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Woord vooraf
Ter afronding van mijn studie Sociale geografie is deze scriptie na ruim een jaar tot stand
gekomen. Dit heeft langer geduurd dan in eerste instantie de bedoeling was, omdat het
schrijven van een scriptie een tijdrovend proces is waarbij diverse hindernissen genomen
dienen te worden. Er zijn echter ook momenten waarin er successen worden geboekt en er
progressie plaatsvindt. Het opzetten van een scriptie is daarom een hele onderneming waarbij
zowel succes- als faalfactoren een invloed uitoefenen op zowel het proces als eindproduct.
Voor een groot gedeelte heb ik als auteur invloed gehad op het eindresultaat maar ben in grote
mate afhankelijk geweest van derden. Ik wil daarom ten eerste mijn dank uitspreken aan mijn
begeleider Prof. Dr. Huib Ernste. Hij heeft me met veel enthousiasme begeleid en middels het
inbrengen van de nodige theoretische kennis een belangrijke bijdrage geleverd aan het gehele
proces. Daarnaast wil ik mijn stagebegeleider dhr. Ir. Radboud Vorage van LTO Noord projecten
te Deventer bedanken voor de mogelijkheden die hij me heeft geboden voor verdieping in het
scriptie onderwerp op praktijkniveau.
Verder wil ik een woord van dank uitspreken aan de verschillende respondenten;
ondernemers, overheidsambtenaren en andere specialisten, welke van groot belang zijn
geweest voor het verwerven van de benodigde kwalitatieve data. Zonder deze personen zou
deze scriptie een stuk moeilijker tot stand zijn gekomen.
Daarnaast wil ik mijn familie en vrienden bedanken welke een steun en toeverlaat zijn
geweest. Dankzij de lekkere kopjes koffie van mijn moeder was de soms zware last een stuk
dragelijker. Ook de humoristische insteek van mijn opa heeft me goed gedaan, waarbij deze
tientallen malen de vraag heeft gesteld: “wanneer is het boek nou eens af?”. Bij dezen een
antwoord, “het boek is af!”. Ook mijn vrienden ben ik dankbaar voor de steun die ze me hebben
geboden, en de momenten waarop ze geprobeerd hebben mij even op andere gedachten te
brengen, en waardoor ik even niet in de ban van de scriptie was.
Als allerlaatste wil ik Wendy bedanken voor de onvoorwaardelijke steun en het
vertrouwen dat ze in mij gesteld heeft.
Allen ben ik daarom zeer erkentelijk voor de geboden steun.
Geert
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Samenvatting
Het platteland is onderhevig aan een aantal belangrijke veranderingen mede veroorzaakt door
wijzigingen in de economische-, politieke-, en maatschappelijke structuren. Hierdoor is het
aandeel van de traditionele agrarische functie, zoals de primaire voedselproductie afgenomen.
Dit heeft geresulteerd in een negatieve inkomensontwikkeling waardoor de inkomsten uit de
primaire agrarische sector zijn gedaald, en zich een daling van het aantal agrarische
ondernemingen heeft voorgedaan. Zo waren er in 1980 nog ongeveer 144.994 agrarische
bedrijven. In 2005 was dit aantal al gedecimeerd tot circa 81.830 bedrijven, wat betekent dat er
ten opzichte van 1980 tot 2006 een afname is geweest van 63.164 bedrijven, ofwel een afname
van 44%. Hoewel de grootste daling zich heeft voorgedaan in de periode van 1995 tot 2000, zijn
de verwachtingen dat er gemiddeld 2.400 bedrijven per jaar hun agrarische activiteiten zullen
beëindigen. Dit zijn veelal kleine bedrijven waarbij de bedrijfshoofden een hoge leeftijd hebben
en waarvoor geen opvolgers voorhanden zijn, mede door het gebrek aan een positief
toekomstperspectief om voldoende inkomsten uit het bedrijf te kunnen genereren. Hierdoor
zullen deze bedrijven gedeeltelijk of geheel stoppen, wat betekent dat er een potentieel van
vrijkomende agrarische gebouwen aanwezig is op het platteland en gebruikt kunnen worden
voor de ontplooiing van economische activiteiten. Het soort gebouwen welke functieloos worden
zijn veelal stallen en schuren maar ook complete boerderijen.
Het aantal (niet)-agrarische activiteiten neemt toe op het platteland in de vorm van een
functieverbreding bij agrariërs, maar ook andere personen buiten de agrarische sector zijn in
toenemende mate te vinden op het platteland. Er zijn echter een aantal hindernissen en
‘stoorzenders’ welke ondernemers kunnen tegenkomen bij het hergebruiken van voormalige
agrarische bedrijfsgebouwen. Dit biedt de volgende centrale vraagstelling voor het onderzoek:
In welke mate spelen de succes- en faalfactoren een rol bij het proces van hergebruik van
voormalige agrarische bedrijfsgebouwen, en hoe kan de ondernemer daarop inspelen?
Er is in dit onderzoek gebruik gemaakt van de structuratietheorie van Anthony Giddens, en kan
gehanteerd worden om een verklaring te geven hoe handelende actoren (ondernemers)
structuren kunnen gebruiken, maar ook hoe deze structuren belemmeringen kunnen opwerpen.
Structuren hebben structurerende eigenschappen zoals aanwezige hulpbronnen (b.v.
gebouwen, kapitaal, kennis, landschappelijke kwaliteiten), normatieve regels (b.v. wet- en
regelgeving) en interpretatieregels (b.v. gedeelde normen en waarden), welke onderdeel zijn bij
de totstandkoming van handelingen. Daarnaast kunnen de actoren in staat zijn om, middels
handelingen, de structuren te wijzigen zodat deze weer bruikbaar worden. Structuren kunnen in
die zin gebruikt worden (enabling) of tegenwerking bieden (constraining) bij het proces van
hergebruik voormalige agrarische bedrijfsgebouwen.
Voor de algemene beschrijving van de ontwikkelingen in de landbouw en het concept
van hergebruik is er gebruik gemaakt van een literatuurstudie, waarna vervolgens een verdere
verdieping heeft plaatsgevonden aan de hand van een kwantitatief onderzoek (enquêtes) en
kwalitatief onderzoek (interviews).
De betekenis van het platteland voor de samenleving is veranderd. Waar vroeger de
(economische en sociale) betekenis was gelegen in de productie van (grondstoffen voor)
voedingsmiddelen, zijn tegenwoordig in toenemende mate, de culturele en consumptieve
functies belangrijk geworden. Zo is het platteland getransformeerd van een productieruimte naar
een productie- én consumptieruimte, waarbij in toenemende mate functies als; werken, wonen,
infrastructuur, recreatie en economische ontwikkeling waarneembaar zijn op het platteland, en
ook aanspraak willen maken op dat platteland. De agrarische sector blijft echter de grootste
ruimtegebruiker met een gebruik van tweederde van het oppervlak.
Door de veranderende samenleving, zoals de toename van de welvaart en mobiliteit en
de toenemende aandacht voor de kwaliteiten van het platteland zoals rust, ruimte, recreatie en
groen, begeven zich meer actoren op het platteland en ontstaan er nieuwe kansen voor
agrariërs om vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen te gaan benutten voor de ontwikkeling
van activiteiten. Aan de andere kant ontstaan er ook effecten welke problemen kunnen
veroorzaken en de bestaande waarden van het platteland kunnen aantasten.
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De motieven van ondernemers om voormalige agrarische bedrijfsgebouwen te gaan
hergebruiken, zijn zeer divers en verschillen vooral tussen agrariërs en niet-agrariërs. Zo zullen
agrariërs veelal economische en emotionele drijfveren hebben om hergebruik toe te passen.
Vaak passen agrariërs hergebruik toe in de vorm van functieverbreding waarbij ze, naast de
primaire agrarische bedrijfsvoering een nevenactiviteit uitoefenen. Vormen van verbreding zijn:
natuurbeheer, zorgverlening, recreatie of huisverkoop van producten, waarbij de toegevoegde
waarde per activiteit verschilt. Ondernemers actief met verbreding hebben vaker een groter
bedrijf, en zijn vaak hoger opgeleid. Daarnaast zijn het veelal vrouwen die dergelijke initiatieven
ontplooien en professionaliseren.
Niet-agrariërs zullen het platteland als productieruimte in zekere zin prefereren door de
aanwezige kwaliteiten zoals rust, ruimte, goedkopere prijzen en bereikbaarheid. Een belangrijk
aspect is dat ze het wonen en werken graag combineren op één locatie. Ze zullen echter maar
over een korte afstand verhuizen omdat ze gebonden zijn aan een bepaalde regio, en door
vooroordelen en het gebrek aan kennis niet kiezen voor een andere regio.
Vaak zullen ze een functieverandering van de voormalige agrarische bedrijfsgebouwen
bewerkstelligen, wat betekent dat de agrarische bedrijfsvoering verdwijnt op een bedrijf
waarvoor er nieuwe, vaak niet-agrarische activiteit, in de plaats komt. Voorbeelden zijn
handelsbedrijven, bouwnijverheid en partyboerderijen. De nieuwe activiteit wordt hierbij de
hoofdactiviteit, welke veelal voor het hoofdinkomen van de ondernemer dient te zorgen.
Als er sprake is van een functieverandering dienen er planologische aanpassingen
gedaan te worden, en zal in vele gevallen een wijziging van het bestemmingsplan nodig zijn.
Daarnaast zijn de financiële investeringen vaak hoger, en is het traject dat ondernemers op het
gebied van vergunningverlening dienen te doorlopen complexer dan in het geval van
functieverbredingen.
Er worden echter niet alleen maar bedrijfsactiviteiten in voormalige agrarische
bedrijfsgebouwen gerealiseerd. Kijkende naar de boerderij ‘an sich’, wordt 80% van de
boerderijen enkel voor een woonfunctie gebruikt. Het merendeel van de beëindigde bedrijven,
waarvoor louter een woonfunctie in de plaats is gekomen, heeft daarnaast een geringe omvang
en is daarom goed bruikbaar voor de woonfunctie.
Op economisch vlak kan het hergebruiken van agrarische bedrijfsgebouwen een bijdrage
leveren aan de plattelandseconomie en wordt er meer werkgelegenheid door dergelijke
initiatieven gecreëerd dan op reguliere agrarische bedrijven.
Er vindt door hergebruik echter wel een verandering in het interieur en exterieur van het
agrarisch bedrijfsgebouw plaats om zodoende te voldoen aan de nieuwe eisen die de activiteit
stelt. Voorbeelden zijn parkeerplaatsen, reclameborden en windsingels. Deze kunnen het
traditionele agrarische karakter aantasten. Er zijn echter bedrijfsactiviteiten waarbij het moeilijk
zichtbaar is dat er nieuwe activiteiten in plaatsvinden, en deze als het ware verhullen. Dezelfde
uitstraling van een gebouw hoeft dus niet per definitie te zeggen dat de ruimtelijke kenmerken
van sociale praktijken onveranderd zijn gebleven. De uitstraling van het gebouw blijft hetzelfde
maar de betekenis veranderd.
Het overheidsbeleid op het gebied van plattelandsvernieuwing beschrijft elementen,
welke hergebruik mogelijk moeten maken in het landelijk gebied, om zodoende de economische
structuur van het platteland in stand te houden. Het is echter vaak het bestemmingsplan van de
gemeente wat dermate verouderd is en niet aansluit bij de huidige status van het platteland.
Hierdoor zijn ontwikkelingen vaak moeizaam te realiseren, waarbij voornamelijk niet-agrarische
ontwikkelingen veel procedures vereisen en de doorlooptijden hoog op kunnen lopen.
Ondernemers, welke nieuwe activiteiten willen ontplooien, komen vaak problemen tegen
op het gebied van; wet- en regelgeving, financiën, gebrek aan kennis en het opbouwen van een
markt. Het is dus belangrijk dat de ondernemer zich een weg kan banen binnen de bestaande
structuren en deze structuren kan beïnvloeden waardoor ze geen hindernis meer vormen voor
het starten van een activiteit. Hierbij dient de ondernemer over een groot aantal competenties
en vaardigheden te beschikken en deze juist te gebruiken, waarbij de kans op succes
aanzienlijk vergroot wordt. Een idee van de ondernemer om een activiteit uit te gaan voeren
dient nader geconcretiseerd te worden in een ondernemingsplan, waardoor een beter
marktinzicht ontstaat en risico’s voor een mislukking geminimaliseerd worden. De ondernemer
dient zich bewust te zijn van de reeds aanwezige hulpbronnen zoals kennis, gebouwen,

8

Hergebruik voormalige agrarische bedrijfsgebouwen - Een verkenning van de succes- en faalfactoren

kapitaal en deze te gebruiken, waardoor er meer stabiliteit ontstaat in de beginfase. Daarnaast
speelt de vrouw, bij het initiëren van nieuwe activiteiten vaak een rol. Door de expertise van de
vrouw worden vaak hobbymatige activiteiten langzaam geprofessionaliseerd waardoor een
volwaardige (neven)activiteit kan ontstaan.
De financiering van nieuwe economische activiteiten vindt vaak middels het inschakelen
van een financiële instelling plaats, waarbij veelal een ondernemingsplan wordt geëist.
Daarnaast kan het hebben van een onderpand zoals grond, mogelijkheden bieden tot het
verkrijgen van een grotere lening.
Afhankelijk van de aard en omvang dienen er procedures doorlopen te worden in het
kader van de WRO (Wet op de Ruimtelijke Ordening), of zijn andere vergunningen vereist, zoals
een monumenten-, horeca-, gebruikers-, aanleg-, bouw- en milieuvergunning. Bij een
functieverbreding met agrarisch karakter zijn over het algemeen minder procedures nodig dan
bij een functieverandering. Het doorlopen van procedures kost daarnaast veel tijd omdat de
doorlooptijden bij de overheidsinstanties erg ruim zijn. Des te meer procedures doorlopen
dienen te worden, des te langer de doorlooptijd zal zijn.
De ondernemer is in het proces van hergebruik verder afhankelijk van diverse actoren in
de directe of indirecte omgeving, waarbij het van groot belang is om ondersteuning te krijgen
van familieleden, omwonenden, overheden, belangenorganisaties, actiegroepen en andere
actoren. Het bieden van transparantie en een open houding over de toekomstige plannen kan
hierin bijdragen. Door actoren uit de omgeving bij het proces van hergebruik te betrekken zal er
draagvlak voor het plan worden gecreëerd , wat gepaard gaat met een grotere slagingskans.
Het proces van hergebruik kent veel hindernissen afhankelijk van de omgeving, het
beleid, financiering maar ook de competenties van de ondernemer zelf om deze hindernissen te
nemen. De ondernemer moet daarom als handelend actor gebruik zien te maken van de
aanwezige structuren; hulpbronnen (gebouwen, kapitaal, kennis, landschappelijke kwaliteiten),
normatieve regels (wet- en regelgeving en normen- en waarden), en aan de andere kant deze
structuren in zijn eigen voordeel proberen te beïnvloeden, waarbij de kans tot een succes
aanzienlijk vergroot wordt.
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l 1 l Inleiding
Het platteland is onderhevig aan economische-, politieke-, en maatschappelijke dynamieken en
heeft hierdoor een transformatie ondergaan van een productieruimte naar een productie-, en
consumptieruimte. Als resultaat is de primaire voedselproductie gedecimeerd en het aantal
agrarische bedrijven afgenomen. De afname van agrarische bedrijven is trendmatig en brengt
bovendien negatieve effecten met zich mee, zichtbaar in de vorm van leegstand of onvolledige
exploitatie van agrarische gebouwen.
Er zijn momenteel al diverse nieuwe economische initiatieven op het platteland ontplooid
waarbij gebruik wordt gemaakt van de voormalige agrarische bedrijfsgebouwen en zodoende
kunnen dienen als bedrijfshuisvesting. Dergelijke initiatieven kunnen worden ontwikkeld door
(ex)agrariërs die een additionele bron van inkomsten willen genereren en reeds de gebouwen in
bezit hebben, of door ondernemers van elders welke het platteland als een gunstige
vestigingsplaats voor hun activiteiten zien. Door het hergebruiken van agrarische
bedrijfsgebouwen kan de sociaal-economische vitaliteit en de leefbaarheid van het platteland
versterkt worden, die door veranderingen in de landbouwstructuur zo onder druk zijn komen te
staan. Daarnaast kan een gedeelte van het potentiaal aan agrarische bedrijfsgebouwen
aangemerkt worden als gebouwen met een cultuurhistorische waarde. Deze kunnen door
hergebruik veiliggesteld en behouden blijven, wat weer ten goede komt aan de identiteit van een
regio.
Het huidige platteland heeft het karakter van een multifunctionele ruimte, en wordt
gebruikt door een toenemend aantal actoren om er te recreëren, maar ook om te wonen en te
werken (buiten de agrarische sector) vanwege de specifieke eigenschappen die het platteland
te bieden heeft. Onafhankelijk van de teruggang van agrarische activiteiten zijn er een aantal
oorzaken hiervan aan te geven, zoals de toename van vrije tijd, welvaart en mobiliteit vanaf de
jaren zeventig (Daalhuizen, 2004: 13).
De beschreven ontwikkelingen bieden kansen voor nieuwe markten, waarbij de
agrarische infrastructuur ingezet kan worden voor opslag van goederen, dienstverlenende
bedrijven, als werkplaats (voor meubels, verwerking fruit), als atelier, als theater, voor
verblijfsrecreatie (Bed & Breakfast, boerderijlogés, appartementen), als conferentieruimte, als
ontvangstruimte voor het geven van rondleidingen, als woning, als activiteitenruimte (feesten,
evenementen), als sportschool, als zorgboerderij, of als boerderijwinkel en dergelijke (Dansen
op de Deel, 2005).
Vrijkomende agrarische gebouwen worden dus al op beperkte schaal hergebruikt, en
zodoende ingezet voor het faciliteren van nieuwe economische activiteiten. Deze ontwikkelingen
zijn vaak echter niet zonder slag of stoot uitvoerbaar, waardoor ondernemers tegenslagen
kunnen verwachten bij de ontwikkeling van bedrijfsactiviteiten. Hieronder zijn een aantal
krantenkoppen weergegeven die het probleem schetsen waarop dit onderzoek zich richt;
namelijk de succes- en faalfactoren die zich manifesteren bij het hergebruiken van agrarische
bedrijfsgebouwen.

(Bron: Dagblad De Limburger, 18-05-2006)

(Bron: Streekbode gemeente Leudal, nr. 20, 16-05-2007)
(Bron: Zondagsnieuws Roermond, nr. 12, 25-03-2007)

(Bron: Dagblad De Limburger, 24-04-2007)
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1.1 l Motivatie
Het kiezen van een scriptie onderwerp is een lastige keuze. Gezien mijn affiniteit en kennis op
het gebied van rurale ontwikkelingen, en door mijn vooropleiding Stad & Streekontwikkeling aan
de HAS Den Bosch, stond het echter vast een onderwerp te kiezen op het vlak van rurale
geografie en regionale ontwikkeling. Ik was daarom verheugd dat ik door Prof. Dr. Huib Ernste
benaderd werd om te participeren in het Euregionaal INTEREGIIIA project: ‘Umnutzung
landwirtschaftlicher Bausubstanz, Erhaltung der Kulturlandschaft und der sie prägenden
Gebäude in der Euregio Rhein-Waal’. In het kader van dit project is reeds een scriptie
geschreven over de doorwerking van beleid betreffende alternatief gebruik van voormalige
agrarische bedrijfsgebouwen door Susanne Bindels. Eén van haar aanbevelingen was om
nader onderzoek te doen naar de problemen die initiatiefnemers van alternatief hergebruik
ervaren (Bindels, 2007: 124). Deze scriptie met als onderwerp: ‘Hergebruik voormalige
agrarische bedrijfgebouwen, een verkenning van de succes- en faalfactoren’, sluit hier daarom
direct op aan.
Eén van de participanten binnen het INTEREGIIIA project is LTO Noord projecten te
Deventer. Hier is de benodigde praktijkkennis omtrent de problematiek van agrarisch hergebruik
opgedaan middels een stage. Vervolgens is vanuit praktisch oogpunt kwalitatief onderzoek
gedaan in de onderzoeksregio Midden-Limburg omdat ook hier het fenomeen rondom
hergebruik agrarische bedrijfsgebouwen actueel is.

1.2 l Probleem- en doelstelling
In deze studie is de aandacht gericht op structuurveranderingen van de agrarische sector, en
dan met name hoe men de agrarische infrastructuur kan hergebruiken voor de ontplooiing van
nieuwe economische activiteiten. Er wordt bekeken hoe de structuurveranderingen op het
platteland tot stand zijn gekomen, welke doelgroepen actief zijn met het hergebruiken van
agrarische bedrijfsgebouwen, en wat hun drijfveren zijn. Daarnaast wordt er specifiek aandacht
besteed aan het proces waarbij ondernemers besluiten om een oude schuur, stal of een ander
gebouw in te gaan zetten als een middel om economisch voordeel te behalen.
Het ontwikkelen van een nieuwe activiteit in een agrarisch gebouw is echter een proces
dat moeizaam kan verlopen. Een veelvoud van belemmeringen en hindernissen kunnen zich
manifesteren bij het hergebruiken van agrarische infrastructuur. Vaak worden door wet- en
regelgeving, het gebrek aan financiële middelen, of door de directe omgeving, restricties
opgelegd bij de ontwikkeling van nieuwe activiteiten in het buitengebied. Het gaat hier dus om
een specifieke ruimtelijke structuur met haar specifieke kansen en beperkingen waarnaar
gehandeld dient te worden. Ondernemers met de intentie om een voormalig agrarisch
bedrijfsgebouw te gaan hergebruiken hebben te maken met een specifieke ‘handelingscontext’
(locale), waar het dus niet slechts om algemene succes- en faalfactoren van
ondernemersschap, maar om succes- en faalfactoren van “ondernemerschap” ten aanzien van
hergebruik van agrarische infrastructuur in het buitengebied gaat.
Aan de andere kant zijn er ook situaties waar echter met succes nieuwe activiteiten
worden ontplooid, en waar de bestaande agrarische infrastructuur kansen biedt die zonder deze
infra-“structuur” niet zou bestaan. Het gaat hier dus niet alleen om een statisch gebouw ‘an
sich’, maar ook de kansen die de (institutionele, sociale en economische) context, waarbinnen
het voormalige agrarische gebouw zich bevindt, kunnen bieden.
Het succes of falen bij het starten van een bedrijfsactiviteit hangt daarom niet alleen af
van de belemmeringen die door de omgeving worden veroorzaakt, maar grotendeels hoe de
ondernemer hiermee omspringt en de competenties die hij inzet om zijn doelstellingen te
verwezenlijken.
De doelstelling van de scriptie is dan ook gericht op het inventariseren van de kritische
succes- en faalfactoren binnen het proces van hergebruik:
Het onderzoek dat verricht zal worden heeft tot doel kennis te verkrijgen over de succes- en
faalfactoren, en de rol die deze factoren spelen in het proces betreffende hergebruik van
voormalige agrarische bedrijfsgebouwen, teneinde een ondersteuning te bieden aan personen
die een intentie hebben om deze gebouwen te gaan hergebruiken voor de ontwikkeling van een
(economische) activiteit.
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Als nadere afbakening zal het onderzoek zich voornamelijk richten op de startfase van het
proces van hergebruik, en de succes- en faalfactoren die in deze fase van belang zijn. Er wordt
in het onderzoek dan ook geen aandacht besteed aan de succes- en faalfactoren die spelen in
latere ontwikkelingsfasen van bedrijfsactiviteiten. Het gaat dus om de cruciale fase van
“transformatie” en niet om de aspecten van consolidering of groei.
Het onderzoek is grotendeels bedoeld om inzicht en ondersteuning te bieden aan
agrariërs en andere personen die plannen op dit gebied ontwikkelen. Door meer kennis over het
proces van hergebruik voormalige agrarische bedrijfsgebouwen te ontwikkelen, is het doel van
het onderzoek om de kansen tot hergebruik te vergroten.
Uitgangspunt is het hergebruik van agrarische infrastructuur. De bestaande eigenaren
van die infrastructuur kunnen daarbij als één van de voornaamste actorgroepen in dit proces
opgevat worden. In de vanuit het INTERREG project beschikbare gegevensbestand en bestand
van interviewpartners, neemt deze groep dan ook een belangrijke plaats in. Dit heeft tot gevolg,
dat ook dit onderzoek in eerste instantie op deze groep van potentiële hergebruikers gericht is.
Desalniettemin wordt er ook de nodige aandacht besteed aan initiatiefnemers zonder een
agrarische achtergrond.

1.3 l Centrale vraagstelling

Hergebruik van voormalige agrarische bedrijfsgebouwen1, ook wel afgekort tot VAB, betekent
dat ongebruikte agrarische gebouwen een nieuwe functie krijgen toegeëigend. Het kan gaan om
boerderijen, of om aparte bedrijfsgebouwen zoals schuren en stallen. In het onderzoek zal
worden ingegaan op de succes- en faalfactoren die kunnen ontstaan bij het proces van
hergebruik. Hierbij wordt de volgende centrale vraagstelling gehanteerd.
In welke mate spelen de succes- en faalfactoren een rol bij het proces van hergebruik van
voormalige agrarische bedrijfsgebouwen, en hoe kan de ondernemer daarop inspelen?
Vervolgens komen er een viertal deelvragen aan bod welke uiteindelijk een antwoord moeten
geven op de centrale vraagstelling.
Deelvragen
1. Waarom vindt het verschijnsel hergebruik plaats?
Om deze vraag te beantwoorden dienen eerst de ontwikkelingen van het platteland
nader bekeken te worden, waarbij vervolgens de motieven van ondernemers aan
bod komen om voormalige agrarische bedrijfsgebouwen te gaan hergebruiken.
Daarnaast wordt beschreven waarom het platteland kan dienen als productiemilieu
voor de ontplooiing van nieuwe economische activiteiten.
2. Wat voor vormen van hergebruik zijn er, en wat zijn de effecten hiervan op de
omgeving?
Hergebruik heeft een aantal verschijningsvormen, en is afhankelijk van de
uitgangssituatie (context). Daarnaast heeft het hergebruiken van agrarische
bedrijfsgebouwen een effect op de omgeving.
3. Wat is het beleid op het gebied van de ontwikkeling van nieuwe economische
activiteiten in een VAB?
Het beleid rondom hergebruik van agrarische gebouwen wordt geanalyseerd op een
drietal beleidsniveaus; Rijk, provincie en gemeente. Daarnaast wordt een verklaring
gezocht wat de houding van beleidsmakers met betrekking tot het verschijnsel
hergebruik is.

1

In de tekst wordt een aantal malen over vrijkomende agrarische bebouwing gesproken, en dient hetzelfde
geïnterpreteerd te worden als het begrip voormalige agrarische bedrijfsgebouwen, ofwel VAB.
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4. Wat zijn de kritische succes- en faalfactoren bij het proces van hergebruik van
voormalige agrarische bedrijfsgebouwen?
Voor het beantwoorden van deze vraag worden eerst de succes- en faalfactoren,
welke een aanzienlijke rol kunnen spelen in het proces van hergebruik, beschreven.
Vervolgens worden ze afzonderlijk gespecificeerd, en wordt aangegeven hoe
ondernemers hiermee om kunnen gaan om zodoende de kansen tot succes te
verhogen .

1.4 l Relevantie van het onderzoek
Maatschappelijke relevantie
De politieke en economische ontwikkelingen in de landbouw, en maatschappelijke
ontwikkelingen in Nederland, hebben gevolgen voor de ruimtelijke en sociaal-economische
ontwikkelingen op het platteland (Daalhuizen, 2004: 21). Dit betekent ook dat er minder
inkomsten uit de primaire agrarische sector zijn te behalen, waardoor ondernemers op zoek
gaan naar andere bronnen van inkomsten. Sommige agrariërs zetten hierdoor in op
schaalvergroting van de primaire agrarische activiteiten, en anderen stoppen met het bedrijf
door een gebrek aan opvolging, of een gebrek aan vertrouwen over (mogelijke) toekomstige
ontwikkelingen en de financiële continuïteit van het bedrijf. Een andere groep agrariërs zal via
een andere weg financiële zekerheid willen genereren, namelijk middels het gebruiken van de
voormalige agrarische bedrijfsgebouwen voor de ontplooiing van economische activiteiten. Een
gevolg is dat het aantal niet-agrarische activiteiten en bedrijvigheid toenemen in het
buitengebied, ondermeer door het stijgende aantal agrariërs die nevenactiviteiten uitvoeren,
maar ook door het stijgende aantal niet-agrarische ondernemers die zich vestigen in het
buitengebied (Van der Vaart, 1999).
Ook de politiek besteedt aandacht aan de dynamieken die spelen op het platteland,
kijkende naar de diverse beleidsplannen, zoals de “Nota Ruimte en provinciale streekplannen”
waarin thema’s als leefbaarheid, verbetering werkgelegenheid, toerisme en recreatie, en
‘ontstening’ van het platteland een belangrijke rol vervullen. De vragen waarmee voornamelijk
provinciale en gemeentelijke overheden worden geconfronteerd zijn dan ook, in welke mate
nieuwe economische activiteiten in het buitengebied kunnen worden toegestaan of
gestimuleerd, zonder dat dit leidt tot een onaanvaardbare aantasting van de ruimtelijke
kwaliteiten van het buitengebied, in termen van landschap en cultuurhistorie. Aan de ene kant
wordt er gestreefd naar een duurzame plattelandseconomie en voldoende werkgelegenheid, en
aan de andere kant wordt veel waarde gehecht aan het behoud van de landschappelijke
kwaliteit waarbij de verpaupering van leegstaande gebouwen een belangrijk speerpunt is
(Daalhuizen, 2004: 21). Op deze manier kunnen waardevolle cultuurhistorische gebouwen
behouden blijven die belangrijk zijn voor het streekeigen karakter en identiteit van een regio.
Het transformatieproces dat gaande is op het platteland is echter niet alleen van
economische aard maar ook een maatschappelijke, culturele, en fysieke transformatie.
Een voorbeeld hiervan is de aanwezigheid van nieuwe ‘urbane’ actoren op het platteland welke
veelal een ander normen- en waardenpatroon hebben dan de ‘dorpsbewoners’. Dit kan voor
culturele veranderingen zorgen in een gemeenschap, maar ook voor fysieke veranderingen
omdat ‘woon-werkboerderijen’ worden aangepast aan de eisen van de bewoners waardoor het
traditionele karakter van de boerderij verandert. Ook de toenemende druk op het platteland ten
behoeve van andere functies zoals natuur, recreatie, waterbeheer, werken en wonen hebben
hun weerslag op het platteland. Deze toenemende druk kan zorgen voor: verkeersproblemen,
sociale fricties tussen actoren, vervaging van de cultuurhistorische identiteit etc..
Dit onderzoek kan daarom voor de (lokale) overheid dienen om inzicht te verkrijgen in de
problemen die ontstaan bij het transformatieproces op het platteland, waarvan het hergebruiken
van voormalige agrarische bedrijfsgebouwen een onderdeel van dit proces is.
Het is daarom belangrijk dat de overheid op een verantwoorde wijze omgaat met het
thema rondom hergebruik, waarbij er ruimte is voor ‘maatwerk’ oplossingen. Naast de overheid
kan het onderzoek dienen om ondernemers, financiers, en andere belangstellenden inzicht te
verschaffen in de succes- en faalfactoren die relevant zijn bij het proces van hergebruik.
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Wetenschappelijke relevantie
In dit onderzoek staan de succes- en faalfactoren bij hergebruik van voormalige agrarische
bedrijfsgebouwen centraal. Deze nieuwe functies kunnen van een agrarische-, of nietagrarische aard zijn. Dit onderzoek sluit daarom met name aan bij een aantal onderzoeken
omtrent hergebruik van agrarische gebouwen (Daalhuizen, 2004, Van der Vaart, 1999, Aarts
e.a. 1991, Walraven 1993 en Blom e.a., 2003). In deze onderzoeken wordt aandacht besteed
aan beleidskwesties, economische motieven, woonvoorkeuren en locatiekeuzen die spelen bij
het verschijnsel hergebruik. De voorliggende scriptie is echter in die zin vernieuwend omdat er
een nieuwe dimensie over de bestaande feiten van hergebruik wordt toegevoegd, namelijk de
succes- en faalfactoren waar individuele ondernemers mee te maken krijgen bij het proces van
hergebruik. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de structuratietheorie van Anthony Giddens, om
daarmee conceptueel grip te kunnen krijgen op de structurele veranderingen op het platteland
en de relatie die dit heeft met het handelen van de ondernemer. De structuratietheorie van
Giddens is wel vaker op bedrijfsprocessen toegepast, maar een voor geografen relevant aspect
van deze theorie is juist, dat het er van uitgaat dat actoren steeds te maken hebben met voor
het platteland specifieke lokale handelingssituaties – Giddens spreekt van ‘locale’ (1984: 118 in
Johnston, 2000: 454) – waardoor het ene structuratie proces het andere niet is. Het huidige
transformatieproces dat zich op het platteland afspeelt heeft daarom zijn specifieke
eigenaardigheden. De bovengenoemde meer empirisch georiënteerde studies naar dit
transformatieproces waren nauwelijks theoriegeleid. In deze scriptie wordt echter uitdrukkelijk
de structuratietheorie van Anthony Giddens als conceptueel kader gebruikt, waardoor het oog
met name ook op de dualiteit van het structurele veranderingsproces gevestigd wordt (Giddens
in Munters, 1985: 85-86), dat anders aan de aandacht zou ontsnappen. Op deze wijze draagt
deze scriptie bij aan de ‘reflexive monitoring’ (Giddens in Munters, 1985: 47) van het
transformatie proces op het platteland, vanuit het oogpunt van de ondernemer.

1.5 l Leeswijzer
In het tweede hoofdstuk worden de theoretische en methodische achtergronden van het
onderzoek beschreven. In dit kader wordt een brug geslagen tussen de structuratietheorie van
Giddens en het onderzoek naar de succes- en faalfactoren van hergebruik. Daarnaast worden
in dit hoofdstuk de centrale begrippen nader beschreven, en komt de onderzoeksmethodiek aan
bod.
In hoofdstuk 3 worden de ontwikkelingen van het platteland vanaf de naoorlogse jaren
tot het huidige multifunctionele platteland beschreven. In het kort worden de veranderingen van
het platteland gekoppeld aan mogelijke kansen voor de ontwikkeling van nieuwe economische
activiteiten.
In hoofdstuk 4 worden ten eerste ontwikkelingen beschreven die geresulteerd hebben in
de terugloop van het aantal bedrijven, waardoor een aanbod van functieloze agrarische
bedrijfsgebouwen is ontstaan. Daarnaast wordt de ruimtelijke spreiding van deze gebouwen
beschreven en komen de motieven van ondernemers aan bod om een voormalig agrarisch
bedrijfsgebouw te gaan hergebruiken. Als laatste wordt het platteland als productiemilieu
beschreven, waarbij de voordelen van het platteland als (toekomstige) bedrijfslocatie aan bod
komen.
Hoofdstuk 5 beschrijft de verschillende mogelijke vormen van hergebruik en de sociale-,
economische-, en ruimtelijke effecten van hergebruik op de omgeving. Daarnaast worden in dit
hoofdstuk een aantal praktijkvoorbeelden van ondernemingen gegeven welke actief zijn met het
uitoefenen van economische activiteiten in een VAB.
In hoofdstuk 6 worden de diverse beleidsniveaus en beleidsstukken geanalyseerd.
Daarnaast wordt er een vergelijking gemaakt tussen de streekplannen van Noord-Brabant,
Limburg en Gelderland op het gebied van nieuwe economische functies op het platteland.
Als laatste wordt er een beschrijving gegeven van de verhoudingen tussen beleid en het
verschijnsel van hergebruik.
In hoofdstuk 7 wordt er getracht een antwoord te vinden op de centrale vraagstelling. Hierbij zal
er eerst een algemene beschrijving van de succes- en faalfactoren worden gegeven.
Vervolgens zullen deze factoren geoperationaliseerd worden in; technisch-inhoudelijke,
economische-, bestuurlijk-juridische- en sociale omgevingsfactoren. Deze factoren zullen
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vervolgens specifiek aan bod komen. De theoretische achtergrond van dit hoofdstuk is zoals
reeds genoemd bij hoofdstuk 2, de structuratietheorie van Giddens.
In hoofdstuk 8 worden de belangrijkste conclusies beschreven waarin uiteindelijk een
antwoord zal moeten doorklinken op de centrale vraagstelling.
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l 2 l Theoretische- en methodische aspecten
2.1 l Inleiding
Het vraagstuk omtrent de succes- en faalfactoren bij hergebruik van voormalige agrarische
bedrijfsgebouwen wordt in het voorliggende onderzoek aan de orde gesteld, en heeft betrekking
op de interactie tussen mens en omgeving. Dynamieken in bijvoorbeeld de sociale-,
economische-, politieke- en culturele context worden door de mens veroorzaakt, maar van de
andere kant reageert de mens op deze dynamieken en handelt daarnaar. Realisatie van nieuwe
activiteiten in een voormalig agrarisch bedrijfsgebouw leidt vervolgens ook weer tot een
verandering van de sociaal-ruimtelijke karakteristieken van die omgeving.
De wisselwerking tussen menselijke activiteiten en de ruimtelijk waarneembare gevolgen
daarvan, is daarom een domein dat door de sociale geografie wordt bestudeerd (Van der Vaart,
1999: 27).
Het onderzoek zal twee benaderingswijzen hanteren die vaak toegepast worden binnen
de geografie, namelijk een structuurbenadering en een handelingstheoretische benadering,
waarbij ruimte, tijd, individuele actoren en maatschappelijke structuren met elkaar worden
verbonden (De Pater, 1995: 244). Het koppelen van de structuurbenadering met de
handelingstheoretische benadering biedt kansen voor het vinden van antwoorden rondom het
onderzoek naar de succes- en faalfactoren van hergebruik. Ondanks de methodologische en
theoretische verschillen van deze twee benaderingen zullen ze gehanteerd worden in het
onderzoek (De Pater e.a., 1996: 180).
Een structuurbenadering richt zich op de patronen van verschijnselen die samenhangen
met het menselijk gedrag, en tracht deze te verklaren met behulp van geaggregeerde
kenmerken van personen, hun instituties en de omgeving. Dit levert voor de beschrijving van
patronen in de empirie bruikbare resultaten op, maar het vermogen van de structuurbenadering
om het handelen van de mens te verklaren is daarbij niet optimaal (Van der Vaart, 1999: 27). De
kritiek hierbij is dat theorieën en modellen gebaseerd zijn op simplificaties van de werkelijkheid,
waarbij er tekort wordt gedaan aan de grote verscheidenheid en variatie in het gedrag van
individuen en groepen.
In de handelingstheoretische benadering daarentegen, wordt de interactie tussen de
mens en omgeving uit het perspectief van de betrokken actoren onderzocht, waarbij het
handelen van de actor beter begrepen kan worden. “De motieven van individuele en collectieve
actoren voor hun handelen, hun oordelen over situaties, hun interpretatie van de omgeving en
de manier waarop zij daar betekenis aan toekennen, nemen bij het verklaren van ruimtelijke
structuren een belangrijke plaats in” (Walmsey e.a., 1993: 127 in van der Vaart, 1999: 27).
In de wetenschap wordt getracht om beide benaderingswijzen met elkaar te verbinden
omdat men beseft dat structuren niet begrepen kunnen worden met uitsluiting van actoren,
terwijl omgekeerd actoren niet buiten structuren om kunnen handelen. Deze dualiteit is bekend
geworden door de Britse socioloog Anthony Giddens welke de structuratietheorie ontwikkelde.
Deze komt in paragraaf 2.2.3 nader aan bod.
Het uitgangspunt van het onderzoek is actorgericht, geënt op een handelingstheoretische benadering, waarbij de interactie van ondernemers op het platteland met hun
bedrijfsvoering en de plattelandsomgeving, en de betekenis die ze daaraan geven in het
bijzonder aandacht krijgen. Agrarische bedrijfsgebouwen worden op deze manier niet alleen als
een fysiek artefact gezien, maar ook op een symbolische wijze benaderd. Dit omdat hergebruik
in mindere mate te maken heeft met een fysieke verandering van het gebouw maar er vooral
veranderingen wijzigingen in de betekenis van het gebouw plaatsvindt. Zo wordt een stal waar
voorheen dieren werden gehuisvest opeens een recreatieruimte voor mensen. Daarnaast zal er
aandacht worden besteedt aan structuren en patronen om te begrijpen welke endogene- en
exogene krachten hebben bijgedragen aan de verschijnselen die zich manifesteren op het
platteland.
In paragraaf 2.2 worden de begrippen platteland, agrarische bedrijfsgebouwen en
ondernemers getheoretiseerd en in relatie gebracht met deze benaderingswijzen in de
geografie. In paragraaf 2.3 wordt het concept hergebruik geschematiseerd, gevolgd door een
beschrijving van de onderzoeksmethodiek in paragraaf 2.4.
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2.2 l Centrale begrippen
2.2.1 Het platteland
In de wetenschap is er een debat gaande in hoeverre er nog gesproken kan worden van een
platteland of landelijk gebied in West-Europese contreien. Dit omdat zich een verdergaande
verstedelijking manifesteert, waarbij andere actoren aanspraak maken op het platteland. Zo
pleitte de Nederlandse geograaf De Vries Reiling er in 1967 bijvoorbeeld voor de term ‘open
ruimte’ te gebruiken als tegenhanger van de stad, omdat het platteland nog te veel met de
landbouw geassocieerd werd, terwijl het in werkelijkheid al een multifunctionele gebruiksruimte
zou zijn geworden (Asbeek Brusse e.a., 2002: 110). Haartsen (2002) stelt, dat door de
economische en sociale veranderingsprocessen plattelandsgebieden geïntegreerd zijn geraakt
in de samenleving als geheel, waarbij het belang van andere functies zoals wonen, recreëren en
natuur- en landschapsbehoud is toegenomen. Hierbij is de primaire productiefunctie van het
platteland afgenomen, en is er sprake van een toename van consumptie of postproductiefuncties (Haartsen, 2002: 22). Ondanks de veranderingen die zich hebben voorgedaan
is het platteland een begrip waaraan men nog steeds betekenissen toekent. Er kan echter niet
eenduidig gesteld worden wat platteland is, maar dat het concept platteland beschouwd kan
worden als een voorstelling in de geest van iedere actor, en hier een andere associatie aan
toekent. Zo zal de ene actor het platteland als productieruimte zien terwijl de ander het
platteland als een vrijetijdsruimte opvat.
Traditioneel worden veranderingen op het platteland gerelateerd aan de morfologische
kenmerken van het platteland. Dit is echter niet voldoende om veranderingen op het platteland
te verklaren. Huigen (1996) onderscheidt in het denken over ruraliteit drie opvattingen; een
functionele-, pragmatische en sociaal-constructivistische opvatting.
In de functionalistische opvatting wordt het platteland gedefinieerd op basis van
specifieke functies die kenmerkend zijn voor het platteland en waarmee onderscheid gemaakt
kan worden tussen andere gebieden. Voorbeelden zijn extensieve vormen van ruimtegebruik
door de landbouw, kleine nederzettingen die een sterke relatie vertonen met het omringende
landschap en waar bewoners zich een specifieke leefwijze hebben aangemeten.
In de pragmatische opvatting wordt het platteland beschouwd als een eenheid van
analyse, waarbij de ontwikkelingen die plaatsvinden in plattelandsgebieden worden gezien in de
context van de dynamiek die speelt in bovenregionale maatschappelijke veranderingen, zoals
de ‘industrialisering’, globalisering van de agrarische sector en processen van suburbanisatie
(Asbeek Brusse e.a., 2002: 112). Verklaringen voor de veranderingen op het platteland worden
daarom vooral buiten het platteland gezocht.
Volgens de sociaal-constructivistische opvatting is het platteland niet enkel een
territoriale eenheid, zoals de functionele- en pragmatische opvattingen, maar een sociale
constructie, afgeleid van de verschillende betekenissen die aan het platteland door actoren
worden toegekend (Haartsen, 2002: 73-74). Uit onderzoek van Haartsen (2002) blijkt dat de
term platteland wordt geassocieerd met ruimte, rust, boerderijen, koeien, weilanden en boeren
(Haartsen, 2002: 84).
Onder invloed van de toegenomen mobiliteit van mensen, goederen en informatie, kan
het platteland als een multifunctionele ruimte worden gezien waaraan meerdere betekenissen
worden toegekend. Het platteland heeft hierdoor niet een objectief te bepalen ruraliteit, maar
meerdere subjectieve rurale identiteiten, omdat er meerdere actoren zijn die identiteiten aan het
platteland toekennen (Haartsen, 2002:76). Het platteland wordt echter door de meeste actoren
nog altijd gezien als een gebied waar agrarische productie plaatsvindt, ondanks de inmenging
van andere functies en actoren. Er zou gesteld kunnen worden dat het platteland ondanks rurale
karaktereigenschappen in die zin meer verschuift van een agrarisch productiegebied naar een
gebied met een parkachtig karakter waar vele functies plaatsvinden zoals: recreatie,
natuurbeheer en agrarische productie.
2.2.2 Agrarische bedrijfsgebouwen
Ook een gebouw kan volgens Goss (1988) worden gezien als een ‘sociaal product’, wat
betekent dat de ruimtelijke figuratie van de bebouwde omgeving wordt beschouwd als een
domein waar politieke en ideologische dimensies een rol spelen (Van der Vaart, 1999: 32).
Bij de bestudering van gebouwen moet daarom rekening worden gehouden met de sociale
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structurering die ermee samenhangt, en omgekeerd dat sociale structuren ook
worden beïnvloedt door gebouwen. Hieruit is een dualiteit van structuur te destilleren.
Een belemmerende factor is dat de wisselwerking tussen sociale structuren en
ruimtelijke vorm niet direct is: ruimtelijke artefacten zijn duurzaam en verhullen onderliggende
sociale veranderingen. Een boerderij, welke wordt hergebruikt, kan er grotendeels nog hetzelfde
uitzien als voorheen, waardoor moeilijk valt af te lezen dat zich een nieuwe activiteit heeft
gemanifesteerd. Dezelfde uitstraling van een gebouw hoeft dus niet per definitie te zeggen dat
de ruimtelijke kenmerken van sociale praktijken onveranderd zijn gebleven (Asbeek Brusse,
2002: 92). Een goed voorbeeld hiervan is een stal welke tegenwoordig wordt ingezet als
opslagruimte voor caravans. De stal heeft dezelfde uitstraling maar een geheel andere
betekenis gekregen (zie voorbeeld 1. paragraaf 5.1.1).
Aan gebouwen worden verschillende waarden toegekend, zoals economische- en
symbolische waarden. Zo kunnen gebouwen gebruikt worden door de gebruikers, bijvoorbeeld
om er economische activiteiten te herbergen en/of gebruiken als woning. Daarnaast hebben ze
een symbolische waarde voor de gebruikers of eenieder die het gebouw een symbolische
waarde toekent. Gebouwen zijn daarom niet alleen het product van menselijke activiteiten, maar
moeten gezien worden als onderdeel van de omgeving waarin mensen reageren op deze
gebouwen en hier naar handelen (Van der Vaart, 1999: 32).
Gebouwen en de ruimte waarin ze aanwezig zijn kunnen daarom niet alleen worden
opgevat als abstracte materiële elementen maar spelen een belangrijke rol in de samenleving.
Lettende op het proces van hergebruik wordt dit temeer duidelijk wanneer omwonenden,
belangengroepen, of de overheid hun stempel willen drukken op de verschijning van het
artefact.
2.2.3 Ondernemers
“Soms worden mensen voorgesteld als actief handelende wezens met een relatief grote mate
van vrijheid en verantwoordelijk voor het eigen doen en laten. Tegenover dit actieve of
voluntaristische mensbeeld staat het passieve, deterministische mensbeeld. In deze visie zijn
mensen in hoge mate een product van hun maatschappelijke of geografische omgeving, haast
marionetten zonder veel vrijheid of autonomie” (De Pater e.a.,1996: 23).
Juist in dit onderzoek wordt er gebruik gemaakt van een dichotomie waar enerzijds structuren
(en systemen), en anderzijds het handelen van de actor gehanteerd worden bij de verklaring
van verschijnselen (hergebruik van agrarische bedrijfsgebouwen) in een tijd-ruimte context. Een
structuur wordt in dit kader gezien als georganiseerde regels, hulpbronnen en gereproduceerde
relaties tussen individuen en collectieven in tijd-ruimte (Giddens in Munters, 1985: 40).
Er zijn in de wetenschap reeds vele pogingen gedaan om het dualisme tussen deze
analyseniveaus te overwinnen. De Britse theoretisch socioloog Anthony Giddens doet hierbij
een poging door middel van zijn structuratietheorie. Structuur en handelen zijn dus onderling
verbonden, waarbij er geen sprake is van twee afzonderlijke en elkaar uitsluitende entiteiten
maar dualiteit (Asbeek Brusse, 2001: 71). Structuren kunnen zodoende niet begrepen worden
met uitsluiting van capabele actoren, terwijl omgekeerd actoren niet buiten structuren om
kunnen handelen (De Pater, 1996: 244). Met capabele actoren wordt bedoeld dat ze gezien
moeten worden als handelingsbekwaam (knowledgeable), en waarmee ze een bestaande
situatie middels handelingen kunnen veranderen. Het is echter essentieel dat ze beschikken
over een zekere kennis waarop ze zich kunnen beroepen (knowledgeability) om te doen wat ze
willen of moeten doen, in dit geval het hergebruiken van voormalige agrarische
bedrijfsgebouwen (Giddens, 1991b: 96 in Jacobs, 1993: 6).
Het is daarnaast van belang om het platteland waar het fenomeen van hergebruik
plaatsvindt te zien als een ‘locale’: “a setting or context for social interaction” (Giddens in
Johnston, 2000: 454). Hiermee wordt aangegeven dat juist de specifieke eigenschappen van
het platteland als ‘locale’ of ‘handelingscontext’ van belang zijn, en waarbinnen de ondernemer
dient te handelen.
Bij het hergebruiken van agrarische gebouwen vindt er een verandering plaats waaraan
handelingen zijn voorafgegaan. Hierbij zijn het de verantwoordelijke actoren die middels het
handelen de structuren (re)produceren. De eerste stap op weg naar verandering is
bewustwording, waarbij Giddens een onderscheid maakt tussen praktisch- en discursief
bewustzijn. De begrippen praktisch en discursief bewustzijn slaan beide op de kennis die
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actoren bezitten over de factoren die met het ontstaan en de uitvoering van hun handelen te
maken hebben. Het discursieve bewustzijn is datgene wat men direct onder woorden kan
brengen en kan beredeneren. Actoren weten echter meer dan zij direct onder woorden kunnen
brengen, ook wel praktisch bewustzijn genoemd. Veel van onze dagelijkse handelingen zijn
gebaseerd op routines. Wanneer bestaande routines moeten worden doorbroken dan moet de
kennis uit het praktisch bewustzijn discursief gemaakt worden en vervolgens omgezet worden in
een handeling (Coenen, 1987: 144). Vaak vinden handelingen, zoals het hergebruiken van
agrarische gebouwen, plaats vanuit een visie ofwel ideaalvoorstelling. Een visie beïnvloedt de
mate waarin, en de manier waarop, ondernemers in staat zijn hun handelingsverloop discursief
vorm te geven. Tevens oefent het invloed uit op het vermogen van ondernemers om de
omstandigheden te veranderen waarbinnen het handelen plaatsvindt (Giddens in Munters e.a.,
1985: 48). Een voorbeeld hierbij is dat agrariërs de ideaalvoorstelling van het primaire
boerenbestaan moeten loslaten en daarbij onderkennen dat andere activiteiten een meerwaarde
kunnen opleveren in economische en ideële zin. Hierbij moeten bepaalde routines doorbroken
worden waarna vervolgens een handeling tot hergebruik van voormalige agrarische
bedrijfsgebouwen kan plaatsvinden.
Giddens heeft een stratificatiemodel van het handelen ontwikkeld waarbij de begrippen
handelen en structuur met elkaar in verband worden gebracht (Giddens in Munters, 1985: 47).
Zie figuur 2.1. Dit sluit aan bij Giddens’ kritiek op bestaande handelingstheorieën omdat ze wel
bekijken hoe actoren hun handelingen steeds bewust aanpassen aan de effecten, maar
onvoldoende rekening houden met hoe de institutionele context het doelgerichte en reflexieve
handelen beïnvloedt. (Asbeek Brusse, 2001: 71).
Niet-onderkende voorwaarden
van het handelen

Reflexieve sturing
van het gedrag

Onbedoelde
gevolgen van het
handelen

Rationalisering van
het handelen

Handelingsmotivatie

Figuur 2.1 │Stratificatiemodel van het handelen
(Bron: Giddens in Munters, 1985: 47).

