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Benadering van VAB´s

Crijns Rentmeesters bv

Bianca Göertz

Rentmeester van nu 

• Rentmeester: traditioneel beheerder onroerend goed
• Rentmeester van nu: ook ontwikkeling onroerend goed

• All-round adviseur ontwikkeling landelijk gebied

• 15 jaar ervaring met (her)ontwikkelprojecten landelijk gebied
• Voornamelijk in oost- en midden Brabant

• Totale traject

Klanten

• Agrarische ondernemers 
• Landgoedeigenaren 

• Overige plattelandsondernemers
• Particulieren

• Overheden 
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Vrijkomende Agrarische locaties

• Vermogensontwikkeling door sanering in relatie tot 
functiewijziging

• Nieuwe onderneming 

• Sloopregeling

Vermogensontwikkeling bij VAB’s

• Rood voor rood
• Sloop-bonus/staldering
• Ruimte voor Ruimte

• Rood voor groen/Groen voor Rood
• Landschapsinvesteringsregeling

• Behoud Cultuurhistorische waarden
• Splitsing boerderijen
• Ontwikkeling cultuurhistorisch waardevolle complexen

Ervaringen individuele ontwikkeling

• 300 kavels ontwikkeld
• 150 intensieve veehouderij bedrijven gesaneerd
• Veel ruimtelijke en milieuproblemen opgelost
• Vooral daar waar ruimtelijk gewenst: binnen bebouwingsconcentratie
• Warme sanering en verplaatsing van bedrijven mogelijk gemaakt
• Ruimtelijke kwaliteitsverbetering groot!

• Stedenbouwkundig
• Landschappelijk 
• Beeldkwaliteit
• Cultuurhistorie
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Nieuwe ondernemingen

• Groot potentieel aan ondernemers in buitengebied

• Buitengebied is van oudsher een kraamkamer voor bedrijven

• Gemengde plattelandseconomie = vitale economie

• Zoneren

• Hergebruik VAB’s

• Sanering veehouderij en milieubelasting 

• Recreatie, zorg, woonzorg, educatie, kantoor aan huis, energie enz. 

“Gedifferentieerd buitengebied met ruimte voor ande re functies” 

Moorsel

Moorsel
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Kerkenhuis

Succesfactoren overheden

• Initiatieven omarmen
• Met een duidelijk streefbeeld (waar willen wij naar toe!)

• Uitnodigend VAB-beleid
• Beleid gestoeld op een verdienmodel 

• Duidelijkheid bieden aan de voorkant
• Plan integraal toetsten 

• Combineren instrumentarium

Succesfactoren initiatiefnemer

• Vertrouwen in overheid geven
• Vertrouwen van overheid verdienen
• Kaders accepteren
• Samenwerken met de omgeving (omgevingsdialoog)
• Transparant/open staan voor veranderingen
• Investeren aan de voorkant
• Voorzichtig met opschaling plannen!
• Veel geduld en veel kosten!
• Planbegeleiding multidisciplinair (eventueel fiscaal ook)
• Plan van aanpak
• Verwachtingen managen en bijstellen wanneer nodig
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Rol adviseur

• Met klant op zoek naar een passende ontwikkeling
• Wat past bij de klant? 
• Wat past in beleid?
• Wat past op de locatie 
• Wat past in omgeving? 
• Verdienmodel

Zoeken naar 
• Meerwaarde voor de klant
• Meerwaarde voor de omgeving
• Maatschappelijke meerwaarde

Rol adviseur

• Vertalen plan naar ruimtelijk ontwerp 
• Stedenbouwkundig en landschappelijk
• Omgevingsfactoren

• Vertalen plan naar verdienmodel
• Waarde onroerend goed
• Exploitatie onroerend goed
• Kosten planvorming 
• Fiscale aspecten 
• Risico’s

Rol adviseur

• Overleg met partijen
• Gemeente
• Omgeving
• Overige bedrijfsadviseurs

• Groeimodel: aanpassen op wensen klant omgeving en 
gemeente

• Verbreden waar nodig
• Houd het klein! 

• Accent op voortraject (principebesluit)
• Procedure is sluitstuk
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Conclusies

• Lange termijn visie ontwikkelen voor buitengebied  
• Leefbaar platteland is platteland met veelheid van functies

• Nieuwe verdienmodellen voor VAB-’s ontwikkelen 
• Rood voor rood, rood voor groen
• Leren van het verleden 
• Functiewijziging

• Markt zijn werk laten doen (vraag en kwaliteit gestuurd)

• Combineren van instrumenten
• Veel individuele initiatieven leiden ook tot een gebiedsontwikkeling  

Conclusies

• Duidelijke regels (flexibel niet verordenen)
• Bied perspectief, geef vertrouwen en nodig uit

• Gemengde plattelandseconomie nastreven
• Buitengebied beleid is meer dan veehouderij- en natuurbeleid
• Kansen: recreatie, zorg, educatie, energie, ambachtelijk e.d.

• Adviseur: 
• Partijen bij elkaar brengen. 
• Generalist met specialistische kennis  


