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Voorwoord 
 
Voor u ligt mijn masterscriptie voor de opleiding planologie aan de Universiteit Utrecht. Deze 
scriptie is deels geschreven tijdens een stage bij SAB Adviesgroep in Arnhem. Het 
onderwerp, de ruimtelijke wensen van agrariërs binnen een veranderende agrarische sector, 
is om een drietal redenen gekozen. De eerste reden is mijn persoonlijke interesse voor het 
buitengebied en alles wat zich daar afspeelt met betrekking tot de ruimte. De tweede reden 
is dat SAB Adviesgroep dit een interessant onderwerp vond waar men meer over wilde 
weten. De laatste reden heeft te maken met de mate van actualiteit van het onderwerp. De 
agrarische sector en het buitengebied in zijn algemeenheid staan de laatste jaren erg in de 
belangstelling en naar alle waarschijnlijkheid zal dit voorlopig nog wel blijven. 
 
Bij het schrijven van mijn scriptie en bij het uitvoeren van het onderzoek hiervoor heb ik veel 
hulp gehad van mijn verschillende begeleiders. Vanuit SAB Adviesgroep is dat Jeroen 
Stegeman. Zowel tijdens mijn stage als daarna kon ik altijd bij hem terecht met vragen of 
voor een kritische blik op mijn scriptie. Hiervoor wil ik hem dan ook zeer hartelijk bedanken. 
Ook mijn begeleider aan de Universiteit Utrecht, prof. Tejo Spit, wil ik bedanken. De 
gesprekken en de kritische reflecties zijn erg belangrijk geweest voor het tot stand komen 
van deze scriptie.  
 
Het onderzoek dat ik heb verricht voor deze scriptie was niet mogelijk geweest zonder de 
medewerking van de respondenten. Ik wil dan ook alle personen bedanken die de moeite 
hebben genomen de enquête in te vullen. Daarnaast wil ik ook de drie geïnterviewden 
bedanken voor hun medewerking en de tijd die zij hiervoor vrij hebben willen maken.  
 
Een deel van de informatie in dit onderzoek is dus afkomstig van interviews met 
verschillende personen. Hierbij is in alle gevallen sprake van een (beperkte) interpretatie van 
de auteur. Eventuele fouten in deze interpretatie komen in alle gevallen voor rekening van de 
auteur van dit onderzoek. 
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Samenvatting 
 
Onderwerp van onderzoek is de primaire agrarische sector. De sector staat onder een 
behoorlijke druk (bijvoorbeeld via het EU-beleid) en deze druk is de laatste jaren alleen maar 
verder gegroeid. Uiteraard heeft dit zijn invloed op de agrarische sector. De sector is erg aan 
veranderingen onderhevig. Er vinden globaal gezien drie ontwikkelingen plaats. Twee 
ontwikkelingen hiervan zijn al langer duidelijk zichtbaar. Dit zijn de schaalvergroting en de 
bedrijfsbeëindiging. De derde, relatief nieuwe, ontwikkeling is die van verbreding binnen de 
primaire agrarische sector. Deze drie ontwikkelingen zorgen er op hun beurt voor dat er door 
agrariërs andere eisen worden gesteld aan de ruimte. Een voorbeeld hiervan is dat 
agrarische bedrijven behoefte hebben aan meer oppervlak en grotere gebouwen. Het idee is 
dat de wensen van de agrariërs, ten aanzien van de ruimte, mee veranderen met de hele 
primaire agrarische sector die verandert. Het vreemde is dat er wel beleid wordt gemaakt 
voor de ontwikkelingen die gaande zijn, maar dat de wensen van de agrariërs ten aanzien 
van de ruimte vaak niet geheel duidelijk zijn. Een beter beeld van deze wensen kan voor 
zowel beleidsmakers als agrariërs van groot belang zijn. Hierbij moet wel worden bedacht 
dat de agrarische belangen uiteraard niet de enige belangen zijn. Er zal dus altijd een 
afweging moeten worden gemaakt hoe er als ruimtelijke ordening moet worden omgegaan 
met bepaalde wensen. Dit onderzoek richt zich er met name op hoe in bestemmingsplannen 
moet worden omgegaan met deze wensen. De centrale vraag van dit onderzoek luidt als 
volgt: 
 
Op welke manier is de primaire agrarische sector de afgelopen jaren verandert, wat zijn de 
wensen (met betrekking tot de ruimte) van de agrariërs binnen deze veranderende primaire 
agrarische sector en hoe moeten we daar mee omgaan als ruimtelijke ordening in met name 
bestemmingsplannen? 
 
Achtergrond 
 
De eerste vraag binnen de centrale vraag is beantwoord door middel van 
literatuuronderzoek. Zoals eerder gezegd blijken er drie belangrijke ontwikkelingen te zijn 
binnen de primaire agrarische sector. De eerste grote ontwikkeling is die van 
schaalvergroting. De gemiddelde bedrijfsoppervlakte stijgt nog steeds sterk. Schaalver-
groting kan dan ook gezien worden als één van de megatrends. Bij deze ontwikkeling hoort 
het type agrariër ‘schaalvergroter’. Deze wil in de toekomst uiteraard steeds groter groeien 
met het bedrijf om op deze manier het hoofd boven water te houden. De tweede ontwikkeling 
is die van bedrijfsbeëindigingen. Deze ontwikkeling versnelt zich zelfs de laatste jaren. Vanaf 
1990 is de afname van het aantal bedrijven ongeveer gelijk aan 3% per jaar. De laatste twee 
jaar ligt dit percentage al op 4%. Bij deze ontwikkeling hoort het type agrariër ‘stopper’. Deze 
agrariër kan omschreven worden als iemand die het bedrijf binnen afzienbare tijd (ongeveer 
10 jaar) van plan is te beëindigen. De derde grote ontwikkeling binnen de primaire agrarische 
sector is die van verbreding. Dit wordt gezien als een andere strategie naast schaal-
vergroting. Agrariërs oefenen andere activiteiten uit naast de gebruikelijke om daarmee te 
zorgen voor extra inkomsten. Voorbeelden zijn natuurbeheer, verkoop en recreatie of zorg. 
Dit type agrariër wordt de ‘verbreder’ genoemd. Dit zijn dus de agrariërs die nevenactiviteiten 
op hun bedrijf hebben. 
 
Uiteraard is er een aantal oorzaken dat de genoemde ontwikkelingen plaatsvinden. Een 
eerste oorzaak is het milieu-, mest- en natuurbeleid. Het milieubeleid is strenger geworden 
wat voor agrariërs reden kan zijn om niet verder te gaan met het agrarisch bedrijf. Het 
mestbeleid is daarentegen juist ruimer geworden wat een positieve uitwerking heeft op een 
ontwikkeling als schaalvergroting. In het natuurbeleid is meer aandacht voor agrarisch 
natuurbeheer wat een impuls geeft aan verbreding. Een tweede oorzaak ligt in de 
economische factoren. Hierbij moet vooral gedacht worden aan dalende marktprijzen. Een 
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derde reden voor de genoemde ontwikkelingen in de agrarische sector zijn de techno-
logische ontwikkelingen. Dit gaat met name op voor schaalvergroting. Ook de toenemende 
eisen voor wat betreft dierenwelzijn en voedselkwaliteit kan als oorzaak worden genoemd. 
Naast deze oorzaken spelen ook het Europese en Nationale sectorbeleid en het ruimtelijk 
facetbeleid een rol bij de veranderingen binnen de primaire agrarische sector.  
 
De drie genoemde ontwikkelingen vinden allemaal plaats binnen een platteland dat als 
geheel veranderd. De veranderingen binnen de primaire agrarische sector zijn een 
belangrijke factor in de verandering van het platteland als geheel. Op dit moment is er steeds 
meer sprake van een postmodern platteland. De functie van het platteland is verschoven van 
een productieruimte naar een consumptie- en beschermingsruimte. Dit betekent dat de 
traditioneel dominante economische functies in het buitengebied minder belangrijk zijn 
geworden, ten gunste van nieuwe functies. Verder is er theoretisch gezien nog de b.o.c.-
theorie. Deze theorie doet een poging tot verklaring van het ontwikkelingspad van een 
agrariër. De theorie probeert dus de keuze voor één van de drie ontwikkelingen te verklaren 
aan de hand van ondernemerskenmerken en mogelijkheden op het bedrijf. In het onderzoek 
is deze theorie gebruikt om eventuele verbanden aan te tonen tussen persoons- of 
bedrijfskenmerken en de keuze voor een bepaalde ontwikkelingsrichting.   
 
Beleid 
 
Bij beleid gaat het zowel om het Europese en Nationale sectorbeleid als om het provinciaal 
en gemeentelijk ruimtelijk facetbeleid ten aanzien van de drie ontwikkelingen. Het Europese 
sectorbeleid voor landbouw is verwoord in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). 
Sinds 2003 zijn hierin grote veranderingen aangebracht. Er is geen productsteun meer, maar 
inkomenssteun en ook in het zuivelbeleid zijn aanpassingen gedaan. Voor de toekomst is de 
verwachting dat de EU-steun verder zal worden afgebouwd. Het inkomen van agrariërs zal 
dan verder onder druk komen te staan. Het Nationale sectorbeleid voor landbouw is er op 
gericht in Nederland een vitale en duurzame agrarische sector te behouden. Dit duurzame 
perspectief acht men nodig om de internationale liberalisering het hoofd te kunnen bieden. 
Het Rijk erkent dat agrariërs behoefte hebben aan ontwikkelingen als schaalvergroting of 
verbreding en wil hier ook ruimte aan geven.  
 
Het Nationale ruimtelijk facetbeleid is met name vastgelegd in de Nota Ruimte. Opvallend 
genoeg wordt hierin weinig gesproken over de grote veranderingen in de landbouw en de 
ruimtelijke vragen die daaruit voortkomen. Het gemeentelijk ruimtelijk facetbeleid ten aanzien 
van de drie ontwikkelingen is te gedetailleerd om goed te kunnen samenvatten. Hiervoor 
wordt verwezen naar de subparagrafen 3.2.2, 3.2.3 en 3.2.4. Het provinciaal ruimtelijk 
facetbeleid ten aanzien van schaalvergroting is over het algemeen positief te noemen. 
Provincies erkennen dat agrarische bedrijven behoefte hebben aan groei en willen daaraan 
ook ruimte bieden. Bij het provinciaal beleid ten aanzien van Vrijkomende Agrarische 
Bedrijfsgebouwen valt op dat provincies niet negatief staan tegenover het toelaten van 
nieuwe functies. Ze vinden het belangrijk dat gebouwen op een goede manier worden 
hergebruikt. De verantwoordelijkheid ligt bij de gemeenten om per situatie te komen tot een 
goede afweging. Ten slotte staan provincies over het algemeen ook positief tegenover 
verbreding. Men wil ruimte bieden aan nevenactiviteiten op het agrarisch bedrijf. Uiteraard 
wordt dit wel gekoppeld aan een aantal voorwaarden, waarbij een belangrijke voorwaarde is 
dat de nevenfunctie ondergeschikt blijft aan de hoofdfunctie.  
 