Handelingen vinden plaats aan de hand van motivaties en intenties van actoren, en
ondernemers die gebouwen gaan hergebruiken zullen daarbij doelbewust handelen. Het
menselijk handelen staat daarentegen voortdurend in het teken van ‘bounded rationality’, omdat
men niet beschikt over een algeheel beeld van de situatie en over de eventuele gevolgen van
een bepaalde handeling. Dit kan er toe leiden dat er onbewuste en ongewenste situaties kunnen
ontstaan (Simon, 1999: 20-21).
In het model wordt aangegeven dat de kennis, die mensen hebben van hun handelen,
begrensd is. Onbedoelde en niet-voorziene gevolgen van het menselijk handelen zijn van
primaire betekenis voor het sociale leven. Hoewel het sociale leven grotendeels voorspelbaar is,
omdat de menselijke structurering het over het algemeen voorspelbaar maakt, wordt het dus
tevens gekenmerkt door andere onvoorspelbaarheden voortgekomen uit individuele
handelingen. Net zoals niet altijd alle gevolgen van menselijke handeling te voorzien zijn,
worden ook niet altijd alle relevante aspecten van de uitgangssituatie voldoende onderkend.
Deze niet onderkende omstandigheden verschijnen aan de linkerzijde van het model als nietonderkende voorwaarden van het handelen en kunnen een invloed hebben op toekomstige
handelingen. (Giddens in Munters e.a., 1985: 47-48).
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Actoren van elders welke nieuwe economische activiteiten op het plattend willen ontwikkelen, en
daarvoor agrarische gebouwen gaan hergebruiken, zullen vooral aangetrokken worden door
bestaande structuren of systemen op het platteland die vanuit hun subjectieve kijk op de dingen
aantrekkelijk zijn voor hun bedrijfsvoering en persoonlijke ambitie. Kwaliteiten die hierin kunnen
worden meegewogen zijn b.v. factoren als rust, groene omgeving, (betrekkelijk) lage
grondprijzen, minimale congestie en rurale leefgewoonten.
Agrariërs of voormalige agrariërs die reeds de middelen in huis hebben en besluiten om
een nieuwe economische activiteit te huisvesten in een (voormalig) agrarisch bedrijfsgebouw
zullen ook gebruik (moeten) maken van bestaande structuren en systemen. Deze kunnen
kansen opleveren om activiteiten succesvol te ontplooien. Het feit dat er meer mensen op het
platteland gaan recreëren door de aanwezige agrarische structuur brengt kansen met zich mee
voor het ontwikkelen van nieuwe economische activiteiten. Er zijn daarnaast andere bestaande
structuren welke voor belemmeringen (falen) voor de ontwikkeling van een bedrijfsactiviteit
kunnen zorgen. Een voorbeeld hiervan is het bestemmingsplan buitengebied welke veelal
gericht is op het agrarisch gebied als primaire productieruimte en zodoende weinig ruimte
overlaat voor de ontwikkeling van nieuwe activiteiten. Structuren kunnen dus enerzijds een
belemmerende rol spelen (‘constraint’), anderzijds kunnen ze mogelijkheden scheppen
(‘enabling’). Structuren zijn echter geen vaste entiteiten en worden beïnvloed door de
handelingen van actoren.
Ondernemers zijn daarom op de één of andere manier altijd aan bestaande structuren
en systemen gebonden. Aan de andere kant kunnen ze een invloed uitoefenen op deze
bestaande structuren waardoor deze veranderen. Door alle activiteiten die er plaatsvinden op
het platteland op het gebied van nieuwe economische activiteiten kunnen er ook onbedoelde
gevolgen optreden van het handelen (zie figuur 2.1), zoals een verrommeld landschap. Het is
daarom een taak van de overheid om zodoende ontwikkelingen op de juiste manieren te
structureren.
Door middel van de structuratietheorie van Giddens, kunnen we deze dualiteit van het
structureringsproces in beeld brengen en bij de analyse van de succes- en faalfactoren omtrent
hergebruik gebruiken. Figuur 2.2 geeft aan hoe op deze wijze de verschillende aspecten van
structuren met de (sociale) handelingen (‘interacties’) van personen samenhangen.

INTERACTIE
NIVEAU

Communicatie

Macht

Sancties

MODALITEIT

Interpretatieregels

Hulpbronnen

Normatieve regels

STRUCTUUR
NIVEAU

Zingeving

Heerschappij

Legitimatie

Figuur 2.2 │Structurerende eigenschappen van sociale systemen
(Bron: Giddens in Munters, 1985: 87, eigen bewerking).
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De structurerende eigenschappen van sociale systemen zijn in drie categorieën onder te
verdelen: zingeving, heerschappij en legitimatie. Voor de totstandkoming van handelingen
(‘interacties’), hanteren actoren modaliteiten: interpretatieregels, hulpbronnen en normatieve
regels.
Als actoren communiceren, maken ze gebruik van interpretatieregels waarbij ze een
bepaalde zingeving toe kennen aan de interacties. Deze interpretatieregels zijn afkomstig uit de
specifieke zingevingsorde of ‘zin-context’ die door een bepaalde gemeenschap van actoren
wordt gedeeld. De wijze waarop men op het platteland met elkaar omgaat zal b.v. door het zich
ontwikkelende transformatieproces een ‘her-codering’ ondergaan. Ging het in het verleden b.v.
hoofdzakelijk om ‘boeren’ onder elkaar, hebben we nu in toenemende mate te maken met nietagrarische ondernemers en eventueel ook met ondernemers die uit andere, meer urbane,
streken afkomstig zijn en nu hun geluk op het platteland zoeken. Veel dingen en activiteiten
komen daardoor in een ander daglicht te staan, waardoor de zinstructuren veranderen.
Tegelijkertijd veranderen de interacties dus de interpretatieregels welke zijn ingebed in de
sociale structuur van zingeving. Vergelijkbaar is de mogelijkheid van actoren om hulpbronnen
(bezit en autoriteit) aan te wenden en te gebruiken, waardoor men macht kan uitoefenen. Zo
was agrarische infrastructuur in het recente verleden misschien nog een belangrijke
productiefactor voor agrarische activiteiten. In toenemende mate is ze dat echter niet meer, en
wordt men geconfronteerd met kapitaalvernietiging als er geen herbestemming voor wordt
gevonden. Voor een ondernemer van buitenaf kan dit een buitenkans zijn op goedkope wijze
aan de nodige bedrijfsgebouwen te komen, voor de huidige bezitter kan het bittere noodzaak
zijn naar een herbestemming van de gebouwen op zoek te gaan. Ook in deze zin werken
‘hulpbronnen’ of ‘productiefactoren’ dus zowel dwingend en beperkend als ook bevrijdend en
mogelijk-makend. Hierbij is ook recursief sprake van een reproductie van de sociale structuur
van heerschappij. Sanctionering vindt ook plaats via normatieve regels die voortkomen uit een
bepaalde legitieme orde, welke door toepassing van deze regels ook weer gereconstitueerd
wordt (Giddens in Munters, 1985: 87). Zo zijn traditionele activiteiten op het platteland intussen
omgeven door een groot aantal regels, wetten, maar ook gebruiken, en omgangsvormen, die
allemaal meer of minder geïnstitutionaliseerd zijn, maar des al niet te min niet ‘in steen gebeiteld
staan’. Nieuwe activiteiten, zoals het hergebruik van VAB’s zullen om nieuwe regels en
omgangsvormen vragen, en zullen dus altijd in zekere mate wringen met de traditionele
instituties. Het zijn echter ook de bestaande instituties die vaak een garant zijn voor de situatie
die nu juist voor sommigen als een kans ervaren wordt, of die kwaliteiten ook voor de toekomst
moeten waarborgen. Deze normatieve structuren zijn dus op dezelfde wijze zowel ‘constraining’
als ook ‘enabling’.
Kijkende naar de succes- en faalfactoren kan er gesteld worden dat ondernemers zich
begeven in een sociaal systeem met structurerende eigenschappen welke beperkingen of juist
mogelijkheden kan bieden voor het starten van een activiteit in een VAB. Het is dus belangrijk
hoe de ondernemer middels interacties een positieve invloed kan uitoefenen op bestaande
structuren en deze zonodig kan modificeren.
Om de theorie van Giddens verder te operationaliseren en te projecteren op de succes- en
faalfactoren van hergebruik voormalige agrarische bedrijfsgebouwen komen hieronder een
viertal variabelen aan bod welke inpasbaar zijn binnen Giddens’ structurerende eigenschappen
van sociale systemen (figuur 2.2).
Deze variabelen moeten een instrument zijn om activiteiten van mensen (of het juist
achterwege blijven daarvan) te verklaren, en hebben daarbij betrekking op het microniveau
(handelingsniveau), en het macroniveau (structuur) (De Pater, 1996: 194-195).
In de eerste plaats zijn de voorkeuren van het individu van belang. Wat voor soort
hergebruik wil de ondernemer gaan toepassen? Waar wil hij de activiteit gaan ontplooien? In
welke orde van grootte dient de activiteit uitgeoefend te worden?
Ten tweede wordt het activiteitenpatroon beïnvloedt door de middelen en vaardigheden
waarover het individu beschikt. Wat zijn de middelen die de ondernemer kan inzetten om
hergebruik te kunnen realiseren (geld, tijd, gebouwen)? Over welke kwaliteiten beschikt de
ondernemer om een bedrijfsmatige activiteit te ontplooien?
In de derde plaats liggen in de maatschappelijke en geografische omgeving
mogelijkheden en beperkingen. Zijn er trends in de samenleving die perspectieven bieden op
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het ontplooien van activiteiten in een landelijke omgeving? Worden die kwaliteiten als zodanig
uniek ervaren dat er een markt gecreëerd kan worden voor de afzet van producten? Of worden
ontwikkelingen ten aanzien van hergebruik juist beperkt, omdat de omgeving ten dienst moet
staan van andere functies?
In de vierde plaats verschillen de mogelijkheden, en dus ook de beperkingen in de
omgeving, niet alleen naar plaats maar ook naar tijd. De kansen om hergebruik te kunnen
toepassen zijn afhankelijk van tijd, en kunnen zich bijvoorbeeld pas voordoen als er sprake is
van een herstructurering van het platteland, zoals het Reconstructiebeleid voor ogen heeft (zie
hoofdstuk 6). Daarnaast zijn er hoog- of laagconjuncturen van de maatschappij die een invloed
hebben op de afzet van producten.
Zowel de structuratietheorie van Giddens als de zojuist gemelde variabelen bieden een
kader voor het onderzoek naar de succes- en faalfactoren van hergebruik agrarische
bedrijfsgebouwen (zie hoofdstuk 7).

2.3 l Hergebruik geschematiseerd
De ontwikkelingen die zich manifesteren op het platteland, kunnen zoals reeds is aangegeven,
enkel verklaard worden door een koppeling te maken tussen enerzijds verschijnselen die zich
voordoen op macroniveau (structuren), en mechanismen die zich voordoen op microniveau
(handelingen). Deze hebben vervolgens een invloed op de mate van succes of falen bij het
proces van agrarisch of niet-agrarisch hergebruik. Tegen de achtergrond van het hierboven
geschetste theoretische kader, kunnen we het proces van succesvol hergebruik van agrarische
infrastructuur zoals in figuur 2.3 staat aangegeven schematiseren.
Dit schema geeft in grote lijnen een overzicht van de elementen die in de scriptie aan
bod zullen komen. Ontwikkelingen op macroniveau hebben een invloed op het platteland en de
agrarische sector waarbij één van de gevolgen is dat het aantal agrarische bedrijven kleiner
wordt en het aantal vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen groeit. Middels hergebruik kan er
een nieuwe (economische) invulling worden gegeven aan gebouwen waardoor ook de betekenis
van deze gebouwen veranderd. Voorbeelden zijn de ontwikkeling van niet-agrarische activiteiten
(functieverandering) of agrarische activiteiten (functieverbreding). Het veranderen van de
bestaande situatie naar een situatie waarbij hergebruik plaatsvindt vereist echter een aantal
handelingen van de ondernemer waarbij het (on)vermogen om succesvol te handelen binnen
een bepaalde context als ‘handelingskern’ gezien kan worden. Met deze handelingen verandert
ook het karakter (structuur) van het platteland, en dient het o.a. niet meer alleen als
productieruimte maar ook als consumptieruimte van kwaliteiten als natuur rust en andere
doeleinden.
Ontwikkelingen in
de landbouw en
maatschappelijke
ontwikkelingen

Voormalige agrarische
bedrijfsbebouwing als
potentiële locatie voor
bedrijfsmatige
activiteiten

Figuur 2.3 │Proces van hergebruik

Ontwikkeling tot een
multifunctioneel
platteland

Niet-agrarisch
hergebruik van
voormalige agrarische
bedrijfsgebouwen
Succes- en
faalfactoren bij
hergebruik

Agrarisch hergebruik
van voormalige
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bedrijfsgebouwen
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2.4 l Onderzoeksmethodiek
Om een volledig beeld te vormen van het onderzoek naar de succes- en faalfactoren van
hergebruik agrarische gebouwen, is er gebruik gemaakt van verschillende
onderzoeksmethodieken, waaronder een literatuurstudie, een kwantitatief- en een kwalitatief
onderzoek.
Bij de literatuurstudie is er voornamelijk gebruik gemaakt van bestaande literatuur over
hergebruik van agrarische gebouwen, ondernemersschap, algemene tendensen in de
agrarische sector en wet- en regelgeving in de vorm van beleidsstukken. Daarnaast zijn diverse
websites, van ondermeer het LEI2 en het CBS3, geraadpleegd voor het verkrijgen van de
vereiste informatie. Voornamelijk (recent) cijfermateriaal afkomstig van het CBS is van belang
geweest bij het statistisch weergeven van ontwikkelingen in de agrarische sector.
Kwantitatief onderzoeksmateriaal is verkregen middels een serie enquêtes welke zijn
verstuurd door LTO4 Noord projecten, in het kader van het INTEREGG IIIA project ‘Umnutzung
landwirtschaftlicher Gebäude in der Euregio Rhein-Waal’. Dit project bekijkt het vraagstuk
rondom hergebruik van agrarische bedrijfsgebouwen op een Euregionaal schaalniveau
(Duitsland en Nederland), waarbij getracht wordt kennis te vergaren over het onderwerp, en
zodoende meer kansen te creëren voor hergebruik. De enquêtes zijn verstuurd aan een aantal
vooraf geselecteerde gemeenten; Montferland, Beuningen en Wijchen, welke gesitueerd zijn in
het Euregio gebied Rijn-Waal. In deze gemeenten speelt ook de problematiek rondom
hergebruik. De respondenten bestaan enkel uit agrarische ondernemers woonachtig in een van
bovengenoemde gemeenten. Ze zijn daarom bekend met de problematiek, en de structurele
veranderingen die spelen in de agrarische sector.
Er zijn in totaliteit 818 enquêtes verstuurd waarbij er in totaal 160 geretourneerd zijn (zie tabel
2.4). De respons (zowel van de afzonderlijke gemeenten als het gemiddelde) is hoog genoeg
om gefundeerde uitspraken te mogen doen. Hiermee is de betrouwbaarheid van de uitkomsten
gegarandeerd. De enquêtes zijn vervolgens verwerkt en geanalyseerd middels het statistisch
verwerkingsprogramma Spss. De uitkomsten hiervan hebben gediend als een eerste aanzet
voor een verdere kwalitatieve analyse over het fenomeen hergebruik van agrarische gebouwen.
Het gebruiken van verschillende onderzoeksmethodieken naast elkaar wordt ook wel
triangulatie genoemd, en heeft als voordeel dat er meer facetten van de werkelijkheid belicht en
op elkaar betrokken kunnen worden (Wester e.a., 2004: 51).
Tabel 2.4 │Aantal verstuurde enquêtes en respons per gemeente
Gemeente

Verstuurd

Respons per gemeente
Absoluut
Percentage
Montferland
396
84
21,2
Wijchen
243
43
17,7
Beuningen
179
33
18,4
Totaal
818
160
19,6
(Bron: Enquêtes ‘Umnutzung’, 2006, eigen bewerking).

Aandeel totaal
52,5
26,9
20,6
100

Middels het kwantitatief onderzoek is er een inzicht verkregen in de mening van respondenten
over hergebruik van voormalige agrarische bedrijfsgebouwen en welke belemmeringen ze
hierbij tegenkomen. Via een kwalitatief onderzoek is vervolgens getracht om een verdere
verdieping te bewerkstelligen. Aan de hand van de resultaten uit het kwantitatief onderzoek zijn
vervolgens een aantal succes- en faalfactoren voortgevloeid waarna vervolgens contact gezocht
is met actoren die hier ervaringen mee hebben (gehad). Hierbij is aandacht besteed aan
individuele cases, en zijn er interviews gehouden met ondernemers actief op het gebied van
hergebruik agrarische gebouwen. Het merendeel van deze ondernemers heeft een agrarische
achtergrond. Daarnaast zijn diverse (telefonische) interviews gehouden met ambtenaren
ruimtelijke ordening, op gemeentelijk en provinciaal niveau, en een accountmanager werkzaam
bij de Rabobank. Als laatste zijn er een tweetal avondbijeenkomsten bijgewoond, met als thema
hergebruik van agrarische gebouwen georganiseerd door LTO Noord projecten. De aanwezige
2

Landbouw Economisch Instituut te Wageningen
Centraal Bureau voor de Statistiek te Heerlen
4
Land & Tuinbouw Organisatie te Deventer
3
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personen waren voornamelijk agrariërs uit de regio en geïnformeerd werden over voornamelijk
wet- en regelgeving omtrent het hergebruiken van VAB’s.
Het doel van het kwalitatief onderzoek is om kennis te vergaren via personen en
organisaties die direct actief zijn op het gebied van hergebruik voormalige agrarische
bedrijfsgebouwen (ondernemers), ofwel personen die de randvoorwaarden van hergebruik
bepalen (ambtenaren, financiële instellingen). Zie bijlage 1. voor de respondentenlijst en de
interviewvragen.
Het kwantitatief onderzoek is uitgevoerd in Gelderland, terwijl het kwalitatief onderzoek
voornamelijk in Midden-Limburg is uitgevoerd. De algemene problematiek rondom hergebruik
geldt voor geheel Nederland, en in zekere mate voor geheel West-Europa waar de agrarische
sector structurele veranderingen ondergaat. De uitkomsten van het kwantitatief- en kwalitatief
onderzoek zijn daarom bruikbaar naast elkaar, ondanks het verschil in onderzoeksregio.
Het volgende hoofdstuk 3, zal ingaan op de ontwikkelingen en tendensen welke zich de
afgelopen zestig jaar hebben voortgedaan op het platteland. Vervolgens komen de
karakteristieken van het huidige platteland, en de kansen die dit platteland voortbrengt voor de
ontwikkeling van nieuwe activiteiten aan bod.
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l 3 l Ontwikkelingen op het platteland van Nederland
In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de ontwikkelingen die zich op het platteland van
Nederland hebben voorgedaan, en de betekenis daarvan voor hergebruik van voormalige
agrarische bedrijfsgebouwen door ondernemers. In paragraaf 3.1 wordt beschreven hoe het
platteland zich in de afgelopen zestig jaar heeft ontwikkeld tot het huidige platteland. In
paragraaf 3.2 wordt specifiek ingegaan op het platteland van heden ten dagen, het
‘multifunctionele’ platteland. Vervolgens wordt in paragraaf 3.3. beschreven hoe door structurele
veranderingen in de macro- en micro-omgeving nieuwe kansen gecreëerd kunnen worden.

3.1 l Ontwikkelingen in het landelijk gebied
Na de Tweede Wereldoorlog werd, ten behoeve van de wederopbouw van Nederland, de
agrarische sector als belangrijke basis voor de wederopbouw gezien. Het proces van
specialisatie en schaalvergroting werd, (mede door middel van Marshall hulp) doorgevoerd om
zodoende de groei van de voedselproductie te waarborgen en het leveren van
werkgelegenheid. Omdat er veel nadruk werd gelegd op het ontwikkelen van agrarisch
onderzoek en onderwijs betekende dit dat er in Nederland een sterke en moderne kapitaal- en
kennisintensieve agrarische sector werd opgebouwd (Daalhuizen, 2004: 26). Hierdoor werd er
intensief geproduceerd met een hoge productie per hectare. Het belangrijkste kenmerk van het
agrarische platteland was dat de lokale economie vrijwel volledig steunde op de landbouw (Van
der Vaart, 1999: 13).
Deze modernisering en schaalvergroting in de landbouw heeft er toe geleid dat het
aantal agrarische bedrijven, en de daarop gebaseerde werkgelegenheid en afgeleide
activiteiten, drastisch zijn teruggelopen, waardoor het belang van de landbouw na de jaren
zestig verder en verder is afgenomen. (Van der Vaart, 1999: 13). Er kan in dit verband
gesproken worden van een desagrarisatie en deruralisatie in de agrarische sector.
Desagrarisatie betreft in de eerste plaats de afnemende werkgelegenheid in de agrarische
sector, als gevolg van modernisering en schaalvergroting (Haartsen, 2002: 21). Met
deruralisatie wordt het verschijnsel bedoeld waarbij de relaties tussen de agrarische
bedrijfsvoering - het agrarisch bedrijf - en de directe ruimtelijke plattelandsomgeving - het dorp
en zijn omgeving - in intensiteit afnemen (Huigen e.a.,1998: 13).
In de jaren zeventig kwam het besef dat aan de moderne en rationele landbouw nadelen
bleken te kleven: er ontstonden grote overschotten aan producten op de Europese- en
wereldmarkt. Om een halt toe te roepen aan de overproductie werd er een quotumsysteem voor
bulkproducten, zoals melk en graan, ingesteld. Hierbij mochten agrariërs niet méér produceren
dan hetgeen waarvoor zij quota hadden aangekocht. De sector moest volgens de overheid gaan
extensiveren en meer aandacht besteden aan milieubescherming, dierenwelzijn en
landschapsbeheer (Daalhuizen, 2004: 27).
De opkomst van de agribusiness of agrocomplexen is een voorbeeld van deruralisatie.
De toeleverende en verwerkende industrie vestigde zich vaak niet meer op het platteland,
waarmee de landbouw zich in economische termen van de economie van landelijke gebieden
verwijderde. De betekenis van de landbouw voor het landelijk gebied boet hierdoor, in termen
van economische macht en werkgelegenheid, steeds meer aan belang in. Ook werd de
toelevering van diensten en goederen en de verwerking steeds meer een zaak buiten de
primaire landbouw (Huigen e.a., 1998: 14).
De desagrarisatie en deruralisatie hebben, in met name de meer afgelegen delen van
het Nederlandse platteland, tot een terugloop in bevolking, economische activiteiten en
voorzieningen geleid. Door het verlies aan banen in de primaire agrarische sector trokken
jongeren en landarbeiders naar de steden (Daalhuizen, 2004: 27). Na een lange periode van
urbanisatie werd, mede door de toenemende welvaart en mobiliteit vanaf de jaren zestig, het
platteland meer en meer als een aantrekkelijk woonklimaat gezien. Vanaf deze periode vond
een suburbanisatie plaats van vooral mensen uit de middenklasse die van de stad naar het
platteland verhuisden (Haartsen, 2002: 22).
Door de toenemende welvaart en mobiliteit werden plattelandsgebieden geïntegreerd in
de samenleving als geheel, en kan er worden gesproken over een toenemende verstedelijking
van het platteland (Van der Vaart, 1999:13). Dit komt voort uit de optredende schaalvergroting
waardoor het ruimtelijke gedrag van individuen tot een vergroting van de dagelijkse
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leefomgeving heeft geresulteerd, en zich van een lokaal naar een regionaal niveau heeft
verplaatst. Hierdoor is het voorzieningenniveau in de kleine plattelandskernen onder druk
komen te staan omdat mensen minder gebruik maken van de nog aanwezige lokale
voorzieningen (Van Dam, 1995, van Kempen, 2004: 7).
Vanwege een aantal direct aan de landbouw gerelateerde ontwikkelingen, alsmede een
aantal maatschappelijke ontwikkelingen, vertoont de landbouw op dit moment een aantal
ruralisatie-tendensen waarbij de relaties tussen agrarische bedrijfsvoering en de directe
plattelandsomgeving worden aangehaald (Huigen e.a., 1998: 15). Een belangrijke ontwikkeling
die hieraan bijdraagt is de diversificatie die optreedt in de landbouwsector. Hierbij kan
onderscheid gemaakt worden tussen agrarische diversificatie en structurele diversificatie.
Agrarische diversificatie betreft het gaan verrichten van activiteiten die gerelateerd zijn aan de
landbouw, zoals het telen van andere voedselgewassen, het telen van andere nietvoedselgewassen, en het integreren van activiteiten hoger in de productiekolom op het
landbouwbedrijf. Voorbeelden hiervan zijn het rechtstreeks verkopen van producten aan de
consument (huisverkoop) en het produceren en verwerken van producten.
Structurele diversificatie betreft het gaan verrichten van niet aan de landbouw
gerelateerde activiteiten zoals het werken buiten het agrarisch bedrijf, het aanbieden van
diensten en goederen aan recreanten en toeristen, en activiteiten verband houdend met het
beheren en ontwikkelen van natuur en landschap. Door de diversificatie raken agrariërs en hun
huishoudens meer betrokken bij de regionale rurale situatie, en is er sprake van een ruralisatie
van de landbouw (Huigen e.a., 1998: 15). Niet alleen ontwikkelingen in de landbouw maar ook
in de wijdere samenleving hebben er toe geleid dat er gesproken kan worden over een
ruralisatie van het platteland. Actoren van oorsprong vooral van buiten het platteland, zoals
recreanten en personen die het platteland als een ideaal woonmilieu zien, willen een aanspraak
maken op het platteland. Hierdoor wordt de landbouw geconfronteerd met een aantal
randvoorwaarden om het bestaan van een ‘rurale idylle'; rust, ruimte, recreatie en groen te
waarborgen (Huigen e.a., 1998: 15-17).

3.2 l Een multifunctioneel platteland
“Het platteland van dit moment is zeker
niet het platteland van de toekomst.
De vraag is dan ook niet of er ook in de
toekomst platteland overblijft. De vraag is
wat voor platteland dat zal zijn”
(van der Aa e.a., 2000: 149).
Door veranderingen in de samenleving en de eisen die door de samenleving gesteld worden
aan de landbouw en het platteland, is de agrarische sector niet meer de enige, belangrijkste en
meest vanzelfsprekende speler op het platteland. Deze veranderingen zijn ondermeer de
liberalisering van de wereldmarkt, veranderingen in vervoerswijze, -kosten, en –snelheid,
technologische ontwikkelingen, veranderende productiefactoren (stijgende arbeidskosten,
grondprijzen etc.) en gevolgen van de huidige productiewijzen op het milieu. (Schoorlemmer
e.a., 2006: 7).
De betekenis van het platteland voor de samenleving is hierdoor in de loop der tijd
veranderd. Landelijke gebieden waarvan de (economische en sociale) betekenis van oudsher
was gelegen in de productie van (grondstoffen voor) voedingsmiddelen ontlenen tegenwoordig
hun belang meer en steeds manifester aan de culturele en consumptieve functies die ze
vervullen (Dagevos e.a., 2000: 13). Zo is het platteland getransformeerd van een
productieruimte naar een productie- én consumptieruimte, en mag er gesproken worden van
een multifunctioneel platteland. Deze transformatie heeft geleid tot meer aandacht voor de
landbouw als beheerder van natuur en het landschap.
Functies zoals werken, wonen, infrastructuur, recreatie en economische ontwikkeling
zijn in toenemende mate waarneembaar op het platteland, en willen ook aanspraak maken op
het platteland. Deze economische ontwikkelingen zijn niet alleen het creëren van
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bedrijventerreinen, maar ook de ontwikkeling van kleinschalige bedrijvigheid in VAB’s, welke
desondanks een aanzienlijke bijdrage leveren in de plattelandseconomie (zie paragraaf 5.2.1).
Ondanks de toename van functies op het platteland, blijft de landbouw een belangrijke
speler in het landelijk gebied, en gebruikt ongeveer tweederde van het landoppervlak van
Nederland. (Van der Stoep e.a., 2005: 17). Zo gebruikten agrariërs in 2000 nog 68% (2,32
miljoen hectare) van de grond in Nederland en hadden hiervan 56% in eigen bezit (Woudstra
2005: 61). Van Haartsen (2002) stelt op grond van statistieken, dat de komende 50 jaar het
merendeel van het bodemgebruik nog van agrarische aard zal zijn (Haartsen, 2002: 141).
Een indicator om de verschuiving van een ‘agrarisch productiegebied’ naar een
‘multifunctioneel’ platteland te meten is het oppervlakte grond dat gebruikt wordt voor agrarische
productie. Zo heeft zich vanaf 1990 tot 2005 een afname van 81.081 hectare landbouwgrond
voorgedaan (CBS, 2006). Een deel hiervan wordt opgevuld door de ontwikkeling van de
Ecologische Hoofdstructuur. (Wijnen, e.a., 2000: 15). Andere ruimtelijke claims worden door
stadsuitbreidingen, bedrijventerreinen, waterberging en infrastructurele ontwikkelingen
veroorzaakt.
In gebieden met voornamelijk agrarische potenties zullen gronden vaak overgenomen
worden door andere agrarische ondernemers die hun bedrijf willen uitbreiden in het kader van
schaalvergrotingen (zie ook paragraaf 4.1). Aan de andere kant zullen er in de toekomst een
aantal kleine tot middelgrote agrarische ondernemingen een multifunctionele aard krijgen,
waarbij agrarische activiteiten worden gecombineerd met commerciële en maatschappelijke
diensten (Van der Stoep, 2005: 18). Hier wordt nog nader aandacht aan besteedt in paragraaf
5.1.1.

3.3 l Nieuwe kansen
Bovenstaande ontwikkelingen beschrijven de veranderingen die het platteland heeft ondergaan,
waarbij er gesteld kan worden dat er niet meer sprake is van een gebied met enkel agrarische
productie, maar van een multifunctionele ruimte met een groot aantal functies. Met de
grootschalige economische en ruimtelijke veranderingen die zich op het platteland hebben
voorgedaan is ook de sociale structuur op het platteland door de jaren heen veranderd.
Oorzaken hiervan zijn een toegenomen welvaart, mobiliteit, technologische innovaties, en
parallel de ontzuiling, individualisering en ontkerkelijking van de samenleving. Door deze
ontwikkelingen is de interactie tussen de stad en het platteland vergroot (Steenbekkers, 2006:
13-14). Dit biedt kansen om de toenemende urbane druk op het eigen bedrijf te absorberen
(Huigen e.a., 1998: 1). Door de aanwezige omgevingskwaliteiten (rust, ruimte, recreatie en
groen), en veranderingen in de marktsituatie, ontstaan er voor ondernemers meer
mogelijkheden voor functieverandering of functieverbreding op het bedrijf, zoals; huisverkoop,
recreatie en toerisme, natuur- en landschapsbehoud en –ontwikkeling (Huigen e.a., 1998: 1517).
Het opzetten van een nieuwe activiteit is daarom in grote mate afhankelijk van kansen
die de externe omgeving biedt zoals: potentiële markten en omgevingskwaliteiten, maar ook of
de ondernemer slaagt in het creëren van een vraag naar zijn producten of diensten, en in staat
is deze te vermarkten. In grote mate zal het succes van een onderneming daarom bepaald
worden of een ondernemer strategisch kan inspelen op externe ontwikkelingen en hieruit
kansen kan destilleren. In paragraaf 7.3 wordt hieraan nader aandacht besteed.
Het volgende hoofdstuk behandelt het aanbod van voormalige agrarische bedrijfsgebouwen, de
motieven van ondernemers om te hergebruiken en de voordelen van het platteland als
productiemilieu.
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l 4 l Ondernemers en hergebruik
In hoofdstuk 3 is er al gesproken over tendensen welke de afgelopen vijftig jaar een invloed
hebben gehad op het platteland. Daarnaast is er kort gesproken over de veranderende rol van
de landbouw op dat platteland. In dit hoofdstuk worden de achtergronden van hergebruik nader
verklaard, en wordt er aandacht besteed aan motieven van(agrarische) ondernemers om
hergebruik toe te passen. De motieven zullen per ondernemer verschillen, waarbij het ook van
belang is of men de gebouwen reeds in bezit heeft, of niet.
In paragraaf 4.1 zullen de oorzaken, die ten grondslag liggen aan hergebruik worden
beschreven. Vervolgens worden de motieven van (ex)agrariërs (paragraaf 4.2) en niet-agrariërs
(paragraaf 4.3) beschreven om agrarische gebouwen te gaan hergebruiken Vervolgens wordt er
in paragraaf 4.4 aandacht geschonken aan het platteland als productiemilieu.

4.1 l Aanbod van agrarische bedrijfsgebouwen
Grote aantallen boerderijen en bedrijfsgebouwen zijn in de afgelopen decennia overtollig
geworden voor primair agrarisch gebruik. Zo waren er in 1980 nog ongeveer 144.994 agrarische
bedrijven. In 2005 was dit aantal al gedecimeerd tot circa 81.830 bedrijven (zie figuur 4.1). Dit
betekent dat er ten opzichte van 1980 tot 2006 een afname is geweest van 63.164 bedrijven, of
wel een afname van 44 procent (CBS, 2006).
Figuur 4.1 │ Daling aantal agrarische bedrijven van 1980-2005
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(Bron: CBS Landbouwtellingen, eigen bewerking).

Hoewel de grootste daling zich heeft voorgedaan in de periode van 1995 tot 2000, zijn de
verwachtingen dat er gemiddeld 2.400 bedrijven per jaar hun agrarische activiteiten zullen
beëindigen. Voornamelijk kleine grondgebonden ondernemingen in de sectoren akkerbouw,
graasdierhouderij en gemengde bedrijfsvoering (veelal met varkens), beëindigen steeds vaker
de bedrijfsvoering (Enquête Umnutzung, 2006 en Wijnen, 2000: 31, Hansman e.a., 2000). Dit
zijn vaak de bedrijven met minder dan 40 nge5 waarvan tussen een kwart en 50 procent zal
beëindigen. Bij bedrijven met meer dan 40 nge, is het aantal bedrijfsbeëindigingen aanzienlijk
kleiner namelijk tussen de 11 en 17 procent (Hansman e.a. 2000).
Om een beeld te krijgen van het aanbod is het voorts van belang om te bekijken hoeveel
oppervlakte aan agrarische bebouwing vrijkomt. Uit resultaten van het jaar 1998, is gebleken dat
de gemiddelde bedrijfsruimte per agrarisch bedrijf 600 m² bedroeg. Bij de bedrijven die de
activiteiten staakten was de omvang van bedrijfsgebouwen ruim 250 m². Er dient echter wel
opgemerkt te worden dat er verschillen per sector en regio gelden. Zo zal er bij akkerbouw- en
5

Nge is een maatstaf voor de economische omvang van agrarische bedrijven, gebaseerd op de saldi per diersoort en
per hectare gewas. Zo kunnen verschillende onderdelen (dieren, gewassen) van een bedrijf onder één noemer
worden gebracht (Bron: Hansman e.a. 2000).
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tuinbouwbedrijven veelal minder dan 250 m² opstallen vrijkomen, terwijl bij de dierlijke sectoren
meer dan 250 m² vrijkomen. Dit valt te verklaren omdat het bij de laatste groep om stallen gaat.
Uit enquêteresultaten is gebleken dat het potentiaal van leegstaande gebouwen als volgt is
verdeeld: (45%) stallen, (36%) schuren en (6%) woongebouwen (Enquête Umnutzung, 2006).
Hierboven geschetste ontwikkelingen hebben veelal betrekking op bedrijfsbeëindigingen.
Er dient echter opgemerkt te worden dat het ook vaak voorkomt dat agrariërs niet het gehele
bedrijf beëindigen maar bijvoorbeeld een gedeelte van de activiteiten staken. Daarnaast is het
mogelijk dat door nieuwbouw van agrarische bedrijfsgebouwen, oude opstallen leeg komen te
staan.
Voor mogelijke ontwikkelingen, die de komende jaren gaan plaatsvinden op het gebied
van bedrijfsbeëindigingen, bieden de leeftijden van ondernemers, en de grootte van de
bedrijven een goede indicatie. Uit gegevens van CBS Landbouwtellingen 2005 blijkt dat (40%)
van alle bedrijfshoofden 50 jaar of ouder is, waarvan vervolgens een groot percentage (21%)
ouder is dan 65 jaar en er gesteld kan worden dat er sprake is van een vergrijzing in de
beroepssector (LEI, 2005). Uit enquêteresultaten van het project ‘Umnutzung’ is gebleken dat
75% van de ondernemers, die met de bedrijfsvoering stoppen, een klein bedrijf bezitten met een
totale oppervlakte van 10 hectare of minder. Daarnaast is de leeftijd van deze ondernemers
redelijk hoog, waarvan 92%, 51 jaar of ouder is. De reden dat bedrijven stoppen wordt, naast de
vergrijzing van de agrarische beroepsbevolking, veroorzaakt door het gebrek aan opvolging en
de voortgaande schaalvergroting (Enquête Umnutzung, 2006 en Wijnen, 2000: 10). Indien deze
bedrijven geen bedrijfsopvolger hebben, blijven investeringen achterwege, en gaat de boerderij
na verloop van tijd alleen nog voorzien in een persoonlijke woonbehoefte (Wijnen 2000: 15).
Andere oorzaken die debet zijn aan de marginalisatie van het aantal agrarische
bedrijven, en daardoor uitbreidingen of toetredingen van agrarische bedrijven verhinderen zijn
onder meer de quotering (maximale productie) van onder andere melk, dierlijke mest en suiker
(Gordijn e.a., 2003: 18, Wijnen. 2000: 29). Uit diverse onderzoeken blijkt dat de landbouw in
Nederland het in de toekomst zwaar zal gaan krijgen. Door een toenemende concurrentie in
Europees verband wordt het steeds moeilijker om weerstand te bieden op de internationale
markt; dit vanwege de hoge grondprijzen, arbeidskosten, afnemende subsidies, lage
productprijzen en steeds strengere milieuregelgeving (Van der Stoep e.a., 2005: 17). Ook
incidenten zoals uitbraken van veeziekten; vogelpest, MKZ (Mond- en Klauwzeer) en de
varkenspest hebben ertoe bijgedragen dat ondernemers bedrijven hebben beëindigd of een
functieverandering hebben doorgevoerd (interview dhr. Joosten, 2006). Mogelijke opvolgers
kiezen mede door de moeilijkheden vaak voor een andere baan, omdat zij dan verlost zijn van
alle onzekerheden rondom de bedrijfsovername en negatieve inkomensontwikkeling
(Daalhuizen, 2004: 38).
Door wettelijke zoneringen voor problemen zoals ammoniak, stank, reconstructie, en de
ontwikkeling van natuur, worden grote gebieden in hun agrarische uitbreidingsmogelijkheden
beperkt, en zit het platteland als het ware op ‘slot’. In deze gebieden is winst te behalen door
intensieve veehouderijen ruimtelijk te concentreren op ‘agrarische productieparken’, waardoor er
meer ruimte vrijkomt voor andere functies in het landelijk gebied (Gordijn e.a., 2003: 144 ). De
concentratie van deze bedrijven in productieparken, betekent echter dat de oude bedrijven die
hierdoor vrijkomen te kampen krijgen met leegstand, mits er een andere eigenaar voor wordt
gevonden.
Er zijn daarnaast een groot aantal functies zoals; wonen, werken, natuur en recreatie die
een ruimteclaim op het landelijk gebied leggen. De onttrekking aan landbouwgronden zal
hierdoor toenemen, waardoor het oppervlakte geschikt voor agrarische activiteiten in de
komende decennia verder afneemt (Gordijn e.a., 2003: 128). Desondanks blijft de
landbouwsector nog steeds de belangrijkste ruimtegebruiker op het platteland, en zal ook de
komende 50 jaar het merendeel van de gronden door de agrarische sector gebruikt worden
(Haartsen, 2002: 132). Een groot areaal van de vrijkomende grond wordt omgezet in natuur,
waarbij de ontwikkeling van de Ecologische Hoofdstructuur6 een belangrijke rol speelt (Wijnen,
e.a., 2000: 15).
6

Ecologische Hoofdstructuur (EHS); een netwerk van natuurgebieden, waarvan het doel instandhouding en
ontwikkeling van deze natuurgebieden is, om daarmee een groot aantal soorten en ecosystemen te laten
voortbestaan. (Bron:http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640949&_dad=portal&_schema=PORTAL).
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Door de toenemende verstedelijking en de vergrootte toegankelijkheid van het platteland als
recreatieruimte en woongebied, kunnen grondprijzen en waarden van bebouwing sterk worden
opgestuwd, waardoor het voor sommige agrariërs aantrekkelijker wordt om over te gaan tot
bedrijfsbeëindiging en verkoop van grond en gebouwen (Daalhuizen, 2001: 43).
Als laatste zijn er nog een aantal incidentele oorzaken zoals; ziekte, invaliditeit,
persoonlijke of financiële omstandigheden, die er toe kunnen leiden dat ondernemers de
voortzetting van hun bedrijf moeten beëindigen. Dit is ook het geval als een ondernemer zijn
bedrijf overdraagt als hij emigreert. Jaarlijks zijn er 200 agrariërs die hun bedrijf beëindigen door
emigratie (Wijnen, 2000: 31).
Niet alleen (voormalige) agrariërs geven invullingen aan vrijkomende agrarische
bebouwing, maar ook actoren die van elders komen hebben het platteland ‘ontdekt’ als werk- en
woongebied. Al deze spelers op het platteland die nieuwe invullingen geven aan VAB’s kunnen
veranderingen in het landelijke gebied met zich meebrengen. Zo kan de intentie van
ondernemers, om nieuwe functies in agrarische bedrijfsgebouwen te ontwikkelen, zorgen voor
economische impulsen op het platteland (zie paragraaf 5.2.1) en kan bijdragen aan
werkgelegenheid of behoud van cultureel agrarisch erfgoed (Daalhuizen, 2004: 17). Daarnaast
kunnen er negatieve randeffecten worden veroorzaakt door de komst van deze nieuwe
economische activiteiten in landelijke gebieden zoals; vervuiling, geluidsproblemen en
verkeersproblemen (Van den Berg in Daalhuizen, 2003: 77). Dit omdat er een verschil van aard,
tussen agrarische en niet-agrarische activiteiten, bestaat. De sterke punten van het landelijk
gebied zoals rust, natuur en het historische karakter kunnen hierdoor aangetast worden, wat
vervolgens een weerslag kan hebben op het toerisme en het cultuurlandschap in de regio. Het
is daarom belangrijk dat de nieuwe activiteiten passen in het gebied, en het specifieke
streekeigen karakter minimaal wordt aangetast (Handreiking ruimtelijke ontwikkeling Limburg,
2005 en Beleidsnota Buitengebied in ontwikkeling, 2004).
Ruimtelijke spreiding van vrijkomende boerderijen
De afname van agrarische bedrijven is niet gelijkmatig verspreid over Nederland, en vooral in
het oosten van het land en zuidoost Brabant, het hoogst (zie figuur 4.2). Dit zijn dan ook
gebieden waar in verhouding veel kleine bedrijven gesitueerd zijn, en waar de kans hoger is dat
hier veel bedrijven zullen beëindigen
(Wijnen, 2000: 32).
Potentiële opvolgers houden immers
rekening met het inkomenspotentieel, wat
zoal wordt bepaald door het bedrijfstype en
de bedrijfsomvang (Daalhuizen, 2004: 60).
Er is daarnaast een verband tussen
agrarisch functieverlies en verstedelijking,
waarbij is gebleken dat hergebruikte
boerderijen zich sterker concentreren
rondom stedelijk gebied. In hoeverre het
verband tussen hergebruik en nabijheid van
stedelijk gebied wordt veroorzaakt is lastig
vast te stellen. Enerzijds kan het zijn dat de
aantallen ‘nieuwe’ potentiële ondernemers
hoger is in een stedelijke omgeving, of
doordat ondernemers nabij steden eerder
geneigd zijn tot bedrijfsmatig hergebruik
(Daalhuizen, 2004: 81-82). Zo zien agrariërs
in de nabijheid van stedelijk gebied meer
mogelijkheden om over te schakelen op
niet-agrarisch activiteiten (Lucas & Van
Oort, 1993 in Daalhuizen, 2004: 82).
Figuur 4.2 │Vrijkomende agrarische bedrijven
in de periode 1998-2008 (Bron: Wijnen, e.a.,
2000: 35).
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Daarnaast is ook het aantal ondernemers en bedrijven die aanwezig zijn in de regio belangrijk.
Als het aantal bedrijven laag is kan dit mogelijk van negatieve invloed zijn op de kans dat een
vrijgekomen boerderij wordt hergebruikt, omdat het aantal bedrijfsvestigingen in de regio kan
worden gekoppeld aan sterke regionale economische structuur. Dit kan vervolgens weer een
positieve invloed uitoefenen op de vraag naar boerderijen als bedrijfslocatie (Daalhuizen, 2004:
78-79).
Als laatste moet er gesteld worden dat er legio mogelijkheden zijn om vrijkomende agrarische
bedrijfsgebouwen of gehele boerderijen te hergebruiken. De mate van hergebruik is echter
afhankelijk van de intentie die de ondernemer met het gebouw heeft. Wil deze het gebouw
onderwerpen aan een intensieve herstructurering, waar meestal ook veel financiën mee
gemoeid zijn, of vindt hergebruik in een minder ambitieuze ‘setting’ plaats waarbij het gebouw
maar minimale veranderingen zal ondergaan. Hergebruik zal daarom per situatie verschillen en
is daarom ‘contextafhankelijk’. Een groot aantal factoren (ambitie van de ondernemer, wet- en
regelgeving, financiën), zullen daarom bepalen hoe het hergebruik zich op individueel
schaalniveau uiteindelijk zal manifesteren.
Hieronder worden de motieven beschreven die (agrarische) ondernemers
hebben om voormalige agrarische bedrijfsgebouwen te gaan hergebruiken.

