
Onderwerp: Uitnodiging werkbezoek VAB - financiële aspecten op 24 september 

Bericht aan de aangeschrevenen: gelieve dit bericht door te spelen aan de desbetreffende 
Statenleden! 
  
  
Beste Statenleden, 
  
Het Thema VAB (vrijkomende Agrarische Bebouwing) staat al geruime tijd op uw agenda. Graag 
nodig ik u, namens de intergemeentelijke stuurgroep VAB van de Regio’s Amersfoort en FoodValley, 
uit voor een werkbezoek dat op maandag 24 september zal plaatsvinden. Dit werkbezoek gaat over 
een onderdeel in de VAB’s die we in de regio niet kunnen oplossen: de financiële kant van de 
Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB). Daarvoor zijn gezamenlijke inspanningen nodig van de 
drie bestuurslagen (Rijk, provincie, gemeenten) in ons land in samenwerking met de diverse andere 
stakeholders in het vraagstuk. Aan de hand van het bezoek aan een aantal locaties willen we op 24 
september de ervaringen van verschillende (voormalige) agrariërs uitwisselen en met elkaar van 
gedachten wisselen over de oplossingen.  
Dit werkbezoek volgt op eerder bezoek van leden van de stuurgroep VAB van de Regio’s Amersfoort 
en FoodValley aan een aantal Tweede Kamerleden in oktober 2017. In verband met de Utrechtse 
Statenvergadering om 14.00 uur starten we om 12.00 uur, zodat u het eerste gedeelte van de 
bijeenkomst bij kunt wonen. 
  
Een aantal lokale ondernemers deelt met u hun afwegingen, ervaringen en belemmeringen tijdens 
hun bedrijfsbeëindiging. Wij hebben hen bereid gevonden om, op locaties die het verhaal zichtbaar 
maken in het landschap, hun financiële boeken rond dit thema te openen. Zie verder de bijgevoegde 
uitnodiging die is gericht aan leden van de Tweede Kamer, Statenleden en leden van GS van Utrecht 
en Gelderland en de wethouders van de regio’s Amersfoort en FoodValley. 
  
In verband met de organisatie vernemen wij graag of u aanwezig zal zijn tijdens dit werkbezoek. 
Voor de lunch vernemen wij graag of er rekening gehouden moet worden met dieet wensen of 
allergieën. 
  
Aanmelden en nadere informatie wordt verzorgd door Gebiedscoöperatie O-Gen: secretariaat@o-
gen.nl of  033 277 63 90 (van 28 juli tot en met 12 augustus is het kantoor gesloten). In verband met 
de vakantieperiode ontvangt u over enkele weken een reminder van deze uitnodiging. 
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