Onderzoek 
 
Het tweede deel van de centrale vraag (de wensen van agrariërs en hoe daar mee om te 
gaan in bestemmingsplannen) is op empirische wijze beantwoord. Om de eerder genoemde 
eventuele verbanden aan te tonen en de wensen van de agrariërs te achterhalen zijn in twee 
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gemeenten enquêtes afgenomen. Dit zijn de gemeenten Winterswijk en Putten. Beide 
gemeenten liggen in de provincie Gelderland. Dit betekent dat de resultaten ook alleen zijn te 
generaliseren naar gemeenten in de provincie Gelderland. Om te beoordelen hoe er door de 
ruimtelijke ordening moet worden omgegaan met de verschillende wensen zijn een drietal 
interviews gehouden. De interviews zijn gehouden met de gemeente Winterswijk, de 
gemeente Putten en de provincie Gelderland. 
 
In dit onderzoek zijn twee verbanden gevonden tussen een ondernemerskenmerk en de 
keuze voor een bepaalde ontwikkelingsrichting. Het eerste verband is die tussen leeftijd en 
de keuze voor een bepaalde ontwikkelingsrichting. Oudere agrariërs bleken eerder te kiezen 
voor bedrijfsbeëindiging, terwijl jongere agrariërs eerder kiezen voor schaalvergroting. Het 
tweede verband is die tussen bedrijfsomvang en de keuze voor een bepaalde ontwikkelings-
richting. Grotere bedrijven kiezen eerder voor schaalvergroting, terwijl kleinere bedrijven 
eerder kiezen voor bedrijfsbeëindiging. Gemeenten kunnen op deze manier aan de hand van 
enkele kenmerken van agrariërs en hun bedrijven enigszins voorspellen welke richting het op 
zal gaan in hun buitengebied. 
 
Met betrekking tot de wensen van agrariërs kan worden gesteld dat schaalvergroters en 
verbreders bij veel onderwerpen wensen hebben ten aanzien van de ruimte. Ze willen een 
maatvoering die groter is dan in het huidige bestemmingsplan buitengebied mogelijk is. De 
grootste wensen van de schaalvergroters en verbreders hebben te maken met hun 
bouwvlak. Veel agrariërs gaven in de enquête aan hun huidige bouwvlak te klein te vinden. 
Bij de schaalvergroters bestaan er verder wensen ten aanzien van de bouwhoogte van 
bedrijfsgebouwen. Een hoogte van 12 meter wordt door veel schaalvergroters als wenselijke 
hoogte aangegeven. In een deel van de bestemmingsplannen wordt deze hoogte al 
toegestaan, maar in een deel ook niet. De verbreders hebben vooral wensen ten aanzien 
van de oppervlakte voor niet-recreatieve nevenactiviteiten (met name de categorie ‘zorg’), 
het aantal slaapverblijven en de oppervlakte per slaapverblijf voor de bed & breakfast-
voorziening, de oppervlakte per recreatiewoning of appartement en de oppervlakte voor een 
groepsaccommodatie. 
 
Tussen de twee cases, Putten en Winterswijk, zijn wel verschillen waar te nemen. In 
Winterswijk zijn er relatief meer agrariërs met (grote) wensen ten aanzien van de ruimte. Bij 
de meeste onderwerpen zijn ze veeleisender in vergelijking met de agrariërs in Putten. Ten 
slotte valt in de resultaten op dat verbreders in Winterswijk vooral grotere wensen hebben 
ten aanzien van de recreatieve nevenactiviteiten, terwijl de agrariërs in Putten juist grotere 
wensen hebben ten aanzien van de niet-recreatieve nevenactiviteiten. 
 
Verder kwam uit de resultaten van de enquêtes naar voren dat de groep agrariërs die vaak 
meer wenst dan mogelijk is in het bestemmingsplan, geen homogene groep is. Ze vertonen 
op een aantal punten niet dezelfde kenmerken. Tevens werd duidelijk dat het type gemeente 
deels van invloed is op welk terrein verbreders grote wensen hebben. Verbreders in 
recreatieve gemeenten hebben vooral grote wensen ten aanzien van de recreatieve 
nevenactiviteiten, terwijl verbreders in niet-recreatieve gemeenten vooral grote wensen 
hebben ten aanzien van de niet-recreatieve nevenactiviteiten. Verder kan met enig 
voorbehoud worden gezegd dat het type beleid van gemeenten van invloed kan zijn op de 
grootte van de wensen van agrariërs in zijn algemeenheid. Uit dit onderzoek bleek dat 
agrariërs in een gemeente met een relatief flexibel bestemmingsplan minder grote wensen 
hebben dan agrariërs in een gemeente met een relatief streng bestemmingsplan. 
 
Die vraag die nu nog overblijft is hoe er als ruimtelijke ordening moet worden omgegaan met 
de genoemde wensen. Er kan worden gesteld dat de provincie Gelderland en de twee 
gemeenten wel ruimte willen bieden aan agrariërs. Toch vinden ze dat de ruimtelijke 
ordening niet heel flexibel om moet gaan met de wensen die naar voren zijn gekomen uit de 
enquête. Hiervoor zijn vier verschillende redenen. De eerste reden is dat agrarische 
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belangen niet de enige belangen zijn in het buitengebied. Een tweede reden is dat de 
wensen onrealistisch groot zijn. Ten derde mogen nevenactiviteiten er nooit voor zorgen dat 
de hoofdactiviteit wordt verdrongen. En ten slotte zijn er in de praktijk op dit moment geen 
duidelijke tekenen dat veel maatvoering niet voldoet. 
 
Dit betekent niet dat geen enkele wens hoeft te worden opgenomen in bestemmingsplannen 
buitengebied. Zeker wanneer een gemeente een relatief strikt bestemmingsplan heeft kan er 
soms reden zijn om enkele dingen aan te passen. De gemeente Winterswijk is hier een 
voorbeeld van. In vergelijking met Putten hebben zij een relatief streng bestemmingsplan. In 
het interview kwam ook duidelijk naar voren dat zij op enkele punten het bestemmingsplan 
best eens tegen het licht willen houden. In Putten ziet men hier minder reden toe. Vooral 
vanwege het relatief flexibele plan dat ze al hebben en de relatief kleinere wensen van de 
agrariërs. Door een niet al te grote maat toe te staan in het generiek beleid kunnen 
gemeenten de regie in eigen handen houden. Maatwerk kan altijd worden geleverd. 
 
Conclusie 
 
De conclusie van dit onderzoek is dat agrariërs op veel terreinen wensen hebben ten 
aanzien van de ruimte. Agrariërs willen vaak groter en meer, maar om eerder genoemde 
redenen moet hier als ruimtelijke ordening op dit moment niet al te veel op worden ingegaan. 
Wel is het belangrijk dat er constant discussies blijven gevoerd worden over ruimte voor 
agrariërs en dat beleid frequent wordt geëvalueerd. Een bestemmingsplan voor 10 jaar is 
een lange periode waarin veel kan gebeuren. Zeker gezien in het licht van de snelheid 
waarmee veranderingen op dit moment plaatsvinden in de agrarische sector. Daarnaast is 
het zo dat de geïnterviewde personen duidelijk aangaven dat het in de toekomst (bij 
volgende planherzieningen) best wel eens nodig kan zijn de maatvoering in bestemmings-
plannen aan te passen. 
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1. Inleiding 
 
“Als ik kijk naar de gemeentes en provincies, dan zijn er heel veel ambtenaren die inhoudelijk 
niets weten van de omslag die boeren moeten maken”. Dit citaat van Jan Willem Straatsma 
van LTO Nederland geeft kernachtig het probleem weer waar het in dit onderzoek om draait. 
Het onderzoek heeft als thema ‘de wensen van agrariërs binnen een veranderende primaire 
agrarische sector’. Het citaat geeft al aan dat de primaire sector aan verandering onderhevig 
is. De agrarische bedrijvigheid staat onder invloed van de omgeving. Zowel economie, 
samenleving als beleid hebben invloed op de ontwikkeling van de agrarische sector. De 
landbouw is dus, geplaatst in deze bredere context, onderhevig aan een aantal drijvende 
krachten (zie paragraaf 2.6). De veranderingen in de sector leiden er toe dat agrariërs 
andere eisen gaan stellen aan de ruimte en daarmee veranderen ook hun wensen ten 
aanzien van de ruimte. Zoals het citaat suggereert, zijn deze wensen bij de beleidsmakers 
vaak niet bekend. Vervolgens is het een interessante vraag als deze wensen wel bekend 
zijn, hoe daar mee moet worden omgegaan in met name bestemmingsplannen. 
Bovenstaande informatie vormt de kern van dit onderzoek. 
 
Dit hoofdstuk is een introductie op de resterende hoofdstukken. Ten eerste worden enkele 
centrale begrippen van het onderzoek besproken. Deze begrippen worden nader bekeken en 
toegelicht. In de tweede paragraaf komt de aanleiding aan de orde. Hierin komt de vraag 
naar voren die de aanleiding heeft gevormd voor dit onderzoek. De volgende paragraaf 
behandelt de relevantie van het onderzoek. Zowel de maatschappelijke als de weten-
schappelijke relevantie van het onderzoek wordt in de derde paragraaf besproken. De vierde 
paragraaf zal ingaan op de doelstelling en de daaruit voortvloeiende vraagstelling. De 
centrale vraag wordt gegeven met daarbij een aantal deelvragen. Tenslotte wordt in de vijfde 
paragraaf de opbouw van de scriptie besproken in de vorm van een leeswijzer. 
 
1.1 Centrale begrippen 
 
In deze paragraaf komen enkele begrippen aan de orde die vaak terug komen in deze 
scriptie. Voor de duidelijkheid worden de begrippen ‘landbouw’ en ‘primaire agrarische 
sector’ nader bekeken en toegelicht. Bijna iedereen heeft wel een idee wat er wordt bedoeld 
wanneer er over landbouw of over de primaire agrarische sector wordt gesproken. Toch 
lopen deze ideeën behoorlijk uiteen. Dit is ook niet vreemd, aangezien het begrip landbouw 
door verschillende instanties op verschillende manieren wordt geïnterpreteerd. Verder is 
vaak niet duidelijk of een bepaalde sector nu wel of niet wordt gerekend tot de primaire 
agrarische sector. Omdat het begrip landbouw toch een centrale rol inneemt in deze scriptie, 
is het goed om helder te hebben wat er bedoeld wordt wanneer er over dit begrip wordt 
gesproken. In dit hoofdstuk staan twee vragen centraal. Ten eerste wordt de vraag 
behandeld wat landbouw precies is. De tweede vraag die centraal staat is welke sectoren er 
bedoeld worden wanneer er over de primaire agrarische sector wordt gesproken in deze 
scriptie.  
 