4.2 l Motieven van (ex)agrariërs
Terwijl het aantal agrarische bedrijven in een steeds hoger tempo daalt, neemt het aantal
agrariërs met neveninkomsten toe, en trachten hieruit een complementair inkomen te behalen
(Hiethaar e.a., 2006). Dit is ook niet vreemd, omdat het voor veel agrariërs een belangrijke
drijfveer is om de bedrijfsvoering te behouden, waarbij economische en emotionele aspecten
een belangrijke rol spelen (WUR, 2005). Er zijn echter verschillende ontwikkelingen gaande die
een bedreiging vormen voor de continuïteit van bedrijven; onzekerheden in de (internationale)
markt, beleidsontwikkelingen en dierziekten, (zie ook paragraaf 4.1). De ondernemer zal flexibel
moeten inspelen op de veranderingen, waarbij ze vaak de bedrijfsvoering zullen moeten
aanpassen.
Over het algemeen zijn er twee ontwikkelingsrichtingen in de agrarische bedrijfsvoering.
Enerzijds zijn er ondernemers die kiezen voor het landbouwbedrijf als primaire inkomstenbron.
Ze blijven voor de markt produceren, en zetten daarbij in op specialisatie en intensivering van
productiemethoden om de kostprijs te minimaliseren, en zodoende een hogere toegevoegde
waarde te genereren (Steenbekkers e.a., 2006: 217). Aan de andere kant zijn er ondernemers
die nieuwe activiteiten op het bedrijf gaan toepassen, met de intentie nieuwe inkomstenbronnen
te genereren als aanvulling op de agrarische functie. Een andere mogelijkheid is om de
agrarische activiteiten te staken en geheel nieuwe niet-agrarische activiteiten te starten.
Uit een onderzoek naar motieven om nieuwe activiteiten te ontwikkelen is gebleken dat
agrariërs zicht op nieuwe marktmogelijkheden als een belangrijk motief zien. Daarnaast zijn de
persoonlijke belangstelling, eigen vakmanschap, behoefte aan invullend inkomen,
beschikbaarheid van benodigde hulpbronnen, versterking van het bedrijf voor de volgende
generatie, kwaliteiten van het gebied, inspiraties van andere boeren, subsidies en lokale
communicatiepatronen belangrijke motieven voor de ontwikkeling van een nieuwe activiteit (Van
der Ploeg, 2003: 20). Zie voor een overzicht van de belangrijkste motieven tabel 4.3.
Tabel 4.3 │Motieven bij het opzetten van nieuwe activiteiten
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Nieuwe marktmogelijkheden
Persoonlijke belangstelling, vakmanschap
Behoefte aan aanvullend inkomen
Beschikbaarheid over de benodigde hulpbronnen
Versterking van het bedrijf voor de volgende generatie
Het gebied leent zich er goed voor
Geïnspireerd door andere boeren
Beschikbare subsidies
Voorlichting en steun van overheidsinstellingen

73%
70%
67%
59%
56%
52%
51%
33%
27%

(Bron: van der Ploeg, 2003:20, eigen bewerking).
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Bij het huisvesten van deze nieuwe activiteiten kunnen functieloze bedrijfsgebouwen worden
aangewend. Het blijkt dan ook dat bijna de helft (47%) van de ondernemers, die een boerderij
met gebouwen hergebruiken, de voormalige agrariër of diens opvolgers betreft (Daalhuizen,
2003: 77).
Naast de voornamelijk genoemde economische motieven zijn er emotionele drijfveren
om het bedrijf voort te zetten. De meeste bedrijven zijn gezinsbedrijven, waarbij het gezin en
gezinsleven onlosmakelijk zijn verbonden met het bedrijf. Daarnaast bestaat er bij de
ondernemers het besef dat het bedrijf een familiebedrijf is, welke van generatie tot generatie
wordt overgedragen. Er bestaat een verbondenheid met de grond, de omgeving en met de
natuur. Ook de aard van het bedrijf, de werkzaamheden, zelfstandigheid, maatschappelijke
status, en relationele aspecten met leveranciers, afnemers en collega-ondernemers spelen een
rol (WUR, 2005). Al deze aspecten bieden ondernemers een bepaalde zingeving om het bedrijf
voort te zetten.
Het is opvallend dat voornamelijk relatief jonge ondernemers actief zijn met het creëren
van nieuwe vormen van inkomsten, ook wel functieverbreding genoemd (zie paragraaf 5.1.1).
Van de ondernemers die actief zijn met functieverbreding is 41% jonger dan 40 jaar, en slechts
1% ouder dan 65 jaar. Dit komt omdat een groot deel van de oudere ondernemers geen
opvolging heeft, en dan geen interesse heeft om in de laatste jaren van de bedrijfscyclus een
verbredingsactiviteit op te starten (WUR, 2005).
De ondernemers, actief met verbreding, hebben over het algemeen een hoger
opleidingsniveau, en grotere bedrijven, gemiddeld 59 hectare tegenover 35 hectare, dan
ondernemers die niet aan functieverbreding doen. Het gaat hier dus niet om kleine bedrijven
met een laatste stuiptrekking, die verbreding van de bedrijfsvoering als een laatste redmiddel
zien, maar om veelal gemiddelde bedrijven met jongere ondernemers, die mogelijk geen
uitbreiding in de vorm van schaalvergroting kunnen doorvoeren, maar toch hun bedrijf verder
willen laten groeien (Van der Ploeg, 2003: 9). De investering in het eigen bedrijf is daarmee
tevens een investering in bepaalde maatschappelijke functies waaraan de hedendaagse
samenleving, in toenemende mate, behoefte lijkt te hebben. (Steenbekkers e.a., 2006: 217).
Een andere opvallendheid is, dat vrouwen een actievere rol spelen in de bedrijfsvoering
(in termen van meedoen, meedenken en meebeslissen), dan vrouwen op niet-verbredende
bedrijven, en is het aantal werknemers gemiddeld hoger dan op traditionele bedrijven het geval
is (Van der Ploeg, 2003: 9, Bock, 2002: 31). Vaak hebben vrouwen een bepaalde expertise in
sectoren die verder reiken dan de agrarische sector, te denken aan; zorg, catering, detailhandel.
Ze kunnen zodoende de expertise gebruiken om een activiteit te laten uitgroeien tot een bron
van inkomsten. Dit blijkt ook uit een aantal interviews met (agrarische) ondernemers waar, in
een aantal gevallen, de vrouw een activiteit heeft geïnitieerd en veelal exploiteert (zie paragraaf
7.3.4 en interviews dhr. Joosten, 2006 en mevr. Venner, 2007).
Agrariërs, die nieuwe vormen van inkomsten gaan ontwikkelen, hebben daarnaast een
voordeel omdat het proces van omschakeling van een primair agrarisch bedrijf naar een nieuwe
activiteit geleidelijk plaats kan vinden. Ze hebben al een aantal middelen in bezit en kunnen zo
de nevenactiviteit gefaseerd laten uitgroeien tot een hoofdactiviteit, ook wel de stap-voor-stap
methode genoemd (zie paragraaf 7.3.2).

4.3 l Motieven van niet-agrariërs
Ondernemers, welke geen agrarische achtergrond hebben, en een bedrijf zijn gestart in een
voormalig agrarisch bedrijfsgebouwen of boerderij, kunnen ingedeeld worden in twee groepen;
starters en verplaatsers.
Starters zijn ondernemers welke een geheel nieuwe onderneming hebben opgericht.
Verplaatsers hebben het bedrijf van elders naar een nieuwe locatie verplaatst, in dit geval een
voormalig agrarisch bedrijf. Deze ondernemers vinden in een boerderij veelal de mogelijkheid
om werken te combineren met wonen, waarbij er veel bedrijfsruimte voor een relatief lage prijs
beschikbaar is ten opzichte van bedrijfsruimten op bedrijventerreinen of in binnensteden
(Daalhuizen, 2004: 34).
Naast de woon-werkcombinatie onderscheiden Atzema & Wever (1994) een drietal
factoren die ondernemers kunnen bewegen om een bedrijf te starten. De eerste factor is de
displacement factor, welke uit onvrede met de huidige situatie iemand ertoe kan brengen het
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risico te nemen een bedrijf te starten. Andere factoren zijn de disposition to act en de credibility
factor. De disposition to act heeft betrekking op voornamelijk het karakter van de ondernemer
wat wordt gekenmerkt door de wens om zelfstandig te zijn. Het is voor zelfstandige
ondernemers vaak lastig hun zelfstandigheid op te geven, om vervolgens in loondienst te gaan
werken. De credibility factor heeft betrekking op de waardering die starters in hun omgeving
krijgen (Daalhuizen, 2004: 34). Omdat het platteland van oudsher voornamelijk bestaat uit
zelfstandige agrariërs en ambachtslieden biedt het platteland daarmee een positieve omgeving
voor zelfstandig ondernemerschap (Clark in Daalhuizen, 2004: 34). Bij het starten van een
bedrijf zoekt de beginnende ondernemer, bij voorkeur in de nabije omgeving, naar goedkope
huisvesting, waarbij vaak het opgerichte bedrijf van de ondernemer in de woning wordt
ondergebracht. Hierdoor kunnen starters met zo weinig mogelijk kosten beginnen, en het beste
inschatten wat op de betreffende (bekende en vertrouwde) locatie de kans van slagen is
(Atzema & Wever, 1994 in Daalhuizen, 2004: 34).
Locatiebeslissingen omtrent de vestigingsplaats van een bedrijf worden niet alleen
bepaald door klassieke locatiefactoren; als beschikbaarheid van grondstoffen, arbeid en
bereikbaarheid. Tegenwoordig worden bij de uiteindelijke locatiebeslissing ook locatiefactoren
betrokken die niet persé noodzakelijk zijn voor een goede bedrijfsvoering. Andere factoren die
betrekking hebben op het woon- en leefmilieu spelen ook een rol bij het bepalen van een
bedrijfslocatie (Daalhuizen, 2004: 35).
Sommige bedrijven zijn in mindere mate gebonden aan een bepaalde vestigingsplaats
en kunnen het bedrijf in principe verplaatsen over grotere afstanden. Voorbeelden hiervan zijn;
freelance fotografen, journalisten, computerdeskundigen en verzekeraars. Ondernemers met
een meer regionale klantenkring, zoals boekhouders, huisartsen of tandartsen zullen zich
beperken tot bedrijfsverplaatsingen over een kortere afstand. Een voormalige boerderij kan
daarom uitermate geschikt zijn als beleggingsobject en dienen als woon-werkcombinatie in een
natuurlijke omgeving (Daalhuizen, 2004: 35). Voornamelijk in de nabijheid van stedelijke
gebieden is het percentage boerderijen, welke worden hergebruikt, hoog.
Uit onderzoek van Daalhuizen (2004) blijkt, dat het merendeel van ondernemers (75%) die een
bedrijf verplaatst hebben binnen een straal van 25 kilometer, een nieuwe bedrijfslocatie hebben
gevonden. Slechts 15% van de ondernemers heeft een bedrijfsverplaatsing van 50 kilometer of
meer uitgevoerd. Bedrijven die over 50 kilometer of meer zijn verplaatst, betreffen voor 60%
dienstverlenende bedrijven (Daalhuizen, 2004: 84).
Een verklaring voor het feit dat bedrijven veelal over een kleine afstand worden
verplaatst kan gevonden worden in keepfactoren, welke vaak betrekking hebben op de nadelen
die zijn verbonden aan een bedrijfsverplaatsing en ervoor zorgen dat bedrijven vasthouden aan
de bestaande bedrijfslocatie (Atzema, 2002). Een voorbeeld van een keepfactor is de
arbeidsmarkt. Ondernemers zijn bang personeel te verliezen en zullen een compensatieregeling
moeten treffen voor het personeel als de nieuwe vestiging ver van de voormalige bedrijfslocatie
af ligt. Hierbij kan het gaan om een financiële tegemoetkoming in onder andere de reis- en
verhuiskosten. Omdat het veelal kleine ondernemingen7 betreft die boerderijen hergebruiken als
bedrijfslocatie, zullen ze de factor arbeidsmarkt dus in mindere mate als belemmerende factor
zien.
Naast de genoemde keepfactoren speelt de informatie, die ondernemers hebben over
het aanbod van potentiële bedrijfslocaties in andere regio’s, een belangrijke rol. Ondernemers
beschikken immers vooral over informatie van de eigen regio en komt voort uit eigen ervaringen.
De informatie over andere regio’s bevat vaak een subjectief element, waarbij vooroordelen en
stereotype beelden een rol spelen. Elke ondernemer creëert op deze manier een ‘kaart’ van
potentiële vestigingslocaties in zijn hoofd, waarbij op basis van de omvang en kwaliteit van
informatie (al dan niet subjectief), vestigingslocaties in de omgeving de voorkeur genieten,
boven locaties die verder verwijderd zijn. Dit neighbourhoodeffect is van een meer emotionele
aard, en kan in combinatie met genoemde keepfactoren ervoor zorgen dat ondernemers
daarom kiezen voor bedrijfslocaties in de nabijheid van hun oorspronkelijke woonplaats en
omgeving waarmee men vertrouwd is en veelal een band heeft (Atzema, 2002).
7
Uit onderzoek van Daalhuizen blijkt dat 64% van de ondernemingen, welke een boerderij hebben hergebruikt als
bedrijfslocatie, niet meer dan 2 werkzame personen in dienst hebben (Daalhuizen, 2004; 89).
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Anders dan bij (voormalig) agrariërs, en waarschijnlijk sterker dan bij startende nieuwe
ondernemingen, mag worden verondersteld dat bij het verplaatsen van een bestaand bedrijf
naar het platteland de omgeving een belangrijke rol speelt. Ondanks de keepfactoren en het
neighbourhoodeffect zijn er toch enkele ondernemers die hun bedrijf als minder gebonden
beschouwen en het bedrijf over grote afstanden verplaatsen, om hun wensen ten aanzien van
werken en wonen op het platteland, te kunnen realiseren (Daalhuizen, 2004: 37).

4.4 l Het platteland als productiemilieu
Het platteland biedt ruimte voor het starten van nieuwe economische activiteiten van zowel
(voormalige) agrariërs als andere ondernemers die van elders komen. Voornamelijk
ondernemers met nieuwe niet-agrarische activiteiten hebben hun locatiekeuze bepaald op basis
van individuele voorkeuren en het regionale productiemilieu.
Volgens Keeble en Tyler (1994) wordt het platteland door ondernemers als aantrekkelijk
ervaren en gezien als een (potentieel) woon- en vestigingsmilieu; “..rural settlements are able to
attract a relatively high proportion of actual or potential entrepreneurs because of their desirable
residential environment. Secondly, companies in accessible rural areas are undertaking a
greater amount of enterprising behaviour associated everywhere with business success. Urbanrural differences in constraints as expressed in factors like floor space availability and in
operating costs can affect the relative ability of companies to undertake enterprising behaviour
in one location relative to another..” (Keeble en Tyler, 1994: 977). Hoewel het hierbij gaat om
een onderzoek dat in Engeland is uitgevoerd zou men bovenstaande uitkomsten gedeeltelijk
kunnen reflecteren op Nederland. Ondernemers kunnen gebruik maken van de kwaliteiten en
voordelen die het platteland te bieden heeft, en
kan het platteland, als groen productiemilieu, een aantrekkingskracht uitoefenen op
ondernemers.
De Smidt (1975) beschrijft het productiemilieu als volgt: ‘Het geheel van externe
condities dat van invloed is op zowel de beslissing om op een bepaalde plaats een bedrijf te
vestigen als op het functioneren van de organisatie daarna’. Bedrijven functioneren in een groter
sociaal, economisch en politiek systeem, waarin externe ontwikkelingen plaatsvinden buiten de
invloed van het bedrijf. Dit productiemilieu kan ondernemers beperkingen opleggen in de
bedrijfsvoering (benodigde vergunningen of milieubeschermingsmaatregelen), maar kan aan de
andere kant een positieve werking hebben op bedrijven, waardoor er juist kansen voor het
ontplooien van nieuwe bedrijfsactiviteiten kunnen ontstaan, zoals subsidieverstrekking en
versoepeling van regels (Daalhuizen, 2004: 42). Naast institutionele maatregelen spelen ook
maatschappelijke normen en waarden, het consumptiepatroon en concurrentie om
productiefactoren een rol. Een voorbeeld van een ontwikkeling is de toenemende aandacht voor
de agrarische sector als verstrekker van zorg in de vorm van zorgboerderijen.
Het productiemilieu bepaald in grote mate of een regio wel of niet geschikt wordt gevonden om
een activiteit te ontplooien, en bepaalt daardoor gedeeltelijk de ‘locatiekeuze’ van bedrijven en
de ‘regionale groei’. Zie figuur 4.4 voor een schematisch overzicht van de locatiefactoren.
Bedrijven zoeken naar een locatie die het beste bij hun doelstellingen (activiteiten,
organisatiestructuur, arbeidsverdeling) past, en proberen bedrijfsexterne factoren; (de
commerciële omgeving, de fysieke omgeving, en de institutionele omgeving) zo goed mogelijk
af te stemmen op de eisen die door het bedrijf worden gesteld (Mensen e.a., 2002: 11-12).
Bovendien kan het platteland voordelen opleveren voor ondernemers door de lagere
grondprijzen en de lagere congestie dan bijvoorbeeld in stedelijke regio’s. Dit blijkt ook uit een
interview met dhr. Kusters: “Er werd bewust gezocht naar een locatie in een landelijke
omgeving, waar ruimte en rust was om de activiteit verder te ontwikkelen en professionaliseren.
De stad bood te weinig perspectief om deze activiteit te ontwikkelen mede door de hoge
grondprijzen” (interview dhr. Kusters, 2007).
Het kiezen van een geschikte bedrijfslocatie vindt echter niet puur op rationele basis
plaats, maar kan er volgens Simon (1956) veelal gesproken worden van een ‘bounded
rationality’ ofwel gelimiteerde rationaliteit. Hierdoor gedragen ondernemers zich niet als een
homo economicus en zullen niet de meest optimale oplossing kiezen, maar een keuze maken
volgens een specifiek bepaalde reeks van mogelijkheden, en kiezen voor een oplossing die het
meest bevredigend en daarnaast voldoende is (Johnston, 2000: 724). Het neighbourhood-effect
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en keepfactoren worden daarom meegewogen in de locatiebeslissingen van een boerderij als
bedrijfslocatie.
Agrariërs die een nieuwe activiteit gaan opzetten hoeven geen locatiekeuze te maken.
Het is echter wel van belang om de externe factoren zorgvuldig te bekijken, en als mogelijk
positief te benutten, om zodoende de onderneming te stabiliseren.
Bij regionale groei gaat het met name om bedrijfsinterne factoren waarbij twee groepen
van belang zijn zoals de bedrijfstructuur; (strategie, bedrijfsomvang strategie, productie- en
financiële middelen) en de persoonlijke omgeving (aspiraties van de ondernemer, en cultureel
bepaalde waarden en normen) (Mensen e.a., 2002: 11-12).
Figuur 4.4 │ Model van locatiefactoren
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(Bron: Mensen, 2002: 13, eigen bewerking).

De ondernemer heeft een grote invloed op de bedrijfsinterne factoren en zullen mede bepalend
zijn hoe de onderneming zich gaat ontwikkelen.
De mate, waarin de verschillende locatiefactoren als belangrijk worden gezien, variëren
per ondernemersgroep en bedrijfsactiviteit. Voor ondernemers met een agrarische achtergrond
worden voornamelijk de bedrijfsfactoren; lage prijs, voldoende bedrijfsruimte, boerderij die in
familiebezit is, het agrarisch bedrijf al gerund hebben en het kunnen overnemen van een
bestaand bedrijf als belangrijk gezien voor de keuze van een voormalige boerderij als
bedrijfslocatie voor nieuwe activiteiten.
Voor ondernemers die van oorsprong niet in het bezit zijn van een boerderij, wegen
keuzefactoren als; de prijs, hoeveelheid bedrijfsruimte, centrale ligging, rust, de mogelijkheid vrij
te wonen en overige persoonlijke factoren zoals (de nabijheid van een basisschool) zwaarder
(Daalhuizen, 2004: 108-109). Er kan gesteld worden dat voormalig agrariërs belang hechten
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aan een bedrijf op een locatie welke van generatie op generatie kan overgaan, en waarbij naast
rationele beweegredenen emotionele aspecten meespelen bij de bedrijfslocatie (zie ook
paragraaf 4.2).
Nieuwe ondernemers kiezen heel bewust voor een boerderij als bedrijfslocatie met de
mogelijkheid om werken te combineren met wonen in een rustige en fraaie omgeving, met als
voorkeur in de nabijheid van familie (Daalhuizen, 2004: 17).
Dit kan onderbouwd worden middels het hanteren van het percentage hergebruik per
COROP8 regio, en laat namelijk zien dat op de lijn van Noord-Holland naar zuidoost Brabant
meer voormalige boerderijen, dan het gemiddelde van 13,6%, worden hergebruikt als nietagrarisch bedrijfspand. Met name in de regio rond Haarlem en de Gooi- en Vechtstreek is de
kans vrij groot dat vrijkomende boerderijen worden hergebruikt voor niet-agrarische
bedrijvigheid. Deze regio kan aangemerkt worden als dichtbevolkt, met een bevolkingsdichtheid
van 1275 inwoners per km (CBS, 1999). Daarnaast blijkt dat in Limburg, Overijssel, Drenthe,
Zeeuws-Vlaanderen en COROP-gebied Delfzijl (Groningen) het percentage voormalige
boerderijen, dat weer een bedrijfsfunctie heeft gekregen, erg laag is. (Daalhuizen, 2004: 78). Dit
zijn dan ook voornamelijk gebieden met een lagere bevolkingsdichtheid.
In het volgende hoofdstuk zullen de vormen en effecten van bedrijfsmatig hergebruik aan
bod komen waarbij een aantal praktijkvoorbeelden toegelicht zullen worden.

De indeling van Nederland in 40 COROP-gebieden is omstreeks 1970 ontworpen door de Coördinatie Commissie
Regionaal Onderzoeksprogramma, bedoelt voor analytische doeleinden. Bron: http://www.cbs.nl/nlNL/menu/_unique/_concept/default.htm?postingguid=%7BE47286C8-AC66-4C16-8D23C00FBE645CA9%7D&concept=Corop-gebied, 7 maart 2007.
8
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l 5 l Vormen en effecten van bedrijfsmatig hergebruik
In dit hoofdstuk zullen de vormen en effecten van hergebruik aan bod komen. In paragraaf 5.1
worden de typen van hergebruik beschreven waarbij er een viertal praktijkvoorbeelden
behandeld worden. In paragraaf 5.2 worden de sociale en economische effecten van hergebruik
beschreven. Paragraaf 5.3 behandeld de ruimtelijke effecten van hergebruik en als laatste komt
in paragraaf 5.4 een projectie van de structuratietheorie op het fenomeen hergebruik aan bod.

5.1 l Categorieën van hergebruik
Het hergebruiken van vrijkomende agrarische bebouwing kan in een aantal categorieën worden
ingedeeld waarbij VAB’s aangewend kunnen worden met als doel er een functieverbreding in
toe te passen. Daarnaast kan er radicaal gekozen worden, voor een geheel nieuwe
gebruiksfunctie van de VAB, wat inhoudt dat er een functieverandering gaat plaatsvinden. Als
laatste kan er een functieverschraling optreden wat inhoudt dat de oorspronkelijke functie
getransformeerd wordt in enkel een woonfunctie. De verschillende categorieën van hergebruik
zullen hieronder worden toegelicht.
5.1.1 Functieverbreding
Er is sprake van functieverbreding als naast de oorspronkelijk agrarische bezigheden een
nieuwe economische bezigheid ontstaat op een agrarisch bedrijf, waarbij VAB’s vaak geschikt
zijn om deze ‘nieuwe’ activiteiten te huisvesten. Deze nieuwe activiteiten zijn bedoeld als
nevenactiviteiten waaruit een extra inkomen behaald kan worden, naast de al aanwezige
inkomstenbronnen uit het agrarisch bedrijf. In deze paragraaf zal verder worden ingegaan op
deze vorm van hergebruik van agrarische bedrijfsgebouwen.
Agrarische ondernemers en hun bedrijfsvoering dienen, als gevolg van een aantal
ontwikkelingen, welke in hoofdstuk 4 al aan bod zijn gekomen, keuzes te maken hoe ze hun
bedrijf in de toekomst (al dan niet) willen ontwikkelen en voortzetten om zodoende voldoende
inkomsten uit het bedrijf te kunnen genereren. Hierop kunnen agrariërs enerzijds kiezen voor
schaalvergroting, waarbij ze als primair voedselproducent het bedrijf voortzetten, anderzijds
kunnen ze inzetten op een multifunctionele bedrijfsontwikkeling.
Ondernemers hebben de mogelijkheid om investeringen te doen in ‘verdiepende
activiteiten’ of ‘verbredende activiteiten’9. Bij verdieping gaat het om nieuwe activiteiten die
gerelateerd zijn aan de landbouw waarbij er een extra waarde aan het eigen product wordt
toegevoegd. Een voorbeeld is het zelf produceren en vermarkten van kaas. Verbredende
activiteiten zijn op zichzelf niet agrarisch maar wel gerelateerd aan het agrarische bedrijf.
Voorbeelden zijn: natuurbeheer, zorgverlening, recreatie of huisverkoop van producten, waarbij
afhankelijk van de eigen visie en vaardigheden gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden in
het bedrijf en de kwaliteiten die de omgeving biedt (Steenbekkers e.a., 2006: 217). Met
uitzondering van natuurbeheer zijn de bovengenoemde verbredende activiteiten uitermate
geschikt om een VAB aan te wenden als huisvesting, al dan niet na een bouwtechnische
aanpassing en aanvraag van de benodigde vergunningen en financieringen.
In het kader van deze studie zal de groep agrariërs die verbredende activiteiten in de
vorm van neven- of hoofdactiviteiten gaan uitvoeren nader uitgelicht worden. Dat neemt niet
weg dat ook bedrijven die zich richten op schaalvergroting verbredende activiteiten kunnen gaan
ontplooien, maar zullen in dit onderzoek verder buiten beschouwing worden gelaten.
Volgens de CBS-Landbouwtelling hielden 31.280 agrarische bedrijven10 zich in 2003 bezig met
één of meerdere verbredingsactiviteiten (Schoorlemmer e.a., 2006: 13). Dit betekent dat 37%
van het totale aantal agrarische bedrijven (85.501) actief was met functieverbreding. De meest
voorkomende vorm van functieverbreding richt zich op natuurbeheer gevolgd door huisverkoop
en loonwerk. Als er gekeken wordt naar de activiteiten als zodanig wordt het aantal groter (circa
40.000; zie ook tabel 5.1), maar omdat er veelal sprake is van combinaties van activiteiten
9

In het verdere verloop van het onderzoek zullen ‘verdiepende’ en ‘verbredende’ activiteiten, mits specifiek wordt
aangegeven, worden samengevoegd onder de noemer verbredende activiteiten.
10
Dit aantal bedrijven met verbreding is inclusief de activiteiten nestbescherming, lid van natuurvereniging en werk
voor derden.
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(beheer van natuur bijvoorbeeld gecombineerd met recreatie) is het aantal bedrijven dat aan
functieverbreding doet lager. Tabel 5.1 geeft de aantallen van de verbredingsactiviteiten weer
en de verdeling in percentages. Er zijn echter grote verschillen waar te nemen in de
verbredingsintensiteit per sector. In de glastuinbouw biedt 19% van de bedrijven
verbredingsactiviteiten aan. In de melkveehouderij is dit percentage aanzienlijk hoger namelijk
46%. Er kan hierdoor worden geconstateerd dat verbredingsactiviteiten
voornamelijk gekoppeld zijn aan grondgebonden bedrijven (Schoorlemmer e.a., 2006: 13).
Tabel 5.1 │ Verbreding- en verdiepingssactiviteiten van agrarische bedrijven in 2003
Verbrede
Aantal verbrede
activiteit
activiteiten 2003
Agrarisch
21.550
natuurbeheer
Recreatie
2.463
Zorg
372
Stalling
3.835
Energieproductie
457
Loonwerk
4.980
Verwerking van
1.106
producten
Huisverkoop van
5.380
producten

Aantal verbrede
activiteiten 2005
onbekend

Absoluut

Percentage

onbekend

onbekend

2.857
542
2.933
477
onbekend
1.057

394
170
-902
20
onbekend
-49

16,0%
45,7%
-23,5%
4,4%
onbekend
-4,4%

4.532

-848

-15,8%

(Bron: CBS, 2003).

Uit bovenstaande tabel 5.1 blijkt dat in de periode 2003 – 2005 zich een aantal wijzigingen
hebben voorgedaan in de mate waarin functieverbreding op bedrijven werd uitgevoerd. Een
aantal activiteiten is qua populariteit toegenomen onder de bedrijven. Met name de zorg is
explosief gestegen, gevolgd door recreatie en energieproductie. Andere activiteiten zijn onder
de functieverbreders minder populair zoals stalling, huisverkoop van producten en verwerking
van producten. Verschuivingen van activiteiten kunnen worden veroorzaakt door de
marktwerking waardoor er meer vraag ontstaat naar een product en ondernemers meer
vertrouwen hebben om over te stappen naar de desbetreffende activiteit. Andere oorzaken
kunnen liggen in veranderingen op macroniveau (demografische veranderingen, wetgeving) of
het feit dat er hogere rendementen behaald kunnen worden en zodoende kansen ontstaan om
bepaalde activiteiten te ontplooien.
De totale omzet (in 2003) aan verbredings- en verdiepingsactiviteiten wordt geschat op
490 miljoen euro, waarbij de omzet van verdiepingsactiviteiten (verwerking en huisverkoop)
wordt geschat op 200 miljoen euro. De omzet van verbredingsactiviteiten (exclusief
verdiepingsactiviteiten) wordt geschat op 290 miljoen euro. Dit is ongeveer 1,5% van de totale
omzet die wordt behaald in de agrarische sector. Het grootste gedeelte is afkomstig uit loonwerk
voornamelijk uitgevoerd door akkerbouwers ten behoeve van andere akkerbouwers. Er van
uitgaande dat de omzet een schatting is en de bovengenoemde bedrijven aan verbreding doen,
is de gemiddelde omzet per bedrijf bijna 16.000 euro. Hiervan bedraagt de inkomensbijdrage
ongeveer 4.000 euro; ongeveer 10% van het gemiddelde bedrijfsinkomen. (Schoorlemmer
2006: 13-14). Afhankelijk van de soort verbredings- en verdiepingsactiviteiten die worden
uitgevoerd, blijft er 25% tot 40% van de omzet over als inkomen. Er bestaan echter grote
verschillen van bedrijf tot bedrijf in de inkomsten uit verbreding (zie tabel 5.2 extra toegevoegde
waarde per activiteit). Dit is afhankelijk van de soort activiteit die wordt uitgevoerd. Volgens van
der Ploeg (2003) levert het beheer van natuur en landschap het minst extra toegevoegde
waarde op voor een bedrijf gevolgd door diversificatie (bijvoorbeeld het houden en zorgen voor
paarden van stedelingen). Agro-toerisme en het opzetten van nieuwe economische activiteiten
(bijvoorbeeld dienstverlening) leveren meer toegevoegde waarde op. Deze cijfers zijn echter
gemiddelden, waarbij de toegevoegde waarde van de activiteiten afhankelijk is van de
ontwikkelingsfase waarin de activiteiten zich bevinden. Voor de meeste activiteiten geldt immers
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dat de kosten vóór de baten gaan en dat pas na de noodzakelijke ‘fine-tuning’ sprake is van
stijgende inkomsten (Van der Ploeg, 2003: 10).
Verbreding
Agro-toerisme
Nieuwe economische activiteiten
Diversificatie
Natuur- en landschapsbeheer
Verdieping
Ecologische landbouw
Kwaliteitsproductie
Korte ketens

Extra toegevoegde
waarde per bedrijf in €
8.000
36.364
3.144
992

Tabel 5.2 │ Extra toegevoegde
waarde van verbreding en
verdieping (1998)
(Bron: Van der Ploeg, 2003: 9).

23.597
28.333
11.333

Hieronder worden een tweetal voorbeelden beschreven van agrariërs welke een voormalige
agrarisch bedrijfsgebouw hebben aangewend om er een nieuwe activiteit in te ontplooien.
Het eerste voorbeeld is een agrariër welke een stal heeft omgebouwd tot caravan /
botenstalling. Het tweede voorbeeld omschrijft een agrariër die een varkensstal heeft
omgebouwd tot golfclublokaal en wijnproeverij (zie kaders hieronder).
Voorbeeld 1.
Het bedrijf van dhr. Timmermans is tegenwoordig een agrarisch bedrijf (schapen en akkerbouw) met
daarbij een nevenactiviteit in de vorm van een caravan/botenstalling. In het verleden heeft dhr.
Timmermans een varkenshouderij, stierenmesterij met daarbij akkerbouw geëxploiteerd. Er is echter
een beslissing genomen om de stallen waar voorheen varkens en stieren werden gehuisvest voor
andere doeleinden te gebruiken. Dit door de hoge leeftijd van dhr. Timmermans en het gebrek aan
een opvolger. Er werd gekozen voor een caravan- en botenstalling. Hiervoor dienden wel een aantal
ingrepen en investeringen gedaan te worden; storten van nieuwe vloeren (vloeistofdicht), het plaatsen
van nieuwe deuren en slopen van een aantal muren. In totaal is er een investering van ongeveer
60.000,- nodig geweest om de nieuwe activiteit te realiseren ( interview dhr. Timmermans, 2007).

Afbeelding 5.3 │ Voormalige stallen functioneren
nu als caravan- en botenstalling

Afbeelding 5.4 │Binnenaanzicht
caravanstalling (Bron: Geert van Kempen, 2007).

(Bron: Geert van Kempen, 2007).
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Voorbeeld 2.
De aanleiding voor dhr. Beumers om een gedeelte van het bedrijf, oorspronkelijk bestaand uit een
zeugenbedrijf en vleesvarkens te beëindigen was omdat de toekomst onzeker was in de sector.
Vervolgens is er voor gekozen om een verbrede tak op het bedrijf te realiseren in de vorm van een
golfbaan met daarbij wijnvelden, een wijnproeverij en slijterij. Om de activiteiten te huisvesten werd een
schuur omgebouwd tot meerdere ruimten welke dienen voor het proeven / verkopen van wijn en als
clublokaal voor de golfactiviteit (interview dhr. Beumers, 2006).

Afbeelding 5.5 │Ingang golfclublokaal welke
voorheen als schuur functioneerde
(Bron: http://www.kapelkeshof.nl/index.php?p=62 ).

Afbeelding 5.6 │Binnenaanzicht golfclublokaal
(Bron:http://www.kapelkeshof.nl/images/upload/Ima
ge/Open%20dag/4.jpg).

5.1.2 Functieverandering
Een functieverandering betekent dat de agrarische bedrijfsvoering verdwijnt op een bedrijf
waarvoor er nieuwe, vaak niet-agrarische activiteiten in de plaats komen. De nieuwe activiteit
wordt hierbij de hoofdactiviteit, welke veelal voor het hoofdinkomen dient te zorgen. Dit in
tegenstelling tot functieverbreding, waarbij er sprake is van een nevenactiviteit bedoeld voor het
behalen van een complementair inkomen bovenop de aanwezige primaire agrarische
inkomsten.
Als er sprake is van een functieverandering dienen er planologische aanpassingen
gedaan te worden waarbij er veelal aanpassingen of wijzigingen van het bestemmingsplan
nodig zijn. Daarnaast zijn de financiële investeringen vaak hoger en is het traject dat
ondernemers op het gebied van vergunningverlening dienen te doorlopen complexer dan in het
geval van functieverbredingen. Er dienen zodoende meer inspanningen gedaan te worden dan
bij een functieverbreding het geval is. In hoofdstuk 7 succes- en faalfactoren, wordt hier nader
op ingezoomd.
Uit CBS Landbouwtellingen en gegevens van het LISA11 is gebleken dat in 1999 van de in totaal
7.349 voormalige boerderijen er 998 geregistreerd stonden als een niet-agrarisch bedrijf,
gebaseerd op cijfers van de periode 1992 - 1999. Dit houdt in dat 13,6% van deze voormalige
boerderijen is herbestemd als niet-agrarisch bedrijf. In 1996 stonden er bedrijven in boerderijen
geregistreerd die in 1999 weer verdwenen waren. Wordt dit tijdelijke bedrijfsmatige hergebruik
meegerekend, dan is 16,1% van de voormalige boerderijen uit
de periode 1992 – 1999 hergebruikt als niet-agrarisch bedrijfspand (Daalhuizen, 2004: 75). Zie
tabel 5.7 voor het verloop in hergebruik van voormalige boerderijen.

11

LISA (Landelijk Informatie Systeem Arbeidsorganisaties) is een databestand met gegevens over alle vestigingen in
Nederland waar betaald werk wordt verricht, inclusief vrije en ambulante beroepen (Daalhuizen, 2004: 74-75).
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Tabel 5.7│ Aantal niet-agrarische bedrijfsregistraties in voormalige boerderijen in 1996 en 1999
Jaartal
1996 1996-1999
1996-1999
1996- 1999 1999 1996- 1999
Totaal
Verdwenen Aanwezig
Gekomen
Totaal
aantal
bedrijfsadressen
VAB’s
799
188
611
387
998
1186
7349
Absoluut
23,5%
76,5% /
38,8%
16,1%
Percentage
61,2%*
*Respectievelijk ten opzichte van 1996 en 1999
(Bron: Daalhuizen, 2004: 76).

In 1996 stonden er 799 bedrijven ingeschreven op voormalige agrarisch adressen, waarvan er
188 niet meer bleken voor te komen in het LISA van 1999. Er zijn in de tussenliggende
driejarige periode blijkbaar 23,5% van de in 1996 aanwezige bedrijven in voormalige
boerderijen, weer verdwenen, door bijvoorbeeld verplaatsing of opheffing. In 1999 waren er 998
bedrijven ingeschreven in voormalige boerderijen waarvan op 387 van deze adressen in 1996
nog geen bedrijf was gevestigd. Het percentage nieuwe bedrijvigheid bedraagt in deze driejarige
periode in ieder geval 38,8%. Dit betekent dat de boerderijen, die zowel in 1996 en 1999 als
bedrijfspand geregistreerd staan, niet per se hetzelfde bedrijf huisvesten.
Er kan tussentijds een mutatie hebben plaatsgevonden waarna een bedrijf is opgeheven en
vervangen is door een nieuw bedrijf. Deze mutaties zijn in de berekeningen niet meegenomen.
Het is echter met zekerheid vastgesteld dat van de 7.349 vrijgekomen boerderijen tussen 1992
en 1999, er 611 zowel in 1996 als 1999 plaats boden aan een niet- agrarisch bedrijf
(Daalhuizen, 2004: 76).
Volgens Daalhuizen (2004) en van der Vaart (1991) is de aard van bedrijvigheid zeer
divers. Daalhuizen (2004) geeft een overzicht van de meest voorkomende bedrijfstakken die
zich manifesteren in voormalige boerderijen:
• agrarisch gerelateerde bedrijvigheid (loonbedrijven, hoveniers);
• bouwnijverheid;
• handel in, en reparatie van consumentenartikelen (onder andere autohandel, groothandel);
• zakelijke dienstverlening.
Naast genoemde bedrijfstakken zijn ook horeca-, transport- en opslagbedrijven, campings,
kinderopvangcentra, musea, speelboerderijen en fitnesscentra gevestigd in voormalige
boerderijen. Er bestaan overigens meer mogelijke activiteiten om een functieverandering mee in
te vullen.
Hieronder zullen een tweetal voorbeelden worden gegeven van activiteiten waarbij er
sprake is geweest van een functieverandering. In het eerste voorbeeld zal aandacht worden
besteed aan het natuurgeneeskundig educatiecentrum ‘Hoeve de Schoor’. In het tweede
voorbeeld zal het bedrijf Ria Joosten catering / Culinair Educatiecentrum Limburg aan bod
komen (zie kaders volgende pagina).
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Voorbeeld 1.
‘Hoeve de Schoor’ is een monumentale hoeve en werd 12 jaar geleden gekocht door de familie Kusters
met als doel er een natuurgeneeskundig educatiecentrum te stichten waar workshops of andere
groepsactiviteiten kunnen plaatsvinden. Van origine werd de hoeve gebruikt voor agrarische doeleinden
zoals akkerbouw en melkveehouderij. Mevrouw Kusters heeft een jarenlange achtergrond in de
natuurgeneeskunde en een praktijk in Venlo gehad. Er werd echter bewust gezocht naar een locatie in
een landelijke omgeving waar ruimte en rust was om een dergelijke activiteit verder te ontwikkelen en te
professionaliseren. De stad bood hiertoe weinig perspectief mede door de hoge grondprijzen. Na
aankoop van ‘Hoeve de Schoor’ diende het complex grondig gerestaureerd te worden omdat de
bouwtechnische staat erg slecht was. De nieuwe natuurgeneeskunde activiteit heeft gestalte gekregen
in een bijgebouw van de hoeve. De resterende gebouwen zijn onder andere in gebruik voor
woondoeleinden (interview dhr. Kusters).

