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Zet je in Noord-Brabant alle lege gebouwen bij elkaar, dan vullen ze ongeveer 2.000 voetbal-
velden. Op het platteland groeit de hoeveelheid leegstand alsmaar omdat veel boeren stop-
pen. Er zijn in de periode 2000-2012 4.500 agrarische bedrijven gestopt; tussen 2012-2030 
volgen er naar verwachting nóg eens 4.500 bedrijven. Die lege boerderijen, schuren, stallen 
en loodsen ontsieren het landschap en beïnvloeden de leefbaarheid van het Brabantse buiten-
gebied negatief. Tijd voor actie dus. Samen, overheid mét (agrarische) ondernemers en inwo-
ners. De provincie Noord-Brabant experimenteert daartoe vanuit het programma leegstand met 
proeftuinen in vijf gemeenten: elk met een unieke, eigen aanpak tegen leegstand. Dat gebeurt 
in Boxmeer, Oss, Hilvarenbeek, Asten en Gemert-Bakel (kern Elsendorp). In Boxmeer hebben 
ze sinds maart 2017 een verruimd VAB-beleid. Daarmee faciliteert de gemeente dat vrijgeko-
men agrarische bedrijfsgebouwen (VAB’s) maximaal vijf jaar een andere, agrofood gerelateer-
de functie kunnen krijgen. Zo buigen ze in Boxmeer de leegstand tijdelijk om tot broedplaats 
voor startende ondernemers.

Vrijgekomen agrarische bedrijfsgebouwen tijdelijk broedplaats voor startende ondernemers

Sexy Boxmeer trekt nieuwe economieën aan

Door Leonie Soemers

Gebruik de leegstaande panden als broedplaats voor startende ondernemers. Of laat starters onder 
bepaalde voorwaarden beginnen in een bedrijfsverzamelgebouw. Dat is in een notendop de oncon-
ventionele aanpak in Boxmeer voor de groeiende leegstand in het buitengebied. De gemeenteraad 
ging op 23 maart 2017 akkoord met een verruimd VAB-beleid om een oplossing voor leegstand 
mogelijk te maken en nieuwe economieën aan te trekken.

Starters kunnen in Boxmeer een tijdelijke vergunning aanvragen om vrijgekomen agrarische bedrijfs-
gebouwen (VAB’s) maximaal vijf jaar te huren als bedrijfsruimte. Mits hun business agrofood gere-
lateerd is. Na die vijf jaar kiest de ondernemer voor een doorstart van het bedrijf op een bedrijven-
terrein of stopt met zijn bedrijf. Onder voorwaarden is verlenging met nog eens vijf jaar mogelijk. 
De gemeente spreekt met de eigenaar van het pand af dat de vereiste kwaliteitsverbetering gebeurt 
in de vorm van x vierkante meters sloop in jaar vijf. De kosten die dat met zich meebrengt, kan de 
pandeigenaar betalen van de geïnde huuropbrengsten. Wil de ondernemer na vijf jaar op dezelfde 
locatie doorgaan, dan kan hij een bestemmingswijziging aanvragen. Er kan 400 vierkante meter 
bebouwing permanent omgezet worden in een bedrijfsbestemming. De overtollige bebouwing moet 
de eigenaar slopen.

Denk- en praatwerk vooraf
Deze aanpak klinkt simpel. Maar voorafgaand aan de klap op dit verruimd VAB-beleid op 23 
maart in de gemeenteraad, is er heel veel denkwerk en praatwerk aan te pas gekomen. Daar weten 
Raymond Derks en Paul van Hoek álles van af. Raymond werkt bij de ZLTO als adviseur omgeving. 
Hij is tevens sinds 2009 bestuurslid van de ZLTO-afdeling Boxmeer met onder meer ontwikkeling 
(ruimtelijke ordening en milieu) in zijn portefeuille. In die hoedanigheid is hij betrokken bij deze 
proeftuin en spreekt namens de agrariërs. Paul werkt bij de gemeente Boxmeer als projectleider op 
de afdeling ruimte en economie onder de vlag van wethouder Peter Stevens. Hij houdt zich voor-
namelijk bezig met projecten in het buitengebied, zoals de herziening van het bestemmingsplan 
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buitengebied. De twee werken nauw samen als het om leegstand gaat. Zij vertellen over de weg 
naar 23 maart 2017 en hoe nu verder.

