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Een stille
revolutie in het
landelijk gebied?

| Tekst: Jos Janssen en Sjoerd Swinkels |

Inleiding
Het Nederlandse landelijk gebied krijgt in de vastgoedwereld
nauwelijks aandacht, en dat terwijl natuur, milieu en het agrarisch gebied zoveel waarde vertegenwoordigen. Waar zou dat
nou aan liggen? Hoe ontwikkelt de Nederlandse agrarische sector zich eigenlijk? Wat bebouwing betreft is een duidelijke trend
waarneembaar. Veel boerderijen en stallen in Nederland hebben
hun agrarische functie verloren. Het gaat daarbij om een proces dat al decennia bezig is en ook de komende tientallen jaren
zal doorzetten. Alterra – kennisinstituut voor de leefomgeving
in Wageningen – verwacht dat tot 2030 gebouwen met een
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oppervlak van tenminste 32 miljoen m² hun agrarische functie
geheel zullen verliezen (Alterra, 2014); vrijkomende agrarische
bebouwing (VAB) heet dat in vaktermen. Van die 32 miljoen zal
ongeveer de helft een andere invulling kunnen vinden. De resterende 15 miljoen m² zal leeg komen te staan. Die leegstand is
substantieel en groter dan de verwachte leegstand in 2030 als
het gaat om kantoorruimte of winkelruimte in Nederland.
Is dat erg? Of anders gezegd, wat merken we daar nu eigenlijk
van? De cijfers liegen er in ieder geval niet om. Leegstand op

grote schaal betekent sec verlies aan kapitaal én verlies aan cultuurhistorisch waardevol erfgoed als er geen functieverandering
plaatsvindt. Ook het aantal stenen in het buitengebied groeit
gestaag doordat andere agrarische bedrijven gewoon doorgroeien. En in sommige delen verdwijnt met de agrariër ook de
traditionele economische drager in het gebied. Echt zichtbaar is
dit niet. Een lege en volle stal zien er van de buitenkant in eerste instantie hetzelfde uit. En veel aandacht voor een stoppende
boer en de achterblijvende stallen is er ook niet. Het proces gaat
langzaam en stapje voor stapje. De revolutie op het platteland

voltrekt zich in stilte…
Dit artikel gaat niet alleen over leegstand en de effecten daarvan. Ook de kansen die vrijkomende boerenerven bieden voor
nieuwe activiteiten in het landelijk gebied verdienen de aandacht. We schetsen daarom ook een eerste gedachtegang over
het stimuleren van transformaties om de vitaliteit in het buitengebied te borgen.
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de toekomst, dan zullen er vanaf nu tot
2030 tussen de 16.000 en 24.000 agrarische bedrijven stoppen. Van de circa
64.000 bedrijven in 2012 zijn er circa
24.000 waarvan het bedrijvenhoofd ouder
is dan 50 jaar en geen opvolger heeft, en
19.000 bedrijven met een economische
omvang kleiner dan € 25.000 Standaard
Opbrengst. Deels overlappen deze categorieën elkaar, bij elkaar opgeteld gaat het
om 33.000 bedrijven. Dit type bedrijven
zijn potentiële stoppers. Het is echter aannemelijk dat niet elk bedrijf zonder opvolger en/of met een kleine bedrijfsomvang
zal stoppen. De belangrijkste indicator
daarbij is de leeftijd van bedrijvenhoofd.
Kortom, is de boer ruim in de 50 en heeft
hij geen opvolger dan is de kans groot dat
het bedrijf op termijn gaat stoppen.
Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling
vanaf 2000 weer voor een aantal willekeurig gekozen gemeenten in de provincie
Noord-Brabant.
Tabel 1. Ontwikkeling aantal agrarische
bedrijven in 5 gemeenten Noord-Brabant
(Bron: CBS)