Afbeelding 5.8 │Aanzicht ‘Hoeve de Schoor’
(Bron: dhr. Kusters).

Afbeelding 5.9 │Een nieuwe activiteit heeft
vorm gekregen in een bijgebouw van de
hoeve (Bron: dhr. Kusters).

Voorbeeld 2.
Het bedrijf was van origine een zeugenfokkerij waarbij mevrouw Joosten op kleinschalig niveau al
cateringactiviteiten uitvoerde. Na de varkenspest in het jaar 2000 is de beslissing genomen om de
agrarische activiteit te stoppen en over te stappen tot een verdere ontwikkeling van activiteiten zoals
cateringactiviteiten, een kookstudio, culinair educatiecentrum en een streekwinkel. Daarnaast zijn er
ruimten gerealiseerd waar gasten ontvangen kunnen worden voor feesten, vergaderingen en
teambuilding. Al deze activiteiten vinden tegenwoordig plaats in de oude varkenstallen welke
bouwtechnisch geschikt zijn gemaakt voor deze nieuwe activiteiten. Hierbij is er sprake geweest van
een functieverandering van de voormalige agrarische bedrijfsgebouwen.

Afbeelding 5.10│ De voormalige varkensstal dient
nu als bedrijfsruimte (Bron: Geert van Kempen, 2007).

Afbeelding 5.11│ De varkenstal is verbouwd
tot een volwaardige locatie voor feesten (Bron:
Geert van Kempen, 2007).
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5.1.3 Transformatie naar woonfunctie
Niet alle vrijkomende boerderijen worden aangewend met als doel er een bedrijfsactiviteit te
starten. Uit onderzoek door van der Vaart (1999) is gebleken dat bij 80% van de voormalige
boerderijen de bedrijfsactiviteiten vervallen en het gebruik uiteindelijk verschraalt tot louter een
woonfunctie. Een percentage van 5% blijkt te worden gesloopt (Hogendoorn, 2002). Een
verklaring kan deels gevonden worden in het feit dat een gedeelte van de agrariërs de
bedrijfsactiviteiten reduceert of geheel stopt door het bereiken van een hoge leeftijd en het
gebrek aan opvolging. Indien zij geen bedrijfsopvolger hebben, blijven investeringen achterwege
en gaat de boerderij na verloop van tijd alleen nog voorzien in een persoonlijke woonbehoefte
(Wijnen, 2000: 15).
De totale Nederlandse woningenvoorraad in 1998 bestond uit 6,3 miljoen woningen
waarvan ongeveer 146.000 woningen het karakter hadden van een
boerderij- of tuinderswoning. Dit is slechts 2% van het totale aantal woningen in de
woningenvoorraad (Wijnen, 2000: 19).
Het merendeel van de beëindigde bedrijven, waarvoor louter een woonfunctie in de
plaats is gekomen, heeft een geringe omvang en daarom goed bruikbaar voor de woonfunctie.
Bij bedrijfsbeëindiging van grote bedrijven waarbij de stallen en gebouwen een aanzienlijke
waarde vertegenwoordigen zullen de bedrijfshoofden echter geneigd zijn om van woning te
veranderen omdat ze het zich niet kunnen permitteren om gebouwen leeg te laten staan.
Daarnaast zal de overname van deze grote bedrijven door kinderen met als doel om er te
wonen beperkter zijn dan bij kleinere bedrijven, omdat deze een geringere waarde hebben en
een gebouwencomplex dat beter aansluit bij de hobbysfeer van de gebruiker (Wijnen, 2000: 10).
Een andere groep bewoners die een intrek nemen in een voormalige boerderij zijn
personen van elders, welke zich aangetrokken voelen door de pullfactoren die het platteland
biedt: ruimte, rust, groene omgeving, natuur en de dorpscultuur die de stad kennelijk niet of
onvoldoende biedt. Bij deze beleving speelt ook de afwezigheid van hinder of overlast
veroorzakende factoren een rol (Wijnen, 2000: 13). Deze ‘nieuwe’ bewoners zullen daarom
bepaalde vormen van hinder zoals stankoverlast minder tolereren dan de oorspronkelijke
bewoners in de omgeving. Stedelingen verlangen naar gemoedelijkheid, geborgenheid en
veiligheid die men in een landelijk woonmilieu denkt te kunnen vinden. Ze zien het platteland
vooral als een consumptieruimte (belevingsruimte) met allerlei morfologische visuele elementen
waarin je kunt genieten van ruimte, groen, dieren en rust; en minder als een productieruimte met
de landbouw als belangrijke grondgebruiker. Landelijke gebieden lijken hiermee een soort
belevingsparadijs te zijn geworden en worden op deze manier geromantiseerd en geïdealiseerd
(Daalhuizen e.a., 2003: 89). Deze rurale idylle is echter niet gestaafd op de volledige
werkelijkheid omdat ook op het platteland problemen bestaan zoals het decimeren van lokale
voorzieningen en openbaar vervoer (Van Kempen, 2005: 31).
Uit een onderzoek uitgevoerd door Heins (2002) blijkt dat bijna 70 procent van de
respondenten, welke woonachtig zijn in stedelijk gebied, de wens heeft om landelijk te wonen en
bij voorkeur aan de rand van de stad. Blijkbaar vinden veel mensen het aantrekkelijk om
landelijk te wonen, maar wenst men daarnaast werk en voorzieningen (en wellicht de stedelijke
atmosfeer) binnen handbereik te hebben. De belangstelling voor een andere woning wordt
daarom veelal geuit binnen bepaalde gebiedsgrenzen en is slechts een klein gedeelte van de
respondenten bereid te verhuizen naar een andere provincie (Wijnen, 2000: 46). Het is hierdoor
mogelijk verklaarbaar dat vooral in en nabij de Randstad er aanzienlijk grotere belangstelling
bestaat voor boerderij- en tuinderswoningen, terwijl het aanbod er beperkt is. Deze
verhoudingen zijn omgekeerd naar gelang het om verder oostelijk gelegen gebieden gaat. In de
meeste gebieden in het zuiden van het land is de vraag groter dan het aanbod van
boerderijwoningen (Wijnen, 2000: 11).
Ondanks dat er vaak wordt verondersteld dat alleen ouderen, welgestelden en gezinnen
met kinderen landelijk willen wonen blijkt er ook onder jongeren, en minder welgestelden,
behoefte te zijn aan een woning in een landelijke omgeving. Persoonlijke kenmerken zoals
inkomen, leeftijd, opleiding en het hebben van kinderen blijken geen significante rol te spelen bij
de vraag naar ruraal wonen (Daalhuizen e.a., 2003: 87). Het is echter te betwijfelen of iedereen
met een wens tot landelijk wonen dit daadwerkelijk kan realiseren. In de praktijk is landelijk
wonen toch vooral weggelegd voor huishoudens met voldoende financiële middelen.
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5.2 l Sociale en economische effecten van hergebruik 5.1
5.2.1 Economische effecten
De verschillende overheidsniveaus zijn van mening dat nieuwe economische activiteiten in het
buitengebied een bijdrage kunnen leveren aan de plattelandseconomie. Zowel bij verbredende
agrariërs, voormalige agrariërs en nieuwe ondernemers van elders, kan er een economische
bijdrage voor de regio worden geleverd door het starten van nieuwe activiteiten in boerderijen.
Vrijkomende agrarische bebouwing kan de ontwikkeling van deze nieuwe activiteiten in de vorm
van huisvesting faciliteren.
Op agrarische bedrijven waar verbredende of verdiepende activiteiten naast de reguliere
agrarische activiteiten plaatsvinden is er spraken van een gemiddeld hoger aantal werknemers
(2,4 uit familie en 1,5 in loondienst; in totaal 4,6) dan op bedrijven die hier niet mee actief zijn
(2,1 uit familie en 0,6 in loondienst; in totaal 2,9). Hierbij is er een verschil van 0,9 werknemer in
loondienst op vernieuwende bedrijven of reguliere agrarische bedrijven (Van der Ploeg, 2003:
9). Er kan hieruit geconcludeerd worden dat vernieuwende activiteiten een grotere regionale
economische bijdrage vertegenwoordigen dan reguliere agrarische bedrijven. Door het creëren
van meer werkgelegenheid wordt ook de koopkracht van de bevolking op het platteland
verhoogt.
Ondernemers (zowel voormalig agrariërs als nieuwe ondernemers van elders) die een
nieuwe activiteit hebben gestart in een boerderij, hebben bijna allemaal tussen de 2 en 6
werknemers in dienst (Daalhuizen, 2004: 138). Ook hier is er vaak sprake van een hogere
werkgelegenheid per bedrijf dan bij reguliere agrarische bedrijven het geval is. Bovendien
kunnen nieuwe ondernemers in de regio optreden als ‘local leaders’ waarbij ze lokale actoren
mobiliseren en stimuleren om initiatieven van de grond te krijgen. Dit omdat nieuwkomers vaak
een andere houding hebben dan locale actoren, en omdat ze beschikken over externe kennis
en toegang kunnen bieden tot nieuwe markten (Terluin, 2003: 63).
Nieuwe activiteiten in de regio kunnen naast werkgelegenheid ook economische ‘spinoffs’ teweegbrengen. Door nieuwe bedrijvigheid kan het aantal transacties daarom binnen en
buiten de regio toenemen (Daalhuizen, 2004: 139). Volgens Daalhuizen (2004) versterkt de
nieuwe bedrijvigheid in voormalige boerderijen de economie niet zozeer, maar wordt deze in
stand gehouden. Dit omdat de nieuwe ondernemers veelal afkomstig zijn uit de regio waarin ze
tegenwoordig werkzaam zijn (zie ook het neighbourhoodeffect in paragraaf 4.3), en omdat de
toeleveranciers en afnemers veelal in dezelfde regio gevestigd zijn. Desondanks zijn dergelijke
ontwikkelingen gunstig voor de economische structuur op het platteland en wordt zodoende in
stand gehouden.
Ook als er sprake is van een transformatie van boerderij met woon-werkfunctie naar
enkel een woonfunctie kan een economische impuls voor het landelijk gebied behaald worden.
Ten eerste gaan zich er nieuwe huishoudens vestigingen die elk een budget te besteden
hebben dat wellicht hoger is dan dat van de vorige bewoners. Daarnaast vinden er veelal
verbouwingen plaats welke extra werkgelegenheid opleveren. Deze extra bestedingen in een
regio kunnen zodoende bijdragen aan de verbetering van de economische structuur in een
regio. Wonen kan in dit perspectief ook als nieuwe economische drager van het platteland
worden gezien (Heins e.a., 2004: 3, Buckers, 1999: 77).
5.2.2 Sociale effecten
Leefbaarheid van het platteland is de laatste jaren een veel besproken thema in voornamelijk de
provinciale en lokale politiek (Daalhuizen, 2004: 133). Wat nu precies leefbaarheid betekent kan
bediscussieerd worden, maar in het kader van het onderzoek wordt aangesloten, bij de dikwijls
in de politiek uitgesproken angst voor het wegvallen van draagvlak voor lokale voorzieningen en
verenigingsleven, volgens van Dam (1995) ook wel de ‘schaalvergroting van het bestaan’
genoemd. De afname van de traditionele kleinschalige samenleving, en de toename van de
individuele mobiliteit, hebben er toe geleid dat het dagelijkse leven, en daarmee het ruimtelijke
gedrag van individuen, zich van een lokaal naar een regionaal niveau heeft verplaatst. Hierdoor
zijn mensen minder gebonden aan het voorzieningenaanbod in de woonplaats. Als gevolg
hiervan verdwijnen veel voorzieningen uit kleine gemeenschappen. (Van Kempen, 2005: 7-8).
Het consumentengedrag van nieuwe ondernemers en hun gezinnen zal daarnaast veelal niet
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positief bijdragen aan het instandhouden van de lokale voorzieningen. Vaak zijn de partners van
de nieuwe ondernemers werkzaam buiten het bedrijf en is de kans groter dat de dagelijkse
bestedingen niet ter plaatse worden verricht maar in de werkplaats van de partner, en zal de
voorkeur worden gegeven om de dagelijkse boodschappen te doen in kernen met een volledig
winkelaanbod (Daalhuizen, 2004: 134-135).
Daarnaast zullen er verschillen in waarden- en normenpatronen zijn tussen ‘nieuwe
plattelandsbewoners’ en de oorspronkelijke plattelandsbewoners. Zo stelt Steenbekkers (2006)
dat ‘nieuwe’ plattelandsbewoners veelal andere sociale omgangsvormen, netwerken en
culturele interesses hebben dan de plattelandsbewoners. Het beeld dat Steenbekkers schetst
dient met enige nuance benaderd te worden. Heins (2002) stelt dat het landelijk gebied, in
sociaal-cultureel perspectief steeds meer tot een verstedelijkte samenleving gerekend kan
worden, ook wel ‘mentale verstedelijking’ genoemd. Dit proces houdt in dat er een overdracht
plaatsvindt van waarden en normen van stad naar landelijk gebied. Waarden- en
normenpatronen die vroeger specifiek waren voor de bevolking in de steden worden door
intensieve contacten en informatie-uitwisseling ook in het landelijk gebied aangetroffen. Dit
betekent dat ruimtelijke factoren zoals woonplaats en woongebied niet langer dominant zijn in
de verklaring van verschillen in waarden- en normenpatronen (Heins, 2002: 21).
Door de toegenomen diversiteit van bewoners op het platteland is de identiteit van een
dorp en daarmee de identiteit die de oorspronkelijke bewoners aan hun dorp ontlenen
veranderd. Dit hoeft echter niet te betekenen dat de toegenomen diversiteit van de
plattelandsbevolking negatieve ontwikkelingen in de sociale structuur van een dorp met zich
meebrengt. Nieuwkomers op het platteland zijn vaak sterk geïnteresseerd in de historie en
identiteit van hun nieuwe woonomgeving, en geven een nieuw elan aan cultuurhistorische
verenigingen en dorpsbelangenverenigingen (Steenbekkers e.a., 2006: 15). Onderzoek van
Daalhuizen (2004) sluit zich hierbij aan en heeft uitgewezen dat de ‘nieuwkomers’ per definitie
niet leiden tot een ‘uitholling’ van het verenigingsleven. De komst van nieuwe ondernemers naar
dorpsgemeenschappen kan namelijk zorgen voor extra aanwas in het verenigingsleven omdat
gezinsleden lid worden van lokale verenigingen waardoor de sociale cohesie binnen een kleine
gemeenschap enigszins behouden blijft (Daalhuizen, 2004: 134-135).
Er heerst echter wel het beeld dat nieuwe bewoners minder tolerant zijn ten opzichte van
de agrarische sector en de activiteiten daaromheen. Maar deze houding is volgens van den
Berg (1991) wederzijds, waarbij oorspronkelijke bewoners geneigd zijn om een kritischer
oordeel te vellen over activiteiten van nieuwkomers dan over die van elkaar (Van den Berg in
Daalhuizen, 2004: 125).

5.3 l Ruimtelijke effecten van hergebruik
Hergebruik van VAB’s brengt veelal een ruimtelijke wijziging met zich mee omdat ten eerste
veel eigenaren fysieke veranderingen aan de boerderij en bedrijfsgebouwen exterieur en
interieur doorvoeren, ten behoeve van de nieuwe bedrijfsactiviteit. Ten tweede kan hergebruik
gepaard gaan met veranderingen aan het erf waarbij gedacht kan worden aan parkeerplaatsen
of siertuinen. Van der Vaart (1999) stelt dat het gebruik van boerderijen voor niet-agrarische
doeleinden een negatieve invloed heeft op het oorspronkelijke agrarische karakter van de
bedrijfsgebouwen en bijdraagt aan een vermindering van het traditioneel agrarisch karakter van
het platteland (van der Vaart, 1999: 126). Dit terwijl de boerderijen met hun karakteristieke
eigenschappen en architectuur een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de regionale
identiteit en herkenbaarheid van regio’s (van Olst in Daalhuizen, 2004).
Hieronder worden eerst de fysieke veranderingen van boerderijen en bedrijfsgebouwen
beschreven waarna vervolgens de veranderingen op erfniveau aan bod komen.
Modificaties op erfniveau
Volgens van der Vaart (1999) leidt een wijziging van een boerderij naar enkel woonbestemming
tot minder ingrepen dan wijziging naar een bedrijfsbestemming. Ongeveer éénderde van de
ondernemers en personen die een boerderij betrekken als woonfunctie laten de buitenzijde van
de boerderij in de oorspronkelijke staat.
De helft van de personen die wel een wijziging in het exterieur van de boerderij hebben
gerealiseerd hebben dit voornamelijk op detailniveau gedaan. Bij een functieverandering worden
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er gemiddeld meer ingrijpende veranderingen in het aanzicht van de boerderij doorgevoerd dan
bij een functieverbreding het geval is, zo blijkt uit tabel 5.12.
Bepaalde soorten bedrijvigheden gaan daarnaast veelal gepaard met ingrijpende
veranderingen aan het exterieur waaronder bouwbedrijven, horecabedrijven, detailhandel,
medische- en paramedische praktijken en een aantal kantoren op het gebied van zakelijke
dienstverlening (van der Vaart, 1999: 126-127). Er dient opgemerkt te worden dat grote
verbouwingen aan het exterieur van boerderijen en agrarische gebouwen zich niet alleen tot
bovengenoemde activiteiten beperken.
Tabel 5.12 │ Mate van verandering exterieur boerderij bij functieverbreding-, verandering of
woonfunctie.
Exterieur boerderij
Functieverandering
Functieverbreding
Woonfunctie
Details gewijzigd
47%
52%
50%
Ingrijpend gewijzigd
19%
13%
13%
Ongewijzigd
34%
35%
37%
Totaal
100%
100%
100%
(Bron: van der Vaart, 1999: 126).

Volgens Daalhuizen (2004) zijn agrarische bijgebouwen het meest onderhevig aan
veranderingsdrift van ondernemers waar, in de helft van de gevallen, bijgebouwen worden
afgebroken en vervolgens nieuwbouw van bedrijfsgebouwen, aangepast aan de ‘nieuwe functie’
herrijst. Dit lijkt te leiden tot meer verstening in het buitengebied, maar is echter niet het geval
wanneer de volledige periode van agrarisch functieverlies tot hergebruik van de voormalige
boerderij wordt meegenomen. Niet alle ondernemers die gebouwen slopen plaatsen ook
daadwerkelijk nieuwe gebouwen. Een deel van de nieuwe bijgebouwen verrijzen dus bij
ondernemers die geen sloopactiviteiten hebben uitgevoerd. Dit kan verklaart worden aan de
hand van de Regeling Beëindiging Veehouderijtakken (zie paragraaf 6.1) waar voor de
functieverandering veel stallen gesloopt zijn door de toenmalige agrariërs. De ondernemers van
de huidige nieuwe activiteiten slopen dus in feite niets, maar plaatsen wel nieuwe bijgebouwen.
Ten tweede worden er over het algemeen meer m² gesloopt dan dat nieuwbouw wordt
teruggeplaatst, wat ook vanuit overheidsbeleid zo bepaald is (zie paragraaf 6.2 Provinciaal
beleid).
Diverse typen nieuwe gebouwen verrijzen: schuren (31,1%), woningen (19,7%), loodsen
(18%), kassen (14,9%), dierenverblijven (11,5%), sanitaire blokken (3,3%) en garages (1,6%).
De meeste veranderingen vinden echter plaats aan de binnenkant van de boerderij en
bijgebouwen, met als doel om de boerderij af te stemmen op de nieuwe bedrijfsfunctie, en veelal
woonfunctie (Daalhuizen, 2004: 145-146). De eisen die een niet-agrarische activiteit stelt aan de
inrichting van een gebouw zijn daarbij geheel anders dan de eisen die een agrarische activiteit
stelt. Over het algemeen zijn de hoofdelementen van de inrichting van de agrarische activiteit,
zoals de veestallen, verwijderd (van der Vaart, 1999: 126).
Van der Vaart (1999) geeft aan dat voornamelijk de schuurruimte, gekoppeld aan het
woongedeelte, van boerderijen vaak verbouwd wordt om een nieuwe bedrijfsactiviteit te
herbergen. Bij bedrijven welke een functieverandering hebben ondergaan wordt in 80% van de
gevallen de nieuwe activiteit in de schuurruimte geplaatst. Bij bedrijven die de activiteit als
functieverbreding uitvoeren is dit percentage 65%.
Bij bedrijven die de schuurruimte niet gebruiken als bedrijfsruimte, en er sprake is van
een functieverandering, doet in 13% van de gevallen de woning dienst als bedrijfsruimte. Bij
functieverbreding is dit percentage 7%. De overige ondernemingen hebben voor de nieuwe
activiteit een ondergeschikte ruimte gereserveerd; bij 7% van de bedrijven met een
functieverandering en 22% bij bedrijven met een functieverbreding (van der Vaart, 1999: 125126).
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Tabel 5.13 │ Aanpassingen aan de boerderij door ondernemers
Afbraak (deel)
Aanbouw aan
Afbraak
van
hoofdgebouw
bijgebouwen
hoofdgebouw
Voormalig agrariërs
18
24
29
Nieuwe ondernemers
10
20
30
% van ondernemers
23,9%
37,6%
50,4%
dat heeft verbouwd

Nieuwbouw
bijgebouwen
61
56
100%

(Bron: Daalhuizen, 2004: 145).

Ongeveer tweederde van de ondernemers heeft bij het doorvoeren van een functieverandering-,
verbreding of de transformatie naar wonen, een aanpassing verricht op het boerderijerf (zie
tabel 5.13). Dit omdat wijzigingen voor de alternatieve functie vaak betrekking hebben op het
gebouw en het omliggende erf. Hierbij valt te denken aan het creëren van parkeerplaatsen,
windsingels, siertuinen en reclameborden (Daalhuizen, 2004: 143).
Voornamelijk nieuwe ondernemers die een nieuwe functie op het van oudsher agrarische
bedrijf gaan exploiteren brengen wijzigingen op het erf aan. Het gaat voornamelijk om het
verharden van het erf (44%), het aanbrengen van erfbeplanting (15)%. In 5% van de gevallen
worden nog andere aanpassingen gedaan, zoals het plaatsen van een hekwerk of het
aanleggen van een dressuurbak voor paarden. In 23% van de gevallen is er nog een tweede
aanpassing op het erf gedaan, voornamelijk in de vorm van een erfbeplanting wat als doel heeft
om de privacy te vergroten en te dienen als windsingel.
Er bestaat daarnaast een sterk verband tussen het type ondernemer en de reden die ten
grondslag ligt aan de veranderingen op het erf. Hierbij geeft de helft van de ondernemers aan
dat de aanpassingen op het erf moeten dienen om tot een efficiëntere bedrijfsvoering te kunnen
komen: het betreft hier voornamelijk voormalige agrariërs, en ruim 44% van de ondernemers wil
met de modificaties het erf verfraaien (waarvan 70% nieuwe ondernemers) (Daalhuizen, 2004:
146-147).

5.4 l Structuratietheorie en hergebruik
De bestaande agrarische structuur is sterk aan het veranderen waardoor een groot aantal
agrarische bedrijven (gedeeltelijk) stopt met de primaire bedrijfsvoering. De structuur van de
samenleving is daarentegen ook veranderd waardoor meer mensen worden aangetrokken door
de kwaliteiten en voordelen die het platteland te bieden heeft, en zich er daarom in toenemende
mate als bezoeker of bewoner gaan begeven. Dit kan enerzijds kansen opleveren voor het
platteland of anderzijds voor fricties zorgen. Daardoor kunnen structuren belemmerend werken
(constraint) of juist mogelijkheden scheppen (enabling) voor het hergebruiken van voormalige
agrarische bedrijfsgebouwen.
Ondernemers hebben verschillende motieven om VAB’s te gaan hergebruiken (zie
paragraaf 4.2 en 4.3). Sommige ondernemers zullen worden aangetrokken door de structurele
eigenschappen die het platteland te bieden heeft zoals een groene omgeving, rust, rurale
leefgewoonten, lagere grondprijzen etc, waarna ze er een geschikte locatie zoeken om te
werken en / of wonen.
Voor agrariërs welke de intentie hebben om gebouwen te gaan hergebruiken is er geen
sprake van een bedrijfslocatiekeuze, maar zullen veelal gebruik maken van de aanwezige
structuren op bedrijfsniveau (aanwezige gebouwen, grond, kennis, netwerk, arbeid) en regionaal
niveau (omgeving, rust, groene ruimte, ruraal karakter).
Deze aanwezige structuren kunnen aangewend worden waardoor het hergebruik van
een voormalig agrarisch bedrijfsgebouw gemakkelijker kan verlopen en zodoende het succes
kan faciliteren. Een bestaande ondernemer heeft daarom een strategisch voordeel ten opzichte
van een ‘nieuwkomer’ bij het starten van een nieuwe activiteit in een VAB (zie hoofdstuk 7). Het
is echter belangrijk dat de ondernemer handelingsbekwaam is en een bepaalde kennis heeft om
de handeling uit te voeren.
Omdat de ondernemers handelingen uitvoeren met als doel hergebruik van voormalige
agrarische bedrijfsgebouwen te realiseren ontstaan er structurele veranderingen in het
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ruimtelijke-, economische, sociale, culturele en fysieke karakter van het platteland. Veelal wordt
het exterieur van boerderijen minimaal gewijzigd maar zijn het vooral de modificaties op
erfniveau (parkeerplaatsen, reclameborden, windsingels) die het karakter wijzigen. Dit betekent
ook een verandering in het traditionele karakter van de boerderij en omgeving. Daarnaast kan
de toename van personen (uit een andere omgeving) welke zich al dan niet permanent op het
platteland begeven een impact hebben op het bestaande sociale- en culturele systeem.
Hergebruik kan daarnaast ook een economische impuls teweegbrengen en zodoende
werkgelegenheid creëren.
Een verandering in de bestaande structuren hoeft niet per definitie negatief te zijn maar
kan negatieve gevolgen veroorzaken voor de bevolking en de bestaande waarden aantasten; te
denken aan een toename van verkeersbewegingen, conflicten tussen ‘nieuwe’ bewoners en de
autochtone bevolking en thematisering van het platteland. Het is daarom van belang dat de
overheid als regisseur en vormgever zorgvuldig, en volgens een toekomstvisie handelt. Dit
wordt nader beschreven in paragraaf 6.5
In het volgende hoofdstuk wordt het beleid bekeken wat van invloed is op het hergebruiken van
voormalige agrarische bedrijfsgebouwen. Hierbij zal er een onderscheid gemaakt worden in
nationaal-, provinciaal-, en gemeentelijk beleid.
Het beleid vormt een belangrijke factor voor het slagen of falen van een activiteit omdat
door de wet- en regelgeving eisen worden gesteld aan de ontwikkeling van de nieuwe activiteit
en zodoende een belemmering kan zijn.
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l 6 l Beleid en vrijgekomen agrarische bebouwing
Hergebruik van agrarische gebouwen kan worden opgevat als de verwezenlijking van wensen
van de eigenaar, die gerealiseerd kunnen worden binnen de grenzen die de overheid stelt. (Van
der Vaart, 1999: 131). Het is daarom belangrijk om te achterhalen welke overwegingen voor de
overheid van belang zijn in haar handelen ten aanzien van het hergebruik van agrarische
gebouwen voor (niet)-agrarische doeleinden. De houding van de overheid betreffende dit
beleidsthema bepaalt hierdoor de context waarbinnen ondernemers dienen te handelen
(Daalhuizen, 2004: 119).
Met behulp van het ruimtelijke ordeningsbeleid tracht de overheid de ontwikkelingen van
hergebruik in de juiste banen te leiden. Het belangrijkste beleidsinstrument dat daarbij
gehanteerd wordt is het bestemmingsplan. Met dit instrument stelt de gemeente concreet vast
wat het toegestane gebruik van gronden en opstanden is binnen haar grondgebied. Hierbij is ze
gebonden aan de algemene beleidslijnen die op provinciaal en rijksniveau zijn geformuleerd in
streekplannen en planologische kernbeslissingen (Van der Vaart, 1999: 131). In Nederland
gelden hierbij drie bestuursniveaus waar beleidsplannen worden ontwikkeld; het Rijk, provincie
en gemeente. Het rijksbeleid en provinciaal beleid zijn beleidsvormen op hoofdlijnen waaraan
vervolgens door de gemeente een nadere invulling dient te worden gegeven, geënt op de lokale
omstandigheden. In de volgende paragrafen worden de verschillende beleidsniveaus behandeld
omdat beleidsbepalingen van elke bestuurslaag een doorwerking hebben op een volgende
bestuurslaag en niet los van elkaar gezien kunnen worden. Het nationale beleid wordt
besproken in paragraaf 6.1. Vervolgens komt in paragraaf 6.2 het provinciaal beleid aan bod
gevolgd door het gemeentelijk beleid in paragraaf 6.3. In paragraaf 6.4 wordt de verhouding
tussen hergebruik en het vigerende beleid beschreven. Als laatste wordt in paragraaf 6.5 de
structuratietheorie van Giddens geprojecteerd op het plattelandsbeleid.

6.1 l Nationaal beleid

Het ministerie van LNV12 heeft in 1995 de Nota Dynamiek en Vernieuwing gepresenteerd, met
als belangrijkste boodschap de terugloop van agrarische activiteiten op te vangen middels het
creëren van nieuwe economische dragers op het platteland. Dit betekende niet dat problemen in
de landbouwstructuur een nieuw fenomeen was. Al enkele decennia kampte de landbouwsector
met problemen. Deze nota vormde daarmee het startsein voor het
plattelandsvernieuwingsbeleid en was vooral gericht op bestuurlijke en sociaal-economische
vernieuwing op het platteland. Ruimtelijke richtlijnen voor bijvoorbeeld het hergebruiken van
VAB’s zijn in de nota echter onderbelicht gebleven omdat er geen sprake was van een
ruimtelijke ordeningsnota (Daalhuizen 2004: 120).
In latere beleidsstukken zoals de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening en het Structuur
Schema Groene Ruimte II worden al concretere uitspraken gedaan over functieveranderingen
van voormalig agrarische bebouwing. In deze nota’s wordt aangegeven dat vrijkomende
bebouwing, mits goed inpasbaar in het landschap, aangewend kan worden ten behoeve van
hergebruik voor kleinschalige functies. Aan de andere kant dient de vrijkomende bebouwing
welke kwalitatief niet voldoet, indien mogelijk gesloopt te worden (Daalhuizen 2004: 120).
In de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening wordt deze beleidslijn vervolgens gesplitst in een tweetal
regelingen, namelijk de regeling Functieverandering Vrijkomende Agrarische Bebouwing, en de
Ruimte-voor-Ruimte-regeling (zie Reconstructiewet hieronder).
In de regeling Functieverandering Vrijkomende Agrarische Bebouwing staat beschreven
dat provincies in het streekplan dienen aan te geven aan welke kwaliteitseisen voldaan moet
worden en wat de voorwaarden zijn waaronder functieverandering van vrijkomende bebouwing
in het buitengebied mogelijk is. Deze voorwaarden moeten tenminste een lijst met functies van
vrijkomende bebouwing bevatten en eventuele restricties in bepaalde zones. Hierbij worden
een aantal criteria in acht genomen waarbij functieverandering dient plaats te vinden binnen de
bestaande bebouwing (uitbreiding van de bebouwing is niet toegestaan). Daarnaast mag de
beoogde functieverandering geen substantiële toename van verkeersbewegingen opleveren en

12

Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit.
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mag de nieuwe functie niet leiden tot extra beperkingen in de uitbreidingsmogelijkheden van
agrarische bedrijven in de omgeving (Daalhuizen, 2004: 120).
De Nota ruimte is een erfenis uit de nooit vastgestelde Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening en het
Structuur Schema Groene Ruimte II welke grotendeels als bouwstenen voor de Nota Ruimte
hebben gediend.
In de Nota Ruimte paragraaf 3.4.5.1 staat vermeld dat:
“Vrijkomende bebouwing kan worden omgezet in een woonbestemming of dienen als
vestigingsruimte voor kleinschalige bedrijvigheid. Het kan daarbij gaan om bedrijvigheid die
gelieerd is aan de functie van het buitengebied, zoals recreatiebedrijven. Daarnaast kunnen
vestigingsmogelijkheden worden geboden aan niet direct aan het buitengebied gebonden
activiteiten en bedrijvigheid, zoals galerieën, kinderdagverblijven, advies- of architectenbureaus.
Ook kan de beschikbare ruimte worden gebruikt ten behoeve van mantelzorg” (Nota Ruimte,
2006: 125).
Uit het bovenstaande citaat afkomstig uit de Nota Ruimte kan worden gesteld dat de
Rijksoverheid van mening is dat er mogelijkheden geboden moeten worden om een groot scala
aan bedrijfsactiviteiten in vrijkomende bebouwing te herbergen, uiteraard binnen de provinciale
en gemeentelijke beleidskaders. Het is echter een trend van de afgelopen jaren om de verdeling
van verantwoordelijkheden tussen de verschillende overheidsniveaus te verschuiven en er
sprake is van toenemende decentralisatie. Zo wordt de verantwoordelijkheid voor het
ontwikkelen van een planologisch kader ten aanzien van functieveranderingen in het
buitengebied aan provincies en de verantwoordelijkheid voor de daadwerkelijke planvorming en
uitvoering aan gemeenten toegewezen (Daalhuizen, 2004: 122). Deze decentralisatie en
deregulering van uitvoering en ontwikkeling van beleid bieden de mogelijkheid om zodoende
meer ruimte te creëren voor maatwerkoplossingen in lokale en regionale kwesties. Het accent is
hierdoor verschoven van een ordenings- naar ontwikkelingsprincipe, wat betekent dat
oplossingen contextspecifiek benaderd en gezocht kunnen worden (Nota Ruimte, 2006: 21).
Door het herverdelen van deze verantwoordelijkheden kan er meer ruimte ontstaan voor nieuwe
activiteiten in het buitengebied wat vervolgens gevolgen kan hebben voor het landschap, maar
mogelijk ook voor de plattelandseconomie (Daalhuizen, 2004: 122).
De Reconstructiewet concentratiegebieden is in 2002 van kracht geworden, met als doel om in
gebieden waar sprake is van een hoge veedichtheid en bijzondere milieuproblemen;
vermesting, verzuring, stank en verdroging een herstructurering in te voeren. Hierbij zijn
instrumenten ingezet als de Regeling Beëindiging Veehouderij, waarbij agrariërs geprikkeld
werden om hun productierechten te verkopen om zodoende de bedrijfsvoering te beëindigen.
Een tweede instrument was de Ruimte- voor-Ruimte-regeling waarbij niet-monumentale of nietkarakteristieke agrarische gebouwen zijn gesloopt in ruil voor één of meerdere bouwkavels voor
woningbouw. De ruimtelijke uitwerking van de Reconstructie heeft via deze regeling een
gestalte gekregen (Daalhuizen, 2004: 121).
De Reconstructie wordt in eerste instantie uitgevoerd in de zandgebieden van Zuid- en
Oost-Nederland (Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg) omdat de
problematiek hier het meest urgent is. De regie van het reconstructiebeleid is in handen van de
provincies waarbij de rijksoverheid; ministeries van VROM13 en LNV toetsen op hoofdlijnen,
faciliteren en co-financieren (Ministerie van LNV, Reconstructiewet).
Het doel van de Reconstructiewet is drieledig namelijk:
1. De versterking van de sociaal-economische vitaliteit van het landelijk gebied (versterking
van landbouw en recreatie, en van wonen, werken en leefbaarheid).
2. De verbetering van de omgevingskwaliteit (natuur, landschap, water, ammoniak en
stank).
3. De vermindering van de veterinaire kwetsbaarheid (met name de aanleg van
varkensvrije zones) (Provincie Limburg, A: 5).
13

Ministerie van Volkhuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.
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Uiteindelijk moeten de inspanningen die middels de Reconstructiewet worden verricht,
resulteren in een verbetering van de ruimtelijke structuur; woon- werk-, en leefklimaat en nieuwe
impulsen aan de regionale economie geven (Ministerie van LNV, Reconstructiewet). Hierbij
dient de problematiek op een samenhangende wijze aangepakt te worden omdat diverse
functies in het landelijk gebied zoals (intensieve) landbouw, wonen, werken, mobiliteit, recreatie
en natuur elkaar vaak in de weg zitten. Gevolg is dat de economische functies en
woningbouwmogelijkheden in het landelijk gebied beperkt worden in hun
ontwikkelingsmogelijkheden mede door de ammoniakdepositie van veehouderijen (zie kader
Wet Geurhinder en Veehouderij), en de kwaliteit van natuur, landschap en water onder druk
staat. Daarnaast is meerdere keren gebleken dat de grote veedichtheid en de ruimtelijke
structuur van de (intensieve) veehouderij kunnen leiden tot grote veterinaire problemen voor de
sector (varkenspest, mond- en klauwzeer, en recentelijk de vogelpest), wat indirect ook grote
gevolgen heeft voor andere functies in het landelijk gebied (Nieuw Elan voor Noord- en MiddenLimburg deel A: 19).
Middels de Reconstructie wordt er gestreefd naar een scheiding van de intensieve
veehouderij en conflicterende functies en naar ruimtelijke concentratie van de intensieve
veehouderij op duurzame locaties met toekomstperspectief. Hierbij ontstaan voordelen voor
kwetsbare functies als natuur en wonen en de intensieve veehouderij omdat deze minder wordt
gehinderd door wet- en regelgeving. (Nieuw Elan voor Noord- en Midden-Limburg deel A: 67).
Om de Reconstructie mogelijk te maken wordt er gewerkt volgens een drietal zoneringen:
• Landbouwontwikkelingsgebieden (gebieden met perspectief voor primair intensieve
veehouderij).
• Extensiveringsgebieden (gebieden met perspectief voor hetzij natuur, hetzij
woonfuncties).
• Verwevingsgebieden (gebieden waar natuur, landschap, cultuurhistorie, wonen, werken
en landbouw met elkaar zijn verweven) (Infomill 2006: 54).
De zoneringen bieden elk perspectieven voor verschillende soorten functies, waarbij er door
gemeenten een koppeling gemaakt kan worden met geurnormen omschreven in de Wet
Geurhinder en veehouderij, zie kader (Infomill 2006: 54). Zo kunnen er bijvoorbeeld in
extensiveringsgebieden strenge geurnormen worden opgesteld om activiteiten te ontmoedigen
en in landbouwontwikkelingsgebieden minder stringente normen gelden om zodoende ruimte te
bieden aan veehouderijbedrijven. Op deze manier hebben gemeenten instrumenten in handen
om gewenste ontwikkelingen door te voeren.
Een andere peiler van het Reconstructiebeleid is om de plattelandseconomie te versterken
waarin landbouw, toerisme en recreatie worden gekoppeld en zich richten op de vermarkting
van omgevingskwaliteit, samenwerking en innovatie (Nieuw Elan voor Noord- en MiddenLimburg deel D: 63). Een gedeelte van de economische activiteiten zouden gehuisvest kunnen
worden in VAB’s.
Het Reconstructieplan Noord en Midden-Limburg beschrijft bijvoorbeeld het volgende:
“Daar waar een agrarische bestemming beëindigd wordt, is beleid gewenst om enerzijds
verloedering van het platteland te voorkomen (bijvoorbeeld via verminderen van verstening via
sloop) en anderzijds om gewenste nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken. Gewenste nieuwe
economische initiatieven worden vaak door verschillende (ruimtelijke, milieutechnische of
economische) factoren vanuit hun sectorale benadering geblokkeerd. De ontwikkeling van een
beleidskader, waarin uitgegaan wordt van een integrale afweging van de aanwezige belangen,
moet of ruimte scheppen voor nieuwe (kleinschalige) economische ontwikkelingen, rekening
houdend met omgevingsfactoren (omgevingswaarden zijn gerelateerd aan de bestemming van
het betreffende gebied” (Nieuw Elan voor Noord- en Midden-Limburg deel D: 63).
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Wet Geurhinder en Veehouderij
De Wet Geurhinder en Veehouderij is in geheel Nederland van kracht sinds 1 januari 2007, en
bedoeld om de burger te beschermen tegen stankhinder veroorzaakt door veehouderijen, en
bepaalt op welke manier geur (stank) van veehouderijstallen in de milieuvergunning (zie bijlage
3.) moet worden beoordeeld. Volgens de nieuwe wet moet er net als in de oude regelgeving een
'ruimtelijke scheiding' (afstand) zijn tussen veehouderij en een geurgevoelig object (woning of
andere activiteit) en heeft daarom een redelijk zwaar gewicht op de ruimtelijke ordening van
gebieden.
Omdat er met de nieuwe wetgeving meer afstemming bestaat tussen de geurregelgeving en
gewenste ruimtelijke ontwikkelingen, ontstaat er meer ruimte voor een duurzame, vitale
landbouw, vergroting van toeristische- en recreatieve mogelijkheden, hergebruik van agrarische
bebouwing en nieuwbouw in het landelijk gebied (Infomil, 2007: 27). Gemeenten zullen hierbij in
toenemende mate gebiedsvisies opstellen, waarbij de gemeenteraad middels een verordening,
bevoegd is om per gebied een geurnorm vast te stellen die afwijkt van de wettelijke
standaardnormen. De gemeenteraad bepaalt hierdoor de nieuwe maximaal toegestane waarden
en afstanden, en daarmee de uitbreidingsmogelijkheden voor veehouderijen én de geurhinder
die ter plaatse van geurgevoelige objecten wordt verwacht. (Infomil, 2007: 27). De mate van
toegestane stankoverlast hangt hierdoor af van de hoeveelheid aanwezige bedrijven in
gebieden, en de potenties die het gebied heeft. Er wordt daarom in de nieuwe wetgeving een
onderscheid gemaakt tussen maximaal toegestane geurbelasting binnen en buiten de
bebouwde kom, en concentratiegebieden14 en niet-concentratiegebieden. In gebieden waar al
veel boerenbedrijven actief zijn, komt meer ruimte voor nieuwe, of uitbreiding van bestaande
bedrijven. In zulk soort gebieden kan een lager beschermingsniveau voor geurgevoelige
objecten zoals huizen worden gehanteerd. In andere gebieden kan juist een optimaal milieu
voor wonen en verblijfsrecreatie worden gecreëerd. Hier kan een relatief hoog
beschermingsniveau worden gehanteerd, waardoor uitbreidingsmogelijkheden van bestaande
bedrijven wordt beperkt, en vestiging van nieuwe bedrijven wordt ontmoedigd (VROM, a).
De wet maakt gebruik van een nieuw, meer wetenschappelijk onderbouwd instrument,
voor de toetsing van de stankemissie waarbij ondermeer de windrichting een factor speelt in het
bepalen van de reikwijdte van de emissie. Er wordt in de nieuwe wetgeving daarom niet meer
gesproken van stankcirkels, maar van geurcontouren waarbij de vorm geen cirkel is maar een
sigaarvorm heeft (VROM, b).
De gevolgen van de nieuwe wet zijn volgens VROM niet negatief: “De veehouderijsector krijgt
door de nieuwe wet niet minder uitbreidingsmogelijkheden. Wel kan een individuele veehouder
met uitbreidingsplannen voordeel (of nadeel) hebben van de nieuwe regels, afhankelijk van de
plaatselijke situatie” (VROM, b).
Maar wat betekent de nieuwe wetgeving voor hergebruik van agrarische gebouwen?
Als een veehouder de bedrijfsvoering beëindigd dan kan de voormalige bedrijfswoning de status
van gewone 'burgerwoning' krijgen, met het bijbehorende recht op zo min mogelijk
stankoverlast. Een andere optie is dat de voormalige bedrijfswoning gehandhaafd blijft als
bedrijfswoning, met een verminderde bescherming. De woning zal als minder geurgevoelig
object worden benaderd en ontwikkelingen van nabij gelegen veehouderijen zullen minder
hinder ondervinden (Infomill, 2007: 31).
Uitgezonderd van bovenstaande objecten, welke van origine onderdeel zijn van een agrarische
bedrijfsvoering, wordt bij de beoordeling de geurgevoeligheid van objecten of activiteiten,
belangrijk geacht of er permanent verblijf of niet-permanent verblijf plaatsvindt.
In het geval van een burgerwoning wordt er vanuit gegaan dat men er permanent resideert en
is er sprake van een geurgevoelig object. Bij recreatiewoningen, kampeerboerderijen, logies met
Bed& Breakfast, kantoren en werkplaatsen is er sprake van een niet-permanent verblijf en
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Gebied dat is aangewezen voor het verbeteren van de omgevingskwaliteit (natuur, landschap, milieu en water), het
verminderen van veterinaire risico's en het versterken van de sociaal-economische structuur en zodoende onderdeel
uitmaakt van de Reconstructiewet Concentratiegebieden (Bron: LEI 2007, 4-4-2007).
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kan per definitie niet worden geclassificeerd als een geurgevoelig object. De geurgevoeligheid
zal daarom voornamelijk afhangen van de verblijfsduur van de mensen in de desbetreffende
ruimten, waarbij incidenteel menselijk verblijf geen reden is voor bescherming tegen overmatige
geurhinder en bij een permanent verblijf wel (Infomil, 2007: 11). Gemeenten kunnen in een
verordening vastleggen welke activiteiten / objecten als geurgevoelig of juist niet geurgevoelig
worden gezien, waardoor er een verruiming van economische ontwikkelingen mogelijk wordt.
Hierbij zullen er nuanceverschillen zijn per gemeente, afhankelijk van het gebiedskarakter en
visie maar zullen ook beïnvloed worden door de politieke verhoudingen binnen een
gemeenteraad.
Omdat het opstellen van een gebiedsvisie en een verordening tijd kost zal het merendeel
van de Nederlandse gemeenten een aanhoudingsbesluit nemen waardoor
vergunningaanvragen van veehouderijen maximaal één jaar worden aangehouden. Hierdoor
wordt voorkomen dat veehouderijen door het indienen van een aanvraag, vooruitlopend op de
gebiedsvisie en verordening, eventuele ruimtelijke ontwikkelingen kunnen frustreren
(raadsvoorstel Montferland, 8 maart 2007).
In de volgende paragrafen wordt er verder gesproken over het provinciale en gemeentelijke
beleid omtrent hergebruik van agrarische bebouwing.