Wat is landbouw? Voor dit begrip zijn in de loop van de tijd al erg veel definities 
geformuleerd. Aan het begin van de jaren ’50 werd landbouw door de Wageningse 
landbouweconoom Minderhoud als volgt omschreven: “de toepassing van arbeid op de 
natuur om deze met medewerking van kapitaal te dwingen meer voor de mens nuttige 
planten en dieren voort te brengen dan ze zou opleveren, als ze aan zichzelf zou worden 
overgelaten”. Een andere definitie van landbouw is de volgende: “the human activity that 
produces useful organic material by means of plants and animals, with the sun as source of 
energy. Een derde definitie is simpeler, namelijk: landbouw is toegepaste ecologie. Toch 
komt deze laatste definitie dicht in de buurt bij de essentie waar het om draait in de 
landbouw. Zowel bij de traditionele als de moderne landbouw gaat het om het proberen te 
beheersen van complexe, biologische processen. Een vorm van landbouw die niet is 
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gebaseerd op biologische processen bestaat niet. Uiteindelijk stellen deze biologische 
processen ook weer de grenzen aan de omvang van de agrarische productie (Bieleman, 
2008, p. 15, 16). 
 
De volgende vraag is welke sectoren er bedoeld worden wanneer in deze scriptie wordt 
gesproken over de primaire agrarische sector. Binnen de agrarische sector wordt 
onderscheid gemaakt tussen de primaire en de secundaire bedrijfstak. De primaire 
bedrijfstak bestaat uit de ‘standaard’ land- en tuinbouwbedrijven. De secundaire bedrijfstak 
legt zich meer toe op de toelevering, verwerking en distributie van agrarische producten. 
Samen vormen deze twee bedrijfstakken het agrofoodcomplex (VROM-raad, 2004, p. 42). Bij 
dit agro-cluster gaat het dus om alle goederen en diensten die zich van ‘grond tot mond’ met 
de hele keten van productie tot consumptie bezighouden (Klijn e.a., 2008, p. 21). 
 
Deze scriptie beperkt zich tot de primaire bedrijfstak, omdat hierin de grootste veranderingen 
zijn waar te nemen. In bijna alle literatuur is men het er wel over eens welke sectoren onder 
deze primaire bedrijfstak vallen. Er worden drie hoofdcategorieën onderscheiden. Dit zijn de 
akkerbouw, de tuinbouw en de veehouderij (van Eck e.a., 2002, p. 21). In deze scriptie 
worden de akkerbouw en de veehouderij bedoeld wanneer over de primaire agrarische 
sector wordt gesproken. Bij beiden zijn namelijk in grote lijnen dezelfde veranderingen of 
ontwikkelingen waar te nemen. Waar nodig zal onderscheid gemaakt worden. De tuinbouw 
wordt in dit onderzoek dus buiten beschouwing gelaten. De motivatie hiervoor is in 1.3.1 te 
vinden. Elke sector kan verder weer opgedeeld worden in een aantal deelsectoren. Bij de 
veehouderij is er bijvoorbeeld de varkenshouderij, de pluimveehouderij en de melkvee-
houderij. Ook wordt er vaak een onderscheid gemaakt tussen grondgebonden en niet-
grondgebonden landbouw. Onder grondgebonden landbouw valt bijvoorbeeld de akkerbouw 
en de paardenfokkerij. Onder de niet-grondgebonden landbouw vallen deelsectoren zoals de 
intensieve veehouderij. De meeste primaire agrarische bedrijven zijn grondgebonden (de 
Bont e.a., 2007, p. 21). 
 
Samenvattend zal het in deze scriptie gaan over de primaire bedrijfstak binnen de agrarische 
sector. Wanneer wordt gesproken over de ‘primaire agrarische sector’ gaat het dus over 
zowel de akkerbouw als de veehouderij.  
 
1.2 Aanleiding 
 
In deze paragraaf wordt allereerst de aanleiding van voorliggend onderzoek besproken. De 
ontwikkelingen en veranderingen in de Nederlandse primaire agrarische sector die daarin 
naar voren komen, worden vervolgens in de tweede subparagraaf in internationaal 
perspectief geplaatst.  
 
1.2.1 Aanleiding onderzoek 
 
De primaire agrarische sector staat al decennia lang onder druk in Nederland. Bieleman 
(2008) heeft het in zijn boek over de ‘Commissie Nieuwe Bedrijfssystemen’ die al in 1960 
werd ingesteld door de minister. Deze commissie concludeerde dat voor een rationelere 
productie, nieuwe verhoudingen nodig waren tussen grond, arbeid en mechanisatie 
(Bieleman, 2008, p. 462). Druk op de landbouw is dus een verschijnsel dat al decennia lang 
speelt. De gevolgen hiervan zijn bijvoorbeeld duidelijk te zien in het aantal land- en 
tuinbouwbedrijven. In 1950 waren dit er nog 315.000, terwijl dit in 2000 al was teruggelopen 
naar 97.000 land- en tuinbouwbedrijven (van der Hamsvoort, 2002, p. 14). Naast deze fors 
aantal bedrijfsbeëindigingen waren er allerlei ontwikkelingen in de tweede helft van de vorige 
eeuw om aan de druk te beantwoorden. De belangrijkste twee ontwikkelingen waren die van 
schaalvergroting en intensivering (Ruimtelijk Planbureau, 2008, p. 30). Verder worden in de 
literatuur ontwikkelingen genoemd die hiermee samenhangen of grotendeels overeenkomen. 
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Het gaat hier om ontwikkelingen als specialisatie en expansie (Bieleman, 2008, p. 464 & van 
der Hamsvoort, 2002, p. 14). 
 
De druk op de primaire agrarische sector is de laatste jaren alleen maar groter geworden. Zo 
opent bijvoorbeeld de beschermde EU-markt zich steeds meer (zie hoofdstuk 3), worden 
subsidies afgebouwd en wordt het milieubeleid strenger en gehandhaafd (Rienks, 2005, p. 
1). Deze toegenomen druk zorgt ervoor dat de primaire agrarische sector ook de laatste 
jaren erg aan verandering onderhevig is. Er zijn globaal gezien drie ontwikkelingen waar te 
nemen. Twee ontwikkelingen hiervan zijn al langer aan de gang, maar nog steeds erg 
actueel. Dit zijn de schaalvergroting en de bedrijfsbeëindiging. De derde, relatief nieuwe, 
ontwikkeling is die van verbreding in de primaire agrarische sector (de Bont e.a., 2007, p. 42, 
43, 52). Deze drie ontwikkelingen zorgen er op hun beurt voor dat er door agrariërs andere 
eisen worden gesteld aan de ruimte. Zo hebben agrarische bedrijven bijvoorbeeld meer 
oppervlak en grotere gebouwen nodig (Ruimtelijk Planbureau, 2008, p. 30, 31). De wensen 
van agrariërs ten aanzien van de ruimte veranderen mee met de hele primaire agrarische 
sector die verandert. Het vreemde is dat er wel beleid wordt gemaakt voor de ontwikkelingen 
die gaande zijn, maar dat de wensen van de agrariërs ten aanzien van de ruimte vaak niet 
geheel duidelijk zijn. Een beter beeld van deze wensen kan voor zowel beleidsmakers als 
agrariërs van groot belang zijn. Uiteraard zijn de agrarische belangen niet de enige en dus 
zal er altijd een afweging moeten worden gemaakt hoe als ruimtelijke ordening om te gaan 
met bepaalde wensen. Dit onderzoek zal zich er wat dat betreft met name op richten hoe in 
bestemmingsplannen moet worden omgegaan met deze wensen. Het onderzoek naar de 
wensen van agrariërs binnen een veranderende primaire agrarische sector hanteert vooral 
het ruimtelijk perspectief. 
 
1.2.2 Internationaal perspectief 
 
In het bovenstaande is geschetst dat de druk op de primaire sector in Nederland de laatste 
jaren gegroeid is. Dit heeft geleid tot een drietal ontwikkelingen, namelijk schaalvergroting, 
bedrijfsbeëindiging en verbreding. De vraag die in deze subparagraaf centraal staat is of de 
landbouw in andere landen (met name in Europa) ook te maken heeft met een toenemende 
druk. De vraag daaraan gekoppeld is of deze eventuele druk ook elders leidt tot de 
genoemde drie ontwikkelingen. 
 
Om te beoordelen of andere landen ook te maken hebben met een toenemende druk is het 
ten eerste van belang te constateren dat het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 
voor een groot deel zorgt voor de toegenomen druk (zie paragraaf 3.1.1). Dit beleid geldt 
uiteraard voor alle landen die deel uitmaken van de Europese Unie. Andere landen hebben, 
net als Nederland, te maken met een relatief lage marktprijs door onder andere meer 
concurrentie (Klijn e.a., 2008, p. 24). Parris (2004) komt in zijn artikel tot dezelfde conclusie, 
maar zegt daarbij wel dat de marktprijs minder hard zal dalen dan de afgelopen twee 
decennia: “As a consequence of the developments in agricultural markets world-market 
prices for crops and livestock products, adjusted for inflation, are expected to continue their 
long-term downward trend to 2020, but at slower rates than in the previous two decades, and 
possibly remain stable for dairy products” (Parris, 2004, p. 10). Feit blijft dat de marktprijs 
daalt. Geconcludeerd kan worden dat ook andere landen te maken hebben met druk op de 
primaire sector. De vraag die nog rest is of deze druk ook daar leidt tot de drie ontwikke-
lingen en of deze in dezelfde mate voorkomen. 
 
Uit internationale onderzoeken blijkt al snel dat de druk op de primaire sector in het 
buitenland tot exact dezelfde ontwikkelingen leidt. De hele Europese landbouw verandert 
sterk: “The projected decrease in real commodity prices can be expected to bring pressure 
on farm incomes and contribute toward further structural changes in European agriculture”. 
Vervolgens worden in het onderzoek de veranderingen genoemd. De productie zal zich 
concentreren op minder agrarische bedrijven, die bovendien gemiddeld groter zijn. 
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Daarnaast zullen agrariërs een groter deel van hun inkomsten halen uit niet-agrarische 
activiteiten (Parris, 2004, p. 10). Ook in een artikel van Klijn (2004) wordt uiteengezet dat de 
Europese landbouw reageert op de toegenomen druk door middel van de drie ontwikke-
lingen. Zo wordt ‘scale enlargement’, ‘diversification’ en ‘a decreasing percentage of farmers’ 
genoemd (Klijn, 2004, p. 208, 209). 
 
De ontwikkeling van steeds minder agrariërs is in de EU landen gemiddeld net zo groot. Ook 
daar is er een grote uittocht van agrariërs. Toch geeft Europa geen homogeen beeld. Zo is er 
in het Verenigd Koninkrijk bijna geen werkgelegenheid meer in de agrarische sector (2%), 
terwijl in Griekenland de werkgelegenheid in de agrarische sector ruim 20% is. Ook in de 
toetredingslanden liggen de percentages relatief erg hoog. De schaalvergroting is op 
Europees niveau ook duidelijk. Tussen 1966 en 1997 verdubbelde het bedrijfsoppervlak. De 
ontwikkeling van verbreding is in veel andere landen verder dan in Nederland. Probleem 
hierbij is wel dat er grote verschillen bestaan in definities. Vooral Duitsland en het Verenigd 
Koninkrijk scoren hoog op toegevoegde waarde uit verbreding (Klijn e.a., 2008, p. 23, 24). 
Volgens Bryden (2003) is verbreding ook nodig om te komen tot een gezonde agrarische 
gemeenschap (Bryden, 2003, p. 2). 
 
