 

haast de plannen te willen realiseren, terwijl dit ervoor zorgt dat zij moeite hebben om te gaan 

met tegenslagen. Wanneer tegenslagen zich voordoen bouwen deze initiatiefnemers frustratie 

op en nemen ze gedurende het proces, bijvoorbeeld in contact met gemeenten. Dit kan er toe 

leiden dat de onderlinge relatie en samenwerking tussen initiatiefnemer en gemeente niet-

optimaal verloopt, waardoor het proces eerder vertraging dan sneller verloopt. Initiatiefnemers 

die de tijd nemen en zich bewust zijn over mogelijke tegenslagen, ervaren deze frustratie in 

veel mindere mate. Hierdoor kunnen zij doordacht en zorgvuldig hun stappen nemen, wat juist 

ten goede kan komen in de doorlooptijd van het proces.    

Gemeenten  

▪ Zorg voor een overkoepelende een achterliggende visie hoe om te gaan met 

initiatieven uit het buitengebied;  

Beleidsmedewerkers blijken niet zozeer onwelwillend te staan om mee te werken en -denken 

aan initiatieven uit het buitengebied. Vaak blijkt bij gemeenten een overkoepelende en 

achterliggende gedachte te ontbreken hoe om te gaan met initiatieven uit het buitengebied. 

Dat maakt dat de persoonlijke opvatting van een beleidsmedewerker of wethouder een 

belangrijke factor is bij een meewerkende en -denkende rol. Door hierover duidelijkheid te 

verschaffen naar de eigen medewerkers toe kan een eenduidige aanpak ontstaan. Wat in ieder 

geval mee zou moeten worden genomen in deze achterliggende gedachte is dat 

beleidsmedewerkers ruimte en tijd krijgen om te experimenteren met het gebruik en 

vernieuwen van beleidsregels en het ondersteunen van initiatieven. Hierbij dient de 

beleidsmedewerker in goed vertrouwen het contact aan te gaan en te investeren in de relatie 

met initiatiefnemer. Zo zou hij keukentafelgesprekken kunnen voeren met de initiatiefnemer 

en zijn gezin om samen de eventuele mogelijkheden tot herbestemming te verkennen. Ook is 

verwachtingenmanagement toepassen over wat de beleidsmedewerker wel en niet kan 

betekenen een belangrijk aspect. Initiatiefnemers zullen ten behoeve van een goed verloop 

van het proces bij aanvang al in grote lijnen moeten weten hoe het proces eruit gaat zien en 

wat ze kunnen verwachten. Hierover moet goed worden gecommuniceerd en dat werkt het 

meest optimaal bij een goede onderlinge relatie. 

▪ Werf competente beleidsmedewerkers en leid eigen personeel op om 

oplossingsgericht en vanuit de verschillende overheidsrollen te werk te gaan.  

Op het moment van schrijven heeft onze maatschappij te maken met een extreem krappe 

arbeidsmarkt, waardoor bijna iedere sector te kampen heeft met personeelstekorten. Dit is ook 

het geval bij overheden, waardoor beleidsmedewerkers een hoge werkdruk ervaren en 

mogelijk minder tijd en ruimte zien om initiatieven uit het buitengebied te ondersteunen. Toch 



 
 

.49 
 
 

 

blijkt uit de casuïstiek dat het ook in tijden van een krappe arbeidsmarkt, mogelijk is voor 

beleidsmedewerkers om mee te denken en werken aan initiatieven. Een ander deel van de 

verklaring ligt dus ook bij de persoonlijkheid en competentie van de beleidsmedewerker. 

Handelt hij van nature liever vanuit de rechtmatige overheidsrol, of netwerkende en 

participerende rol? – uit de casuïstiek blijkt de beleidsmedewerker een belangrijke rol te 

kunnen spelen in het behalen van succes door de initiatiefnemer. Het is dan ook wenselijk dat 

gemeenten in eerste instantie een aantrekkelijke werkgever proberen te zijn, waardoor 

mensen graag voor de gemeente werken. Ook is het wenselijk dat het eigen personeel wordt 

opgeleid en de ruimte wordt geboden om vanuit een meer meedenkende en werkende 

overheidsrol initiatieven uit het buitengebied te ondersteunen.  

 

 

Afbeelding 3: Locatie van een van de initiatiefnemers 
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Bijlagen 

Bijlage A: Semigestructureerd interviewschema voor initiatiefnemers  

Semi- gestructureerde Interviewschema 
Te gebruiken voor groep eigenaren/ agrarische ondernemers 

a) Aanwijzingen vooraf:  

• Maak voorafgaand aan ieder interview een analyse van de casus uit de 

beschikbare rapportages en benader de bijhorende deskundigen voor extra 

informatie. Dus goede voorbereiding is het halve werk! 

• Formuleer op basis van deze analyse vervolgvragen ter verduidelijking en richt je 

met name op de fase van afronding voucherregeling en vervolgstappen daarna.  

• Meld het hoofdthema en doel van het interview. Incl duur v h gesprek. 

• Gesprek vindt plaats op agrarische bedrijfslocatie of online via Teams of Zoom.  

• Evalueer na interview of je de gewenste informatie boven water krijgt, anders 

aanpak bijsturen 

 

b) Het hoofdthema van het gesprek is:  

‘Hoe heeft de agrarische ondernemer het proces gedurende de VABIMPULS Voucherregeling 

ervaren van het aanvragen tot afronden van het vouchertraject en welke stappen zijn hierna 

gezet?’  

Deelvragen zijn: 

- Wat waren de verwachtingen 

- wat zijn positieve punten 

- welke kansen zijn in beeld gekomen  

- tegen welke knelpunten aangelopen,  

- welke onderscheidende elementen (welke bij hebben gedragen aan het 

resultaat) hebben meegeholpen  

- Welke meerwaarde heeft VABIMPULS specifiek opgeleverd voor de eigenaar/ 

ondernemer  

- Met welke actoren/partijen is de ondernemer waar in het proces in aanraking 

gekomen? Hoe heeft VABIMPULS in het proces een rol vervult richting 

gemeente en provincie?  

 

c) Welke Informatie is te verkrijgen uit de rapportages en bij deskundigen?  

- Specifieke kenmerken agrarische ondernemer  

- Gemaakte toekomstplannen 

- ingezette uren uit voucherregeling 

- Proces van aanvraag tot ontwikkeling plannen  

 

Afhankelijk van hoe de rapportages zijn ingevuld, is er veel informatie voorafgaand aan het 

interview te vinden. Ook de desbetreffende deskundige beschikt over nuttige informatie. 

Deze zal voorafgaand aan het interview worden benaderd. 
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d) Gespreksitems:  

1. Situatie voorafgaand aan voucherregeling  

• Hoe zag de agrarisch ondernemer zijn toekomst (incl. locatie) voorafgaand 

aan de ondersteuning van VABIMPULS eruit?  

• In hoeverre waren er al gemaakte toekomstplannen? 

• Hoe is de ondernemer te weten gekomen over de voucherregeling? 

• Wat waren de verwachtingen m.b.t. voucherregeling? Wanneer zou de 

agrarische ondernemer de voucherregeling en het proces daarna als 

succesvol zien?   

2. Proces VABIMPULS 1 (van aanvraag tot ontwikkeling plannen)  

• Hoelang heeft de interventie (voucherregeling) in beslag genomen en welke 

stappen zijn hierin gezet? Vooraf indeling maken: half jaar/ 1 jaar/ langer 

dan 1 jaar.  

• Met welke frequentie was er contact met deskundigen en specialisten van 

VABIMPULS en hoe zag deze wisselwerking eruit? 

• Hoe beoordeelt de ondernemer/ eigenaar de ondersteuning van de 

deskundigen en specialisten? Hoe is dat in vergelijking met adviseurs van 

marktpartijen?  

• Hoe kijkt eigenaar/ ondernemer terug op uitvoering VABIMPULS 

voucherregeling? En waarom? 

• Is de eigenaar/ ondernemer tevreden met de ondersteuning? Waarom 

wel/niet?  

• Heeft de eigenaar/ ondernemer verbeterpunten voor de aanpak van de 

voucherregeling?  

• Heeft de ondernemer tips/aanbevelingen voor collega eigenaren/ 

ondernemers? 

3. Proces VABIMPULS 2 (afronding voucherregeling)  

• Heeft de eigenaar/ ondernemer handvatten gekregen door de 

ondersteuning van VABIMPULS om de plannen uit te voeren? 

• Tegen welke knelpunten is de agrarische ondernemer aangelopen?  

• Welke elementen heeft de eigenaar/ ondernemer geholpen om in beweging 

te komen? Hoe kijkt ie naar zijn eigen rol? En om plannen al dan niet verder 

te brengen/ te realiseren?  

• In hoeverre is het gelukt om de plannen te realiseren? Welke stappen zijn 

gezet? Welke nog niet? Waarom niet?  

• Heeft de ondernemer/ eigenaar suggesties om het proces te versnellen? 

Wie kunnen hier een rol in spelen?  

4. Betrokken actoren en hun rol in proces   

• Met welke partijen is eigenaar gedurende het proces (beide deel 1 en 2?) 

in aanraking gekomen? Hoe vaak en waar in het proces en waarom?  Op 

welk onderdeel/punt? 

• Hoe is/was de relatie met de gemeente en overige partijen?  Met wie contact 

bij gemeente? uitsplitsen ambtelijk en bestuurlijk zoals ambtenaar 

ruimtelijke ordening/ buitengebied, wethouder ruimte 
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• Hoe beoordeelt de agrarische ondernemer de rol van de gemeente en van 

de overige partijen?  

 

Bijlage B: Interviewverslagen Initiatiefnemers  

Interviewverslag: initiatiefnemer A  
Datum gesprek: 16-3-2022 

In het interview is teruggeblikt vanuit het perspectief van de initiatiefnemer op de doorlopen 

fasen binnen de voucherregeling, de behaalde resultaten, knelpunten die zich hebben 

voorgedaan en de meerwaarde die VABIMPULS hierbij heeft geleverd. Ook is gekeken welke 

vervolgstappen zijn gezet na afronding van de voucher en de rol van de initiatiefnemer, 

gemeente en overige actoren in het proces.  

Sociale Situatie 

De aanvrager van de voucher is een man en vrouw in de leeftijd van 70+. Hij woont samen 

met zijn vrouw op de locatie. De aanvrager beschikt over een veehouderij en is eigenaar van 

twee verschillende agrarische locaties binnen dezelfde gemeente. Het gaat om locaties met 

een gemengde agrarische functie. Op de ene locatie staat de bedrijfswoning, stallen voor het 

houden van vee en een kersenboomgaard. Op de andere locatie exploreert de eigenaar 4,5 

hectare akkerbouwgrond en een perceel landbouwgrond. Deze locatie is aangewezen door de 

provincie als ‘zoekgebied stedelijke ontwikkeling.’  

De boerderij bestaat uit een woning en drie schuren. In twee van deze schuren worden nu de 

stieren gehouden, waarvan de kleine schuur uit 1997 en de grotere schuur uit 2006 dateert. 

Daarnaast is er een derde schuur voor opslag van machines, daterend uit 2004. Alle schuren 

zijn in goede staat. De woning is gebouwd in 1985 en de ligging van de woning ten opzichte 

van de schuren is gunstig evenals de locatie van het perceel ten opzichte van de bebouwde 

kom van de betreffende gemeente. Op de agrarische bedrijfslocatie waar ook de woning staat 

is afgesproken met de zoon van de aanvrager. 

De ondersteuning vanuit de voucher van VABIMPULS is gestart met een 

kennismakingsgesprek met de deskundige op 5 december 2018. Gezien de omstandigheden 

binnen deze casus is VABIMPULS in 2022 nog steeds betrokken.   

Aard vraagstuk  

Het vraagstuk betreft het vinden van een duurzame oplossing voor beide locaties. de 

aanvrager wil gezien zijn leeftijd (deels) stoppen met zijn agrarische bedrijf. De man hield in 

zijn veehouderij stieren. Deze heeft de aanvrager voorafgaand aan de voucherregeling al 

afgebouwd. Op dit moment staan er nog enkele dieren. Beoogd wordt om een deel van de 

activiteiten te staken, waardoor stallen kunnen worden afgebroken en hiervoor een 

herbestemming kan worden gevonden.   

Tijdens het interview blijkt de zoon betrokken te zijn in het vinden van een duurzame oplossing. 

In principe is hij de werkelijke initiatiefnemer, aangezien hij op de locatie waar akker- en 

landbouwgrond wordt geëxploreerd een huis zou willen bouwen voor hem en zijn gezin. 
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Voorafgaand aan de voucherregeling blijkt een extern adviesbureau betrokken te zijn geweest. 

Op advies van het adviesbureau is ingezet op de denkrichting om via het ‘zoekgebied 

stedelijke ontwikkeling’ een huis te laten ontwikkelen. Om dit mogelijk te maken zou er op de 

locatie waar de bedrijfswoning van de vader staat, grond beschikbaar worden gesteld voor 

natuurontwikkeling. Deze locatie bevindt zich binnen een natuurstreek, waardoor er mogelijk 

aanzienlijke kwaliteitswinst zou kunnen worden gerealiseerd. Hierdoor zou er geen Ruimte-

voor-Ruimte bouwtitel hoeven te worden gekocht om een woning te kunnen realiseren.  

Via één principeverzoek, de beide locaties zijn immers van dezelfde eigenaar, zou op de ene 

locatie de agrarische bedrijfswoning van de vader kunnen worden omgezet naar 

woonbestemming en zou op de andere locatie de zoon een huis kunnen laten ontwikkelen.  

Het oorspronkelijke plan bestaat uit de volgende stappen:  

1. De agrarische bedrijfswoning om zetten naar burgerwoning;  

2. Stallen slopen.  

3. Het agrarisch bouwvlak te verkleinen en de daarmee beschikbaar komende grond 

in te zetten voor natuurontwikkeling.  

 

De strategie is om via de VABIMPULS te laten onderzoeken of deze optie haalbaar is (en op 

medewerking van de gemeente kan rekenen) en/of, mocht dat niet het geval zijn, andere 

passende opties (met verkoop van totale locatie als 2e voorkeursvariant) haalbaar zijn. 

Kansen en knelpunten  

De initiatiefnemer verteld in het interview dat tijdens de vorming van de plannen in eerste 

instantie het waterschap is betrokken om te onderzoeken of er samen tot een plan kan worden 

gekomen. Het waterschap, zo was de gedachte, heeft belang bij de ontwikkeling van de 

natuurstrook en zou wellicht een deel van de grond willen kopen voor natuurontwikkeling. Dit 

heeft helaas niets meer opgeleverd dan een GOB-taxatie. Hierna is besloten om de gemeente 

te betrekken bij de plannen. Toen is ook VABIMPULS in beeld gekomen.  

In de eerste fase van de ondersteuning vanuit VABIMPULS is er door de betrokken deskundige 

direct een specialist ingezet om te kijken of de voorkeursvariant haalbaar zou kunnen zijn. De 

conclusie van de specialist was positief met kanttekening dat er voldoende onderbouwing is 

voor de realisatie van twee woningen (omzetting bedrijfswoning naar woonbestemming en 

bouw nieuwe woning). Vanuit de blik van de deskundige werd er na fase 1 geconcludeerd dat 

er een natuurlijk moment was waar alle ontwikkelingen bij elkaar zijn gekomen. Zo zou er 

afscheid worden genomen van de veehouderij, bouwplannen worden ontwikkeld en kansen 

voor kersenteelt in kaart worden gebracht. Ten behoeve van een goede voorbereiding is een 

zo integraal mogelijke afstemming met de betreffende gemeente nodig volgens de betrokken 

deskundige.  

Er heeft toen meerdere malen overleg plaatsgevonden tussen initiatiefnemer, betrokken 

specialisten en deskundige en de betreffende gemeente. In mei 2020 is er voor het eerst 

contact geweest met een contactpersoon bij de gemeente. ‘Op basis van dit gesprek leek het 

initiatief niet haalbaar te zijn. Het gemeentelijke standpunt was om alleen medewerking te 



 
 

.56 
 
 

 

verlenen voor de realisatie van één woning. Hierdoor zou de financiering van de transitie van 

beide locaties niet gerealiseerd kunnen worden.’  

De initiatiefnemer verteld dat er toen verschillende afstemmingen met de gemeente volgden. 

De belangrijkste in het proces was een bilateraal overleg met alle betrokken ambtenaren. Dit 

brede overleg bleek ruimte te bieden voor medewerking, mits de woning zo zou worden 

gepositioneerd dat deze goed zou passen in de beoogde landelijke uitstraling. Met deze 

oplossing wordt (deels) de benodigde financiële armslag gecreëerd om op de locatie een forse 

kwaliteitsverbetering te realiseren volgens het oorspronkelijke plan. Begin december 2020 is 

het hierop gebaseerd principeverzoek, na voorbereidend overleg, ingediend bij de gemeente. 

‘De verwachting was toen dat de gemeente positief zou reageren. Direct bij indiening kregen 

we te horen dat de gemeente ‘tot nader order’ geen principeverzoeken ging behandelen. Dit 

heeft een halfjaar geduurd.’ Een halfjaar later heeft de gemeente het verzoek weer opgepakt. 

Dit werd gedaan door een nieuwe medewerker met weinig ervaring en voorkennis over de 

casus. Er bleek geen afstemming of overdracht te zijn geweest waardoor het traject in feite 

van voor af aan begon. Dit zorgde voor veel frustratie bij de initiatiefnemer. Daarbij is het ook 

zonde van alle inspanningen om tot een duurzame oplossing te komen.  

Hierna zijn, mede op verzoek van de gemeente, op verschillende momenten 

principeverzoeken aangepast en opnieuw ingediend. Deze werden tot ongenoegen van de 

initiatiefnemer weer afgewezen. Volgens de initiatiefnemer is het meest opmerkelijke hieraan 

dat wanneer er twee aanvragen zouden zijn ingediend, dit wel binnen de regels had gepast, 

terwijl het dan mogelijk minder kwaliteitswinst voor de gemeente had opgeleverd. ‘Je biedt de 

gemeente echt iets en dan krijg je er niks voor terug.’ De gemeente blijkt de twee locaties 

individueel te behandelen, terwijl de locaties van dezelfde eigenaar zijn.  

‘We weten het ook niet precies hoe we het gaan doen nog, dat is nog steeds het lastige door 

de vaagheid en de zoektocht. We hebben ze (de gemeente) echt een beetje nodig door mee 

te denken in plaats van star vast te houden aan bepaalde uitgangspunten.’  

Uiteindelijk zou er in december 2021 (3 jaar na de start van het VAB-traject en 1 jaar ná 

indiening principeverzoek) een Collegebesluit worden genomen. Ondanks alle ambtelijke 

afstemmingen en akkoorden en het intensieve traject met meerdere disciplines binnen de 

gemeente, besloot het College om van het ambtelijke advies af te wijken. Een en ander tot 

ongeloof van initiatiefnemer, diens adviseurs en van VABIMPULS gezien de hele 

voorgeschiedenis, naast de extra vertraging die dit opnieuw met zich meebrengt. 

Na afloop van de voucherregeling is de deskundige betrokken gebleven en is Peer Verkuijlen 

betrokken geraakt om het oorspronkelijke plan alsnog erdoorheen te krijgen. Dit heeft een 

heroverweging bij de gemeente tot gevolg gebracht. De familie is nu op de beoordeling aan 

het wachten en heeft goede hoop dat het uiteindelijk alsnog goed gaat komen. Grotendeels 

door de inspanning die VABIMPULS nu levert, omdat die ook zien dat er andere verwachtingen 

zijn gewekt in het gehele traject binnen de gemeente, in welk beeld het collegebesluit dat van 

die verwachtingen volledig afwijkt, totaal niet past. 

Meerwaarde VABIMPULS 
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Op het huidige moment, 3 jaar na aanvraag voucher, is VABIMPULS nog steeds betrokken bij 

deze casus. De initiatiefnemer is zeer tevreden over de ondersteuning en hij geeft aan dat de 

meerwaarde er nu vooral uitkomt doordat het vast is gelopen met de gemeente. Deze 

meerwaarde uit zich volgens de initiatiefnemer doordat VABIMPULS gemakkelijk toegang 

heeft tot de wereld van de overheid, en dan met name binnen de gemeente. ‘In het voortraject 

was het ook superfijn. De deskundige heeft kennis van zaken, is een verbinder en goed in 

samenvatten. Maar de echte meerwaarde uit zich nu we tegenslagen hebben en we op 

VABIMPULS kunnen terugvallen.’  

De rol van VABIMPULS is binnen dit traject te kenmerken als procesbegeleider en dan met 

name naar de gemeente toe, onder andere om te komen tot een heroverweging. Ook is de rol 

van VABIMPULS te kenmerken als inzet van specialistische kennis.  

Resultaat  

De inzet van VABIMPULS heeft er toe geleidt dat met de juiste personen binnen de gemeente 

in contact is gekomen. Daarbij heeft VABIMPULS, zo geeft de initiatiefnemer aan, met name 

in de laatste fase meerwaarde geleverd door deze gesprekken te voeren en begeleiden. Na 

veel over-en-weer lijkt het dat er eindelijk een positief beoordeling komt vanuit de gemeente. 

Zodra deze positieve beoordeling er is, kunnen zowel zoon als ouders afscheid nemen van 

leven in onzekerheid. ‘We zitten maar te wachten op de gemeente, dat is niet leuk. We leven 

toch al drie jaar in onzekerheid.’ – Moeder van zoon.  

Eigen rol  

De initiatiefnemer werd gevraagd hoe hij kijkt naar zijn eigen rol en of hij met de kennis van nu 

iets anders had gedaan. Hierop antwoorde hij: ‘Het waterschap betrekken zou ik met de kennis 

van nu over hebben geslagen. Dat heeft toch een halfjaar in beslaggenomen en misschien dat 

we dan net de stop bij de gemeente om principeverzoeken te behandelen, voor hadden kunnen 

zijn.’ Daarnaast geeft de initiatiefnemer aan dat zij, maar ook collega boeren heel afhankelijk 

zijn van externe adviseurs. ‘De meeste initiatiefnemers hebben geen kennis over wat allemaal 

mogelijk is en welke stappen je moet nemen.’  

Verbeterpunten  

Verbeterpunten voor VABIMPULS heeft de initiatiefnemer niet. Hij is zeer tevreden over de 

ondersteuning. Volgens de initiatiefnemer zijn er wel verbeterpunten die het proces kunnen 

versnellen: ‘Concreter voor een bepaalde richting kiezen en eerder contactnemen met de 

gemeente.’  

Interviewverslag: initiatiefnemer B 
Datum gesprek: 18-3-2022 

In het interview is teruggeblikt vanuit het perspectief van de initiatiefnemer op de doorlopen 

fasen binnen de voucherregeling, de behaalde resultaten, knelpunten die zich hebben 

voorgedaan en de meerwaarde die VABIMPULS hierbij heeft geleverd. Ook is gekeken welke 
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vervolgstappen zijn gezet na afronding van de voucher en de rol van de initiatiefnemer, 

gemeente en overige actoren in het proces.  

De voucher van VABIMPULS is aangevraagd in april 2018 en is geëindigd in maart 2019 met 

indiening van een officieel principeverzoek bij de desbetreffende gemeente.  

Sociale situatie  

De aanvrager van de voucher is een vrouw tussen de 40-50 jaar oud. Ze is van nature een 

actieve onderneemster en heeft een partner die werkzaam is voor een bekend agrarisch blad. 

In 2015 hebben zij samen een voormalige melkveehouderij gekocht met als doel om op deze 

locatie een trainings- en coaching centrum met en voor paarden te realiseren. Mevrouw is 

psychotherapeut en focust zich op resocialisatie, recreatie en zorg met behulp van haar 

paarden. De initiatiefnemers zijn financieel gezond.  

Aard vraagstuk  

De initiatiefnemers hopen met de inzet van VABIMPULS de juiste bestemming te borgen; van 

voormalig agrarische bestemming naar een bestemming voor zorg/recreatie. Hiervoor dient 

het huidige bestemmingsplan herzien te worden in samenspraak met de gemeente. Samen 

met de deskundige van VABIMPULS en in te zetten specialisten zal er een 

haalbaarheidsanalyse en vervolgonderzoek worden uitgevoerd.  

Kansen en knelpunten   

De agrarische bedrijfslocatie bevindt zich nabij een natura-2000-gebied, dat is aangewezen 

als WAV-zone (Wet Ammoniak en Veehouderij). Deze wet wordt gebruikt om zeer kwetsbare 

natuurgebieden te beschermen en legt ammoniakemissieplafonds aan oprichters van nieuwe 

dierenverblijven met landbouwhuisdieren. De wet maakt volgens de rijksoverheid onderscheidt 

tussen voor dieren die gehouden worden voor natuurbeheer en voor ‘kleine aantallen 

landbouwhuisdieren.’  

De initiatiefneemster geeft aan dat iedere gemeente anders met deze wet omgaat. De 

betreffende gemeente gaat in de plaatselijke verordening uit van maximaal vier paarden dat 

gehouden kan worden voor ‘recreatief gebruik’. Dit is voor de onderneemster een te beperkt 

aantal. Op de vraag hoeveel paarden voor haar voldoende zijn antwoord ze: ‘Ik hoef er niet 

heel veel meer, hooguit twaalf, maar vier is echt te weinig. Het moet natuurlijk wel financieel 

haalbaar zijn.’ 

Een ander knelpunt dat naar voren is gekomen gedurende de ondersteuning van VABIMPULS, 

is de maximaal toegestane oppervlakte van de bebouwing. Het blijkt dat de gemeente als 

standpunt heeft dat er een gedeelte van de stallen afgebroken dient te worden. De 

initatiefnemers zijn het hier niet mee eens, aangezien zij in 2018 asbest hebben verwijderd en 

van plan zijn om de stallen volledig op te knappen. ‘Het zou gek zijn als we eerst de stallen 

moeten afbreken, om daarna iets nieuws te mogen bouwen.’ Dit knelpunt lijkt op dit moment 

geen rol meer te spelen, maar het illustreert wel enige bereidwilligheid vanuit gemeente om 

mee te denken en bewegen. Op de vraag of de initiatiefnemers dat ook zo hebben ervaren 
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antwoorden ze: ‘De gemeente heeft ons wel een kleine speling gegeven. Ze zeggen je kan 

uitgaan van een 10% marge voor de maximaal toegestane oppervlakte.’  

De grond waarop de agrarische bedrijfslocatie staat, blijkt te worden gepacht door de 

initiatiefnemers. De initatiefnemers hebben naast afstemmingen met gemeente, ook te maken 

met de mogelijkheden die de verpachter van de grond hen verschaft. Zo geven de 

initatiefnemers aan dat er hierdoor geen mogelijkheden zijn om (een gedeelte van) de grond 

om te zetten voor natuurontwikkeling, aangezien de waarde van de grond dan flink daalt.  

Meerwaarde VABIMPULS 

De initiatiefnemers zien VABIMPULS als fijne partner om plannen verder te kunnen brengen 

en zouden de ondersteuning dan ook aanbevelen aan iedere collega boer die in eenzelfde 

soort situatie zitten. Zijn zeer tevreden over de ondersteuning vanuit VABIMPULS door de 

deskundige en de ingezette specialisten. Zij werden als zeer deskundig en sociaal ervaren. 

De deskundige van VABIMPULS is ook mee geweest om de plannen te presenteren bij de 

gemeente. De initatiefnemers zagen zeker verschil met de eerste keer dat ze vanuit ZLTO een 

adviseur hebben gekregen. De meerwaarde van VABIMPULS lag met name in het contact 

naar gemeente toe. Daarnaast zorgde de ondersteuning van VABIMPULS zorgde ervoor dat 

ze weer kansen gingen zien en het vertrouwen is gegroeid. Ze overwegen om de deskundige 

opnieuw te betrekken.  

De rol van VABIMPULS is te kenmerken als procesbegeleider en dan met name naar de 

gemeente toe. Ook is de rol van VABIMPULS te kenmerken als inzet van specialistische 

kennis.  

Resultaat 

Het resultaat van de inzet van VABIMPULS heeft er toe geleidt dat er in eerste instantie een 

goede ingang bij de gemeente is gevonden met betrekking tot de behandelende ambtenaar. 

Deze ambtenaar is gedurende het vouchertraject in de gemeenteraad gekomen, waardoor hij 

het werk als contactpersoon niet heeft kunnen voortzetten. Later is er in maart 2019 een 

officieel principeverzoek ingediend bij de gemeente voor de benodigde herbestemming. Dit 

principeverzoek is toen ingediend met de veronderstelling dat deze goedgekeurd zou worden, 

echter blijkt uit het interview dat deze enkele maanden nadien afgewezen is geweest. De 

initiatiefnemers hebben er toen voor gekozen om via een extern adviesbureau het vervolg 

vorm te geven.  

Het hekelpunt op dit moment zit nog in de ammoniakemissierechten die nodig zijn om meer 

dan vier paarden te houden. Op de vraag welke vervolgstappen de initatiefnemers beogen 

antwoorden ze: ‘We zien als beste oplossing dat het bedrijf op het bestemmingsplan als 

‘agrarisch’ kan worden aangemerkt. Dan kunnen we meer dan vier paarden houden. Ook zijn 

we aan het kijken of we via een WOB-verzoek op kunnen halen of deze 

ammoniakemissierechten terug te halen zijn.’ De initiatiefnemers geven namelijk aan dat op 

moment van kopen, de rechten zijn verplaats naar de broer van de man, maar deze nooit zijn 

bijgeschreven. Hier zijn ze samen met de extern adviseur naar aan het kijken. De begeleiding 
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vanuit dit externe adviesbureau gaat op dit moment naar alle tevredenheid, ondanks dat er 

nog geen vorderingen zijn met betrekking tot de herbestemming.  

Eigen rol  

Ondanks dat de initiatiefneemster ondernemend vaardig is en haar partner over relevante 

kennis beschikt met betrekking tot zijn werk als journalist bij een agrarisch blad, lukt het ze 

vooralsnog niet om de benodigde herbestemming voor hun locatie te realiseren. Het lijkt dat 

mevrouw en meneer niet alle beperkingen en mogelijkheden bij het kopen van de locatie goed 

hebben doordacht.  

Op de vraag hoe de initiatiefnemers hun eigen rol hierin zien antwoordt mevrouw: ‘‘Voordat 

VABIMPULS is betrokken zijn we al één of twee keer bij de gemeente geweest. Je wordt heel 

erg ontmoedigd. En de spirit die je hebt om iets op te bouwen, alles is aanwezig om het een 

succes te maken, maar om dan vaste grond onder de voeten te krijgen was in het begin echt 

heel taai. Op de een of andere manier blokkeert er dan iets in mij als je levenswerk zo wordt 

tegenwerkt. Dus ik zag geen ingang meer op enig moment, dus ik heb me maar gericht op 

mijn werk en hoopte dat ze (de gemeente) op een gegeven moment kan waarderen wat je hier 

aan het doen bent.’  

De Initiatiefneemster geeft aan dat ze graag meer ‘ontzorgd’ was geweest door de gemeente. 

Zowel de vrouw als de man zijn niet volledig thuis in de wereld van beleid en regelgeving. Ze 

geven aan vaak in gesprekken met gemeente niet volledig door te hebben waar het nu precies 

over gaat: ‘De gemeente houdt geen rekening mee met deze moeilijke materie voor een 

buitenstaander.’ Uit het interview blijkt dat er al wantrouwen was en dat deze verder is gegroeid 

door de rechtmatige rol die de gemeente aanneemt. In de ogen van de initiatiefnemers 

redeneert de overheid alleen maar vanuit regels en procedures en wordt er weinig 

meegedacht. Mevrouw geeft aan hierdoor een gevoel te krijgen dat ze dingen doet die niet 

mag, waardoor ze zichzelf ook moeilijk durft te laten zien. 

Uit het interview blijkt dat mevrouw, mede door de negatieve reacties van gemeente op haar 

verzoeken, ze haar hoofd in het zand heeft gestoken. Daarbij speelt mee dat ze bang is voor 

de consequenties als de plannen nogmaals worden afgewezen: ‘Ik heb een hele nauwe band 

met mijn dieren. Dat zijn net mijn kinderen, die wil ik me niet laten afnemen.’ 

Initiatiefnemers geven in het interview aan bereidt te zijn om mee te denken en plannen te 

wijzigen in samenspraak met gemeente. ‘Er moet dan natuurlijk wel aan een paar voorwaarden 

worden voldaan, zoals het behouden van de paarden.’  

Verbeterpunten  

De initiatiefneemster had één verbeterpunt voor de ondersteuning vanuit VABIMPULS. Ze gaf 

aan dat ze graag nog frequenter contact had gehad met deskundige en specialist. ‘Als er een 

langere tijd overheen was gegaan, dan moest je toch weer dingen ophalen en herhalen. Dat 

kost tijd en dat is jammer.’ Bij frequenter contact had de tijd effectiever kunnen worden benut.  

Interviewverslag: initiatiefnemer C 
Datum gesprek: 23-3-2022 
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In het interview is teruggeblikt vanuit het perspectief van de initiatiefnemer op de doorlopen 

fasen binnen de voucherregeling, de behaalde resultaten, knelpunten die zich hebben 

voorgedaan en de meerwaarde die VABIMPULS hierbij heeft geleverd. Ook is gekeken welke 

vervolgstappen zijn gezet na afronding van de voucher en de rol van de initiatiefnemer, 

gemeente en overige actoren in het proces. 