6.2 l Provinciaal beleid
In navolging van het rijksbeleid is in ieder streekplan inmiddels een paragraaf of alinea
opgenomen ten aanzien van hergebruik van vrijkomende agrarische bebouwing. Kijkende naar
de regelgeving die in de streekplannen van de provincies Gelderland, Limburg en NoordBrabant omschreven staan zijn er grote overeenkomsten waar te nemen. Er bestaan echter ook
enkele opvallende verschillen in beleid tussen de afzonderlijke provincies, omdat iedere
provincie een eigen planologisch kader mag opstellen, en zodoende zelfstandig invulling kan
geven aan de beleidsregels die gesteld worden door de rijksoverheid (Blom e.a., 2003: 23).
Hieronder worden een aantal citaten uit verschillende provinciale nota’s of streekplannen
weergegeven:
“De niet-agrarische activiteiten moeten qua aard en omvang bij de specifieke kwaliteit en schaal
van de omgeving passen en plaatsvinden bij een functionerend agrarisch bedrijf”
(Handreiking ruimtelijke ontwikkeling Limburg, 2007: 36).
“Een belangrijke voorwaarde is dat alle vormen van hergebruik qua aard en schaal passen in
het karakteristiek van het gebied en dat er een bijdrage wordt geleverd aan de verbetering van
de ruimtelijke kwaliteit” ( Beleidsnota, Buitengebied in ontwikkeling Noord-Brabant, 2004: 18).
“Functieverandering van gebouwen in het buitengebied moet bijdragen aan een impuls voor de
leefbaarheid, vitaliteit en ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied” (Streekplan Gelderland,
2005: 40).
Uit de bovenstaande citaten blijkt dat er in grote mate consensus bestaat in de beleidsuitwerking
van de verschillende provincies op het gebied van behoud en verbetering van de ruimtelijke
kwaliteit van de omgeving waarin de activiteit dient plaatst te gaan vinden.
Concreet wordt hiermee aangegeven dat nieuwe functies qua aard en schaal dienen te passen
in het gebied. Hierbij mogen ze geen belemmeringen opleveren voor nabijgelegen agrarische
bedrijven en dienen bestaande aanwezige waarden niet aangetast te worden.
Overige aspecten die in belangrijke mate tussen de vergeleken provincies overeenkomsten
vertonen zijn:
• De bouwmassa in het buitengebied mag niet toenemen en dient bijvoorkeur af te nemen.
• Een nevenactiviteit dient qua oppervlak en inkomensvorming ondergeschikt te blijven
aan de hoofdfunctie.
• Detailhandel wordt niet toegestaan mits het om producten gaat die vervaardigd zijn op
het eigen bedrijf.
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Er zijn echter een aantal aspecten waarin een onderscheid bestaat tussen de provincies.
Het opvallendst zijn de verschillen die optreden met betrekking tot de oppervlakte van de VAB
welke aangewend mag worden voor het uitoefenen van een nieuwe activiteit.
De provincie Gelderland geeft aan dat een maximum van 350 m² van de VAB gebruikt mag
worden voor een nevenactiviteit, terwijl de provincies Limburg en Noord-Brabant geen maximum
instellen voor een nevenactiviteit, uitgezonderd huisverkoop met een maximum in Limburg van
200 m² en in Brabant 100 m². Dat de provincie Limburg niet concreet aangeeft hoeveel het
maximale aantal m² voor nevenactiviteiten (uitgezonderd huisverkoop) gebruikt mag worden
komt omdat de gemeente de uiteindelijke invulling geeft aan de hand van het bestemmingsplan.
“Het is aan de gemeente om in het nieuwe bestemmingsplan buitengebied aan te geven wat is
toegestaan en in welke orde van grootte.[…] De gemeenten vonden de richtlijnen van de
provincie te rigide wat betreft NED’s15 in het buitengebied, waardoor de provincie de gemeenten
meer ruimten hebben gegeven als het gaat om beleid omtrent VAB’s. De gemeenten moeten
daarom aangeven wat is toegestaan” (interview dhr. Paulussen, Provinicie Limburg, 12-1-2007).
De provincie heeft echter de bevoegdheid om geen medewerking te verlenen aan
specifieke functieveranderingen en kunnen deze verbieden middels het niet afgeven van een
verklaring van geen bezwaar, en hierdoor enige invloed behoudt op de daadwerkelijke
uitvoering op lokaal niveau.
Een ander aspect waarover het beleid tussen de provincies verschilt, is het aanwenden
van VAB’s voor woondoeleinden. Provincie Noord-Brabant is redelijk terughoudend als het gaat
om het toekennen van een woonfunctie, terwijl de provincie Gelderland concreet aangeeft dat
een woonfunctie in een VAB een geschikte vorm van hergebruik is. Provincie Limburg geeft net
als provincie Gelderland aan dat woningsplitsing mogelijk is, mits het in de bestaande
bebouwing plaatsvindt.
In tabel 6.1 is er een vergelijking gemaakt van overeenkomsten en verschillen
aangaande het VAB-beleid tussen de provincies Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. Voor
een diepgaandere uitwerking van het VAB-beleid per provincie zie bijlage 2.

15

Nieuwe Economische Dragers.

54

Hergebruik voormalige agrarische bedrijfsgebouwen - Een verkenning van de succes- en faalfactoren

Tabel 6.1 │ VAB-beleid per provincie
Provincie
Gelderland

Limburg

NoordBrabant

Speerpunten provinciaal VAB-beleid

Functieverandering agrarische bedrijven
Maximaal 25% van het bebouwde oppervlak en tot een maximum van
350 m² van de bedrijfsgebouwen mag gebruikt worden voor
nevenfuncties.
De nevenfunctie moet qua oppervlak en inkomensvorming
ondergeschikt blijven aan de hoofdfunctie.
Detailhandel is in beginsel niet toegestaan, behalve voor het op het
bedrijf zelf gemaakte producten
Bij verkoop van ter plaatse vervaardigde producten is een maximum van
circa 100 m² (Noord-Brabant) of 200 m² (Limburg) toegestaan.
De opslagruimte mag niet groter zijn dan 1000 m².
Buitenopslag is niet toegestaan.

X
X
X

X
X

X
X

X

X
X

X

Wonen
Splitsing van de woning in twee of meer zelfstandige woningen is niet
toegestaan, tenzij dit plaatsvindt binnen bestaande bebouwing.
Vervangende nieuwbouw aan of bij dezelfde woning is mogelijk, mits dit
een kwaliteitsverbetering inhoudt en een aanzienlijke reductie van de
omvang.
Wonen is een geschikte vorm van (her)gebruik van vrijgekomen
gebouwen in het buitengebied.
De provincie streeft naar het beperken van burgerwoningen in het
buitengebied mits het gebouwen met cultuurhistorische of
beeldbepalende waarden betreft.

X

X

X

X

X
X

Omgevingskwaliteit
Resterende bebouwing dient gesloopt te worden (Ruimte-voor-RuimteX
X
regeling).
De bouwmassa mag in het buitengebied niet toenemen .
X
X
Er mag geen aanzienlijke verkeersaantrekkende werking optreden.
X
X
Vormen van hergebruik moeten qua aard en schaal passen in het
X
X
karakteristiek van het gebied en een bijdrage leveren aan de verbetering
van de ruimtelijke kwaliteit.
De nieuwe functie mag bestaande waarden niet aantasten, geen
X
X
belemmeringen opleveren voor nabijgelegen functies zoals agrarische
bedrijfsontwikkelingen.
(Bronnen: Streekplan Gelderland, 2005, Handreiking ruimtelijke ontwikkeling Limburg, 2007 en Beleidsnota
Buitengebied in ontwikkeling Noord-Brabant, 2004, eigen bewerking).

X
X
X
X

Concluderend kan gesteld worden dat er tussen de provincies nogal wat overeenkomsten
zijn, met name over de inpasbaarheid van een nieuwe functie in een gebied en de
kwaliteitsimpuls die hiermee moet samenhangen. Daarnaast bestaan er voornamelijk verschillen
in concretisering van beleid op het gebied van het aantal toelaatbare m² voor een bepaalde
nieuwe functie. Deze worden expliciet ofwel impliciet bepaald afhankelijk per provincie. Het
provinciale beleid wordt uiteindelijk vertaald in de afzonderlijke gemeentelijke
bestemmingsplannen buitengebied waarover in de volgende paragraaf wordt gesproken.
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6.3 l Gemeentelijk beleid
Een bestemmingsplan beschrijft wat er met de ruimte in een bepaalde gemeente mag
gebeuren, en is een wettelijk geldend plan waaraan iedereen zich dient te houden (burgers,
bedrijven, instellingen en overheden). Daarnaast zegt een bestemmingsplan iets over het
gebruik van de grond en de opstallen, en bepaalt het de bouwmogelijkheden op die specifieke
gronden. (www.bestemmingsplan.nl, 26-2-2007).
Het buitengebied heeft vaak een agrarische bestemming al dan niet gecombineerd met
een woonfunctie waarbij andere vormen van niet-agrarische bedrijvigheid worden uitgesloten.
De overheid zou in dit perspectief actief kunnen inspelen op de ontwikkelingen die gaande zijn
in het landelijk gebied, en bepalingen kunnen opnemen in het bestemmingsplan over leegstand
en hergebruik van agrarische gebouwen. Toch staat het beleid omtrent hergebruik van
agrarische gebouwen nog in de kinderschoenen en worden gemeenten zich ervan bewust om
hiermee van start te gaan, temeer omdat het fenomeen zich meer en meer gaat manifesteren in
het landelijk gebied. Daarnaast wordt er door de verschillende overheidsniveaus meer nadruk
gelegd op de economische vitaliteit van het landelijk gebied .
Er zijn gemeenten die reeds een aantal richtlijnen omtrent hergebruik hebben verwerkt in het
bestemmingsplan buitengebied. Op deze manier worden een aantal hergebruikmogelijkheden
bij rechte toegestaan. Een gemeente waar een aantal richtlijnen omtrent hergebruik is
opgenomen is de gemeente Heythuysen16, waarbij het volgende over hergebruik in het
bestemmingsplan buitengebied staat vermeld:
•
•

“Het verlenen van Bed & Breakfast is binnen de agrarische bedrijfsvoering toegestaan,
mits daartoe uitsluitend het woonhuis c.q. de bedrijfsvoering worden aangewend. Het
gebruik van bijgebouwen voor het verlenen van Bed & Breakfast is niet toegestaan”.
“Naast de agrarische bedrijfsvoering is in het kader van de verbrede
plattelandsontwikkeling, de verkoop van producten van het agrarische bedrijf
toegestaan, met dien verstande dat de verkoopvloeroppervlakte ten behoeve daarvan
ten hoogste 25 m² bedraagt” (Bestemmingsplan Buitengebied Heythuysen, 1998: 47).

Uit bovenstaande blijkt dat het om ontwikkelingen gaat die maar van een beperkte schaal zijn en
voornamelijk nevenactiviteiten betreft. Grootschalige ontwikkelingen waarbij ondernemers
activiteiten als hoofdactiviteit willen gaan uitvoeren worden niet bij rechte toegestaan en zullen
middels andere procedures (zie hoofdstuk 7 succes- en faalfactoren) een legale status moeten
afdwingen.
Gemeenten die geen expliciet beleid omtrent hergebruik in het bestemmingsplan
buitengebied hebben opgenomen kunnen volgens Daalhuizen (2004) op een drietal manieren
handelen:
1. stugge handhaving van de agrarische bestemming;
2. gedogen van nieuwe activiteiten;
3. het hanteren van functielijsten.
Als eerste is het gevaar bij een stugge handhaving van de agrarische bestemming dat de
gemeente te maken kan krijgen met een leegloop van het buitengebied, waarbij de agrarische
bebouwing als gevolg van leegstand dreigt te gaan verpauperen (Daalhuizen, 2004: 125).
Ten tweede kan het gedogen van functieveranderingen waarbij er gebruik gemaakt
wordt van VAB’s leiden tot het ontstaan van onomkeerbare situaties, waarbij het kan zijn dat
bedrijven doorgroeien tot buiten de oorspronkelijke boerderij en er een geheel nieuwe niet
gewenste situatie ontstaat. Als de gemeente geen handhaving toepast kan het betekenen dat
de activiteit als het ware niet meer verplaatst mag worden. Uit jurisprudentie is gebleken dat,
wanneer de gemeente redelijkerwijs 5 tot 10 jaar op de hoogte kon zijn van het bestaan van een
activiteit, zij deze activiteit niet tot verplaatsen kan dwingen (Daalhuizen, 2004: 124).
Een aantal gemeenten, waaronder Helden en Leudal (Roggel en Neer, en Heythuysen)
zijn benaderd met de vraag hoe strikt ze het bestemmingsplan hanteren aangaande
functieveranderingen van agrarische gebouwen.
16

Deze gemeente maakt per 1 januari 2007 onderdeel uit van de fusiegemeente Leudal met gemeenten Roggel en
Neer, Haelen en Hunsel.
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Een gedoogbeleid wordt toegepast als activiteiten niet in strijd zijn met het provinciale en
gemeentelijke beleid. Deze activiteiten kunnen dan worden meegenomen als er een nieuw
bestemmingsplan wordt opgesteld (interview dhr. Maessen, 2007).
Activiteiten die worden gedoogd zijn per gemeente verschillend en afhankelijk van het
bestemmingsplan. Zo geldt voor het grondgebied van de gemeente Roggel en Neer dat
huisverkoop van producten die op het eigen bedrijf worden geproduceerd en binnenopslag
worden gedoogd (interview dhr. Goertz 2006b). Voor de gemeente Heyhuysen geldt een
gedoogbeleid voor binnenopslag, mits er geen verkeersaantrekkende werking plaatsvindt.
Huisverkoop is in deze gemeente zoals genoemd, bij rechte toegestaan binnen het
bestemmingsplan (interview mevr. Leunissen, 2007). De gemeente Helden heeft in het
bestemmingsplan opgenomen dat opslag en huisverkoop onder bepaalde voorwaarden bij
rechte zijn toegestaan (interview dhr. Maessen, 2007). Er zijn gevallen geweest van activiteiten
welke in eerste instantie werden gedoogd en later sterk in omvang zijn gegroeid waarbij
handhavend opgetreden diende te worden. Een voorbeeld hiervan is ondernemer X uit Roggel
(in verband met privacy niet met naam vermeld), welke huisverkoop toepaste als nevenactiviteit.
Het assortiment groeide echter sterk waarbij er geen sprake meer was van verkoop van zelf
geproduceerde producten. Een nevenactiviteit was gegroeid naar een hoofdactiviteit. Hierbij
dient formeel handhavend te worden opgetreden waarbij er een artikel 19 WRO procedure
opgestart dient te worden (interview dhr. Goertz 2006b).
Uit bovenstaande kan opgemaakt worden dat de verschillende gemeenten allen een
eigen inhoud aan het bestemmingsplan geven. Concreet kan dit betekenen dat in gemeente A
ontwikkelingen gedoogd worden of bij rechte zijn toegestaan, en in gemeente B ontwikkelingen
strikt worden gehandhaafd.
Ten derde kan het opstellen van positieve of negatieve functielijsten betekenen dat
hergebruikmogelijkheden enkel worden beoordeeld op het type activiteit, en niet op andere
criteria, zoals de schaal ervan (Daalhuizen 2004: 125). Hierbij kunnen activiteiten die op de lijst
als positief worden betiteld worden toegelaten. Het toepassen van een dergelijke functielijst blijkt
niet altijd goed te functioneren. Een goed voorbeeld hiervan is een pianohandelaar in
Alblasserwaard welke in eerste instantie werd geweerd, omdat het hier geen agrarische
gerelateerde activiteit betrof. In tweede instantie heeft de handelaar een stal mogen gebruiken
als showroom en vervolgens de boerderij in oorspronkelijke staat teruggebracht. Een hovenier
werd wel direct toegelaten in een voormalige boerderij, waarvan hij het erf direct asfalteerde met
als doel 20 vrachtwagens voor boomtransport te parkeren (Daalhuizen, 2004: 124). Andere
activiteiten die niet op een dergelijke lijst staan worden geweerd. Het is wenselijker om te
bekijken hoe de activiteit inpasbaar is in de omgeving, en of deze belemmeringen oplevert voor
de aanwezige agrarische bedrijven, in plaats van het strikt hanteren van een dergelijke
functielijst. Uiteraard dient het te gaan om passende kleinschalige bedrijvigheid en geen
industriële bedrijvigheid.
Een van de oorzaken van de veelal restrictieve benadering van gemeenten ligt in het feit
dat niet duidelijk is wat de effecten zijn van nieuwe bedrijfsactiviteiten voor de leefomgeving van
het platteland. Met name de ruimtelijke effecten van hergebruik kunnen de cultuurhistorische en
andere waarden (zoals rust, ruimte en groen) van het buitengebied aantasten (Daalhuizen,
2004: 125).
Volgens oud-wethouder dhr. T. Wagemans van de gemeente Heythuysen werden bij
negen van de tien ingediende plannen omtrent hergebruik reacties geuit door ambtenaren die
aanvoerden waarom zaken op grond van regels niet zouden kunnen (Dagblad De Limburger 185-2006). Er is daarom een cultuuromslag nodig bij de overheid, waarbij het belangrijk is dat men
meedenkt over oplossingen en hierbij kan faciliteren. Een ontwikkelingsgerichte benadering
verdient daarom de voorkeur boven een ordeningsgerichte werkwijze. Gemeenten dienen
zorgvuldig te bekijken of de activiteit past in de omgeving en wat voor effecten deze zal hebben
op de omgeving, te denken aan toekomstige ontwikkelingen van nabijgelegen agrarische
bedrijven en de esthetische inpassing van de nieuwe functie. Het toepassen van maatwerk is
hierbij van belang om enerzijds een verantwoorde landschappelijke inpassing te kunnen
garanderen en anderzijds ondernemersschap kansen te geven in het buitengebied.
Een tweede oorzaak voor het terughoudende gemeentebeleid kan worden gezocht in de
ouderdom van de bestemmingsplannen. In de praktijk werken veel gemeenten, met verouderde
bestemmingsplannen welke niet zijn meegegroeid met de daadwerkelijke
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plattelandsontwikkelingen (Daalhuizen, 2004: 125). Hierdoor proberen gemeenten met
verouderde instrumenten problemen op te lossen die een nieuw instrumentarium behoeven.
Op basis van een onderzoek door Spit (2003) onder 73 gemeenten wordt geconcludeerd
dat slechts 30% van de geïnventariseerde bestemmingsplannen jonger zijn dan de wettelijk
toegestane 10 jaar. 31% Van de bestemmingsplannen bleek tussen de 10 en 20 jaar oud te zijn,
en 39% was zelfs ouder dan 20 jaar (Spit in Daalhuizen 2004: 125).
Op basis van bovenstaande gegevens blijkt dat de actualisatie van bestemmingsplannen zeer
gewenst is wil men ontwikkelingen op het platteland faciliteren. Dit zal een enorme investering
vragen in met name mankracht. In het kader van een groot aantal herindelingen van gemeenten
in Nederland is het een kans om te starten met het opstellen van actuele bestemmingsplannen
buitengebied.

6.4 l Beleid vs. hergebruik
Provincies en gemeenten zijn, zoals hierboven al is gebleken, veelal huiverig voor de effecten
die hergebruik van voormalige boerderijen op de omgeving kunnen veroorzaken. Er bestaat
daarom enige terughoudendheid bij de komst van een nieuwe activiteit op een locatie waar
voorheen enkel agrarische functies voorkwamen. Voornamelijk bij functieveranderingen waarbij
er een bestemmingsplanwijziging dient plaats te vinden is het lastiger om een dergelijk initiatief
te realiseren. Mogelijke gevolgen, die een nieuwe activiteit in een agrarisch gebied voor de
omgeving kan hebben kan worden door de overheid vaak gezocht in (o.a. in Aarts e.a., 1991,
Walraven, 1993):
1. De nieuwe Wet Geurhinder en Veehouderij17. Hoewel de wetgeving versoepelt is kunnen er
nog steeds problemen ontstaan als b.v. een boerderij van een agrarische bestemming
overgaat naar enkel een woonbestemming. Hierdoor kunnen ontwikkelingen, van
bijvoorbeeld nabijgelegen bedrijven, in gevaar komen waardoor bedrijven als het ware op
‘slot’ gaan. (Daalhuizen, 2004: 144, Ministerie van VROM, 2007).
2. De vrees dat het buitengebied wordt opgezadeld met activiteiten die binnen de bebouwde
kom niet worden getolereerd waarbij activiteiten kunnen uitgroeien tot bedrijven die
thuishoren op een bedrijventerrein (zie ook punt 3).
3. Vestiging van bedrijfsmatige activiteiten op vaak goedkope locaties kan ten koste gaan van
de exploitatie van gemeentelijke bedrijventerreinen.
4. Autogebruik dat wordt gestimuleerd waarmee de veiligheid voor langzaam verkeer
verslechtert op de plattelandswegen.
5. Angst voor precedentwerking18 en daarmee voor het dichtslibben van het buitengebied.
6. Effecten van vormen van (illegale) niet-agrarische activiteiten welke negatief kunnen zijn
voor de (leef)kwaliteit in de omgeving.
De bovengenoemde effecten, die kunnen ontstaan bij hergebruik, zijn veelal angstscenario’s
gebaseerd op onwetendheid van beleidsmakers en omwonenden. Ze blijken echter niet altijd
gegrond te zijn. Wat punt 1 betreft is er wel enige voorzichtigheid bij het verlenen van een
bestemmingsplanwijziging of vergunningen noodzakelijk omdat de functieveranderingen in een
aantal gevallen belemmeringen kunnen opleveren voor bedrijfsontwikkelingen van agrarische
bedrijven in de nabijheid. De nieuwe Wet Geurhinder en Veehouderij kan echter wel een
verbetering zijn t.o.v. de oude wetgeving omdat iedere gemeente de vrijheid en ruimte heeft om
zelf te bepalen welke norm het beste bij haar eigen gebied en toekomstige ruimtelijke plannen
past. Hierdoor kan er lokaal maatwerk afgeleverd worden. (Ministerie van VROM, 2007). In dit
hoofdstuk is reeds aandacht besteed aan de Wet Geurhinder en Veehouderij (zie kader).
Betreffende punt 2, zijn gemeenten veelal terughoudend in het toezicht houden op het type
bedrijvigheid in voormalige boerderijen, en zullen kleinschalige activiteiten veelal gedogen. Een
aantal activiteiten groeien uit naar grootschaligere activiteiten waarna de gemeente in de
meeste gevallen handhavend zal optreden (zie interviews dhr. Maessen, 2007, dhr. Goertz,
2006a,b en mevr. Leunissen, 2007). Daarnaast is de broedplaatsfunctie van vrijkomende
17

Voor de gehele wetgeving zie de link: http://wetten.overheid.nl. zoekterm wet geurhinder en veehouderij.
Precendentwerking: het feit dat men een uitzondering maakt voor iemand of iets, en dat anderen zich bij latere
soortgelijke gevallen daarop beroepen (Bron: van Dale, 2007).
18
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gebouwen volgens Daalhuizen (2004) veelal beperkt, en blijven bedrijven voornamelijk
kleinschalig, met een beperkt aantal werknemers, waardoor ongebreidelde groei van bedrijven
beperkt zal zijn (zie ook paragraaf 4.3.1 economische effecten van hergebruik). Omdat
ondernemers vaak op zoek zijn naar een woon-werkcombinatie in een prettige omgeving zijn
bedrijventerreinen beschreven bij punt 3, dan ook geen opties. Voornamelijk grootschalige
activiteiten welke niet in een agrarische omgeving passen, dienen zich te vestigen op
bedrijventerreinen. Het gaat hierbij vooral om de aard en omvang van het bedrijf. Als er voor
een bedrijfsactiviteit een milieuvergunning nodig is dient deze bij voorkeur gesitueerd te
woorden op een bedrijventerrein (interview dhr. Maessen, 2007). De angst voor de toename van
mobiliteit bij nieuwe activiteiten, zoals bij punt 4 wordt gesteld kan enigszins gebagatelliseerd
worden. In bepaalde gevallen kan het betekenen dat er een toename van het aantal
vervoersbewegingen zal plaatsvinden, te denken aan musea, theaters of bedrijfsactiviteiten van
een groter schaalniveau. In de meeste gevallen vindt er bij kleinschalige activiteiten een
beperkte mate van vermeerdering van bewegingen plaats en kan er zelfs sprake zijn van een
afname, zoals bij beroepen als journalist of kunstenaar. Agrarische bedrijvigheid brengt
daarnaast ook mobiliteit met zich mee, zoals vee- en voederwagens, melktanks, tractoren en
andere landbouwvoertuigen (Daalhuizen, 2004: 144). Nieuwe activiteiten hoeven daarom niet
per definitie te leiden tot een toename van de mobiliteit, maar is afhankelijk van de aard en
omvang van de bedrijvigheid.
Ondernemers zullen in de meeste gevallen het hergebruik laten plaatsvinden binnen de
bestaande bebouwing. In een klein aantal gevallen zal er een nieuwbouw kunnen plaatsvinden
mits de overtollige bebouwing wordt afgebroken (zie ook provinciaal beleid paragraaf 6.2).
Dichtslibben van het landelijk gebied zal, zoals wordt gesteld in punt 5, hierdoor niet ontstaan
mits het vigerend beleid wordt gehandhaafd.
In punt 6 wordt gesteld dat er door nieuwe (illegale) niet-agrarische activiteiten effecten ontstaan
welke een negatieve weerslag hebben op de omgeving. Voornamelijk wijzigingen die worden
gedaan ten behoeve van de nieuwe niet-agrarische activiteit kunnen veranderingen in het
exterieur van de boerderij en het erf met zich meebrengen zoals gesteld wordt in paragraaf 4.3.
In de meeste gevallen vinden wijzigingen plaats op detailniveau maar hebben veelal een
negatieve invloed op het traditioneel agrarisch karakter van het platteland. Het vrijkomen van
agrarische bebouwing kan ook betekenen dat zich er illegale activiteiten gaan manifesteren
zoals hennepteelt (Dagblad de Limburger, 7-11-2006). Er kan gesteld worden dat een aantal
effecten die door hergebruik ontstaan, een ongewenste uitwerking op de omgeving kunnen
hebben. Het is daarom aan de overheid om te waarborgen dat deze effecten beperkt blijven en
zich niet gaan manifesteren, middels handhaving van beleid of het initiëren van nieuwe beleid.
De overheid kan echter ook beleid initiëren om vorm te geven aan mogelijke positieve
effecten op het platteland. Zo kan het hergebruiken van voormalige agrarische
bedrijfsgebouwen een positieve uitwerking hebben op de sociaal-economische structuur van het
huidige platteland (zie paragraaf 5.2).

6.5 l Structuratietheorie en beleid
De overheid kan de transformatie die het platteland doormaakt van voornamelijk een
productiefunctie naar een multifunctionele ruimte niet ongemoeid voorbij laten gaan, maar zal
actief mee moeten spelen om vorm te geven aan dit nieuwe platteland waarbij ze gewenste
ontwikkelingen stuurt en faciliteert.
Het transformatieproces heeft invloed op economische-, maatschappelijke- , culturele-,
en fysieke- structuren, welke zowel oorzaak als gevolg zijn voor de veranderingen op het
platteland. Dit zijn juist beleidsvelden waar voornamelijk de lokale overheid actief mee is omdat
dergelijke structurele veranderingen zich manifesteren op het lokale niveau. Voorbeelden zijn
het afnemende belang van de agrarische sector als economische drager, het dalende
voorzieningenniveau op het platteland, verschraling van het openbaar vervoer, toename van
een heterogene plattelandsbevolking, en een toename van de aandacht voor rurale kwaliteiten
(rurale idylle) van bezoekers en (potentiële) bewoners. De overheid moet rekening houden met
dergelijke dynamieken en hierop anticiperen middels het creëren en initiëren van beleid.
Leefbaarheid, verbetering van de werkgelegenheid, toerisme en recreatie, en
kwaliteitsverbetering van het landschap zijn reeds enkele thema’s waar de overheden actief
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mee zijn, en staan voornamelijk omschreven in provinciale streekplannen en de Nota Ruimte.
Een concreet beleid op gemeentelijk of intergemeentelijk niveau op het gebied van voormalige
agrarische bedrijfsgebouwen is er echter nauwelijks, maar zou een goede uitgangspositie
kunnen bieden om problemen op het platteland aan te pakken. Daarnaast laten de
bestemmingsplannen buitengebied weinig nieuwe activiteiten toe in het buitengebied omdat
deze vaak niet berekend zijn op de dynamieken die tegenwoordig spelen op het platteland, en
als uitgangspositie de agrarische productiefunctie hanteren.
Om het platteland in economische zin niet geheel op ‘slot’ te zetten worden in een groot
aantal gemeenten kleinschalige agrarische nevenactiviteiten gedoogd. Voor andere
grootschalige activiteiten dient vaak een aanpassing van het bestemmingsplan plaats te vinden.
Het is echter van belang dat de lokale overheid een concrete visie ontwikkeld omtrent het
hergebruiken van voormalige agrarische bedrijfsgebouwen. Dit omdat de bestaande situatie van
gedogen van activiteiten of handhaving van het bestemmingsplan (en in enkele gevallen een
functielijst) geen ideale situatie is om de structurele veranderingen die spelen op het platteland
te faciliteren en vorm te geven. Daarnaast is het doorlopen van de huidige procedures erg
tijdrovend en kunnen door het gebrek aan toekomstvisie onbedoelde gevolgen ontstaan zoals
een verrommeld landschap of beperkingen voor toekomstige functies in het gebied.
Er zijn tendensen gaande zoals de decentralisatie van bevoegdheden, nieuwe
stanknormeringen, zoneringen naar gebiedskwaliteit en het toepassen van
ontwikkelingsplanologie welke nieuwe kansen kunnen scheppen voor een effectief en
toekomstgericht plattelandsbeleid.
In het volgende hoofdstuk zullen de succes- en faalfactoren worden beschreven welke van
invloed zijn op het proces van hergebruik voormalige agrarische bedrijfsgebouwen.
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l 7 l Succes- en faalfactoren bij hergebruik
“Een ondernemer heeft tegenwerking en strijd
nodig, dat geeft fantasie, ondernemingsgeest
en lust om risico te dragen”
(Dr. A. Kröller in Dekkers, 1998: 17).
In dit hoofdstuk zullen de succes- en faalfactoren welke een rol kunnen spelen bij het proces
van hergebruik agrarische infrastructuur worden beschreven. In paragraaf 7.1 zal er een
inleiding worden gegeven waarna vervolgens in paragraaf 7.2 een operationalisering van de
succes- en faalfactoren aan bod zal komen. Vervolgens worden in paragraaf 7.3 de technischinhoudelijke factoren beschreven, gevolgd door de economische factoren in 7.4. In paragraaf
7.5 komen de bestuurlijk-juridische factoren aan bod en vervolgens als laatste in paragraaf 7.6
de sociale omgevingsfactoren.

7.1 l Inleiding
De structuur van het platteland is in de afgelopen vijftig jaar sterk veranderd, waarbij zich een
terugval van het aantal agrarische bedrijven heeft voorgedaan. Hierdoor is het aanbod van
leegstaande agrarische bedrijfsgebouwen aanzienlijk toegenomen. Samenhangend met dit
aanbod van agrarische bedrijfsgebouwen is er een vraag naar leegstaande gebouwen voor de
huisvesting van nieuwe economische activiteiten in het landelijk gebied (zie hoofdstukken 3 en
4). Het karakter van economische activiteiten, welke gehuisvest worden in voormalige
agrarische bedrijfsgebouwen, is zeer divers (zie hoofdstuk 5). Ook de doelgroepen van
ondernemers die zich hiermee bezighouden zijn verschillend en hebben allen een andere
motivatie om de activiteit in een dergelijk omgeving te ontplooien. Met deze ontwikkeling van
activiteiten wordt dan ook de kern van de scriptie aangehaald, namelijk de succes- en
faalfactoren die kunnen ontstaan bij het aanvangsproces van hergebruik agrarische
bedrijfsgebouwen.
Bij het starten van nieuwe bedrijfsactiviteiten krijgen de meeste ondernemers namelijk te
maken met tegenslagen of hindernissen. Uit enquêteresultaten van het project ‘Umnutzung’ is
voornamelijk gebleken dat ondernemers bij het opzetten van een activiteit in een VAB, de weten regelgeving als belemmerend ervaren. Activiteiten zijn niet mogelijk omdat het
bestemmingsplan dit voorschrijft, vergunningverlening is complex, weinig coöperatie van de
gemeenten en een lange doorlooptijd van vergunningverlening worden als belemmerend
ervaren. Daarnaast zijn de kosten in het voortraject van vergunningverlening hoog, en bestaan
er onzekerheden over de te behalen rendementen bij het exploiteren van een nieuwe activiteit
(Enquêtes Umnutzung, 2006). Resultaten uit een onderzoek naar de beperkingen van
plattelandsontwikkeling geven een vergelijkbaar beeld weer (zie tabel 7.1). Zo geeft het
merendeel van de respondenten aan dat de regelgeving en het voldoen aan formele eisen een
beperkende factor vormt. Daarnaast wordt het opbouwen van een markt, vinden van voldoende
financiële middelen, arbeidskrachten, en het gebrek aan kennis als hinderlijk ervaren bij de
ontwikkeling van nieuwe activiteiten.
Tabel 7.1│ Faalfactoren bij het ontwikkelen van activiteiten
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Beperkende regelgeving
Voldoen aan formele eisen
Een markt opbouwen
Ontbreken van financiële middelen
Voldoende arbeidskrachten
Krediet verwerven
Gebrek aan kennis

66%
56%
48%
42%
35%
34%
34%

(Bron: van der Ploeg, 2003: 20, eigen bewerking).
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Aan de andere kant zijn er ook zaken die soepel kunnen verlopen bij het opzetten van een
nieuwe activiteit in een voormalig agrarisch bedrijfsgebouw. Een grote rol speelt hierbij hoe de
ondernemer kansen creëert, en omgaat met tegenslagen of hindernissen. Er worden dan ook
bepaalde competenties (knowledgeability) verwacht, die nodig zijn bij het opzetten van een
nieuwe activiteit. Gedurende het traject van ideevorming tot concrete uitvoering, dienen de
succes- en faalfactoren meegenomen te worden, omdat ze grotendeels kunnen verklaren hoe
het proces van hergebruik zal verlopen.
Dit hoofdstuk gaat daarom nader in op de succes- en faalfactoren bij het proces van
hergebruik, waarbij er getracht wordt een antwoordt te vinden op vragen als: welke hindernissen
of beperkingen komt de ondernemer tegen bij het proces van hergebruik? En welke
competenties moet de ondernemer bezitten om van idee tot concrete uitvoering te kunnen
komen? Hieronder zullen de verschillende succes- en faalfactoren worden geoperationaliseerd.

7.2 l Operationalisering succes- en faalfactoren
Een factor die een positieve invloed heeft op de ontwikkeling tot hergebruik kan aangemerkt
worden als een succesfactor. Als daarentegen een bepaalde factor een negatieve samenhang
vertoont met de ontwikkelingen rondom hergebruik van agrarische gebouwen, dan wordt deze
factor aangemerkt als een faalfactor (Herwijnen e.a., 2003). De succes- en faalfactoren zijn
bilateraal en dragen overigens allen zowel een succes- als faalelement met zich mee, en zijn
per situatie verschillend en dus context afhankelijk. Dit betekent dat een faalfactor niet alleen
een factor is die er voor kan zorgen dat de gestelde doelen niet realiseerbaar zijn, maar ook een
factor die ervoor kan zorgen dat de realisatie van het proces van hergebruik vertraging
ondervindt. Hetzelfde geldt voor de succesfactor, welke een belangrijke toereikende voorwaarde
vervult, en zodoende doorslaggevend kan zijn voor het eindresultaat. Een succesfactor kan
echter ook van een meer ondergeschikt belang zijn, en een stimulerende rol vervullen voor het
behalen van het eindsucces. Er kan hierbij gesteld worden dat het gaat om factoren die
noodzakelijk zijn bij het succes of falen van hergebruik, of anderzijds factoren die niet van
doorslaggevend belang zijn maar wel een belangrijke invloed uitoefenen op de voortgang van
het proces.
De succes- en faalfactoren zullen benaderd worden vanuit de ondernemer (actor) als
handelende persoon, en de omgeving (structuur) welke een invloed hebben op de realisatie van
activiteiten in een VAB. Hiertoe zal er gebruik gemaakt worden van de structuratietheorie van
Giddens, waarbij grotendeels de structurerende eigenschappen van sociale systemen (figuur
2.2) als kader zal dienen. Daarnaast zullen een viertal variabelen welke een verklaring kunnen
geven van het handelen van mensen (paragraaf 2.2.3) dienen als achtergrondkader.
Gezien de grote hoeveelheid en diversiteit van potentiële succes- en faalfactoren is
enige structuur aangebracht en zijn de factoren in vier categorieën ingedeeld (zie figuur 7.2).
De factoren zijn op basis van aanwezige literatuur (van Herwijnen e.a. 2003, van der Ploeg,
2003) en enquêteresultaten van het project ‘Umnutzung’ geselecteerd. Ze hebben tevens als
platform gediend voor verder kwalitatief onderzoek, middels interviews met actoren als;
ondernemers, beleidsmedewerkers van gemeenten, financiers en andere deskundigen, (zie
bijlage 1. respondentenlijst en de gehanteerde interviewvragen).

Technisch-inhoudelijke factoren
Economische factoren

Figuur 7.2 │ Categorisering
van succes- en faalfactoren

Bestuurlijk-juridische factoren
Sociale omgevingsfactoren
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Ondernemers met de intentie om VAB’s aan te wenden om er economische activiteiten in te
vestigen zullen doelgericht moeten handelen om de huidige situatie om te zetten naar de
gewenste situatie van hergebruik. Hierbij is het belangrijk dat de ondernemer
handelingsbekwaam is en over kennis beschikt (knowledgeability) om de handeling te kunnen
uitvoeren. Daarnaast is het belangrijk dat de ondernemer kan reageren op veranderingen in de
omgeving waardoor er een ‘reflexieve sturing’ aan de handeling wordt gegeven en zodoende de
gestelde doelen bereikt kunnen worden. Het dient overigens benadrukt te worden dat
ondernemers te maken hebben met een ‘handelingscontext’ (locale), waar het dus niet slechts
om algemene succes- en faalfactoren van ondernemersschap gaat, maar om succes- en
faalfactoren van “ondernemerschap” ten aanzien van hergebruik van VAB’s op het platteland.
Ondernemers handelen op basis van structurele eigenschappen: interpretatieregels,
normatieve regels en hulpbronnen. Deze structurele eigenschappen zijn vervolgens de centrale
dimensie in de dualiteit van structuren en zijn de verbinding tussen structuur en handelen van
de capabele ondernemer, waarbij structuren mogelijkheden kunnen scheppen (enabling) of
moeilijkheden kunnen opwerpen (constraints) (Terpstra e.a., 1999: 44-45). Hierbij kan een link
worden gelegd met de succes- en faalfactoren bij het proces van hergebruik. Het is opvallend
dat de componenten van Giddens’ model van de structurerende eigenschappen van sociale
systemen, ( zie figuur 2.2) overeenkomstig zijn met de hierboven beschreven succes- en
faalfactoren. Zo kunnen de technisch-inhoudelijke-, en economische factoren opgevat worden
als hulpbronnen en interpretatieregels. De bestuurlijk-juridische factoren komen overeen met
normatieve regels. Als laatste kunnen de sociale omgevingsfactoren geplaatst worden bij
interpretatieregels. Er dient echter wel gesteld te worden dat deze indeling van analytische aard
is. “The communication of meaning in interaction does not take place separately from the
operation of relations of power, or outside the context of normative sanctions. All social practices
involve these three elements” (Giddens, 1979: 81-82 in Munters, 1985: 88). Zowel de succesen faalfactoren als de verschillende categorieën die door Giddens worden benoemd zijn daarom
niet rigide en vertonen onderling verschillende vormen van overlap.
De succes- en faalfactoren zullen hieronder in afzonderlijke paragrafen worden
beschreven waarbij er telkens een link met de structuratietheorie van Giddens zal worden
gelegd.