Ondanks dat in andere landen binnen de primaire agrarische sector exact dezelfde 
ontwikkelingen plaats vinden, is de Nederlandse landbouw atypisch te noemen in de EU. Zo 
is het agrarisch areaal in Nederland slechts in geringe mate afgenomen. Dit is onder andere 
te verklaren door gunstige klimatologische en logistieke condities en groei van de bevolking 
en de export. De boeren die bleven hebben dus via schaalvergroting relatief veel grond van 
de stoppers aan hun bedrijf toegevoegd. In Europa maakt de landbouw ongeveer 45% uit 
van het landoppervlak. Op Europese schaal is de afname van het agrarisch areaal substan-
tieel te noemen. Zo zijn er veel braakliggende gronden en hele streken waar agrarische 
gemeenschappen op verdwijnen staan. Veel van die streken hebben te maken met 
ontvolking, een fenomeen dat in Nederland amper optreedt. De Nederlandse landbouw is 
tevens atypisch in de zin dat tussen 1994 en 2001 de toegevoegde waarde met maar de 
helft groeide van de andere Europese landen. Het boereninkomen is hard teruggelopen in 
Nederland, terwijl dit voor de agrariërs in de EU gemiddeld zelfs iets is gestegen. 
Kanttekening hierbij is wel dat het vooral de Oost-Europese agrariërs waren die een enorme 
stijging van hun inkomen zagen en dus het gemiddelde omhoog halen. Zij zagen hun 
inkomen soms zelfs met bijna 100% stijgen. De druk op de primaire sector lijkt in Oost-
Europa dus beduidend minder te zijn. Belangrijk om bij dergelijke percentages te realiseren 
is dat ze betrekking hebben op een nationale referentie en bovendien op een korte periode. 
Verder zijn ook de oorzaken vaak niet structureel. Klijn e.a. (2008) verwoorden het in hun 
rapport als volgt: “De recente opname van Oost-Europese landen in de EU met de voor hen 
nieuw opengelegde markten en de nieuw verkregen EU-subsidies aan de ene kant en de 
inzakkende prijzen door prijzenoorlogen in Nederlandse supermarkten aan de andere kant 
verklaren veel van de opvallend uiteenlopende cijfers” (Klijn e.a., 2008, p. 25, 27). 
 
1.3 Relevantie van het onderzoek 
 
Nuttig onderzoek doen betekent dat er een duidelijk doel moet zijn. Het onderzoek dient 
relevant te zijn voor zowel de maatschappij als voor de wetenschap. In het onderstaande 
worden respectievelijk de maatschappelijke en de wetenschappelijke relevantie besproken. 
 
1.3.1 Maatschappelijke relevantie 
 
Over de primaire agrarische sector en de veranderingen hierin is al veel geschreven. Zeker 
gezien de recente ontwikkelingen die genoemd staan in de aanleiding, is de landbouw een 
veelbesproken thema. Deze ontwikkelingen vinden de laatste tijd in een hoog tempo plaats. 
Ondanks de druk op de agrarische sector en de vele veranderingen hierin is het agro-cluster 
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zeker niet onbelangrijk voor de nationale economie. Dit cluster is namelijk goed voor 
ongeveer 10% van het BNP en ook voor 10% van de werkgelegenheid. Verder zorgt het 
agro-cluster voor maar liefst 20% van de totale Nederlandse exportwaarde. De rol van de 
primaire landbouw wordt wel steeds kleiner. De werkgelegenheid in dit deel van het agro-
cluster is minder dan 3%. En ook de meerderheid van het geld, namelijk ongeveer 80%, 
wordt buiten de primaire landbouw verdiend. Binnen het agro-cluster wordt dus het meeste 
verdiend met verwerking, toelevering en distributie (Klijn e.a., 2008, p. 21, 22). Dit betekent 
niet dat de primaire landbouw niet belangrijk is. Zonder deze primaire landbouw zal uiteraard 
ook de verwerking, toelevering en distributie minder worden. 
 
Naast dit economische belang is de primaire landbouw vooral ook ruimtelijk van groot 
belang. Het agrarisch areaal maakt nog steeds 60% van het landoppervlak uit en met erven 
erbij zelfs 69%. Dit betekent dat wat dat betreft de primaire landbouw dominant en 
beeldbepalend is. Wat misschien nog wel belangrijker is in het kader van dit onderzoek is dat 
dit agrarische land met bijbehorende bedrijvigheid ook wordt gewaardeerd. Wanneer 
landschappelijke waarden dreigen te worden aangetast, ontstaan er bewegingen die het 
agrarisch bedrijf en de landschappelijke betekenis verdedigen. De burger lijkt over het 
algemeen een positieve houding te hebben ten opzichte van de agrariër en zijn bedrijf. 
Verder lijkt men zich te realiseren dat het geen gewone bedrijfstak is die alleen maar met 
economische maatstaven valt te beoordelen (Klijn e.a., 2008, p. 22, 26). 
 
In het bovenstaande is vastgesteld dat de primaire landbouw economisch, maar vooral ook 
ruimtelijk van groot belang is. Daarnaast bestaat er vanuit de maatschappij over het 
algemeen waardering voor het agrarisch bedrijf en wil men het landschap of de groene 
ruimte behouden. Vanwege deze redenen is het van belang om het (voort)bestaan van de 
primaire landbouw zo weinig mogelijk in gevaar te brengen. Belangrijk hierbij is dat er een 
beter beeld wordt gevormd van de wensen van agrariërs. Op deze manier wordt duidelijk 
hoe zij denken te beantwoorden aan de druk op de primaire agrarische sector. Als er met 
een deel van deze wensen ook daadwerkelijk wat gedaan kan worden zal de primaire 
landbouw beter weerstand kunnen bieden aan de druk van buitenaf. Beleidsmakers kunnen 
met deze wensen beleid maken dat beter aansluit op wat burgers of ondernemers willen. En 
agrariërs zien hun belangen beter terug komen in het beleid waardoor, zoals gezegd, hun 
mogelijkheden worden vergroot en het agrarisch bedrijf (en dus de primaire landbouw) 
minder in zijn voortbestaan wordt aangetast.  
 
Bovenstaande conclusie over het economisch en ruimtelijk belang van de primaire landbouw 
moet wel enigszins genuanceerd worden. Wanneer vanuit het oogpunt van maatschappelijke 
relevantie wordt gekeken naar de drie hoofdcategorieën (akkerbouw, tuinbouw, veehouderij) 
van de primaire landbouw valt op dat deze niet allemaal zowel economisch als ruimtelijk van 
belang zijn. De akkerbouw en veehouderij zijn vooral ruimtelijk van belang, terwijl de tuin-
bouw met name economisch van belang is (Klijn e.a., 2008, p. 27). Omdat dit onderzoek een 
ruimtelijke invalshoek kent is er voor gekozen om de tuinbouw buiten beschouwing te laten.  
 
1.3.2 Wetenschappelijke relevantie 
 
De primaire agrarische sector is een sector waar altijd veel veranderingen hebben 
plaatsgevonden en waar, zoals eerder aangegeven, nog steeds veel ontwikkelingen plaats-
vinden. Naar deze ontwikkelingen is door de tijd heen een heel aantal onderzoeken verricht. 
Vaak zijn dit vrij recente onderzoeken die de huidige ontwikkelingen beschrijven en daarbij 
terugblikken op veranderingen die in het verleden hebben plaatsgevonden. Een voorbeeld 
hiervan is het onderzoek van Bieleman (2008) die de geschiedenis van de landbouw 
beschrijft van 1500 – 2000. Een ander onderzoek is van het Natuurplanbureau (2002) die de 
trends verkennen in de Nederlandse landbouw. Ook hier gaat het over ontwikkelingen in de 
afgelopen vijftig jaar en wordt een blik geworpen op de toekomst (van der Hamsvoort, 2002). 
Verder zijn er uiteraard veel onderzoeken van het LEI (Landbouw-Economisch Instituut) en 
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Alterra die ingaan op ontwikkelingen in de primaire agrarische sector. Het LEI beschrijft in 
één van haar publicaties zelfs een theorie die de keuze van een agrariër voor een bepaalde 
ontwikkelingsrichting kan verklaren. Het is een theorie die het ruimtelijk gedrag van agrariërs 
verklaart. In het theoretisch kader (zie hoofdstuk 4) wordt hier dieper op ingegaan. 
 
Al deze onderzoeken of publicaties beschrijven dus vooral de ontwikkelingen die 
plaatsvinden en bovendien concluderen ze grotendeels hetzelfde. Namelijk dat in het 
verleden schaalvergroting en intensivering de belangrijkste ontwikkelingen waren en dat het 
nu vooral schaalvergroting en verbreding is. Verder wordt geconcludeerd dat bedrijfs-
beëindiging een ontwikkeling is die al ruim vijftig jaar aan de gang is. Vaak wordt nog wel 
gekeken wat de gevolgen van deze ontwikkelingen zijn voor de landbouw of het landschap. 
Toch is er geen enkel onderzoek die er een hoofdonderwerp van maakt wat de wensen zijn 
van agrariërs ten aanzien van de ruimte bij de genoemde ontwikkelingen. Zoals aangegeven 
zijn deze ontwikkelingen toch nodig om aan de druk te beantwoorden en te blijven 
voortbestaan. In sommige visies komt wel naar voren dat regelgeving vaak beperkend werkt 
voor agrariërs bij het verwezenlijken van dergelijke ontwikkelingen (Ministerie van LNV, 
2004, p. 30). Maar echt onderzoek is nooit gedaan naar wat dan beperkend werkt voor deze 
agrariërs en wat daarbij hun wensen zijn.  
 
Door agrariërs centraal te stellen en onderzoek te doen naar hun wensen binnen een 
veranderende primaire agrarische sector, doet dit onderzoek een aanzet tot het vullen van 
een gat in de wetenschappelijke literatuur. Daarnaast zal dit onderzoek nog een stap verder 
gaan door aan te geven hoe met name in bestemmingsplannen moet worden omgegaan met 
deze wensen. Een afweging tussen verschillende belangen staat daarbij centraal. 
 
1.4 Doel- en vraagstelling 
 
Dit onderzoek tracht een inzicht te geven in de wensen ten aanzien van de ruimte van 
agrariërs in een veranderende primaire agrarische sector. Vervolgens is het doel om aan te 
geven hoe in met name bestemmingsplannen om moet worden gegaan met deze wensen. 
Deze doelen vormen de basis voor de centrale vraag.  
 
De centrale vraag die in deze scriptie beantwoord gaat worden luidt als volgt: 
 
Op welke manier is de primaire agrarische sector de afgelopen jaren verandert, wat zijn de 
wensen (met betrekking tot de ruimte) van de agrariërs binnen deze veranderende primaire 
agrarische sector en hoe moeten we daar mee omgaan als ruimtelijke ordening in met name 
bestemmingsplannen?  
 
Bovenstaande centrale vraag heeft geleid tot de volgende vier deelvragen: 
 

1. Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen die vanaf 2000 zijn waar te nemen binnen de 
primaire agrarische sector en welke oorzaken kunnen hiervoor worden aangewezen? 

2. Hoe ziet het huidig sector- en facetbeleid er uit ten aanzien van de ontwikkelingen in 
de primaire agrarische sector? 