laagst met 13% en in St. Oedenrode juist
het sterkst met 20%. Deze gemiddelden zijn vergelijkbaar met de cijfers voor
Zuidoost-Brabant (afname van 17%),
Noord-Brabant (16%) en heel Nederland
(15%).
Gemeenten in Brabant verwachten een
versnelde toename van het aantal stoppers. Dit komt onder meer door de
Stoppersregeling Actieplan Ammoniak
Veehouderij. Deze regeling maakt het
voor intensieve veehouders mogelijk om
hun bedrijf in de periode 2013-2020
nog enkele jaren voort te zetten zonder
een emissiearm stalsysteem, zoals vereist in het Besluit Huisvesting. Richting
2020 gaan deze bedrijven echter stoppen, waardoor het percentage stoppers
naar verwachting stijgt. Op basis van
de bedrijfsontwikkelingsplannen wordt
voor de gemeente Deurne bijvoorbeeld
duidelijk dat 20% van de veehouders zo
goed als zeker gaat stoppen (Swinkels &
Janssen, mei 2014). Eén op de 5 agrarische ondernemers dus! Daar gaan zeker
nog agrariërs bij komen die nu nog door
willen, maar dat uiteindelijk tot 2020 niet

Tegenover deze afname van het aantal
bedrijven blijft schaalvergroting staan. Het
aandeel grote bedrijven is in 2013 18%
tegenover 5% in 2006. Als deze tendens
doorzet dan is het aandeel grote bedrijven
in 2020 rond de 30%. Als een agrarisch
bedrijf stopt dan is het niet zo dat de agrarische bestemming en de vergunning voor
het houden van dieren automatisch vervalt.
De mogelijkheid voor veehouderij blijft planologisch gezien gekoppeld aan de locatie
en dus bestaan. Het is niet eenvoudig dit te
wijzigen. Bovendien blijft een boer vaak op
de locatie wonen, waardoor een strijdigheid
met het bestemmingsplan ontstaat. Wonen
is immers niet toegestaan en het toekennen
van een woonbestemming levert vaak ook
problemen op met milieucirkels. Als een
woonbestemming geen optie is, wat dan?

Schaalvergroting en
intensivering zet door

Deurne 2000

Legenda

Ook de ontwikkeling van schaalvergroting en intensivering is al jaren bezig in de
agrarische sector. Gemeten in economische
omvang constateren we vanaf 2000 de volgende ontwikkeling.
Tabel 2. Ontwikkeling gemiddelde economische omvang agrarische bedrijven in 5

Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar gemeente

In de onderzochte gemeenten is een duidelijke tendens te zien van schaalvergroting bij agrarische bedrijven. Het totaal
aantal bedrijven neemt af, maar de gemiddelde omvang neemt toe. In 2000 was het
gemiddeld aantal NGE van een bedrijf 86.
Dit is gegroeid naar 95 NGE in 2006 en
128 NGE in 2013. Ook hier is te zien dat
met name tussen 2006 en 2013 een versnelde ontwikkeling heeft plaatsgevonden.

gemeenten in NGE (Bron:BVB) 1.
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Gestage stroom van stoppers
tot 2030
Het aantal agrarische ondernemers dat
ermee gestopt is, schommelt nu al tien
jaar rond de 3 en 3,5 % per jaar (GeerlingEiffe en van der Meulen, 2008). In 2012
waren er bijna 64.000 agrarische bedrijven (exclusief glastuinbouw) in Nederland.
Ten opzichte van het jaar 2000 zijn er tot
2012 ruim 22.000 bedrijven gestopt (CBS
2013). Trekken we deze trend door naar
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Hieronder is voor de gemeente Deurne in
tabel 5 de schaalvergroting nog eens in
beeld gebracht. De ‘taartpunten’ van de
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De tabel geeft duidelijk de tendens
weer van een afnemend aantal bedrijven. Gemiddeld is tussen 2006 en 2013
het aantal agrarische bedrijven met
17% afgenomen. In totaal zijn dat 263
gestopte boeren in deze vijf gemeenten.
In de gemeente Oirschot is de daling het

voor elkaar krijgen. Een percentage van
30% is daarom geen onredelijke aanname. De gemeente Boekel komt na een
rondgang bij boeren zelfs tot zo’n 40%!