Sociale situatie  

De aanvrager van de voucher is een alleenstaande mevrouw tussen de 55 en 65 jaar. Op de 

locatie woont ze inmiddels al veertig jaar met veel plezier: ‘Mijn man is begonnen met een 

varkenshouderij op een kavel vanuit de ouders, daarna is hij omgeschakeld naar een 

bomenkwekerij.’ 

Op het moment dat het interview is gehouden, is het ruim vijf jaar geleden dat haar man 

plotseling is komen te overlijden. Mevrouw heeft meerdere kinderen, waarvan een zoon altijd 

kenbaar heeft gemaakt het bedrijf, de bomenkwekerij over te willen nemen. Enkele jaren 

geleden heeft deze zoon een hersenbloeding gekregen waaraan hij hersenletsel heeft 

overgehouden. Dit heeft er toe geleid dat zoon studievertraging heeft opgelopen en nog niet 

het bedrijf heeft kunnen overnemen. Het ziet er wel naar uit dat dit in de toekomst, na afronding 

van zijn studie, tot de mogelijkheden behoort. Op de vraag welke impact deze gebeurtenissen 

hebben gehad op de keuzes, laat mevrouw weten: ‘Het beïnvloedt de plannen heel erg. Als hij 

(de zoon) dat niet had gekregen was het veel gemakkelijker geweest, net als dat ik mijn man 

niet zou zijn verloren.’  

De ondersteuning van VABIMPULS is gestart begin augustus 2021 tot en met eind februari 

2022. Tot nu toe betreft dit nog alleen de eerste fase van de voucher. 

Aard vraagstuk  

Bij de aanvraag van de voucher had mevrouw twee specifieke hulpvragen, namelijk: ‘’het ene 

probleem was dat ik een hele vervelende huurder had, waar ik graag van af wilde. Het andere 

was dat ik een maatschap was begonnen met mijn zoon, voordat hij hersenletsel kreeg. Hier 

wil ik op termijn, binnen vijf jaar uit stappen en hoop ik dat mijn zoon dit kan overnemen.’ 

Daarbij gaf ze ook aan dat ze het liefste eerder zou stoppen met werken, maar dat dit door alle 

onvoorziene omstandigheden niet mogelijk is.  

Gedurende de ondersteuning vanuit VABIMPULS is de vraag achter vraag achterhaald. 

Mevrouw zou graag deze twee problemen opgelost zien, maar daarnaast ook financiële 

slagkracht creëren, zodat ze nog lang kan blijven op haar locatie. Het verkopen van grond voor 

de ontwikkeling van huizen blijkt hiervoor een goede mogelijkheid te zijn.  

Kansen en knelpunten  

In de eerste fase van de voucher is het veel over de sociaal-emotionele zaken gegaan en 

minder over concrete mogelijkheden voor de locatie. Uitgangspunt van VABIMPULS hierbij is 

dat het vooral gaat om wat de aanvrager wil, wat bij haar past en waar ze het meest gelukkig 
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van wordt. Deze initiatiefneemster had graag ook wat meer zicht op de mogelijkheden gehad, 

want ze had hier een beperkt beeld over.  

Toevalligerwijs is de initiatiefneemster gedurende de voucherregeling in contact gekomen met 

een projectontwikkelaar, die op haar grond 22 seniorenwoningen wil laten ontwikkelen. Met dit 

beoogde aantal is de initiatiefneemster naar de gemeente gestapt om te praten welke 

mogelijkheden er liggen. Opvallend is dat de projectontwikkelaar en initiatiefneemster hierbij 

niet gezamenlijk optrekken: ‘Ik heb zelf contact bij de gemeente. Dat houd ik liever zelfstandig.’  

Op de vraag hoe het contact met de gemeente is, antwoord de initiatiefneemster: ‘In de eerste 

periode met corona duurde het superlang, nu duurt het ook lang. Je hebt iedere keer een 

simpele vraag en dan kan het weken of soms zelfs maanden duren.’ Ze voelt daarbij geen 

wrok richting specifieke personen binnen de gemeente: ‘Het zijn wel aardige mensen en ik ben 

ook niet boos op individuele ambtenaren. Maar met het proces ben ik helemaal niet tevreden. 

Niet alleen ik wil duidelijkheid, maar ook de mensen die de grond willen hebben. Je krijgt uitstel 

over uitstel en dat werkt tegen.’ 

Volgens de initiatiefneemster gaf de gemeente aan dat er op haar grond een maximum van 

13 woningen kan worden gebouwd en dat de woningen als sociale huurwoningen op de markt 

moeten komen. Dit blijkt voor zowel initiatiefneemster als de projectontwikkelaar niet financieel 

haalbaar te zijn. De initiatiefneemster heeft enkele weken geleden de vraag uitgezet of ze 

tussen de aantallen in mag zitten, dus of ze 17 á 18 woningen mag realiseren. Ze wacht nu op 

het antwoord vanuit de gemeente.  

Maar dat ze in haar ogen zo moeilijk doen, kan ze niet begrijpen: ‘Er moeten regels zijn, de 

natuurgebieden moeten beschermd worden, maar we moeten ook problemen oplossen in de 

samenleving en problemen van mensen oplossen als aan al deze dingen wordt voldaan, wat 

hindert er dan nog?’ 

Meerwaarde VABIMPULS 

Over de ondersteuning van VABIMPULS heeft de aanvrager gemengde gevoelens: ‘Aan de 

ene kant is het heel erg fijn dat je een gesprekspartner hebt waarmee je de situatie kunt 

bespreken en te zoeken naar oplossingen. Maar aan de andere kant vond ik dat de deskundige 

daarna te sturend was.’ Als voorbeeld gaf de initiatiefneemster dat de deskundige initieerde 

om een familiegesprek te houden en als gespreksleider aanwezig te zijn. Mevrouw gaf aan dat 

zij, maar ook haar kinderen daar niet open voor stonden. Individueel hebben ze wel met elkaar 

besproken om elkaar duidelijkheid te bieden over de toekomst van mevrouw en het bedrijf. Zo 

is uitgesproken naar de zoon dat mevrouw binnen vijf jaar gaat stoppen en dat er voor de 

overige zaken, exclusief bomenkwekerij, een herbestemming zal worden gezocht.  

Het lijkt erop dat de ondersteuning vanuit VABIMPULS voor ruimte heeft gezorgd om 

beslissingen te kunnen nemen. Er spelen veel sociaal-emotionele zaken en door de inzet van 

VABIMPULS heeft mevrouw een fijne gesprekspartner gehad, waardoor ze zelf keuzes over 

haar toekomst durft te maken.  
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De rol van VABIMPULS binnen dit traject is te kenmerken als sparringpartner voor 

ideeënvorming en maatschappelijk werken om diverse problemen/ zaken aan te pakken.  

Resultaat  

De inzet van VABIMPULS heeft er toe geleidt dat de initiatiefneemster een keuze heeft durven 

te maken over haar locatie en eigen toekomst. Ze heeft besloten dat ze in ieder geval op de 

locatie wil blijven wonen, de bomenkwekerij voor maximaal vijf jaar wil voortzetten, tot het 

moment dat zoon het over kan nemen en ze gaat onderzoeken of ze op de rest van de locatie 

huizen kan laten bouwen.   

Eigen rol  

De initiatiefneemster vindt het moeilijk om te reflecteren op haar eigen rol. Ze heeft het gevoel 

dat de gemeente haar pest: ‘Ik denk dat ze me pesten, maar als dat niet zo is en het gaat bij 

iedereen zo, vind ik dat eigenlijk nog erger.’ 

Op de vraag hoe ze zich heeft opgesteld tegenover de gemeente en of ze tips heeft voor 

initiatiefnemers in eenzelfde situatie, antwoord ze: ‘Wij moeten zelf de vraag stellen en heel 

proactief zijn. De gemeente geeft termijnen waarin wij moeten antwoorden, maar overschrijdt 

haar eigen termijn om te reageren.’  

Verbeterpunten 

In de zoektocht naar de mogelijkheden had mevrouw graag wat meer ondersteuning vanuit 

VABIMPULS ervaren: ‘er is meer gepraat over wat ik zou willen en hoe ik dat voor elkaar kan 

krijgen, terwijl mijn zicht op de mogelijkheden beperkt is. Als ik meer duidelijkheid had 

gekregen wat de mogelijkheden zijn, had ik beter kunnen kiezen.’ Het idee van de vouchers 

vindt ze heel erg goed en royaal: ‘je kan er echt wel iets mee.’ De ondersteuning vanuit 

VABIMPULS heeft tot nu toe enkel en alleen fase 1 in beslag genomen.  

Interviewverslag: initiatiefnemer D 
Datum gesprek: 29-3-2022 

In het interview is teruggeblikt vanuit het perspectief van de initiatiefnemer op de doorlopen 

fasen binnen de voucherregeling, de behaalde resultaten, knelpunten die zich hebben 

voorgedaan en de meerwaarde die VABIMPULS hierbij heeft geleverd. Ook is gekeken welke 

vervolgstappen zijn gezet na afronding van de voucher en de rol van de initiatiefnemer, 

gemeente en overige actoren in het proces. 

Sociale situatie  

De aanvrager van de voucher is een echtpaar in de leeftijd van 80+ met een voormalig 

varkenshouderij. Deze varkenshouderij staat al leeg sinds 1990. Het echtpaar heeft drie 

kinderen, een zoon en twee dochters in middelbare leeftijd. De voucher van VABIMPULS is 

aangevraagd op 19 maart 2019 en is afgerond op 14 Juli 2020.  
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Het interview is gehouden met de zoon van het echtpaar. De kinderen blijken namelijk een 

belangrijke rol te spelen in het vinden van toekomstperspectief voor de locatie, onder meer 

door de hoge leeftijd van ouders. Daarnaast blijkt uit het interview en de bevindingen van de 

betrokken deskundige dat de familieomstandigheden niet altijd goed zijn geweest. De zoon 

beschikt over een goede baan terwijl de dochters gebaat zouden zijn bij een snelle schenking. 

Dit leidt er toe dat de kinderen andere, tegenstrijdige belangen hebben over de gewenste 

oplossingsrichting voor de locatie en het vermogen van de ouders.   

Aard vraagstuk  

De eigenaren van de locatie (het echtpaar) zouden graag laten onderzoeken middels de inzet 

van VABIMPULS of het via een herbestemming zorgwoningen kan realiseren. Hier zou het 

echtpaar gaan wonen en mogelijk zou een van de kinderen op de locatie komen wonen om de 

zorg te kunnen dragen. 

Kansen en knelpunten  

Voorafgaand aan de voucher hebben de initatiefnemers meegedaan aan een wedstrijd vanuit 

de gemeente om goede en duurzame initiatieven voor agrarische bedrijfslocaties een podium 

te geven. Dit heeft ervoor gezorgd dat de familie aan het denken is gezet en er samen met 

een extern bureau de eerste plannen zijn ontwikkeld. Het oorspronkelijke plan was om twee 

woningen te ontwikkelen op locatie. Hiervoor zijn twee afspraken geweest met de gemeente 

om de plannen af te stemmen. De initiatiefnemer ervaarde de gemeente als meedenkende 

partner en hij kreeg toen de indruk dat de gemeente achter de plannen stond. Echter bleek 

later dat er binnen de gemeente vanuit verschillende blikken naar de plannen gekeken werd: 

‘Het is heel raar. De ene groep was enthousiast en dacht mee, maar de andere groep binnen 

de gemeente niet. We krijgen constant andere signalen.’ – Dit zorgt voor veel onduidelijkheid 

en onbegrip als plannen worden afgewezen, al dan niet terecht. Aan de wedstrijd deed een 

beperkte groep initiatiefnemers mee. Het initiatief uit deze casus is toen buiten de prijzen 

gevallen en op de elfde plek geëindigd. Dit wekt de suggestie dat de plannen op dat moment 

nog niet voldoende waren uitgewerkt.  

Toen heeft de initiatiefnemer contact gezocht met VABIMPULS op advies van een extern 

adviesbureau. De initiatiefnemer geeft aan dat ze de voucher van VABIMPULS als kans zagen 

om plannen voor de locatie verder te brengen. Samen met de deskundige van VABIMPULS 

zijn naar andere opties gekeken dan met het adviesbureau was uitgezocht, zoals de Ruimte-

voor-Ruimte regeling en het houden van een familiedialoog. Als specialist is de adviseur van 

het externe adviesbureau betrokken gebleven bij de casus.  

De initiatiefnemer geeft aan dat hij de voornaamste knelpunten ervaart in contact en 

afstemming met de gemeente en provincie. Zo is de zoon niet te spreken over de doorlooptijd. 

Deze is in zijn ogen veel te lang en zou veel sneller moeten kunnen. ‘Ik heb weleens een vraag 

gesteld aan de provincie en dat duurde toen acht (!) maanden. Dat lijkt wel lagere school, het 

was een antwoord van vier regeltjes.’ De zoon geeft aan dat het meespeelt dat zijn ouders op 

zeer late leeftijd zijn en hij graag de plannen realiseert, zodat zij het ook nog mee kunnen 

maken: ‘Mijn ouders zijn 87 jaar, die moet je toch niet willen opzadelen met zo’n hoop gestress 
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en ellende. Ik hoop dat ze het nog mogen meemaken wat er met de locatie gaat gebeuren. 

Want eigenlijk duurt het al veel te lang, mijn vader kan de trap niet eens meer op.’  

Daarnaast geeft de initiatiefnemer aan dat op de locatie een zeer verpauperde stal met asbest 

staat en met iedere vertraging het steeds riskanter dreigt te worden. De initiatiefnemer geeft 

als voorbeeld storm Eunice, die begin 2022 (14 februari) over het land raasde: ‘Afgelopen jaar 

met de storm is er al een gedeelte van het asbest weggewaaid, je wilt gewoon zo snel mogelijk 

van die schuur af.’ In het interview komt verder naar voren dat enkele jaren geleden de 

verzekeraar de schuur niet meer verder wilde verzekeren, mede door de lange leegstand en 

aanwezige asbest.  

Deze zaken die er spelen maken duidelijk waarom de initiatiefnemers belang hebben bij een 

snelle doorlooptijd. Op de vraag waarom het dan toch lang duurt, antwoord de zoon: ‘Er 

hebben zich veel knelpunten voorgedaan die het proces hebben vertraagd. Zo moest de 

provincie beoordelen of in het buitengebied gebouwd kan worden en onder welke 

voorwaarden. De provincie wilde in eerste instantie een minder groot bouwoppervlak, terwijl 

er een factor zeven aan stallen zouden worden afgebroken. Toen ging het om een kleiner 

bijgebouw, daarna om de locatie van het bijgebouw en vervolgens om de voorgevel. Er werden 

constant extra voorwaarden gesteld.’ – Later zou er door een beleidsmedewerker van de 

provincie een zienswijze zijn ingediend, dit heeft veel tijd in beslaggenomen.  

Het grootste hekelpunt voor de initiatiefnemer als hij terugkijkt op het gehele proces is dat er 

in twee-en-een-half jaar geen enkele beleidsmedewerker is komen kijken op locatie. Toen is 

op eigen initiatief contact gezocht met de wethouder en is hij uitgenodigd om op locatie te 

komen kijken. Hier is de wethouder op ingegaan en dat heeft er voor gezorgd dat hij de plannen 

begreep en er vervolgstappen werden gezet. Zo heeft hij via whatsapp contact opgenomen 

met een gedeputeerde van de provincie en zijn er interne afstemmingen geweest met de 

beleidsmedewerker. Volgens de initiatiefnemer scheelde het dat hij het nummer van de 

wethouder had en hij deze kon benaderen als nieuwe knelpunten zich voordeden: ‘Ik heb 

weleens meer dan drie keer op een dag gebeld en dan krijg je direct reactie. Die reminders 

zijn heel belangrijk, anders beland je zo weer onder aan de stapel.’ 

Meerwaarde VABIMPULS 

In het interview werd de zoon gevraagd welke meerwaarde VABIMPULS heeft geleverd. 

Hierop antwoorde hij: VABIMPULS was gewoon heel goed. De deskundige was een hele 

aardige vrouw, behulpzaam en meedenkend. Daarnaast blijkt de deskundige veel aandacht te 

hebben besteed aan het houden van de familiedialoog: ‘Vooral de mediatorrol die ze had, was 

heel erg fijn. Het waren verhitte gesprekken en vooral mijn ouders vonden het fijn dat zaken 

op een rustige manier konden worden besproken. Als ze er niet was geweest, hadden we het 

niet kunnen bespreken.’ Uiteindelijk is mede door de begeleiding van de deskundige 

consensus bereikt binnen de familie over de oplossingsrichting waar op wordt ingezet. Naast 

deze rol als mediator is de deskundige ook betrokken geweest bij de totstandkoming van de 

plannen en is er een stappenplan ontwikkeld voor contact naar de gemeente toe. Ook heeft 

de deskundige geregeld dat er een taxatie van de grond is gemaakt.  
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Na afloop van het vouchertraject is de specialist betrokken gebleven vanuit de rol als extern 

adviseur. Deze adviseur is voornamelijk betrokken geweest in contact met de gemeente en in 

het verder brengen van de gemaakte plannen. ‘Hij heeft de brieven geschreven en het contact 

verder begeleidt.’ 

De rol van VABIMPULS binnen dit traject is te kenmerken als procesbegeleider, inzet 

specialistische kennis en maatschappelijk werker/ mediator.  

Resultaat  

De inzet van VABIMPULS heeft er in deze casus toe geleidt dat er een duurzame oplossing is 

gevonden, waarvan de plannen zijn uitgewerkt en afgestemd met gemeente en waar ieder lid 

van de familie zich in kan vinden. De zeer verpauperde stal wordt afgebroken, waarvoor een 

nieuwe woning in de plaats gaat komen. Daarmee is sprake van een forse kwaliteitsverbetering 

op de locatie.  

Het resultaat van de inzet van VABIMPULS is dat de plannen zijn aangepast naar het bouwen 

van een Ruimte-voor-Ruimte woning. Het principeverzoek is daarvoor goedgekeurd door de 

gemeente. Een extern bureau zal aan de slag gaan met de bestemmingswijziging.  

De initiatiefnemer geeft in het interview aan dat hij, bijna twee jaar na afronding van de 

voucher, nog steeds bezig is met de vergunningenprocedure bij de gemeente. Toevalligerwijs 

zal op het moment dat het interview is gehouden, de gemeenteraad zich buigen over de 

bestemmingswijziging en het verlenen van de benodigde vergunningen. Het lijkt erop dat, drie 

jaar na aanvraag van de voucher, de gemeente alle lichten op groen zet. Wanneer er dan 

binnen zes weken geen bezwaar wordt ingediend kunnen de plannen daadwerkelijk in 

uitvoering worden gebracht.  

Eigen rol  

In het interview werd de zoon gevraagd hoe hij zijn eigen rol in het proces ziet. Hij geeft hierin 

aan dat hij zijn ouders door de hoge leeftijd graag ontlast in deze situatie. Mede door corona 

heeft de zoon samen met de dochter, de meeste gesprekken gevoerd met VABIMPULS, 

gemeente en provincie. De zoon geeft aan trots te zijn dat er na veel inspanningen, 

vooruitgang zit in de mogelijke realisatie van de plannen. Ook is hij tevreden over de 

verbeterde familieomstandigheden.    

Op de vraag of de zoon tips heeft voor collega initiatiefnemers en hij met de kennis van nu 

dingen anders had gedaan, antwoord hij: ‘Ik zou iedereen aanraden om gespreksverslagen te 

maken van ieder contact met de gemeente en provincie. Er worden weleens dingen toegezegd 

of beloftes gemaakt, die later niet kunnen worden nagekomen. Zo heb je die afspraken zwart-

op-wit en kan je ergens op terugvallen.’  

Verbeterpunten  

De initiatiefnemer heeft geen verbeterpunten voor VABIMPULS. Hij is zeer te spreken over de 

ondersteuning en de voucher die wordt verleend om hiervan gebruik te maken. Wel vraagt hij 

zich af of de lijntjes tussen de betrokken partijen niet korter kunnen zijn. ‘Misschien moet de 
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gemeente en provincie meer vergaderen met VABIMPULS. Het proces moet echt minder 

stroperig.’ 

De initiatiefnemer had graag gezien dat de gemeente sneller zou meegaan in een ‘simpel’ 

project als deze. ‘We kopen een ruimte-voor-ruimte titel voor 152.000 euro, dus we krijgen niet 

eens iets cadeau. Daarnaast zorgen we voor een forse kwaliteitsverbetering, dus ik snap niet 

dat de procedures zo lang moeten duren.’  

Interviewverslag: initiatiefnemer E 
Datum gesprek: 22-3-2022  

In het interview is teruggeblikt vanuit het perspectief van de initiatiefnemer op de doorlopen 

fasen binnen de voucherregeling, de behaalde resultaten, knelpunten die zich hebben 

voorgedaan en de meerwaarde die VABIMPULS hierbij heeft geleverd. Ook is gekeken welke 

vervolgstappen zijn gezet na afronding van de voucher en de rol van de initiatiefnemer, 

gemeente en overige actoren in het proces. 

Sociale situatie  

De aanvrager van de voucher is een vrouw in de leeftijd tussen de 50 en 60 jaar oud. Deze 

mevrouw heeft samen met haar partner drie kinderen, die langzaamaan het ouderlijke huis 

beginnen te verlaten. Het gezin woont sinds 1993 op de agrarische bedrijfslocatie en is 

toentertijd gaan wonen in het huis van de ouders van de man. In 1992 is er een 

mantelzorgwoning bijgebouwd waar de ouders van de man zijn gaan wonen. Deze 

mantelzorgwoning is in 2017 vrijgekomen doordat de moeder is opgenomen in een 

verzorgingshuis. De vader is in 2012 overleden.  

De voucher van VABIMPULS is aangevraagd in januari 2018 en heeft gelopen tot maart 2019.  

Aard vraagstuk  

Door de vrijkomende woning was het voor de mevrouw en haar gezin een logische stap om te 

gaan onderzoeken wat voor herbestemming passend zou zijn, want ´Als wij er niks mee doen, 

dan verloedert het en dus gingen we nadenken wat we er dan mee konden doen. ´ Om dit 

denkproces verder te helpen en concrete plannen op te stellen om in te dienen bij gemeente, 

is VABIMPULS ingeschakeld.  

Kansen en knelpunten  

Bij aanvraag van de voucher had het gezin al een vrij concreet idee wat het met de locatie wil 

doen. Het moest of een vakantiewoning, of een bed-and-breakfast worden. ‘Het hele idee was 

om drie verouderde, niet in gebruik zijnde stallen te slopen en het asbest te verwijderen met 

als inzet om een recreatiebestemming te verkrijgen. Het mes zou dan aan twee kanten 

tegelijkertijd snijden. De door de gemeente en provincie gevreesde verloedering van het 

buitengebied zou daarmee worden tegengegaan en de mantelzorgwoning zou daarmee ook 

niet worden verwaarloosd. Integendeel zou het worden opgeknapt en worden onderhouden.’ 

In de ogen van de familie een win-win situatie voor hen én voor de gemeente. Dat proces is 
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ingezet met hulp van VABIMPULS én met een externe deskundige op het gebied van 

omgevingsrecht. De initiatiefneemster geeft aan dat dit proces heel lang duurde en dat 

medewerking vanuit de gemeente nauwelijks sprake was. 

Uiteindelijk is toen ingezet om voor een B&B te gaan, aangezien in de gemeentelijke 

verordening het toelaat om hiervoor geen bestemmingswijziging door te moeten voeren. 

Echter kwam toen naar voren dat er géén keuken in mocht zitten en deze gesloopt moest 

worden. De motivering vanuit de gemeente was dat de woning dan alsnog gebruikt kan worden 

voor woonbestemming (= langer dan drie weken aan één stuk verhuren). Dit was voor het 

gezin geen optie, omdat zowel vrouw als man een fulltime baan buiten de agrarische sector 

hebben. Ze zouden dan niet voor het ontbijt kunnen zorgen.  

Dit heeft veel gedoe opgeleverd in het contact met de gemeente. Er speelden bij de gemeente 

specifieke omstandigheden die het proces hebben vertraagd. Zo had het gezin in het begin te 

maken met een hele fijne beleidsmedewerker, die mee durfde te denken. Deze medewerker 

vertrok echter, waardoor het gezin te maken kreeg met een nieuwe, onervaren 

beleidsmedewerker. Uitstel op uitstel volgde en er was volgens het gezin veel 

miscommunicatie. De initiatiefneemster ziet de rol van de gemeente als zeer terughoudend: 

‘Je krijgt zoveel tegenwerking. Het was geen ja mits, eerder nee tenzij.’  

Meerwaarde VABIMPULS 

In het interview is met mevrouw teruggeblikt op de gezette stappen binnen de voucherregeling, 

maar ook daarna. Hierin vertelde ze dat VABIMPULS vooral een meerwaarde heeft geleverd 

door de juiste contacten te leggen op de momenten dat het vast leek te lopen. Desondanks is 

de aanvrager kritisch op de uitvoering van de voucher en de rol van de gemeente binnen dit 

proces: ´Hoe goed de bedoelingen van de VABIMPULS dan ook zijn, het heeft weinig 

toegevoegde waarde door de uitvoering van de gemeente.’’ Daarbij geeft mevrouw aan dat de 

deskundigen van VABIMPULS geen échte omgevingsjuristen zijn, waardoor er een bij het 

gezin-bekende omgevingsspecialist is ingeschakeld. Dit is deels bekostigd uit de voucher.  

De rol van VABIMPULS is te kenmerken als procesbegeleider en dan met name naar de 

gemeente toe. Ook is de rol van VABIMIPULS te kenmerken als inzet van specialistische 

kennis.  

Resultaat 

Uiteindelijk is na veel over-en-weer met de gemeente in augustus 2019 goedkeuring gegeven 

voor de plannen en is door de wethouder besloten om de B&B met keuken te gedogen. 

Hedendaags is het gezin bezig met het ombouwen van de mantelzorgwoning naar een B&B 

en zijn oude stallen gesloopt voor kwaliteitsverbetering van de omgeving.  

Eigen rol  

De initiatiefneemster is als ze terugkijkt op het hele proces zeer tevreden en trots op haar 

eigen rol en die van haar man. ‘We zijn constant blijven hameren op de doorlooptijd en zijn in 
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contact gebleven met de deskundige, specialisten en de gemeente. Ik heb mezelf heel veel 

ingelezen over vitaal buitengebied en we zijn altijd met zijn tweeën bij gesprekken gaan zitten.’’  

Verbeterpunten 

Op de vraag of de initiatiefneemster nog verbeterpunten had of ideeën om het proces te 

versnellen antwoordde ze: ‘Het lijkt me goed als VABIMPULS om de tafel kan zitten 

(huiskamergesprek) met de gemeente en betrokken ambtenaren met de aanvrager en 

eventueel een extern deskundige of specialist. Zo zouden zaken eerder en gemakkelijker 

kunnen worden afgestemd en kan ruis worden weggenomen.’ 

Interviewverslag: initiatiefnemer F 
Datum gesprek: 24-3-2022 

In het interview is teruggeblikt vanuit het perspectief van de initiatiefnemer op de doorlopen 

fasen binnen de voucherregeling, de behaalde resultaten, knelpunten die zich hebben 

voorgedaan en de meerwaarde die VABIMPULS hierbij heeft geleverd. Ook is gekeken welke 

vervolgstappen zijn gezet na afronding van de voucher en de rol van de initiatiefnemer, 

gemeente en overige actoren in het proces.  

Sociale situatie  

De aanvrager van de voucher is een man rond de pensioensleeftijd van 65 jaar. Hij woont 

samen met zijn vrouw op de agrarische bedrijfslocatie en overweegt bij aanvraag om te 

stoppen met zijn melkveehouderij en de vrijkomende stal en bouwkavel te gebruiken voor een 

passende herbestemming. Op de locatie bevindt zich daarbij al sinds 2009 als nevenactiviteit 

een zorgboerderij en een recreatiewoning voor verhuur. Het echtpaar runt samen het bedrijf. 

De man richt zich daarbij op de agrarische activiteiten en het vinden van een passende 

herbestemming. De man heeft bestuurservaringen bij ZLTO en andere instellingen. De vrouw 

richt zich met name op de zorgactiviteiten die in de zorgboerderij plaatsvinden en op de 

verhuur van de recreatiewoning. Dit is echter geen strikte scheiding.  

Het paar heeft het boeren in de vingers, waardoor het bedrijf zich flink heeft doorontwikkeld. 

Het betreft dan ook keurig bedrijf met degelijk gebouwde en goed onderhouden 

stallen/gebouwen, welke mooi in de omgeving ingebed. Rondom het bevindt zich een 

moestuin, bloemen/kruiden en een goede infrastructuur. 

Hun bedrijfsbeslissingen hebben ze steeds heel gemotiveerd gemaakt en hobbels die ze 

daarbij tegenkwamen zijn steeds overwonnen (zoals vergunningstrajecten, kwaliteitstrajecten 

voor de zorg, e.a.). Het echtpaar heeft drie kinderen, waarvan zoon samen met zijn partner bij 

aanvraag overweegt om op de locatie van vader en moeder te komen wonen. Gedurende de 

ondersteuning vanuit VABIMPULS is dit steeds concreter geworden. Op het moment van het 

interview woont zoon met zijn partner in het voormalige huis van zijn ouders. De ouders 

hebben achter op het erf een tijdelijke woning gerealiseerd.  
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De voucher van VABIMPULS is aangevraagd in mei 2019 en afgerond in september 2021, op 

het moment dat een officieel principeverzoek tot bestemmingsplanwijziging is ingediend bij de 

betreffende gemeente.   

Aard vraagstuk  

Het vraagstuk betreft het vinden van een passende en haalbare herbestemming op locatie, 

waardoor het echtpaar met de agrarische activiteiten kan stoppen en de zoon mogelijk op 

locatie kan komen wonen.  

Gedurende de ondersteuning vanuit VABIMPULS is steeds prominenter in beeld gekomen dat 

zoon en zijn vriendin willen verhuizen naar het ouderlijke huis. Dit is voor hen een logische 

stap aangezien zij in de loop van 2020 een kind verwachtten. De ouders willen hierdoor graag 

een (senioren-) woning realiseren op de kavel, zodat zij ook op de locatie kunnen blijven 

wonen, mevrouw haar zorgactiviteiten kan voortzetten en meneer de activiteiten die 

overblijven na herbestemming, kan ondersteunen.  

Kansen en knelpunten  

Uit het interview blijkt dat er binnen deze casus veel is gebeurd. In mei 2019 is de aanvrager 

toevalligerwijs bekend geworden met de voucher van VABIMPULS. Dit gebeurde op het 

moment dat de familie net was begonnen met het verder brengen van hun eigen 

toekomstplannen. Het contact met VABIMPULS kwam op een goed moment op gang. In de 

eerste periode zijn er oriënterende gesprekken geweest tussen de deskundige van 

VABIMPULS en de initiatiefnemers (zoon, vader en gezin) en is op basis van hernieuwde 

inzichten het businessplan verder ontwikkeld. Gedurende deze ondersteuning zijn er op de 

juiste momenten drie specialisten betrokken op het gebied van recreatie, ruimtelijke inpassing 

en financieel-economische haalbaarheid. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een zeer 

uitgebreid en goed onderbouwd businessplan dat uitging van het bouwen van vier 

recreatiewoningen en vier B&B kamers waarin met alles rekening is gehouden: ‘er is rekening 

gehouden met het landschap, historie, de omgeving, de recreatiedoelstellingen van de 

gemeente, onze eigen toekomstplannen. Er is echt aan alles gedacht.’ 

De initiatiefnemer verteld met veel enthousiasme over de gemaakte plannen. Hij schetst 

tijdens een rondleiding op locatie wat er allemaal gaat gebeuren: ‘Hier heeft vroeger een 

stuifwal gelegen, dat is de grond die er vroeger lag. We hebben het ontstaan van deze locatie 

nageplozen in hele oude kaarten en het blijkt dat er hier vroeger een 10 kilometer lange 

bossenstrook was. Die strook is er neergelegd door vroegere boeren, omdat ze toentertijd met 

paard en wagen de heide afplagde en de zuidwester het stuifzand naar de akkers blies. Toen 

zijn er, waarschijnlijk toevalligerwijs, allemaal eiken neergezet die het zand moesten 

tegenhouden. Onze naam dankt zich aan deze geschiedenis, De Stuifwal. We willen in onze 

plannen deze stuifwal restaureren. Vroeger lagen er in dit gebied ook vennen en poelen en 

dat we willen we in de geest van de oude stijfwal weer terugbrengen.’ Dit verhaal illustreert 

hoe doordacht de plannen zijn volgens de initiatiefnemer.’ 
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De initiatiefnemer verteld dat de gemeente op een heel goed moment kwam met een wedstrijd 

om jonge ondernemers te helpen in hun zoektocht naar het realiseren van een recreatieve 

onderneming. Het blijkt dat de betreffende gemeente recreatie wilde bevorderen. De zoon en 

schoondochter van de aanvrager hebben toen meegedaan aan deze wedstrijd, dit was 

tegelijkertijd in het traject van de voucherregeling. Dit ervaarde de initatiefnemers als zeer 

prettig, omdat ze zowel vanuit VABIMPULS als de gemeente zijn ondersteund.  

In dezelfde periode heeft de familie samen met VABIMPULS uitgezocht wat er allemaal kan 

en mag binnen de regels en het bestaande bestemmingsplan. In lijn met het beleid zijn de 

plannen verder uitgewerkt. ‘In lijn met de regels mag je stallen slopen en dezelfde vierkante 

meters terugbouwen. Het liefste minder en het moet om een kwaliteitsverbetering gaan. 