3. Wat zijn de wensen van agrariërs binnen een veranderende primaire agrarische 
sector met betrekking tot de ruimte? 

4. Hoe moet er door de ruimtelijke ordening worden omgegaan met deze wensen in met 
name bestemmingsplannen? 

 
Wanneer onderzoek wordt gedaan naar de wensen van agrariërs is het belangrijk om eerst 
de achtergrond helder te hebben. Deelvraag 1 komt hieruit voort en is bedoeld om de 
achtergrond te schetsen, waar het onderzoek tegen plaatsvindt. Dit is namelijk de veran-
derende primaire agrarische sector. De tweede deelvraag gaat hier op door en is bedoeld 
om het sectorbeleid en het facetbeleid, voor de ontwikkelingen die uit de eerste deelvraag 
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naar voren zijn gekomen, uiteen te zetten. Deze informatie is onder andere nodig, omdat de 
wensen van de agrariërs ten slotte te maken hebben met het beleid dat wordt gevoerd. Na 
beantwoording van de eerste twee deelvragen is duidelijk tegen welke achtergrond het 
onderzoek plaatsvindt. Met de kennis daaruit kan op een goede manier worden gekeken 
naar de wensen van agrariërs. Dit leidt tot een derde deelvraag die de inhoud van de 
wensen van agrariërs behandelt. Vervolgens blijft de vraag over wat de ruimtelijke ordening 
dan moet of kan met die wensen. De laatste deelvraag gaat dus verder met de wensen die 
uit de derde deelvraag naar voren komen. Deze vierde deelvraag is bedoeld om aan te 
geven hoe in met name bestemmingsplannen met de verschillende wensen moet worden 
omgegaan.    
 
1.5 Leeswijzer 
 
In de volgende hoofdstukken zal een verdere beschrijving van het onderzoek worden 
gegeven. Hoofdstuk 2 is een achtergrondhoofdstuk waarin wordt ingegaan op de verschil-
lende ontwikkelingen binnen de primaire agrarische sector. Ook hoofdstuk 3 vormt een 
achtergrondhoofdstuk. Hierin wordt ingegaan op het beleid. Het gaat dan om landbouw als 
sectorbeleid en om ruimtelijk ordening als facetbeleid. Hoofdstuk 4 vormt het theoretisch 
kader. Hierin wordt de bredere context van het veranderend platteland besproken, wordt de 
b.o.c.-theorie geïntroduceerd en wordt het begrip agrarisch ondernemerschap uitgewerkt. In 
hoofdstuk 5 wordt vervolgens ingegaan op de onderzoeksmethodologie. Er wordt aange-
geven welk research-design in dit onderzoek wordt gebruikt en welke onderzoeksmethoden 
het meest geschikt zijn. In hoofdstuk 6 worden de resultaten uit de enquête besproken. 
Hoofdstuk 7 behandelt de resultaten uit de verschillende interviews. Dit hoofdstuk laat 
daarmee zien hoe er door de ruimtelijke ordening moet worden omgegaan met de resultaten 
die uit de enquête naar voren zijn gekomen. In hoofdstuk 8, de conclusie, wordt vervolgens 
een antwoord geformuleerd op de deelvragen en op de hoofdvraag. Ten slotte vormt 
hoofdstuk 9 de slotbeschouwing. 
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2. Achtergrondontwikkelingen binnen de primaire agr arische 
sector vanaf 2000 

 
In de aanleiding is reeds aangegeven dat er door toegenomen druk, binnen de primaire 
agrarische sector globaal gezien drie ontwikkelingen plaatsvinden. In dit hoofdstuk wordt hier 
nader op ingegaan. Het hoofdstuk is bedoeld om de achtergrond van dit onderzoek weer te 
geven. In de eerste paragraaf wordt geconstateerd welke drie ontwikkelingen er plaatsvinden 
en wordt het bestaan van de betreffende ontwikkelingen aangetoond vanuit de literatuur. Er 
wordt geconcludeerd dat er eigenlijk drie categorieën agrariërs zijn. Met deze categorieën 
wordt verder gewerkt in de overige hoofdstukken van deze scriptie. In dit hoofdstuk zal 
vervolgens elke ontwikkeling in een aparte paragraaf kort worden toegelicht. De vijfde 
paragraaf zet uiteen wat de verwachting is voor de toekomst. Zullen de geschetste 
ontwikkelingen ook doorzetten? De laatste paragraaf gaat tenslotte in op de vraag hoe deze 
ontwikkelingen zo zijn gekomen. Kortom, wat houdt de toegenomen druk in? 
 
2.1 Belangrijkste ontwikkelingen vanaf 2000: algeme en 
 
De eerste ontwikkeling die duidelijk naar voren komt in bijna alle literatuur is de 
schaalvergroting. In de aanleiding is uiteengezet dat deze ontwikkeling al begonnen is vanaf 
halverwege de vorige eeuw. Uit vele artikelen blijkt dat deze schaalvergroting nog steeds 
bezig is. Het aantal agrarische bedrijven is sinds 2000 verder afgenomen, terwijl de 
gemiddelde agrarische bedrijfsoppervlakte sterk is gestegen (Ruimtelijk Planbureau, 2008, p. 
31). Ook de VROM-raad constateert in haar advies over landbouw dat schaalvergroting een 
ontwikkeling is die nog steeds sterk speelt. Zeker in Nederland is er sprake van een 
‘industriële landbouw’ waar schaalvergroting een belangrijke rol in speelt (VROM-raad, 2004, 
p. 80, 81). 
 
Een onderzoek van Wageningen UR noemt schaalvergroting in de huidige tijd als één van de 
megatrends (Klijn e.a., 2008, p. 24). Verder zijn er twee onderzoeken van het LEI die 
schaalvergroting benadrukken. Beide onderzoeken constateren hetzelfde. Onder invloed van 
diverse drijvende krachten vindt er schaalvergroting plaats op de bedrijven die hun 
activiteiten voortzetten. De schaalvergroting in de primaire agrarische sector zet dus door (de 
Bont e.a, 2007, p. 42 & Vader & Leneman, 2006, p. 14). 
 
Een ontwikkeling die met schaalvergroting samenhangt is dat er steeds meer agrariërs zijn 
die hun bedrijf beëindigen. Een onderzoek van het LEI constateert dat het proces van 
schaalvergroting gepaard gaat met het verdwijnen van andere bedrijven. De daling van het 
aantal bedrijven is de laatste jaren onverminderd doorgegaan (de Bont e.a., 2007, p. 43). Het 
onderzoek van de Wageningen UR ziet hetzelfde gebeuren. De laatste twee jaar versnelt dit 
proces zich relatief gezien zelfs (Klijn e.a., 2008, p. 23). De versnelling van dit proces wordt 
ook geconstateerd door de VROM-raad. Ook zij zien de laatste jaren een relatieve stijging in 
het aantal agrariërs dat hun bedrijf beëindigt (VROM-raad, 2004, p. 46). 
 
De laatste grote ontwikkeling die naar voren komt uit de literatuur van bijvoorbeeld de 
Wageningen UR, Alterra en het LEI is de verbreding van de primaire agrarische sector. De 
VROM-raad (2004) noemt het de verbredingstrend. Het is een andere strategie naast 
schaalvergroting en intensivering (VROM-raad, 2004, p. 74, 75). Het onderzoek van de 
Wageningen UR omschrijft heel algemeen wat het begrip verbreding inhoud: “Verbreding 
houdt in dat ondernemers op hun bedrijf een aantal nieuwe producten of diensten 
ontwikkelen naast de gebruikelijke om daarmee extra inkomsten te genereren” (Klijn e.a., 
2008, p. 31). Één van de onderzoeken van het LEI zet uiteen dat verbreding de afgelopen 
jaren om verschillende redenen in de belangstelling is gekomen. Het gaat dan om de (extra) 
functie(s) die de landbouw ermee vervult voor de samenleving en omdat het één van de 
mogelijkheden is om vanuit het agrarisch bedrijf aanvullend inkomen te verwerven (de Bont 
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e.a., 2007, p. 52). Het andere onderzoek van het LEI constateert dat de inkomensvorming op 
agrarische bedrijven geleidelijk aan meer divers is geworden. Naast inkomsten uit de 
agrarische productie draagt onder meer verbreding bij aan het inkomen uit de landbouw 
(Vader & Leneman, 2006, p. 18). Ten slotte is er nog een boek over de geschiedenis van de 
landbouw. Hierin wordt de ontwikkeling van verbreding als volgt beschreven: “De boeren en 
tuinders weten vaak allerlei onvoorziene kansen te benutten door zich op speciale 
‘marktniches’ te richten en zijn daar innovatief mee bezig” (Bieleman, 2008, p. 574). 
 
Uit bovenstaande analyse kan geconcludeerd worden dat er eigenlijk drie categorieën 
agrariërs zijn te onderscheiden. Ten eerste zijn er de agrariërs die steeds groter groeien met 
hun bedrijf. Dit zijn de schaalvergroters. Ten tweede is er de groep agrariërs die hun bedrijf 
beëindigd. Of die dit in ieder geval binnen afzienbare tijd van plan zijn om te doen. De derde 
groep bestaat uit agrariërs die de strategie van verbreding toepassen. Zij starten neven-
activiteiten op hun bedrijf. In literatuur van Alterra wordt het bestaan van deze drie groepen 
ook bevestigd. Een rapport van Alterra spreekt over een groep agrariërs die ouder is dan 55 
jaar en naar eigen zeggen niet beschikt over een opvolger. Bij die bedrijven vallen op een 
termijn van ongeveer 10 jaar veranderingen te verwachten. Verder wordt in het rapport 
gesproken over de zogenaamde ‘groeiers’ en de zogenaamde ‘verbreders’. De eerder 
genoemde drie groepen komen in het rapport van Alterra dus duidelijk naar voren (van Eck 
e.a., 2002, p. 28). In deze scriptie zullen de drie categorieën steeds weer terug komen en het 
uitgangspunt vormen voor de overige hoofdstukken. 
 
2.2 Belangrijkste ontwikkelingen vanaf 2000: schaal vergroting 
 
Zoals aangegeven zijn er binnen de landbouw de afgelopen jaren een aantal belangrijke 
ontwikkelingen te zien. Sommige van deze ontwikkelingen lopen al langer, maar blijken nog 
steeds erg actueel te zijn. In deze paragraaf wordt de ontwikkeling van schaalvergroting 
specifieker bekeken.  
 
Afhankelijk van de positie op de markt en van het beleid, neemt de productie van de 
Nederlandse primaire agrarische sector toe. Deze productiviteitsgroei vindt vooral plaats 
door de toepassing van technologische vernieuwingen door investeringen, de inzet van meer 
inputs en het benutten van meer kennis op grond van onderzoek, voorlichting en onderwijs. 
Dit alles levert een groei op van de productie zowel per arbeidskracht als per hectare en per 
dier. Ondanks een grote vermindering van het aantal bedrijven (zie paragraaf 2.3), een 
aanzienlijke daling van het aantal arbeidskrachten en ook de geleidelijke afname van het 
areaal landbouwgrond, kan de productieomvang door de productiviteitsgroei toenemen. 
Deze groei werd de afgelopen jaren wel tegengegaan in een aantal belangrijke takken van 
de primaire agrarische sector, zoals de melkveehouderij, bietenteelt en de intensieve 
veehouderij. Het Europese quoteringsbeleid op het gebied van zuivel en suiker en ook het 
mestbeleid waren hiervoor verantwoordelijk (de Bont e.a., 2007, p. 42). 
 