1
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De cijfers zijn afkomstig uit het Bestand Veehouderij
Bedrijven (BVB). Dit is een openbaar bestand dat
wordt bijgehouden op basis van gemeentelijke cijfers.
Hierin zijn gegevens van de veehouderijen in Brabant
geïnventariseerd. NGE is een economische maat dat
de economische omvang van een bedrijf weergeeft.
Eén NGE staat voor €1.400,- aan standaard opbrengst
(SO) van een bedrijf.
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tussen 2006 en 2013 gegroeid van 5%
naar 18%. In de andere vier gemeenten
zien we een vergelijkbare ontwikkeling.
Opgemerkt moet worden dat de omvang
van de bedrijven gemiddeld lager ligt dan
in andere delen van Noord-Brabant.

omvangrijke bedrijven worden duidelijk
groter, terwijl de kleine bedrijven steeds
meer terrein verliezen. In Deurne is het
aandeel bedrijven dat in klasse 4 en 5 valt

Wat zijn de effecten?
Er is duidelijk iets aan de hand in het buitengebied. De cijfers spreken voor zich.
Toch is bij veel partijen nog niet helder in
beeld wat er nu precies gebeurt. De terugloop van het aantal agrariërs is al decennia gaande maar wat weten we er feitelijk
van? En nog belangrijker wat merken we
er eigenlijk van?
We weten dat, gezien de hoeveelheid
aan vierkante meters stal die vrijkomt de
komende jaren, leegstand onvermijdelijk is. Het risico op verloedering is daarbij
sterk aanwezig. Bovendien dreigt verstening als oude stallen niet gesloopt worden,
maar bedrijven elders groeien. Het aantal
bedrijven neemt af, maar het aantal stenen
neemt toe. Daarnaast zal de agrarische
sector in delen van het buitengebied verdwijnen als economische drager, terwijl de
bedrijven in andere delen juist groeien. In
het ene gebied is een nieuwe impuls wenselijk voor de vitaliteit, in het andere is het
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juist zaak thema’s als een duurzame veehouderij, volksgezondheid en milieueffecten goed te beheersen.

Alterra (2014), Vrijkomende agrarische
bebouwing in het landelijk gebied, in
opdracht van het Innovatie Netwerk

De processen gaan stapje voor stapje. Een
lege stal ziet er in eerste instantie van buitenaf hetzelfde uit als een volle stal. En
ook het langzaam wegvallen van de agrarische sector als economische drager blijft
relatief onopgemerkt. Op die manier voltrekt zich een stille revolutie, waarbij men
af en toe wakker schiet als er iets prikkelends gebeurd. Denk aan een nieuwe
zorgboerderij of juist de bouw van een
megastal. Aandachtspunt blijft vooralsnog
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Herontwikkeling leegstaande
stallen
De afgelopen 20 jaar leert ons dat leegstaande stallen niet zomaar verdwijnen of
getransformeerd worden naar iets nieuws.
Als een agrariër stopt blijven de gebouwen vaak gewoon staan. Ook al zijn deze
volledig afgeschreven, de stallen vertegenwoordigen voor de boer doorgaans
een economische waarde waardoor deze
niet gesloopt worden. Hier dient gevoelsmatig iets tegen over te staan. Denk aan
regelingen als een sloopfonds, de ‘ruimte
voor ruimte regeling’, ontwikkelruimte
voor nieuwe functies, staldering e.d. Zo
vond in de periode 1996-2002 weinig
sloop plaats van vrijkomende agrarische
bebouwing. Daar waar gebouwen werden
gesloopt, ging het meestal om transformaties naar woonboerderijen, waarbij overbodige schuren verdwenen (Gies et al.,
2007). In de periode daarna heeft in het
kader van de Ruimte Voor Ruimteregeling
wel behoorlijke herontwikkeling plaatsgevonden. Uit de evaluatie van de regeling Beëindiging Veehouderijtakken (RBV)
blijkt dat tot 2010 circa 3 miljoen m² stallen gesloopt is in de provincies Limburg,
Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel en
Utrecht (Anonymus, 2010). Kortom, er
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lijkt een prikkel van buitenaf nodig om
transformatie (sloop en/of nieuwe functie)
mogelijk te maken.
Natuurlijk kennen we ook succesvolle
transformaties van agrarische bedrijven
naar nieuwe functies. Bekend zijn de B&B
(bed & breakfast) onderkomens, caravanstallingen en zorgboerderijen. Daar zijn in
elk dorp wel voorbeelden van. Met het oog
op de aantallen is het echter niet mogelijk
alle VABs met dezelfde nieuwe functies
te kunnen herontwikkelen. De universiteit
van Wageningen geeft in haar onderzoek
aan te verwachten dat voor 50% van de
VABs herontwikkeling mogelijk is2.