Uiteindelijk hebben we ervoor gekozen om meer af te breken dan dat we terug bouwen.’ De 

initiatiefnemer verteld dat er op verschillende punten discussie ontstond: ‘Zo willen we de 

recreatiewoningen ruim opzetten om de gasten van privacy te voorzien, maar daarvoor moeten 

we buiten het bouwblok bouwen. Dit heeft de deskundige onderzocht en is er na afstemming 

met de provincie gezegd dat recreatie geen grenzen kent en er zoveel mag worden gebouwd 

als het gebied toelaat.  

Midden 2020 zijn de gemaakte plannen gepresenteerd aan een vakkundige jury. Deze 

wedstrijd hebben ze toen gewonnen: ‘Volgens de jury had iedereen zijn best gedaan, maar 

stak er een plan echt met kop en schouders bovenuit. Dat plan bleek van ons te zijn.’ 

De initiatiefnemer geeft aan dat hij toen de veronderstelling had dat het plan alleen nog maar 

een officiële goedkeuring van de gemeente nodig had en dat er daarna aan de realisatie 

begonnen kon worden. ‘Dan denk je kat in het bakkie. Dit plan sturen we naar de gemeente 

als officieel principeverzoek met de vraag voor een bestemmingswijziging, maar toen ging het 

mis.’ De initiatiefnemer geeft aan niet te snappen dat ze de wedstrijd winnen en dat de 

gemeente daarna nog zo lang dwars blijft liggen.  

Volgens de initiatiefnemer stelde een specifieke ambtenaar daarna op verschillende 

momenten zeer diverse en formele vragen. Waarschijnlijk stelde de ambtenaar deze vragen 

om aan aanvullende informatie te komen en te kunnen toetsen of de aanvraag gehonoreerd 

kon worden: ‘Eerst ging het om het bouwen buiten het bouwblok, daarna vroeg de ambtenaar 

om een indicatie van een arts voor de mantelzorgwoning, maar die indicatie van een arts 

hebben we, gelukkig, nog niet. Terwijl onze zoon en schoondochter wel als uitgangspunt 

hebben dat er een mantelzorgwoning kan komen te staan. Juist om het financieel haalbaar te 

maken.’  

Later heeft de initiatiefnemer tegen de ambtenaar gezegd: ‘Jij jaagt mensen in het harnas, ga 

eens met de wethouder recreatie praten en met collega’s die het plan hebben begeleid. 

Volgens de initiatiefnemer, antwoorde de ambtenaar met: ‘Nee ik wil eerst mijn eigen oordeel 

hierover vellen.’ – Dit vond de initiatiefnemer totaal onverwacht en onbegrijpelijk: ‘Want als de 

plaatselijke bladen, het Brabants dagblad, omroep Brabant en de gemeente zelfs komt om hier 

verslag over te maken, snap je niet dat een ambtenaar het plan steeds blijft afschieten.’  
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Na deze gebeurtenissen heeft de initiatiefnemer de wethouder meermaals persoonlijk 

opgebeld. De wethouder zou goed naar het verhaal hebben geluisterd en hebben aangegeven 

zich erin te gaan verdiepen. Enkele weken later volgden er meerdere bilaterale overleggen 

waar ook de deskundige van VABIMPULS bij betrokken is geweest. Eerst met de wethouder, 

initiatiefnemers en de betrokken ambtenaar en later met omgevings- en milieudiensten. Deze 

inzet heeft er uiteindelijk toe geleidt dat er in september 2021 een laatste principeverzoek is 

ingediend. De initiatiefnemer verteld dat deze toen binnen twee weken is goedgekeurd.  

Hedendaags zijn de initatiefnemers bezig met de vergunningenprocedure voor de 

bestemmingsplanwijziging, wat ook niet altijd even soepel loopt. Toch kijken ze met veel 

vertrouwen naar de toekomst en hopen ze dat de plannen eindelijk gerealiseerd kunnen gaan 

worden. ‘We wachten toch al meer dan twee jaar op de gemeente.’ 

Meerwaarde VABIMPULS 

Na het vouchertraject is een extern adviesbureau het proces blijven ondersteunen. Ook de 

deskundige van VABIMPULS is aan de zijlijn betrokken gebleven. De initiatiefnemer geeft aan 

zeer tevreden te zijn met de betrokken deskundige en specialisten. De deskundige komt 

ondanks dat het traject is afgelopen, bij tijd en wijle polshoogte nemen over de huidige situatie. 

De deskundige van VABIMPULS wordt als zeer betrokken en deskundig ervaren. Volgens de 

initiatiefnemer heeft de deskundige veel kennis over beleidsregels door zijn ervaring bij de 

provincie en wist hij gemakkelijk in contact te komen met de juiste personen binnen de 

gemeente.  

De meerwaarde van VABIMPULS heeft zich ook nog op een andere manier geuit: ‘Voordat 

het principeverzoek is goedgekeurd heeft de deskundige nog iets voor ons kunnen betekenen. 

Peer Verkuijlen, de grote baas van VABIMPULS, zou een gesprek hebben gehad in de 

gemeente en toen heeft hij ons plan meegenomen als voorbeeld hoe de zaken lopen. Ons 

voorbeeld is meegenomen op initiatief van de deskundige.’  

De rol van VABIMPULS binnen dit traject is te kenmerken als sparringpartner en creatief mee- 

en tegendenker. Ook is de rol van VABIMPULS te kenmerken als procesbegeleider naar de 

gemeente toe en als inzet van specialistische kennis.  

Resultaat  

De inzet van VABIMPULS heeft er toe geleidt dat er een zeer concreet en uitgebreid 

businessplan is ontwikkeld om meerdere toeristische recreatiewoningen en B&B kamers te 

realiseren op de locatie. Het resultaat van de twee doorlopen fasen betreft een hele mooie 

herbestemming met meerwaarde van een passende landschappelijke inpassing en is passend 

binnen de toeristisch recreatieve doelstellingen van de gemeente. Om dit mogelijk te maken 

zullen stallen worden afgebroken en zal er lopende wijs afscheid worden genomen van het 

melkvee.  

De initiatiefnemer geeft aan dat er nu voor 1800 m2 aan bebouwing staat. Na de sloop en 

herbouw zal er nog 1700 m2 bebouwing blijven staan. Er wordt dus meer afgebroken dan 

bijgebouwd. Hierdoor voldoen de plannen aan de beleidsregels van de gemeente.  
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Eigen rol  

Als de initiatiefnemer terugkijkt op zijn eigen rol is hij over het algemeen zeer tevreden hoe hij 

het heeft aangepakt. Op de vraag of hij met de kennis van nu iets anders zou doen antwoord 

hij: ‘Ik zou vanaf het begin blijven hameren. We zijn in het proces weleens bestraft op onze 

goedheid. De gemeente geeft een termijn waarbinnen ze gaan reageren, dus dan wacht je 

rustig af. Later merkten we dat ze deze beloftes niet altijd nakomen en toen zijn we er strakker 

op gaan zitten. We merkten dat ze de harde schreeuwers voorgang geven. Het is erg dat het 

zo moet gaan.’  

Verbeterpunten  

De initiatiefnemer kan geen verbeterpunten voor VABIMPULS bedenken. Hij geeft wel aan dat 

hij zich niet altijd serieus genomen heeft gevoeld door de betrokken ambtenaar. Op de vraag 

welke elementen zouden kunnen helpen om het proces te versnellen antwoord hij: ‘We vinden 

het makkelijker praten op locatie en als je het een keer gezien hebt.’ De initiatiefnemers 

hebben meermaals voorgesteld aan de betrokken beleidsmedewerker om een kop koffie op 

locatie te komen drinken. Vanwege de corona-maatregelen destijds gaf hij aan dit niet te willen 

doen. Toen de meeste corona-maatregelen opgeheven waren, hebben ze dit weer 

aangeboden. Hierop antwoordde de beleidsmedewerker dat hij woonachtig is in Nijmegen en 

geen kilometervergoeding zou krijgen. "We hebben zelfs aangeboden om zijn kilometers te 

vergoeden, omdat we het heel belangrijk vinden dat de betreffende medewerker een goed 

beeld krijgt van ons en onze plannen." - Ook dit verzoek werd afgewezen. Volgens de 

initiatiefnemer zou het hebben geholpen als de ambtenaar wel op dit verzoek was ingegaan.  

Interviewverslag: initiatiefnemer G 
Datum gesprek: 30-3-2022 

In het interview is teruggeblikt vanuit het perspectief van de initiatiefnemer op de doorlopen 

fasen binnen de voucherregeling, de behaalde resultaten, knelpunten die zich hebben 

voorgedaan en de meerwaarde die VABIMPULS hierbij heeft geleverd. Ook is gekeken welke 

vervolgstappen zijn gezet na afronding van de voucher en de rol van de initiatiefnemer, 

gemeente en overige actoren in het proces.  

Sociale situatie  

De aanvrager van de voucher is een echtpaar in de leeftijd van 60 tot 70 jaar met een 

(voormalig) melkveehouderij. Het echtpaar woont al voor zeer lange tijd samen in een 

nieuwbouwwoning op de locatie. Op de locatie bevinden zich op het moment van het interview 

twee grote stallen, een mestsilo en nog een aantal stuks melkvee voor hobbymatig gebruik. 

Het echtpaar heeft meerdere kinderen, welke niet geïnteresseerd zijn om het agrarische bedrijf 

over te nemen.   

Meneer heeft naast zijn agrarische activiteiten, ook bestuurlijke ervaring opgedaan bij ZLTO. 

Bij een bijeenkomst is hij in contact gekomen met een specialist werkzaam voor VABIMPULS. 

De specialist adviseerde de meneer om eens te kijken naar de voucher van VABIMPULS, dat 

heeft hij toen gedaan.   
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De voucher is aangevraagd op 9 juli 2018 en is geëindigd op 29 september 2020. Het einde 

van het vouchertraject kwam op een logisch en natuurlijk moment tot stand toen de gemeente 

de conceptaanvraag ‘omgevingsvergunning herbestemmen agrarische locatie’ heeft 

gehonoreerd.   

Aard vraagstuk  

Tijdens de rondleiding op zijn locatie geeft meneer aan dat hij ongeveer een jaar voor de 

voucheraanvraag samen met zijn familie heeft besloten om uiteindelijk te gaan stoppen met 

de agrarische activiteiten. Toen is rustig aan het denkproces op gang gekomen en zijn er 

stappen gezet om het grootste deel van het melkvee af te stoten naar een bevriende collega 

boer. De fosfaatrechten die de eigenaar had zijn via een maatschap overgebracht. Dit maakte 

het mogelijk om het melkvee over te dragen aan de collega boer.  

Na deze eerste gezette stappen is de familie in contact gekomen met VABIMPULS en heeft 

een deskundige een oriëntatiegesprek gehouden. Dit gesprek, zo geeft de initiatiefnemer aan, 

was er om eerst duidelijk te krijgen hoe de ondersteuning van VABIMPULS eruitziet. Het blijkt 

dat de deskundige van VABIMPULS goed duidelijk heeft gemaakt dat dit weldegelijk anders is 

dan bij een regulier adviestraject. Zo zegt de initiatiefnemer: ‘Dan kom je toch in een heel 

traject waar je echt aan het denken wordt gezet. Het is niet zo van hey deskundige, regel dit 

is even voor mij.’ Dat heeft de deskundige van VABIMPULS ook expliciet aangegeven volgens 

de initiatiefnemer: ‘In het vouchertraject gaan jullie zelf op zoek naar een duurzame oplossing 

die het best bij jullie en de omgeving past. Blijf breed kijken.’ Dit was voor de familie op 

sommige momenten best confronterend ‘want in eerste instantie denk je er best gemakkelijk 

over.’ Toch geeft hij aan dat dit hem in het vervolg van het traject erg heeft geholpen.  

Door de inzet van VABIMPULS hoopt de familie tot nieuwe en creatieve ideeën te komen voor 

de invulling van de bedrijfsgebouwen. De familie wil hierbij zo breed mogelijk kijken. De 

strategie is om na inventarisatie van de mogelijkheden het meest duurzame, haalbare en 

passende plan verder te ontwikkelen.  

Kansen en knelpunten  

De initiatiefnemer geeft in het interview aan dat de familie, mede door het advies van de 

deskundige, behoefte had om alle oplossingsrichtingen te verkennen en tot ideeënvorming te 

komen. De deskundige droeg een bij VABIMPULS-bekende methode aan, een zogenaamde 

Cimby light sessie. Deze methode houdt in dat de initiatiefnemer personen uit zijn eigen 

netwerk en omgeving benadert om deel te nemen aan een brainstormavond. ‘Dit hebben we 

gedaan met mensen die ons goed kennen, de situatie goed kennen maar ook kennis over 

zaken hebben. Samen met die mensen hebben we gebrainstormd over alle mogelijke 

oplossingen. Dat was heel leuk en behulpzaam.’ Later in het interview blijkt dat onder de 

aanwezigen, er ook een ambtenaar van de eigen gemeente was – die, zo zei ze het zelf - op 

persoonlijke titel sprak. De initiatiefnemer kijkt met grote tevredenheid terug op deze sessie. 

Ook stelde hij het zeer op prijs dat alle mensen, maar zeker ook de ambtenaar wilden 

meedoen. Op de vraag of het vroegtijdig betrekken van de ambtenaar een positief effect heeft 

gehad op het verdere verloop van het proces, antwoord de initiatiefnemer: ‘Ja dat denk ik wel. 
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Dan is iemand binnen de gemeente toch ook op de hoogte van jouw situatie en denkproces 

waar je in zit. Ik denk zeker dat het heeft geholpen.  

Op de vraag of de initiatiefnemer knelpunten heeft ervaren antwoord hij: Ja nou, nee eigenlijk 

niet. Alles is eigenlijk heel soepel verlopen. Natuurlijk hebben we ook ooit te maken gehad dat 

we lang op een reactie hebben moeten wachten, maar dat is gewoon zo. Daar kan je weinig 

aan doen. Uit het interview blijkt verder dat deze initiatiefnemer zeer bewust over de uitdaging 

die er ligt bij overheidsorganisaties om met dit soort vraagstukken om te gaan. Ook geeft hij 

aan te kunnen begrijpen waarom het soms langer duurt, zeker met het oog op 

capaciteitsproblemen waar diverse gemeenten mee kampen.  

Op een gegeven moment vertel ik de initiatiefnemer dat ik na zes eerdere interviews redelijk 

verrast ben dat vrijwel alles soepel lijkt te zijn gelopen in het proces. De initiatiefnemer kan dit 

wel begrijpen: ‘Het is ook echt wel wat anders als boer zijnde. Het is echt een andere tak van 

sport als je iets anders wilt met je agrarische bedrijf. Boeren zijn het gewend om alles op eigen 

initiatief te doen en nu moeten ze ineens rekening houden met andere partijen en hun eigen 

werkwijzen. Dat vinden ze over het algemeen niet gemakkelijk. Het is ook net met welke 

verwachting je er in gaat. Als je denkt dat regel ik even binnen één jaar, dan kan het ook alleen 

maar tegenvallen. Wij hebben het geleidelijk aan gedaan en dat is heel fijn geweest en heeft 

geholpen. 

Op de vraag of de initiatiefnemer dan ook tips heeft voor collega boeren in eenzelfde situatie, 

antwoord hij: ‘Ik denk dat je als initiatiefnemer niet direct voor één oplossing moet gaan en 

breed moet blijven kijken. Niet zo van ik wil een huis bouwen en dat is het dan ook. Het gaat 

om de ontwikkeling van de gehele locatie. Neem daar de tijd voor, betrek je omgeving en 

verwacht niet dat je binnen één jaar klaar bent. Dat hoeft ook niet als het gaat om een 

duurzame oplossing voor de langere termijn.’ 

Op het huidige moment heeft de initiatiefnemer een ‘voorlopig positief oordeel’ ontvangen op 

de gemaakte plannen. De gemeente stemt in om een bestemmingswijziging door te voeren, 

maar wacht nu nog op het oordeel van de provincie. De initiatiefnemer maakt zich hier geen 

zorgen over en verwacht in de komende termijn een definitief positief oordeel te krijgen.  

Meerwaarde VABIMPULS  

De meerwaarde van VABIMPULS zit ‘m volgens de initiatiefnemer in de procesbegeleiding 

vanuit de deskundige in het oriëntatieproces. De initiatiefnemer geeft aan dat de deskundige 

in het begin vooral aandacht heeft besteed aan het verduidelijken van de werkwijze van 

VABIMPULS – en dat het belangrijk is voor de mate van succes om breed te blijven kijken 

naar alle mogelijk oplossingsrichtingen. ‘De deskundige zorgt er echt voor dat je er niet met 

oogkleppen op ingaat en breder blijft kijken’, aldus de initiatiefnemer.   

De deskundige van VABIMPULS is in de eerste fase van het traject sparringpartner geweest 

om te ontdekken wat als eventueel gewenst en passend zou worden ervaren. In de tweede 

fase is de deskundige voornamelijk procesbegeleider geweest. De specialisten hebben in deze 

fase ondersteund in de ontwikkeling van de gemaakte plannen. Ook over de specialisten is de 
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initiatiefnemer te spreken. Zo is een landschapsarchitect betrokken om de gemaakte plannen 

op papier te zetten waarbij is gefocust op de ontwikkeling van de gehele locatie.  

De rol van VABIMPULS in dit traject is te kenmerken als procesbegeleider binnen de Cimby-

sessie, naar gemeente toe en in afstemming met de specialisten. Ook is de rol van 

VABIMPULS te kenmerken als sparringpartner om te komen tot ideeën en de inzet van 

specialistische kennis.  

Resultaat  

Het resultaat van de inzet van VABIMPULS is dat er een duurzame oplossing ligt voor de 

gehele locatie. Zo is en stal omgetoverd tot een bedrijfsverzamelingsgebouw, waar jonge 

ondernemers een plek kunnen huren om hun bedrijfsactiviteiten op te starten. Zo knapt er 

iemand klassieke auto’s op, gebruikt een carnavalsvereniging een vak als opslag en het 

opbouwen van carnavalswagens en gebruikt een louwwerker een vlak om zijn agrarisch 

werktuig op te bergen. De andere stal zal voor nu gebruikt blijven om hobbymatig melkvee te 

houden, al wil de familie dit niet voor altijd blijven doen. Een ander resultaat is dat de 

initiatiefnemers handvatten hebben gekregen om geleidelijk op eenzelfde wijze een nieuwe 

duurzame oplossing te ontwikkelen voor de resterende stal.  

Eigen Rol  

De initiatiefnemer geeft aan positief terug te kijken op zijn eigen rol en houding in het proces. 

Hij geeft aan te denken dat dit de mate van succes heeft beïnvloed. In het begin van het traject 

dacht de initiatiefnemer nog weleens: ‘kan dat niet sneller.’ – maar juist door het eerste 

kennismakingsgesprek heeft hij de verwachtingen van een snelle doorloop kunnen temperen. 

Dit heeft de initiatiefnemer geholpen om de tijd te nemen, breed te kijken en iedere 

oplossingsrichting te onderzoeken. Dit deed de initiatiefnemer samen met zijn gezin, de 

omgeving en bekenden uit zijn netwerk. De initiatiefnemer geeft aan in het gehele proces open 

te hebben gestaan voor ideeën en input van anderen. ‘De cimbysessie was heel leuk en 

zorgde voor hele creatieve ideeën die je eigen denkproces versterken.’ Ook heeft deze sessie 

de initiatiefnemer geholpen om voor zichzelf duidelijk te krijgen wat passend en gewild is en 

waarom. Zeker dit laatste vindt de initiatiefnemer heel belangrijk: ‘Je moet het niet alleen aan 

jezelf kunnen uitleggen, maar ook aan anderen. Waarom wil je, wat je van plan bent?’  

Verbeterpunten  

Op de vraag of de initiatiefnemer verbeterpunten heeft voor de uitvoering van de 

voucherregeling en inzet van VABIMPULS, antwoord hij: ‘ik heb geen verbeteringen voor 

VABIMPULS, want daar ben ik louter positief over. De gehele ondersteuning hebben we als 

prettig en als een echte meerwaarde ervaren.’  

Op de vraag of de initiatiefnemer suggesties heeft om het proces te versnellen, ziet de meneer 

wel kansen: ‘Het proces kan je versnellen, maar ik denk dat dit het totale proces niet ten goede 

komt omdat het toch een soort van rijpingsproces is waar je doorheen moet. Ik denk dat het 

beter is om er open in te gaan en het zijn best iedere keer stapjes. Je gaat het eerst heel breed 

leggen en iedere keer ga je er dingen afhalen. Dit past niet, dit kan niet en dit wil je niet. Daar 
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zijn gesprekken voor nodig, dat moet je op je in laten werken. In het begin zei ik wel schiet 

eens op, maar ik denk nu juist omdat we de tijd ervoor hebben genomen dat we tot deze 

realisatie zijn gekomen.’ – En zo geeft de initiatiefnemer aan dat er misschien wel mensen zijn 

die sommige beslissingen sneller kan nemen. Het is echt maatwerk.  

Interviewverslag: initiatiefnemer H 
Datum gesprek: 28-4-2022 

In het interview is teruggeblikt vanuit het perspectief van de initiatiefnemer op de doorlopen 

fasen binnen de voucherregeling, de behaalde resultaten, knelpunten die zich hebben 

voorgedaan en de meerwaarde die VABIMPULS hierbij heeft geleverd. Ook is gekeken welke 

vervolgstappen zijn gezet na afronding van de voucher en de rol van de initiatiefnemer, 

gemeente en overige actoren in het proces. 

Sociale situatie  

De aanvrager van de voucher is een echtpaar in de leeftijd van 60 – 70 jaar oud. Het echtpaar 

heeft drie volwassen kinderen, waarvan twee dochters al getrouwd zijn en zelfstandig wonen. 

Zoon woont nog in het ouderlijke huis en is werkzaam in de techniek. De ouders van het 

echtpaar, waarvan het agrarisch bedrijf in 1986 is overgenomen, wonen ook nog op locatie in 

een tweede bedrijfswoning. Deze is in 1988 vergund op basis van het persoonsgebonden 

overgangsrecht. De familie heeft goede sociale contacten met en in de buurt.  

De man van het gezin heeft in 1986 het agrarische bedrijf overgenomen van zijn ouders. Na 

de varkenspest eind jaren ’90 is de ondernemer overgeschakeld naar een biologische 

varkenshouderij. Daarbij was hij een echte pionier. Volgens de betrokken deskundige typeert 

dit de man ook als ondernemer. Hij is zeer milieubewust en -vriendelijk, natuurgericht en heeft 

oog voor de omgeving en samenleving. Op het bedrijf is bijvoorbeeld een zaaltje voor 

rondleidingen, voorlichtingen en bedrijfsbezoeken om andere boeren te informeren en 

inspireren met betrekking tot het opzetten van een biologische varkenshouderij. Daarnaast 

liggen er zonnepanelen op de varkensschuur en is er rekening gehouden met natuurgerichte 

groene erfinrichting.  

De voucher is aangevraagd op 15 september 2020 en loopt op het moment van het interview 

(28 april 2022) nog steeds.  

Aard vraagstuk  

Inmiddels is op het bedrijf een geleidelijk groeiende ‘maatschappelijke’ neventak ontwikkeld in 

de vorm van een kinderdagverblijf, zorgboerderij (dagactiviteiten voor ouderen), een 

kleinschalige opvang van dak- en thuislozen met verslavingsproblematiek en dergelijke 

activiteiten.  

Voorafgaand aan de voucherregeling heeft het bedrijf zich aangemeld voor de 

subsidieregeling ‘sanering varkenshouderij’ en heeft hiervoor een positieve beschikking 

gekregen. De initiatiefnemer verteld dat hij van 2016 tot en met 2019 in een maatschap heeft 

gezeten met zijn buurjongen voor een eventueel latere bedrijfsopvolging. Echter bleek dat de 
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buurjongen geen financiering zou kunnen krijgen. Hierna is de maatschap stopgezet en heeft 

de subsidieregeling ‘sanering varkenshouderij’ aanleiding gegeven om na te denken over de 

toekomst van zijn biologische varkenshouderij. ‘In eerste instantie dacht ik, ik doe het nog veel 

te graag en ben nog te jong. Maar aan de andere kant komt die trein over vijf jaar pas weer 

voorbij en dan ik te laat, dus toen heb ik me toch maar ingeschreven om ons nog wat tijd te 

gunnen om na te denken. Niet veel later kregen we een positieve beoordeling.’ 

Beoogd wordt, na sanering van de varkenshouderij, het bedrijf om te vormen naar een 

maatschappelijke of gemengde bestemming met daarbij kleinschalige en bij deze nieuwe 

bestemming passende akkerbouw, tuinbouw of klein veehouderij. Het een en ander gaat 

gepaard met verdere uitbreiding van de kinderdagverblijf, zorgboerderij en opvangcentrum. 

De ondernemers zijn wellicht ook geïnteresseerd in een verdere verbreding door in te zetten 

op de ontwikkeling van kleinschalige recreatieve activiteiten, zoals een theetuin, boerenterras 

of kamperen bij de boer.  

De familie wenst een herbestemming van het agrarisch bedrijf ten behoeve van 

‘maatschappelijke doeleinden’ en heeft hiervoor al concrete (bouw)plannen ontwikkeld. De 

strategie van de familie is om via VABIMPULS begeleidt te worden in het traject van 

herbestemming van de bedrijfslocatie. Het gaat om een economische niet agrarische her-

invulling  

Kansen en knelpunten  

Voorafgaand aan de ondersteuning vanuit VABIMPULS is een extern adviesbureau betrokken 

geweest. Dit adviesbureau heeft namens de familie een principeverzoek opgesteld en 

ingediend voor de gewenste herbestemming van het agrarisch bouwperceel naar de 

bestemming ‘maatschappelijk’ met de daarvoor benodigde bouwplannen. Op 21 oktober 2020 

heeft de gemeente positief gereageerd op dit verzoek om medewerking te verlenen aan de 

herziening van het bestemmingplan.  

Bij aanvang van het vouchertraject is de ontwikkeling van het ‘maatschappelijke bedrijf’ al in 

gang gezet en biedt economisch voldoende perspectief. Wellicht kan het bedrijf in de toekomst 

nog aangevuld worden met een recreatieve neventak. Beoogd wordt, na de sanering van de 

varkenshouderij, het bedrijf om te vormen naar een ‘maatschappelijke’ of ‘gemengde’ 

bestemming met daarbij kleinschalige en bij deze nieuwe bestemming passende akkerbouw, 

tuinbouw of (klein-)veehouderij. De zorgactiviteiten zullen verder worden uitgebreid, hiervoor 

staan er kleinschalige verbouwingen gepland aan de zorgboerderij en opvanglocatie.  

In fase 1 zijn er verschillende acties uitgevoerd. Allereerst heeft de deskundige van 

VABIMPULS keukentafelgesprekken gevoerd met de familie. Aangezien er al een 

principeverzoek in behandeling werd genomen was er minder gelegenheid om vanuit 

VABIMPULS een rond/breed/diep gesprek te voeren met de gemeente. Desondanks is het 

principeverzoek wel goedgekeurd door de gemeente. Op de vraag hoe dit proces is verlopen 

antwoord de initiatiefnemer: ‘We hadden zelf al plannen uitgewerkt en ingediend. Toen heeft 

de gemeente gezegd: ‘je moet dit door een adviesbureau laten uitwerken.’ – Ik snap dat ergens 

wel want dan denken ze dat het gepaard gaat met de nodige kwaliteit, maar ik dat toch stom 
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want dan jagen ze je toch op extra kosten. Terwijl het plan van ons precies hetzelfde was als 

dat van het adviesbureau. Ze hadden zelfs hele teksten van ons overgenomen.’  

Na de positieve beoordeling op het principeverzoek zijn is er een specialist vanuit VABIMPULS 

ingeschakeld inzake ruimtelijke en landschappelijke vormgeving/ inpassing. Ook hebben er 

meerdere gesprekken plaatsgevonden tussen de deskundige, de projectleider VABIMPULS, 

specialist van VABIMPULS, twee adviseurs van een extern adviesbureau (die ook het 

principeverzoek hebben begeleid) en twee beleidsmedewerkers van de gemeente over de 

benodigde bestemmingsplanwijziging en de daarbij horende onderzoeken.   

De initiatiefnemers vertellen dat de projectleider van VABIMPULS vanaf het begin bij ieder 

gesprek heeft gezeten en zijdelings betrokken was in de begeleiding en ondersteuning. In de 

loop van het traject heeft de deskundige toen aangegeven dat het hem niet lukte en het te 

proces te moeilijk was. Toen heeft de projectleider van VABIMPULS het traject helemaal 

overgenomen als deskundige. De initiatiefnemers vertellen dat ze de ondersteuning vanuit de 

eerdere deskundige als prettig ervaarde, maar dat ze ook zien dat de projectleider korte lijnen 

heeft binnen de gemeente en de gesprekken beter gevoerd worden. ‘Hij kan er echt druk op 

zetten en heeft het overzicht hoe Brabantse Gemeenten te werk gaan. Hij heeft echt heel veel 

kennis, maar het duurt nog steeds lang als je ziet hoelang we moeten wachten op de 

sloopvergunningen.’  

De initiatiefnemer is erg gefrustreerd over de lange doorlooptijd voordat alles geregeld is en 

het een hoop geld kost: ‘Het komt er op neer dat je een hoop geld door je neus geboord krijgt 

door dat geklungel. We willen er vaart in hebben en als ze doorgepakt hadden waren de 

varkensstallen allang gesloopt hier.’ De initiatiefnemer legt uit dat de subsidieregeling 

‘Sanering Varkenshouderij’ een vergoeding geeft voor de sloop van de varkensstallen op basis 

van de leeftijd van de stallen. ‘Hoe langer het proces duurt en je de sloopvergunningen 

ontvang, hoe minder vergoeding je krijgt. Dat loopt op met €5.000,- per maand en we zijn 

onderhand al een jaar verder. Dat is €60.000,-’ 

De betreffende gemeente blijkt daarnaast wat ‘extreme’ regelgeving en voorwaarden te 

hebben voor het wijzigen van bestemmingen. Zowel de kosten voor het toepassen van de 

Landschap Investering Regeling (LIR) als het toepassen van een Grond Exploitatie Regeling 

(GREX) lopen hoog op en vormen grote barrières voor de initiatiefnemers. De initiatiefnemer 

verteld dat de GREX  is bedoeld voor de gemeente om projectontwikkelaars te belasten die 

grond willen omzetten voor woningbouw. ‘Maar omdat wij de grond gingen omzetten naar 

‘maatschappelijk’ vonden de beleidsmedewerkers dat de GREX van toepassing zou zijn. Dat 

zou inhouden dat wij €300.000,- zouden moeten betalen en dan zou het ophouden, dan 

ontneem je ieder initiatief.’ Om dit knelpunt op te lossen is in lijn met het advies van de 

projectleider van VABIMPULS ingezet op een wijziging naar ‘gemengde’ functie: ‘Nu hebben 

wij ingezet op een bestemming ‘Gemengd’ en nu lijkt het dat dit wel zou kunnen zonder te 

maken te hebben met de GREX. Maar we zijn er nog niet.’ 

Op 22 juni 2021 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de betrokken specialisten en twee 

beleidsmedewerkers van de betreffende gemeente. Het gesprek ging over de stand van zaken 

en de juridische regeling van het bestemmingsplan. Uit dit gesprek kwam naar voren dat de 
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gemeente over het algemeen positief tegenover de bestemmingswijziging staat. Echter blijkt 

de Omgevingsdienst nog een integrale beoordeling te moeten geven over de plannen. Verder 

blijkt de gemeente akkoord te gaan op het voorstel voor landschappelijke inpassing en 

kwaliteitsverbeteringen, maar ziet graag nog een verdiepingsslag omtrent het 

bestemmingsplan. Hiervoor heeft de gemeente concrete verbetervoorstellen gedaan, welke 

voldoende aanknopingspunten bieden voor het vervolg van het proces en waar de familie 

samen met de specialisten verder mee kunnen. Zo moeten de functies om een ‘gemengde’ 

bestemming te verlenen beter worden aangeduid. Daarbij wil de gemeente geborgd zien dat 

er ten alle tijden sprake is van onderverdeling van de functies, zodat er niet een 100% 

dominant wordt. Hoe dit er precies uit komt te zien laat de gemeente in het midden. Daarnaast 

wil de gemeente ook zien hoe de verkeerssituatie en parkeerbehoefte veranderd in het 

worstcasescenario. Als laatste heeft de gemeente toegezegd dat het persoonsgebonden 

overgangsrecht behouden blijft. Echter, indien grootouders komen te overlijden dan vervalt 

deze. In het bestemmingsplan wordt dan mogelijk gemaakt om de functie van de 

bedrijfswoning om te zetten naar een andere functie (B&B of recreatiewoning). Binnen het 

plangebied worden in ieder geval voor de toekomst géén twee bedrijfswoningen toegestaan.  

Begin 2022 is een van de behandelende beleidsmedewerker vertrokken, waardoor een nieuwe 

beleidsmedewerker is toegewezen om de bestemmingsplanprocedure te behandelen. Dit 

heeft weer wat vertraging tot gevolg gehad. Op 14 maart 2022 moet de Omgevingsdienst nog 

steeds met haar beoordeling komen.  

