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Beste dames/heren,
Op 21 oktober 2019 diende ELAN op basis van artikel 38 RvO schriftelijke vragen in. Zij stelde deze
vragen naar aanleiding van een artikel in de krant het Eindhovens Dagblad op 19 oktober 2019. Het
betrof een artikel met betrekking tot een mogelijke invulling van de Baronie van Cranendonck door
Herenboeren Groote Heide. Hierna volgt de beantwoording op de gestelde vragen.
1) Is het College op de hoogte van het bovengenoemd initiatief?
Ja, het college is op de hoogte van dit initiatief.
2) Zijn er door het college/ verantwoordelijk portefeuillehouder gesprekken gevoerd met
bovengenoemde initiatiefnemers?
Ja, door de portefeuillehouder zijn gesprekken gevoerd met initiatiefnemers.
3) Zo ja, zijn hierbij dan ook afspraken gemaakt en welke zijn dat dan?
Tijdens overleggen is gesproken over het te lopen proces binnen de gebiedsontwikkeling van
de Baronie van Cranendonck.
4) Past dit initiatief, volgens het College/ verantwoordelijk portefeuillehouder, in de vastgestelde
visie m.b.t. de Baronie?
In het proces om te komen tot ruimtelijke uitwerking is de vastgestelde visie voor alle
initiatieven kaderstellend. De visie zet in op het creëren van een optimale samenwerking in
het gebied dat uit verschillende onderdelen ontstaat, met de belangrijke koppeling tussen
mens, recreatie, natuur en vitaliteit. Vitaliteit staat daarbij centraal. Het initiatief sluit goed aan
bij deze verschillende basisfuncties. Zo legt het verbinding met educatie, zet zij in op
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landschapsbeleving, biodiversiteit en voedselproductie, dit alles op een ‘natuurinclusieve’
manier. Natuurinclusieve landbouw is een vorm van duurzame landbouw die uitgaat van een
veerkrachtig voedsel- én ecosysteem. De landbouw maakt optimaal gebruik van de
natuurlijke omgeving en integreert die in de bedrijfsvoering.
5) Wat is, volgens het College/ verantwoordelijk portefeuillehouder, de meerwaarde van een
dergelijk initiatief t.a.v. recreatie en toerisme?
Het initiatief ‘Herenboeren Groote Heide’ kan onderdeel gaan worden van de totale
ontwikkeling van de Baronie van Cranendonck. Doordat het concept van de Herenboeren
onder andere toeziet op beleving van het productielandschap, kan dit initiatief samen met
educatie-instellingen, een natuurpoort en een horecagelegenheid van meerwaarde zijn vanuit
het perspectief van recreatie en toerisme. Via routes door het productielandschap is het
landschap beleefbaar en dichtbij en nodigt het uit om een kijkje te komen nemen.
6) Wanneer is de Raad door het College/ verantwoordelijk portefeuillehouder op de hoogte
gebracht van bovengenoemd initiatief?
In de mededeling van het POHO op 23 oktober 2019 (zie bijlage) is de raad over het
bovengenoemde initiatief geïnformeerd. Deze mededeling was reeds in concept gereed ten
tijde van het onder de aandacht brengen van het initiatief bij de klankbordgroep en direct
omwonenden op vrijdag 18 oktober.

Met vriendelijke groet,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN CRANENDONCK,
De secretaris,
De burgemeester,
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