Een gevolg van de productiviteitsgroei is dat de kosten per eenheid product en, onder 
normale omstandigheden op langere termijn, de (reële) marktprijzen dalen. Deze druk op de 
prijs van landbouwproducten en dus op de inkomensmarge van het landbouwbedrijf levert de 
noodzaak op tot schaalvergroting. De vaste kosten worden per eenheid product verlaagd en 
het inkomen wordt gebaseerd op een groter volume. Schaalvergroting kan zich op verschil-
lende manieren manifesteren. Voorbeelden zijn de vergroting van de veestapel, intensivering 
van de teelt van gewassen en uitbreiding van de oppervlakte van bedrijven. Op 
grondgebonden bedrijven vindt schaalvergroting in veel gevallen plaats door middel van een 
uitbreiding van de oppervlakte. Dat schaalvergroting nog steeds in belangrijke mate speelt 
blijkt wel uit de cijfers. In 1990 was de gemiddelde oppervlakte van grondgebonden bedrijven 
nog ver onder 20 hectare, in 2005 was dit al ongeveer 27 hectare (de Bont e.a., 2007, p. 42, 
43). Dit betekent dat de laatste 15 jaar de gemiddelde oppervlakte van landbouwbedrijven 
met ongeveer 40% is toegenomen.  
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2.3 Belangrijkste ontwikkelingen vanaf 2000: bedrij fsbeëindigingen 
 
De ontwikkeling die vaak samenhangt met schaalvergroting is die van bedrijfsbeëindigingen. 
In deze paragraaf zal iets specifieker op deze ontwikkeling worden ingegaan. 
 
De afname van het aantal bedrijven in de primaire agrarische sector was de afgelopen 15 
jaar, vanaf 1990, gelijk aan bijna 3% per jaar. Dit betekent een absolute daling in de periode 
1990-2005 van ongeveer 125.000 naar ruim 80.000, oftewel een relatieve daling van rond de 
34-36%. Het aantal grondgebonden agrarische bedrijven bedroeg in 2005 ongeveer 70.000. 
In 1990 waren dat er nog rond de 100.000. Uit deze cijfers wordt wel duidelijk dat het aantal 
agrarische bedrijven hard achteruit gaat (de Bont e.a., 2007, p. 43). Wat specifiekere cijfers 
laten voor bijvoorbeeld de melkveesector een afname zien in aantal bedrijven van bijna 
47.000 naar 29.000 in een periode van slechts tien jaar, namelijk van 1990-2000 (van Eck 
e.a., 2002, p. 31). In de intensieve veehouderij vond zelfs een extra snelle sanering plaats. 
Dit kwam met name door regelingen gericht op het verminderen van het mestoverschot, 
zoals de Regeling beëindiging veehouderijtakken, en door de uitbraak van de vogelpest in 
2003. De verdergaande daling bestaat daarnaast met name uit min of meer vrijwillige 
bedrijfsbeëindiging. Dit gebeurt vooral bij generatiewisseling door matige inkomensperspec-
tieven van vooral kleinere bedrijven (Vader & Leneman, 2006, p. 14). 
 
Meer recente cijfers tonen aan dat er een uittocht is van ongeveer 2% van de agrariërs per 
jaar en dat dit de laatste twee jaar zelfs 4% is. Verder is er een groot aantal agrariërs die 55 
jaar of ouder is. Er zijn onderzoeken die aangeven dat de helft van de agrariërs boven die 
leeftijdsgrens zit. Een ander onderzoek noemt een percentage van 28% van 55+ agrariërs 
zonder opvolger. Zoals eerder gezegd vallen bij deze bedrijven op een termijn van ongeveer 
10 jaar veranderingen te verwachten (Klijn e.a., 2008, p. 23). 
 
2.4 Belangrijkste ontwikkelingen vanaf 2000: verbre ding  
 
De laatste ontwikkeling die in dit hoofdstuk zal worden besproken is de verbreding. Allereerst 
worden kort de belangrijkste vormen van verbrede landbouw genoemd en toegelicht. Daarna 
wordt gekeken naar de omvang van deze ontwikkeling.  
 
Na een Landbouwtelling in 1998 zijn er vier hoofdgroepen van verbreding onderscheiden. 
Inmiddels zijn er wel een aantal andere vormen van verbreding ontstaan die niet duidelijk in 
deze groepen in te passen zijn. De belangrijkste vormen van verbreding maken echter wel 
onderdeel uit van de vier hoofdgroepen. De volgende groepen worden onderscheiden: 
 

• Natuurbeheer en natuurproductie 
• Verwerking en huisverkoop 
• Agrotoerisme 
• Zorgtaken (Hillebrand & Koole, 1999, p. 18) 

 
De omvang van het verschijnsel verbreding is afhankelijk van hoe het begrip wordt 
gedefinieerd. Verschil in definitie leidt in de literatuur tot verschil in cijfers. De Raad voor het 
Landelijk Gebied (2004) stelt dan ook terecht dat die grote verschillen in definities en 
uitkomsten nodig opgehelderd moeten worden. Toch wordt hier geprobeerd enigszins een 
beeld te schetsen van de omvang van verbreding in Nederland. 
 
Het LEI rekent met inkomsten die op het agrarisch bedrijf worden gegenereerd uit 
natuurbeheer, recreatie, zorg, stalling en energiewinning. Zij komen volgens deze definitie er 
op uit dat 17% van de bedrijven verbredingsactiviteiten heeft. De vakgroep Rurale sociologie 
hanteert een ruimere definitie. Zij komen er op uit dat 40% van de bedrijven verbredings-
activiteiten ontplooit (Klijn e.a., 2008, p. 31). In een ander onderzoek komt men op bijna 
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hetzelfde percentage en wordt gesteld dat volgens de landbouwtelling in 2003, 31.000 
bedrijven (37%) één of meer verbredingsactiviteiten onderneemt (Vader & Leneman, 2006, 
p. 19). Wanneer de smallere definitie van het LEI wordt gehanteerd komt men uit op de 
volgende twee tabellen. De eerste tabel toont de cijfers uit 1998. De tweede tabel laat de 
situatie zien voor de jaren 2003 en 2005. Zoals al eerder aangegeven worden de 
mogelijkheden voor vergelijking wel beperkt doordat er een verschil bestaat in categorieën 
die worden meegenomen bij de telling. Toch komen beide tabellen redelijk overeen qua 
categorieën die zijn meegenomen, waardoor enige vorm van vergelijking wel mogelijk is (de 
Bont e.a., 2007, p. 54). 

 
Tabel 2.1: Verbreding op land- en tuinbouwbedrijven in 1998 

 
a) Bedrijven kunnen meer dan één verbredingsactiviteit ontplooien. Daarom leidt de optelling 

van de categorieën verbreding tot een groter totaal dan bij verbreding algemeen staat 
aangegeven. 

Bron: de Bont e.a., 2007, p. 55 
 

Tabel 2.2: Aantal bedrijven met verbrede landbouw in 2003 en 2005 

 
a) Aantal bedrijven gebaseerd op gegevens van de landbouwtelling, de Dienst Regelingen 

en de Dienst Landelijk Gebied. b) Zie noot a bij tabel 2.2. 
Bron: de Bont e.a., 2007, p. 55 

 
Wanneer beide tabellen worden bekeken valt op dat het aantal bedrijven met verbreding in 
2003 en 2005 duidelijk hoger was dan in 1998. In 2005 waren er rond de 13.500 bedrijven 
met verbreding tegenover ongeveer 10.000 bedrijven in 1998. Procentueel gezien was dat in 
1998 9% van de bedrijven, terwijl dat percentage in 2005 al rond de 17% lag. Dit wanneer er 
uit wordt gegaan van een totaal van 80.000 land- en tuinbouwbedrijven in 2005. Het grote 
verschil is gemakkelijk te verklaren. Het ligt vooral in de hogere deelname aan natuurbeheer. 
Het aantal bedrijven met agrotoerisme is iets kleiner geworden sinds 1998, maar lijkt de 
laatste jaren wel weer wat te stijgen. De daling van het aantal verbrede bedrijven die in tabel 
2.2 te zien is tussen 2003 en 2005, is ongeveer gelijk aan de daling van het totale aantal 
landbouwbedrijven. Dit is namelijk ongeveer gelijk aan 6%. De zorglandbouw groeit de 
laatste jaren ook vrij sterk. In 2006 stond de teller al op 650 bedrijven. De verwachting is dat 
deze vorm van verbreding door kan groeien tot ongeveer 1000 bedrijven (de Bont e.a., 2007, 
p. 54, 55). 
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2.5 Verwachting toekomst ten aanzien van de drie on twikkelingen 
 

De huidige ontwikkelingen in de primaire agrarische sector zijn in het voorgaande geschetst. 
De vraag die nu nog overblijft is of deze ontwikkelingen ook in de toekomst zullen door-
zetten? Er zal gekeken worden wat de verwachting is in de richting van het jaar 2020. 
Uiteraard zijn de uitspraken daarover gebaseerd op de informatie die nu beschikbaar is. In 
de literatuur van de Wageningen UR wordt gewerkt met scenario’s. 
 
Allereerst wordt uiteengezet wat de verwachtingen zijn voor de ontwikkeling ‘schaalver-
groting’ en voor de ontwikkeling ‘bedrijfsbeëindigingen’. Dit wordt gedaan aan de hand van 
tabel 2.3. Hierin wordt uitgegaan van twee scenario’s voor het jaar 2020, namelijk RC en GE. 
Op tal van aspecten verschillen deze twee scenario’s van elkaar. Omdat het in deze 
paragraaf gaat om het aangeven van de trend voldoet een beperkte omschrijving. Specifieke 
verschillen zijn minder van belang. Het uitgangspunt van GE is liberalisering van beleid (zie 
hoofdstuk 3) en internationale oriëntatie. Van RC is dit nadruk op de regio en sturing door 
beleid. De uitkomsten van beide scenario’s verschillen ook. In GE is er sprake van meer 
economische groei en groei van de bevolking dan in RC (de Bont e.a., 2007, p. 29).  
 