7.3 l Technisch-inhoudelijke factoren
Deze factoren zijn de al aanwezige kennis en informatie bij de ondernemer over de
omstandigheden en processen die van invloed zijn op het resultaat van hergebruik. Heeft de
ondernemer reeds informatie en kennis opgedaan over het proces van hergebruik voordat hij19
start met de ontwikkeling, of wordt er een start gemaakt op basis van minimaal vooronderzoek?
Deze vragen zijn van wezenlijk belang bij het verdere verloop van het traject. Er dient daarnaast
rekening gehouden te worden met onvoorziene omstandigheden en gebeurtenissen gedurende
het proces, zoals veranderend beleid of andere externe invloeden die ontwikkelingen kunnen
vertragen of verhinderen. Het is juist dan van cruciaal belang dat de ondernemer hier juist mee
omspringt, en competenties inzet om het proces positief te beïnvloeden.
Volgens de structuratietheorie van Giddens is het van belang dat de ondernemer
bekwaam is en kennis (knowledgeablility) in huis heeft om de handelingen rondom hergebruik
uit te voeren. Bij kennis kan gedacht worden aan (sociale vaardigheden, methoden en
procedures) en is deels discursief (rationeel / verwoordbaar), en deels praktisch
(vanzelfsprekend en stilzwijgend gehanteerd, doorgaans onbewust) (Giddens, 1991b: 96 in
Jacobs, 1993: 6). De ondernemer kan daarnaast ‘inspringen’ op de structurele veranderingen
(op economisch, maatschappelijk, sociaal en cultureel vlak) welke een uitwerking hebben op het
platteland. Waar in eerste instantie structurele veranderingen een bedreiging waren (constraint)
kunnen ze nu aangewend worden (enabling) voor nieuwe ontwikkelingen op het platteland zoals
het hergebruiken van VAB’s te realiseren. Doorvertaald naar Giddens’ structuratietheorie komen
in de categorie technisch-inhoudelijke factoren voornamelijk de ‘structurele eigenschappen’;
hulpbronnen en interpretatieregels naar voren (zie figuur 2.2). Deze eigenschappen zijn van
belang bij het handelen rondom hergebruik en kunnen zodoende een bijdrage leveren in het
19

In het verdere onderzoek kan hij ook als zij worden gelezen.
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succes. Bij ex(agrariërs) zijn er vaak al een aantal aanwezige hulpbronnen op het bedrijf zoals;
land, bestaande infrastructuur, kapitaal, kennis, maar ook het hebben van een bestaand
netwerk van actoren die een rol kunnen spelen binnen het proces van hergebruik. Hierdoor
heeft de ondernemer een betere machtspositie om het hergebruik te kunnen realiseren. Een
‘nieuwe’ ondernemer van elders zal daarentegen veelal minder beschikking hebben over
dergelijke hulpbronnen. Daarnaast is de communicatie (interpretatieregels) met actoren erg
belangrijk. Het is van groot belang dat de ondernemer duidelijk weet te maken wat voor
meerwaarde de nieuwe activiteit heeft voor andere actoren (zingeving) omdat hij hier van
afhankelijk kan zijn bij het verwerven van o.a. financiën en vergunningen.
Hieronder worden een aantal onderdelen beschreven welke gedeeltelijk inzicht kunnen
verschaffen over het proces rondom succesvol hergebruik van VAB’s.
7.3.1 Competenties en ondernemerschap
De ondernemer kan in grote mate het succes bepalen bij de start van nieuwe bedrijfsactiviteiten
in een VAB. Aan de hand van competenties; vaardigheden, persoonlijke eigenschappen, en
persoonlijke kenmerken en het effectief inzetten van deze kwaliteiten kan een positieve invloed
hebben op het succes van een onderneming (Uxem e.a., 1994: 11).
Voornamelijk omdat de ondernemer een ‘spilfunctie’ heeft in het bedrijf, is het belangrijk dat hij
ook over een groot aantal competenties beschikt. Een aantal belangrijke
ondernemerscompetenties20 zijn (KvK, 2007, Uxem e.a., 1994: 12, Blankendaal e.a., 1994: 38):
• Realiteitszin.
• Motivatie.
• Creativiteit.
• Zelfdiscipline.
• Besluitvaardigheid.
• Netwerken, sociale vaardigheden.
• Overtuigingskracht.
• Organisatietalent.
• Marktkennis.
• Vakkennis.
• Financieel inzicht.
• Doorzettingsvermogen, zelfvertrouwen.
Een aantal van deze competenties zullen nader uitgelegd worden aan de hand van Timmons
(1985).
In de startfase bij het realiseren van een nieuwe activiteit in een VAB zullen verassingen
en tegenvallers elkaar afwisselen. Daarom moet een ondernemer onduidelijkheid en
onzekerheid accepteren. Daarnaast is het mogelijk dat er in de beginfase geen of weinig
opbrengsten worden gegenereerd, en er een gebrek is aan structuur in de organisatie. Het is
daarom belangrijk dat een ondernemer zelfvertrouwen toont en niet bang is voor tegenvallers en
om fouten te maken, maar dit aangrijpt als een leerproces. Daarbij kan de ondernemer zich
realiseren dat hij zelf verantwoordelijk is voor het eigen succes en tegenvallers, waarbij
‘feedback’ noodzakelijk is om zodoende prestaties te verbeteren. Een succesvolle onderneming
weet zich in positieve zin van de concurrentie te onderscheiden. Hiervoor is echter een
bepaalde mate van creativiteit en innovatief vermogen gewenst, welke in zowel in de startfase
als daarna nodig is, wil men de onderneming succesvol houden (Timmons in Plattel, 1995:1618).
Het opzetten van een nieuwe onderneming in bijvoorbeeld een VAB kost voor de
ondernemer veel energie en tijd, waarbij hij veelal genoegen moeten nemen met een laag loon
20

Deze genoemde competenties gelden in principe voor alle ondernemers welke nieuwe activiteiten gaan opzetten.
Ze kunnen daarom doorvertaald worden naar ondernemers met de intentie een activiteit te ontplooien in een VAB. In
hoeverre deze competenties ingezet dienen te worden is afhankelijk van de context, en zal per ondernemer en
bedrijfsactiviteit anders zijn. De competenties fungeren daarom als leidraad.
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en minder vrije tijd voor het uitoefenen van andere activiteiten. Ondernemers die met succes
een onderneming willen opbouwen zullen bereid moeten zijn om deze hindernissen te nemen.
Het tonen van doorzettingsvermogen en zelfdiscipline zijn hierbij belangrijke competenties.
Zodoende kunnen ze obstakels (vergunningverlening, financiering, creëren van een markt)
overwinnen en de moed behouden om moeilijke situaties te ‘tackelen’.
Motivatie is van belang bij het starten van een nieuwe bedrijfsactiviteit, waarbij de
ondernemer het gevoel moet hebben iets te willen bereiken en tot stand te brengen. De
ondernemer heeft hiervoor een visie nodig waarbij de huidige situatie middels doelgerichte
handelingen moet resulteren in een nieuwe gewenste situatie. Daarnaast zijn het onder controle
hebben van het eigen lot en het realiseren van een visie of droom sterke motivatoren.
Het overdragen van deze visie naar anderen is een ander belangrijk aspect omdat de
ondernemer vaak afhankelijk is van derden. Te denken aan adviseurs en financiers maar ook
personen in de sociale omgeving welke een invloed kunnen uitoefenen op het hergebruiken van
een VAB. Middels sociale vaardigheden kan deze overdracht plaats kan vinden.
Naast de juiste persoonlijk eigenschappen dient de ondernemer over benodigde kennis en
ervaring te beschikken (knowledgeability). Als een bedrijf start op een vakgebied waarbij
vakkennis en ervaring ontbreekt zal dit, in negen van de tien gevallen gedoemd zijn te
mislukken (Plattel, 1995: 22). Ondernemers herkennen het verschil tussen een idee en een
kans, en beoordelen kansen vanuit een grondige marktkennis van hun toekomstige branche. Ze
grijpen daarbij niet elke kans aan die zich voordoet, maar alleen de meest veelbelovende
kansen. Hierbij hebben ze realiteitszin, en zijn zich goed bewust van de sterke en zwakke
punten van zichzelf, de onderneming, concurrentie en van andere omgevingselementen die van
invloed zijn op de onderneming. Ze zijn echter nooit doelloos of roekeloos in hun aanpak, en als
een probleem onoplosbaar blijkt zal een goede ondernemer sneller opgeven dan een ander
(Timmons in Plattel, 1995:16-18).
Overige competenties die een ondernemer kunnen ondersteunen bij het succesvol
opzetten van een activiteit in een VAB zijn: overtuigingskracht, besluitvaardigheid,
organisatietalent en financieel inzicht. Een ondernemer weet wanneer er overtuigingskracht
nodig is, concessies gedaan moeten worden, en wanneer er concessies geëist kunnen worden
middels bemiddelen en onderhandelen. Daarnaast moet de ondernemer voldoende
commercieel en financieel inzicht hebben om het product te kunnen verkopen en de financiële
bedrijfshuishouding te overzien, en is er kennis nodig op het gebied van samenwerking en
organiseren. Als laatste zijn integriteit en betrouwbaarheid belangrijk om relaties met andere
partijen in stand te houden (Timmons in Plattel, 1995:16-18).
Het blijkt dus dat ondernemers een groot scala aan competenties in huis moeten hebben
wil hij succesvol een bedrijfsactiviteit opzetten. Het zal in ‘real life’ dan niet vaak voorkomen dat
een ondernemer over alle competenties beschikt. Het is daarom goed om de eigen zwakheden
in beeld te brengen, om vervolgens deze zwakheden te compenseren of te verbeteren middels
het inwinnen van advies. Ondernemers die hun eigen zwakheden niet (willen) onderkennen
hebben een grotere kans op tegenslagen bij het ontwikkelen van bedrijfsactiviteiten dan
ondernemers die bereid zijn om de zwakheden te onderkennen. Ontastbaarheid bij
ondernemers is een gevaar omdat ze het gevoel hebben dat hen niks ergs kan overkomen. Ze
zullen hierdoor eerder ondoordachte kansen najagen, onverstandige risico’s en impulsieve
beslissingen nemen. Een andere negatieve eigenschap is het niet accepteren van externe
autoriteit, waarbij ze denken in een zeer onafhankelijke positie te verkeren. Hierbij zullen ze
gedreven en vastbesloten zijn om geen hulp in te schakelen van derden. Als laatste is het
gevoel geen invloed te hebben op de mate van succes of falen van de bedrijfsresultaten een
zeer slechte eigenschap en zal de ondernemer het hoofd laten hangen en niet op zoek gaan
naar mogelijke oplossingen (Timmons in Plattel, 1995: 16-18).
Hieronder een aantal citaten van ondernemers en een deskundige over het belang van
competenties in de startfase van een bedrijfsactiviteit:
Een aantal knelpunten van het proces van herbestemming is dat, mevrouw Venner voortdurend
moest verdedigen naar verschillende partijen toe, dat er een markt is voor een dergelijke
zorgboerderij. “Je moet daarom geloven in je plan, een lange adem en lef hebben”. (interview
mevr. Venner, 2007).
Ondernemerschap betekent volgens dhr. Kusters vooral durf en visie tonen.
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“Je moet de kansen inschatten en bereid zijn om tegenslagen te incasseren”. “Daarnaast moet
je risico’s durven te nemen en assertief zijn” (interview dhr. Kusters, 2007).
“Kwaliteiten die een ondernemer moet hebben zijn doorzettingsvermogen (voet bij stuk houden)
en het hebben van visie” (interview dhr. Beumers, 2006).
Belangrijke aspecten van ondernemerschap zijn doorzettingsvermogen, visie, vasthoudendheid,
strategisch zijn en expertise zoeken en aanvaarden. “Als iets niet kan moet er gezocht worden
naar mogelijkheden die het wel mogelijk kunnen maken”.
Bepaal of er markt is voor het product, en creëer vervolgens een werkbaar plan.
Probeer daarnaast toegang te krijgen tot de juiste personen, middels het opbouwen van een
netwerk (interview dhr. Joosten, 2006).
Het falen van ondernemers en dus niet resulteren in concrete activiteiten ligt voornamelijk aan
een slechte voorbereiding van ondernemers. “Ze moeten weten waaraan ze gaan beginnen”.
Een gebrek aan doorzettingsvermogen en visie leidt tot een falen. Daarnaast is het gebrek aan
communicatie met actoren een faalfactor. Mede omdat een aantal procedures bij de overheid
doorlopen dienen te worden, en er kansen op afwijzigen of vertragingen zijn, dient de
ondernemer niet te snel op te geven wil hij een initiatief ontplooien (interview dhr. Metsemakers,
2006).
7.3.2 Van idee naar plan
Het ontwikkelen van een idee is de eerste stap die gezet moet worden bij het creëren van
nieuwe bedrijfsactiviteiten in een voormalig agrarisch bedrijfsgebouw. In paragraaf 4.2 en 4.3
zijn reeds de motieven van ondernemers besproken om activiteiten in VAB te ontwikkelen.
Een belangrijke bron voor het zoeken naar ideeën zijn de producten of diensten van
concurrenten, waarbij ze wellicht geïmiteerd of verbeterd kunnen worden. Een andere methode
om ideeën te ontwikkelen is om te kijken naar toekomstige klanten die het product kunnen gaan
afnemen. Als laatste kunnen ideeën ook ontstaan uit ervaringen en contacten met anderen,
hobby’s of een bijbaan (Plattel, 1995: 45). Deze kunnen verder geprofessionaliseerd worden,
waarbij er sprake kan zijn van een bedrijfsmatige bedrijfsactiviteit. In een breder perspectief kan
er ook naar kansen worden gezocht waarbij trends die zich in de samenleving voordoen een
platform kunnen bieden en uiteindelijk een marktpotentieel kunnen opleveren. Enkele
trendmatige ontwikkelingen die meegewogen moeten worden bij het vormen van ideeën, zijn;
demografische (vergrijzing)-, economische (hoogconjunctuur)-, technologische (innovaties)-,
maatschappelijke (milieubewust)- en politieke (veranderende wetgeving) ontwikkelingen (Plattel,
1995: 57). Het juist interpreteren van deze trends kan een kans opleveren voor het opzetten van
een bedrijfsactiviteit, waarbij concurrentie ‘buitenspel’ gezet kan worden.
Een zeer belangrijk aspect waar men rekening mee moet houden bij het opzetten van
bedrijfsactiviteiten, is de uitgangspositie waarin men zich begeeft. Hierbij dienen zowel interne
factoren als externe keuzefactoren meegewogen te worden. Figuur 7.3 biedt een goed overzicht
van de keuzefactoren.
De ondernemer dient hierbij vragen te stellen als: wat voor soort ondernemer ben je,
welke activiteit wil je ontplooien, en waarom wil je deze ontwikkelen? Welke kansen en
belemmeringen komt de ondernemer tegen in verband met vergunningen en wetgeving,
werksituatie, financiën, familie, gezondheid en woonsituatie? Deze zaken moeten eerst helder
zijn voordat de ondernemer strategische keuzes kan gaan maken als: moet de activiteit in
samenwerking met andere ondernemers uitgevoerd worden, of dient deze zelfstandig ontplooid
te worden? Moet het een nevenactiviteit worden of een hoofdactiviteit? Mag de activiteit
risiconemend zijn, waarbij er hogere investeringen nodig zijn, of dient de activiteit risicomijdend
te zijn met een lage investering? (De Koning, 2004:6). De antwoorden die uit bovenstaande
vragen gedestilleerd kunnen worden bieden een basis voor het schrijven van een
ondernemingsplan (zie paragraaf 7.3.3).
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De motivatie om een bedrijfsactiviteit
Figuur 7.3 │Interne en externe keuzefactoren
op te zetten zal voor iedere
individuele ondernemer anders zijn,
maar het reeds in bezit hebben van
middelen zoals gebouwen, kapitaal,
kennis en andere competenties (zie
paragraaf 7.3.1) kan ertoe bijdragen
dat de ondernemer een goede
uitgangspositie heeft om de
bedrijfsactiviteit te starten. Uit
onderzoek naar agrarische
nevenactiviteiten is namelijk
gebleken dat het bestaande
agrarische bedrijf kan facilteren bij
de mogelijkheden tot uitbreiding van
activiteiten. De nieuwe activiteit
wordt als het ware gefaciliteerd door
de aanwezigheid van al bestaande
gebouwen, machines,
vakmanschap, ondernemerschap,
netwerken en
financieringsmogelijkheden.
Hierdoor is een gefaseerde
ontwikkeling mogelijk geworden,
waardoor men beschikt over de
benodigde ‘lange adem’ om
activiteiten te kunnen ontplooien.
(Bron: Vogels in de Koning, 2004: 6).
Het inkomen wordt in eerste
instantie veiliggesteld vanuit de primaire agrarische activiteiten, en wordt pas afgestoten of
gereduceerd als de niet-agrarische activiteit zijn economische waarde en betrouwbaarheid op
de lange termijn bewezen heeft (Bock, 2002: 101). Hierbij kan een nevenactiviteit in de loop der
tijd uitgroeien tot hoofdactiviteit. Er was in eerste instantie dus sprake van een
functieverbreding, waarna er door een verdere bedrijfsontwikkeling gesproken mag worden van
een functieverandering (zie paragraaf 5.2.2). Ook ondernemers met geen agrarische
achtergrond kunnen in eerste instantie kiezen om de bedrijfsactiviteit parttime op te zetten. Het
voordeel hiervan is dat er naast de nieuwe bedrijfsactiviteit nog een andere inkomstenbron is.
Vooral in de aanvangsfase, wanneer het aantal klanten nog beperkt is, biedt dit enige zekerheid.
In de beginfase moet de ondernemer daarom niet te hoge investeringen doen en het
personeelsbestand nog kleinschalig houden, om uiteindelijk naarmate er meer ervaring wordt
opgedaan, langzaam het bedrijf uit te bouwen.
Ook de motivatie van de ondernemer om de activiteit te starten telt mee. Er is namelijk
gebleken dat ondernemers, die vanuit een positieve achtergrond het bedrijf starten, meer kans
hebben op succes (Plattel, 1995: 23). Het is dus belangrijk dat de ondernemer een activiteit
opzet waar hij achterstaat. Hij moet dit niet doen uit puur economische redenen maar uit passie.
De sociale omgeving (zie ook paragraaf 7.6) kan bijdragen aan een soepelere start van de
onderneming, waarbij het hebben van een netwerk met de juiste personen die al kennis hebben
op het vlak van ondernemerschap, stimulerend kan werken. Het is daarnaast verstandig om de
familie op de hoogte te brengen van de plannen en te enthousiasmeren. Als privé en zakelijke
belangen niet op gespannen voet leven, kan de juiste sfeer gecreëerd voor (succesvol)
ondernemerschap (Plattel, 1995: 23). In de volgende paragraaf wordt het ondernemingsplan
kort toegelicht wat bruikbaar is als instrument voor het succesvol opzetten van een
bedrijfsactiviteit.
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7.3.3 Het ondernemingsplan
Een aantal problemen waar men tegenaan kan lopen in de beginfase van een onderneming, zijn
o.a. het uitvoeren van geen of een slechte marktanalyse. Van de ondernemingen die niet slagen
om de bedrijfsactiviteit op te zetten is 50% veroorzaakt door een gebrek aan marktinzicht. Het
gevolg is een financiële nood wat in veel gevallen leidt tot de ondergang van de onderneming
(Plattel,1995: 27).
Een ondernemingsplan is een nuttig instrument in de startfase van een bedrijfsactiviteit
om ideeën te concretiseren. Het is bruikbaar voor de ondernemer, omdat de haalbaarheid van
het idee, de sterke en zwakke kanten van het product, de marktpotentie en het
bedrijfsperspectief op de langere termijn inzichtelijk wordt. Het ondernemingsplan dwingt de
ondernemer om te kijken of het idee wel echt zo goed is, en zo nodig verbeterpunten door te
voeren, en is daarom een geschikt middel om de route van ideevorming tot commercialisering al
eens grondig te verkennen voordat de onderneming daadwerkelijk van start gaat. Daarnaast is
het instrument handig om beter te kunnen communiceren met derden, zoals adviseurs,
financiers of familieleden (Uxem, 1994: 13).
Een ondernemingsplan21 (zie figuur 7.4) kan bestaan uit de volgende onderdelen:
- Doelstellingen van de onderneming;
- Deelplannen (markt, product, organisatie);
- Financiële onderbouwing.
Met de doelstellingen geeft de ondernemer aan wat hij wil bereiken met de nieuwe
onderneming. Het is hierbij van belang om te kijken naar de uitgangssituatie en de motivatie van
de ondernemer om de activiteit te starten. Daarnaast dient de ondernemer inzicht te krijgen in
kansen en bedreigingen die de externe omgeving op het toekomstige bedrijf kan uitoefenen.
Aan de andere kant moeten de sterke en zwakke aspecten van de onderneming en ondernemer
doorgelicht worden. Een veel toegepaste methode hierbij is de SWOT-analyse.
Paragraaf 7.3.2 biedt een goed overzicht van de elementen die beschreven moeten
worden in het eerste deel van het ondernemingsplan. Op grond van deze beschrijving worden
een aantal deelplannen ontwikkeld waarin aspecten als markt, product en organisatie aan bod
komen.
Markt

Product

Doelstellingen
Historie
Motivatie

Organisatie

Investeringen

Financieringsplan

Figuur 7.4│ Opbouw van het ondernemingsplan
(Bron: Dekker, 1998: 60, eigen bewerking).

In het marktplan wordt de geschatte omzet van de onderneming onderbouwd en wordt er
aandacht besteed aan marktonderzoek en marktstrategie. Het is natuurlijk belangrijk om te
bekijken of er überhaupt markt is voor het product of dienst, of dat deze gecreëerd kan worden.
Middels een marktonderzoek kan men daarom met enige zekerheid concluderen of er een markt
voor het desbetreffende product (toekomstig) aanwezig is, omdat zonder afzet van producten de
onderneming gedoemd is te falen. Aan de hand van het marktonderzoek kan worden
21

Een voorbeeld ondernemingsplan kan men downloaden op de link:
http://www.kamervankoophandel.nl/artikel/artikel.asp?artikelID=47482
Vervolgens moet men doorklikken naar “direct het ondernemingsplan downloaden”.
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aangegeven wat de omvang van de markt is: hoeveel klanten zijn er en hoeveel zijn zij bereid
uit te geven aan het product? Middels een marktstrategie zal de ondernemer trachten de
doelgroep te interesseren voor het toekomstige product en trachten om de concurrentie voor te
blijven (Dekker, 1998: 60).
In het productieplan staat beschreven hoe het product of dienst tot stand moet komen,
en welke capaciteit nodig is, m.a.w. het productieproces. De onderlinge afhankelijkheid van de
verschillende deelplannen is belangrijk, omdat bijvoorbeeld in het marktplan schattingen zijn
gemaakt over de vraag van producten of diensten. Hierop moet het productieproces berekend
zijn en dient er bijvoorbeeld een inschatting gemaakt te worden van personeel. Dit sluit dan ook
aan op het laatste deelplan organisatie, waarin aspecten als: huisvesting, personeel, locatie,
rechtsvorm, taakverdeling, vergunningen, verzekeringen etc. aan bod komen (KvK, 2007, 17-52007).
Het opzetten van een nieuwe bedrijfsactiviteit vergt de nodige investeringen. Hierbij dient
er een financieel plan opgesteld te worden nodig voor de financiering van het bedrijf. Dit vindt
plaats in de vorm van een investeringsbegroting wat een overzicht geeft in de investeringen
(Plattel, 1995: 147).
7.3.4. Vrouwen en hergebruik
Vrouwen leveren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van het platteland, en zijn vaak
verantwoordelijk voor het initiëren van nieuwe economische activiteiten op agrarische bedrijven,
en blijven ze veelal verantwoordelijk voor de uitvoering en verdere ontwikkeling van deze
activiteiten (Bock, 2002: 17). In 2000 hadden drie van de vier vrouwelijke ondernemers op het
platteland een bedrijf aan huis, of werkten zij vanuit een woon-werkpand (De Koning, 2004:10).
De motieven van vrouwen voor het starten van nieuwe activiteiten zijn economische
motieven, waarbij ze een extra inkomen proberen te verwerven, maar ook het scheppen van
een zelfstandig arbeidsdomein, hun eigen professionele ambities verwezenlijken en eigen
inkomen verdienen (Bock, 2002: 36). Daarnaast willen ze de activiteit combineren met de zorg
voor het gezin (interview mevr. Venner, 2007).
De nieuwe activiteiten die vrouwen op agrarische bedrijven opzetten, zijn zeer divers; de
verwerking van agrarische producten op het bedrijf, de directe verkoop van producten vanaf de
boerderij, of de introductie van niet-agrarische activiteiten, bijvoorbeeld op het gebied van
toerisme of zorg.
Door de diversificatie van de productie spelen deze ondernemers en onderneemsters in
op de vraag van de maatschappij naar een multifunctioneel platteland dat verschillende
behoeften kan vervullen (voedsel, recreatie, wonen), en zetten daarbij bestaande hulpbronnen
op een nieuwe manier in (Milone & Ventura, 2000 in Bock, 2002: 21).
De nieuwe activiteit is veelal een ‘spin-off’ van een uit de hand gelopen hobby, waarbij
expertise ingezet kan worden, opgedaan uit opleidingen of voormalige werkgevers. Vaak
verschillen de opleidingsrichtingen van vrouwen met die van mannen. Vrouwen volgen namelijk
vaker een ‘sociale’ opleiding, waarbij een start in de zachtere sectoren van de economie
bijvoorbeeld in de zorgsector logisch is (De Koning, 2004: 9).
In de loop der tijd, kan een kleinschalige activiteit, verder professionaliseren hetgeen
veelal geleidelijk plaatsvindt. De overstap van hobby naar een volwaardige bedrijfsactiviteit is
geen toevalligheid, en is het gevolg van een bewust gekozen strategie om het nieuwe werk
voorzichtig en stap-voor-stap (zie ook paragraaf 7.3.2) op te bouwen (Bock, 2002: 81).
De activiteiten vinden plaats in de jongveestal welke geen agrarische functie meer had. Deze is
grotendeels afgebroken en vervolgens weer opgebouwd zodat deze aan moderne eisen kan
voldoen. De verbouwing heeft echter in fasen plaatsgevonden en er is in 2001 een start
gemaakt. “Je moet alles stapje voor stapje doen en niet gelijk teveel hooi op je vork nemen”
(interview mevr. Venner, 2007)
Soms is er wel een keerpunt aan te wijzen en komt de professionalisering als het ware in een
stroomversnelling. Ineens wordt er een grote stap vooruit genomen die grote investeringen en
een lening van de bank nodig maakt. Parallel daaraan nemen vrouwen op dat moment de
beslissing om nu echt te beginnen en een einde te maken aan de vrijblijvendheid en informele
status van het begin (Bock, 2002: 89).
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7.4 l Economische factoren
Financiële middelen zijn noodzakelijk als de ondernemer wil gaan investeren in nieuwe
activiteiten. Vaak wordt het verkrijgen van krediet en voldoende financiële middelen, voor de
ontwikkeling van bedrijfsactiviteiten, als een knelpunt ervaren (zie paragraaf 7.1).
Het verkrijgen van voldoende financiële middelen is daarom een belangrijk uitgangspunt in het
succes- of falen van een onderneming. Het is voor de ondernemer daarnaast essentieel om te
bekijken welke financieringsvormen het meest optimaal zijn, en of er subsidiemogelijkheden zijn.
In terminologie van Giddens’ structuratietheorie kan er in het kader van economische
factoren gesproken worden over de structurele eigenschappen; hulpbronnen en
interpretatieregels (zie figuur 2.2.). Het verkrijgen van financiële middelen is onontbeerlijk bij het
realiseren van een nieuwe activiteit in een VAB, en kan worden opgevat als een hulpbron. In
welke mate financiën nodig zijn hangt af van de (ambitieuze) visie van de ondernemer, waarbij
de bestaande situatie getransformeerd wordt in een nieuwe situatie.
Financiële instellingen zullen echter niet zomaar geld gaan lenen en houden er
normatieve regels op na. Vaak dient de ondernemer door middel van een marketing plan de
financiële instelling aan te tonen wat de meerwaarde van de nieuwe activiteit is en of deze
rendabel kan zijn (interpretatieregels). Daarnaast heeft een persoon met een goede
uitgangspositie qua onderpand; grond of ander kapitaal (hulpbronnen) meer macht om geld te
kunnen lenen.
Hieronder worden de aspecten van financiering en mogelijke subsidiering nader
beschreven.
7.4.1 Financiering
Om bedrijfsactiviteiten mogelijk te maken, dient er afhankelijk van de mate waarin nieuwe
activiteiten worden opgezet, een vorm van financiering plaatst te vinden. Het blijkt dat een derde
van de initiatiefnemers tussen de 113.000 en 227.000 euro investeert in de ontwikkeling van
een nieuwe activiteit (Dansen op de deel, 2005).
Er bestaan vele vormen van financiering waarbij een bank vaak de verstrekker is van het
vreemd vermogen. Daarnaast kan, als de mogelijkheid zich voordoet, kapitaal verkregen
worden via familie of vrienden, een zogenaamde achtergestelde lening22 (Plattel, 1995: 163).
De accountmanager Agri & Food van de Rabobank geeft aan dat vele soorten
financieringsvormen mogelijk zijn op het gebied van hergebruik agrarische gebouwen, onder de
voorwaarde dat er een risicodekking is (interview dhr. Metsemakers, 2006). Deze risicodekking
wordt vaak gezocht in het eigen vermogen van de ondernemer. Zonder dit eigen vermogen is
het haast onmogelijk om vreemd vermogen aan te trekken. Over het algemeen eisen banken
dat minstens 30 a 40% van de investering door eigen vermogen wordt gefinancierd (Plattel,
1995: 163). Diverse mogelijke financieringen voor het hergebruiken van een VAB zijn;
achtergestelde leningen, rekening courant, garantielening, borgstellingsfonds van landbouw
(overheid staat borg), stimuleringsregeling of een innovatielening (interview dhr. Metsemakers,
2006).
De bank als kredietverschaffer verstrekt leningen op basis van risico-inschatting en neemt
daarbij de volgende stappen:
• Ze bekijkt of de onderneming onder normale omstandigheden voldoende kasstromen
kan genereren om aan haar rente- en aflossingsverplichting te kunnen voldoen.
• De bank onderzoekt wat de consequenties voor de kredietverlening zijn als de
onderneming in omstandigheden komt waarin zij de lening niet uit de kasstromen kan
terugbetalen. De bank zal het risico van het niet kunnen betalen van de rente en
aflossing trachten te minimaliseren door zich zo goed mogelijk op de hoogte te stellen
van de omstandigheden van de ondernemer, en door zekerheden te stellen bijvoorbeeld
in de vorm van onderpanden, zoals grond (Plattel, 1995: 165).

22

Een achtergestelde lening is een lening die bij aflossing wordt achtergesteld ten opzichte van andere leningen die
zijn aangegaan, zoals de lening van de bank (Plattel, 1995: 163).
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Die eisen die vanuit de financiële instelling aan de ondernemers worden gesteld liggen toch
vooral aan de risicoafwegingen, en de mate van activiteiten die gaan plaatsvinden in de
toekomst. Dit kan betekenen dat banken pas overstappen tot financiering als de benodigde
vergunningen verstrekt zijn door de gemeente (interviews dhr. Joosten, 2006 en dhr. Kusters
2007).
Hoe kleiner het risico en hoe ‘gewoner’ het idee des te minder snel zal er een
ondernemingsplan geëist worden door de financiële instellingen. Als een idee zeer ambitieus en
kapitaalkrachtig is zal er vaker een ondernemings- of marketingplan geëist worden (interview
dhr Metsemakers, 2006). Dit omdat een ondernemingsplan een overzicht biedt over de
rendabiliteit van het ondernemersidee, en zodoende banken of andere financiers kan overtuigen
over de levensvatbaarheid ervan (Plattel, 1995: 30).
De ondernemer kan er voor kiezen om het plan zelfstandig op te stellen of zonodig hulp
in te schakelen van accountants en / of adviseurs (Plattel, 1995: 30). Veelal zullen banken er
echter de voorkeur aan geven, dat bij bepaalde onderdelen van een ondernemingsplan
(financieel plan) een accountantsbureau wordt ingeschakeld.
Hieronder worden een aantal citaten weergegeven van ondernemers op het gebied van
financiering, en de knelpunten die hierbij zijn opgetreden:
Het financiële gedeelte ging niet gemakkelijk. Er diende een ondernemingsplan ingediend te
worden maar dit werd niet goedgekeurd omdat een accountantskantoor een dergelijk plan
diende op te stellen en niet de ondernemer.“In eerste instantie wilde de bank maar 80.000 euro
lenen. Het was daarom lastig om het benodigde bedrag van 300.000 euro te kunnen verkrijgen,
maar dankzij het onderpand in de vorm van gronden die in eigendom zijn, is het benodigde
bedrag vrij kunnen komen (interview mevr. Venner, 2007).
“Om de financiering te regelen is er een ondernemingsplan opgesteld maar is er geen
financiering verstrekt omdat banken eerst vergunningen willen zien alvorens ze een financiering
geven”. De werkzaamheden die momenteel zijn uitgevoerd, zoals de verbouwing zijn uit eigen
middelen betaald. Na vergunningverstrekking zal beroep worden gedaan op de bank om een
versnelde realisatie mogelijk te kunnen maken (interview dhr. Kusters, 2007).
Het financiële gedeelte verliep iets moeizamer omdat een dergelijk initiatief redelijk vernieuwend
was waardoor de financiële instelling en haar medewerkers niet erg enthousiast waren. “Er
waren nog geen voorbeelden van soortgelijke initiatieven waardoor de bancaire instelling en
haar medewerkers erg terughoudend waren” (interview dhr. Beumers, 2006).
Bij de financiering van nieuwe activiteiten in een VAB is het effectiever om MKB-adviseurs de
financiering te laten regelen boven agrarische adviseurs, omdat deze toch een andere visie
hebben als het gaat om ambitieuze initiatieven op het gebied van hergebruik (interview dhr.
Beumers, 2006). Het is dan ook aan te bevelen om een bancaire instelling te zoeken die
expertise heeft van de branche waarin de toekomstige onderneming zich gaat manifesteren,
omdat een bankier met verstand van zaken beter kan inschatten welke risico’s de bank zal
lopen en zich daarom in beperktere mate zal indekken. Hierdoor valt er een redelijker aanbod te
verwachten (Plattel, 1995: 168).
7.4.2 Subsidies
In Nederland bestaan er momenteel geen algemene subsidies voor het stimuleren van
alternatief gebruik van voormalige agrarische bedrijfsgebouwen. Er zijn echter wel een legio
financieringsbronnen beschikbaar voor specifieke ontwikkelingen die mogelijk zijn in voormalige
agrarische bedrijfsgebouwen. Bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van een zorgboerderij en
kleinschalige toeristische activiteiten zijn er in principe subsidies mogelijk (Bindels, 2007: 42).
Daarnaast zijn er subsidies als de vrijkomende agrarische bebouwing staat geregistreerd als
een Rijksmonument.
De subsidies zijn afkomstig van verschillende overheidsniveaus, van Europees tot
gemeentelijk niveau. Ook belangengroeperingen zoals de Kamers van Koophandel verstrekken
subsidies. Het verkrijgen van subsidies blijkt in de praktijk niet gemakkelijk, en wordt door de
ondernemers als ingewikkeld, beperkt en stroperig ervaren. “Het verkrijgen van subsidies is
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mogelijk, maar erg complex voor een ondernemer vanwege het gebrek aan expertise om de
aanvraagformulieren correct in te vullen. Er wordt dan ook aangeraden om een adviseur in de
hand te nemen” (interview dhr. Metsemakers, 2006). Het is verstandig om mogelijkheden tot
subsidiëring te bekijken, maar is echter geen garantie dat er ook daadwerkelijk subsidies
verkregen worden. Als de ondernemer er wel in slaagt subsidies binnen te halen zijn deze
echter vaak van een beperkte omvang.
Hieronder zijn een aantal ervaringen van ondernemers weergegeven op het gebied van
subsidieaanvragen- en verstrekking.
Er zijn een aantal subsidies aangevraagd maar er zijn maar weinig toezeggingen gedaan. Er
worden subsidies verkregen van 15.000 euro bijdrage vanuit de provincie. Daarnaast wordt er in
het kader van toerisme nog eens 10.000 euro verkregen (interview mevr. Venner, 2007).
Subsidiemogelijkheden zijn erg beperkt en stroperig. Uiteindelijk is er een subsidie verkregen
voor de restauratie van het casco van de gebouwen, en bedroeg destijds tussen de 10.000 en
20.000 gulden (interview dhr. Kusters, 2007).
Er zijn diverse subsidieaanvragen gedaan maar er is nog geen subsidie binnengehaald. “Een
subsidieaanvraag moet precies binnen bepaalde randvoorwaarden vallen anders wordt deze
afgewezen en krijg je niks”. Nu is dhr. Beumers bezig om een kleine subsidie te verwerven via
de Kamer van Koophandel met als doel het stimuleren van het fietstoerisme (interview dhr.
Beumers, 2006)

7.5 l Bestuurlijk-juridische factoren
Het blijkt dat wet- en regelgeving vaak als belemmerende factor wordt gezien bij het
hergebruiken van VAB’s (zie ook paragraaf 7.1). Veelal manifesteren deze belemmeringen zich
op gemeentelijk niveau middels complexe procedures in de vergunningverleningen en
bestemmingsplanwijzigingen. Een andere hindernis welke ondernemers moeten doorlopen zijn
de lange doorlooptijden en hoge kosten in de vorm van vooronderzoeken en leges die hiermee
gemoeid zijn.
Het buitengebied is over het algemeen ingericht als agrarisch gebied en laat vaak alleen
deze functie toe. De plattelandsstructuur is echter veranderd en niet meer puur gericht op de
productiefunctie (zie hoofdstuk 3). De wettelijke kaders (bestemmingsplannen), welke sturing
moeten geven aan het buitengebied, zijn daarentegen vaak verouderd en niet meegegroeid met
de huidige situatie (zie paragraaf 6.3). Uit enquêteresultaten is gebleken dat in een groot aantal
gevallen de verkozen vorm van hergebruik niet in overeenstemming was met de
functievoorschriften van het bestemmingsplan (enquêtes Umnutzung, 2006). Dit betekent dat de
ontwikkeling van nieuwe vormen van bedrijvigheid in vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen
daarom vaak een aantal procedurele inspanningen zal vereisen. Het blijkt daarom ook uit een
onderzoek naar plattelandsontwikkeling dat maar 13% van de ondervraagde agrariërs het beleid
van de overheid op het gebied van plattelandsontwikkeling als positief en stimulerend ervaart.
Het merendeel, namelijk 52%, ervaart de eigen overheid als een obstakel. “In Nederland voltrekt
zich een belangrijk transitieproces- er ontstaat een nieuwe landbouw. Datzelfde proces voltrekt
zich echter vooral als een strijd tegen de overheid. Precies daarin schuilen de voornaamste
beperkingen". (Van der Ploeg, 2003: 21). Het is daarom belangrijk dat ondernemers het
accepteren dat er hindernissen zijn op de weg naar hergebruik van agrarische gebouwen, en
hier naar handelen.
Volgens de structuratietheorie van Giddens kan de overheid sancties opleggen aan
ondernemers middels het stellen van normatieve regels in de vorm van wet- en regelgeving. De
ondernemers dienen zich aan dergelijke regels te houden en hier naar te handelen.
Voorbeelden zijn voorschriften van het bestemmingsplan, bouwvergunning en
horecavergunning. De overheid zit hierdoor in een machtspositie omdat ze geautoriseerd is
ontwikkelingen vorm te geven, te sturen, reguleren of zelfs te verbieden. Er zijn echter ook
bepaalde ontwikkelingen in een VAB mogelijk welke gedoogd worden door de gemeente en
waar (tot op zekere hoogte) geen sancties aan gekoppeld worden. Dit kan echter betekenen dat
er ongewenste effecten optreden voor het landschap waarbij er verommeling kan optreden.
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De overheid wordt echter in toenemende mate gedecentraliseerd waarbij de macht tussen
overheidsniveaus wordt herverdeeld en gemeenten meer bevoegdheden in handen krijgen.
Ondernemers kunnen door gebruik te maken van interpretatieregels proberen om de overheid
duidelijk te maken wat voor meerwaarde de nieuwe activiteit heeft voor de omgeving in
landschappelijke-, economische-, sociale- of culturele zin (zingeving). Daarnaast kan het
uitoefenen van macht door gebruik te maken van aanwezige hulpbronnen zoals kennis,
doorzettingsvermogen, netwerken etc. een positieve bijdrage leveren aan het proces omtrent
hergebruik.
Het soort en aantal procedures die doorlopen dienen te worden is afhankelijk van de aard en
omvang van de bedrijfsactiviteit. Uit interviews is gebleken dat voornamelijk kleinschalige
agrarisch verwante nevenactiviteiten, als de verkoop van producten afkomstig van het bedrijf,
kleinschalige opslag en vrije beroepen (architect, kunstenaar, huisarts) zonder (veel)
procedurele inspanningen te realiseren zijn (interviews dhr. Goertz, 2006a,b, mevr. Leunissen,
2007 en dhr. Maessen, 2007). Deze activiteiten worden vaak gedoogd, of zijn opgenomen in het
bestemmingsplan buitengebied en dus bij rechte toegestaan (zie paragraaf 6.3). Het is echter
aan de afzonderlijke gemeenten om richtlijnen te bepalen omtrent hergebruik, waarbij het
mogelijk is dat in gemeente A activiteiten gedoogd worden of zijn opgenomen in het
bestemmingsplan, terwijl in gemeente B procedures in het kader van de WRO (Wet op de
Ruimtelijke Ordening) gestart dienen te worden, en waarbij er een aanpassing van het
bestemmingsplan plaatsvindt.
Bij het opzetten van een grootschalige niet-agrarische activiteit zal in bijna alle gevallen
een aanpassing van het bestemmingsplan vereist worden. Hierbij zal het proces van hergebruik
worden gerealiseerd aan de hand van de meest efficiënte procedure (interview mevr.
Leunissen, 2007 en dhr. Maessen, 2007). Een procedure die vaak wordt gehanteerd bij het
aanvragen van grootschalige niet-agrarische activiteiten is de, ex. artikel 19 WRO (vrijstelling
van het bestemmingsplan). Afhankelijk van het soort activiteit en de omvang ervan wordt
bekeken welke exacte procedure binnen artikel 19 gestart dient te worden. Dit omdat bij kleine
projecten die bij wet zijn aangegeven, de gemeente bevoegd is om de procedure zelfstandig af
te handelen. In de andere gevallen is er een verklaring van geen bezwaar nodig die bij de
Gedeputeerde Staten van de desbetreffende provincie aangevraagd dient te worden
(www.bestemmingsplan.nl, 21-12-2006). Dit betekent echter dat de procedurele doorlooptijd
hiermee verlengd wordt. Voor een overzicht van de andere mogelijke procedures volgens de
WRO, zie bijlage 3.
Bij een aanvraag omtrent de aanpassing van het bestemmingsplan dient er in eerste
instantie zorgvuldig geïnventariseerd te worden of door de komst van nieuwe activiteiten.
de al aanwezige bedrijven belemmerd worden in hun ontwikkelingsmogelijkheden.
Bij nieuwe ontwikkelingen kan er namelijk in het kader van de wet Geurhinder en Veehouderij
(zie kader hoofdstuk 6) frictie ontstaan tussen nieuwe bedrijvigheid en bestaande bedrijvigheid.
“Het is echter het geval dat de gevestigde bedrijven in de regio de voorkeur verdienen op het
gebied van ontwikkelingsmogelijkheden boven de nieuwe initiatieven” (interview dhr. Goertz,
2006a). Omdat veehouderijen stankemissie veroorzaken worden andere nieuwe activiteiten in
de directe nabijheid van de desbetreffende veehouderij geweerd of beperkt, ter bescherming
van de burger tegen de stankhinder. Aan de andere kant behoudt de veehouderij op deze
manier ook uitbreidingsmogelijkheden. De precieze uitwerkingen van de nieuwe Wet Geurhinder
en Veehouderij zijn nog niet bekend. Het is wel te verwachten dat voornamelijk activiteiten waar
permanent verblijf plaatsvindt zullen worden geweerd en moeilijker vergunningen krijgen.
Activiteiten waar geen permanent verblijf mee gemoeid is zoals recreatiewoningen,
kampeerboerderijen, kleinschalige verkoop, Bed & Breakfast kunnen wellicht gemakkelijker
ontplooid worden in de nabijheid van andere veehouderijen. De geurnormeringen zullen echter
per gemeente worden opgesteld rekening houdend met het karakteristiek en kwaliteiten van het
gebied (in navolging van het Reconstructieplan paragraaf 6.1). Hiermee heeft de gemeente een
middel in handen waarmee het sturing kan geven aan gewenste ontwikkelingen per gebied. In
een gebied waar kansen zijn voor de intensieve veehouderij is het daarom niet gewenst om
nieuwe economische activiteiten te ontplooien (interview dhr. Maessen, 2007). Uitgaande van
huidige ontwikkelingen waar gebieden ingedeeld worden naar gebiedskarakteristieken, heeft
hergebruik het meest kans van slagen in een gebied waar op dit moment al verschillende
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activiteiten; natuur, landschap, cultuurhistorie, wonen, werken en landbouw met elkaar zijn
verweven, ook wel verwevingsgebied in termen van de Reconstructiewet.
In het kader is een voorbeeld gegeven hoe een ondernemer destijds belemmerd werd
door de stankwetgeving met het starten van een cateringbedrijf en culinair educatiecentrum in
een varkensstal maar uiteindelijk toch heeft kunnen realiseren.
Naam bedrijf: Ria Joosten catering
Een belangrijk knelpunt van het proces was de aanwezigheid van een stankcirkel van de
buurman. In de stankwetgeving is vermeld dat bepaalde activiteiten niet kunnen
plaatsvinden als er een agrarische activiteit met bijhorende stankcirkel gesitueerd is. In
dit geval betekende het dat er met de buurman gesprekken gevoerd zijn om de
bouwkavel aan te passen en te verleggen met als resultaat dat beide activiteiten
doorgang konden vinden. Dit was echter lastig omdat het vanuit de provincie
aangestuurd wordt. Daarnaast wordt het twee keer ter inzage gelegd wat zorgt voor een
langere doorlooptijd. Door de aanpassingen van het bouwblok van de buurman waren de
toekomstontwikkelingen voor hem, met het oog op uitbreiding gewaarborgd en kon de
nieuwe activiteit bij dhr. Joosten doorgang vinden. “Het is belangrijk om in een vroeg
stadium met de partijen om tafel te gaan zitten met daarbij een open houding”. “Op deze
manier kan er constructief naar oplossingen gezocht worden waardoor er een win-win
situatie ontstaat”. Er is een ex art. 19 WRO procedure toegepast waardoor er als
herbestemming een horeca-activiteit uitgeoefend mag worden. In totaal heeft het
doorlopen van procedures 1,5 jaar gekost.
Het bovenstaande kader biedt een goed voorbeeld hoe een ondernemer is omgegaan met de in
eerste instantie belemmerende wet- en regelgeving. Door het inzetten van competenties als:
vasthoudendheid, doorzettingsvermogen, visie en het gebruik maken van een open houding is
het uiteindelijk gelukt om een bestemmingsplanwijziging te realiseren.
In de nabije toekomst zal er meer nadruk gelegd gaan worden op een te behalen kwaliteitswinst
bij de ontwikkeling van nieuwe initiatieven, ook wel verevening genaamd.
Om functieverandering een bijdrage te laten leveren bij de leefbaarheid, vitaliteit en ruimtelijke
kwaliteit van het buitengebied, dringt de provincie bij de gemeenten aan op toepassing van een
vorm van verevening bij functieverandering. Het uitgangspunt van verevening is dat de initiator
van de functieverandering- of verbreding bijdraagt aan de verbetering van de omgevingskwaliteit
van het buitengebied, gerelateerd aan de locatie waar de functieverandering aan de orde is
(Bindels, 2006: 78). Het is een soort ‘voor-wat-hoort–wat-principe’, bedoeld om het landelijk
gebied aantrekkelijk te houden. Voorbeelden hiervan zijn het slopen van overtollige gebouwen
of het toepassen van natuurontwikkeling.
Als de ondernemer positief tegenover een dergelijk vereveningsprincipe staat zal de
welwillendheid van de overheid om mee te werken ook evenredig toenemen.
Hieronder een aantal opmerkingen van een gemeentelijke en provinciale overheid
aangaande het vereveningsprincipe:
“Het gaat erom dat er een kwaliteitsverbetering plaatsvindt”. “Als er bijvoorbeeld een aantal
stallen gesloopt worden dan mag er een gedeelte worden teruggebouwd”. Het moet hier dus
gaan om een kwaliteitsverbetering (ontstening). Als een agrariër bereid is om hieraan mee te
werken zal de slagingskans groter zijn dan bij iemand die niet bereid is te investeren in de
omgevingskwaliteit (interview dhr Maessen, 2007).
Wil een agrariër hieraan meewerken dan bestaat er een grotere slagingskans dat de nieuwe
activiteit tot ontwikkeling zal komen. Dit is echter geen garantie omdat andere factoren zoals de
stankwetgeving, aanwezige flora en fauna en het soort gebied waarin men woont meespelen
(telefonisch interview dhr. Paulussen, 2007).
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Afhankelijk van de aard en omvang van de activiteit wordt bepaald of er een procedure omtrent
een bestemmingsplanwijziging moet plaatsvinden. Voor dat een bestemmingsplanwijziging
plaats kan vinden, moet er eerst een zogenaamde ruimtelijke onderbouwing worden
aangeleverd, waarin staat omschreven wat de consequenties van de nieuwe activiteit zijn op de
omgeving. Vaak zal hiervoor een derde partij in de hand worden genomen gezien het
specialistische karakter. Er kunnen daarnaast ook vergunningen nodig zijn die worden
gekoppeld aan het oprichten- of de exploitatie van de nieuwe activiteit. Een aantal voorbeelden
zijn: monumenten-, horeca-, gebruiks-, aanleg-, bouw- en milieuvergunning (voor een kort
overzicht en uitleg van de vergunningen zie bijlage 3.).
Als de ondernemer bijvoorbeeld een horeca activiteit wil starten waarbij een verbouwing
plaatsvindt zullen een groot aantal vergunningen vereist zijn zoals: horecavergunning,
gebruiksvergunning, bouwvergunning en milieuvergunning. Daarnaast worden er vanuit de
overheid (afhankelijk van de situatie), aanvullende onderzoeken geëist zoals een bodem- en
wateronderzoek, flora- en fauna inventarisatie, archeologisch onderzoek en het aanleveren van
bouwtekeningen. Al deze vergunningen en vooronderzoeken brengen hoge kosten met zich
mee en wordt daarom ook als een belemmering gezien (enquêtes Umnutzung, 2006).
Een andere belemmering volgens ondernemers vormen de doorlooptijden van
vergunningverlening. Deze zijn echter variabel en afhankelijk van de volledigheid van de
aanvraag, de specifiek te volgen procedure, en of er zienswijzen of bezwaarschriften
binnenkomen. In de regel kan gesteld worden hoe meer ingrepen er gedaan dienen te worden
ten opzichte van de oude situatie in het bestemmingsplan, des te meer procedures doorlopen
moeten worden waardoor de doorlooptijd langer zal zijn. Doorlooptijden van 1,5 tot 2,5 jaar zijn
overigens niet uitzonderlijk bij functieveranderingen (interview dhr. Beumers, 2006 en interview
dhr. Joosten, 2006). Een indicatie van doorlooptijden van de procedures worden weergegeven
in bijlage 4.