Meerwaarde VABIMPULS  

Hoewel de plannen al behoorlijk uitgekristalliseerd waren toen het VABIMPULS traject van 

start ging en een concreet principeverzoek aan de gemeente voor herbestemming al was 

gedaan, hebben de deskundigen een goed verloop van dit proces kunnen ondersteunen. Ook 

is de inbreng van specialistische kennis in het kader van inpassing in het landschap en met 

betrekking tot de bestemmingsplanprocedure goed verlopen. Daarnaast zijn ook verdere 

ideeën aangedragen voor een verdere verbreding de toekomst met bijvoorbeeld een recreatie 

tak; ‘gemengde bestemming’  

De rol van VABIMPULS binnen dit traject is te kenmerken als sparringpartner, 

procesbegeleider, inzet van specialistische kennis en creatief mee-/ tegendenker.  

Resultaat  

De ondersteuning vanuit VABIMPULS is gecontinueerd om de bestemmingsplanprocedure 

verder te begeleiden. Op het moment van het interview loopt deze ondersteuning nog. De 

familie verteld dat de wethouder enkele weken geleden is komen praten op locatie op 

aandringen van de projectleider van VABIMPULS. Hierna ontving de familie al snel de 

sloopvergunningen voor de stallen. Deze worden nu afgebroken, waardoor de familie de 

benodigde financiering krijgt om de andere plannen in uitvoering te nemen nadat de 

bestemmingsplanprocedure is afgerond. Deze procedure loopt nog, maar krijgt hopelijk wel 

snel vervolg. De familie kijkt ondanks alle tegenslagen, positief naar de toekomst.  
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Eigen rol  

De initiatiefnemer kijkt tevreden terug op zijn eigen rol in het proces, maar geeft ook aan dat 

ze afhankelijk zijn van externe adviseurs. Zo wil de gemeente geen verzoeken in behandeling 

nemen als deze door de initiatiefnemer zelf zijn opgesteld, terwijl het plan in wezen hetzelfde 

is.  

De initiatiefnemer geeft aan veel tegenslagen te hebben gehad, voornamelijk in contact met 

de gemeente. Desondanks heeft hij zich altijd netjes weten op te stellen en is hij proactief 

geweest in handelen.  

Verbeterpunten  

De initiatiefnemer heeft geen concrete verbeterpunten wat betreft de ondersteuning vanuit 

VABIMPULS.  

Wel geeft hij aan erg moe te worden van de manier hoe de gemeente zich opstelt en hoe 

stroperig het proces verloopt. Met een diepe zucht verteld de initiatiefnemer dat de 

omgevingsdienst betrokken is in het uitvoeren van een flora en fauna check en dat enkele 

weken geleden een brief op de mat viel met een waarschuwing om enkele vogelhuizen te 

verplaatsen. ‘Die waren allang verplaatst, maar goed. – Ik had een al een flora en fauna check 

laten opstellen door IRVM. Maar blijkbaar kan je beter jurist zijn dan bio- en ecoloog, want ze 

zeiden: ‘we hebben nog nooit zo’n slecht rapport gezien.’  

De initiatiefnemer gebruikt deze anekdote als voorbeeld hoe de gemeente zich in het gehele 

proces opstelt. ‘Ze zitten heel erg op de regels en juridische zaken. Terwijl het in de praktijk 

geen verschil zou maken. Dat is heel vervelend, want we zitten maar te wachten terwijl we 

vaart willen maken. ‘Ik kan me voorstellen als de gemeente zich zo blijft opstellen, dat men 

afhaakt omdat het zo lang duurt. Hoe langer het duurt, hoe meer geld het kost. Dus we gaan 

maar door.’ 

De initiatiefnemer had graag een meer meedenkende rol vanuit de gemeente gehad. Zo gaf 

de gemeente aan dat de initiatiefnemers een officieel verzoek zouden moeten indienen, 

voordat ze het plan pas zouden behandelen en van feedback konden voorzien. Dit terwijl de 

initiatiefnemer op enkele punten feedback had gewild, zodat hij weer verder aan de slag zou 

kunnen gaan. ‘Nu moest ik een extern bureau inschakelen dat ik zelf moest betalen en dan 

duurt het heel lang voordat ze zo’n uitgebreid plan hebben beoordeeld. Als ze op het 

gemeentehuis gewoon zouden doorpakken en iets van informatie konden geven, had ik allang 

verder kunnen zijn. 

Interviewverslag: initiatiefnemer I 
Datum gesprek: 7-4-2022 

In het interview is teruggeblikt vanuit het perspectief van de initiatiefnemer op de doorlopen 

fasen binnen de voucherregeling, de behaalde resultaten, knelpunten die zich hebben 

voorgedaan en de meerwaarde die VABIMPULS hierbij heeft geleverd. Ook is gekeken welke 
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vervolgstappen zijn gezet na afronding van de voucher en de rol van de initiatiefnemer, 

gemeente en overige actoren in het proces. 

Sociale situatie  

De aanvrager van de voucher is de man van een echtpaar in middelbare leeftijd (40-50 jaar). 

Het echtpaar heeft drie kinderen tot de leeftijd van 20 jaar. De man heeft op de agrarische 

middelbare school gezeten en is vroeger via een maatschap betrokken geraakt bij de 

melkveehouderij van zijn vader. Later heeft de man de melkveehouderij volledig overgenomen 

van zijn vader. De man heeft bestuurlijke ervaringen bij de plaatselijke ZLTO. Naast de 

agrarische activiteiten die voornamelijk door de man des huizes worden verricht, heeft 

mevrouw een kapsalon en pedicure aan huis. Ze wonen met veel plezier op deze locatie.  

De voucher is aangevraagd op 23-4-2019 en is geëindigd op een natuurlijk moment in 5-11-

2019.  

Aard vraagstuk  

De initiatiefnemers hebben op het moment van de aanvraag een melkveehouderij. De ambitie 

is om nog minstens twintig jaar door te gaan met deze agrarische activiteiten. Ook staat er op 

een andere locatie enkele honderden meters verderop een oude varkensstal. De 

initiatiefnemer geeft aan dat zijn vader met het houden van varkens is begonnen. Een jaar of 

tien geleden heeft de man besloten om te stoppen met de varkens. ‘De redenen hiervoor waren 

slechte prijzen, regelgeving, maar ook mijn eigen gezondheid.’ 

Dit heeft als gevolg gehad dat de varkensstal is leegkomen te staan. Toentertijd is al eens met 

een extern adviesbureau de optie onderzocht of het interessant zou kunnen zijn om via de 

Ruimte voor Ruimte regeling de varkensstal te saneren en een woning terug te bouwen. De 

gemeente was in beginsel positief, maar het bleek voor de initiatiefnemers niet financieel 

interessant te zijn. Het aankopen van een bouwtitel zou via deze regeling €125.000,- moeten 

kosten.  

De initiatiefnemers hebben via een informatieavond in 2018 bij de betreffende gemeente 

kennisgenomen van VABIMPULS en de voucherregeling. Dit was dan ook de aanleiding om 

weer eens te gaan nadenken over de toekomst van de varkensstal. De man geeft aan dat hij 

samen met zijn gezin, door de inzet van VABIMPULS wil laten onderzoeken welke 

mogelijkheden er liggen voor de toekomst van deze stal. ‘De uren werden gesubsidieerd en ik 

dacht ik geef mezelf gewoon eens op en we gaan vanaf nul af aan beginnen. We gaan gewoon 

eens kijken wat er op die locatie kan. Uitsluitend om te oriënteren.’  

Kansen en knelpunten  

De initiatiefnemer verteld dat de varkensstal tot en met de sanering gebruikt wordt door een 

carnavalsvereniging ter opslag van een carnavalswagen. Zij hebben de varkensstal de naam 

‘Herberg het Heijbloempje’ gegeven - Met deze zelfde naam heeft de initiatiefnemer de 

aanvraag ingevuld. Op basis van de aanvraag wordt er door VABIMPULS gekeken welke 

deskundige het beste zou kunnen passen. Hierdoor is de initiatiefnemer gekoppeld aan een 
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deskundige die voornamelijk recreatieve initiatieven ondersteund. De initiatiefnemer grapt 

hierover, maar zegt ook dat hij dit juist heel erg fijn vond. ‘Dat was juist goed, want het plan 

was om gewoon vanaf nul af aan te beginnen en alle opties en kansen te ontdekken. Dan kan 

je wel iemand van je eigen gelederen zoeken, maar dan blijf je vaak toch in hetzelfde patroon 

hangen. Dus ik denk dat dat juist heel goed geweest is.’ 

De eerste stap in het VABIMPULS-traject was het verkennen van verschillende kansen. Uit 

het interview en rapportage blijkt dat er in eerste instantie vijf opties zijn besproken en in meer 

of mindere mate onderzocht. Zo is opnieuw het bouwen van een woning voorbij gekomen. 

Mocht de initiatiefnemer dit opnieuw overwegen is het de vraag of dit nog kan. De locatie 

bevindt zich binnen het door de provincie aangewezen ‘zoekgebied verstedelijk ontwikkeling’ 

wat mogelijk kansen biedt. De tweede onderzochte optie is de omschakeling van de stal naar 

een andere agrarische activiteit, zoals boomteelt, scharrelvarkens, een wijngaard of onderdeel 

maken van de veehouderij. De vraag hierbij was of dit wel mogelijk is aangezien de 

initiatiefnemer voor de varkensstal geen milieuvergunning meer heeft.  De derde optie is de 

stal gebruiken voor opslag van een caravanstalling. Het grootste gedeelte van de stal bleek 

hiervoor te laag te zijn. De vierde optie is de stal gebruiken voor recreatie. De vijfde optie is 

iets met zorg, bijvoorbeeld een zorgboerderij voor eventuele bedrijfsopvolging later.  

Uiteindelijk heeft de initiatiefnemer in samenspraak met zijn gezin besloten dat de eerste optie 

het meest haalbaar is en het beste bij hun situatie past. ‘Samen zijn we tot de conclusie 

gekomen dat een woonhuis of woonlocatie de meest praktische, maar ook de meest financieel 

aantrekkelijke optie is.’ Op de vraag hoe ze tot die conclusie zijn gekomen, antwoord de 

initiatiefnemer: ‘De deskundige heeft veel aandacht besteed aan wat we echt zouden willen 

en wat de consequenties zouden zijn van onze keuze. Als we bijvoorbeeld voor een B&B-

woning zouden gaan, moet je ook het ontbijt enzovoorts regelen. We hebben dus vooral 

gekeken, wat voor ondernemer ik ben, wat bij mij past en wat bij het gezin past. En toen hebben 

we besloten om toch gewoon te gaan voor een woonlocatie.’ 

De initiatiefnemer verteld dat toen alle opties waren onderzocht en de definitieve keuze was 

gemaakt, er een specialist vanuit VABIMPULS is betrokken om de plannen verder uit te 

werken. Op verzoek van de initiatiefnemer is toen gekozen voor dezelfde adviseur die tien jaar 

geleden al betrokken was. ‘Het contact met hem was altijd goed en fijn, dus dat was prima.’ -  

De specialist heeft in het VABIMPULS traject een rapport opgesteld. Deze is samen met de 

gemeente verkend. De conclusie die hieruit volgde is om een woning te realiseren via de 

bestaande BIO-regeling, waarbij naast de sloop van de stal en de bouw van een woning, ook 

nieuwe natuur wordt aangelegd. Hiervoor heeft de specialist een definitief principeverzoek 

opgesteld, welke ook vrij snel is goedgekeurd door de gemeente. Toen stonden we op 

hetzelfde punt als tien jaar geleden, maar nu was die afweging wel goed gemaakt, dus dan ga 

je er op een hele andere manier in.  

De inzet van deze specialist is gesubsidieerd door VABIMPULS tot en met het principeverzoek 

aan de desbetreffende gemeente. Het blijkt dat de specialist hierna betrokken is gebleven om 

de het bestemmingsplantraject te begeleiden. Op de vraag of de initiatiefnemer knelpunten in 

het traject heeft ervaren, antwoord hij: ‘In het VABIMPULS-traject is eigenlijk alles goed 

gelopen. Maar na het principeverzoek zijn die wel opgetreden. Na het principeverzoek 



 
 

.84 
 
 

 

moesten we van alles aanleveren, zoals een grondonderzoek, bodemonderzoek en akoestisch 

onderzoek, dat begrijp ik allemaal wel. Maar doordat we gebruik maakten van de BIO-regeling, 

moesten we dezelfde waarde aan natuur laten ontwikkelen, als dat we zouden bouwen. Toen 

kwamen we op het punt dat het meewerken en meedenken vanuit de provincie wel heeft 

gewrongen. Het ging op een gegeven moment om een paar euro’s en meters.’ Het blijkt dat 

het plan uiteindelijk naar de opmerkingen van de provincie is aangepast en dat ook hiervoor, 

na wat over-en-weer, goedkeuring is gegeven. De initiatiefnemer geeft hierbij aan: ‘Ik snap 

dan niet helemaal waarom je zo op die regels zit, terwijl er in praktijk precies hetzelfde gaat 

worden ontwikkeld. Dat heeft wel wat frustratie opgeroepen.’  

Nadat deze horde was genomen stonden alle lichten op groen om de 

bestemmingsplanwijziging in behandeling te nemen door de gemeente. De initiatiefnemer 

verteld dat er meerdere locaties in de gemeente zijn die door VABIMPULS zijn en/of worden 

begeleid. De betreffende gemeente blijkt er voor te hebben gekozen om verschillende 

initiatieven die verspreidt over de gemeente liggen in één bestemmingsplan mee te nemen, 

een zogeheten Veegplan. ‘Het is op dit moment zo ver dat het bestemmingsplan, dat noemen 

ze het Veegplan, waarschijnlijk in juni vastgesteld zal worden. De eerste inzage-termijn is nu 

geweest, maar op ons plan geen bezwaren ingediend en ik verwacht ook niet dat die nog gaan 

komen.  

Het opmerkelijke aan deze casus is dat tien jaar geleden eenzelfde optie is onderzocht, maar 

toen besloten is hier niet verder mee te gaan. Op de vraag waarom het nu wel lukt en welke 

elementen hier een rol in spelen, antwoord de initiatiefnemer: ‘Toen we besloten hadden om 

de varkens af te stoten, waren we ons ook meteen bewust van de leegkomende stal. Zonder 

goed te hebben onderzocht wat er allemaal mogelijk was zijn we toen samen met een externe 

adviseur vrij snel naar de gemeente gestapt. Die reageerde positief, maar om via een 

bestemmingsplanwijziging het mogelijk te maken moest je €10.000,- betalen. Toen dacht ik: 

hó is effe, dat gaan we niet doen als ik niet weet wat de uiteindelijke uitkomst gaat zijn. Daarna 

is het heel lang blijven liggen tot de informatieavond met VABIMPULS voorbijkwam.’ 

Meerwaarde VABIMPULS  

De kracht van VABIMPULS was volgens de initiatiefnemer in eerste instantie het verkennen 

van alle kansen en mogelijkheden samen met de deskundige. Toen de keuze eenmaal was 

gemaakt voor het saneren van de stal en het terugbouwen van een woning, uitte de 

meerwaarde zich vooral door het betrekken van de juiste specialist om de plannen verder uit 

te werken. 

De interventie van VABIMPULS stopte op het moment dat het principeverzoek was ingediend 

en er een positief vooruitzicht was op de mogelijke realisatie. De initiatiefnemer heeft de 

behoefte om begeleidt te blijven tot de bestemmingsplanwijziging daadwerkelijk is toegezegd: 

‘Want eigenlijk begint na een positieve beoordeling op het principeverzoek, het écht pas. Na 

het opvragen van meerdere offertes bij verschillende adviesbureaus, is de ingezette specialist 

in het VABIMPULS-traject betrokken gebleven. ‘We hadden goed contact en hij heeft natuurlijk 

veel voorkennis omdat hij al betrokken is geweest.   
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De rol van VABIMPULS binnen dit traject is te kenmerken als sparringpartner, 

procesbegeleider en inzet van specialistische kennis.  

Resultaat  

Het uiteindelijke resultaat van de inzet van VABIMPULS is dat de initiatiefnemer samen met 

zijn gezin en de deskundige heeft kunnen onderzoeken welke opties er allemaal mogelijk 

zouden kunnen zijn voor de leegstaande varkensstal. Door deze algemene oriëntatie heeft de 

initiatiefnemer een doordachte keuze kunnen maken die past bij hem, zijn gezin en de gehele 

situatie. Dit heeft er toe geleidt dat hij met zekerheid en vertrouwen volledig voor de optie is 

gegaan om de stal te saneren en een woonlocatie te realiseren. Door de inzet van de juiste 

specialist zijn deze plannen uitgewerkt en is het daarop gebaseerde principeverzoek 

ingediend, met positieve beoordeling tot gevolg. Hierbij kwam de inzet van VABIMPULS tot 

zijn einde.  

De door VABIMPULS ingezette specialist is hierna betrokken gebleven om de 

bestemmingsplanprocedure te begeleiden. Dit heeft als resultaat dat de gemeente in juni de 

bestemmingswijziging van de locatie via een Veegplan hoogstwaarschijnlijk gaat bekrachtigen. 

Hierna kan de initiatiefnemer de stal gaan saneren en een bouwlocatie gaan realiseren. Hij 

kijkt hier met volste vertrouwen naar uit.   

Eigen rol  

De initiatiefnemer geeft in het interview aan dat hij geen haast had in het realiseren van een 

oplossing. Dit heeft mogelijk zijn houding positief beïnvloedt: ‘Tuurlijk heb ik weleens tegen de 

specialist gezegd: vraag is even bij de gemeente na hoelang het nog gaat duren voor ik 

antwoord krijg op deze en deze vraag. Maar het is niet dat ik veel frustratie heb gevoeld en me 

daardoor anders ben gaan opstellen.’ 

Op de vraag hoe de initiatiefnemer naar zijn eigen rol kijkt, antwoord hij: ‘Dat vind ik een lastige 

vraag. Wij als boeren hebben niet veel kennis in alles wat geregeld moet worden. Ik heb me 

dan ook volledig laten adviseren door de adviseurs.  

Verbeterpunten  

De initiatiefnemer geeft aan geen directe verbeterpunten te hebben voor VABIMPULS. Hij is 

zeer tevreden over de deskundige en betrokken specialist. ‘Ze hadden kennis van zaken en 

waren altijd zeer vriendelijk.’  

Wel heeft de initiatiefnemer een verbeterpunt voor ambtelijke organisaties om het proces te 

versnellen: ‘Maak van sommige trajecten in een ver stadium een soort van pilot. Dat je van 

regels af kunt wijken, zónder dat je zegt dit kan in iedere casus.’ 

Interviewverslag: initiatiefnemer J 
Datum gesprek: 13-4-2022  
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In het interview is teruggeblikt vanuit het perspectief van de initiatiefnemer op de doorlopen 

fasen binnen de voucherregeling, de behaalde resultaten, knelpunten die zich hebben 

voorgedaan en de meerwaarde die VABIMPULS hierbij heeft geleverd. Ook is gekeken welke 

vervolgstappen zijn gezet na afronding van de voucher en de rol van de initiatiefnemer, 

gemeente en overige actoren in het proces. 

Sociale situatie  

De aanvrager van de voucher is een echtpaar in de leeftijd van 50 – 60 jaar oud. De 

ondernemers zijn samen met hun gezin actief gericht op hun agrarische bedrijf. De vader van 

het gezin is bestuurslid van de lokale ZLTO- afdeling en de moeder werkt twintig uur 

buitenshuis. Het echtpaar heeft samen altijd een actieve varkens- en melkveehouderij gehad. 

Maar, zo geeft het echtpaar aan, vanwege nieuwe emissierechten in combinatie met een 

beperkt aantal varkens en een zeer gedateerde stal werd het financieel onmogelijk om met de 

varkenshouderij door te gaan. Hierdoor is enkele jaren geleden besloten om de varkens af te 

stoten met het gevolg dat de varkensstal leeg is komen te staan.  

Het echtpaar richt zich nu met name op de melkveehouderij, welke is gespecialiseerd in melk- 

en jongvee. Het gezin bestaat verder uit drie kinderen, waarvan de oudste zoon als dochter 

op een agrarische hogeschool zitten. Zij zijn actief betrokken in het agrarische bedrijf en tonen 

interesse om op termijn het agrarische bedrijf voor te zetten. Vooral dochter wil met moeder 

actief meedenken en meewerken aan de ontwikkeling van een gepaste oplossing voor de 

vrijgekomen varkensstal.  

De deskundige van VABIMPULS omschrijft het echtpaar als zeer sociale en harde werkers. 

De voucher is aangevraagd op 13 mei 2019 en is geëindigd op 21 november 2019.  

Aard vraagstuk 

Aangezien de varkensstallen al langere tijd stil leeg staan, heeft het gezin voorafgaand aan de 

VABIMPULS-voucher al weleens nagedacht over de toekomst van de leegstaande stallen. 

Door de bestuurlijke activiteiten voor ZLTO, heeft de vader met gelijkgestemden en agrarische 

adviseurs gehad over de (on)mogelijkheden. Gaandeweg heeft de moeder, op initiatief van 

dochter ervoor gekozen om een cursus wormenkweken te volgen op de agrarisch hogeschool 

en is het gezin gaan nadenken: ‘past deze oplossing bij ons?’ 

Het echtpaar verteld dat op dat moment VABIMPULS betrokken is geraakt. Zij hebben 

kennisgenomen van de voucherregeling via relevante contacten bij ZLTO, een 

informatieavond bij de gemeente en een blaadje bij de post. Op de vraag waarom er niet eerder 

is gekozen om VABIMPULS te betrekken, antwoord de vader: ‘Daar hebben we eigenlijk niet 

over nagedacht. Het was nog niet het goede moment.’  

De initiatiefnemers hebben vroeger een gemend agrarisch bedrijf gehad met fokzeugen, 

melkkoeien en jongvee. Nu is het bedrijf enkel nog gericht op de melkveehouderij. Bij aanvraag 

van de voucher staan de zeer gedateerde varkensstallen uit 1997 leeg en de agrarische 

ondernemers willen de vrijgekomen varkenstallen omschakelen naar een duurzame vorm van 

landbouw. Het echtpaar heeft de voorkeur voor een nieuw agrarische her-invulling van de 
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vrijgekomen varkensstallen en tonen zich bij aanvang zeer geïnteresseerd in het opzetten van 

een wormenkwekerij.   

De strategie is door de inzet van VABIMPULS om alle mogelijkheden tot agrarische her-

invulling voor de varkensstallen in kaart te brengen en de oplossing die het best bij de situatie 

van het gezin past, verder te ontwikkelen.   

Kansen en knelpunten  

Vanuit VABIMPULS is er toen een deskundige toegewezen aan deze casus. Samen met het 

gezin is de deskundige eerst gaan oriënteren welke oplossingen haalbaar zouden kunnen zijn, 

maar ook die bij het gezin zouden kunnen passen. Mede door de zeer aanwezige interesse bij 

moeder en dochter voor een wormenkwekerij, is vrij snel in het traject de knoop doorgehakt 

om in te zetten op deze oplossing. Desondanks deze oplossing goed bij de situatie van het 

gezin paste, heeft de deskundige wel meermaals gewezen op de risico’s van deze 

ondoorgronde en ondoorzichtige markt. In het VABIMPULS traject heeft de deskundige 

gewezen op de hoge factor arbeid die nodig is om een wormenkwekerij op te starten. Ook 

vormt de beperkte aanwezigheid van kennis over de markt en de lage verscheidenheid van 

leveranciers en afnemers deze oplossing risicovol.  

Uit het interview blijkt dat de grootmoeder van het gezin een agrarische locatie met 

leegkomende varkensstallen heeft zo’n negen kilometer verderop. Voor deze locatie is eerder 

een VABIMPULS voucher aangevraagd en toegewezen. Het blijkt het echtpaar door de leeftijd 

van de grootmoeder ook betrokken zijn geweest in het vinden van een oplossing. Er is toen 

ook gekeken voor een agrarische her-invulling van de stallen waarbij ook een wormenkwekerij 

aan het daglicht is geweest. Het belangrijke om hierbij te benoemen is dat toen zowel fase 1 

als 2 zijn aangevraagd, maar er in de facturering vanuit een extern adviesbureau in fase 2 iets 

is misgegaan. ‘We hebben de subsidie gekregen, maar moesten door verlopen termijnen het 

externe adviesbureau zelf betalen. Dat was vervelend door de beperkte financiële 

mogelijkheden.’   

Voor de huidige locatie waar ook de bedrijfswoning staat hebben de initiatiefnemers opnieuw 

VABIMPULS aangevraagd. ‘Dat heeft de pijn van het terugbetalen enigszins verzacht.’ – Toch 

hebben de initiatiefnemers besloten, mede door de eerdere ervaring om enkel en alleen fase 

1 in te zetten. Dit was volgens de initiatiefnemers ook voldoende aangezien zij al een 

oplossingsrichting voor ogen hadden door het eerdere traject en de moeder hiervoor al een 

cursus heeft afgerond. Daarnaast past het ook binnen de ambitie van de kinderen om de 

agrarische takken op te volgen: ‘onze zoon wil graag op termijn de melkveehouderij 

overnemen en onze dochter vindt de wormenkwekerij heel erg interessant.’  

De initiatiefnemers vertellen dat ze zich bewust waren van de mogelijke risico’s, maar dat ze 

na goed wikken en wegen hebben besloten vol voor de wormenkwekerij te gaan. De 

deskundige van VABIMPULS heeft toen in goed overleg met het gezin besloten om een ex-

wormenteler als specialist in te schakelen. Het blijkt dat de moeder deze man heeft leren 

kennen bij de cursus op HAS. ‘Het was fijn dat we via VABIMPULS deze man konden 

betrekken, want voor het opzetten van een wormenkwekerij heb je specialistische kennis 
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nodig. Er zijn geen handboeken voor, telers willen het liefste niks kwijt, wij ook niet. Dus die 

man heeft ons eigenlijk het vak geleerd. Wij zijn verder gegaan op zijn opgebouwde kennis.’  

Het echtpaar verteld dat samen met deze specialist de plannen verder zijn uitgewerkt: ‘Toen 

is er gekeken zit er een verdienmodel onder, hoe moeten we het aanpakken, welke soort gaan 

we houden. Dat is allemaal in het traject uitgezocht. Uiteindelijk hebben we besloten om 

moriowormen te gaan kweken. Die worden als levensvoedseldier gebruikt voor vogels, vissen 

en reptielen. Het is een kleine markt, maar wel markt voor.  

Na afronding van het vouchertraject heeft het gezin deze specialist ingehuurd om betrokken 

te blijven. Hier heeft het gezin voor gekozen door de beperkte kennis: ‘je moet de teelt kennen, 

je moet de markt kennen, je moet een kwaliteitsstandaard leveren, dus je moet aan van alles 

voldoen.’ Tot op heden loopt het verassend goed volgens de initiatiefnemers. Door zijn kennis 

halen ze meer opbrengst dan ze eigenlijk verwacht hadden. ‘Dat komt puur door zijn kennis, 

want anders hadden we vanaf nul moeten beginnen. Nu kunnen we voortbouwen op zijn 

kennis.  

Op de vraag of het gezin knelpunten heeft ervaren in het opstarten van de wormenkwekerij in 

combinatie met het krijgen van de juiste vergunningen en eventuele bestemmingsplanwijziging 

bij de gemeente, antwoord het gezin: ‘Nee eigenlijk is dat heel soepel verlopen. We hebben 

geen bestemmingsplanwijziging hoeven doorvoeren aangezien het gaat om een nieuwe 

agrarische herbestemming. De fosfaatrechten zitten al bij de locatie, dus ook daarin paste 

onze oplossing binnen alle regels en rechten die we al hadden. We hebben een officiële 

aanvraag tot wijziging van de te houden dieren ingediend en die is snel gehonoreerd.’  

Het blijkt dat de man veel informele contacten heeft bij de gemeente. Hij ziet dit als een 

belangrijk element dat het proces soepel is verlopen: ‘Het kiezen voor een wormenkwekerij 

gaat natuurlijk niet over een nacht ijs. In de loop van het traject en het uitdenken van de 

plannen heb ik met veel mensen, bij ZLTO, gemeente, de omgeving gesproken over onze 

plannen. Op een gegeven moment wist het hele dorp al wat we gingen doen, voordat we 

überhaupt waren gestart. Ik denk dat dit heel erg heeft geholpen, want als dan de aanvraag 

op het matje van de gemeente valt, komt het niet als een verassing, met een hoop vragen tot 

gevolg.’ 

Op de vraag of er zich nog andere knelpunten in het realiseren van een wormenkwekerij 

hebben plaatsgevonden, antwoord de man: ‘vanwege investeringen in de melkveestal en de 

invoering van fosfaatrechten is er niet veel financiële buffer. Mijn vrouw werkt nog voor twintig 

uur buitenshuis en dat moet ze zeker in het begin nog blijven doen. Het bedrijf is technisch 

goed bij de tijd voor de onderdelen die voor de toekomst van belang zijn. Vanwege de 

financiële situatie zal de omschakeling in kleine stapjes en met veel eigen arbeid gebeuren.’ 

Meerwaarde VABIMPULS  

De meerwaarde van VABIMPULS in deze casus is in eerste instantie het verkrijgen van 

duidelijkheid over de (on)mogelijkheden met betrekking tot her-invulling van de varkensstallen. 

Toen vrij snel het besluit was genomen om de varkenstallen te gebruiken voor het kweken van 
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moriowormen is er via VABIMPULS de ruimte geboden om een ervaringsdeskundige specialist 

te betrekken. Het echtpaar geeft aan dat ze nooit zo ver waren gekomen zonder deze 

specialist. Daarbij was het een zeer welkom dat het eerste gedeelte van de ondersteuning 

gesubsidieerd werd door de voucher van VABIMPULS gezien de beperkte financiële 

mogelijkheden.  

Het echtpaar is zeer tevreden over de deskundige van VABIMPULS en de betrokken specialist. 

Ze hebben de deskundige als een zeer sociale vrouw ervaren en zijn blij dat zij hun heeft 

gewezen op de mogelijke risico’s en zich heeft ingezet om de door het echtpaar aangedragen 

specialist te betrekken in de casus. De deskundige blijkt bij diverse gesprekken tussen het 

echtpaar en specialist aanwezig te zijn om het proces te begeleiden. Dit noemt het echtpaar 

een grote meerwaarde aangezien de specialist met zijn vele kennis de rode draad in het 

verhaal kan kwijtraken. ‘De deskundige was er om structuur aan te brengen in het gesprek, 

waardoor we het meeste resultaten uit de contactmomenten konden halen.’ 

Het echtpaar is in de aanzet van de wormenkwekerij goed geholpen door de VABIMPULS-

specialist. De eigenaars hebben door de inzet van VABIMPULS voldoende handvatten 

gekregen om zelf de plannen verder uit te werken. De ingezette specialist is betrokken 

gebleven bij het gezin. 

De rol van VABIMPULS binnen dit traject is te kenmerken als sparringpartner, 

procesbegeleider en de inzet van specialistische kennis.  

Resultaat  

De deskundige van VABIMPULS heeft, zeker in het begin van het traject, haar twijfels gehad 

over de haalbaarheid van de wormenkwekerij. Ze heeft meermaals gewezen op de risico’s die 

er zijn bij deze onorthodoxe oplossing. ‘De markt moet zich nog heel erg ontwikkelen. Er zijn 

weinig leveranciers, afnemers en vergunningen zijn nog in ontwikkeling. Daarnaast moeten ze 

blind op een enkele specialist vertrouwen.’  

Desondanks heeft het gezin gekozen, mede door de inzet van VABIMPULS gekozen voor de 

ontwikkeling van een wormenkwekerij als neventak van het melkveebedrijf in de vrijkomende 

ruimte van de voormalige varkensstallen. De betrokken specialist blijkt ook na het traject met 

VABIMPULS zeer betrouwbaar te zijn, waardoor op zijn kennis het gezin de wormenkwekerij 

verder heeft kunnen uitbouwen.  

Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een nieuwe agrarische herbestemming van de oude 

varkenstallen. Het gaat om een duurzaam initiatief waar het gezin tot in de toekomst mee is 

geholpen. De nieuwe tak in de vorm van een wormenkwekerij geeft de moeder en dochter veel 

energie en biedt mogelijkheden voor dochter om later het bedrijf over te nemen.  

Eigen rol  

Op de vraag hoe het echtpaar naar hun eigen rol kijkt in het proces en realisatie van de 

plannen, antwoorden ze: ‘Als we terugkijken zijn we heel blij dat we het risico hebben durven 

nemen om te gaan voor een wormenkwekerij. Het is een oplossing die bij onze situatie past 
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en die we stap voor stap verder kunnen uitbouwen. Welke onderscheidende factoren hebben 

geholpen om de plannen verder te brengen noemt de vader ook het vroegtijdig communiceren 

van zijn plannen met personen uit de omgeving en binnen de gemeente.  

Verbeterpunten  

Het echtpaar geven in het interview twee aanbevelingen voor collega boeren in eenzelfde 

situatie. De eerste betreft het tijdig communiceren van je plannen naar de omgeving en 

gemeente toe, zodat zij op de hoogte zijn van je plannen en er bij een eventuele aanvraag het 

niet als een verassing komt. De tweede aanbeveling is om VABIMPULS te betrekken: ‘We zijn 

heel tevreden over VABIMPULS en over de ondersteuning die we zowel van de deskundige 

en specialist hebben mogen ontvangen. Het is een grote meerwaarde geweest om plannen 

verder te brengen.   

