
De verborgen mogelijkheden van het buitengebied. 
 
 
Het lijkt ons interessant om met een groepje geïnteresseerden op een heel praktische manier na te 
denken over de toekomst van ons gebied. En dan vooral wat we zelf kunnen doen en stimuleren. 
Binnen de OBW hebben we een toekomstvisie neergelegd, simpel en verkort gezegd: 
 
We zien een vitale en dynamische toekomst voor een prachtig gebied waar het goed wonen en 
werken is. Waar traditionele en vernieuwend samengaan. Waar respect voor de natuurwaarden en het 
bijzondere van dit gebied bijna vanzelfsprekend is en toch samengaat met economische dynamiek. 
Een plek waar je kan genieten en recreëren, maar ook kan ondernemen.   
 
Tegelijk zijn er ook praktische voorwaarden nodig om die toekomst te realiseren, denk aan: 

• Glasvezel 

• Een flexibel bestemmingsplan die het gebied mogelijkheden geeft en niet op slot zet 

• Actieve netwerken en samenwerkende buurten en gemeenschappen 

• Voldoende mogelijkheden om boerderijen een andere bestemming te geven, waaronder 
meerdere woonunits op één erf. 

• Een soepel en meedenkend (gemeente)bestuur 

• De gevolgen van Natura 2000 positief en negatief 
 
Een bron van zorg is dat er een vicieuze cirkel ontstaat door de angst voor de gevolgen van krimp. Het 
is begrijpelijk om nu geen grote woonprojecten te bouwen waar geen vraag naar is, maar bouwen, 
verbouwen en splitsen om juist plekken te scheppen voor mensen die hier willen wonen en werken op 
basis van een concrete behoefte is juist wel gewenst. En houdt de economie vitaal, trekt mensen aan 
en schept werk. 
 

Als voorbeeld is Wim Korsten van Het Ontwikkelbedrijf bezig een dienst uit te werken die twee 
kanten combineert: 

• Voor boerderijen een ontwerp maken voor een extra woon-werkruimte die verhuurd kan 
worden aan een ondernemer. Met de bewoner wordt heel specifiek gekeken welk type 
bedrijf en mens passend is. 

• Ondernemers van buiten de directe regio actief werven om hier te komen wonen en 
werken. 

 
In zijn idee is het beperkte contingent dat er nog gebouwd mag worden een probleem. Terwijl het idee 
juist wel kan bijdragen aan een positieve ontwikkeling. We kunnen ons voorstellen dat er ook heel 
andere plannen of ideeën zijn die bij kunnen dragen aan het toekomstbeeld dat wij geschetst hebben. 
 
We denken dat we door kennis te delen, informatie uit te wisselen en ideeën aan elkaar te toetsen op 
concrete mogelijkheden komen om mee aan de slag te gaan.  
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