7.6 l Sociale omgevingsfactoren
Het slagen of niet slagen van de ontwikkelingen tot hergebruik is ondermeer afhankelijk van
diverse actoren in de directe of indirecte omgeving. Hierbij is het van groot belang om
ondersteuning en goedkeuring te krijgen van familieleden, omwonenden, overheden,
belangenorganisaties, actiegroepen en andere actoren omdat hergebruik van vrijkomende
agrarische bedrijfsgebouwen veranderingen voor de omgeving met zich meebrengt. Zij zullen
daarom een positieve houding ten aanzien van hergebruik moeten hebben wil er geen
vertraging of mislukking optreden. Het is daarom belangrijk dat de ondernemer competenties
inzet om zodoende het proces positief te beïnvloeden, en de kans van slagen groter wordt.
Projecterend op de structuratietheorie van Giddens is communicatie over het nieuwe
plan met de sociale omgeving (omwonenden, financiers, ambtenaren en anderen) erg belangrijk
bij de start van een nieuwe activiteit. De ondernemer kan middels het hanteren van
interpretatieregels proberen om de meerwaarde van de nieuwe activiteit over te dragen aan
derden (zingeving), en anderzijds trachten om de ongerustheid over mogelijke negatieve
effecten te nuanceren. Als de ondernemer in staat is om dit te doen en zodoende andere
actoren positief kan prikkelen zal de kans van slagen een stuk groter worden.
Ex(agrariërs) welke als het ware ‘ingebed’ zijn in het lokale sociale systeem zullen veelal
minder weerstand van de lokale gemeenschap ondervinden dan bij ‘nieuwe’ ondernemers het
geval zou zijn. De sociale omgeving kan in deze zin fungeren als een hulpbron waarbij er meer
draagvlak (macht) is om de nieuwe activiteit te realiseren. Hierdoor zal er minder weerstand en
vertraging ontstaan bij het hergebruiken van voormalige agrarische bedrijfsgebouwen.
Ontwikkeling van nieuwe niet-agrarische activiteiten op het platteland brengt effecten met zich
mee voor de omgeving. Agrariërs van nabijgelegen agrarische bedrijven of andere
omwonenden kunnen de nieuwe activiteit als een bedreiging ervaren. Nadelige aspecten voor
de bestaande agrarische bedrijven kunnen veroorzaakt worden door de aanwezigheid van
‘nieuwe’ functies op het platteland, omdat zij andere eisen stellen aan het landelijk gebied, en
zodoende de agrarische bedrijfsvoering kunnen hinderen (Huigen e.a., 1998: 15-17). De komst
van nieuwe niet-agrarische activiteiten kunnen namelijk als gevolg hebben dat bestaande
agrarische activiteiten niet meer kunnen uitbreiden in het kader van de Wet Geurhinder en
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Veehouderij (zie hoofdstuk 6). Vaak zullen agrariërs hierop anticiperen door bezwaarschriften in
te dienen bij de gemeente, om zodoende toekomstige niet-agrarische activiteiten te belemmeren
(enquêtes Umnutzung, 2006). Andere omwonenden kunnen daarnaast nieuwe activiteiten
opvatten als een bedreiging van de bestaande rurale waarden (rurale idylle). Ook de lokale en
provinciale overheden zijn vaak huiverig over de effecten van niet-agrarische activiteiten op de
omgeving (zie paragraaf 6.4). Per gemeente zijn er echter verschillen in bedrijfscultuur, en
varieert het beleid qua hergebruik van VAB’s omdat ze ieder een eigen bestemmingsplan
hanteren. Een positieve houding van gemeente, of sleutelfiguur zoals een wethouder, kan
betekenen dat er meer medewerking plaatsvindt bij de ontwikkeling van activiteiten op het
platteland. “Daarnaast moet het plan sympathiek zijn, in de zin dat de overheid zich kan
conformeren met de toekomstige ontwikkeling en er een verbetering van de bestaande situatie
plaatsvindt” (interview dhr. Kusters, 2007). “Het is erg belangrijk om aan te tonen voor de
gemeente alsmede provincie, waarom juist dit plan uniek is en meerwaarde heeft voor de
omgeving en economie” (interview dhr. Joosten, 2006).
Het is belangrijk om een groot aantal actoren (financiële adviseurs, adviseurs ruimtelijke
ordening, omwonenden, familieleden en gemeentelijke en provinciale overheden e.a.) in de
initiatiefase van hergebruik te betrekken. Door de grote betrokkenheid van actoren zal het plan
eerder uitvoerbaar zijn omdat het vanaf het begin al gedragen wordt door een groot aantal
actoren (interview dhr. Metsemakers, 2006). Het creëren van een netwerk van actoren, die een
mogelijke (positieve of negatieve) invloed hebben op het proces van hergebruik, is daarom
belangrijk. Omwonenden kunnen namelijk bezwaarschriften indienen waardoor de geplande
bedrijfsactiviteit aanzienlijk vertraagd of onmogelijk gemaakt kunnen worden. Het is juist daarom
belangrijk om in een vroeg stadium met omwonenden contact op te nemen en ze te informeren
over toekomstige activiteiten. Hierbij dienen de gevolgen van de nieuwe bedrijfsactiviteit voor de
omwonenden geïnventariseerd te worden, en er zodoende bij mogelijke conflicten oplossingen
gezocht kunnen worden. Ondernemers kunnen ook al zelf initiatieven nemen om de
bedrijfsvoering aan te passen aan de omgeving. Uit onderzoek van Daalhuizen (2004) blijkt dat
driekwart van de ondervraagde ondernemers diverse maatregelen neemt om overlast voor de
omgeving te beperken. Hierbij valt te denken aan: het in acht nemen van rusttijden (‘s avonds
en ‘s zondags), beplanting aanbrengen voor camouflage van de activiteit, geen overlast
veroorzaken, een parkeerplaats aanleggen, en kleinschalig blijven (Daalhuizen, 2004: 147).
Mochten er echter toch conflicten ontstaan met andere partijen dan is het verstandig om
in gesprek te blijven met de tegenpartij (interview dhr. Joosten, 2006). Een aantal citaten van
ondernemers geven het volgende weer:
Er is vanaf het moment dat de familie de hoeve had gekocht contact geweest met de omgeving.
Daarbij zijn er open dagen geweest en werden personen uit de buurt uitgenodigd. “Het is
belangrijk om volledig open, eerlijk en transparant te zijn aangaande je toekomstplannen”
(interview dhr. Kusters, 2007).
Het is belangrijk om in het begin al contact met de omgeving zoals buren op te nemen. “Hou het
plan niet stil maar ben gedoseerd met informatie en speel ‘open kaart’” (interview dhr. Beumers,
2006).
Door gebruik te maken van competenties (o.a. overtuigingskracht, sociale vaardigheden,
netwerken, creativiteit, doorzettingsvermogen) kan de ondernemer een positieve invloed hebben
op het proces van hergebruik, waarbij er een afhankelijkheid is van actoren en instanties.
Door een hoge mate van betrokkenheid bij ontwikkelingen binnen het proces van hergebruik
kan de ondernemer namelijk meer invloed uitoefenen. “Hoe meer je er zelf mee bezig bent, hoe
sneller alles kan verlopen. Je zit als het ware in het proces en bent daarom een volwaardige
deelnemer. De lijnen naar actoren zijn korter waardoor je problemen sneller kunt oplossen”
(interview dhr. Beumers, 2006).
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l 8 l Conclusies en aanbevelingen
In dit hoofdstuk wordt getracht een antwoord te geven op de verschillende vraagstellingen. Ten
eerste zal in paragraaf 8.1 de verschillende deelvragen worden behandeld, waarna vervolgens
in paragraaf 8.2 middels de centrale vraagstelling een eindconclusie kan worden gegeven.
Vervolgens komen in paragraaf 8.3 een aantal aanbevelingen aan bod.

8.1 l Conclusies deelvragen
In deze paragraaf worden conclusies getrokken aan de hand van de verschillende deelvragen.
Waarom vindt het verschijnsel hergebruik plaats?
De agrarische sector werd kort na de Tweede Wereldoorlog sterk gestimuleerd in het kader van
de wederopbouw, waarbij het proces van specialisatie en schaalvergroting tot stand kwam om
voldoende voedsel te kunnen produceren. Tegenwoordig is er echter niet meer sprake van een
bloeiperiode in de agrarische sector, maar kan er gesteld worden dat het aantal agrarische
bedrijven sterk aan het afnemen is. Zo waren er in 1980 nog ongeveer 144.994 agrarische
bedrijven. In 2005 was dit aantal al gedecimeerd tot circa 81.830 bedrijven, wat betekent dat er
ten opzichte van 1980 tot 2006 een afname is geweest van 63.164 bedrijven, of wel een afname
van 44%. Hoewel de grootste daling zich heeft voorgedaan in de periode van 1995 tot 2000, zijn
de verwachtingen dat gemiddeld 2.400 bedrijven per jaar hun agrarische activiteiten zullen
beëindigen. Dit zijn voornamelijk kleine grondgebonden ondernemingen in de sectoren
akkerbouw, graasdierhouderij en gemengde bedrijfsvoering (veelal met varkens). Het zijn
bovendien veelal oudere bedrijfshoofden met redelijk kleine bedrijven die op korte termijn hun
bedrijfsvoering zullen beëindigen.
Er dient echter opgemerkt te worden dat het ook vaak voorkomt dat agrariërs niet het
gehele bedrijf beëindigen, maar bijvoorbeeld een gedeelte van de activiteiten staken. Daarnaast
is het mogelijk dat door nieuwbouw van agrarische bedrijfsgebouwen, oude opstallen leeg
komen te staan. Het merendeel van de agrarische bedrijfsgebouwen, welke functieloos worden,
zijn schuren en stallen.
Een aantal oorzaken voor de marginalisatie van het aantal agrarische bedrijven is te
wijten aan vergrijzing in de agrarische beroepsector, en het gebrek aan opvolging omdat
mogelijke opvolgers geen vertrouwen hebben voldoende inkomen te kunnen behalen uit het
bestaande bedrijf. Uitbreidingen zijn daarnaast niet altijd mogelijk door wettelijke zoneringen
voor problemen zoals ammoniak, stank, reconstructie, en de ontwikkeling van natuur.
Andere oorzaken zijn een toenemende concurrentie en hoge productiekosten, lage
productprijzen en strenge milieuregelgeving. Het is daarnaast ook gebleken dat incidenten,
zoals uitbraken van veeziekten, vaak de druppel zijn geweest voor ondernemers om het bedrijf
geheel te beëindigen, of om over te stappen op functieverbreding, of het doorvoeren van een
functieverandering.
De afname van agrarische bedrijven is niet gelijkmatig verspreid over Nederland, en
vooral in het oosten van het land en zuidoost Brabant, het hoogst. Dit zijn dan ook gebieden
waar in verhouding veel kleine bedrijven gesitueerd zijn, en waar de kans groter is dat hier veel
bedrijven zullen beëindigen. Potentiële opvolgers houden immers rekening met het
inkomenspotentieel, wat zoal wordt bepaald door het bedrijfstype en de bedrijfsomvang.
Ondernemers hebben vaak verschillende motieven om een voormalig agrarisch gebouw
te gaan hergebruiken en hierin nieuwe bedrijfsactiviteiten te ontwikkelen. Zo hebben agrarische
ondernemers vaak motieven als; inzicht in nieuwe marktmogelijkheden, persoonlijke
belangstelling, eigen vakmanschap, behoefte aan invullend inkomen, beschikbaarheid van
benodigde hulpbronnen, versterking van het bedrijf voor de volgende generatie, benutting van
gebiedskwaliteiten en inspiraties van andere boeren. Naast economische motieven zijn er ook
emotionele drijfveren, zoals een verbondenheid met de omgeving en het bedrijf. Opvallend is
verder dat deze nieuwe activiteiten voornamelijk plaatsvinden bij relatief jonge en hoger
opgeleiden ondernemers met gemiddeld grotere bedrijven. Daarnaast spelen vrouwen op
dergelijke bedrijven vaak een actieve rol, waarbij ze nieuwe activiteiten initiëren en verder
professionaliseren.
Ondernemers buiten de agrarische sector welke een voorkeur hebben voor een
bedrijfslocatie op het platteland, zullen vaak wonen en werken combineren in een voormalige
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boerderij. Ze worden aangetrokken door rurale aspecten en idealiseren deze (rurale idylle).
Daarnaast zijn andere factoren als; prijs, hoeveelheid bedrijfsruimte, centrale ligging, rust, de
mogelijkheid vrij te wonen en overige persoonlijke factoren zoals (de nabijheid van een
basisschool) belangrijk bij het zoeken naar een locatie. Het is echter opvallend dat deze
personen vaak een bedrijfslocatie in de nabijheid van de huidige woonplaats vinden. Atzema
(2002) noemde dit het neighbourhoodeffect, waarbij op basis van de omvang en kwaliteit van
informatie (al dan niet subjectief), vestigingslocaties in de omgeving de voorkeur genieten,
boven locaties die verder verwijderd zijn.
Het platteland is toegankelijker geworden door de toegenomen mobiliteit en welvaart,
waardoor de interactie tussen stad en land is vergroot, en er in toenemende mate gesproken
mag worden van een multifunctionele gebruiksruimte. Agrariërs kunnen hier op inspelen door
gebruik te maken van de aanwezige omgevingskwaliteiten (rust, ruimte, recreatie en groen),
veranderingen in de marktsituatie, en door gebruik te maken van aanwezige hulpbronnen op
bedrijfsniveau (aanwezige gebouwen, grond, kennis, netwerk en arbeid) waardoor
mogelijkheden tot functieverandering of functieverbreding gefaciliteert worden.
Wat voor vormen van hergebruik zijn er, en wat zijn de effecten hiervan op de omgeving?
In toenemende mate worden er nieuwe activiteiten ontwikkeld in een voormalig agrarisch
bedrijfsgebouw, waarbij zich op het platteland nieuwe sociaal-economische perspectieven
kunnen ontwikkelen. De verschijningsvorm van het hergebruik kan per bedrijf en ondernemer
variëren. Zo kan er sprake zijn van een functieverbreding, waarbij naast de oorspronkelijke
agrarische bezigheden een nieuwe economische bezigheid ontstaat op een agrarisch bedrijf,
welke agrarisch gerelateerd is of juist niet. Deze nieuwe activiteiten zijn bedoeld als
nevenactiviteiten, waar naast de primaire inkomstenbron een extra inkomen behaald kan
worden. De toegevoegde waarde kan echter per activiteit sterk variëren.
De ondernemer zal bij het opzetten van een nieuwe activiteit gebruik maken van de al
aanwezige structuren, waarbij afhankelijk van de eigen visie en vaardigheden, gebruik wordt
gemaakt van de mogelijkheden van het bedrijf en de kwaliteiten die de omgeving biedt.
Naast functieverbreding kan er sprake zijn van een functieverandering, wat betekent dat
de agrarische bedrijfsvoering verdwijnt op een bedrijf, waarvoor er nieuwe, vaak niet-agrarische
activiteiten, in de plaats komen. In 1999 was er reeds sprake van 998 geregistreerde nietagrarische bedrijven in een VAB.
Niet alle vrijkomende boerderijen worden aangewend met als doel er een
bedrijfsactiviteit te starten. Het merendeel van de voormalige boerderijen wordt enkel
getransformeerd tot woonfunctie (80%), waarbij de bedrijfsactiviteiten komen te vervallen.
Een gedeelte van deze bewoners zijn agrariërs welke gestopt zijn met het agrarisch bedrijf,
waarbij de boerderij na verloop van tijd alleen nog voorziet in de persoonlijke woonbehoefte.
Een andere groep ‘nieuwe’ bewoners wordt aangetrokken door de pullfactoren die het
platteland biedt: ruimte, rust, groene omgeving, natuur en de dorpscultuur die de stad niet of
onvoldoende biedt. Deze ‘nieuwe’ bewoners tolereren bepaalde vormen van hinder zoals
stankoverlast minder dan de ‘plattelandsbewoners’. Deze houding is echter wederzijds, waarbij
oorspronkelijke bewoners geneigd zijn om een kritischer oordeel te vellen over activiteiten van
nieuwkomers dan over die van elkaar .
Het feit dat de nieuwe bewoners het platteland verheerlijken en idealiseren wil niet
zeggen dat het platteland geen problemen kent. Het terugvallen van voorzieningen en
verschraling van het openbaar vervoer zijn hier voorbeelden van.
Op economisch gebied kan het hergebruiken van agrarische bedrijfsgebouwen een
bijdrage leveren aan de plattelandseconomie. Er is gebleken dat agrarische bedrijven, welke
actief zijn met verbreding, en ondernemers actief met functieverandering, een grotere regionale
economische bijdrage vertegenwoordigen dan reguliere agrarische bedrijven, waarbij meer
werkgelegenheid gecreëerd wordt. Naast werkgelegenheid kunnen nieuwe initiatieven
economische ‘spin-offs’ teweegbrengen, waarbij het aantal transacties binnen en buiten de regio
toenemen. Hergebruik is dus gunstig voor de ontwikkeling en instandhouding van de
economische structuur op het platteland.
Het hergebruiken van voormalige agrarische bedrijfsgebouwen heeft een invloed op het
traditioneel agrarisch karakter. Vaak worden het interieur en het exterieur aangepast aan de
eisen van de nieuwe bedrijfsactiviteit. Wijzigingen in het exterieur vinden vaak plaats op
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detailniveau, in de vorm van het aanleggen van parkeerplaatsen, aanbrengen van beplanting en
het plaatsen van reclameborden. Daarnaast vinden de meeste wijzigingen plaats in het interieur
omdat de eisen die een niet-agrarische activiteit stelt aan de inrichting van een gebouw geheel
anders zijn dan de eisen die een agrarische activiteit stelt.
Er zijn echter bedrijfsactiviteiten waarbij het moeilijk zichtbaar is dat er nieuwe activiteiten
in plaatsvinden en deze als het ware verhullen. Dezelfde uitstraling van een gebouw hoeft dus
niet per definitie te zeggen dat de ruimtelijke kenmerken van sociale praktijken onveranderd zijn
gebleven. De uitstraling van het gebouw blijft hetzelfde maar de betekenis veranderd.
Ondernemers maken dus gebruik van de aanwezige structuren bij het realiseren van
hergebruik maar omdat ze diverse handelingen uitvoeren om dit doel te verwezenlijken ontstaan
er veranderingen in de ruimtelijke-, economische-, sociale-, culturele- en fysieke
karaktereigenschappen van het platteland. Hierdoor kunnen onbedoelde gevolgen ontstaan
zoals een verrommeld landschap, intensivering van verkeer, veranderende sociale structuren
etc. Structuren zijn daarom enerzijds mogelijk makend (enabling) en anderzijds verhinderend
(constraining) voor het platteland. Er dient daarom goed nagedacht te worden hoe het
(toekomstige) platteland vorm dient te krijgen.
Wat is het beleid op het gebied van de ontwikkeling van nieuwe economische activiteiten
in een VAB?
Het platteland maakt een transformatie door waarbij er niet meer enkel gesproken kan worden
van een productiefunctie maar een productie- en consumptieruimte. Hierdoor zijn de aanwezige
economische-, maatschappelijke-, culturele-, en fysieke structuren op het platteland aan het
veranderen.
Als reactie op al deze ontwikkelingen is de overheid gestart met het opstellen van beleid
in het kader van plattelandsvernieuwing om zodoende de problemen die op het platteland
spelen, integraal aan te pakken omdat diverse functies in het landelijk gebied, zoals (intensieve)
landbouw, wonen, werken, mobiliteit, recreatie en natuur elkaar vaak in de weg zitten. Het
nationale beleid biedt mogelijkheden om bedrijfsactiviteiten in vrijkomende bebouwing te
herbergen. Ook het provinciaal beleid laat ontwikkelingen op het vlak van hergebruik toe, maar
zijn er nuanceverschillen tussen de verschillende provincies. Er bestaat echter een grote mate
van consensus tussen de afzonderlijke provincies op het gebied van behoud en verbetering van
de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving waarin de activiteit dient plaatst te gaan vinden. De
activiteit dient qua aard en schaal te passen in het gebied en mag geen belemmeringen
opleveren voor omliggende agrarische bedrijven.
De provincies hebben daarnaast invloed op ontwikkelingen rondom hergebruik van
voormalige agrarische bedrijfsgebouwen. In het geval van specifieke functieveranderingen
kunnen ze beslissen om geen medewerking te verlenen.
Het belangrijkste wettelijke kader is echter het bestemmingsplan. In de praktijk werken
veel gemeenten, met verouderde bestemmingsplannen welke niet zijn meegegroeid met de
daadwerkelijke plattelandsontwikkelingen. Hierdoor proberen gemeenten met verouderde
instrumenten problemen op te lossen die een nieuw instrumentarium behoeven.
Kleinschalige agrarische nevenactiviteiten worden door een aantal gemeenten gedoogd.
Als deze kleinschalige activiteiten verder uitgroeien tot volwaardige activiteiten zullen veel
gemeenten overgaan tot handhaving en zal een procedure in het kader van de WRO gestart
dienen te worden. Grootschalige functieveranderingen behoeven daarnaast te voldoen aan de
WRO waardoor er in de meeste gevallen een artikel 19 procedure gestart dient te worden. Het
beleid op het gebied van hergebruik is echter afhankelijk van het bestemmingsplan en kan
variëren van gemeente tot gemeente.
Vaak zijn gemeenten terughoudend voor de effecten die hergebruik van voormalige
boerderijen op de omgeving kunnen veroorzaken. Voornamelijk bij functieveranderingen waarbij
er een wijziging van het bestemmingsplan dient plaats te vinden is het lastiger om een dergelijk
initiatief te realiseren, mede door de verouderde bestemmingsplannen. In de praktijk blijken de
negatieve effecten, zoals de toename van mobiliteit door hergebruik, met enige nuance bekeken
te worden, omdat er niet altijd sprake is van een toename in verkeersintensiteit. Het is echter
wel zo dat in bepaalde gevallen het fysieke karakter van het agrarisch gebouw veranderd en
daarmee de omgeving. Het is daarom aan de overheid om te waarborgen dat deze effecten een
beperkte negatieve weerslag hebben op de omgeving. Met name de lokale overheid dient
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daarom een concrete visie (en instrumentarium) te ontwikkelen omtrent het hergebruik van
voormalige agrarische bedrijfsgebouwen en kan zodoende gewenste ontwikkelingen op het
platteland faciliteren, vormgeven en sturen.
Wat zijn de kritische succes- en faalfactoren bij het proces van hergebruik agrarische
bedrijfsgebouwen?
Ondernemers zowel (ex)agrariërs als ‘nieuwe’ ondernemers welke voormalige agrarische
bedrijfsgebouwen gaan hergebruiken zullen diverse hindernissen moeten nemen willen ze
succesvol een activiteit ontplooien. Afhankelijk van de ambities van de ondernemer en de aard
en schaal van de activiteit kan grotendeels afgeleid worden of voor de realisatie van een
activiteit veel inspanningen nodig zijn.
Het is gebleken dat ondernemers welke nieuwe activiteiten willen ontplooien vaak
problemen tegenkomen op het gebied van; wet- en regelgeving, financiën, gebrek aan kennis
en het opbouwen van een markt. Het is dus belangrijk dat de ondernemer als ‘knowledgeable’
handelende actor zich een weg kan banen binnen de bestaande structuren (wet- en
regelgeving, sociale omgeving, financiering) en zodoende deze structuren kan beïnvloeden,
zodat deze geen drempel meer vormen voor het starten van een activiteit.
De bestaande situatie zal uiteindelijk moeten resulteren in een nieuwe situatie waarbij er
sprake is van hergebruik. Hiervoor zal de ondernemer een visie of ideaalvoorstelling moeten
hebben waarbij hij beschikt over kennis (sociale vaardigheden, methoden en procedures).
Beschikt een ondernemer over deze eigenschappen dan zal de kans tot succes aanzienlijk
vergroot worden. Een aantal competenties zijn doorzettingsvermogen, creativiteit, motivatie,
vakkennis en organisatietalent. De ondernemer als handelende actor zal hiermee beter gebruik
kunnen maken van bestaande structuren, of anderzijds mogelijkheden zien om deze te
veranderen.
Veranderingen in de maatschappij kunnen een marktidee opleveren, waarbij het
belangrijk is om het idee te concretiseren in een ondernemingsplan. Hierdoor wordt het idee
uitgewerkt en kunnen er verdere beslissingen worden genomen. Het schrijven van een
ondernemingsplan draagt daarnaast bij aan een hogere mate van kans tot succes. Van de
ondernemingen die niet slagen om de bedrijfsactiviteit op te zetten is 50% veroorzaakt door een
gebrek aan marktinzicht.
Het reeds in bezit hebben van hulpbronnen zoals gebouwen, financiën, grond, kennis,
sociaal netwerk en andere competenties kan ertoe bijdragen dat de ondernemer een goede
uitgangspositie heeft om de bedrijfsactiviteit te starten. Het is namelijk gebleken dat het
bestaande agrarische bedrijf kan faciliteren bij de mogelijkheden tot uitbreiding van activiteiten,
door de aanwezigheid van al bestaande gebouwen, machines, vakmanschap,
ondernemerschap, netwerken en financieringsmogelijkheden. Hierdoor is een gefaseerde
ontwikkeling mogelijk geworden, waardoor men beschikt over de benodigde ‘lange adem’ om
activiteiten te kunnen ontplooien.
Een ‘nieuwe’ ondernemer daarentegen heeft veelal niet de beschikking over dergelijke
hulpbronnen waarbij het vaak lastiger zal zijn om een bedrijfsactiviteit op te kunnen zetten.
Daarnaast hebben ondernemers, welke vanuit een positieve achtergrond het bedrijf
starten, meer kans op succes. Het is dus belangrijk dat de ondernemer een activiteit opzet waar
hij achterstaat. Hij moet dit niet doen uit puur economische redenen maar uit passie. De sociale
omgeving is daarnaast ook belangrijk, waarbij de aanwezigheid van een sociaal netwerk, met de
juiste personen die al kennis hebben op het vlak van ondernemerschap, stimulerend kan
werken. Het is daarnaast verstandig om familie op de hoogte te brengen van de plannen en ze
te enthousiasmeren.
Het blijkt dat vrouwen veelal een belangrijke rol spelen bij het opzetten van ‘nieuwe’
activiteiten in een voormalig agrarisch bedrijfsgebouw. Hierbij kan verworven expertise ingezet
worden, opgedaan uit opleidingen of bij voormalige werkgevers. Ze spelen hierbij in op de vraag
van de maatschappij naar een multifunctioneel platteland dat verschillende behoeften kan
vervullen (voedsel, recreatie, wonen), en zetten daarbij bestaande hulpbronnen op een nieuwe
manier in. De van origine kleinschalige hobbymatige activiteit professionaliseert veelal
geleidelijk en kan uiteindelijk resulteren in een volwaardige bedrijfstak.
Voor de financiering van de activiteit moet vaak een bank worden benaderd waarbij
verschillende vormen van krediet mogelijk zijn. Veel banken zullen echter een marketingplan
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eisen om zodoende de levensvatbaarheid van de nieuwe onderneming te toetsen, en zodoende
het risico minimaliseren. Banken zullen echter vaak pas overgaan tot het lenen van geld als de
benodigde vergunningen en procedures afgerond zijn. Het hebben van een onderpand kan
betekenen dat de ondernemer een betere machtspositie heeft en zodoende meer geld kan
lenen. Het is overigens belangrijk om onderhandelingen met de financiële instelling zo effectief
mogelijk te voeren, waarbij een bancaire instelling met expertise van de toekomstige branche,
een voordeel kan zijn. In het kader van hergebruik kan er daarom de voorkeur worden gegeven
om zaken te doen met een adviseur gericht op het MKB en niet een agrarisch financieel
adviseur.
Het verkrijgen van subsidies is geen garantie en wordt door ondernemers als
ingewikkeld, beperkt en stroperig ervaren. Het bekijken van mogelijkheden is daarnaast aan te
raden.
Wet- en regelgeving wordt vaak als een hindernis gezien bij het realiseren van nieuwe
activiteiten. Het soort en de schaal van de activiteit, en de omgeving waar deze gerealiseerd
wordt, bepalen in grote mate welke procedures vanuit de overheid verplicht zijn. Een
functieverbreding is relatief simpel qua procedures en veelal worden deze activiteiten gedoogd.
Een functieverandering daarentegen zal vaak de nodige procedurele inspanningen vereisen. De
ondernemer zal vaak te maken krijgen met de WRO, waarbij de meest gehanteerde procedure
artikel 19 WRO is. Daarnaast kunnen andere vergunningen vereist worden zoals monumenten-,
horeca-, gebruiks-, aanleg-, bouw- en milieuvergunning. Er kan gesteld worden dat hoe meer de
activiteit afwijkt van de huidige situatie des te meer inspanningen qua procedures vereist
worden.
Ook nabijgelegen bedrijven kunnen zorgen dat ontwikkelingen onmogelijk of moeilijk te
realiseren zijn in het kader van de Wet geurhinder en Veehouderij. Het is echter wel het geval
dat deze nieuwe wetgeving meer kansen biedt voor toekomstige ontwikkelingen omdat
gemeenten bevoegd zijn een eigen normering op te stellen. Daarnaast kunnen bezwaarschriften
de toekomstige activiteit ernstig belemmeren of vertragen.
Het doorlopen van procedures kost veel tijd omdat de doorlooptijden bij de
overheidsinstanties erg ruim zijn. Des te meer procedures doorlopen dienen te worden des te
langer de doorlooptijd zal zijn. De ondernemer moet hier rekening mee houden. Ook
vooronderzoeken en het betalen van leges kunnen ondernemers ontmoedigen.
Het slagen of niet slagen van de ontwikkelingen tot hergebruik is ondermeer afhankelijk
van diverse actoren in de directe of indirecte omgeving. Hierbij is het van groot belang om
ondersteuning en goedkeuring te krijgen van familieleden, omwonenden, overheden,
belangenorganisaties, actiegroepen en andere actoren. Het bieden van transparantie en een
open houding over de toekomstige plannen kunnen hierin bijdragen. Het is daarom belangrijk
dat de actoren een positieve houding ten aanzien van hergebruik hebben wil er geen vertraging
of mislukking optreden. Dit kan door duidelijk te maken wat de meerwaarde van de nieuwe
activiteit kan zijn. Hierbij dient de ondernemer gebruik te maken van competenties om zodoende
het proces positief te beïnvloeden. Door het creëren van een betrokkenheid van actoren bij het
plan zal er meer draagvlak zijn en daardoor eerder uitvoerbaar. De sociale omgeving kan in
deze zin dienen als hulpbron bij de realisatie van een nieuwe activiteit in een VAB.

8.2 l Eindconclusie
In deze paragraaf zal worden getracht een antwoord te geven op de centrale vraagstelling:
In welke mate spelen de succes- en faalfactoren een rol bij het proces van hergebruik van
voormalige agrarische bedrijfsgebouwen, en welke invloed kan de ondernemer op dit proces
uitoefenen?
De ondernemer dient gezien te worden als een handelingsbekwame actor welke middels een
visie en kennis (knowledgeability) de bestaande situatie (reflexief) wil ombuigen naar een
nieuwe situatie waarbij voormalige agrarische bedrijfsgebouwen worden hergebruikt. Hiervoor
dient de ondernemer gebruik te maken en rekening te houden met bestaande structuren welke
zowel hergebruik mogelijk kunnen maken (enabling) en kunnen tegenwerken (constraining).
Structuren kunnen zodoende sancties opleggen (b.v. wet- en regelgeving), dienen als hulpbron
(kapitaal, kennis, sociaal netwerk, grond en aanwezige gebouwen), en hebben een ‘zin-context’
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welke wordt gedeeld door een bepaalde gemeenschap van actoren. Het is dus belangrijk dat de
ondernemer gebruik maakt van de aanwezige structuren zoals hulpbronnen (grond, gebouwen,
kapitaal, sociaal netwerk, financiën) waardoor deze meer macht krijgt om het plan door te
kunnen voeren. Daarnaast dient de omgeving draagvlak te hebben voor het plan en zodoende
de meerwaarde in te zien. De ondernemer dient daarnaast rekening te houden met de
bestaande normen waarbij ze niet alleen maar als belemmerend hoeven te werken maar ook
scheppend.
Concluderend kan gesteld worden dat de ondernemer als handelend actor gebruik dient
te maken van de aanwezige structuren, maar aan de andere kant deze structuren in zijn eigen
voordeel probeert te beïnvloeden, waarbij de kans tot succes aanzienlijk vergroot wordt.
In welke mate deze structuren bijdragen aan (de afwezigheid van) belemmeringen rondom het
proces van hergebruik is verschillend per situatie en tijd-context afhankelijk.

8.3 l Aanbevelingen
Overheid
Het hergebruik van VAB’s vereist, afhankelijk van de aard en schaal van de activiteit, een groot
aantal procedures, waarmee een groot aantal afdelingen binnen de gemeente actief zijn;
(bouwvergunning, horecavergunning, verevening, gebruiksvergunning, monumentenvergunning,
verevening en subsidiemogelijkheden). Het zou daarom een uitkomst kunnen zijn om een
methodiek te ontwikkelen waarmee de aanvragen tot hergebruik efficiënter aangepakt zouden
kunnen worden, waarmee de regeldruk wordt teruggevoerd en de ondernemer minder ‘loketten’
hoeft af te gaan.
Een andere aanbeveling is om de verouderde bestemmingsplannen te vervangen door
nieuwe plannen welke aangepast zijn aan de huidige landbouwstructuur. Wellicht kunnen in
deze bestemmingsplannen hergebruiksvormen worden opgenomen, zodat hier geen procedures
meer voor nodig zijn, en een simplificatie optreedt voor de ondernemers met de intentie tot
hergebruik. Er dient uiteraard wel rekening gehouden te worden met de toekomstige
ontwikkelingen en kwaliteiten van het betreffende gebied. Door het creëren van zoneringen (zie
Reconstructiewet paragraaf 6.1) kan er daarnaast een koppeling gemaakt worden met de
nieuwe stanknormeringen waarmee de gemeente gewenste ontwikkelingen kan sturen. Het is
belangrijk dat de overheid een duidelijke visie gaat ontwikkelingen omtrent het hergebruiken van
VAB’s welke aansluit op de huidige plattelandsstructuur.
Ondernemers
Ondernemers dienen actief te participeren in het proces van hergebruik, waarbij ze zelf een
grote invloed kunnen uitoefenen middels het hanteren van een aantal competenties en
vaardigheden. Ze dienen daarnaast goed te overwegen welk idee ze willen gaan uitwerken tot
een (volwaardige) bedrijfsactiviteit. Hierbij dienen ze de bestaande hulpbronnen (kennis,
kapitaal en gebouwen) in ogenschouw te nemen en zo mogelijk te gebruiken.
Voordat de bedrijfsactiviteit gestart kan worden is het belangrijk om te bekijken of er een markt
voor het product is of dat er een markt gecreëerd kan worden. Middels marktonderzoek kan dit
onderzocht worden, waardoor er al een aantal onzekerheden worden geminimaliseerd.
Vervolgens dient er een vorm van financiering gezocht te worden en dient men gebruik te
maken van de bestaande hulpbronnen. Het proces rondom hergebruik kan naar gelang de
ambities en het soort activiteit een moeizame weg zijn, waarbij geduld, doorzettingsvermogen,
visie, creativiteit en andere competenties noodzakelijk zijn. Daarnaast zal het inwinnen van
advies van derden noodzakelijk zijn en bijdragen aan progressie in de startfase van het opzetten
van een nieuwe activiteit.
Financiële instellingen
Initiatieven op het vlak van hergebruik kunnen zeer vernieuwend zijn zodat het moeilijk is voor
medewerkers van banken om af te wegen in hoeverre er risico’s worden gelopen. Vaak zullen
agrarische adviseurs bij de financiering participeren. Zij hebben vaak een geheel andere
expertise namelijk op primair agrarisch vlak. Het is daarom aan te raden dat bij de aanvraag van
financiering bij nieuwe en ambitieuze initiatieven, adviseurs participeren welke meer gericht zijn
op het Midden- en Kleinbedrijf.
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Bijlage 1. Respondenten en interviewvragen
Deze bijlage bevat een respondentenlijst en de gehanteerde interviewvragen.
Respondenten ondernemers
Ria Joosten catering & Culinair Educatiecentrum Limburg,
dhr. F. Joosten, 30 november 2006, Neer.
Zorgboerderij ‘Hoeve de Koalder’,
mevr. M. Venner, 17 januari 2007, Baexem.
Natuurgeneeskundig educatiecentrum ‘Hoeve de Schoor’
dhr. P. Kusters, 30 januari 2007, Baexem.
Caravan- en botenstalling,
dhr. Timmersmans, 10 januari 2007, Baexem.
Wijn- en Golfdomein Kapèlkeshof
dhr. Beumers, 12 december 2006, Grashoek.
Respondenten overheidsambtenaren
Gemeente Leudal, dhr. Goertz, beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening,
15 november 2006 en 1 december 2006, Roggel.
Gemeente Leudal, mevr. P. Leunissen, beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening,
25 januari 2007, Roggel.
Gemeente Helden, dhr. P. Maessen, beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening,
11 januari 2007, Helden.
Provincie Limburg, dhr. Paulussen, Rayonplanoloog Midden-Limburg
12 januari 2007 (telefonisch interview).
Respondent financiële instelling
Rabobank Leudal, dhr. Metsemakers, accountmanager Agri & Food,
14 november 2006, Heythuysen.
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Interview ondernemers over hergebruik agrarische bedrijfsgebouwen
Geïnterviewde:………………………………………………………………………………..
Functie:…………………………………………………………………………………………
Instelling:……………………………………………………………………………………….
Algemeen
1. Wat voor activiteit oefent u tegenwoordig uit? Gaat het hier om een nevenactiviteit of een
hoofdactiviteit?
2. Welke aanleiding was er voor u om te starten met andere activiteiten dan de oorspronkelijke
activiteit?
3. Hoe bent u te werk gegaan bij het opzetten van de verbrede tak?
4. Kunt u globaal beschrijven hoe het proces van functieverandering of functieverbreding
verlopen is?
Wetgeving en procedures
5. Hoe ging de aanvraag van vergunningen en het doorlopen van procedures?
Welke vergunningen heeft u moeten aanvragen? Welke procedures diende doorlopen te
worden?
6. Wat was de doorlooptijd, waren er nog andere hindernissen of knelpunten op dit gebied?
7. Hoe is het gesteld met de milieuvergunning (stankwetgeving) en nieuwe initiatieven in het
buitengebied? Zijn deze tegenstrijdig of kan bijvoorbeeld de gemeente voor maatwerk
(oplossingen) zorgen?
8. Hoe hebt u de financiering geregeld? Diende er een ondernemingsplan opgesteld te
worden? Hebt u subsidies kunnen aanvragen? Zo ja, was dit complex?
9. Zijn er nog andere voorwaarden waaraan voldaan diende te worden? Archeologisch
onderzoek, geluidsonderzoek etc.
10. Hebt u aan verevening moeten doen?
Ondernemersschap
11. Aan welke kwaliteiten moet een ondernemer volgens u voldoen om een plan tot een succes
te maken?
12. Welke rol speelt de familie bij de ontwikkeling van een nieuwe activiteit?
13. Hebt u aan vooronderzoek gedaan voordat u startte met de activiteiten?
14. Hebt u de expertise van derden moeten inschakelen? Zo ja, in welk stadium heeft u dit
gedaan?
Overige
15. Welke rol heeft de omgeving gespeeld binnen het proces van hergebruik? Zijn door derden
bepaalde vertragingen opgetreden (bezwaarschriften of andere procedures)?
16. Hebt u nog aanbevelingen of tips voor ondernemers met nieuwe initiatieven?
17. Hebt u nog suggesties hoe het proces van hergebruik verbeterd of efficiënter geregeld kan
worden?
18. Als laatste, wat zijn nog overige belangrijke knelpunten of hindernissen die u bent
tegengekomen in het proces, en wat verliep juist soepel?
BEDANKT VOOR UW MEDEWERKING!!
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Interviewvragen Ruimtelijke Ordening en hergebruik agrarische
bedrijfsgebouwen
Geïnterviewde:………………………………………………………………………………..
Functie:…………………………………………………………………………………………
Instelling:……………………………………………………………………………………….

1.

Welke procedures worden toegepast bij een nevenactiviteit? Hoe wordt afgewogen
welke procedure het meest geschikt is en hoe is het bijvoorbeeld geregeld bij de
ontwikkeling van agro-toerisme?

2.

Welke procedures worden toegepast bij een hoofdactiviteit? Hoe wordt afgewogen welke
procedure het meest geschikt is?

3.

Wanneer worden activiteiten gedoogd?

4.

Hoe wordt de omvang van de activiteit bepaald? Hoe groot mag een nevenactiviteit zijn
en hoe groot een hoofdactiviteit? Waar ligt het breekpunt om bedrijven op een
industrieterrein te plaatsen i.p.v. op het platteland?

5.

Hoe verloopt een proces van aanvraag tot goedkeuring, zowel bij nevenactiviteiten als
hoofdactiviteiten?

6.

Wat is de doorlooptijd van de procedures en aanvraag van vergunningen?

7.

Hoe zit het met de stankwetgeving en de belemmeringen die hierdoor kunnen ontstaan
bij het ontwikkelen van nieuwe initiatieven, zoals verblijfsrecreatie, boerderijwinkels etc.?

8.

Worden beslissingen om plannen al dan niet door te laten gaan beïnvloed door het
Reconstructieplan, en zo ja op welke manier dan?

9.

Wat is de rol van de provincie als het gaat om procedures?

10.

Bestaat er nog een sloopregeling / Ruimte-voor-Ruimte-regeling?

BEDANKT VOOR UW MEDEWERKING!!
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Interviewvragen financiering hergebruik agrarische bedrijfsgebouwen
Geïnterviewde:………………………………………………………………………………..
Functie:…………………………………………………………………………………………
Instelling:……………………………………………………………………………………….
1.

Welke financieringsvormen zijn er mogelijk op het gebied van hergebruik van agrarische
gebouwen? Zijn er subsidies mogelijk?

2.

Welke eisen worden gesteld als het gaat om kredietverstrekking voor
bedrijven? Dient er een marketingplan/ondernemingsplan geschreven te
worden?

3.

Welke rol vervult de Rabobank in de beginfase van startende ondernemers, en in
hoeverre wordt ondersteuning geboden in deze fase? Is de rol van de Rabobank in de
loop der jaren veranderd als financiële instelling?

4.

Hoe kunnen onzekerheden in bijvoorbeeld de markt geminimaliseerd worden? Zijn er
nog meer onzekerheden die kunnen ontstaan bij het opzetten van een verbrede tak?

5.

Welke rol dient de ondernemer zelf te vervullen als het gaat om ‘goed’
ondernemerschap?

6.

Wat ligt volgens u ten grondslag aan het ‘mislukken’ van relatief nieuwe ondernemingen?

7.

Waar liggen volgens u nog kansen op het gebied van verbrede landbouw, en waar zijn
momenteel bedreigingen waarneembaar?

8.

Wat voor rol hebben familieleden bij de ontwikkeling van nieuwe ideeën in de verbrede
landbouw?

BEDANKT VOOR UW MEDEWERKING!!

90

Hergebruik voormalige agrarische bedrijfsgebouwen - Een verkenning van de succes- en faalfactoren

Bijlage 2. Provinciaal beleid
In deze bijlage zal het beleid van een drietal provincies; Limburg, Noord-Brabant en Gelderland,
gericht op het ontwikkelen van nieuwe activiteiten in een voormalige agrarisch bedrijfsgebouw,
aan bod komen.
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VAB-beleid Provincie Limburg23
Door het beëindigen van de bedrijfsvoering zullen agrarische gebouwen leeg komen te staan, of
een andere functie krijgen. Om te voorkomen dat gebouwen langdurig leegstaan en
verpauperen, hebben provincies de mogelijkheid om, naast hergebruik, deze gebouwen te
slopen en in ruil daarvoor woningen te bouwen (‘ruimte voor ruimte’-regeling). In de
onderstaande tekst is het beleid van de provincie Limburg omtrent VAB’s beschreven.
Nieuwe economische dragers in het buitengebied
Voor de regeling van bedrijven zonder functionele binding aan het buitengebied geldt het POL
(Provinciaal Omgevingsplan Limburg) als toetsingskader.
Deze nieuwe economische dragers binnen het landelijk gebied zijn mogelijk:
• Alleen in vrijkomende bebouwing.
• Mits zij bijdragen aan de kwaliteit van het landschap.
Waar het gaat om vrijkomende agrarische bebouwing (VAB’s) gaat de voorkeur uit naar
hervestiging van de agrarische functie. Toch kan ook hergebruik ten behoeve van een andere
functie plaatsvinden. Criteria zijn dat de nieuwe functie bestaande waarden niet aantast, geen
belemmeringen oplevert voor nabijgelegen functies, en de bouwmassa niet toeneemt.
Aanvullende regels
Vestiging van nieuwe economische dragers, of wonen in vrijkomende (agrarische of niet agrarische) bebouwing is toegestaan, mits hierbij sprake is van kwaliteitsverbetering,
bijvoorbeeld door landschappelijke verbetering en afname van het bouwvolume. Onder deze
laatste voorwaarde is eveneens herbouw van (delen van) het complex mogelijk.
Woningbouw is alleen toegestaan in de hoofdbebouwing; het hoofdgebouw is het gebouw
waarvan de bedrijfswoning architectonisch/(steden)bouwkundig gezien deel uit maakt (veelal bij
carré - of langgevel boerderijen). (zie ook hiervoor lijst artikel 19 lid 2, Ad A lid 1 onder i.)
Uitbreiding van bestaande bedrijven, die niet verplaatst kunnen worden, is alleen mogelijk mits
daar tegenprestaties tegenover staan in de zin van verbetering van de omgevingskwaliteiten.
Bij de vestiging van nieuwe economische dragers in vrijkomende bebouwing is niet de
vigerende bestemming maatgevend, maar een gebiedsgerichte benadering van de aard en
mogelijkheden van het complex in relatie tot de omgeving.
Hergebruik
Een aantal richtlijnen voor hergebruik staan hieronder weergegeven:
• De niet-agrarische activiteiten moeten qua aard en omvang bij de specifieke kwaliteit en
schaal van de omgeving passen en plaatsvinden bij een functionerend agrarisch bedrijf.
• Alleen aan de agrarische hoofdfunctie ondergeschikte niet-agrarische activiteiten zijn
toegestaan. Indien de niet-agrarische activiteiten niet meer ondergeschikt zijn of de
agrarische activiteiten beëindigd zijn, dan is er geen sprake meer van een functionerend
agrarisch bedrijf (juridisch/bestemmingsplantechnisch) en dient het bedrijf een passende
niet-agrarische bestemming te krijgen op grond van het beleid voor nieuwe economische
dragers.
• De activiteiten vinden in beginsel plaats in de bestaande bebouwing. Indien aantoonbaar
is dat voor de niet agrarische activiteiten nieuwe bebouwing noodzakelijk is dan vindt er
een afweging plaats via de BOM+-regeling.
• De activiteiten leiden infrastructureel niet tot onevenredige verkeersoverlast en zijn
infrastructureel en landschappelijk goed inpasbaar.
• De activiteiten mogen geen hinder of belemmeringen veroorzaken voor omliggende
bedrijven of woningen.
23

(Bron: Handreiking ruimtelijke ontwikkeling Limburg, 2007, Maastricht,
www.limburg.nl/upload/pdf/handreiking_ruimtelijke_ontwikkeling.pdf, 13-06-2006).
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•

Horeca-activiteiten en detailhandelsactiviteiten (boerderijwinkels) zijn toegestaan, mits
ondergeschikt aan de agrarische functie (zie ook POL-aanvulling diensten en locaties).