Interviewverslag: initiatiefnemer K 
Datum gesprek: 26-4-2022 

In het interview is teruggeblikt vanuit het perspectief van de initiatiefnemer op de doorlopen 

fasen binnen de voucherregeling, de behaalde resultaten, knelpunten die zich hebben 

voorgedaan en de meerwaarde die VABIMPULS hierbij heeft geleverd. Ook is gekeken welke 

vervolgstappen zijn gezet na afronding van de voucher en de rol van de initiatiefnemer, 

gemeente en overige actoren in het proces.  

Sociale situatie  

De aanvragers van de voucher is een echtpaar in de leeftijd 70 - 80 jaar oud. Zij beschikken 

op moment van aanvraag over een actief landbouwbedrijf met enkele stallen en loodsen van 

wisselende kwaliteit. Op een van de stallen ligt nog asbest en daarnaast is ook een gedeelte 

van het dak van een van de loodsen weggewaaid. Op de bedrijfslocatie staat tevens de woning 

van het echtpaar.  

Het echtpaar heeft drie dochters, waarvan een van de dochters de taak op zich heeft genomen 

om als projectleider te fungeren. Dit is nodig aangezien moeder nog graag zelf de beslissingen 

blijft nemen. Ondanks de leeftijd van het echtpaar is er nog niets geregeld aangaande de 

overdracht van het bedrijf.  

De voucher is aangevraagd op 10 december 2018 en is geëindigd in het midden van 2020, 

waarna deze weer is gecontinueerd door de projectleider van VABIMPULS. Op het moment 

van het interview ondersteund VABIMPULS de initiatiefnemers nog steeds.  

Aard vraagstuk  

In het verleden is het landbouwbedrijf in zijn ontwikkeling tegengewerkt door 

natuurontwikkeling in de omgeving. De locatie bevindt zich nabijgelegen een natuurgebied. De 

ondernemers pakken mede door deze ervaringen niet door en kijken constant terug naar het 

verleden. Hierdoor durven en kunnen ze geen beslissingen nemen over de toekomst van de 

locatie.  
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Met de inzet van VABIMPULS hoopt het echtpaar een oplossing te vinden voor de locatie 

gezien de hoge leeftijd van de ouders en in relatie met eventuele bedrijfsopvolging later. Dit is 

dan ook de reden dat de dochters betrokken zullen zijn in het vinden van deze oplossing. Een 

van de dochters heeft kennisgenomen van VABIMPULS via een informatiebijeenkomst en 

heeft toen, in samenspraak met ouders de voucher aangevraagd. 

De strategie van de initiatiefnemers is om via een bestemmingswijziging de passende 

herbestemming te realiseren.  

Kansen en knelpunten  

Voorafgaand aan de ondersteuning vanuit VABIMPULS is er nog niet eerder een externe 

adviseur betrokken geweest. Het is dan ook de eerste keer dat het gezin gaat nadenken over 

de eigen toekomst en de toekomst van de locatie. Dit vonden de ouders en dan met name de 

moeder erg lastig. Dochter geeft in het interview aan dat de ouders erg gehecht zijn aan hun 

agrarische bedrijf en activiteiten en niet zo openstaan voor verandering. Desondanks is het 

gezien de leeftijd van de ouders het moment om na te denken over mogelijke oplossingen.   

Dat moeder alles zelf wil blijven regelen ondanks haar leeftijd is dan ook het eerste knelpunt 

dat naar voren is gekomen. De vader heeft er geen moeite mee dat de kinderen de 

ontwikkeling van de locatie over gaan nemen. Een van de dochters wil graag deze ontwikkeling 

op zich nemen. Tijdens de eerste gesprekken is vooral besproken dat het onmogelijk is om 

verder te komen in de planontwikkeling als de moeder ‘de kapitein op het schip blijft.’ 

Uiteindelijk heeft de moeder na deze gesprekken toegestemd dat de dochter projectleider mag 

zijn. Dit heeft ruimte geboden om volledig in te zetten op de planontwikkeling.  

Hierna is het gezin samen met de deskundige van VABIMPULS gaan brainstormen over de 

mogelijke oplossingen. Hierbij is naar voren gekomen dat de ouders graag inzetten op het 

ontwikkelen van een landgoed, eventueel in combinatie met een natuurcamping, B&B, 

educatieboerderij en/of realisatie tweede woning. Volgens de dochter is uit deze gesprekken 

naar voren gekomen dat de ouders het liefste inzetten op het ontwikkelen van een landgoed, 

aangezien zij dan geen grond hoeven te verkopen: ‘Dat is voor boeren en zeker mijn ouders 

een gevoelig punt, het verkopen van je grond.’  

Op basis van deze oplossingsrichting is een specialist betrokken die de plannen heeft 

uitgewerkt. Toen deze plannen werden besproken met de gemeente bleek dat deze niet 

haalbaar waren gezien de locatie. De dochter vond dat de adviseur hier eigenlijk al zicht op 

had moeten hebben, aangezien hij expertise had over de ontwikkeling van een landgoed. 

Desondanks heeft het uitzoeken van deze optie wel voor ruimte gezorgd bij de ouders en dan 

met name de moeder om het te kunnen hebben over andere oplossingen.  

De inzet van de eerste specialist in fase 1 heeft er toe geleidt dat de ouders hun eerste 

oplossing hebben kunnen laten onderzoeken en duidelijkheid hebben gekregen over de 

mogelijkheden. Hierna is er ruimte ontstaan om andere oplossingen te onderzoeken en in te 

zetten op het ontwikkelen van een kleinschalige camping. In fase 2 zal samen met een 

specialist inzake ruimtelijke ordening, plannen verder vorm worden gegeven.  
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In fase 2 is het plan verder uitgewerkt. Het plan betreft de ontwikkeling van een kleinschalige 

natuurcamping, waarbij de meeste schuren en stallen worden gesloopt en ter compensatie 

een extra woning wordt gebouwd en natuur wordt ontwikkeld. Deze plannen zijn binnen de 

gemeente afgestemd door de projectleider van VABIMPULS met de verantwoordelijke 

wethouders met portefeuilles RO en EZ.  De familie heeft er vervolgens voor gekozen om de 

specialist ook bij dit vervolgtraject te betrekken. Inmiddels heeft het overleg met de gemeente 

plaatsgevonden en is het plan positief ontvangen.  

Op 22 oktober 2020 heeft de projectleider van VABIMPULS contact gehad met de 

initiatiefnemers over de noodzaak om een keuze te maken over de plannen voor de toekomst. 

Daarbij is het besef aanwezig dat er ook nog een tijd mee gemoeid is om de plannen te 

realiseren. De volgende generatie speelt hierbij ook een grote rol. In dat verband is voorgelegd 

om op korte termijn ook een gesprek met de dochters erbij te voeren over de plannen en wat 

er nodig is om die te ontwikkelingen.  

De plannen waar de initiatiefnemers voor kiezen zijn de volgende:  

• Het behouden van de volwaardige woonfunctie. Er is geen voornemen om te verhuizen.  

• De agrarische functie in de huidige vorm en gebaseerd op de mogelijkheden in het 

bestemmingsplan zal worden beëindigd. Behoud van een bestemming voor een agrarische 

activiteiten is wenselijk.  

• Er is in totaal 25 ha cultuurgrond (inclusief bestaand bouwblok met stallen en 

bedrijfswoning) gelegen in het gebied van natuurgebied De Maashorst.  

• Hiervan kan 15 tot 20 ha voor natuurontwikkeling verkocht worden aan de 

gebiedsbeheerders van De Maashorst tegen een marktconforme prijs.  

• De overige grond blijft in eigendom en zal ingericht worden als bloem- kruidenrijk grasland 

en op natuurlijke wijze beheerd worden.  

• Daarnaast zal een minicamping (max 25 plaatsen) opgezet worden met volwaardige 

faciliteiten en is er de mogelijkheid om een B & B op te zetten en een bescheiden 

theetuin/terras in te richten waar ook de bestaande melktap onderdeel van uit zal maken. 

Een natuurlijk rustpunt in het gebied.  

• De mogelijkheid van een extra woningoptie is een nadrukkelijke wens. Dat kan in aanloop 

ook als recreatiewoning opgezet worden of mogelijk eerst als mantelzorgwoning en later 

als B & B fungeren. • Er zal ongeveer 2.000 m² stal gesloopt worden inclusief verwijdering 

van asbest, sleufsilo’s en mestkelders.  

• Een nieuwe loods van voldoende omvang voor stalling van landbouwmaterieel met 

schuilgelegenheid voor zoogkoeien moet daarvoor in de plaats komen.  

• Het aantal zoogkoeien en mogelijk andere soorten kleinvee zal een hobbymatige omvang 

hebben.  

Afspraak is dat de initiatiefnemers voorgaande punten samen bespreken en op heel korte 

termijn laten weten of deze akkoord zijn om daarmee verder te gaan. Een gesprek met de 

dochters kan dan de volgende stap zijn. 

Op 11 december 2020 vond een gesprek plaats tussen de initiatiefnemers en de gemeente, 

de wethouder en twee ambtelijke medewerkers. Dit gesprek werd begeleid door de 
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projectleider van VABIMPULS en heeft opgeleverd dat zowel ambtelijk als bestuurlijk goed op 

de hoogte is van de plannen van de initiatiefnemers. Zij geven dan ook dat ze positief 

tegenover deze plannen staan en op een principeverzoek met uitgebreide uitwerking wachten. 

De projectleider van VABIMPULS heeft bij de initiatiefnemers aangedrongen om snel stappen 

te nemen, aangezien de betreffende gemeente gaat fuseren en daarbij mogelijk de ambtelijke 

en bestuurlijke afstemmingen teniet worden gedaan.  

Op 17 mei 2021 is het principeverzoek ingediend bij de betreffende gemeente, welke er in de 

kern op neerkomt dat het rundveebedrijf wordt beëindigd, waarbij wel kleinschalige agrarische 

activiteiten in stand worden gehouden en daarnaast op het gebied van recreatie enkele zaken 

toe te voegen in combinatie met natuurontwikkeling. Het huidige eigendom aan gronden, in 

totaal 25 ha, wordt in dit verband 5 à 7 ha behouden voor natuurlijke begrazing van eigen 

runderen en voor natuurontwikkeling aansluitend aan het huisperceel en een op te zetten 

natuurcamping. De andere gronden zullen worden aangeboden aan de meest geëigende partij 

voor aankoop om deze toe te voegen aan het natuurgebied.  

Meerwaarde VABIMPULS 

De dochter geeft aan de ondersteuning vanuit de deskundige als prettig te hebben ervaren, al 

stonden de ouders daar wat anders in. ‘Mijn ouders zijn sowieso wat complexer. Ze vinden 

verandering moeilijk en ik denk dat boeren dat sowieso hebben. Ze weten wat ze hebben, 

maar weten niet wat er gaat gebeuren en ze vinden het moeilijk om daar mee om te gaan. Ik 

denk dat de deskundige wat te snel in zijn conclusies ging. Hij was vakinhoudelijk goed hoor, 

maar hij wilde al snel de kinderen betrekken in het vinden van een oplossing. Terwijl mijn 

ouders graag zelf de beslissingen willen blijven nemen. Hij stelde al snel een familiedialoog 

voor en dat was naar mijn mening logisch, maar mijn ouders wilden toch eerst inzetten op het 

ontwikkelen van een landgoed.’ 

Later heeft de projectleider van VABIMPULS het traject verder gecontinueerd en is de 

meerwaarde van VABIMPULS er voornamelijk uitgekomen. De dochter geeft aan dat het 

netwerk van de projectleider zeer groot is, waardoor hij altijd de lijntjes met de juiste personen 

weet uit te leggen. ‘Hij heeft een goede ingang bij de gemeente, waardoor we de juiste mensen 

spreken. VABIMPULS heeft echt een voortduwende rol in de zin van dat er stappen worden 

blijven gezet. Ook het betrekken van de juiste specialisten om plannen verder te brengen was 

heel fijn. Verder zou ik zeggen echt de rol van procesbewaker en regievoerder, dat is echt de 

meerwaarde van ons geweest.  

De rol van VABIMPULS binnen dit traject is te kenmerken als procesbegeleider, 

sparringpartner en in zekere zin als maatschappelijk werker.   

Resultaat  

De inzet van VABIMPULS heeft er toe geleidt dat op 21 mei 2021 heeft de gemeente met een 

positief oordeel op het principeverzoek heeft gereageerd. Daarbij heeft de gemeente 

aangegeven op welke punten de plannen nog een verbeterslag nodig hebben voordat de 

benodigde procedures in gang worden gesteld. Desondanks laat de gemeente weten positief 
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tegenover de plannen te staan en reageert het duidelijk met een ‘ja, mits’. De ondersteuning 

wordt hedendaags gecontinueerd om de initiatiefnemers te begeleiden in de benodigde 

procedures. De dochter staat positief tegenover de toekomst en zal geleidelijk aan de plannen 

ten uitvoering nemen.  

‘Ik denk dat als eerste stal saneren en een gedeelte van de grond verkopen. En de tweede 

stap het creëren van een mantelzorgwoning of een gebouw voor de camping. Deze stappen 

kunnen verschillende volgorde hebben. Eind dit jaar hoop ik afspraken te hebben gemaakt 

over de sanering van de stal en verkoop van de grond.’  

Eigen rol  

De dochter werd gevraagd hoe ze de rol van zichzelf en haar ouders ziet in relatie met het 

resultaat, hierop antwoord ze: ‘Op zich wel goed, als we zelf wat voortvarender hadden kunnen 

zijn. We hebben elke keer wel wat tijd nodig gehad om stapjes te zetten. Peer had het alweer 

geregeld voordat wij er mee kwamen. Dus had wat actiever kunnen zijn. Mijn ouders zitten 

vaak een cirkel te redeneren, dus je komt niet verder in het proces. Dat vond ik frustrerend en 

het koste veel negatieve energie. Soms had ik er helemaal geen zin in en dan dacht ik verkoop 

de hele boel maar. Maar uiteindelijk is dat goed gegaan en ben je heel blij dat je een stapje 

verder bent. Nu wordt het echt en dan gaan ze weer draaien. Zoals ik al zei, ze vinden 

verandering moeilijk.’ 

De dochter verteld dat ze als projectleider de meeste contacten met de gemeente heeft gehad. 

Hier kijkt ze tevreden op terug en ze denkt ook dat dit goed is geweest voor het proces: ‘Ik 

snap soms wel hoe het spelletje werkt. Als mijn ouders het zouden moeten doen zou het 

botsen, dus ik weet wel hoe je er op in moet spelen. Ik merk als je meebeweegt maar wel blijft 

op de standpunt krijg je veel voor elkaar.’  

Verbeterpunten  

De dochter werd gevraagd of ze verbeterpunten voor VABIMPULS heeft. Na even nadenken 

antwoord ze: ‘Misschien dat het ook niet de taak van VABIMPULS is, maar we worden 

bijvoorbeeld niet begeleidt in het familie en financiële traject. Wat betreft het familietraject 

hebben we veel knelpunten ervaren doordat mijn ouders niet durven door te zetten. Dus dan 

is het ook moeilijk om echt te zeggen: ‘we gaan een stal saneren en een B&B-woning bouwen.’ 

Dus ik zou zeggen: ‘blijf in het tweede deel ook het familietraject uitvoeren.’ Wat betreft het 

financiële traject zou ik wel meer ondersteuning willen hebben gehad of ik de camping wel 

over zou kunnen nemen vanuit het erfdeel enzovoorts.’ 

De dochter werd ook gevraagd hoe ze kijkt naar de rol van de gemeente en of ze eventueel 

verbeterpunten had voor deze partij, hierop antwoord ze: ‘Ik ben over het algemeen heel 

tevreden over de rol van de gemeente en hoe zij zich hebben opgesteld. Ik heb ze als heel 

meedenkend ervaren en de mensen die bij ons op de stoep zijn geweest hebben zich echt 

vanuit hun menselijke kant laten zien. Dat moeten ze blijven doen naar mijn mening, want er 

zit heel erg veel argwaan richting de overheid, bij mijn ouders maar ook andere boeren. Ze 

hadden wel meer openheid kunnen geven. Zij spreken natuurlijk met veel partijen, die allerlei 
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verschillende belangen hebben ook over onze situatie. Soms kwamen ze met vragen, waarvan 

wij dachten: ‘waarom zou je dit willen weten?’ – geef daar iets meer context bij.’ 

De dochter verteld dat de wethouders op de locatie van ouders zijn komen kijken. Dit heeft 

voor de ouders veel goed gedaan, ze zeiden: ‘in al die tijd is er nog nooit iemand komen kijken 

en nu zitten er ineens twee wethouders aan tafel.’ Hierdoor voelden ze zich eindelijk serieus 

genomen. Ze hebben gewoon heel erg veel argwaan gekregen door alle vroegere ervaringen, 

dus dit stelden mijn ouders zeer op prijs.  

Tot slotte werd de dochter gevraagd of ze tips en aanbevelingen heeft voor collega boeren in 

eenzelfde situatie, hierop antwoord ze: ‘Je moet vanuit je eigen USP werken. Wat zijn kansen 

en mogelijkheden voor dat bedrijf. Iedereen begint een B&B of iets met recreatie. Je kan aan 

mij wel merken dat dit mijn passie is. Het is belangrijk dat de oplossing past bij de mens, dus 

ga niet iets doen wat je niet wilt. Ik denk dat het goed is om de eerste fase heel goed te doen. 

Als die mogelijkheden er niet zijn ga je dan toch kijken.  

Interviewverslag: initiatiefnemer L 
Datum gesprek: 20-4-2022 

In het interview is teruggeblikt vanuit het perspectief van de initiatiefnemer op de doorlopen 

fasen binnen de voucherregeling, de behaalde resultaten, knelpunten die zich hebben 

voorgedaan en de meerwaarde die VABIMPULS hierbij heeft geleverd. Ook is gekeken welke 

vervolgstappen zijn gezet na afronding van de voucher en de rol van de initiatiefnemer, 

gemeente en overige actoren in het proces.  

Sociale situatie  

De aanvrager van de voucher is een echtpaar in de leeftijd van 50-60 jaar oud. De betrokken 

deskundige omschrijft het echtpaar als sociale ondernemers die met twee voeten in de 

samenleving staan. Het echtpaar heeft vijf kinderen, waarvan een zoon een verstandelijke 

beperking heeft. Hiervoor ontvangen ze een vergoeding in het kader van verzorging via de 

WLZ-regeling.  

Meneer is een echte ondernemer die graag buiten de gebaande paden wil kijken. Hij verricht 

de meeste agrarische activiteiten en heeft een redelijk goed inzicht op technisch en financieel 

vlak. Mevrouw werkt daarnaast als verpleegkundige/ verzorgende in een bejaardentehuis.  

De strategie voor het melkveebedrijf is vroeger gericht geweest op groei. Echter blijkt nu dat 

de kinderen niet geïnteresseerd zijn om het bedrijf op termijn over te nemen. Mede door de 

focus op groei heeft het echtpaar weinig financiële mogelijkheden. Ze zitten ook onder 

intensieve begeleiding bij de bank. Desondanks zijn ze samen altijd op zoek naar oplossingen 

en kunnen ze goed overweg met deze moeilijke situatie, aldus de betrokken deskundige.  

De voucher is aangevraagd op 27 januari 2020 en is geëindigd op 7 maart 2021, waarna de 

ondersteuning vanuit VABIMPULS later weer is gecontinueerd door specifieke externe 

omstandigheden waar de initiatiefnemer tegenaan is gelopen.     

Aard vraagstuk  
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Het echtpaar heeft op het moment van aanvraag een melkveehouderij. De vergunning die ze 

hiervoor hebben limiteert het aantal te houden stuks vee tot 210. Het melkveebedrijf en de 

bedrijfswoning bevinden zich in de bebouwde kom, echter valt de locatie in het 

bestemmingsplan net in het buitengebied. De bedrijfslocatie is in perfecte staat. De 

bedrijfswoning is nieuwbouw en de rundveestal dateert uit 2009. In de stal bevinden zich naast 

het vee, ook drie melkrobots.  

Het echtpaar overweegt om te stoppen met hun melkveehouderij in verband met de financieel 

moeilijke situatie. Mocht stoppen niet de geschikte oplossing blijken dan zou het echtpaar als 

alternatief willen kijken of het (agrarische) activiteiten kan voorzetten en mogelijk verbreden. 

Voorafgaand aan de ondersteuning vanuit VABIMPULS heeft het echtpaar met een 

projectontwikkelaar vrijblijvend gekeken naar de mogelijkheden. Het echtpaar heeft naast deze 

vrijblijvend gesprek nog geen andere adviseur betrokken.  

Met de inzet van VABIMPULS hoopt het echtpaar algemeen oriënterend te onderzoeken wat 

de (on)mogelijkheden zijn, die passen bij de situatie van het echtpaar, de locatie en de plannen 

van de gemeente. Daarbij willen ze met open blik kijken naar een nieuwe activiteit. Dit kan 

zowel agrarisch als niet-agrarisch zijn.  

Kansen en knelpunten  

Het resultaat van de eerste gesprekken is dat de conclusie is getrokken om het bedrijf de 

komende jaren te gaan beëindigen. Daarbij wil het echtpaar alvast kijken naar 

verbredingsinitiatieven zoals zorg van dementerende bejaarden, verhuur land voor een 

zonnepanelenpark en eventueel woningbouw middels de Ruimte voor Ruimte regeling.  

De knelpunten die na de eerste gesprekken door de deskundige waren voorzien bevinden zich 

zowel op ruimtelijke als persoonlijk-financiële haalbaarheid. Samen met de deskundige zijn 

hulpvragen opgesteld om deze haalbaarheid te analyseren. Het echtpaar wil vooral in deze 

eerste fase te weten komen hoelang het melkveebedrijf financieel is voort te zetten, of 

verbreding voldoende aanvullend inkomen genereerd, wat de mogelijkheden zijn met 

betrekking tot het bestemmingsplan, welke strategie het echtpaar moet volgen om op korte 

termijn voldoende inkomen te realiseren en op lange termijn het onroerend goed tot waarde te 

brengen en als laatste hoe dit allemaal kan worden aangekaart bij de betreffende gemeente 

via een principeverzoek.   

De eerste haalbaarheidsanalyse is uitgevoerd door de betrokken deskundige zelf gezien zijn 

expertise op het gebied van financiën. Hieruit is gekomen dat het melkveebedrijf financieel in 

staat blijkt om aan de betalingsverplichtingen te blijven voldoen. Hiervoor dienen er wel een 

aantal wijzigingen worden doorgevoerd in het management. Desondanks blijft de wens 

bestaan om de agrarische activiteiten binnen vijf á tien te staken. Verder volgt uit de eerste 

fase dat verbreding naar ouderenzorg goed zou kunnen passen bij de ondernemers gezien 

hun aard en kennis van mevrouw. Verder blijkt uit het bestemmingsplan van de gemeente dat 

de locatie op termijn niet meer te verkopen is als melkveebedrijf. Dit maakt dat het een 

passende strategie om te gaan voor omschakeling naar niet-agrarische activiteiten. Hierbij is 

het mogelijk dat de gebouwen beter tot waarde kunnen worden gebracht voor alternatieve 
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aanwending of Ruimte voor Ruimte. Om tot deze conclusies te komen zijn er diverse 

gesprekken geweest met VABIMPULS en de betreffende gemeente (omgevingsspecialist.) Dit 

heeft er toe geleidt om door te pakken op dit traject en de haalbaarheid van zorg, 

zonnepanelen en Ruimte voor Ruimte te verkennen en te realiseren.  

De vervolgactie na fase 1 betreft het betrekken van een specialist om de strategie en 

stappenplan richting de gemeente te bepalen. Voorafgaand aan fase 2 heeft de projectleider 

van VABIMPULS contact gelegd met een omgevingsspecialist van de betreffende gemeente 

om te verkennen hoe het plan valt en wat de mogelijkheden zijn voordat er een hard standpunt 

wordt ingenomen door een van de partijen. Het blijkt dat deze gemeente nog niet zo lang 

geleden in verband met een capaciteitstekort een omgevingsspecialist heeft aangenomen die 

plannen uit de buitengebieden doet behandelen. Dit is een grote meerwaarde geweest volgens 

de initiatiefnemer aangezien je dan altijd een aanspreekpunt hebt en met iemand met enig 

gezag kan sparren.  

De uitkomst van deze gesprekken is dat zorg inclusief dagbesteding én wonen op het erf veel 

perspectief biedt. Ook staat de gemeente positief tegenover zonnepanelen. Wat betreft de 

mogelijkheid om een woning te realiseren via de Ruimte voor Ruimte regeling is de gemeente 

minder positief. De reden hiervoor ligt bij het hoge aantal gerealiseerde woningen waarbinnen 

het ook niet altijd goed is verlopen. De gemeente heeft op basis van dit gesprek toegezegd 

dat het informeel zal reageren zonder harde kaders te stellen. Zo hoopt de gemeente 

initiatiefnemers sneller ruimte te bieden waar ze mee verder kunnen.  

In fase 2 heeft het vervolgonderzoek plaatsgevonden door de betrokken specialist. In deze 

fase hebben er diverse besprekingen plaatsgevonden met het ondernemersechtpaar, de 

gemeente (voornamelijk met de omgevingsspecialist, maar ook in mindere mate met 

beleidsmedewerkers) en projectleider van VABIMPULS inzake de ontwikkeling van Ruimte 

voor Ruimte woningen, zorg voor dementerende ouderen en de aanleg van zonnepanelen op 

een deel van het land. In deze gesprekken is het principeverzoek besproken, verder toegelicht 

en verbeterd. Daarnaast is ook financieel een doorkijk gemaakt wat dit voor het melkveebedrijf 

zou betekenen. Dit is ook afgestemd met de bank. Er is een principeverzoek opgesteld en 

ingediend bij de betreffende gemeente. De gemeente en het echtpaar lijken op één lijn te zitten 

om tot een afweging te komen. De gemeente gaat informeel reageren op het principeverzoek 

zodat de initiatiefnemers weten wat ze zouden kunnen verwachten en waar ze verder mee 

kunnen.  

De initiatiefnemer geeft aan dat zij na fase 2 in eerste instantie zelf verder zijn gegaan met het 

verder uitwerken van het principeverzoek, want het blijkt om de plannen te mogen realiseren 

er diverse onderzoeken moeten worden aangeleverd, zoals bodem en stedenbouwkundig 

onderzoek. Dit heeft de familie laten doen door een extern bureau dat gespecialiseerd is in dit 

soort onderzoeken. Later is de ondersteuning vanuit VABIMPULS weer gecontinueerd 

aangezien de projectleider van VABIMPULS in de betreffende gemeente diverse gesprekken 

ging voeren om zaken omtrent VAB’s te verbeteren. Hiervoor zou het duurzame initiatieven 

nodig hebben die op het moment nog lopen. ‘Op aandringen van de projectleider is de 

wethouder ook eens is komen kijken op de locatie.’ 
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De initiatiefnemer geeft verder aan dat hij ook tevreden is over de constructieve en 

meedenkende houding vanuit de gemeente. De diverse gesprekken hebben er toe geleidt dat 

er op dit moment wordt ingezet op natuurontwikkeling en in ruil daarvoor de locatie (dat volgens 

het bestemmingsplan net in het buitengebied ligt) door de provincie wordt omgezet in een 

‘zoekgebied verstedelijking.’ Dit maakt het voor de initiatiefnemer financieel mogelijk om 

woningen te kunnen realiseren zonder Ruimte voor Ruimte titels te moeten kopen voor 

125.000 euro per stuk. Voor de natuurontwikkeling en aanleg van de zonnepanelen is de 

initiatiefnemer ook nog in gesprek met het waterschap. Maar, zo geeft de initiatiefnemer aan 

ligt de focus op dit moment met name op het realiseren van het zorg-wooninitiatief.  

Op de vraag of de initiatiefnemer knelpunten heeft ervaren antwoord hij: ‘Vorig jaar met 

kerstmis was er enige vertraging door verschillende afzeggingen vanuit de provincie. Toen is 

het een paar maanden opgeschoven, maar eigenlijk is het verder goed doorgelopen.’ 

Uiteindelijk is het principeverzoek met de benodigde onderzoeken en na meerdere malen 

verbeteren ingediend bij de gemeente. Deze is enkele weken geleden goedgekeurd, waardoor 

er nu met de vergunningenprocedure aan de slag kan worden gegaan. Ook dit laat de 

ondernemer doen door een extern adviesbureau. De tijdshorizon om de plannen volledig te 

ontwikkelen schatten de initiatiefnemers op 2 á 3 jaar in totaal.  

Meerwaarde VABIMPULS  

De rol van VABIMPULS binnen dit traject is te kenmerken als sparringpartner, 

procesbegeleider naar de ambtelijke organisaties en dan met name naar de gemeente, de 

inzet van specialistische kennis en creatief mee-/ tegendenker.  

De initiatiefnemer geeft in het interview verder aan dat de meeste meerwaarde van 

VABIMPULS het in contact brengen met de juiste personen binnen de gemeente is. De 

projectleider van VABIMPULS is bij dit traject betrokken gebleven aangezien dit initiatief als 

zeer duurzame oplossing kan worden gekenmerkt en alle uren uit de voucher zijn ingezet. Het 

zou dan ook zonde zijn als alle inspanningen van de betrokken partijen teniet zouden worden 

gedaan. De initiatiefnemer omschrijft de meerwaarde van VABIMPULS als: ‘het hebben van 

een stok achter de deur bij de gemeente. Dit heeft heel erg geholpen, want als initiatiefnemer 

ben je afhankelijk dat je met de juiste personen binnen de gemeente in contact komt. Niet 

iedereen en dan met name de beleidsmedewerkers zijn het niet gewend om mee te denken 

en toetsen de plannen op basis van het bestaande beleid en regelgeving. Je hebt dus wel 

iemand nodig die dit wel durft te doen.’ 

Een andere meerwaarde van VABIMPULS die de initiatiefnemer noemt is de 

naamsbekendheid bij Brabantse gemeenten. ‘Ik heb het gevoel dat wanneer er een 

principeverzoek wordt ingediend met daarboven ‘VABIMPULS’, dat de gemeente het initiatief 

nog serieuzer neemt. Zo had de specialist het principeverzoek opgesteld zonder het logo van 

VABIMPULS erop. Toen zei ik: ‘voeg dat is even toe en benoem expliciet dat het om een 

VABIMPULS traject gaat. Ik heb natuurlijk geen idee hoe het anders zou zijn verlopen, maar 

ik denk wel dat de naamsbekendheid van VAB bij gemeenten een meerwaarde is.  
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Op de vervolgvraag of hij verschillen ziet tussen VABIMPULS en marktpartijen die ook 

ondersteuning aanbieden noemt de initiatiefnemer: ‘Ik praat niet uit ervaring omdat ik nooit 

andere externe adviseurs heb betrokken, maar ik kan me wel voorstellen dat de adviesbureaus 

commerciële belangen nastreven en dat, ook al zou het niks worden met het initiatief, ze toch 

wel betaald krijgen. Dat verschil is er zeker.’  

De initiatiefnemer is dan ook louter positief over de ondersteuning die hij van VABIMPULS 

heeft ontvangen. ‘Zowel de deskundige, specialist en in een later stadium de projectleider van 

VABIMPULS hebben allen goed werk verricht en een stapje extra willen zetten om de plannen 

verder te brengen.’  

Resultaat  

De inzet van VABIMPULS heeft er in eerste instantie toe geleidt dat het ondernemersechtpaar 

een beslissing heeft kunnen nemen over de beëindiging van de melkveehouderij op lange 

termijn. Toen dit besluit is genomen heeft het echtpaar door de inzet van VABIMPULS inzicht 

verkregen over de (on)mogelijkheden met betrekking tot eventuele herbestemming van de 

locatie. Er is toen de beslissing genomen om in te zetten voor een niet-agrarische her-invulling, 

gezien de ligging van de locatie het onmogelijk maakt voor een volgende generatie 

melkveehouders. Het echtpaar heeft toen in samenspraak met de gemeente, VABIMPULS, 

het waterschap en de bank ingezet op de ontwikkeling van een woon-zorg initiatief voor 

dementerende ouderen, het bouwen van Ruimte voor Ruimte woningen en de aanleg van een 

zonnepanelen op een gedeelte van de grond. Op basis van deze plannen heeft de betrokken 

specialist een principeverzoek opgesteld, welke is ingediend bij de gemeente. De 

ondersteuning vanuit VABIMPULS leek met de indiening van het principeverzoek te stoppen.  

Eigen rol  

De initiatiefnemer is gevraagd hoe hij over zijn eigen rol en de rol van zijn vrouw ziet in relatie 

tot het bereikte resultaat in de voucherregeling en daarna. Hierop antwoord hij: ‘Het initiatief 

kwam wel van ons af en we zijn daarin sturend geweest. We hadden deze oplossingsrichtingen 

al voor ogen en daar zijn we eigenlijk niet van afgeweken. Maar gaandeweg hebben we wel 

besloten door de inzet van VABIMPULS en de gesprekken met de gemeente om te gaan 

stoppen met boeren en te gaan voor de plannen die we hadden liggen. Er is dus wel 

duidelijkheid geboden.  

De initiatiefnemer geeft verder nog aan dat boeren in eenzelfde situatie zeer afhankelijk zijn 

van adviseurs om de ideeën om te zetten in plannen, te verwerken naar principeverzoeken en 

bepaalde onderzoeken uit te voeren. ‘Wij hebben gewoon weinig tot geen kennis wat er 

allemaal bij komt kijken en hoe je de ambtelijke weg moet bewandelen. We zijn dus wel echt 

aangeschreven tot die adviseurs en dan moet je maar net een goede hebben.’  

