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Onderwerp: Ondersteuningsteam transitie buitengebied Gemert-Bakel.
Aan de gemeenteraad,
Kennis te nemen van
de start van het Ondersteuningsteam transitie buitengebied Gemert-Bakel.
Inleiding
Door nieuwe wetgeving en ontwikkelingen in de markt worden agrarische ondernemers
gedwongen om keuzes te maken met betrekking tot de bedrijfsvoering en hun toekomst.
Naast ondernemers die zullen investeren in de verduurzaming van hun bedrijf is er een grote
groep ondernemers die zal stoppen of omschakelen. In bijna alle gevallen zullen we als
gemeente formeel betrokken zijn vanuit vergunningverlening/bestemmingswijziging.
Om dit proces en deze werkzaamheden in onze gemeente in goede banen te leiden is het
Ondersteuningsteam transitie buitengebied gestart. Het Ondersteuningsteam helpt
(stoppende) ondernemers o.a. door informatie verstrekking en te verwijzen naar het
ondersteuningsnetwerk. Onderdeel van het Ondersteuningsteam is de agrarisch
bedrijfscontactfunctionaris die gezamenlijk door Rabobank, ZLTO en gemeente voor de
periode van een jaar wordt ingezet.
De veranderingsslag zal ook op sociaal gebied veel impact hebben. Het samenbrengen van
de ruimtelijke en sociale consequenties van de transitie is van groot belang om op een goede
manier te kunnen faciliteren. Het Ondersteuningsteam voorziet hier in.
Provincie en gemeenten trekken samen op om de grote veranderingen in het buitengebied op
een verantwoorde wijze in goede banen te leiden.
Kernboodschap
Het Ondersteuningsteam buitengebied Gemert-Bakel is gestart en is er voor de ondersteuning
van de (stoppende) agrarisch ondernemer. Ondersteuning houdt o.a. in:
- De (stoppende) ondernemer verder te helpen door informatieverstrekking en verwijzen
naar ondersteuningsnetwerk.
- Het “agenderen” en mogelijk maken van ontwikkelingen die binnen bestaande wet- en
regelgeving vastlopen.
- Relatie leggen tussen vragen van ondernemers en beschikbare ondersteunende
maatregelen bij de provincie en elders.
- Stimuleren dat de ondernemers tijdig vergunningen aanvragen/actie ondernemen en
actief nadenken over hun toekomst.
Vervolgstappen
Het Ondersteuningsteam is gestart en ondernemers worden geholpen met hun vragen.
Financiën
Het Ondersteuningsteam werkt binnen de reguliere ambtelijke capaciteit. De kosten van de
agrarisch bedrijfscontactfunctionaris worden betaald door de Rabobank, ZLTO en de
gemeente. Het gemeentelijke deel wordt uit het budget Plattelandsontwikkeling betaald
waarvoor in de begroting middelen ter beschikking zijn gesteld.
Deze raadsinformatienota is besproken in de B&W vergadering op genoemde datum.