Een nieuwe economie creëer je niet door ergens aan te bel-
len en te zeggen: hallo nieuwe economie

Nieuwe visie vanuit kracht
Raymond: “Boxmeer kende sinds 2008 een VAB-beleid, vrij traditioneel, conserverend. Dat nodigde 
de agrariërs niet uit om zelf in actie te komen. Er kwam niets op gang. Paul en ik hebben elkaar 
eens opgezocht om te kijken hoe we het op een ándere manier kunnen aanpakken. Waar lopen we 
tegenaan, waar lopen de mensen die met VAB’s zitten tegenaan? 
Ik ben vooral van het loslaten van regels. We zochten naar een andere visie die mensen enthousias-
meert om te ontwikkelen. Daarvoor moet je iets unieks vinden als rode draad. 
Boxmeer is zeer uniek in de agri-business, vooral pluimvee gelieerd. Vanuit die kracht zijn we dan 
ook gaan zoeken naar mogelijkheden om nieuwe economieën aan te trekken. Want die komen 
natuurlijk niet vanzelf onze kant op. Zo is het idee geboren om jonge startups hier te krijgen én te 
houden. Want de trek van onze eigen jeugd naar de steden is groot. We willen Boxmeer weer sexy 
maken om mankracht hier te houden. Nieuwe economieën komen pas als je iets te bieden hebt.”

Ik beweeg niet
ZLTO-afdeling Boxmeer heeft toen een sessie georganiseerd. Een avond met leden en niet-leden met 
als centrale vraag: wat kunnen we doen met de leegstand? Er waren workshops waar de agrariërs 
zelf aan de gang gingen met mogelijke oplossingen. Raymond: “Ik merkte dat 95% daar zat met 
problemen rondom leegstand en eigenlijk de vraag had ‘Wanneer komt er nou iemand met geld 
naar mij toe om me uit te kopen, af te kopen of wanneer is die nieuwe economie er nou eindelijk? 
Want ik beweeg niet!’ Toen ze zelf aan de gang moesten, was het van ‘Oh, maar dat is helemaal 
niet de bedoeling’. De gemiddelde leeftijd in de zaal was zestig. En daar zit geen jeugd achter, 
want de kinderen zitten in stad. Hun heersende gedachte is: hou het buitengebied primair voor 
landbouw, niet voor industrie. Dus die sessie leverde veel traditionele denklijnen op (van zorgboer-
derij tot caravanstalling tot weedkweek). Maar er kwamen ook verfrissende ideeën. Zoals een jonge 
ondernemer die op zoek is naar een kleine ruimte voor het verwerken van een halve koe of een half 
varken tot vleespakketten voor de plaatselijke horeca.”

Boxmeer en Sint Anthonis
In eerste instantie is, mede op verzoek van de Rabobank, geprobeerd tot een gezamenlijke aanpak 
met Sint Anthonis en met het adviesbureu BRO te komen. Maar uiteindelijk heeft Boxmeer gekozen 
voor een eigen weg. Boxmeer wilde van meet af aan gezamenlijk optrekken met de betrokkenen in 
de gemeente om zo in gezamenlijkheid te komen tot aanpassing van de regelgeving c.q. werken 
met de regelgeving. De focus van Boxmeer is namelijk gericht op het gezamenlijk optrekken als 
industrie, gemeente en boeren om er voor te zorgen dat er iets onderscheidend ontstaat dat nieuwe 
economie aantrekt.

Groen licht van de provincie voor uitgestelde kwaliteitsver-
betering
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Cijfers
Begin 2015 is er een landelijk rapport van Alterra uitgekomen. Uit het nader op Brabant inge-
zoomd onderzoek blijkt dat de gemeente Boxmeer in totaal 67,3 hectare agrarische gebouwen 
telt: in de periode 2000-2012 stonden er al 106 locaties leeg (in totaal 7,9 hectare); in de periode 
2012-2030 komen daar nog eens 111 locaties bij (in totaal 19,8 hectare). Het onderzoek voorspelt 
dat Boxmeer tot 2030 217 locaties met een totale oppervlakte van 27,7 hectare leegstand telt.

