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Onze aanpak 

 Data-analyse 

 Literatuurstudie 

 Interviews 

 Netwerkbijeenkomsten 
en agendavorming 
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Totale agrarische bebouwing (1)   (exclusief glas) 
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Totale agrarische bebouwing (2)   (exclusief glas) 
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Bedrijfsbeëindiging 
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2030 

ca. 40.000 agrarische bedrijven 

2012 

64.000 agrarische bedrijven 

2000 

86.000 agrarische bedrijven 
- 22.000 bedrijven 

- 24.000 bedrijven 



Aspecten die een rol spelen bij 
bedrijfsbeëindiging 

 Persoonlijke situatie 
 De omgeving waar het bedrijf in verkeert  
 De bedrijfskenmerken 
 Overige situatie specifieke aspecten 
 15% stopt noodgedwongen 
 
Stoppen is vaak  
een proces van  
meerdere jaren 
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Leegstand is lastig te herkennen in het 
veld 

 Verspreid gelegen  
Woonhuizen zijn vaak nog bewoonbaar 
 Schuren vaak tijdelijk in gebruik voor opslag en stalling 
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Vrijgekomen agrarische gebouwen 2000-2012 (1) 
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(exclusief glas) 



Vrijgekomen agrarische gebouwen 2000-2012 (2) 
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(exclusief glas) 



Prognose Vrijkomende agrarische gebouwen 2012-2030 (1) 
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(exclusief glas) 



Prognose leegstand 
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Prognose leegstand 2012-2030 (2) 
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Gevolgen van agrarisch leegstand 
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Verloedering 
landschap 

Sociaal en 
financieel leed 
bij stoppende 

boeren Vitaliteit 
platteland 
onder druk 

Risico’s voor 
volksgezond-

heid en 
veiligheid 

Ongewenste 
of criminele 
activiteiten 

Concurrentie 
met leegstand 
in stedelijke 

gebieden 



Perspectieven vanuit stakeholders (1) 

 Eigenaar (primair probleemhouder) 
● Wil vaak blijven wonen 

● In de ‘wacht’ modus, denkt nog kans te kunnen verzilveren 

● “Weg is weg”, bij sloop vervallen bouwrechten 

● Slopen kost geld en vergt mentale kracht 

 

 Adviseurs agrarische ondernemers 
● Veel agrarische bedrijven staan onder financiële druk 

● Zodra bedrijf stopt niet meer in beeld 

● Overcapaciteit biedt mogelijkheden voor groeiende bedrijven (alleen 
soms op ongewenste locaties) 

● Vele functieveranderingen niet altijd wenselijk vanwege mogelijke 
beperkingen ontwikkeling landbouw 
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Perspectieven vanuit stakeholders (2) 

 Initiatiefnemers (degene die nieuwe functie wil) 
● Hoge kosten functieverandering (leges, sloop overtollige gebouwen, 

asbest, investeringen ruimtelijke kwaliteiten) 

● Onzekerheid en lange duur bestemmingsplanprocedures 

● Gemeentelijk VAB-beleid soms te restrictief (zowel functie als normen 
m2) 

 

 Adviseurs initiatiefnemers 
● Ideeën over hergebruik zijn achterhaald, niet haalbaar, of markt is 

verzadigd, initiatiefnemers zitten te vaak met ‘eigen’ verhaal 

● Niet alles vangen in getallen; functie moet meerwaarde geven voor 
omgeving en initiatief heeft anderzijds platteland nodig 

● Goed ondernemerschap toejuichen, lage drempel naar gemeenten 
nodig; samenwerken in verkenningen naar kansrijke initiatieven. 
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Perspectieven vanuit stakeholders (3) 

 Gemeenten 
● Problematiek verschilt per gemeente (urgentie met name in 

veedichte gebieden); moeilijk grip op omvang. 

● Houding t.o.v. nieuwe ontwikkelingen verschilt per gemeente. 

● Veelal VAB-beleid of ‘ander voor wat hoort wat’-beleid; 
invulling verschilt per gemeente. 

 Provincie 
● Afweging tussen enerzijds functies concentreren in stedelijk 

gebied en anderzijds vitaliteit landelijk gebied behouden 
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De mogelijkheden 

Naast nieuwe functies ook sloop zien als een kans! 

.....en leg verbindingen met de nieuwe maatschappelijke 
opgaven 
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Sloop overtollige 
gebouwen 

Hergebruik 

‘Niets doen’ 



Er is niet één oplossing 
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Bewustwording en ondersteuning 

Belemmeringen wegnemen 

Ontwikkelingsgericht werken 



Bewustwording en begeleiding 
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Neem de toekomst 
bedrijfsgebouwen mee bij 
bedrijfsbeëindiging 

Eigenaren spiegel voor 
houden dat kansen voor 
hergebruik beperkt zijn/ 
afhankelijk van de ambities 

Leg ambities en mogelijkheden 
voor functies per gebied vast, 
differentieer afhankelijk van 
potenties gebied en maak deze 
actief inzichtelijk 

Maak duidelijk welk 
instrumentarium beschikbaar is 
ter ondersteuning van 
hergebruik of sloop 

Bovenregionale afstemming en ondersteuning 

Laagdrempelige 
ondersteuning bij sociaal en 
financiële problemen 



Belemmeringen opheffen 
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Behoud van bouwrecht bij 
sloop 

Nieuw instrumentarium en 
verdienmodellen voor sloop 

Bestemmingswijzigingen 
vereenvoudigen 

Sturen op kwalitatieve regels 
i.p.v. kwantitatieve regels 



Ontwikkelingsgericht werken 
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Positieve houding aannemen 
ten aanzien van veelheid aan 
initiatieven 

Samenwerking met nieuwe 
(markt)partijen 

Maatwerk via integraal en 
gebiedsgericht werken 

Experimenteerruimte voor 
nieuwe innovatieve 
concepten 

Kennisuitwisseling en leren 
van elkaar 

Koppelen aan nieuwe 
maatschappelijke opgaven 

Voorkom toekomstige 
problemen; aanpak bij de 
bron 



Tot slot 

 Veelzijdige problematiek 
 Iedereen (h)erkent problematiek 
 Geen probleemhouder die er met kop en schouders 

boven uit steekt 
 Bereidheid samenwerking probleemhouders 
 Nu nog even tijd, maar dringt 

 
Gaat u initiatief nemen?   

En met wie?  
Of wie heeft u nodig? 
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Nieuwe innovatieve ideeën 
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Zon op erf, Achterhoek 

Slopen voor ruimte; natuurontwikkeling 
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