
 
Bestuurdersmiddag Landelijk Gebied 2017 
 

U maakt zich als bestuurder hard voor een vitaal buitengebied. Economische aantrekkelijkheid, 

behoud van voorzieningen voor de inwoners en verbeteren van de leefomgeving zijn belangrijke 

pijlers in uw beleid. De komende jaren spelen vraagstukken als de Omgevingswet, vrijkomende 

agrarische bebouwing (VAB`s), veehouderij en gezondheid, regionalisering, klimaatadaptatie en 

energie. 

 

Heeft u scherp welke opgaven dit met zich meebrengt de komende jaren? Hoe ziet u het buitengebied 

op langer termijn en wat zijn uw ideeën daarbij? 

 

Op 2 november a.s. organiseert de VNG de jaarlijkse bijeenkomst voor bestuurders van gemeenten 

met veel landelijk gebied. Hoofdspreker Hans Mommaas (directeur Planbureau voor de 

Leefomgeving) zal u onder de titel “De Toekomst begint Nu. / Vertrouwen in de Toekomst?” aan de 

hand van een aantal vragen meenemen in zijn visie ten aanzien van gemeenten:  

 

“Het Landelijk Gebied staat voor belangrijke opgaven: structuurveranderingen in de landbouw, 

demografische verschuivingen, klimaatverandering en energietransitie, terugontwikkeling van 

natuurlijke waarden. Hoe gaan lokale bestuurders greep krijg op deze stapeling van opgaven? 

Hoe kunnen nieuwe bestuurlijke instrumenten zoals City/Regio Deals en de Omgevingswet en 

nieuwe financiële instrumenten hierbij behulpzaam zijn? Welke kennisinstrumenten zijn 

beschikbaar om de complexiteit hanteer te maken?”  

 

In drie deelsessies bieden diverse sprekers u handvatten en ideeën voor uw eigen gemeente. De 

gemeente Oude IJsselstreek praat u bij over de ervaringen met de omgevingsvisie als nieuw 

instrument, de agrarische jongeren (NAJK.nl) bespreken hun toekomst beeld met u en in de derde 

sessie wordt dieper ingegaan door Boris Hocks, stedenbouwkundig ontwerper en Paul van Liempd, 

wethouder gemeente Waalre op klimaat en energie.  

 

Ook kunt u vooraf deelnemen aan een rondleiding door de oude vestingstad Heusden! 

 

Geef u op voor deze bestuurdersmiddag via deze link. 

 

Doelgroep: bestuurders landelijk gebied (o.a. RO, Natuur, Landbouw, Water, Duurzaamheid, Klimaat 

en Energie). 

 

Locatie: Bezoekerscentrum, Pelsestraat 17, 5256 AT, Heusden 

Start: 11.30 uur 

 

 

https://vng.nl/aanmeldformulier-bestuurdersmiddag-programma-landelijk-gebied


 

 

 

Programma 

11.30- 12.30 uur:   Rondleiding met ontvangst  

(vooraf inschrijving rondleiding) 

 

12.30 – 13.00 uur:  Inloop & Lunch 

 

13.00 - 14:00 uur:   Plenaire opening: algemene ontwikkelingen in het landelijk gebied 

   Spreker: Hans Mommaas, directeur PBL,  

Dagvoorzitter: Patricia Hoytink, gemeente Berkelland 

 

14.00- 14.10 uur:  Pauze  

 

14.10 – 16.30 uur:  Deelsessies (Ronde 1 start 14.10, Ronde 2 start 15.20) 

 

1. Omgevingsvisie 

De omgevingsvisie is bij uitstek het instrument voor u als bestuurder om samen met uw inwoners en 

organisaties de toekomst uit te stippelen voor uw gemeente. In deze deelsessie delen de koplopers 

hun knelpunten en best practices. Wat en wie betrekt u bij de ontwikkeling en hoe voert u dit uit. Hoe 

zorgt u dat u straks een kraakheldere visie heeft over de toekomst van uw gemeente. 

Spreker: Elsa Duijnstee, projectleider Implementatie Omgevingswet Gemeente Oude IJsselstreek. 

 

2. Landbouw & Gezondheid 

Ga met de jonge boer van NAJK in gesprek! In deze deelsessie delen twee jonge boeren hun visie 

over de toekomst. Jonge boeren met passie en pit; De Toekomst die zich wil blijven ontwikkelen. 

Gezien de ontwikkelingen op het gebied veehouderij en gezondheid lopen zij hier nog wel eens 

tegenaan.  Welke knelpunten komen zij tegen, hoe pakken zij dit aan en vooral hoe kunnen wij samen 

verder. Spreker: Stijn Derks, portefeuillehouder intensief NAJK. 

 

3. Klimaat en energie  

De vraag: wat voor landelijk gebied wil je zijn? Staat in deze deelsessie centraal. Heeft u al eens 

nagedacht over wat er kan en wat de gemeente wil in het gebied en welke ontwikkelingen er spelen? 

Aan de hand van voorbeelden en ruimtelijke ontwikkelingen nemen wij u mee in het toekomstproof 

maken van uw gemeente. Sta stil bij een grote opgave, die veel kansen biedt.  

Sprekers: Boris Hocks, Stedenbouwkundig ontwerper POSAD & Paul van Liempd, wethouder 

gemeente Waalre. 

 

 

16.30 - ?:   Borrel 