Tabel 2.3: Structuur van de landbouw in 2005 en 2020 onder GE en RC (afgeronde cijfers, 
indicatief, aantal bedrijven x 1.000, oppervlakte in ha) 

 
a) Exclusief bedrijven in de intensieve veehouderij (hokdierbedrijven), de glastuinbouw en 

champignonteelt. 
Bron: de Bont e.a., 2007, p. 50 

 
Uit deze tabel wordt snel duidelijk dat het de verwachting is dat het proces van 
schaalvergroting verder door zal zetten in de toekomst. Bij elk type bedrijf neemt de 
gemiddelde oppervlakte sterk tot zeer sterk toe. In 2020 zal de gemiddelde oppervlakte, op 
basis van trendmatige ontwikkeling, uitkomen op ongeveer 40 hectare. Dit zou betekenen 
dat in een periode van 30 jaar (1990-2020) de gemiddelde oppervlakte per bedrijf ongeveer 
zal verdubbelen. Onder scenario GE is zelfs nog een hoger tempo van schaalvergroting te 
zien. Bij de melkveehouderij bijvoorbeeld zal het tempo van schaalvergroting onder scenario 
RC ongeveer gelijk zijn aan het tempo van de afgelopen jaren. Onder GE gaat dit in de 
richting van het hogere tempo dat de melkveehouderij in de meeste andere EU-landen al 
kent in de afgelopen tien jaar (de Bont e.a., 2007, p. 44, 49). 
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Wat betreft de ontwikkeling van bedrijfsbeëindigingen verwacht dezelfde studie dat er een 
daling zal plaatsvinden van ruim 80.000 bedrijven in 2005 naar iets minder dan 60.000 in 
2015. Hierbij is uitgegaan van een daling van 3% per jaar. Ook de ontwikkeling van 
bedrijfsbeëindigingen lijkt zich dus sterk door te zetten. Als de daling doorzet tot het jaar 
2020 komt het totale aantal agrarische bedrijven uit op ruim 50.000. De verwachting is dat 
het aantal grondgebonden agrarische bedrijven voor het jaar 2015 uitkomt op ongeveer 
50.000. Als ook deze lijn zich doorzet zullen dat er in 2020 nog ongeveer 44.000 zijn. Zoals 
eerder aangegeven waren dit er in 2005 nog 70.000. Dit betekent een afname van ruim 35% 
aan grondgebonden agrarische bedrijven (de Bont e.a., 2007, p. 43).  
 
Ten slotte zijn er nog de verwachtingen ten aanzien van de ontwikkeling van verbreding. De 
mogelijke omvang van verbreding in de primaire agrarische sector in bijvoorbeeld 2020 is 
moeilijk in te schatten. Dit komt omdat er nog te weinig gegevens zijn om een trendmatige 
ontwikkeling aan te duiden. Toch valt er wel wat over te zeggen. Er zijn scenario’s die 
aangeven dat er weinig potentie is voor verbreding. Volgens deze scenario’s is de groei 
beperkt en er wordt ook geen grote omslag verwacht. Toch gaan de meeste scenario’s er 
vanuit dat er mogelijkheden zijn om meer uit verbreding te halen. Het benutten van deze 
groeimogelijkheden hangt wel af van onder meer het beleid van de overheid (bij bijvoorbeeld 
zorglandbouw) en van het inspelen op de wensen van de consument (bij recreatie en bij 
productverwerking en verkoop). De verwachting is dat vooral ‘geïnspireerde verbreders’ die 
kiezen voor multifunctionele landbouw vanuit een eigen visie en strategie, zich zullen 
inzetten om meer uit verbreding te halen. Deze groep onderscheidt zich van de ‘rationele 
verbreders’ die vooral kiezen voor vormen van verbreding die dicht bij de eigen bedrijfs-
voering liggen, zoals agrarisch natuurbeheer (de Bont e.a., 2007, p. 54, 56). 
 
2.6 Oorzaken 
 
In de aanleiding is reeds besproken dat de toegenomen druk zorgt voor veranderingen in de 
agrarische sector. Deze veranderingen zijn in het bovenstaande besproken. De vraag die 
nog rest is wat die toegenomen druk nu specifiek inhoudt. In deze paragraaf komen enkele 
oorzaken van bovengenoemde ontwikkelingen aan de orde. 
 
Ten eerste is er het milieu-, mest- en natuurbeleid. Het milieubeleid is de laatste jaren 
strenger en wordt ook gehandhaafd (Rienks, 2005, p. 1). Het mestbeleid is daarentegen wat 
meer verruimd. Voor een aantal sectoren is er bij uitbreiding geen beperkingen meer door 
mestproductierechten. Voor een ontwikkeling als schaalvergroting werkt dit uiteraard stimu-
lerend. In het recente natuurbeleid ligt de nadruk minder op verwerving van grond voor 
natuurdoeleinden en meer op agrarisch natuurbeheer (de Bont e.a., 2007, 27, 28). Dit zorgt 
voor een positief effect op de ontwikkeling van verbreding.  
 
Ten tweede zijn er de economische factoren. Zo staat het internationale handelsbeleid de 
laatste tientallen jaren in het teken van liberalisering (zie hoofdstuk 3). Deze liberalisering 
heeft uiteindelijk onder andere dalende marktprijzen tot gevolg (van der Hamsvoort, 2002, p. 
25). Dit zorgt aan de ene kant voor meer bedrijfsbeëindigingen en aan de andere kant voor 
een groter aantal agrariërs dat gaat kiezen voor schaalvergroting of verbreding. Verder is het 
zo dat de vraag naar landbouwproducten niet of nauwelijks groeit (de Bont e.a., 2007, p. 18). 
 
Ten derde zijn technologische ontwikkelingen belangrijk (de Bont e.a., 2007, p. 18). Deze 
zijn met name van belang voor het plaats vinden van schaalvergroting in de landbouw. Ten 
slotte kan als oorzaak worden genoemd dat er steeds toenemende eisen zijn op het punt van 
dierenwelzijn en voedselkwaliteit (Ministerie van LNV, 2004, p. 31). 
 
Naast de genoemde oorzaken is ook het Europese en Nationale sectorbeleid belangrijk als 
verklaring voor de veranderingen in de primaire agrarische sector. Verder speelt het 
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ruimtelijk facetbeleid ten aanzien van de drie ontwikkelingen een belangrijke rol. Deze 
worden allen apart besproken in het volgende hoofdstuk. 
 



 28



 29

3. Beleid 
 
Een belangrijke context waarbinnen de veranderingen in de primaire agrarische sector 
plaatsvinden is het beleid dat wordt gevoerd. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen 
sector- en facetbeleid, ook wel sector- en facetplanning genoemd. De definitie van sector-
planning luidt als volgt: “de concrete programmering van een tak van overheidsdiensten, 
gericht op een zo effectief en efficiënt mogelijk verloop van die diensten”. Op rijksniveau valt 
dit bijvoorbeeld vaak samen met een departement of een onderdeel daarvan. Facetplanning 
wordt als volgt gedefinieerd: “planning dat probeert tot een integratie te komen van alle 
overheidsactiviteiten vanuit één gezichtspunt”. Hier gaat het om bijvoorbeeld economisch of 
ruimtelijk beleid (Spit & Zoete, 2002, p. 18). In het kader van deze scriptie zal het in dit 
hoofdstuk gaan om landbouw als sectorbeleid en ruimtelijke ordening als facetbeleid ten 
aanzien van de drie ontwikkelingen. Het sectorbeleid bepaalt in dit geval de uitgangspunten 
van het beleid voor de landbouw in Nederland. Het ruimtelijk facetbeleid volgt dit, maar moet 
ten aanzien van de drie ontwikkelingen een afweging maken over alle sectoren heen. Aan de 
andere kant dient het sectorbeleid vaak ter verwezenlijking van het ruimtelijk facetbeleid. De 
eerste paragraaf zal ingaan op landbouw als sectorbeleid. Zowel het Europese als het 
Nationale sectorbeleid zal worden besproken. Paragraaf twee behandelt het huidig ruimtelijk 
facetbeleid. In deze paragraaf wordt het Nationale ruimtelijk facetbeleid besproken en het 
provinciaal en gemeentelijk ruimtelijk facetbeleid ten aanzien van de drie ontwikkelingen. 
 
3.1 Het huidig sectorbeleid 
 
In deze paragraaf zal het huidig sectorbeleid worden besproken. De eerste subparagraaf 
gaat over het Europese sectorbeleid. Het huidig beleid komt aan de orde, maar ook het 
verleden en de verwachting voor de toekomst wordt kort belicht. In de tweede subparagraaf 
staat het Nationale sectorbeleid centraal. 
 
3.1.1 Het huidig Europese sectorbeleid 
 
Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), dat in de jaren ’50 is gestart, is in 2003 
drastisch aangepast door de tegemoetkomingen, die de landbouw ontvangt voor de verla-
ging van de garantieprijzen, los te koppelen van de productie. Geen productsteun meer, 
maar inkomenssteun. De tegemoetkomingen of premies zijn al ingesteld in het begin van de 
jaren ’90 bij de GLB-hervorming onder Landbouwcommissaris Mac Sharry. De ontkoppeling 
houdt in dat de agrariër die de premie ontvangt de betreffende gewassen en dieren niet meer 
hoeft te telen om een compensatie te ontvangen. Hij krijgt voortaan één totaalbedrag 
uitgekeerd, waarbij de agrariër wel moet voldoen aan eisen op het gebied van onder andere 
natuur, milieu en diergezondheid. De tweede aanpassing van het GLB in 2003 had 
betrekking op het zuivelbeleid. De garantieprijzen van boter en magere melkpoeder werden 
verlaagd met respectievelijk 25% en 15%. De veehouder ontvangt hiervoor een compensatie 
per kilogram melk. De hoeveelheid melk waarvoor de compensatie in eerste instantie, dus 
voor de ontkoppeling, geldt is de omvang van het quotum van de veehouder. Dit 
quotumstelsel is in 1984 al ingesteld om de omvang van de melkproductie te beheersen. Het 
is de bedoeling dat dit quotumstelsel in 2015 wordt afgeschaft. De quota worden hiertoe de 
komende jaren stapsgewijs verhoogd met 1% per jaar. Ook voor suiker geldt een 
quotumstelsel (de Bont e.a., 2007, p. 24). 
 
Voor het inkomen van de agrariërs hebben deze veranderingen uiteraard ook gevolgen. Het 
Ministerie van LNV (2004) verwacht dat door de ontkoppeling het inkomen in de verschil-
lende landbouwsectoren zal stijgen. Uitzondering daarop vormt de melkveehouderij. De 
verwachting is dat voor hen het inkomen zal dalen (Ministerie van LNV, 2004, p. 21). Met de 
afschaffing van het quotumstelsel in de toekomst zullen de melkprijzen dalen. Agrariërs zijn 
bang dat de melkprijs grote schommelingen zal gaan vertonen.  
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Over het totale inkomen van agrariërs kan men zich wel zorgen maken. De verwachting is 
dat de recente hervormingen zullen leiden tot inkomensdaling. Ten opzichte van het midden 
van de jaren negentig is het boereninkomen gemiddeld al met 20% achteruit gegaan (Vader 
& Leneman, 2006, p. 13 & Klijn e.a., 2008, p. 27). In het onderzoek van de Bont e.a. (2007) 
komt naar voren dat het internationale handelsbeleid de laatste tientallen jaren al in het teken 
staat van liberalisatie en dus het afbouwen van de bescherming van afzonderlijke markten. 
De gemeenschappelijke markt is steeds groter geworden (bijvoorbeeld uitbreiding EU). Voor 
producenten betekent dit meer open concurrentieverhoudingen (de Bont e.a., 2007, p. 19). 
Meer concurrentie zorgt uiteindelijk voor dalende marktprijzen. Voor de toekomst verwacht 
de VROM-raad (2004) dat de EU-steun alleen maar verder zal worden afgebouwd. Dit 
betekent dus verdere liberalisatie (VROM-raad, 2004, p. 194). 
 