De boer op
Maar hoeveel staat er op dit moment écht leeg in Boxmeer? Inzicht hierin is essentieel om aan 
de politiek de urgentie van leegstand duidelijk te kunnen maken. Als je als gemeente daarnaar 
informeert bij de eigenaren, komt er geen antwoord op. Dus de ZLTO ging letterlijk de boer op. 
Raymond: “Het begon met een startbijeenkomst waarin de agrariërs hoorden over de wens van de 
ZLTO Boxmeer voor een verruimd VAB-beleid. Daarvoor is het belangrijk om te weten om hoeveel 
leegstand het werkelijk gaat. Dan pas krijg je een gevoel bij de problematiek. Dat gevoel kwam 
tijdens openhartige huiskamergesprekken met de agrariërs naar boven. Doel was om de leegstand 
in beeld te krijgen. Tijdens die gesprekken is elke vierkante meter in het buitengebied (410 bouw-
vlakken in Boxmeer en in de tien kerkdorpen Oeffelt, Beugen, Rijkevoort, Sambeek, Vortum-Mullem, 
Groeningen, Vierlingsbeek, Maashees, Holthees en Overloon) besproken. Van elk gebouw is aange-
geven wat daar gebeurt. Dat is ingetekend op een kaart: is het een agrarisch bedrijf, staat het leeg 
of zit er iets anders in. Het waren pittige gesprekken, zonder de gemeente. Die avonden begonnen 
bijna overal van ‘Ik zeg helemaal niets want het kan tegen me gebruikt worden’. Uiteindelijk hebben 
we toch de hele kaart kunnen vullen. Die opgehaalde informatie is gedeeld met twee vertrouwens-
personen van de gemeente. Dat wisten de agrariërs van tevoren.” 

Paul: “Uit de inventarisatie naar aanleiding van de huiskamergesprekken bleek dat de leegstand 
fors was en dat het noodzakelijk was om in actie te komen: 58 lege gebouwen en 86 die anders in 
gebruik zijn met een totale oppervlakte van 13,03 hectare.”

Tijdelijke omgevingsvergunning
Er was de vrees dat het plan voor tijdelijke verhuur van VAB’s het niet zou halen bij de gemeente. 
De regel is nou eenmaal dat bij een functiewijziging een wijziging van het bestemmingsplan hoort. 
Maar Boxmeer zélf kwam met de oplossing: een tijdelijke omgevingsvergunning voor tijdelijk afwij-
kend planologisch gebruik. 

“De normale weg is als volgt: er komt iemand bij de gemeente met een idee voor het buitengebied. 
Een sauna beginnen bijvoorbeeld. De ondernemer moet dan een tot twee jaar wachten om een 
wijziging voor een bestemmingsplan erdoor te krijgen. En het kost veel geld. Daar begint een onder-
nemer niet aan, en een starter al helemaal niet. Tegen de tijd dat de vergunning er is, is de onder-
nemer of failliet, of iets anders gaan doen of ergens anders begonnen. Dat moet anders, laagdrem-
pelig en snel. Tijdelijk afwijken betekent: ik sta die nieuwe functie wel toe maar voor een beperkte 
periode. De hiervoor benodigde procedure duurt slechts enkele maanden. Boxmeer gaat hierin veel 
verder dan andere gemeenten”, licht Raymond toe.

Uitgestelde kwaliteitsverbetering
Paul: “Daarnaast moet er bij een wijziging van het bestemmingsplan aangegeven worden wat de 
benodigde kwaliteitsverbetering is. De vrees bestond dat dit een belemmering zou opleveren omdat 
wij ervan uitgingen dat die verbetering onmiddellijk gerealiseerd moet worden. De provincie heeft 
echter gezegd dat er geen bezwaar is als die kwaliteitsverbetering wordt uitgesteld. Het werkt dus 
zo: starter Pietje begint een bedrijf in de stal van Jantje. Pietje vraagt een vergunning aan voor 
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zijn activiteit. De gemeente gaat met Jantje het gesprek aan over kwaliteitsverbetering. Dat kan 
in beginsel groeninpassing, natuurontwikkeling of restauratie zijn, of sloop. In Boxmeer betekent 
kwaliteitsverbetering per definitie sloop. We spreken af hoeveel vierkante meters er gesloopt gaan 
worden. Dat is een van de redenen waarom wij onze aanpak bij de provincie als proeftuin hebben 
ingediend. Want nu is het aan de voorkant duidelijk dat de provincie akkoord is met die uitgestelde 
kwaliteitsverbetering. Zonder dat lukt het niet om startende ondernemers naar Boxmeer te krijgen.”

Verruimd VAB-beleid vastgesteld
De gemeenteraad heeft de plannen uiteindelijk eind maart 2017 als beleid vastgesteld. Wat bete-
kent dat een deel van het buitengebied van Boxmeer is aangewezen waar een verruimd VAB-beleid 
van toepassing is. Dit wordt opgenomen in het nieuwe bestemmingsplan buitengebied maar geldt 
ondertussen al wel. Bij andere deelgebieden ligt het accent op natuur, recreatie en toerisme of 
primair agrarisch. Dit beleid biedt een mogelijke oplossing voor ongeveer 20% van de leegstand 
in het Boxmeerse buitengebied. En levert zo een bijdrage aan de versterking van de vitaliteit en 
veiligheid van het platteland, het behoud van de sociale structuren en het realiseren van nieuwe 
economische dragers in het buitengebied. De gemeente daagt er tevens de ondernemers mee uit om 
in actie te komen.