Verbeterpunten 

De initiatiefnemer geeft aan geen verbeterpunten te hebben over de ondersteuning vanuit 

VABIMPULS. Ze zijn zeer tevreden over de ondersteuning vanuit zowel de deskundige, 

specialist en projectleider van VABIMPULS. 
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De initiatiefnemer werd verder nog de vraag gesteld of hij tips of aanbevelingen had voor 

situatie genoten. De initiatiefnemer geeft aan dat ze in samenspraak met de adviseurs vanuit 

VABIMPULS hebben besloten om een ‘niet zo gebruikelijke strategie te hanteren in 

afstemming met de gemeente.’ Deze strategie zou de initiatiefnemer iedere situatiegenoot 

aanraden: ‘Bij indiening van het principeverzoek hebben we expliciet benoemd dat we graag 

in gesprek gaan om de mogelijkheden te verkennen van de huidige plannen die er liggen. We 

hebben toen ook extra goed benoemd dat het geen harde plannen zijn en dat we de gemeente 

graag betrekken en samen kijken wat er mogelijk is.’ – Op de vraag welk voordeel dit heeft 

opgeleverd noemt de initiatiefnemer: ‘Als je de gemeente vroegtijdig betrekt en echt mee laat 

denken in plaats van star vast te houden aan bepaalde uitgangspunten, leidt dat er toe dat ze 

graag met je meedenken. En als ze dan zeggen dit moet anders en je werkt het precies op die 

manier uit, kunnen ze daar niet meer op terugkomen.  

Bijlage C: Analyseschema voor interviews met initiatiefnemers  
Initiatiefnemer  

Sociale situatie  Aanvragers, leeftijd en gezinssituatie  

a) Echtpaar van 70+ met betrokken zoon van +- 30 jaar oud.  
b) Stel van 40 – 50 jaar oud zonder kinderen.  
c) Alleenstaande vrouw van 50 – 60 jaar oud met meerdere kinderen, waarvan 

zoon interesse heeft om het bedrijf op te volgen.  
d) Echtpaar van 80+ met drie kinderen (een zoon en twee dochters) 
e) Echtpaar van 50 – 60 jaar oud met drie jongvolwassen kinderen  
f) Echtpaar van 60 – 70 jaar oud met drie kinderen, waarvan zoon met partner 

interesse heeft om op locatie te komen wonen.  
g) Echtpaar van 60 – 70 jaar oud met meerdere kinderen.   
h) Echtpaar van 60 – 70 jaar oud met meerdere kinderen.  
i) Echtpaar van 40 – 50 jaar oud met drie kinderen.  
j) Echtpaar van 50 – 60 jaar oud met drie kinderen, waarvan zoon en dochter 

geïnteresseerd zijn om het bedrijf op termijn over te nemen.  
k) Echtpaar van 70 – 80 jaar oud met meerdere kinderen.  
l) Echtpaar van 50 – 60 jaar oud met vijf kinderen, waarvan een zoon een 

verstandelijke beperking heeft.   

Opvallend heden (gezinssituatie, financiële situatie etc.)  

a) X 
b) Voormalige melkveehouderij is overgenomen zonder voldoende inzicht op 

de mogelijkheden die de locatie biedt. Locatie ligt nabij natura-2000 gebied.   
c) De man van de vrouw is enkele jaren geleden plotseling overleden. Hij was 

voornamelijk agrarisch actief. Zoon die het bedrijf wil opvolgen heeft een 
hersenbloeding gekregen. Deze gebeurtenissen hebben veel impact gehad. 
Zoon lijkt op termijn, met vertraging het bedrijf alsnog over te gaan nemen.  

d) De kinderen blijken een belangrijke rol te spelen in het vinden van 
toekomstperspectief, onder meer door de hoge leeftijd van ouders. In het 
vinden van het toekomstperspectief zijn er tegenstrijdige belangen onder de 
kinderen.  

e) X 
f) Meneer heeft bestuurservaringen bij de plaatselijke ZLTO. Zoon en partner 

zijn gedurende het traject in ouderlijk huis gaan wonen. Ouders hebben 
tijdelijke woning gerealiseerd op locatie.  

g) Meneer heeft bestuurservaringen bij plaatselijke ZLTO. 
h) Meneer heeft bestuurservaringen bij plaatselijke ZLTO en LTO 
i) Meneer heeft bestuurservaringen bij plaatselijke ZLTO.  
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j) Meneer heeft bestuurservaringen bij plaatselijke ZLTO.  Kinderen denken 
actief mee in oplossingsrichtingen en zowel zoon als dochter hebben 
interesse om bedrijf op termijn over te nemen. Financieel gezien zijn er 
weinig mogelijkheden. 

k) Dochter is aangewezen als projectleider om oplossing te vinden voor locatie. 
Ouders zijn in het verleden tegengewerkt in de groei van het bedrijf in 
verband de ligging in een natuurgebied.   

l) Het gezin heeft weinig financiële mogelijkheden door gericht te zijn geweest 
op bedrijfsgroei. Hierdoor zijn ze onder begeleiding gekomen bij de bank. 
Onder kinderen zijn er geen opvolgers.   

 
Moment van aanvraag en afronding vouchertraject   

a) 5 december 2018 tot heden.  

b) 5 april 2018 t/m maart 2019.  

c) Augustus 2021 t/m februari 2022.  

d) 19 maart 2019 tot 14 juli 2020.  

e) Januari 2018 t/m maart 2019.  

f) Mei 2019 t/m september 2021.  

g) 9 juli 2018 tot 29 september 2020.  

h) 15 september 2020 tot heden.  

i) 23 april 2019 tot 5 november 2019.  

j) 13 mei 2019 tot 21 november 2019.  

k) 10 dec 2018 tot heden.  

l) 27 januari 2020 tot 7 maart 2021.  

Aard vraagstuk  Type en staat van bedrijf  

a) Twee locaties in goede staat met een gemengde agrarische functie: 
stierenhouderij, kersenboomgaard en akker- en landbouw. 

b) Recentelijk gekochte leegstaande melkveehouderij in redelijk slechte staat. 
c) Voormalige varkenshouderij, welke is omgeschakeld naar een 

bomenkwekerij. Redelijk goede staat.  
d) Zeer gedateerde en leegstaande varkensstallen uit 1990. 
e) Overgenomen agrarische locatie van ouders met vrijkomende 

mantelzorgwoning en leegstaande en gedateerde stallen. 
f) Vrijkomende melkveehouderij in goede staat. Op locatie staat als 

nevenactiviteit een zorgboerderij en recreatiewoning.   
g) Vrijgekomen melkveehouderij met twee grote stallen in goede staat.  
h) Vrijkomende biologische varkenshouderij met een grote stal in goede staat.  
i) Twee locaties met een actieve melkveehouderij in zeer goede staat en 

vrijgekomen varkensstal in slechte staat.   
j) Locatie met actieve melkveehouderij en zeer gedateerde en leegstaande 

varkensstallen.  
k) Vrijkomend landbouwbedrijf met enkele stallen en loodsen van wisselende 

kwaliteit.  
l) Vrijkomende melkveehouderij met stallen in zeer goede staat. Locatie 

bevindt zich in bebouwde kom, maar op bestemmingsplan net in het 
buitengebied.  

Ambitie oplossingsrichting bij aanvraag/ intakegesprek  

a) Stoppen met deel van agrarische activiteiten en onderzoeken welke niet-
agrarische her-invulling passend en haalbaar zou kunnen zijn.  

b) Voormalige melkveehouderij omschakelen naar een trainings- en 
coachcentrum mét en voor paarden.  

c) Mevrouw moet door onvoorziene omstandigheden (dood man en 
hersenbloeding zoon) zelf doorgaan met (agrarische) activiteiten. Ze hoopt 
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financiële slagkracht te creëren zodat ze op locatie kan blijven wonen en 
zoon binnen vijf jaar een financieel gezond bedrijf kan overnemen  

d) Varkensstallen slopen om via herbestemming zorgwoningen te realiseren.  
e) Onderzoeken wat voor herbestemming passend zou kunnen zijn voor de 

vrijkomende woning en leegstaande en gedateerde stallen. Concrete 
oplossing al voor ogen: een recreatiewoning of B&B.  

f) Stoppen met agrarische activiteiten en onderzoeken wat voor niet-
agrarische herbestemming passend en haalbaar zou kunnen zijn.  

g) Stoppen met agrarische activiteiten en onderzoeken wat voor niet-
agrarische herbestemming passend en haalbaar zou kunnen zijn.  

h) Principeverzoek is ingediend op moment van aanvraag. Ambitie is om 
bestemmingsplanprocedure te begeleiden door VABIMPULS en de 
activiteiten die er al zijn te borgen via een bestemmingswijziging.  

i) Doorgaan met agrarische activiteiten en onderzoeken welke mogelijkheden 
er liggen tot herbestemming van de leegstaande varkensstal.   

j) Doorgaan met agrarische activiteiten en leegstaande varkensstallen 
gebruiken voor een duurzame vorm van landbouw.   

k) Stoppen met agrarische activiteiten en via bestemmingswijziging een 
passende herbestemming realiseren.  

l) Overwegen om te stoppen met melkveehouderij gezien de moeilijke 
financiële situatie. Willen onderzoeken wat er mogelijk is qua her-invulling of 
omschakeling.  

Soort initiatief  Initiatief  

a) Agrarische bedrijfswoning omzetten naar burgerwoning, stallen slopen en 
agrarisch bouwvlak verkleinen om beschikbaar komende grond in te zetten 
voor natuurontwikkeling. Daarnaast een woning realiseren via Ruimte voor 
Ruimte regeling voor zoon. 

b) Voormalige melkveehouderij herbestemmen naar zorg/recreatie om 
trainings- en coachcentrum mét en voor paarden te realiseren.  

c) Bomenkwekerij doorzetten met het oog op latere opvolging door zoon. Deel 
van locatie verkopen voor het realiseren van woningen om financiële 
slagkracht te creëren.  

d)  Zeer gedateerde varkensstal slopen om woning te realiseren via Ruimte 
voor Ruimte regeling  

e) Zeer gedateerde stallen slopen en zorgwoning omzetten naar een B&B.   
f) Het slopen van de stallen en realiseren van meerdere recreatiewoningen en 

B&B kamers met gebiedsontwikkeling naar historisch landschap.  
g) Een stal herbestemmen naar een bedrijfsverzamelingsgebouw voor 

startende ondernemers en andere kleine stal gebruiken voor hobbymatig 
houden van melkvee.  

h) Agrarische functie beëindigen, stallen slopen, natuur ontwikkelen, extra 
woning creëren en al aanwezige activiteiten uitbreiden en borgen via ‘een 
gemengde functie’  

i) Varkensstal slopen om een woonlocatie te realiseren via ‘zoekgebied 
verstedelijking’  

j) De zeer gedateerde varkensstal inzetten voor de wormenkwekerij en stap 
voor stap verder uitbouwen.  

k) Agrarische activiteiten beëindigen, stallen slopen en een kleinschalige 
natuurcamping creëren.  

l) Het slopen van de melkveestal om een woon-zorg initiatief voor 
dementerende ouderen te realiseren en via het ‘zoekgebied verstedelijking’ 
woningen te bouwen. Daarnaast ook in te zetten op natuurontwikkeling en 
de aanleg van een zonnepanelen op een gedeelte van de grond. 

Resultaat Resultaat na ondersteuning VABIMPULS  

a) Ingediend en aangepast principeverzoek welke breed is afgestemd.  
b) Ingediend principeverzoek tot herbestemming in 2019. 
c) Keuze durven maken over eigen toekomst en toekomst van de locatie.  
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d) Ingediend en aangepast principeverzoek welke breed is afgestemd en waar 
ieder lig van de familie zich in kan vinden. Principeverzoek is goedgekeurd. 

e) Een ingediend principeverzoek.     
f) Er is een zeer concreet en uitgebreid businessplan ontwikkeld en meermaals 

afgestemd en ingediend als principeverzoek bij de gemeente. Langlopend 
traject: van mei 2019 tot september 2021 (VABIMPULS).  

g) Ingediend conceptaanvraag ‘omgevingsvergunning herbestemmen 
agrarische locatie’ welke is gehonoreerd. Ook: handvatten gekregen om op 
eenzelfde wijze voor de andere stal een herbestemming te vinden.  

h) Principeverzoek is op moment van aanvraag voucher goedgekeurd door de 
gemeente. Bestemmingsplanprocedure loopt nog, inmiddels wel 
sloopvergunningen ontvangen.  

i) Een goed onderzochte en doordachte keuze die past bij de omgeving en 
gezinssituatie. Uitgewerkt en ingediend principeverzoek, welke positief is 
beoordeeld door gemeente.  

j) Ontwikkelde plannen om van varkensstal een wormenkwekerij te maken. 
k) Ingediend en goedgekeurd principeverzoek door de gemeente. Benodigde 

procedures worden in gang gezet.  
l) Keuze gemaakt over toekomst melkveestal, plannen gemaakt en een hierop 

gebaseerd principeverzoek opgesteld en ingediend.  

Resultaat bij aanvang interview  

a) Principeverzoek afgewezen en VABIMPULS naderhand nogmaals 
betrokken. Resultaat op moment van interview: Heroverweging 
principeverzoek.  

b) Principeverzoek is afgewezen eind 2019. De initiatiefnemers hebben er toen 
voor gekozen om via een extern adviesbureau het vervolg vorm te geven. 
Tot nu toe zijn er nog geen vorderingen met betrekking tot herbestemming.  

c) Dezelfde situatie als na ondersteuning VABIMPULS (kortgeleden afgerond) 
d) Vergunningenprocedure opgestart door een extern bureau. Twee jaar na 

afronding voucher lijkt de gemeenteraad in te stemmen met de 
bestemmingswijziging en zal het de benodigde vergunningen verlenen.  

e) Principeverzoek afgewezen, maar dankzij juist gelegde contacten heeft 
wethouder besloten de B&B te gedogen. Op dit moment is et gezin bezig 
met het ombouwen van de mantelzorgwoning. De oude stallen zijn gesloopt 
voor kwaliteitsverbetering van de omgeving.  

f) Op dit moment bezig met de vergunningenprocedure voor de 
bestemmingsplanwijziging. Gemeente lijkt positief te gaan reageren. (24-3-
2022) 

g) Een omgetoverde melkveestal naar een al in gebruik genomen 
bedrijfsverzamelingsgebouw voor jonge startende ondernemers.  

h) VABIMPULS is op het moment van het interview nog betrokken. Het 
resultaat is hetzelfde als hierboven.  

i) Specialist is betrokken gebleven om bestemmingsplanprocedure te 
begeleiden. Resultaat hiervan is dat de gemeente via een Veegplan de 
bestemmingswijziging van de locatie hoogstwaarschijnlijk gaat 
bekrachtigen.  

j) De wormenkwekerij is op dit moment in bedrijf, wat beter gaat dan verwacht. 
Deze tak biedt een oplossing op lange termijn en eventuele mogelijkheden 
voor zoon en dochter om bedrijf op termijn over te nemen. 

k) VABIMPULS is op het moment van het interview nog betrokken. Het 
resultaat is hetzelfde als hierboven.  

l) VABIMPULS naderhand nogmaals betrokken om breed overleg te voeren 
tussen initiatiefnemer, gemeente, waterschap en bank over gemaakte 
plannen. Principeverzoek verbeterd en met benodigde onderzoeken 
ingediend en goedgekeurd door gemeente. Op dit moment laat de 
ondernemer de vergunningenprocedure doen door een extern bureau.  
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Verwachtingen a) ‘Niet verwacht dat het snel zou zijn gerealiseerd, maar drie jaar na de 
aanvraag van de voucher moet het principeverzoek nog steeds worden 
goedgekeurd.’  

b) Was graag ‘meer ontzorgd geweest door de gemeente.’ 
c) Had meer medewerking van de gemeente verwacht.  
d) Zag VABIMPULS als een kans om plannen verder te brengen, maar had een 

snellere doorlooptijd verwacht.  
e) Initiatiefneemster had bij aanvang een specialistischere deskundige 

verwacht en een andere rol van de gemeente.  
f) Bij aanvang van de voucherregeling hebben de initiatiefnemers een 

wedstrijd vanuit de gemeente gewonnen als ‘beste initiatief’ – de gemaakte 
plannen zijn toen als principeverzoek opgestuurd met de verwachting dat 
deze zouden worden goedgekeurd. Deze zijn echter afgewezen met 
verontwaardiging bij de indieners tot gevolg.  

g) Initiatiefnemers hadden geen haast, maar ‘in eerste instantie denk je er [in 
het realiseren van een herbestemming] best gemakkelijk over.’ 

h) Initiatiefnemer had niet verwacht dat de gemeente zo op de regels zou zitten 
en het traject zoveel tijd in beslag zou nemen. ‘Ze zitten heel erg op de regels 
en juridische zaken. Terwijl het in de praktijk geen verschil zou maken. Dat 
is heel vervelend, want we zitten maar te wachten terwijl we vaart willen 
maken.’ 

i) Initiatiefnemer ging zonder verwachting het vouchertraject in. ‘De uren 
werden gesubsidieerd en ik dacht ik geef mezelf gewoon eens op en we 
gaan vanaf nul af aan beginnen. We gaan gewoon eens kijken wat er op die 
locatie kan. Uitsluitend om te oriënteren.’  

j) X 
k) Ging zonder te veel verwachtingen het vouchertraject in.  
I) Had niet verwacht dat het snel gerealiseerd zou zijn. Daarbij hebben ze een 
redelijk lange tijdshorizon. ‘Maar het moet geen zeven jaar duren.’ 

Eigen rol  Rol initiatiefnemer in relatie met resultaat  

a) Afhankelijkheid van externe adviseurs door onvoldoende kennis wat 
mogelijk is en welke stappen te nemen.  

b) Kop in het zand steken: ‘Op de een of andere manier blokkeert er dan iets 
in mij als je levenswerk zo wordt tegenwerkt. Dus ik zag geen ingang meer 
op enig moment, dus ik heb me maar gericht op mijn werk en hoopte dat ze 
(de gemeente) op een gegeven moment kan waarderen wat je hier aan het 
doen bent.’ 

c) Zit in een moeilijke situatie in verband overlijden man en hersenbloeding 
zoon. Ondanks deze moeilijke situatie, probeert ze het beste eruit te halen. 
Houdt het liefste zelf het contact met de gemeente. Wil weinig uit handen 
geven.  

d)  Zoon ontlast graag zijn ouders door hoge leeftijd. Heeft meeste gesprekken 
gevoerd met VABIMPULS en ambtelijke organisaties. Trots over zijn eigen 
rol en blij met verbeterde familieomstandigheden.  

e) Initiatiefnemers zijn zeer tevreden en trots op eigen rol: ‘We zijn constant 
blijven hameren op de doorlooptijd en zijn in contact gebleven met de 
deskundige, specialisten en de gemeente. Ik heb mezelf heel veel ingelezen 
over vitaal buitengebied en we zijn altijd met zijn tweeën bij gesprekken gaan 
zitten.’   

f) Initiatiefnemer is tevreden over zijn eigen rol en hoe hij dingen heeft 
aangepakt. Geeft aan dat hij en collega boeren afhankelijk zijn van externe 
adviseurs. Veel werk uit handen gegeven of verricht op advies.  

g) Initiatiefnemer kijkt positief terug op zijn eigen rol en houding in het proces. 
Hij denkt dat dit de mate van succes heeft beïnvloed. In het begin van het 
traject dacht de initiatiefnemer nog weleens: ‘kan dat niet sneller.’ – maar 
juist door het eerste kennismakingsgesprek heeft hij de verwachtingen van 
een snelle doorloop kunnen temperen. Dit heeft de initiatiefnemer geholpen 
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om de tijd te nemen, breed te kijken en iedere oplossingsrichting te 
onderzoeken.  

h) (H) 
i) Afhankelijkheid van externe adviseurs door gebrek aan kennis over wat 

allemaal geregeld moet worden. ‘Ik heb me dan ook volledig laten adviseren 
door de adviseurs.’ 

j) Initiatiefnemers zijn trots dat ze het risico hebben durven nemen om te gaan 
voor een niet zo gebruikelijke oplossing van een wormenkwekerij. Hierbij zijn 
ze wel zeer afhankelijk geweest van een enkele specialist. ‘op zijn kennis 
hebben we voort kunnen bouwen.’ 

k) Dochter geeft aan dat ze in het traject wel wat voortvarender hadden kunnen 
zijn. ‘We hebben elke keer wel wat tijd nodig gehad om stapjes te zetten.’ 
Dochter kijkt tevreden terug op haar rol als projectleider voor de familie: ‘Ik 
snap soms wel hoe het spelletje werkt. Als mijn ouders het zouden moeten 
doen zou het botsen, dus ik weet wel hoe je er op in moet spelen. Ik merk 
als je meebeweegt maar wel blijft op de standpunt krijg je veel voor elkaar.’ 

l) Initiatiefnemer is tevreden over zijn eigen rol. Ze hadden duidelijk voor ogen 
wat ze wilden en zijn sturend geweest in het proces. Geeft wel de 
afhankelijkheid van adviseurs aan: ‘Wij [boeren] hebben gewoon weinig tot 
geen kennis wat er allemaal bij komt kijken en hoe je de ambtelijke weg moet 
bewandelen. We zijn dus wel echt aangeschreven tot die adviseurs en dan 
moet je maar net een goede hebben.’ 

Houding initiatiefnemer t.o.v. ambtelijke organisaties  

a) Bij aanvang redelijk goed, maar ook verstoort door eerdere aanvaring met 
gemeente in verband met verkeerd staande palen en het opleggen van een 
dwangsom die uiteindelijk betaald moest worden. Gedurende het traject 
verder verstoord door stop op principeverzoeken en geen afstemming met 
nieuwe medewerker waardoor traject van voor af aan begon. Na meerdere 
overleggen zijn de aangepaste principeverzoeken meermaals afgewezen.  

b) Bij aanvang al zeer wantrouwend. Heeft het gevoel dat ze dingen doet die 
niet mag. Durft zich hierdoor niet te laten zien. Was graag meer ‘ontzorgd 
door de gemeente.’ 

c) Heeft meegedaan aan de laatste gemeenteraadsverkiezingen waarvoor ze 
verkozen is. Heeft het gevoel dat de gemeente haar pest met betrekking tot 
haar plannen voor de locatie. Voelt echter geen wrok richting ambtenaren: 
‘Het zijn wel aardige mensen en ik ben ook niet boos op individuele 
ambtenaren. Maar met het proces ben ik helemaal niet tevreden. Niet alleen 
ik wil duidelijkheid, maar ook de mensen die de grond willen hebben. Je krijgt 
uitstel over uitstel en dat werkt tegen.’ 

d) Bij aanvang redelijk goed, maar in het proces verstoord door ‘het constant 
krijgen van verschillende signalen’ waardoor onduidelijkheid én onbegrip 
ontstond wanneer plannen werden afgewezen. Ook verstoord door lange 
doorlooptijd: ‘Ik heb weleens een vraag gesteld aan de provincie en dat 
duurde toen acht (!) maanden. Dat lijkt wel lagere school, het was een 
antwoord van vier regeltjes.’ 

e) Bij aanvang goed, maar door ervaring van weinig medewerking vanuit 
gemeente verslechterd. ‘Je krijgt zoveel tegenwerking. Het was geen ja mits, 
eerder nee tenzij.’ 

f) Bij aanvang goed. Initiatiefnemers hebben meegedaan aan een wedstrijd 
vanuit gemeente, welke ze hebben gewonnen. Toen hebben ze veel 
medewerking vanuit de gemeente ervaren. Vanaf de eerste keer indienen 
van de plannen is deze relatie verslechterd. Ondanks winnen wedstrijd en 
zeer concreet uitgewerkt plan heeft initiatiefnemer te maken met een zeer 
lange doorlooptijd. Veel diverse en formele vragen, lage reactiesnelheid en 
geen bereidheid om op locatie te komen kijken. Hierdoor voelde 
initiatiefnemer zich niet altijd serieus genomen door beleidsmedewerker.  
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g) Bij aanvang goed en mede door de getemperde verwachtingen zijn deze 
goed gebleven. Initiatiefnemer is zich bewust van de uitdaging die er bij 
overheidsorganisaties ligt. Hij snapt waarom het soms lang kan duren.  

h) Bij aanvang van vouchertraject was er al een principeverzoek ingediend. 
Hierdoor al contact gehad met de gemeente. Dit was niet positief.  

i) Initiatiefnemer had ‘geen haast’ – wat mogelijk zijn houding positief heeft 
beïnvloed: ‘Tuurlijk heb ik weleens tegen de specialist gezegd: vraag is even 
bij de gemeente na hoelang het nog gaat duren voor ik antwoord krijg op 
deze en deze vraag. Maar het is niet dat ik veel frustratie heb gevoeld en me 
daardoor anders ben gaan opstellen.’ 

j) Goed. ‘Proces is heel soepel verlopen.’ 
k) Ouders zijn in het verleden tegengewerkt in de groei van hun bedrijf doordat 

ze in een natuurgebied liggen. Hierdoor hebben ze argwaan ontwikkeld.  
l) Goed. Proces is weleens vertraagd, maar initiatiefnemer is zich bewust van 

de taken van de gemeente. Kijkt eerder kritisch naar externe adviseurs in 
relatie met de mate van succes.  

Het proces  

Kansen in het 
proces  

a)  - Breed en bilateraal overleg met alle betrokken ambtenaren uit 
verschillende domeinen, waardoor enige duidelijkheid is geboden waar 
plannen aan zouden moeten voldoen.  
- ingezet op een oplossing die echt past bij de initiatiefnemers, de omgeving 
en die haalbaar is. 
- Na negatief collegebesluit heeft projectleider VABIMPULS de gemeente 
kunnen bewegen om principeverzoek te heroverwegen.  

b) – Gemeente toont zich wat betreft het maximaal toegestane bebouwing 
bereidwillig om mee te denken: ‘je kan uitgaan van een 10% marge voor de 
maximaal toegestane oppervlakte aan bebouwing’ 

c) – Projectontwikkelaar heeft initiatiefnemer benaderd voor de ontwikkeling 
van 22 seniorenwoningen.  
- Gemeente heeft op eerste principeverzoek gereageerd met ‘ja mits’. Er is 
mogelijk ruimte om naar elkaar toe te bewegen.  

d) - Wedstrijd bij gemeente voor duurzame initiatieven, waarbij gebruik is    
gemaakt van ondersteuning vanuit zowel gemeente als VABIMPULS. 
- Ingezet op een oplossing die echt past bij de initiatiefnemers, de omgeving 
en die haalbaar is. 

       - Houden van familiedialoog om familieomstandigheden te verbeteren.  
       - Meedenkende wethouder.  
e) - Gemeentelijke verordening biedt de mogelijkheid om een B&B te                    

ontwikkelen zonder dat hier een bestemmingswijziging voor nodig is.  
- ingezet op een oplossing die echt past bij de initiatiefnemers, de omgeving 
en die haalbaar is. 
- Bij aanvang was er een ‘hele fijne’ beleidsmedewerker die mee durfde te 
denken  

f) - Wedstrijd bij gemeente voor duurzame initiatieven, waarbij gebruik is 
gemaakt van ondersteuning vanuit zowel gemeente als VABIMPULS.  
 - Drie specialisten betrokken op het gebied van recreatie, ruimtelijke 
inpassing en financieel-economische haalbaarheid.  
 - Zeer uitgebreide en goed onderbouwde plannen: ‘rekening gehouden met 
het landschap, historie, omgeving, de recreatiedoelstellingen van de 
gemeente, onze eigen toekomstplannen. Er is echt aan alles gedacht.’  
 - In lijn met het beleid en het bestaande bestemmingsplan zijn de plannen 
uitgewerkt. Afgestemd met provincie wat er mogelijk is.  
- Locatie bevindt zich binnen ‘zoekgebied verstedelijking.’ 
- Wethouder is later in het proces betrokken. Hij heeft meerdere bilateraal 
overleggen ingestoken met de betreffende beleidsmedewerker en 
omgevings- en milieudiensten.  
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g) – Cimbysessie voor ideeënvorming en betrekken brede omgeving bij 
plannen.  
- Ingezet op een oplossing die echt past bij de initiatiefnemers, de omgeving 
en die haalbaar is. 
- ‘Voorlopig positief oordeel’ ontvangen, waardoor initiatiefnemer door kan 
met het verder uitwerken en realiseren van zijn plannen.  

h) – ‘gemengde functie’ als herbestemming biedt mogelijkheden in 
gemeentelijke regelgeving en voor opties in de toekomst.  
- Wethouder is later in het proces op locatie komen kijken. Hierna volgde de 
sloopvergunning vrij snel.   

i) – Alle mogelijkheden onderzocht met betrekking tot een passende 
herbestemming  
- Ingezet op een oplossing die echt past bij de initiatiefnemers, de omgeving 
en die haalbaar is.  
- Uitgewerkte plannen zijn eerst verkend met de gemeente. Hieruit volgde 
de conclusie om de BIO-regeling te gebruiken om een woning te realiseren 
en nieuwe natuur aan te leggen. Hierop gebaseerde principeverzoek is vrij 
snel goedgekeurd.   
- Via een Veegplan zal de gemeente meerdere bestemmingswijzigingen 
behandelen.   

j) – Ingezet op een oplossing die echt past bij de initiatiefnemers, de omgeving 
en die haalbaar is gebleken, ondanks de risicovolle keuze wat betreft het 
opzetten van een wormenkwekerij.  
- Initiatiefnemer heeft veel informele contacten binnen de gemeente.  
- Initiatiefnemer heeft voorafgaand aan VABIMPULS zijn omgeving al 
betrokken en ingelicht in de vorming van plannen.  
- Het gaat om een agrarische her-invulling waardoor er geen 
bestemmingsplanwijziging hoeft doorgevoerd te worden. De oplossing past 
binnen alle regels van de gemeente en rechten die de initiatiefnemers al 
hadden.  

k) – Meedenkende gemeente. Wethouders zijn op locatie komen kijken en 
toonden ‘hun menselijke kant.’ – dit heeft voor de dochter veel goeds 
gedaan.  
- Het aanstellen van dochter als interne projectleider.  

l) – Locatie bevindt zich in bebouwde kom, maar in het bestemmingsplan in 
het buitengebied. Dit biedt een kans voor een niet-agrarische her-invulling.  
- Vroegtijdig contact gelegd met omgevingsspecialist van gemeente om te 
verkennen hoe het plan valt en wat de mogelijkheden zijn.  
- Principeverzoek ingediend met expliciete benoeming om verder in gesprek 
te gaan over plannen. Gemeente heeft toegezegd om ‘informeel te reageren, 
zodat de initiatiefnemers weer (snel) verder kunnen.  

Knelpunten in het 
proces  

a) - Stop bij gemeente om tot nader order geen principeverzoeken te 
behandelen in verband met capaciteitsprobleem. 
- Ondanks verschillende afstemmingen en verzoeken van gemeente om 
plannen aan te passen, zijn plannen steeds afgewezen. 

b) - Weinig kennis bij initiatiefnemers over wereld van beleid en regelgeving. 
‘Gemeente houdt geen rekening met deze moeilijke materie voor een 
buitenstaander.’ 
- Locatie is gelegen nabij een natura 2000 gebied, wat de mogelijkheden tot 
vergunningenverlening met betrekking tot het aantal te houden paarden zeer 
beperkt.  
- Standpunt van gemeente over maximaal toegestane bebouwing en het 
slopen van stallen. Dit terwijl initiatiefnemers asbest kortgeleden hebben 
laten verwijderd en stallen verder willen opknappen.  
- Weinig mogelijkheden tot natuurontwikkeling door aanwezigheid van 
verpachter van grond.  

c) – Trage reactiesnelheid van gemeente op vragen vanuit initiatiefneemster. 
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- Ruimte die de gemeente biedt voor de ontwikkeling van 13 sociale 
huurwoningen blijkt financieel onhaalbaar voor zowel initiatiefneemster als 
de projectontwikkelaar.  

d) – Verschillende signalen vanuit gemeente over haalbaarheid van plannen.  
- Verschillende tegenstrijdige belangen bij kinderen over oplossingsrichting. 
- Trage reactiesnelheid en lange doorlooptijd.  
- ‘Haast’ bij initiatiefnemer door hoge leeftijd van ouders en negatieve 
ervaringen met zeer verouderde en onverzekerde stal.   
- Geen bereidwilligheid bij beleidsmedewerker om op locatie te komen kijken 

e) - Regels omtrent een B&B laten het niet toe dat er een keuken in de woning 
zit. Standpunt van de gemeente was dat keuken gesloopt moest worden 
omdat de woning anders alsnog gebruikt kan worden voor 
woonbestemming.  
- Veel uitstel bij gemeente. Trage reactiesnelheid.  
- Vertrekkende beleidsmedewerker, waardoor een onervaren medewerker 
het over heeft genomen. Dit leidde tot veel miscommunicatie.  

f) – Ondanks winnen van wedstrijd en te horen hebben gekregen dat het plan 
‘er met kop en schouders bovenuit stak’ – is het verzoek tot 
bestemmingsplanwijziging de eerste keer afgewezen.  
- Veel diverse en formele vragen door beleidsmedewerker. Voelde zich niet 
serieus genomen.  
- Geen bereidwilligheid bij beleidsmedewerker om op locatie te komen 
kijken. ‘Ik kijk wel op Google Maps’ 

g) X (geen knelpunten ervaren). 
h) – Veel afstemmingen nodig met gemeente en betrokken 

beleidsmedewerkers. 
- Gemeente kijkt heel erg naar juridische zaken, minder naar de praktijk.  
- De betreffende gemeente heeft ‘extreme’ regelgeving; LIR en GREX.  

i) – Veel afstemmingen nodig geweest met provincie over te ontwikkelen 
natuur. ‘Het ging op een gegeven moment om een paar euro’s en meters.’ 

j) – Risico’s door afhankelijkheid van één enkele specialist op het gebied van 
wormenkweken. Markt is in ontwikkeling, weinig afnemers, beperkte kennis  
- Mede door beperkte financiële middelen is een hoge factor arbeid nodig 
om plannen te realiseren. Realisatie moet in kleine stapjes.  

k) – Ouders vinden verandering moeilijk en nemen graag zelf de beslissingen.  
l) – Breed overleg nodig met betrokken partijen; gemeente, provincie, 

waterschap en bank.  
- ‘Vorig jaar met kerstmis was er enige vertraging door verschillende 
afzeggingen vanuit de provincie. Toen is het een paar maanden 
opgeschoven, maar eigenlijk is het verder goed doorgelopen.’ 

