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Het buitengebied is in beweging en bewoners van het buitengebied zijn op zoek naar
bewegingsruimte en oplossingen. Men wil groeien, switchen qua activiteiten of ondersteuning bij het
maken van toekomstkeuzes. In een toch al ingewikkelde wereld die zeer veranderlijk is, wil gemeente
Cranendonck de helpende hand uitsteken. We kunnen een luisterend oor zijn, de bewoner van het
buitengebied zo goed mogelijk doorverwijzen, wijzen op (on)mogelijkheden in wet- en regelgeving
en attenderen op subsidie- of andere ondersteunende maatregelen.
Deze pagina geeft een beeld van de (subsidie)regelingen die vanuit gemeente en provincie
beschikbaar zijn voor eigenaren van locaties in het buitengebied. Vanuit diverse domeinen van de
gemeente - Buitenkans, Sociaal team en Economische Zaken - onderhoudt de gemeente contacten
met de inwoners van het buitengebied.
Inspiratie
Behoefte aan inspiratie voor nieuwe ontwikkelingen op uw locatie in het buitengebied? Neem dan
even tijd voor deze inspiratiebronnen:
- Samen zaken doen: de economische visie ‘Economisch Cranendonck’ helpt ondernemers
om het woon- en werkgebied van Cranendonck nog aantrekkelijker te maken:
www.cranendonck.nl/ondernemers/visie-economisch-cranendonck_44507
- Nieuwe ideeën voor herbestemmen vrijgekomen en vrijkomende agrarische bebouwing
(VAB’s): www.dijkmeijer.nl/inspiratiebox & VABIMPULS: www.vabimpuls.nl
- Brainstormen over nieuwe kansen met Has van Helvoort, adviseur plattelandsontwikkeling
bij ODZOB: www.odzob.nl
Subsidies
Er zijn diverse subsidieregelingen beschikbaar voor eigenaren van locaties in het buitengebied. Zoals
deze regelingen:
- Voucherregeling VABIMPULS: www.vabimpuls.nl
- Masterclasses voor agribusiness ondernemers met blik op de toekomst bij Keyport:
www.keyport2020.nl/nl/nieuws/alles/masterclasses-voor-agribusiness-ondernemers-metblik-op-de-toekomst-1
- Ondersteunende maatregelen provincie Noord-Brabant bij transitie landbouw:
www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/platteland/agrofood-in-brabant/versnellingtransitie-duurzame-veehouderij/ondersteunende-maatregelen
- Warme sanering varkenshouderij: https://www.zlto.nl/nieuwsberichten/2019/openbaar/05mei/in-aanmerking-komen-voor-warme-sanering-varkenshouderij
- Groen Blauw Stimuleringskader (STIKA): www.brabantslandschap.nl/ons-werk/advies-ensubsidie/subsidiemogelijkheden/subsidieregeling-groen-blauw-stimuleringskader-stika- Subsidieregeling Stimulering Herbestemming Monumenten:
www.monumenten.nl/monument-financieren/subsidie-voor-herbestemming/in-het-kort
- Subsidie ondernemerskracht
www.cranendonck.nl/inwoners/onderwerpen-a-z_43590/product/subsidieondernemerskracht_964.html
- Regionaal zonnepanelenproject De Groene Zone:
https://www.cranendonck.nl/inwoners/onderwerpen-az_43590/product/zonnepanelen_991.html

Diversen
De provincie Noord-Brabant heeft een speciaal ondersteuningsnetwerk opgezet voor de
verduurzaming van de landbouwsector:
- https://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/platteland/agrofood-inbrabant/versnelling-transitie-duurzame-veehouderij/sneller-naar-een-zorgvuldigeveehouderij
Lege stal(len) slopen of een asbestdek laten verwijderen? Asbestschakel kan dit gehele proces uit
handen nemen:
- https://youtu.be/9rlodHOYfKY of https://bit.ly/2vac3kj.
Meer informatie over leegstand in Noord-Brabant? Bekijk dan de leegstandsmonitor:
- https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2019/april/1-op-de-4-stallen-leeg-in-2030