2

Vrijkomende agrarische bebouwing in het landelijk
gebied, Alterra Wageningen UR (maart 2014), p. 5

Revitalisering, maar hoe?
Revitalisering is nodig om de vitaliteit van
het landelijk gebied op peil te houden.
Ontwikkeling biedt daarnaast kansen
om veranderingen mogelijk te maken
en knelpunten op te lossen. Een nieuwe
functie betekent biedt de mogelijkheid
oude stallen te slopen en zorgt voor een
(economische) impuls. Kortom, het van
de grond krijgen van nieuwe initiatieven
is de sleutel.
Dit is makkelijker gezegd dan gedaan. Het
aantal nieuwe initiatieven ligt niet voor
het oprapen en er zijn altijd wel financiele en/of juridische obstakels te vinden.
Het is dus tijd voor een aanpak waarbij
nieuwe allianties worden gesmeed en
een uitnodigend perspectief wordt
geschetst voor de ontwikkeling van het

buitengebied. Een perspectief dat aantrekkelijk is voor ondernemers met concrete plannen en dat herkenbaar is voor
het gebied waar het om draait. Geef
als overheid richting, maar probeer niet
teveel achter het stuur te gaan zitten.
Breng partijen en ideeën bij elkaar en
faciliteer initiatieven. Dit kun je doen door
de juiste instrumenten te ontwikkelen in
de traditie van het sloopfonds, ruimte
voor ruimteregeling en verruiming van
de mogelijkheden in het bestemmingsplan. Maar ook meer sociale instrumenten als het organiseren van workshops,
voorlichting en opleiding/begeleiding van
(stoppende) agrarische ondernemers is
mogelijk.
Ideeën en mogelijkheden voor het transformeren van agrarische bestemmingen

Swinkels, S., J.Janssen (2014), Verstening
van het platteland!? Quick scan naar
de effecten van VABs op de kwaliteit
en vitaliteit van het buitengebied in
vijf gemeenten in Noord- en Zuid Oost
Brabant, een onderzoek in samenwerking tussen Beeckk Adviseurs en
Fontys HMER, mei 2014

zijn er voldoende. Denk aan zorgboerderijen, landgoederen en buitenplaatsen
met commerciële functies als hotelovernachtingen, wellness- en congresfaciliteiten, kleinschalige recreatie met fiets- en
wandelactiviteiten stimuleren door aanleggen wegen en voorzieningen (kamperen bij de boer), tijdelijk of permanent
beheer dat geld oplevert (zonnepanelen
en windmolens), toeristische promotie
(ecologisch boeren, rondleidingen met
streekproducten), maneges, kleinschalige
commerciële dienstverlening, etc.
De kunst is het juiste idee aan de juiste
mensen te koppelen en samen een initiatief mogelijk te maken. Zo houden we
stapje voor stapje het buitengebied vitaal
en levendig.

43