Onderscheidende 
elementen  

a) Continuering van ondersteuning VABIMPULS door projectleider.  
b) X 
c) X 
d) X 
e) X 
f) Inspanning van wethouder heeft er toe geleidt dat er meerdere bilaterale 

overleggen hebben plaatsgevonden, waarna het principeverzoek is 
goedgekeurd.   

g) Cimbysessie en verwachtingenmanagement door deskundige.  
h) Inspanning van de wethouder hebben er toe geleidt dat sloopvergunningen 

zijn toegekend. Continuering van ondersteuning VABIMPULS door 
projectleider. 

i) X 
j) Vroegtijdig communiceren van plannen met personen uit omgeving en 

binnen gemeente.  
k) Continuering van ondersteuning VABIMPULS door projectleider. 
l) Continuering van ondersteuning VABIMPULS door projectleider.  
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Betrokkenheid van omgevingsspecialist bij gemeente die dient als eerste 
aanspreekpunt voor initiatiefnemers.  

Verbeterpunten  Uitvoering voucherregeling/ versnelling van proces  

a) X 
b) Bij frequenter contact tussen VABIMPULS en initiatiefnemers had de tijd 

effectiever kunnen worden benut. ‘Als er een langere tijd overheen was 
gegaan, dan moest je toch weer dingen ophalen en herhalen. Dat kost tijd 
en dat is jammer.’ 

c) In de zoektocht naar de mogelijkheden had initiatiefneemster graag wat 
meer ondersteuning vanuit VABIMPULS ervaren: ‘er is meer gepraat over 
wat ik zou willen en hoe ik dat voor elkaar kan krijgen, terwijl mijn zicht op de 
mogelijkheden beperkt is. Als ik meer duidelijkheid had gekregen wat de 
mogelijkheden zijn, had ik beter kunnen kiezen.’ 

d) ‘Misschien moet de gemeente en provincie meer vergaderen met 
VABIMPULS. Het proces moet echt minder stroperig.’ 

e) ‘Het lijkt me goed als VABIMPULS om de tafel kan zitten (huiskamergesprek) 
met de gemeente en betrokken ambtenaren met de aanvrager en eventueel 
een extern deskundige of specialist. Zo zouden zaken eerder en 
gemakkelijker kunnen worden afgestemd en kan ruis worden weggenomen.’ 

f) ‘We vinden het makkelijker praten op locatie en als je het een keer gezien 
hebt.’ 

g) ‘Ik heb geen verbeteringen voor VABIMPULS, want daar ben ik louter positief 
over. De gehele ondersteuning hebben we als prettig en als een echte 
meerwaarde ervaren.’ 

h) Initiatiefnemer heeft geen verbeterpunten voor VABIMPULS. Wel had hij 
graag een meer meedenkende rol van de gemeente ervaren. ‘Ik moest van 
de gemeente een extern bureau inschakelen voordat ze mijn plan pas in 
behandeling wilden nemen. Ik had graag wat snelle feedback willen hebben, 
zodat ik weer verder kon. Nu moest ik kosten maken en lang wachten.  

i) ‘Maak van sommige trajecten in een ver stadium een soort van pilot. Dat je 
van regels af kunt wijken, zónder dat je zegt dit kan in iedere casus.’ 

j) X 
k) De initiatiefneemster had graag vanuit VABIMPULS meer tijd besteed gezien 

aan het houden van familiedialoog. ‘blijf in het tweede deel ook het 
familietraject uitvoeren.’ Wat betreft verbeterpunten voor de gemeente had 
ze graag meer openheid of uitleg willen hebben waarom ze bepaalde vragen 
stelden.  

l) X 
Tips en aanbevelingen voor andere initatiefnemers 

a) ‘Concreter voor een bepaalde richting kiezen en eerder contactnemen met 
de gemeente.’ 

b) X 
c) ‘Wij moeten zelf de vraag stellen en heel proactief zijn. De gemeente geeft 

termijnen waarin wij moeten antwoorden, maar overschrijdt haar eigen 
termijn om te reageren.’ 

d) ‘Ik zou iedereen aanraden om gespreksverslagen te maken van ieder 
contact met de gemeente en provincie. Er worden weleens dingen 
toegezegd of beloftes gemaakt, die later niet kunnen worden nagekomen. 
Zo heb je die afspraken zwart-op-wit en kan je ergens op terugvallen.’ 

e) X 
f) ‘Ik zou vanaf het begin blijven hameren. We zijn in het proces weleens 

bestraft op onze goedheid. De gemeente geeft een termijn waarbinnen ze 
gaan reageren, dus dan wacht je rustig af. Later merkten we dat ze deze 
beloftes niet altijd nakomen en toen zijn we er strakker op gaan zitten. We 
merkten dat ze de harde schreeuwers voorgang geven. Het is erg dat het zo 
moet gaan.’ 
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g) ‘Ik denk dat je als initiatiefnemer niet direct voor één oplossing moet gaan en 
breed moet blijven kijken. Niet zo van ik wil een huis bouwen en dat is het 
dan ook. Het gaat om de ontwikkeling van de gehele locatie. Neem daar de 
tijd voor, betrek je omgeving en verwacht niet dat je binnen één jaar klaar 
bent. Dat hoeft ook niet als het gaat om een duurzame oplossing voor de 
langere termijn.’ 

h) X 
i) X 
j) ‘Communiceer je plannen in een vroeg stadium naar de omgeving en de 

gemeente, zodat zij op de hoogte zijn van je plannen en er bij een eventuele 
aanvraag niet als een verassing komt.’ 

k) ‘Je moet vanuit je eigen USP werken. Wat zijn kansen en mogelijkheden 
voor dat bedrijf. Iedereen begint een B&B of iets met recreatie. Je kan aan 
mij wel merken dat dit mijn passie is. Het is belangrijk dat de oplossing past 
bij de mens, dus ga niet iets doen wat je niet wilt. Ik denk dat het goed is om 
de eerste fase heel goed te doen. Als die mogelijkheden er niet zijn ga je 

dan toch kijken. 
l) ‘Bij indiening van het principeverzoek hebben we expliciet benoemd dat we 

graag in gesprek gaan om de mogelijkheden te verkennen van de huidige 
plannen die er liggen. We hebben toen ook extra goed benoemd dat het 
geen harde plannen zijn en dat we de gemeente graag betrekken en samen 
kijken wat er mogelijk is. ‘Als je de gemeente vroegtijdig betrekt en echt mee 
laat denken in plaats van star vast te houden aan bepaalde uitgangspunten, 
leidt dat er toe dat ze graag met je meedenken. En als ze dan zeggen dit 
moet anders en je werkt het precies op die manier uit, kunnen ze daar niet 
meer op terugkomen.’ 

VABIMPULS  

Rol VABIMPULS Meerdere diverse rollen per casus:  

• 11 x Procesbegeleider (A, B, D, E, F, G, H, I, J, K, L) 

• 8 x Sparring partner (C, F, G, H, I, J, K, L) 

• 10 x Specialistische kennis (A, B, D, E, F, G, H, I, J, L) 

• 3 x Creatief mee-/ tegendenker (F, H, L) 

• 3 x Maatschappelijk werker/ mediator (C, D, K) 

Tevredenheid 
ondersteuning  

• 8 x Zeer tevreden (A, D, F, G, H, I, K, L) 

• 2 x Tevreden (B, J) 

• 1 x Neutraal (C) 

• 1 x Kritisch (E) 

• 0 x Ontevreden   

Meerwaarde 
VABIMPULS 

a) In contact komen met juiste personen binnen gemeente. Gesprekken voeren 
en begeleiden.  

b) Fijne partner om plannen verder te kunnen brengen. Zowel deskundige als 
specialist is zeer deskundig en sociaal. In contact komen met juiste personen 
binnen gemeente.  

c) Fijne (gesprek)partner om situatie te bespreken en te zoeken naar 
oplossingen.  

d) ‘VABIMPULS was gewoon heel goed. De deskundige was een hele aardige 
vrouw, behulpzaam en meedenkend.’ – Aandacht besteed aan 
familiedialoog. Meerwaarde zit ‘m vooral in de mediatorrol, waardoor 
consensus is bereikt binnen de familie over de oplossingsrichting.  

e) In contact komen met de juiste personen binnen gemeente (op momenten 
dat het vast leek te lopen).  

f) De deskundige werd als zeer betrokken en deskundig ervaren. Heeft veel 
kennis over beleidsregels en wist de juiste contacten binnen de gemeente te 
leggen.  
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g) Begeleiding in het oriëntatieproces: ‘De deskundige zorgt er echt voor dat je 
er niet met oogkleppen op ingaat en breder blijft kijken’  

h) Begeleiding in bestemmingsprocedure ‘Hij [de projectleider] kan er echt druk 
op zetten en heeft het overzicht hoe Brabantse Gemeenten te werk gaan. 
Hij heeft echt heel veel kennis’ 

i) Het verkennen van alle kansen en mogelijkheden in het oriëntatieproces. 
Daarna inzet van specialistische kennis.  

j) Het verkrijgen van duidelijkheid over de (on)mogelijkheden met betrekking 
tot her-invulling van leegstaande stallen. Deskundige was zeer sociaal en 
durfde initiatiefnemers te wijzen op mogelijke risico’s van hun keuze. Daarna 
inzet van specialistische kennis (over kweken van wormen) en 
procesbegeleiding in gesprekken tussen specialist en initiatiefnemers. ‘De 
deskundige was er om structuur aan te brengen in het gesprek, waardoor 
we het meeste resultaten uit de contactmomenten konden halen.’ 

k) Netwerk van personen binnen gemeente en inschakelen juiste specialisten. 
‘Voortduwende rol, procesbewaker en regievoerder.’ 

l) In contact komen met juiste personen binnen gemeente. Het hebben van 
naamsbekendheid van VABIMPULS bij Brabantse gemeenten. ‘Zowel de 
deskundige, specialist en in een later stadium de projectleider van 
VABIMPULS hebben allen goed werk verricht en een stapje extra willen 
zetten om de plannen verder te brengen.’ 

Verschillen met 
marktpartijen 

a) X 
b) Ja.  
c) Ja, al was dit bij aanvang niet duidelijk voor de initiatiefneemster. Ze vindt 

het moeilijk om te praten over sociaal-emotionele zaken. Hier besteedde 
VABIMPULS als eerste aandacht aan. Had graag meer duidelijkheid 
gekregen in de mogelijke oplossingen (wat een externe partij vaak direct 
doet.) 

d) Ja. ‘Echt de mediatorrol’ 
e) Ja, al was dit bij aanvang niet duidelijk voor de initiatiefneemster. Had een 

adviseur verwacht met meer specifieke kennis over omgevingsrecht e.d. 
f) X 
g) Ja. Bij aanvang is door de deskundige zeer goed uitgelegd wat de 

ondersteuning van VABIMPULS inhoudt en wat de initiatiefnemer kan 
verwachten. ‘Dan kom je toch in een heel traject waar je echt aan het denken 
wordt gezet. Het is niet zo van hey deskundige, regel dit is even voor mij.’ 

h) Ja. Marktpartij die het principeverzoek heeft ingediend heeft ‘teksten van 
initiatiefnemer één op één overgenomen.’ Er is geen breed-diep-rond 
gesprek gehouden.  

i) Ja. Fijn om iemand te hebben om buiten de gebaande paden te kijken: ‘Dat 
was juist goed, want het plan was om gewoon vanaf nul af aan te beginnen 
en alle opties en kansen te ontdekken. Dan kan je wel iemand van je eigen 
gelederen zoeken, maar dan blijf je vaak toch in hetzelfde patroon hangen. 
Dus ik denk dat dat juist heel goed geweest is.’ 

j) X 
k) X 
l) Denkt van wel: ‘Ik praat niet uit ervaring omdat ik nooit andere externe 

adviseurs heb betrokken, maar ik kan me wel voorstellen dat de 
adviesbureaus commerciële belangen nastreven en dat, ook al zou het niks 
worden met het initiatief, ze toch wel betaald krijgen. Dat verschil is er zeker.’ 

Ambtelijke organisaties 

Rol gemeente  Rol in proces: De rollen van de overheid volgens NSOB 

• Rechtmatige rol; hiërarchisch, uitvoering wet- en regelgeving, bewaken 
rechten, plichten en procedurele zorgvuldigheid.  

9 x (A, B, C, D, E, F, H, J, L): Met name beleidsmedewerkers die plannen toetsen 
aan bestaand beleid en regelgeving en daarbij veel diverse vragen kunnen 
stellen.   
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• Presterende rol; Prestatiesturing en marktdenken (overheid als bedrijf, 
burger als klant).  

0 x (X): Deze overheidsrol komt niet of in zeer beperkte mate voor bij Brabantse 
gemeente in de onderzochte casussen.  

• Netwerkende rol; Overheid is sturend en gericht op samenwerking met 
andere partijen. Horizontale samenwerking. Onderhandelen en 
compromissen sluiten.  

7 x (D, E, F, G, I, K, L): Met name wethouders die bereid zijn om naar de 
initiatiefnemer te luisteren, in gesprek te gaan en mee te denken wat hij zou 
kunnen betekenen om het proces te versnellen. In sommige gevallen ook 
meedenkende beleidsmedewerker.  

• Responsieve rol; Initiatief komt van onderop. Netwerksturing. Ruimte en 
ondersteuning bieden aan maatschappelijk initiatief.  

2 x (D, F): In de vorm van een wedstrijd voor duurzame initiatieven waarbij 
ondersteuning wordt geboden aan het maatschappelijk initiatief.  
Tevredenheid initiatiefnemer 

a) Niet tevreden over rol gemeente. 
b) Niet tevreden over rol gemeente.  
c) Niet tevreden over proces binnen gemeente. ‘Je krijgt uitstel over uitstel en 

dat werkt tegen.’ 
d) Niet tevreden over rol gemeente.  
e) Niet tevreden over rol gemeente. ‘Zeer terughoudend, weinig medewerking.’  
f) Niet tevreden over beleidsmedewerker: ‘Ik voelde me niet altijd serieus 

genomen. Stelde veel vragen die nergens op sloegen en wilde niet op locatie 
komen kijken.’ 

g) Tevreden over soepel verlopen proces en rol van gemeente daarin.  
h) Niet tevreden over rol van gemeente. ‘Ze zitten heel erg op de regels en 

juridische zaken. Terwijl het in de praktijk geen verschil zou maken’ 
i) Tevreden over meedenkende rol van gemeente.  
j) Tevreden over goed verlopen proces in afstemmingen met gemeente.  
k) Tevreden over meedenkende rol van gemeente.  
l) Tevreden over meedenkende en constructieve houding van gemeente.  

Rol provincie  a) Niet genoemd.  
b) Niet genoemd. 
c) Niet genoemd. 
d) ‘De provincie moest beoordelen of in het buitengebied gebouwd kan worden 

en onder welke voorwaarden. De provincie wilde in eerste instantie een 
minder groot bouwoppervlak, terwijl er een factor zeven aan stallen zouden 
worden afgebroken. Toen ging het om een kleiner bijgebouw, daarna om de 
locatie van het bijgebouw en vervolgens om de voorgevel. Er werden 
constant extra voorwaarden gesteld.’ 

e) Niet genoemd.  
f) Meerdere malen met provincie overlegd over bouwen recreatiewoningen 

buiten bouwblok. ‘Dit heeft de deskundige onderzocht en is er na afstemming 
met de provincie gezegd dat recreatie geen grenzen kent en er zoveel mag 
worden gebouwd als het gebied toelaat.’ 

g) Niet genoemd. 
h) Niet genoemd. 
i) ‘Na het principeverzoek moesten we van alles aanleveren, zoals een 

grondonderzoek, bodemonderzoek en akoestisch onderzoek, dat begrijp ik 
allemaal wel. Maar doordat we gebruik maakten van de BIO-regeling, 
moesten we dezelfde waarde aan natuur laten ontwikkelen, als dat we 
zouden bouwen. Toen kwamen we op het punt dat het meewerken en 
meedenken vanuit de provincie wel heeft gewrongen. Het ging op een 
gegeven moment om een paar euro’s en meters.’ 

j) Niet betrokken geweest aangezien het gaat om een agrarische her-invulling 
waarvoor geen bestemmingsplanwijziging hoeft worden doorgevoerd.  
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k) Niet genoemd.  
l) De provincie heeft in samenwerking met gemeente bepaald om locatie in 

‘zoekgebied verstedelijking’ te plaatsen, waardoor plannen financieel 
haalbaar werden. Er hoeft hierdoor namelijk geen Ruimte voor Ruimte titel 
te worden aangekocht.  

Rol waterschap  a) Waterschap is in het begin betrokken geweest om te onderzoeken of zij 
grond zouden willen kopen voor natuurontwikkeling. Dit heeft enkel een 
GOB-taxatie opgeleverd.  

b) X 
c) X 
d) X 
e) X 
f) X 
g) X 
h) X 
i) X 
j) X 
k) Waterschap is betrokken bij de ontwikkeling van natuur en eventuele 

aanschaf van gronden.  
l) Waterschap is betrokken bij de ontwikkeling van zonnepanelen en 

ontwikkeling van natuur. Dit element binnen het plan is door de 
initiatiefnemer op de lange baan geschoven. 

 

Bijlage D: Interviewtranscript – projectleider VABIMPULS  
Interview met Peer Verkuijlen, 7 maart 2022.  

Jelle: Ik wil het graag hebben over het begin, toen VABIMPULS is opgericht ging dat gepaard 

met een verwachting. Wat was toen de verwachting hoeveel voucheraanvragen er zouden 

komen? Was daar al een beeld van?  

Peer: Nee, er was niet echt een beeld bij. Op dat moment was er niet echt een beeld bij. Er 

was een budget en daarbinnen was ruimte voor een zestigtal vouchers om mee te starten. De 

start was in zekere zin ook redelijk abstract. De aanleiding was de vraag ‘waarom blijven 

zoveel stallen leeg staan en waarom gebeurt er niks?’ – terwijl er in de praktijk natuurlijk wel 

wat gebeurde, in die zin dat er wel aandacht voor was vanuit gemeenten, eigenaren, 

adviesbureaus, maar dat liep allemaal vast. Dus in feite kwam daar geen oplossing uit voort. 

Daar kwam de vraag uit naar voren of dat het niet op een andere manier aangepakt zou kunnen 

worden en dat is eigenlijk de manier waar VABIMPULS mee is begonnen.  VABIMPULS is als 

naam gekozen om de aanpak en werkwijze naar buiten te kunnen uitdragen. Het ging om 

vrijstaande of vrijkomende agrarische bedrijfslocaties, ofwel VAB’s – en daar zou een impuls 

aan gegeven moeten worden om de eigenaar in beweging te kunnen krijgen. Het inzetten van 

de voucher is erop gericht, om de eigenaar/ ondernemer uit te dagen en uit te nodigen toch 

stappen te zetten en niet stil te blijven zitten.  Stilzitten betekent niet dat ze niks gedaan 

hadden, in ieder geval de meesten niet, die waren wel degelijk weleens bezig geweest en 

hadden zelf dingen bedacht, of een adviseur van een bureau had dingen bedacht, wat ze 

graag zouden willen maar wat meestal niet kon. En vaak ging het zo dat die vraag nogmaals 

bij de gemeente werd neergelegd, al dan niet via een ander adviesbureau, terwijl het antwoord 

toch hetzelfde zou blijven.  Ook om die reden zijn eigenaren stil gaan zittenen af gaan wachten.  

Jelle: Precies, precies.  
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Peer: Mede daarom blijft er zoveel leegstand bestaan. VABIMPULS moest dan ook zeker niet 

hetzelfde gaan doen als wat al gebeurd was, zogezegd weer een adviseur sturen die gaat 

vragen aan de boer wat die zou willen? – dat die boer weer hetzelfde antwoord geeft, we naar 

de gemeente gaan om weer hetzelfde antwoord te horen, want ik bedoel waarom zou op 

dezelfde vraag een ander antwoord komen? – dus het moest echt op een andere manier 

aangepakt worden. Mijn verwachting was om in een periode van ongeveer een jaar met zo’n 

zestigtal situaties aan de slag te gaan en als we die verder zouden kunnen brengen dan 

kunnen we misschien kijken waar loopt het nou op vast, wat zijn dingen die niet goedgaan? 

Waarom gaan die niet goed? Waar ligt dat aan? Ligt dat bij de eigenaar, ligt dat bij het proces, 

de gemeente, de regelgeving? Nu zijn we inmiddels vijf jaar verder. Met honderden aanvragen 

en een grote groep deskundigen en specialisten. Dat had ik niet verwacht.  

Jelle: Hoe komt het dat je je verwachtte één jaar bezig te zijn en nu toch vijf jaar bezig bent?  

Peer: In de praktijk blijkt één jaar wel kort te zijn. Om de problematiek helder te krijgen was 

ook wel meer tijd nodig. Tegelijkertijd bleek er ook behoefte te zijn aan zo’n voucher voor het 

inzetten van een onafhankelijke deskundige én eventueel een specialist erbij in een latere 

fase. Reden voor de provincie om vanwege die behoefte ermee door te gaan. Het initiatief met 

vouchers is tweeledig namelijk degene die zich aanmelden we zo goed mogelijk proberen te 

helpen, dat zijn we verplicht, maar tegelijkertijd is het ook bedoeld dat we hiermee ervaring 

opdoen, zien waar gaan dingen nou niet goed en wat kunnen we daarvan leren? – Als project 

zou het kunnen stoppen en aan de overheden, gemeenten, provincie, adviesbureaus, 

belangenorganisaties, enz., aangeven wat we er van kunnen leren. Maar ook bestuurlijke en 

politieke ontwikkelingen spelen een rol. Vanuit de provincie werden strengere maatregelen 

genomen ten aanzien van de bestaande veehouderijbedrijven. Wat VABIMPULS zou kunnen 

bieden naast deze maatregelen is een service die de provincie wil bieden om boeren te 

ondersteunen. Dat is op zich prima, maar eigenlijk is dat er bijgekomen en ingeslopen omdat 

er strengere regels kwamen en de provincie vond dat naast die strenge regels ze de mensen 

moesten aanbieden om te helpen en te ondersteunen. Dat doen we graag als VABIMPULS, 

maar dan ben je dus wel veel langer bezig met steeds meer klanten, wat eerst met zestig á 

zeventig begon, zijn we nu boven de zevenhonderd.  

Jelle: Inderdaad.  

Peer: Het is ook niet onlogisch natuurlijk en ik zag uiteraard ook de problematiek op het 

landelijk gebied, met name het stukje verpaupering en de kwaliteitsslag die nodig was, zeg 

maar een transitie die nodig is. Met VABIMPULS  dragen wij daar natuurlijk in belangrijke mate 

aan bij. Het landelijk gebied gaat me ook aan het hart en het is ook mijn persoonlijke 

overtuiging dat er meer te bereiken is.  Niet dat de adviesbureaus en gemeenten het allemaal 

zo verkeerd deden, het is wel duidelijk dat er in de praktijk een enorme problematiek ligt.   

Jelle: Oké, inderdaad. Waarom denk je dat het maatschappelijke middenveld, dus die 

adviesbureaus, die er waren en er nog steeds zijn, die de eerste problematiek probeerden op 

te lossen en de eigenaren/ ondernemers te ondersteunen, waarom die niet aan behoefte 

konden voldoen? Want ik bedoel, zij zijn dan toch ook tegen die problematiek aangelopen?  
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Peer: Dat klopt.  Altijd wel even opletten wat ik zeg, maar ik vind wel dat ik dit kan zeggen. 

Adviesbureaus zijn er in principe voor de klant, maar die zijn er natuurlijk ook een groot 

gedeelte voor zichzelf.  

Jelle: Zeker, er zit bij zulke bedrijven natuurlijk een winstoogmerk aan.  

Peer: Precies, uiteindelijk proberen ze natuurlijk de klant zoveel mogelijk te pleasen. Het 

moeilijke en kritische gesprek blijft dan achterwegen of besteden ze te weinig aandacht aan, 

want ze willen de klant houden.  

Jelle: Ja, ze willen een hoge tevredenheid hebben.  

Peer: Inderdaad. Dus als ze bij VABIMPULS komen met de vraag ik heb een plan, kun je me 

helpen en ik zeg tegen jou meteen van: joh, dat gaat niet lukken, is niet realistisch en haalbaar, 

dan zegt de klant tegen jou wat heb ik aan jou als adviseur. Ik vertel het even kort door de 

bocht, maar zo zit het wel in elkaar. En daarnaast zijn de meeste bureaus heel 1-dimensionaal 

bezig en besteden ze veel aandacht bijvoorbeeld de fysieke situatie of aan de financiële 

situatie. Vanwege belangen van financierders of voerleveranciers is de vraag of adviezen altijd 

in het belang zijn van de boer. Dan is het advies wat ze ‘het beste kunnen doen’ niet altijd 

onafhankelijk bekeken.  Het gaat vaak over de materie en niet over, zeg maar, het leven. Wat 

betekent het om andere keuzes te moeten maken, wat doet dat met de privé situatie, de 

partner, het gezin en met de boer zelf?  Vragen die op tafel komen zijn eerder; hoe zit het 

sociaal in elkaar met ons? Leven wij wel gelukkig? Als ik tien jaar verder kijk ‘hoe zou ik dan 

willen leven?’ Dus veel meer naar de immateriële kant kijken dan alleen naar hun bedrijf en 

daar komen de adviesbureaus door de bank genomen, sommige wel, maar de meesten niet 

aan toe. Dat doen ze niet, dat is ook lastig. Je komt soms toch heel dichtbij mensen met hun 

privé en persoonlijke sociaal-emotionele omstandigheden. Daar komen we als VABIMPULS 

zijnde ook achter, degene die goed doorvragen op dat soort dingen, dan komen er vaak ook 

veel emoties boven.  

Jelle: Dat kan ik me voorstellen.  

Peer: Dat is ook logisch in een mensenleven, dingen die gebeurd zijn, hebben keuzes in het 

leven bepaald en zullen ook bepaalde keuzes voor en in de toekomst bepalen. Er is een kind 

overleden, of verongelukt, een partner overleden etc. en dat komt helaas regelmatig voor, 

bepalen de keuzes in het leven. Maar ook ervaringen met varkenspest, het ruimen van vee 

e.d. hebben er in het verleden flink ingehakt. En in sommige gevallen, dat komt ook voor, wordt 

er niet over gepraat en onder tafel gehouden, kunnen ze er niet over praten en wordt dat 

gedrag vooral omgezet om over de materie te praten en niet over de gevoelens. In sommige 

gevallen vinden mensen dat vervelend, maar vaak ook, komen ze er mee los en vinden ze 

toch bevrediging dat er over gepraat kan worden.  

Jelle: Ja zeker. En het is dan ook heel belangrijk dat je daar aandacht aan besteed, omdat 

wat je zegt, die geschiedenis bepaalt dus ook de keuzes en die moet je dus ook meenemen 

om een duurzame oplossing te kunnen behalen.  

Peer: Ja precies. Dat hebben wij met VABIMPULS natuurlijk heel sterk, we willen inzetten op 

oplossingen die bij de mens horen. Kijk bijvoorbeeld jij en ik kunnen met een bedrijf willen 
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stoppen en huizen willen bouwen of een camping willen beginnen, of weet ik wat. Maar 

mogelijk is dat helemaal niet voor ons allebei geschikt. Voor een van ons misschien wel, we 

zoeken dus vooral dingen die bij de mens passen en dan kom je automatisch op de 

gevoelskant, die belevingskant in plaats van alleen de materiële kant.  

Jelle: Dus inderdaad, die adviesbureaus kijken vooral naar locatie en wat daar het beste past, 

op financieel en fysiek vlak, maar minder, wat net zo of misschien wel belangrijker is, past het 

bij de persoon ook.  

Peer: Precies. En hoe kan die daar verder mee leven.  

Jelle: Stel nou dat VABIMPULS in 2017 niet was opgestart, hoe had de praktijksituatie er dan 

op dit moment uit gezien volgens jou in het buitengebied? 

Peer: Er is bij VABIMPULS nog niet echt heel veel afgerond, met daadwerkelijk bereikte 

resultaten wat ook zichtbaar is. Maar het is wel zo dat veel initiatieven op gang gebracht, veel 

initiatieven zijn vertaald naar plannen, liggen bijvoorbeeld bij gemeenten. Sommigen zijn al 

inderdaad met de uitvoering bezig. Nou eigenlijk kun je met zekerheid zeggen, dat geldt niet 

voor zevenhonderd situaties, maar wel voor honderden dat zij niet verder gekomen waren als 

VABIMPULS er niet zou zijn geweest. Dus dat er bij honderden, de status quo nog steeds zou 

bestaan. Terwijl er nu wel beweging is, terwijl er nu nagedacht wordt, terwijl er processen zijn 

gestart, terwijl er nu ook over perspectieven gesproken wordt. Dat heeft allemaal tijd nodig, 

maar uiteindelijk levert dat wel een oplossing op en in ieder geval antwoord op de vragen die 

mensen hebben. Een antwoord op een vraag kan uiteindelijk ook zijn na veel gesprekken van 

‘we doen niks, we laten het even zo’. En dat is ook prima, als ze er niet meer wakker van 

liggen. Dat is ook een vraag die ik vaak stel aan tafel: ‘zeg nou eens eerlijk waar je wakker van 

ligt?’ ‘als je niet goed slaapt waar slaap je niet goed door?’ ‘Waar maak je je zorgen om?’ – en 

dan komen er twee verschillende antwoorden. De man geeft een ander antwoord dan de 

vrouw. En op dat moment heb je weer een haakje om door te praten, ‘nou wat is dat dan waar 

je wakker van ligt? En als je nu voor jezelf moet kiezen wat je als eerste opgelost wil hebben, 

wat is dat dan?’ Zorgen gaan dan vaak over onzekerheid over oplossingen en de toekomst. 

Er daar dan over doorpraten levert soms op dat mensen zeggen nou als ik daar een antwoord 

op heb, dan kom ik er wel zelf uit. Dan kan ik mijn keuze wel maken.  

Jelle: Precies.  

Jelle: Ja, anders hadden ze geen keuze durven te maken, of waren ze niet in beweging 

gekomen.  

Peer: Klopt, dan hadden ze de situatie niet in een soort balans kunnen brengen, in een situatie 

kunnen brengen waar ze hun zorgen kwijt zijn. En dat is niet op de een op de andere dag 

natuurlijk, daar gaat tijd overheen. Dat kun je ook zien inde verhalen die ook op onze site 

staan, in gesprekken wordt gezegd: ‘ze hebben mij laten zien waar ik sta, waar ik aan toe ben. 

En dat is voldoende waar ik zelf mee aan de slag kan’. Ookdat zijn resultaten, maar daar zie 

je in het veld niks van. 
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Jelle: Die voucherregeling die is gestart om eigenaren/ ondernemers in beweging te krijgen, 

dat is het hoofddoel denk ik. Waarom denk je dat het beschikbaar stellen van die 

voucherregeling mensen in beweging laat komen?  

Peer: Dat is ook niet zo gemakkelijk natuurlijk. Ze moeten zich op de eerste plaats al zelf 

aanmelden. Het zijn deels eigenaren die niet meer bedrijfsmatig als agrariër actief zijn en 

eigenaren die nog wel een agrarisch bedrijf runnen. Allemaal hebben ze tal van adviseurs 

(gehadEr zijn weinig sectoren waar zoveel adviseurs op de stoep staan, van banken, 

voorlichters, voerleveranciers en noem ze maar op. En wat daaruit voortgekomen is, is dat ze 

vaak te horen hebben gekregen ze moesten groeien, investeren, en meer van dat soort zaken 

en er kwam natuurlijk altijd een rekening bij. Er is dus veel betaald aan adviseurs en als de 

eigenaar/ ondernemer helemaal niet weet wat hij wil of kan en hij krijgt bij de gemeente ook 

vaak te horen dat iets niet kan, dan is er meer schroom om daar weer dure uren voor te betalen, 

voor het resultaat wat misschien wel helemaal niks is. Vandaar de voucherregeling om die 

drempel weg te halen, want ze hebben wel ondersteuning en begeleiding nodig. Daar is de 

voucher voor. Dat is één, daar stappen er ook veel op in. Ze denken het kost niks en misschien 

heb ik er iets aan. Twee is, als we eenmaal aan tafel zitten dan zal het gesprek anders gevoerd 

worden. Een deskundige van VABIMPULS zal een ander gesprek voeren dan een reguliere 

adviseur. Jelle: Inderdaad, daar hebben we het net al uitgebreid over gehad. Maar de boeren 

hebben dus die kosteloze voucherregeling nodig omdat ze al zoveel gebruik hebben gemaakt 

van adviseurs die veel geld kosten.  