Agrarische hulp- en nevenbedrijven
Dit soort bedrijven zoals loonbedrijven dienen te voldoen aan de volgende richtlijnen:
• Vestiging moet bij voorkeur plaatsvinden in vrijkomende agrarische bebouwing.
• Deze bedrijven horen alleen in het buitengebied thuis, indien ze een duidelijke functie
vervullen voor de ter plaatse aanwezige agrarische bedrijven.
• In de wijzigingsbevoegdheid worden deze, en de andere af te wegen belangen,
neergelegd.
• Om onnodige verstening en versnippering van het buitengebied tegen te gaan moet in
de aanvraag tot uitdrukking komen welk onderzoek heeft plaatsgevonden naar mogelijk
hergebruik van agrarische bebouwing, en wat daarvan het resultaat is.
Wonen
De richtlijnen voor het oprichten van een woning zijn als volgt:
• Splitsing van de woning in twee of meer zelfstandige woningen is niet toegestaan, tenzij
dit plaatsvindt binnen bestaande bebouwing. Splitsing in combinatie met uitbreiding is
derhalve niet toegestaan.
• Vervangende nieuwbouw aan of bij dezelfde woning is mogelijk, mits dit een
kwaliteitsverbetering inhoudt en een aanzienlijke reductie van omvang.
• Gemeenten zorgen ervoor dat hiertoe een zorgvuldige en handhaafbare regeling in het
bestemmingsplan is opgenomen, die erop toeziet dat de woning en de bijgebouwen, qua
omvang en verschijningsvorm, passen bij de aard en kwaliteit van de bebouwde en
onbebouwde omgeving.
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VAB-beleid Provincie Noord-Brabant24
Tegenwoordig is het mogelijk om VAB’s te hergebruiken voor een ruimer scala aan functies,
waaronder ook niet-agrarische functies zoals wonen, recreatieve voorzieningen, dienst- of
zorgverlenende functies en bedrijvigheid. Mogelijkheden tot hergebruik dienen echter per
gebouw getoetst te worden.
De diversiteit aan (her)gebruiksmogelijkheden wordt mede bepaald door de ligging van
de VAB en de aard en kwaliteit van de omgeving. Zo worden de mogelijkheden tot hergebruik in
de overgangsgebieden tussen de dorpskom en het buitengebied (kernrandzone), en in en rond
andere bebouwingsconcentraties verruimd. In deze gebieden zijn meer mogelijkheden dan
bijvoorbeeld in het open buitengebied.
Er zijn echter ook beperkingen tot hergebruik van VAB’s, bijvoorbeeld als het gesitueerd
is in de directe nabijheid van natuurgebieden of waardevolle landschappen. Een belangrijke
voorwaarde is dat alle vormen van hergebruik qua aard en schaal passen in de karakteristiek
van het gebied, en dat er een bijdrage wordt geleverd aan de verbetering van de ruimtelijke
kwaliteit.
Nevenfuncties
Een nevenfunctie dient, naast de hoofdfunctie van het agrarisch bedrijf, ook als zodanig te
worden uitgeoefend, en er dient daarom een passend maximum aan bebouwing opgenomen te
worden. Bij verbrede landbouw gaat het om een nevenfunctie die direct gerelateerd is aan de
agrarische bedrijfsvoering of die ten dienste staat van het bedrijf. Als het gaat om de verkoop
van ter plaatse vervaardigde producten is een maximum van circa 100 m² toegestaan.
Recreatieve voorzieningen
Recreatie en toerisme kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid van een
gebied, daarom wordt hergebruik van VAB’s voor recreatieve voorzieningen gestimuleerd. De
omvang en aard van de voorzieningen moeten echter wel in evenwicht zijn met de draagkracht
van het gebied. Ook mogen ze het agrarisch functioneren in de omgeving niet belemmeren en
dient het hergebruik een bijdrage te leveren aan de versterking van de landschappelijke
kwaliteiten van het gebied. De reconstructie- en gebiedsplannen geven een regionale visie op
de gewenste en meest kansrijke toeristisch recreatieve ontwikkeling in het gebied.
Opslag
Het is toegestaan om VAB’s te hergebruiken als opslagruimte voor statische goederen, zoals
(antieke) auto’s, boten en caravans. Daarvoor gelden diverse randvoorwaarden. Zo mag er
geen afbreuk worden gedaan aan de natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische
waarden van het gebied, de opslagruimte mag niet groter zijn dan 1000 m² en het hergebruik
moet gepaard gaan met een ruimtelijke verbetering van de situatie.
Paardenhouderijen
Paardenhouderijen kennen een grote verscheidenheid aan bedrijfsvormen, onder andere
paardenfokkerijen (ofwel stoeterijen), maneges en pensions. Ze hebben met elkaar gemeen dat
er een bepaalde mate van grondgebondenheid vereist is. Ze verschillen van elkaar door de
omvang van de bebouwing en de publieks- en verkeersaantrekkende werking. Door rekening te
houden met de onderscheidende kenmerken, is in de beleidsnota ‘Buitengebied in ontwikkeling’
een eenduidig beleid en regelgeving opgesteld voor alle paardenhouderijen. Voor uitbreiding
van bestaande paardenhouderijen gelden dezelfde regels als voor de nieuwvestiging ervan.
Cultuurhistorisch waardevolle gebouwen

24
(Bron: Beleidsnota, Buitengebied in ontwikkeling, 2004
www.brabant.nl/upload/documentatie/b/beleidsnota%20buitengebied%20in%20ontwikkeling.doc, 13-6-06).
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Cultuurhistorisch waardevolle en beeldbepalende gebouwen zijn belangrijke elementen in de
ruimtelijke kwaliteit en identiteit van het buitengebied. Om het behoud en onderhoud van deze
gebouwen te stimuleren wil de provincie ruim baan maken voor zinvolle vormen van hergebruik
van vrijkomende (bedrijfs)gebouwen met cultuurhistorische waarde. De woonfunctie kan in veel
gevallen een goede drager zijn voor het behoud van cultuurhistorisch waardevolle objecten. De
provincie streeft naar het beperken van burgerwoningen in het buitengebied. Echter, voor
gebouwen met cultuurhistorische of beeldbepalende waarden is het toegestaan om één, en in
sommige gevallen twee woningen binnen een (bedrijfs)gebouw te realiseren. Naast wonen is
een grote diversiteit van hergebruikfuncties denkbaar, mits deze passen in de ruimtelijke en
functionele karakteristiek van de omgeving.
Ruimtelijke kwaliteit
Belangrijke doelstelling van het beleid is dat de ruimtelijke kwaliteit wordt behouden en waar
mogelijk versterkt. Sanering van niet meer in gebruik zijnde agrarische opstallen, met
uitzondering van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing, heeft daarom prioriteit.
Een kwaliteitsslag kan onder meer behaald worden door het stimuleren van economische
functies op het platteland die tevens zorgen voor een duurzaam beheer en behoud van
gebiedseigen kwaliteiten en passen bij de functies (landbouw, natuur, landschap en recreatie)
van het landelijke gebied.
In het algemeen zullen er in kernrandzones meer mogelijkheden zijn voor het toelaten
van meer stedelijk gerichte functies, zoals detailhandels-, maatschappelijke- en
zorgvoorzieningen in logische samenhang met stad en dorp. In solitaire
bebouwingsconcentraties zullen de mogelijkheden vaker toegespitst zijn op recreatieve functies
en daarop gerichte (kleinschalige) voorzieningen.
Het is gebleken dat het moeilijk is om vooraf grenzen te stellen aan de maximaal toelaatbare
oppervlakte voor bebouwing. De praktijk leert dat de behoefte aan bebouwing afhankelijk is van
de toe te laten functie. Van de gemeente wordt verwacht dat zij in de op te stellen visie
duidelijke grenzen stellen aan het toe te laten bouwvolume afhankelijk van de aard, schaal en
functie van het gebied. Hiervoor moeten randwoorden worden opgenomen.
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VAB-beleid Provincie Gelderland25
Vanwege ontwikkelingen in sectoren als land- en tuinbouw, zorg en defensie, verliezen in de
komende periode veel (vooral agrarische) gebouwen en bouwpercelen in het buitengebied hun
huidige functie, of hebben die functie al verloren. Ook zijn er agrariërs die hun agrarische
gebouwen voor een deel willen gebruiken voor niet-agrarische activiteiten.
Functieverandering van gebouwen in het buitengebied moet bijdragen aan een impuls
voor de leefbaarheid, vitaliteit en ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied en kan tegemoet
worden gekomen aan de aanwezige behoefte wonen en werken in het buitengebied, zonder
daarvoor extra bouwlocaties toe te voegen.
De provincie Gelderland wil bevorderen dat deze gebouwen op een goede wijze kunnen
worden (her)gebruikt. Een belangrijk uitgangspunt is, dat er door de initiatiefnemer voor de
functieverandering wordt bijgedragen aan de verbetering van de omgevingskwaliteit en publieke
functies van het buitengebied, gerelateerd aan de locatie waar functieverandering aan de orde
is.
De doelen van het provinciaal ruimtelijk beleid voor functieverandering van gebouwen in het
buitengebied zijn de volgende:
• Land- en tuinbouwbedrijven de mogelijkheid geven niet-agrarische nevenfuncties te
vervullen;
• De behoefte aan landelijk wonen, en in tweede instantie werken accommoderen in
vrijgekomen gebouwen in het landelijk gebied. Hiermee kan een impuls worden gegeven
aan de leefbaarheid en vitaliteit van het landelijk gebied;
• Niet-agrarische bedrijvigheid die gebonden is aan de kwaliteiten en de functies van het
buitengebied de ruimte bieden;
• Verbetering van de ruimtelijke kwaliteit door vrijgekomen gebouwen te hergebruiken en
door per bouwperceel waar functieverandering plaatsvindt de resterende vrijgekomen
gebouwen te slopen.
Functieverandering naar wonen
Wonen is een geschikte vorm van (her)gebruik van vrijgekomen gebouwen in het buitengebied.
De provincie verlangt ernaar dat gemeenten de regionale behoefte aan landelijk wonen in het
buitengebied in beginsel in vrijgekomen gebouwen in het buitengebied accommoderen.
Bij functieverandering kan hergebruik van de aanwezige gebouwen met meerdere
wooneenheden plaatsvinden en komen zoveel mogelijk in één gebouw, en hoogstens in twee
gebouwen die bij elkaar staan. Er wordt uitgegaan van een reductie van tenminste 50% van de
bebouwing (alle opstallen, exclusief de bedrijfswoning) per bestemmingswijziging. Het
resterende oppervlak kan hergebruikt worden voor wonen. De gebouwen die niet voor wonen en
/ of bijgebouw worden hergebruikt, dienen te worden gesloopt. Als hergebruik van de aanwezige
gebouwen voor wonen niet mogelijk is, kan na sloop van alle bedrijfsgebouwen vervangende
nieuwbouw plaatsvinden in de vorm van meerdere wooneenheden in één gebouw, met een
omvang van maximaal 50% van de gesloopte bebouwing. Bij uitvoering van de regeling ‘ Ruimte
voor Ruimte’ kan er bij complete bedrijfsbeëindiging sprake zijn van een vervangende woning
voor reeds gesloopte of te slopen bedrijfsgebouwen.
Functieverandering naar werken of woon-werkcombinaties
De provincie wil mogelijkheden bieden om functieverandering van vrijgekomen gebouwen in het
buitengebied naar kleinschalige vormen van niet-agrarische bedrijvigheid mogelijk te maken. Als
kleinschalige bedrijvigheid in het buitengebied op passende schaal van start gaat, kan de vraag
naar uitbreiding leiden tot een niet-passende omvang en impact. Voor niet-agrarische
bedrijvigheid geldt daarom een maximum van 500m² vloeroppervlak per locatie. De resterende
vrijgekomen gebouwen moeten worden gesloopt.
25

(Bron: Streekplan Gelderland, Kansen voor de regio’s, 2005, Arnhem
www.gelderland.nl/streekplan/vastgesteld%20streekplan%202005/PS413_Streekplantxt20050629.pdf, 5-7-2006).
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Bij een functieverandering geldt dat er geen detailhandel mogelijk is, (behalve van op het
bedrijf zelf gemaakte producten), dat er geen verkeersaantrekkende werking optreedt en dat
buitenopslag niet is toegestaan. Daarnaast staan gebiedsgebonden functies voorop in het
groenblauwe raamwerk zoals extensieve recreatie en natuurbeheer. Ook kleinschalige woonwerkcombinaties, zoals een kantoor in huis, kunnen inpasbaar zijn in het blauwgroene
raamwerk. Vervangende nieuwbouw is daarnaast niet mogelijk bij functieverandering naar
werken.
Gemeenten dienen de mogelijkheden, in relatie tot hun beleid voor lokale
bedrijventerreinen, de aard en type van bedrijvigheid in vrijgekomen gebouwen in het
buitengebied, uit te werken.
Nevenfuncties op bestaande agrarische bedrijven
Het is mogelijk om voor agrarische bedrijven in bestemmingsplannen te regelen dat bij recht
maximaal 25% van het bebouwde oppervlak, en tot een maximum van 350 m² van de
bedrijfsgebouwen, te gebruiken zijn voor niet-agrarische nevenfuncties. Een randvoorwaarde is
dat de nevenfunctie qua oppervlak en inkomensvorming ondergeschikt moet blijven aan de
hoofdfunctie. Ook hier geldt dat er geen detailhandel plaatsvindt anders dan agrarische
producten, geen aanzienlijke verkeersaantrekkende werking optreedt en dat buitenopslag niet is
toegestaan.
Belangrijke overige voorwaarden:
• Functieverandering is alleen van toepassing op fysiek bestaande, legale vrijgekomen (en
ook vrijkomende) gebouwen, die gesitueerd zijn in het buitengebied.
• De functieverandering van gebouwen wordt geëffectueerd door bestemmingswijziging
van het gehele voormalige perceel en verkleining van het bouwvlak.
• Met functieverandering van vrijgekomen gebouwen in het buitengebied mag de
bedrijfsontwikkeling van agrarische bedrijven in de omgeving niet belemmerd worden.
• Overtollige bebouwing wordt gesloopt met uitzondering van monumentale en
karakteristieke gebouwen.
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Bijlage 3. Hergebruik en procedures
Bij de aanvraag voor het hergebruiken van een of meerdere VAB’s dienen er veelal procedures
doorlopen te worden. Een uitzondering hierbij is als activiteiten door de gemeente gedoogd
worden. Een meldingsplicht is hier echter wel gewenst. Het soort en aantal procedures die
doorlopen dienen te worden is afhankelijk van het soort bedrijfsactiviteit en de omvang ervan.
Als men een aanvraag wil gaan doen is het belangrijk om aan te geven wat de aard en
de omvang van de te starten (niet-agrarische) (neven)activiteiten en het toekomstperspectief
van het bedrijf is. Daarnaast moet aangegeven worden in welke bestaande vrijgekomen
agrarische bebouwing de activiteiten uitgeoefend gaan worden, en eventueel welke opstallen
gesloopt worden en hoe het bedrijfsgebouw er van binnen en buiten uit komt te zien, waarbij
voldoende aandacht wordt besteed aan de landschappelijke inpassing. Naast de toetsing aan
deze voorwaarden, dient binnen de gemeentelijke organisatie op de verschillende afdelingen
het gebruikelijke advies te worden ingewonnen met betrekking tot milieu, landschap, verkeer,
monumenten, bouwen, brandweer etc..
Een verzoek tot hergebruik van vrijgekomen agrarische bebouwing in het buitengebied
dient daarnaast schriftelijk te worden ingediend en te worden gericht aan het college van
Burgemeester en Wethouders (www.helendoorn.nl, 24 november).

WRO Procedures
Er zijn diverse mogelijkheden om vormen van hergebruik juridisch mogelijk te maken en
juridisch in te kaderen. De mogelijkheden zijn:
1. Bij rechte toestaan binnen de bestemming.
2. Toepassen van ex. artikel 15 WRO.
3. Toepassen van ex. artikel 19 WRO.
4. Toepassen van ex. artikel 11 WRO.
5. Toepassen van ex. artikel 10 WRO.
6. Vaststellen van een geheel nieuw bestemmingsplan.
Bij rechte
De meest geringe vormen van hergebruik onder de bestaande bestemming zijn bij rechte
toegestaan. Dit is voornamelijk aan de orde indien het gaat om nevenfuncties bij een agrarisch
bedrijf tot een bepaalde omvang (Functies zoeken plaatsen zoeken functies, 2006; 26).
Artikel 15 WRO (Binnenplanse vrijstelling)
Juridisch kunnen bepaalde vormen van nevenactiviteiten gekoppeld worden aan een
binnenplanse vrijstellingsbevoegdheid. Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling
verlenen van de voorschriften van het bestemmingsplan, ten behoeve van het initiatief tot
hergebruik. Een aantal voorbeelden waarvoor de procedure in werking gezet kan worden zijn:
· Aan huis gebonden beroepen.
· Mogelijkheden van opslag.
· Detailhandel en bewerking van agrarische producten.
· "Bed and Breakfast".
· Natuurvoorlichting en educatie.
· Zorgboerderijen.
Er hoeft hierbij ook geen algemene verklaring van geen bezwaar aangevraagd te worden bij de
Gedeputeerde Staten. Hierdoor is het aannemelijk dat deze procedure een beperktere
doorlooptijd heeft dan de andere genoemde varianten.
Artikel 19 WRO (Vrijstelling bestemmingsplan)
De artikel 19-procedure wordt regelmatig toegepast bij herbestemming en functieverandering
van vrijkomende agrarische gebouwen. Met deze vrijstellingsprocedure kan sneller meegewerkt
worden aan een bepaald project dan wanneer eerst een herzieningsprocedure (ex. Art. 10)
doorlopen dient te worden.
In artikel 19 WRO worden 3 verschillende procedures onderscheiden:
1. Artikel 19 lid 3; voor vrij kleine projecten die bij wet zijn aangegeven.
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2. Artikel 19 lid 2; voor die projecten waarvan de provincie heeft aangegeven dat een
lichtere procedure geldt dan voor artikel 19 lid 1.
3. Artikel 19 lid 1; voor alle projecten die niet onder de vorige twee vallen.
Het is dus afhankelijk van de aard en omvang welke exacte procedure binnen artikel 19 gestart
dient te worden. De Gedeputeerde Staten dienen een algemene verklaring van geen bezwaar af
te geven aan de gemeenten voordat er een daadwerkelijke herbestemming kan gaan
plaatsvinden. Dit geldt niet voor lid 3 waarbij de gemeente bevoegd is om de procedure
zelfstandig af te handelen en dus geen algemene verklaring van geen bezwaar bij de provincie
aangevraagd hoeft te worden en de doorlooptijd aanzienlijk wordt verkort
(www.bestemmingsplan.nl, 21 december 2006).
Artikel 11 WRO (Wijzigingsbevoegdheid)
Als er sprake is van een wijziging van de functie tot een bepaalde omvang en er geen sprake is
van een nevenactiviteit maar een hoofdactiviteit kan dit worden geregeld met een
wijzigingsbevoegdheid ex artikel 11 WRO. Deze in het bestemmingsplan aan burgemeester en
wethouders toegekende bevoegdheid maakt het mogelijk een bestemming onder voorwaarden
te wijzigen.
Artikel 10 WRO (Herziening)
Als er een ontwikkeling mogelijk gemaakt dient te worden, welke niet volgens het geldende
bestemmingsplan mogelijk is, kan er gekozen worden voor een herziening van het
bestemmingsplan. Dit plan vereist echter een provinciale goedkeuring en wordt in de regel niet
snel toegepast als procedure.
Vaststellen van een geheel nieuw bestemmingsplan
Hierbij wordt er een geheel nieuw bestemmingsplan opgesteld als het oude bestemmingsplan
niet meer voldoet aan de bestaande situatie. De gemeente is dit na een termijn van 20 jaar ook
verplicht en dient er een nieuw bestemmingsplan opgesteld te worden. In dit nieuwe
bestemmingsplan kunnen vormen van hergebruik worden opgenomen die reeds voor
hergebruik gebruikt worden, en door de gemeente als het ware gedoogd zijn in de loop der tijd.

Diverse vergunningen
Naast de procedures die veelal in het kader van de WRO doorlopen dienen te worden zijn er,
afhankelijk van de op te richten activiteit, nog aanvullende vergunningen nodig. Hieronder een
overzicht van mogelijke vergunningen.
Milieuvergunning
Als er een functiewijziging plaatsvindt waarbij een bouwwerk wordt opgericht of verbouwd voor
een bedrijfsmatige activiteit dient de "oude" milieuvergunning ingetrokken te worden en dient de
nieuwe situatie "vergund" te worden middels een vergunning of een melding in het kader van de
Wet Milieubeheer. (www.helden.nl , 7 december 2006). Het gaat bij hergebruik van agrarische
gebouwen om een verandering die gaat plaatsvinden binnen het bedrijf door de exploitatie van
een nieuwe activiteit. Omdat de Wet milieubeheer een zogenaamde 'actualisatieplicht' kent zal
een melding of een nieuwe vergunning aanvragen voor de hand liggen. Periodiek wordt dan
bekeken of de geldende vergunning nog wel overeenkomt met de actuele bedrijfssituatie. Als
dat niet het geval is kan de gemeente de ondernemer verzoeken een nieuwe vergunning aan te
vragen. Veranderingen, die buiten de geldende vergunning gaan, maar die geen
onaanvaardbare milieueffecten met zich brengen, kunnen tegenwoordig met een melding
worden afgedaan. Voor gedetailleerdere informatie betreffende de aanvraag van een
milieuvergunning danwel melding kan de volgende link worden geraadpleegd;
(www.kvk.nl/artikel/artikel.asp?artikelID=39522).
Een bouwvergunning wordt pas afgegeven als op de milieuvergunningaanvraag is
beslist. Het kan ook zijn dat er een milieuvergunning vereist wordt zonder dat een
bouwvergunning nodig is; bijvoorbeeld als de opstal waarin de nieuwe activiteit gaat
plaatsvinden al aanwezig is. (www.bestemmingsplan.nl, 28 december 2006). De gemeente is
verplicht de melding te publiceren en binnen zes weken te laten weten of de melding wordt
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geaccepteerd. (www.kvk.nl 8 januari 2007). De procedure om een geheel nieuwe vergunning te
krijgen duurt echter langer en kan circa 26 weken in beslag nemen. Een melding is daarom
aanzienlijk korter en efficiënter.
Het dient aanbevolen te worden om met de gemeente te overleggen in welke mate de
milieuvergunning aangepast dient te worden omdat in sommige gevallen van nevenactiviteiten
de huidige milieuvergunning gehandhaafd kan blijven met een kleine aanpassing, verkregen via
een melding in het kader van de Wet Milieubeheer.
Monumentenvergunning
Als een agrarisch gebouw verbouwd gaat worden, met als doel nieuwe activiteiten te ontplooien,
moet voor de bouwvergunningaanvraag eerst bekeken worden of het een monumentaal of
karakteristiek gebouw betreft, of dat het gebouw onderdeel uitmaakt van een bijzonder stads- of
dorpsgezicht met hoge cultuurhistorische waarden. In de Monumentenwet 1988 zijn
voorschriften voor het “wijzigen, verstoren, afbreken of verplaatsen” van een beschermd
monument opgenomen, welke inhouden dat er niets aan het monument mag worden veranderd
zonder voorafgaande monumentenvergunning. Bouw- en verbouwwerkzaamheden, of normaal
onderhoud aan een monument of in een beschermd stads- of dorpgezicht, zijn daarom altijd
bouwvergunningplichtig26
Rijks- en gemeentelijke monumenten
Er wordt bij de bescherming van monumenten een onderscheid gemaakt tussen
Rijksmonumenten en gemeentelijk beschermde monumenten. Rijksmonumenten kunnen
wegens hun bouw- en cultuurhistorische en esthetische betekenis worden beschermd volgens
de Monumentenwet 1988 en heeft betrekking op de monumentale waarden van het gebouw. De
bedoeling van deze bescherming is het behoud en instandhouding van de monumentale
waarden van het object. Dit kan het geval zijn voor een gebouw als geheel, maar het is ook
mogelijk dat het gebouw de monumentenstatus heeft gekregen vanwege enkele specifieke
onderdelen van het monument, zoals de aanwezigheid van een bijzonder stucwerk.
Gemeentelijke monumenten kunnen, middels een besluit van het college van Burgemeester en
Wethouders, een wettelijke bescherming krijgen door ze op te nemen in een Gemeentelijke
Monumentenverordening.
Aanvraag
Zowel de Rijksmonumenten als gemeentelijke monumenten zijn geregistreerd in
Monumentenregisters, waarbij van elk monument onder meer het adres, de kadastrale
gegevens en belangrijke kenmerken van het monument staan vermeld en gebruikt kunnen
worden bij het beoordelen van (ver)bouwplannen. De afweging voor een
monumentenvergunning vindt daarom meestal plaats op basis van een afgerond bouwplan.
Gemeenten met een gemeentelijke monumentenverordening en een
monumentencommissie zijn bevoegd om zelf een monumentenvergunning te verlenen. Dit doen
de gemeenten op basis van adviezen van een aantal partijen zoals de (eigen) gemeentelijke
monumentencommissie. Bovendien brengt de RACM (Rijksdienst voor archeologie,
cultuurhistorie en monumenten) over het ingediende bouwplan advies uit aan het College van B
& W. Indien een monument buiten de bebouwde kom ligt, dan is ook nog advies vereist van de
provincie (Gedeputeerde Staten). De adviestermijn voor de gebouwde monumenten bedraagt
twee maanden na verzending van het afschrift van de aanvraag. Vanaf de aanvraag tot een
besluit kan er een maximum doorlooptijd van 6 maanden worden bereikt.
Bij de gemeenten, zonder een eigen monumentenverordening, fungeert de gemeente als loket
en beslist de minister van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) over de
monumentenvergunning (www.sam-limburg.nl/informatie.aspx?id=12, 29 januari 2007).
Vanaf 2007 wordt de adviesbevoegdheid van de RACM echter herzien en wordt de
adviesplicht van de RACM omgezet in een adviesbevoegdheid. Dat betekent dat de RACM
alleen over de omvangrijkere bouwplannen en zwaarwegende gevallen advies zal uitbrengen.
Gemeenten kunnen de lichtere gevallen afdoen met behulp van het advies van de
(Rijksdienst voor archeologie, cultuurhistorie en monumenten,
www.racm.nl/content/xml_racm%5Cwetstekst_intro.xml.asp?toc=n6, 5-1-2007).
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gemeentelijke monumentencommissie. Door een heroriëntatie van bevoegdheden binnen de
ambtelijke apparaten kan de doorlooptijd aanzienlijk verkort worden.
Het verdient de voorkeur dat ondernemers de gemeente zo vroeg mogelijk bij de
plannen betrekken. Indien gewenst kan ook de RACM een (schriftelijk) préadvies geven, waarin
de monumentale waarden geanalyseerd worden, en waardoor duidelijk wordt welke onderdelen
en/of aspecten van het monument van belang zijn. Door tijdens de planvorming rekening te
houden met de aanwezige waarden, kan vertraging van het proces worden voorkomen, omdat
de kans op planaanpassingen aanzienlijk wordt verkleind.
De procedure rondom een rijksmonumentenvergunning is in de artikelen 11 t/m 21 van
de Monumentenwet 1988 geregeld. Voor gemeentelijke monumenten is een vergunning vereist
op basis van één of meerdere artikelen in een Gemeentelijke Monumentenverordening
(http://www.sam-limburg.nl/informatie.aspx?id=14, 30 januari 2007).
Bouwvergunning
Wanneer een ondernemer een VAB wil (ver)bouwen kan het zijn dat er voor een verbouwing
een vergunning aangevraagd moet worden. In andere gevallen is dat niet nodig, maar is er wel
bijvoorbeeld een verplichting om de bouw van tevoren te melden.
De Woningwet regelt de procedures die gevolgd moeten worden bij
bouwvergunningaanvragen. Bij deze procedures is ook de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb)
van belang voor zowel de aanvrager van een bouwvergunning als voor de belanghebbenden bij
een aanvraag (bijvoorbeeld de buren). De Woningwet kent twee soorten van
bouwvergunningen: reguliere- en lichte bouwvergunningen. In alle gevallen gelden een aantal
bouwkundige eisen waaraan het bouwplan moet voldoen. Deze eisen zijn vermeld in het
Bouwbesluit (www.bestemmingsplan.nl, 17 januari 2007). De Woningwet onderscheidt de
volgende categorieën;
• vergunningvrije en licht-bouwvergunningsplichtige bouwwerken;
• regulier bouwvergunningsplichtige bouwwerken.
Vergunningsvrije en licht-bouwvergunningsplichtige bouwwerken
Kleine bouwwerken, zoals een afscheiding tussen balkons of dakterrassen, zonweringen of
rolluiken, maar ook dakkapellen en bijgebouwen aan de voor of -achterkant van een woning, zijn
meestal vergunningsvrij of licht-bouwvergunningsplichtig. Of een bouwwerk
bouwvergunningsvrij gebouwd mag worden, hangt af van een aantal voorwaarden. Deze
voorwaarden hebben onder meer te maken met de afmetingen en de plaats van het bouwwerk
en de aard van het gebouw waarbij gebouwd wordt. Welke bouwwerken precies
bouwvergunningsvrij zijn staat in het Besluit bouwvergunningsvrije en lichtbouwvergunningsplichtige bouwwerken, vallende onder de Woningwet.
Als laatste is het belangrijk om overleg met omwonenden te organiseren over toekomstige
bouwwerken omdat deze invloed hebben op de omgeving en straatbeeld (www.helden.nl, 21
december 2006)
Regulier bouwvergunningsplichtige bouwwerken
Als het bouwplan niet voldoet aan de voorwaarden voor vergunningsvrij bouwen, en wat betreft
ligging, omvang en aard van het op te richten bouwwerk niet als licht-of vergunningsvrij kan
worden beoordeeld is er een reguliere bouwvergunning nodig. Dit bijvoorbeeld bij het bouwen
van een bedrijfsgebouw.
Als de ondernemer twijfelt welk soort vergunning aangevraagd dient te worden is het
raadzaam om contact op te nemen met de gemeentelijke dienst Bouw- en Woningtoezicht.
Aanvraag van een bouwvergunning
Bij de aanvraag van een lichte bouwvergunning of reguliere bouwvergunning geldt dat deze
eerst getoetst wordt op ontvankelijkheid. Dit houdt in dat er bekeken wordt of de aanvraag
compleet is. Bij deze aanvraag hoort een tekening van het op te richten bouwwerk. De eisen die
hieraan gesteld wordt staan omschreven in de bouwverordening.
Bij de aanvraag van een bouwvergunning kan de gemeente eisen om aan te tonen dat de
bouwgrond niet verontreinigd is. Als de gemeente al over voldoende gegevens beschikt, kan
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een bodemonderzoek achterwege blijven. Daarnaast is het belangrijk om te bekijken of er bij de
bouw geen groei- of verblijfplaats van een beschermde plant- of diersoort wordt aangetast. In
dat geval is er naast een bouwvergunning, ook een ontheffing op grond van de Flora- en
faunawet nodig.
Onderstaand worden een drietal aspecten belicht die van groot belang zijn bij het realiseren of
van verbouwingen of het oprichten van bouwwerken:
1. Het bestemmingsplan
2. bouwtechnische eisen
3. eisen van welstand (het uiterlijk)
Het bestemmingsplan
Het bestemmingsplan geeft aan gronden een bestemming met bepaalde gebruiks- en
bouwvoorschriften. Zo wordt een ruimtelijk kader gemaakt voor de omgeving waarbinnen
ontwikkelingen plaats kunnen vinden. Als er iets wordt gebouwd moet het passen in het
bestemmingsplan (zowel het gebruik van het gebouw als de bouwmassa)
(www.bestemmingsplan.nl, 17 januari 2007).
Bouwtechnische aspecten
De bouwtechnische aspecten worden geregeld in het Bouwbesluit en in de Bouwverordening.
Het Bouwbesluit bevat alle technische voorschriften voor het bouwen, en vallen onder de
verantwoordelijkheid van de (ver)bouwer. De toetsing hiervan wordt door de gemeenten
gedaan.
In de gemeentelijke bouwverordening wordt het volgende geregeld: de wijze van
aanvragen van vergunningen en meldingen, voorwaarden bij sloopwerkzaamheden,
voorwaarden tijdens en na de uitvoering van de bouwwerkzaamheden, het verbod tot het
bouwen op verontreinigde grond en het brandveilig gebruik van bouwwerken (zie
gebruiksvergunning) (www.bestemmingsplan.nl, 17 januari 2007).
Welstand
Gemeenten hebben een welstandsnota waarin welstandscriteria zijn opgenomen. Zo kan de
ondernemer, voordat er concreet plannen en kosten gemaakt worden (aan architecten en
bouwkundigen), zich al op de hoogte stellen van de welstandscriteria die voor het bouwplan van
belang zijn. Bouwvergunningaanvragen worden aan deze criteria getoetst door een
onafhankelijke welstandscommissie welke adviseert aan de gemeente. Er wordt gekeken naar
de vorm van het bouwwerk, vlakindeling en materiaalgebruik waarbij het van groot belang is dat
het ontwerp inpasbaar is in de omgeving.
(www.bestemmingsplan.nl, 17 januari 2007).
Als een gevraagde bouwvergunning in overeenstemming is met de drie bovengenoemde
aspecten dan moet de vergunning worden verleend. Is de aanvraag niet in overeenstemming
met een van deze drie aspecten dan wordt de vergunning geweigerd. Het is daarom raadzaam
om, voordat een bouwvergunning aangevraagd wordt, na te gaan of deze ook afgegeven kan
worden. Van de drie genoemde aspecten is een bouwtechnisch haalbare oplossing veelal
mogelijk. De kans is groot dat aan de welstandseisen kan worden voldaan (ook al zijn er een
aantal concessies gedaan wat het uiterlijk van het gebouw betreft). Het hoeft echter niet zo te
zijn dat het bestemmingsplan de bouw of het gebruik toestaat (www.bestemmingsplan.nl, 18
januari 2007) Het is daarom belangrijk om al in een vroeg stadium na te gaan of het
bestemmingsplan de bouw (en het gebruik) toestaat en in contact te treden met de gemeente.
Sloopvergunning
Veelal is er, net als bij het oprichten van een bouwwerk een vergunning nodig voor het slopen
van een bouwwerk en wordt geregeld in de gemeentelijke bouwverordening. Bij een verbouwing
van een agrarisch bouwwerk waarbij een gedeeltelijke sloop plaatsvindt, bestaat tevens een
mogelijkheid dat een sloopvergunning nodig is.
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In de meeste gemeenten is een sloopvergunning vereist als de hoeveelheid sloopafval
meer dan 10m3 zal zijn en/of als bij de sloop ook asbest verwijderd moet worden27. De
gemeente kan nadere voorwaarden stellen aan de veiligheid en het afvoeren van het slooppuin.
Selectief slopen en het gescheiden afvoeren van puin is verplicht. Het verwijderen van asbest is
altijd meldings- of vergunningsplichtig, want daaraan worden op grond van het
Asbestverwijderingsbesluit speciale eisen gesteld28.
Als het te slopen (of gedeeltelijk te slopen) bouwwerk een monument is, moet bovendien
een vergunning aangevraagd worden in verband met de Monumentenwet of de provinciale of
gemeentelijke monumentenverordening5. Hier wordt bij de Monumentenwet nader op ingegaan.
Het is verstandig om bij een verbouwing waarbij gesloopt dient te worden, of een gehele sloop
van een bouwwerk, contact op te nemen met de afdeling Bouwen en Wonen van de lokale
gemeente.
Gebruiksvergunning
Bij het daadwerkelijk in gebruik nemen van gebouwen of inrichtingen, waar mensen voor een
langere of kortere termijn verblijven, is een gebruiksvergunning veelal noodzakelijk en heeft
betrekking op de brandveiligheid. Deze vergunning stelt bijvoorbeeld een maximum aan het
aantal personen dat in het gebouw mag zijn en geeft voorschriften voor het beperken van de
kans op brand, het beperken van de gevolgen van brand en het vluchten uit een gebouw bij
brand.
Daarnaast is het van belang of er gevaarlijke stoffen zijn opgeslagen in het gebouw of
inrichting. Afhankelijk van het aantal mensen die gebruik maken van een gebouw en het soort
gebouw kan afgeleid worden of een gebruiksvergunning al dan niet vereist is. Een aantal
gebouwen en inrichtingen die zonder meer een gebruiksvergunning nodig hebben zijn
horecagelegenheden, zorgboerderijen, peuterspeelzalen en musea. (www.vrom.nl, 8 januari
2007).
In de gemeentelijke Bouwverordening en de Brandbeveiligingsverordening zijn de regels
vastgelegd voor de brandveiligheid van gebouwen en inrichtingen welke worden doorvertaald in
de gebruiksvergunning. De controle op de gebruiksvergunning is daarom opgedragen aan de
brandweer welke kan nagaan of een eigenaar of huurder in het bezit is van een geldige
vergunning en of de voorwaarden worden nageleefd.
Het is verstandig om na de verlening van de bouwvergunning een aanvraag voor een
gebruiksvergunning in te dienen. Het vroegtijdig indienen van een aanvraag kan betekenen dat
de vergunning afgegeven wordt voordat het gebouw daadwerkelijk in gebruik genomen wordt,
wat een aanzienlijke verkorting van de doorlooptijd met zich meebrengt.
Het college van B & W dient binnen 13 weken na de aanvraag tot vergunningverlening
een beslissing te nemen.
Aan de gebruiksvergunning zijn kosten verbonden, die bestaan uit een vast basisbedrag,
verhoogd met een bedrag afhankelijk van de oppervlakte van het gebouw of inrichting waarvoor
de vergunning geldt.
(www.helden.nl, 11 januari 2007).
Horecavergunning
Bij het creëren van een neven- of hoofdactiviteit wat geëxploiteerd gaat worden als een horecaof slijterbedrijf, waarbij tegen betaling drank wordt verkocht, dient een drank- en
horecavergunning aangevraagd te worden bij de gemeente. Hierbij kan gedacht worden aan
café’s, restaurants, hotels, slijterijen en andere vormen van horeca waaronder recreatieve
activiteiten.
27
(Bron: Ministerie van VROM,
http://www.vrom.nl/pagina.html?id=18257&ref=http://www.google.nl/search?hl=nl&q=sloopvergunning+bestemmingsp
lan&meta=#160, 23 januari 2007).
28
(Bron: gemeente Helden,
http://www.helden.nl/nl/html/algemeen/balies/bouwenwonen/vergunningen/vergunningen.asp#a474OPX1Q04KN43T3
KJ70, 23 januari, 2007).
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Er bestaan een aantal criteria vanuit de gemeente om een drank- en horecavergunning te
kunnen bemachtigen:
• De onderneming staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
• Het pand voldoet aan inrichtingseisen voor hoogte, oppervlakte, ventilatie en de
aanwezigheid van toiletten.
• Op de aanvraag moet elke lokaliteit (ruimte) vermeld staan, inclusief het terras.
• U mag niet tegelijkertijd in dezelfde ruimte detailhandel uitoefenen. De verkoop van
sigaretten wordt gedoogd vanuit de gedachte dat sigaretten horen bij het ‘ter plekke
oproken’ in de horecagelegenheid. (www.kvk.nl, 8 januari 2007)
Er worden, naast bovenstaande criteria, ook nog eisen gesteld aan de beheerder of
bedrijfsleider op het gebied van Sociale Hygiëne waarvoor een diploma vereist is. Daarnaast
moet een leidinggevende 21 jaar of ouder zijn en voldoen aan de eisen van VOG (Verklaring
Omtrent het Gedrag) waarbij de persoon niet onder curatele mag staan, niet uit de ouderlijke
macht of voogdij ontzet mag zijn, niet in enig opzicht van slecht gedrag mag zijn, en niet
veroordeeld mag zijn wegens discriminatie (www.kvk.nl, 8 januari 2007). Het doel hiervan is om
te toetsen of een persoon geschikt is om de functie van leidinggevende uit te oefenen in een
horeca onderneming.
Als er wijzigingen plaatsvinden in de onderneming zoals verandering van rechtsvorm, het
uitvoeren van nieuwe activiteiten, bouwkundige uitbreiding en wijziging van leidinggevende dient
er een nieuwe vergunning aangevraagd te worden. (www.kvk.nl, 8 januari 2007).
Het is echter afhankelijk hoe een gemeente tegen een bepaalde activiteit aankijkt of er wel of
niet een horecavergunning vereist is. Zo zal bij een hoofdactiviteit wat een horecaonderneming
is waar alcohol wordt geschonken, ten allen tijde een horecavergunning vereist zijn. Bij een
kleinschalige recreatieve nevenactiviteit, waar kleine hoeveelheden alcohol worden verkocht,
zullen een aantal gemeenten dit oogluikend toestaan, afhankelijk van het (gedoog)beleid per
gemeente (zie interview mevr. Leunissen, 2007).
Exploitatievergunning
In sommige gemeenten kan de gemeente aanvullend beleid aan horecaondernemers opleggen
aan de hand van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Hierin kan bepaald worden of
naast een horecavergunning een exploitatievergunning vereist is, met als doel de openbare
orde, veiligheid en zedelijkheid in de omgeving van openbare inrichtingen te waarborgen
(www.bedrijvenloket, 29 januari 2007).
De vergunning is pand- en persoonsgebonden en wordt afgegeven voor een bepaalde
tijd, afhankelijk van de gemeentelijke APV.
Net als bij een horecavergunning dient ook een exploitatievergunning opnieuw
aangevraagd te worden als er wijzigingen plaatsvinden in de onderneming, zoals verandering
van rechtsvorm, het uitvoeren van nieuwe activiteiten, bouwkundige uitbreiding en wijziging van
leidinggevende29.
Aanlegvergunning
Een aanlegvergunning dient aangevraagd te worden voor het aanleggen van werken (geen
bouwwerken) en het verrichten van andere werkzaamheden dan bouwwerkzaamheden.
Voorbeelden zijn: de aanleg van een weg, parkeerterrein of het ophogen, afgraven of egaliseren
van grond, het scheuren van grasland, het graven of dempen van sloten, het planten of rooien
van bomen of ander gewas en gebruik van bestrijdingsmiddelen. Uitgezonderd van de
aanlegvergunningsplicht zijn normale onderhouds- en beheerswerkzaamheden. Het
29

(Bron: Kamer van Koophandel,
http://www.bedrijvenloket.nl/index.cfm/t/Drank__en_horecavergunning/vid/5BE18CD6-1560-0B8FB0023A1ECB423A40/containerid/517415AA-C09F-233A-61DB669347684C78/objectid/5CEFD8D2-1560-0B8FB0C7283E699F2F81/displaymethod/displaydefault, 8 januari 2007).
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aanlegvergunningstelsel wordt opgenomen in het bestemmingsplan (op grond van artikel 14
WRO) waarin de eisen van de aanleg staan beschreven. Een aanlegvergunning wordt veelal
geëist voor gebieden die landschappelijk of cultuurhistorisch gevoelig zijn (buitengebieden,
natuurgebieden en cultuurhistorisch- of archeologisch waardevolle gebieden), met de intentie
om deze gebieden te beschermen tegen ongewenste ontwikkelingen (www.bwtinfo.nl, 28
december 2006).
De doorlooptijd vanaf de aanvraag tot vergunningverlening tot de uiteindelijke beslissing
is niet vooraf te bepalen, omdat dit sterk afhangt van de hoeveelheid en de kwaliteit van de
bedenkingen30.
Overige eisen
Daarnaast kan de gemeente eisen dat er onderzoeken nodig zijn voordat een vergunning
verkregen kan worden. Mogelijke onderzoeken zijn; archeologisch onderzoek, bodem- en
wateronderzoek en / of een akoestisch onderzoek.

30
(Bron: Milieuhulp, http://www.milieuhulp.nl/ruimte/page.php?antwoord=1&id=147&page=algemeen, 28 december,
2006).
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Bijlage 4. Doorlooptijden procedures
Wet/regelgeving

Toestemming

WRO art. 10

Herziening

Proceduretijd
(schatting in
weken)*
48

WRO art. 11

Wijzigingsbevoegdheid

24

WRO art. 15

Binnenplanse vrijstelling

16

WRO art. 19 lid
1,2,3*,
Woningwet

Vrijstelling

37

Lichte bouwvergunning

6

Woningwet

Reguliere
bouwvergunning

12

Monumentenwet

Monumentenvergunning

24

Wet milieubeheer,
Inrichtingen- en
vergunningenbesluit

Milieuvergunning

26

WRO art. 14

Aanlegvergunning

8

Drank- en
Horecawet

Horecavergunning

12

Gemeentelijke
bouwverordening

Gebruiksvergunning

13

Toestemmingsplichtige
activiteit

Bevoegd
gezag

Herziening
bestemmingsplan
Wijzigingsbevoegdheid
bestemmingsplan
Binnenplanse
vrijstelling
bestemmingsplan
Vrijstelling
bestemmingsplan
Het oprichten en/of
veranderen van
bouwwerken (matige
wijzigingen)
Het oprichten en/of
veranderen van
bouwwerken (reguliere
wijzigingen)
Het oprichten en/of
veranderen van
bouwwerken met een
belangrijke
cultuurhistorische
status
Het oprichten,
veranderen of in
werking hebben van
een inrichting

Gemeente/
Provincie
Gemeente/
Provincie
Gemeente

Het aanleggen van
werken (geen
bouwwerken) en het
verrichten van andere
werkzaamheden dan
bouwwerkzaamheden
Exploitatie van
horecaruimten waarbij
het is toegestaan
alcoholhoudende
dranken te schenken.
Gebruiksregels van
verblijfsruimten b.v.
horeca exploitatie

Gemeente

Gemeente/
Provincie
Gemeente

Gemeente

Gemeente/
Provincie/Rijk

Gemeente/
Provincie

Gemeente

Gemeente

De schattingen van de doorlooptijden van de procedures zijn gebaseerd op het maximum aantal
weken dat de overheid mag gebruiken voor het verwerken van de aanvragen en dient ter
indicatie. Er is een verschil tussen het minimum en maximum aantal weken dat een procedure
kan worden doorlopen en wordt onder andere veroorzaakt door de hoeveelheid ingediende
zienswijzen, complexiteit van de aanvraag van het bouwplan, momenten waarop stukken voor
pfo (personeel, financiën en organisatie), college en ter publicatie worden aangeleverd,
onvolledigheid van aangeleverde dossiers en de tijd die Gedeputeerde Staten nemen om de
verklaring van geen bezwaar af te geven. Overigens is het mogelijk om meerdere procedures
parallel te laten verlopen.
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