Business agrifood gerelateerd
In het aangewezen gebied waar dit verruimd VAB-beleid van toepassing is, kunnen dus starten-
de ondernemers hun bedrijfje beginnen in een leegstaand agrarisch gebouw. Mits hun business 
agrifood gerelateerd is. Voorbeelden willen de twee niet noemen. Want noem je tien opties, dan zul 
je zien dat optie elf waar je niet aan had gedacht, zich voordoet. Wat ze er wel over kwijt willen: 
“Voor detailhandel en horeca gelden bijzondere regelingen. Dat wil niet zeggen dat dergelijke 
bedrijven niet in aanmerking komen. Maar daarvoor voeren we een ander soort gesprek. Statische 
opslag kon al, kan nog steeds en blijft kunnen. De metaalnijverheid: de gemeente gaat geen ‘nee’ 
zeggen tegen een startend metaalbedrijfje dat roosters voor varkensstallen maakt. Maar wij willen 
het liefst dat er andersoortige economieën komen, pluimvee-gelieerde innovatie-industrie. Denk aan 
een kalkoenslachterij, een bedrijf in brandveiligheid- of klimaatsystemen, een matrasfabriek. We zijn 
al met mensen in gesprek.”

Sloop is het uiteindelijke succes

Vliegwiel
Paul noemt een voorbeeld uit het verleden van hoe een balletje kan gaan rollen: “Een ondernemer 
uit Boxmeer verkocht honderd jaar geleden in deze regio diervoer van deur tot deur. Maar wat als 
de kippen ziek worden? Dan eten ze niet. Dus hij ging medicijnen produceren. Daar zijn Intervet 
en MSD uit voort gekomen. Die verkoop van diervoer leidde tot Hendrix UTD. Er kwam een slach-
terij, Plukon, die had veren, dus toen volgde matrassenfabriek Norma. Die slachterij had daarnaast 
iemand nodig die machines kon maken, dus Stork vestigde zich hier. Dit soort zelfstandige bedrijven 
zijn inmiddels opgekocht door de grote jongens. Maar de oorsprong ligt hier. Dat vliegwiel willen 
weer op gang brengen.”



5/5

Nieuw leven in het buitengebied blazen
Naast een verruimd VAB-beleid wensen ze in Boxmeer een scala aan mogelijkheden om de gemeen-
te aantrekkelijk te maken en te houden. Denk aan een regionaal stagebureau, een leerstoel aan 
de Universiteit van Wageningen of een laboratoriumschool van MSD. Raymond: “Als jonge gasten 
hier op af komen en ze beginnen iets positiefs vanuit een schuur om vervolgens naar een deels leeg 
industrieterrein te trekken… Dan blijven ze hier, krijgen een gezinnetje. Zo hopen we nieuw leven in 
het buitengebied te blazen. Er is nu 13 hectare leegstand, als er één hectare hergebruikt wordt, ben 
ik heel gelukkig. Maar zo ver is het nog niet, want de VAB-eigenaren zijn nog niet zo ver. Moeten 
zij een jonge ondernemer gaan zoeken in Amsterdam? Een nieuwe economie creëer je niet door 
ergens aan te bellen en te zeggen: hallo nieuwe economie. Hoe wel? Blijven netwerken, blijven 
organiseren, blijven praten. Continu informatie verstrekken, inspiratie delen. In november 2017 is er 
weer een bijeenkomst. Een headhuntersbureau komt iets vertellen, daarna zit de politie aan tafel om 
te waarschuwen voor criminaliteit. Weer een avond over leegstand maar dan via andere invalshoe-
ken. Zo blijven we erop hameren dat ze in actie moeten komen. Op een gegeven moment moet dat 
balletje gaan rollen. De agrariërs blijven komen op de bijeenkomsten dus het boeit ze wel. Nee, de 
inspanningen hebben tot nu toe nog niet geleid tot een getekend huurcontract. Maar vergeet niet 
dat het verruimt VAB-beleid pas eind maart is vastgesteld.”

Sloop is het succes
Echte ‘successen’ zijn dus nog niet geboekt. Maar de basis ligt er om iets in gang te zetten. Met 
het verruimd VAB-beleid én met de sterke, korte en open lijn tussen de gemeente en de ZLTO. Er is 
een ongekend vertrouwen in elkaar omdat ze beseffen dat ze naast elkaar veel verder komen dan 
tegenover elkaar. Het échte succes is als er in de toekomst gesloopt gaat worden.