Peer: Dat niet per se maar het speelt mee Iedereen let een beetje op zijn centen. Waar de 

meeste boeren zich niet direct bewust van zijn is dat ze een voucher krijgen, maar zich eigenlijk 

niet realiseren dat er iemand anders aan tafel komt dan een reguliere adviseur, die met hun 

die gesprekken gaan voeren op een andere manier. Daar moeten de eigenaren/ ondernemers 

vaak nog aan wennen, want dat valt niet mee om ze uit de modus van ondernemer te krijgen 

“jij bent de adviseur, dus zeg mij maar wat ik moet doen?’ – Terwijl wij juist die gesprekken op 

een heel andere manier voeren. Als ze dat tegen zeggen, is de reactie dat VABIMPULS geen 

advies geeft maar helpt bij het maken van eigen keuzes en inzicht te krijgen in de volle breedte 

van de eigen situatie en wat te doen enzovoorts. Dat is dus even wennen. Jelle: Ja maar goed, 

ik kan dat ook wel begrijpen. Zeker als je dat niet gewend bent vanuit de andere 

adviesbureaus.  

 Peer: Nee precies. Kijk de bank die zegt als die komt, je moet investeren, als jij niet groter 

wordt dan heb jij straks een probleem. Dan geven ze eigenlijk ongevraagd advies, maar het is 

min of meer zelfs meer een opdracht. Ja dit moet jij doen, anders ben jij er straks niet meer 

als ondernemer. De voerleverancier doet precies hetzelfde, de accountant ook. Allemaal dat 

soort dingen. En dan komen wij, wij geven geen advies. Wij vinden het belangrijk wat jij wilt en 

dan ook of je zicht hebt of jij dat kunt, en of dat bij je past en of je vrouw daar gelukkig van 

wordt of je kinderen enzovoorts. Dat is een heel ander type gesprek.  

Jelle: Zeker. Maar dat is dus vooraf dus niet bekend bij de boeren dat het een ander type 

gesprek is.  

Peer: Nee, dat schrijven wij wel maar dat wordt niet altijd even goed gelezen. Maar daar zal 

je wel achter komen in je interviews. We hebben wel een hele mooie site. Iedereen die ik aan 
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de telefoon krijg vraag ik: ‘heb je onze site wel gezien?’ – ‘ja die heb ik gezien.’ ‘Heb je dan 

ook gelezen hoe wij te werk gaan?’ – ze krijgen dan een voucher en dan krijg ik een eigenaar 

aan de lijn en die zegt: ‘daar heb ik niks aan, ik heb iemand nodig die mij met mijn 

bestemmingsplan helpt en die ruimtelijk onderlegt is, die moet ik hebben en ik heb eens 

gekeken hoe Jan zijn CV eruit ziet op LinkedIn, die man heeft daar helemaal geen verstand 

over.’ Waarop ik zeg: ‘heb jij wel goed gelezen wat je aangevraagd hebt? Je hebt een voucher 

aangevraagd en die wordt daar en daar voor ingezet en zo gaan wij te werk. Die mensen die 

komen bij jou om met jou een gesprek te voeren en niet om jou te vertellen hoe de ruimtelijke 

ordening eruit ziet of wat in een bestemmingsplan precies mogelijk is.’  

Jelle: Precies, maar dus er zit wel, ook al zijn ze er misschien niet van bewust dat ze die 

behoefte hebben, er zit dus wel echt een behoefte om over dat sociaal-emotionele stuk te 

hebben? Misschien niet direct, maar in ieder geval  

Peer: Ik kan niet zeggen dat die behoefte er op voorhand per se is, maar tegelijkertijd zoals ik 

al eerder aan gaf spelen er vaak sociaal emotionele zaken een rol en die hebben ook met 

keuzes te maken of hebben daar invloed op. Dat is niet raar en daar willen we ook aandacht 

aan besteden. Mensen weten vaak zelf niet welke invloeden er zijn die mede hun gedrag 

bepalen. Dus ik draai het even om, we helpen dan ook mensen om duidelijk te maken dat er 

een aantal dingen zijn die jouw keuzes beïnvloedden, en dat zijn soms onbewuste dingen die 

hun keuze mee bepalen. En dat is vooral wat we moeten laten zien.  

Jelle: Inderdaad. En het uiteindelijke resultaat dan he, ook het zorgdragen van het sociaal-

emotionele, dat zorgt er dus voor dat er andere keuzes worden gemaakt? Die dan duurzamer 

zijn in jouw ogen?  

Peer: Jazeker, keuzes die gemaakt worden, van binnenuit komen, bij mensen passen en die 

realiseerbaar zijn, zijn per definitie duurzaam. En dat laten mensen dan ook niet zomaar meer 

los. En over het algemeen gaat het ook gepaard met de nodige kwaliteit. Dus ook nog omdat 

ze dat uit een stukje eigen idealisme wat aan hen gekoppeld is doen en gekoppeld kan worden 

aan de plek waar ze zitten, dan maken ze er ook iets goeds van.  

Jelle: Ja precies. Dus dan komt het ook meer vanuit intrinsieke motivatie waar het misschien 

eerder vanuit extrinsieke motivatie is gekomen?  

Peer: Zeker. Kijk als ik een varkensboer heb, waarbij ik denk dat hij heel goed met varkens 

kan werken maar het zelf eigenlijk voornamelijk ziet als productie, dan denk ik dat het niet uit 

zou maken wat het is, al maakt hij hier schoenen, of kruiwagens om te verkopen. Dat is ook 

het type ondernemer natuurlijk En zo zijn er veel verschillende ondernemers. Je moet echt 

kijken wat bij iemand past. Ook als staat ogenschijnlijk het verdienmodel centraal, zegt dat ook 

niet altijd alles van hoe iemand als persoon is. Iedereen heeft een innerlijke kant, of innerlijke 

drive hoe dan ook. Dat is soms moeilijk om bij te komen en als we daar niet bij komen dan 

laten we het ook zo. Het is geen must.  

Jelle: Merk je in trajecten waar je wel op dat sociaal-emotionele stuk meer aandacht kan 

besteden, dat die in de loop over het algemeen ook gemakkelijker verlopen? Of merk je daar 

geen verschil tussen?  
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Peer: Nee die lopen niet gemakkelijker. Maar hoe moet ik het zeggen, die blijven wel wat meer 

in de volle breedte op tafel. Als mensen ook het vertrouwen hebben gekregen in VABIMPULS 

en daar ook wat moeilijke gesprekken mee gehad hebben om vervolgens samen bepaalde 

perspectieven te onderzoeken is het schakelen over en weer wel gemakkelijker. We hebben 

dan tussentijds bijvoorbeeld op tijd samen met de eigenaar geschakeld met de gemeente. Dan 

gaat het er ook over dat we eerlijk tegenover elkaar zijn en ook dat in de verbinding met de 

gemeente geïnvesteerd wordt voor een duidelijk verhaal. Tegelijkertijd is ook het bredere 

verhaal van belang om op tafel te leggen bij de gemeente waardoor er ook andere gesprekken 

ontstaan en anders naar een vraagstuk gekeken kan worden Als je op die manier kunt werken 

en je komt zelf bij die mensen binnen dan ben je wel constant samen met het goede gesprek 

bezig. En daar heb je dan voordeel van, maar het blijft dan evengoed nog moeilijk in het hele 

proces naar gemeenten toe bijvoorbeeld, want dat is de andere kant. Door de bankgenomen 

kan een ambtenaar daar moeilijk mee uit te voeten, die zit nooit op de gevoelskant maar 

meestal op de regelgeving en mogelijkheden tot vergunning verlening. Dus daar zit nog een 

behoorlijk gat. ieder Een emotioneel verhaal, gevoelsverhaal, beleving past niet in het 

toetsingskader. Toch blijven we tegen gemeenten, ambtenaren en wethouders zeggen dat 

verhaal wat mensen hebben speelt ook een rol en zouden jullie ook een rol kunnen laten 

spelen bij jullie verhaal om ergens wel of niet aan mee te werken. Dat gebeurt niet. Ik heb als 

voorbeeld nog even, waar de gemeente mij over belden, de wethouder, dat was in Sint-

Anthonis. Ik heb hier een situatie die heel lastig is, die mensen zijn heel boos, zitten beetje in 

zak en as en zitten financieel in zwaar weer. Zij hebben geen voucher, maar zouden wel een 

voucher voor onafhankelijke ondersteuning en begeleiding nodig hebben, volgens de 

gemeente. Dus die hadden oog voor dat sociaal-emotionele stuk. Via de gemeente is het tot 

een gesprek gekomen. Daarna is een voucher aangevraagd en een deskundige ingezet. 

Kort gezegd. In deze situatie is aan alle aspecten vanuit een onafhankelijke rol van 

VABIMPULS gekeken en over gesproken. Ook over de rol en standpunten van de gemeente. 

Daar kwam op basis van het hele verhaal verandering in ontstond in nauwe samenspraak met 

de familie een verwachtingsvol toekomstperspectief. Een filmpje op de website geeft meer 

informatie en een mooi beeld hiervan.  

Overigens ging dat niet helemaal binnen de voucherregeling. We zijn daar wel vaker geweest 

omdat dat nodig was. Dat is de reden dat we in het werkplan in sommige gevallen ook een 

soort eigen ‘derde fase’ hebben voorgesteld, want zo’n traject zou je nog iets langer moeten 

kunnen leiden.  

Jelle: Want de voucher heeft op het moment twee fasen natuurlijk.   

Peer: Ja. De voucher heeft twee fases, in totaal is het 30 en 20 uur. waarvoor 4300 euro 

subsidie gegeven wordt. Van de 20 uur in fase 2 moet de eigenaar 7 uur zelf bijdragen. De 

eerste fase moet afgerond worden met een, zoals dat heet een haalbaarheidsanalyse, dat vind 

ik nog een redelijk moeilijk begrip. Want wat is een haalbaarheidsanalyse, wat is dan precies 

haalbaar. Wat we nu eigenlijk hanteren is dat er een idee of plan zou kunnen liggen die op 

hoofdlijnen, met perspectief op een oplossing en waar dan de gemeente ook al iets van 

gevonden heeft. Dat kan via een principeverzoek of zoiets waardoor duidelijk wordt wat dan 
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haalbaar is op de betreffende locatie. In de tweede fase zou nog een verdieping kunnen 

komen, een stukje uitwerking en die voor die tweede fase hebben ze dan in principe 20 uur.  

Jelle: En er zijn dus ook nog gesprekken om een derde fase toe te voegen?  

Peer: Dit jaar nemen wij de derde fase mee en die moet uit het budget van VABIMPULS, want 

daar hebben wij geen voucher voor dus daar heb ik nu extra middelen voor opgenomen, om 

daar waar het nodig is te kunnen ondersteunen in een derde fase.  

Jelle: Ja, precies. En dat zijn dus voor die moeilijke trajecten die je langduriger zal moeten 

ondersteunen om resultaat te kunnen boeken?  

Peer: Waarvan wij zeggen, dat wordt vanuit de eigenaar gezien als noodzaak, behoefte maar 

ook vanuit de gemeente. Dus het moet wel ergens toe leiden. Als een eigenaar alleen maar 

ruzie heeft met de gemeente en verder geholpen wil worden, maar het gaat dan alleen over 

het feit dat hij iets wil en de gemeente niet, dan doen we het niet natuurlijk.  

Jelle: Ah, ja precies. Dus moet je echt al dicht bij de oplossing zijn, voordat die derde fase 

wordt ingezet?  

Peer: Ja precies.  

Jelle: Oké, van welke actoren is de ondernemer of eigenaar afhankelijk om succes te kunnen 

realiseren in het traject? Je hebt natuurlijk VABIMPULS als schakel tussen gemeente en 

andere ambtelijke organisaties en de eigenaar.  

Peer: Een goede ondersteuning en begeleiding daar begint het mee. Helpen bij het helder 

krijgen van de eigen situatie en toekomstperspectief dat passend is. Dat is een belangrijk 

onderdeel. Daarbij het inzetten van de juiste expertise en inderdaad de verbinding met de 

overheden en andere partners die nodig zijn op een goeie wijze tot stand brengen. Vervolgens 

is er op enig moment een vergunning of iets dergelijks nodig waarvoor de reguliere 

advieswereld kan worden ingeschakeld. Dan is het handig die weten waar we mee bezig zijn 

en waar we mee bezig zijn geweest en kunnen die ook in een soort verlengde daarvan ook 

hun werk doen. En dat valt niet altijd mee.  

Jelle: Nee dat kan ik wel begrijpen. Is er contact met adviesbureaus die het traject overnemen? 

Of hoe gaat dat?  

Peer: Ja, wel regelmatig. Kijk, want soms zijn er specialisten die van die adviesbureaus zijn, 

dus dat kan ook. We hebben bijvoorbeeld specialisten van adviesbureaus die voor ons ook 

trajecten ondersteunen. Maar dat zijn ook bureaus die regulier dat soort dingen doen. 

Deskundigen en specialisten zijn onafhankelijk aan VABIMPULS verbonden en mogen géén 

acquisitie plegen. Dus die mogen niet zeggen van ik heb een klant bij VABIMPULS, dat kan 

ook iets voor ons zijn, dat mag niet. Als een eigenaar kenbaar maakt nadien graag met iemand 

verder te willen werken is dat wel mogelijk.  

Jelle: Precies, want dan kun je die onafhankelijke rol ook niet meer garanderen.  

Peer: Inderdaad.  
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Jelle: Zijn er verder nog andere actoren waar VABIMPULS afhankelijk van kan zijn om succes 

te kunnen realiseren?  

Peer: Ja, dat kunnen bijvoorbeeld natuurorganisaties zijn, Natuurmonumenten Brabant, 

Brabants Landschap, Waterschappen, Staatsbosbeheer. Daar spelen soms gebiedsplannen 

waar we op in kunnen spelen. Zo ook met het Groen Ontwikkelfonds Brabant. Dat moet aan 

de voorkant voldoende geïnventariseerd zijn voordat je zo ver komt.  

Verder zijn het vaak ook gewoon de huisboekhouders accountants die ook een rol kunnen 

spelen. 

Er zijn natuurlijk ook honderden adviesbureaus, maar het gaat dus inderdaad over de wereld 

van de adviesbureaus, daar zitten de actoren, de wereld van de overheden, soms de 

omgeving, de omgeving van waar iemand zit, de buren of andere mensen in de omgeving. De 

familie, dat is ook een actor. En wat ook nog wel kan spelen, is dat als ze een oplossing hebben 

in de zin van produceren, noem maar wat, beugels uit het bos gemaakt, dan heb je ook nog 

met actoren van marktpartijen de maken. Afzet, klanten, bedrijven. Als je het hebt over 

initiatieven rondom de zorg, dan heb je de zorginstellingen, wie kan de zorg leveren, wat voor 

soort contracten. Dus dat zijn ook al wel actoren waar men mee te maken kan krijgen, 

afhankelijk van de soort oplossing.   

Jelle: Ja precies, duidelijk is dat. Jullie hebben ook nog als ander doel kennisdeling – dus dat 

je ervaring opdoet van de aanpak en de kennis kan delen met het netwerk. Hoe wordt er op 

dit moment kennis verspreidt?  

Peer: Op allerlei manieren. Via Webinars, bijeenkomsten van deskundigen en specialisten, 

bijeenkomsten met ambtenaren. Onze site, de nieuwsflits, ook grote bijeenkomsten, zoals 

vorig jaar, workshops, maar ook heel veel per gemeente in gesprek gaan, ambtelijk en 

bestuurlijk. Dus aan de hand van besprekingen van de casussen. Kijk de deskundigen hebben 

natuurlijk de casussen an sich, maar ik gebruik de aanvragen om het gesprek met de 

gemeente te voeren. We geven dan aan welke casussen in de betreffende gemeente lopen. 

Daarbij gaat het dan over de vragen die zich daarbij aandienen waarbij we aangeven dat die 

vraagstukken op de manier zoals het normaalgesproken gaat, toetsen aan de regelgeving, 

niet opgelost worden. Hoe krijg je dit soort vraagstukken wel opgelost? – Kunnen we het daar 

over hebben, durf je daar eventueel buiten de lijntjes te kleuren, durf je ook een ander proces 

aan te gaan, durf je ook bestuurlijk uitdrukkelijke keuzes te maken, je nek uit te steken, ook 

duidelijk kunt zijn tegen welke regelgeving er wordt aangelopen? Ik heb vandaag weer twee 

gesprekken ingeboekt met gemeenten om het daarover te hebben.  

Jelle: Dus er is echt wel frequent contact met gemeenten?  

Peer: Zeker, heel regelmatig. Dat kan echter niet volop Brabant-breed En lopen de meeste 

contacten met gemeenten met veel aanvragen. Maar in principe is het mogelijk met elke 

gemeente en zeker als er om gevraagd wordt. En op het moment zit die taak vooral bij mij om 

die overall contacten met gemeenten, bestuurlijk en ambtelijk, veelal te doen, meestal samen 

met Marianne Zo krijg ik vandaag bijvoorbeeld ook een telefoontje van een wethouder van de 

gemeente die mij belt over een aanvraag waar een deskundige van VABIMPULS bij betrokken 
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is en waar hij moeite heeft met de opstelling hiervan en met de inhoud. Ik ken die wethouder 

goed en dat hebben wij afgesproken dat hij mij kan bellen. Hij werkt heel graag met 

VABIMPULS, maar tegelijkertijd zegt hij wel dit verwacht ik niet van een deskundige van 

VABIMPULS. Dat is ook een leermoment. Hier volgt dan een overleg over met de betrokkenen.  

Jelle: Uiteraard. Maar het is dus heel belangrijk om de belangrijke partijen vroegtijdig in het 

traject te betrekken? 

Peer: Exact. En niet met dingen komen die op voorhand vastlopen, want dat weet je. En dan 

moeten we creatief worden.  

Jelle: Ik ben even aan het kijken, ik denk dat we al heel erg veel besproken hebben en 

aangeraakt. We zijn ook al een uur bezig dus ik denk dat we voldoende hebben besproken.  

Peer: Ja ik denk dat het belangrijk is om hier gewoon mee aan de slag te gaan en dan kan ik 

altijd aanvullen.  

Jelle: Dat denk ik ook. Dankjewel voor je tijd en waardevolle informatie. Hier kan ik goed mee 

aan de slag.  
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Bijlage E: Semi- gestructureerde gespreksvoorbereiding 

gebruikerspanel  

Gespreksvoorbereiding gebruikerspanel (30-5-2022) 

Achtergrondinformatie: 

Wie aanwezig? Mark Timmermans (Senior Ruimtelijke Ontwikkeling, gemeente Best), Bart 

Nieuwenhuizen (Beleidsmedewerker Ruimte, gemeente Bladel), Erik van Nuland (Deskundige 

en specialist recreatie, VABIMPULS) 

Doel: toetsen van bevindingen uit de interviews aan het perspectief van gemeenten en 

deskundigen.  

Duur: 1 uur (13:00-14:00) 

Planning:  

• Aanvang: Welkom en mededelingen (5 minuten)  

• Korte presentatie: bevindingen (5 á 10 minuten) 

• Discussie (40 minuten) 

o Reactie op presentatie (10 minuten)  

o Stellen vragen door onderzoeker (15 minuten)  

o Aandragen van enkele stellingen/ uitspraken initiatiefnemers (15 minuten)  

• Afsluiting: samenvatting van gesprek en bedanken. (5 minuten)  

Vragen voor aanwezigen:  

• Gemeenten:  

o Hoe gaan jullie persoonlijk en beleidsmedewerkers in het algemeen om met 

plannen die niet (volledig) aan wet- en regelgeving voldoen?  

o Wat zijn jullie ervaringen met verstoorde relaties met initiatiefnemers?  

o Wat kunnen/ (doen) gemeenten/ beleidsmedewerkers doen om deze 

verstoorde relatie te verbeteren?  

o Zijn er verschillen tussen VABIMPULS plannen en plannen gemaakt door een 

extern adviesbureau?  

o Zouden gemeenten meer initiatief moeten nemen met meewerken en -denken 

aan initiatieven, zodat initiatiefnemers en hun adviseurs beter de plannen 

kunnen uitwerken naar de mogelijkheden die wet- en regelgeving bieden? zo 

ja, hoe?  

o Hoe kijken jullie naar de relatie tussen de mate van succes en de interpretatie 

van wet- en regelgeving door beleidsmedewerkers?  

o Op welke manier beïnvloedt de rol van de provincie de beleidsmedewerkers bij 

gemeenten?  

o Hoe en op welke manier ervaren gemeenten de onafhankelijke rol van 

VABIMPULS? 

• Deskundige/ specialist:  

o Wat ervaar jij als het grootste knelpunt voor initiatiefnemers bij overheden? 
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o Hoe zie jij het verschil in startpunt van initiatiefnemers en de daarbij te nemen 

rol van VABIMPULS/ deskundige? (toelichting geven) 

 

Stellingen/ uitspraken initiatiefnemer:  

‘Gemeente houdt geen rekening met deze moeilijke materie voor een buitenstaander.’ 

‘We vinden het makkelijker praten op locatie en als je het een keer gezien hebt.’ 

‘Ik moest van de gemeente een extern bureau inschakelen voordat ze mijn plan pas in 

behandeling wilden nemen. Ik had graag wat snelle feedback willen hebben, zodat ik weer 

verder kon. Nu moest ik kosten maken en lang wachten.’ 
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Bijlage F: Gespreksverslag gebruikerspanel VABIMPULS   
Op 30-5-2022 heeft een gesprek met enkele leden van het gebruikerspanel van VABIMPULS 

plaatsgevonden, te weten: Mark Timmermans (Senior Ruimtelijke Ontwikkeling, gemeente 

Best), Bart Nieuwenhuizen (Beleidsmedewerker Ruimte, gemeente Bladel) en Erik van Nuland 

(Deskundige en specialist recreatie, VABIMPULS). Ook waren bij dit gesprek Marianne Muller 

(projectorganisatie VABIMPULS) en Sjors Willems (Secretaris Provinciale Raad 

Leefomgeving/ Strategisch beleidsadviseur Brabantadvies) aanwezig.  

Doel bespreking 

Het doel van deze bespreking was het toetsen van bevindingen uit het onderzoek aan 

gemeentelijk perspectief. Dit is voor de kwaliteit van het onderzoek noodzakelijk aangezien de 

bevindingen vanuit het perspectief van initiatiefnemers zijn beschreven. Op deze manier 

kunnen er nuances worden meegegeven en leerpunten vanuit gemeentelijk perspectief 

worden beschreven.  

Reactie op presentatie 

De presentatie is in bijlage G: ‘presentatie t.b.v. gesprek gebruikerspanel’  te vinden. Na afloop 

van de presentatie werd de aanwezigen gevraagd om een korte reactie te geven op de 

presentatie. Het bleek dat de deelnemers zich goed konden vinden in het beeld dat de 

presentator schetst.  

Op basis van hun ervaring melden zij dat de meeste initiatiefnemers (90%) kiezen voor een 

woon- of recreatief initiatief waarbij ze zelf op de locatie blijven wonen. Door in gesprek te gaan 

en keukentafelgesprekken te houden met initiatiefnemers bleek hen ook dat de meesten meer 

bebouwing wilden laten staan dan wet- en regelgeving eigenlijk toestaan. Als resultaat van 

deze ervaringen komen gemeenten soms tot nieuwe beleidsregels en kan er uiteindelijk meer 

ruimte worden geboden aan wooninitiatieven. 

Vragen en antwoorden: 

a.    Hoe gaan jullie persoonlijk en beleidsmedewerkers in het algemeen om met plannen die 

niet (volledig) aan wet- en regelgeving voldoen? 

Keukentafelgesprekken worden als een waardevol instrument gezien om naar de 

initiatiefnemers te laten blijken dat je hen serieus neemt. De beleidsmedewerker krijgt zo ook 

een goed beeld over de persoon, zijn locatie en de plannen die iemand al dan niet heeft. Als 

beleidsmedewerker van de gemeente beschik je over veel nuttige informatie over wet- en 

regelgeving en de mogelijkheden die dit biedt voor een eventuele oplossing. Een belangrijk 

kanttekening hierbij is wel dat de gemeente ruimte biedt aan beleidsmedewerkers om tijd te 

mogen spenderen om de locatie te kunnen bezoeken.  

Daarnaast is er het besef dat een ambtenaar ook ruimte moet ervaren om voor initiatieven de 

regels ruimer te kunnen interpreteren. Als voorbeeld wordt de term ‘overtollige gebouwen’ in 

de LIR (Landschapsinvesteringsregeling) genoemd. Die kan breed of streng worden 

geïnterpreteerd, want wat versta je onder ‘overtollig’.  
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Verder spelen de persoonlijkheid van initiatiefnemers en de betrokekn adviseurs en de 

onderlinge relatie met de gemeente een rol om met initiatieven mee te kunnen denken. Daarbij 

benadrukken de gesprekspartner dat het belangrijk is om goed te verwachtingen te managen: 

‘wat kan je van mij verwachten, wat niet en op welk moment in het proces? De initiatiefnemer 

moet niet voor verassingen komen te staan, aangezien de onderlinge relatie fragiel is.  

De vertegenwoordigers van gemeenten zijn van mening dat een meer open houding van 

beleidsmedewerkers van gemeenten behulpzaam is om verder te komen. Vanuit opgedane 

praktijkervaringen kunnen dan, waar nodig, de beleidsregels worden aangepast.  

Ook de wijze waarop een beleidsmedewerker een ingediend principeverzoek ziet wordt door 

hen een belangrijk aandachtspunt gevonden. Zie je het als een formeel verzoek dat je direct 

gaat toetsen, of zie je het als een denkrichting waar nog over gesproken kan worden.  

b.       Wat zijn jullie ervaringen met verstoorde relaties met initiatiefnemers en hoe kan 

voorkomen worden dat de relatie tussen een gemeente en plaatselijke initiatiefnemers 

verstoord raakt? 

Zij benadrukken dat het draait om persoonlijke contact en het draagvlak wat je als ambtenaar 

moet krijgen om daaraan tijd te mogen spenderen. Voor het voeren van de bedoelde  

keukentafelgesprekken moeten  de leidinggevenden en de gemeenteraad dan wel voldoende 

ruimte bieden en capaciteit vrijmaken, zodat beleidsmedewerkers dat kunnen doen.  

Verder merken zij op dat verstoorde relaties vaak te maken hebben met de diverse rollen die 

een gemeente heeft. Zo kan gebrek aan handhaving in het verleden mede de verstoorde 

relaties op dit moment veroorzaken. ‘nu worden de teugels aangetrokken en dat vinden 

initatiefnemers vervelend, en terecht als je jaren geen signalen hebt gekregen. Aan de andere 

kant is het ook je eigen verantwoordelijkheid als ondernemer om aan wet- en regelgeving te 

voldoen.  

Daarnaast hebben ze als ervaring dat een ander gesprek ontstaat met alleen de man des 

huizes dan met het voltallige gezin. Daarom wordt ervoor gepleit om in ieder geval de vrouw 

en bij voorkeur ook de mogelijke opvolgers of kinderen te betrekken in het gesprek. Feit blijft 

dat de persoon van de initiatiefnemer zelf altijd een belangrijke rol speelt. Het is echt maatwerk.  

Wanneer er op de locatie iets niet blijkt te kloppen worden trajecten overigens complexer. Bij 

het voeren van keukentafelgesprekken moet dan ook voorkomen worden dat de initiatiefnemer 

de betrokken ambtenaar ‘als verkapte handhaver op de locatie’ ziet. De relatie is fragiel en je 

moet dan ook in goed vertrouwen het contact aan gaan. ‘Want als er na 

keukentafelgesprekken enkele weken later een handhaver op locatie komt is het klaar met het 

onderlinge vertrouwen en ben je niet meer welkom. De gemeente kan dan ook niks meer goed 

doen.’ 

c.       Wat kunnen/ (doen) gemeenten/ beleidsmedewerkers doen om deze verstoorde relatie te 

verbeteren? 

Het houden van keukentafelgesprekken wordt als een belangrijk instrument gezien om de 

relatie goed te houden/ verbeteren. Hiervoor dienen beleidsmedewerkers wel de benodigde 

ruimte en tijd voor te krijgen van hun leidinggevenden. Verder is een goed 
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verwachtingenmanagement belangrijk. Want als je in eerste instantie de meedenkende rol 

aanneemt en later de plannen moet toetsen aan wet- en regelgeving en je ergens op terug 

moet komen, de initiatiefnemer niet verrast moet zijn. Hij moet eigenlijk al ruim van tevoren al 

weten hoe het proces enigszins gaat verlopen.  

Daarbij speelt mee hoeveel bestuurlijke ruimte een ambtenaar weet te creëren. Je moet dat 

als ambtenaar ook gewoon handig, goed en netjes weten aan te pakken en de  ene lukt dat 

wel, maar de andere lukt dat niet. In meerdere situaties heeft uiteindelijk de wethouder moeten 

besluiten om een stukje maatwerk toe te passen waardoor een initiatief wel kan worden 

gerealiseerd.  

Vanuit het besef dat geen enkele ambtenaar het leuk vindt om nee te moeten zeggen kan een  

gemeente proberen zo goed mogelijk algemene inzichten te krijgen voor de VAB-problematiek 

die speelt. Hoeveel hebben wij er? Wat willen die mensen? En vervolgens kunnen op basis 

van die inzichten algemene voorstellen voor uit te voeren beleid worden gedaan. Want wat 

een wethouder ook niet leuk vindt is dat hij de ene keer ja kan zeggen, maar de andere keer 

niet.  

d.       Zijn er verschillen tussen plannen die met ondersteuning van VABIMULS worden 

ingediend en plannen die worden voorbereid met reguliere adviesbureaus? 

Hierover kunnen niet algemeen geldende conclusies worden getrokken, maar de ervaring is 

wel dat VABIMPULS als onafhankelijke partij tussen de betrokken partijen een heel goede rol 

vervult. Het werkt vooral goed als deskundigen vroegtijdig het contact zoeken met de 

gemeente en in ieder geval laten weten dat zij een initiatiefnemer begeleiden. Wat vervelend 

kan zijn is als het contact er op het begin niet is.  Wanneer dan vanuit VABIMPULS een heel 

traject doorlopen is met initiatiefnemers en de gemeente een andere mening blijkt te hebben 

dan de betrokken deskundige ontstaat er veel frustratie bij de boer. Dus daar een bepaalde 

balans in te zoeken om dat contact beter vorm te geven zou nog beter helpen. Het zit hem in 

het spel van vertrouwen.  

Verder dient te worden beseft dat de initiatiefnemer na indiening van het principeverzoek, wat 

meestal als eindpunt geldt van de ondersteuning door VABIMPULS, nog een vervolgtraject te 

doorlopen heeft. Daarvoor schakelen zij meestal adviesbureaus met wie zij al langer 

samenwerken in. ‘Dat kan het ook nog maken of breken’, omdat in de praktijk duidelijk 

verschillen in geboden kwaliteit tussen diverse bureaus wordt ervaren. 

e.       Zouden gemeenten meer initiatief moeten nemen met meewerken en -denken aan 

initiatieven, zodat initiatiefnemers en hun adviseurs beter de plannen kunnen uitwerken 

naar de mogelijkheden die wet- en regelgeving bieden? zo ja, hoe? 

Deze vraag is tussen de regels door al beantwoord door de deelnemers van het 

gebruikerspanel. Iedere deelnemer is van mening dat gemeenten meer zouden moeten 

meewerken en -denken aan initiatieven uit het buitengebied. Hiervoor dienen 

beleidsmedewerkers wel ruimte en tijd te krijgen van hun leidinggevenden. Ook dienen 

beleidsmedewerkers wel initiatief te durven nemen in het interpreteren van wet- en regelgeving 

en daarbij ruggengraat te tonen als iemand anders van mening verschilt.  

f.        Hoe beïnvloedt de rol van de provincie de beleidsmedewerkers bij gemeenten? 
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Daarbij speelt de wijze waarop een gemeente-medewerker handelt een belangrijke rol. Het 

helpt om rechtstreeks contact te leggen met provinciale contactpersonen, zeker als het gaat 

om initiatieven die wat lastiger zijn. Als die dan op de grote stapel komen is het onduidelijk 

waar die gaan belanden. Wanneer verzoeken goed onderbouwd zijn, wordt de provincie niet 

als belemmerende factor ervaren.  

Daarbij kan VABIMPULS als voorportaal voor de provincie worden gezien. Door de grote 

aantallen gesprekken die de deskundigen voeren ontstaat input voor beleidsvorming door de 

provincie. Wanneer er verschillen van inzicht zijn kan soms ook een goede keuze zijn om 

besluitvorming via de rechter te creëren. Dat geeft gewenste duidelijkheid. 

Overigens wordt ook gesteld dat beleidsmedewerkers van gemeenten – op basis van hun 

ervaring en voeling met de praktijk - moeten aandurven om een autonome houding te kiezen 

g.       Hoe ervaren gemeenten de onafhankelijke rol van VABIMPULS? 

Als heel belangrijk en waardevol, vooral ook omdat niet de initiatiefnemer naar de mond wordt 

gepraat en welgemeend, zorgvuldig advies wordt gegeven. Zo moet je als adviesbureau ook 

te werk gaan.  
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Bijlage G: Presentatie t.b.v. gesprek gebruikerspanel  
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Bijlage H: Onderscheidende aanpak van VABIMPULS  



 
 

.133 
 
 

 

Bijlage I: Stappenplan voor deskundigen VABIMPULS 

 