3.1.2 Het huidig Nationale sectorbeleid 
 
Het huidig sectorbeleid voor landbouw op rijksniveau is in belangrijke mate vastgelegd in de 
Agenda voor een Vitaal Platteland. Deze Agenda geeft de rijksvisie op de ontwikkelingen die 
op het platteland plaatsvinden. Volgens deze visie kan een vitaal platteland niet zonder een 
vitale landbouw. Het beleid is er dan ook op gericht om in Nederland een vitale en duurzame 
agrarische sector te behouden. De landbouw wordt hierbij beschouwd als een bedrijfs-
economisch gezonde sector die bovendien internationaal moet kunnen concurreren. De rol 
van de overheid hierin is het faciliteren van de verandering naar een duurzame landbouw en 
het geven van ruimte aan ondernemerschap (Ministerie van LNV, 2004, p. 31).  
 
Het duurzame perspectief is nodig om de internationale liberalisering van de landbouwmarkt 
(zie 3.1.1) het hoofd te kunnen bieden. Daarvoor is er behoefte aan schaalvergroting, nieuwe 
afzetmarkten en/of verbreding van de productiemogelijkheden. Voor de grondgebonden 
landbouw is het uitgangspunt van het Rijk om te komen tot vergroting en verbetering van de 
landbouwkavels. Hierdoor kunnen bedrijven efficiënter en dus meer concurrerend produ-
ceren (Ministerie van LNV, 2006, p. 53). Het Rijk realiseert zich ook dat niet alle agrariërs het 
hoofd boven water kunnen houden. Veel staan voor de ingrijpende keuze hun bedrijf aan te 
passen of te beëindigen. Het Rijksbeleid is erop gericht waar nodig dit keuzeproces te 
faciliteren. Het beleid om ruimte te geven aan ondernemerschap krijgt vorm door waar 
mogelijk regels te verminderen, te vereenvoudigen en administratieve lasten terug te 
brengen (Ministerie van LNV, 2004, p. 31, 32). 
 
3.2 Het huidig ruimtelijk facetbeleid 
 
In deze paragraaf staat het huidig ruimtelijk facetbeleid centraal. De eerste subparagraaf 
behandelt het Nationale ruimtelijk facetbeleid. Subparagraaf 3.2.2 zal gaan over het huidig 
ruimtelijk facetbeleid ten aanzien van schaalvergroting in de landbouw. In de derde sub-
paragraaf staat vervolgens het huidig ruimtelijk facetbeleid ten aanzien van Vrijkomende 
Agrarische Bedrijfsgebouwen centraal. De laatste subparagraaf bespreekt ten slotte het 
huidig ruimtelijk facetbeleid ten aanzien van verbreding in de landbouw. Met uitzondering van 
de eerste subparagraaf wordt binnen elke subparagraaf eerst het provinciaal beleid 
geschetst. Vervolgens wordt voor elke ontwikkeling het gemeentelijk beleid besproken. Bij dit 
gedeelte gaat het er om hoe het provinciaal beleid over het algemeen meer gedetailleerd 
wordt vertaald in een bestemmingsplan. Uiteraard is het beleid voor een bepaald gebied erg 
afhankelijk van de bestemming die het heeft. Er bestaat een heel aantal verschillende 
bestemmingen voor het buitengebied. Om het overzichtelijk te houden wordt in dit hoofdstuk 
het aantal bestemmingen dat wordt besproken beperkt tot drie. Alleen het beleid voor die 
bestemmingen komt dus aan de orde.  
 
De drie bestemmingen zijn ‘agrarisch’, ‘agrarisch met waarden’ en ‘agrarisch-
landbouwontwikkelingsgebied’. De eerste twee komen erg vaak voor en de laatste is een 
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bestemming die enigszins afwijkt. De bestemming ‘agrarisch met waarden’ wordt vaak nog 
verder onderverdeeld, zodat meer bestemmingen ontstaan. Een voorbeeld hiervan is 
‘agrarisch met waarden-uiterwaarden’. In dit soort gebieden is men dan vaak iets strenger. 
Gronden met de bestemming ‘agrarisch’ en ‘agrarisch met waarden’ zijn over het algemeen 
bestemd voor de uitoefening van een agrarisch bedrijf. Niet-grondgebonden agrarische 
bedrijven zijn niet toegestaan. Uitzondering hierop zijn de bestaande niet-grondgebonden 
bedrijven. In sommige gevallen wordt ook nog een uitzondering gemaakt voor bijvoorbeeld 
intensieve veehouderijen bij de aanduiding ‘intensieve veehouderij’. Gronden met de 
bestemming ‘agrarisch-landbouwontwikkelingsgebied’ zijn over het algemeen bestemd voor 
de uitoefening van een agrarisch bedrijf en meer in het bijzonder een intensief veehouderij-
bedrijf ter plaatse van de aanduiding ‘intensieve veehouderij’ en overige agrarische bedrijven 
bij de aanduiding ‘agrarisch bedrijf’.  
 
Alle informatie in dit hoofdstuk, met uitzondering van subparagraaf 3.2.1, is gebaseerd op 
een analyse van vier streekplannen en drie bestemmingsplannen buitengebied. De 
streekplannen zijn de volgende: Overijssel (2000), Gelderland (2005), Noord-Brabant (2002) 
en Noord-Holland Zuid (2003). De bestemmingsplannen buitengebied zijn die van de 
gemeenten Overbetuwe (2008; Gelderland), Almelo (2008; Overijssel) en Bernheze (2009; 
Noord-Brabant). Dit alles betekent dat de informatie over het provinciaal beleid representatief 
is te noemen. De informatie over het gemeentelijk beleid is dit niet. De bedoeling hiervan is 
ook meer om te laten zien over welke getallen en regels het nu eigenlijk gaat. Daarbij komt 
dat deze getallen en regels in andere bestemmingsplannen buitengebied meestal niet heel 
ver afwijken van de bestemmingsplannen die bij deze analyse zijn betrokken. Bovendien is 
het nog steeds zo dat over het algemeen het gemeentelijk beleid het provinciaal beleid volgt. 
 
3.2.1 Het huidig Nationale ruimtelijk facetbeleid 
 
Het huidig Nationale ruimtelijk facetbeleid is met name vastgelegd in de Nota Ruimte. Hierin 
wordt opvallend weinig gesproken over de relatie tussen de landbouw en de ruimtelijke 
ordening. Er worden wel nieuwe aanspraken geformuleerd op het landelijk gebied, maar er 
wordt nauwelijks ingegaan op de agrarische ontwikkelingen. Over grondgebonden landbouw 
wordt vooral heel algemeen gesproken. Er wordt gezegd dat de grondgebonden landbouw 
meer ruimte moet krijgen en dat verbreding gestimuleerd moet worden. Verder geeft de nota 
aan de overheid de taak om condities te scheppen voor de ‘greenports’ en de 
landbouwontwikkelingsgebieden. Wat echter wordt gemist is een strategie voor de omgang 
met intensieve agrarische teelten, zoals de intensieve veehouderij of de glastuinbouw. In de 
nota wordt door het kabinet wel erkend dat er belangrijke langetermijnopgaven liggen die 
een belangrijk invloed zullen hebben op de inrichting van landelijke gebieden. Verder dan 
deze erkenning komt het niet. Over de grote veranderingen in de landbouw en de ruimtelijke 
vragen die dit oproept is de nota erg summier (VROM-raad, 2004, p. 36, 37). 
 
3.2.2 Het huidig provinciaal en gemeentelijk ruimte lijk facetbeleid ten aanzien 

van schaalvergroting 
 
De algemene indruk is dat provincies positief staan tegenover schaalvergroting. Er wordt 
erkend dat agrarische bedrijven die worden voortgezet behoefte hebben aan groei wat 
betreft oppervlakte, gebouwen en productie. Gevolg is dat er ruimte wordt geboden aan een 
ontwikkeling als schaalvergroting. Vooral aan grondgebonden bedrijven geeft men veel 
ruimte. Er zijn provincies die al specifieker beleid hebben waarin bepaalde natuurzones 
worden aangewezen waar agrarische bouwvlakken niet mogen worden uitgebreid. Maar over 
het algemeen staan provincies positief tegenover het uitbreiden van agrarische activiteiten 
van grondgebonden landbouwbedrijven. Groei wordt door het provinciaal ruimtelijk beleid 
gefaciliteerd.  
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Het provinciaal beleid met betrekking tot de niet-grondgebonden landbouw ligt wat anders. 
Het ruimtelijk beleid voor vestiging en uitbreiding van intensieve veehouderijen is met name 
vastgelegd in de reconstructieplannen. In deze plannen wordt het buitengebied opgedeeld in 
drie zones. Dit zijn de extensiveringsgebieden, de verwevingsgebieden en de landbouw-
ontwikkelingsgebieden. Voor elke zone geldt ander beleid ten aanzien van intensieve 
veehouderijen. In extensiveringsgebieden is nieuwvestiging uitgesloten. Uitbreiding is in 
beginsel niet mogelijk. Dit is alleen mogelijk bij aantoonbare noodzakelijkheid ten aanzien 
van bijvoorbeeld wettelijke eisen voor dierenwelzijn. Dan nog is uitbreiding gebonden aan 
een aantal voorwaarden. In de praktijk blijkt uitbreiding in dergelijke gebieden dan ook zelden 
voor te komen. In verwevingsgebieden is er meer een mengeling van kansen voor de 
landbouw en voor de natuur. De meeste oppervlakte in het buitengebied bestaat uit deze 
verwevingsgebieden. Nieuwvestiging is ook hier uitgesloten. Uitbreiding is daarentegen 
meestal op bepaalde plekken wel toegestaan. Uiteraard zijn ook hier in de meeste gevallen 
weer voorwaarden aan verbonden. Ten slotte is er het landbouwontwikkelingsgebied. Hier 
krijgt de intensieve veehouderij juist alle kans om zich te ontwikkelen. Zowel nieuwvestiging 
als uitbreiding is in deze gebieden (onder voorwaarden) toegestaan. 
 
Bij het gemeentelijk ruimtelijk beleid ten aanzien van schaalvergroting gaat het vooral over 
oppervlakte van bouwvlakken en over goot- en nokhoogten van bedrijfsgebouwen. Voor 
beiden gelden voorschriften binnen een bepaalde bestemming. Op deze voorschriften 
bestaat in veel gevallen een vrijstelling en daarnaast bestaat er soms een wijzigings-
bevoegdheid waarmee het plan gewijzigd kan worden. Allereerst zal besproken worden wat 
er over het algemeen vastgelegd is met betrekking tot de oppervlakte van bouwvlakken. 
 
Binnen de meeste bestemmingen geldt in de regel dat agrarische bedrijven een bouwvlak 
krijgen toegewezen van ongeveer tussen de 0,5 en 1,5 hectare. De wijzigingsbevoegdheid 
houdt in dat binnen de bestemming ‘agrarisch’ agrarische bedrijven hun bouwvlak kunnen 
vergroten naar 1,5 tot 2 hectare. Voor intensieve veehouderijen in een landbouwontwik-
kelingsgebied of op een bepaalde locatie wordt binnen deze bestemming een uitzondering 
gemaakt van ongeveer 2,5 tot 3 hectare. Sommige gemeenten geven hieraan de benaming 
van ‘sterlocatie’. Op een dergelijke locatie kunnen intensieve veehouderijen doorgroeien tot 
maximaal 3 hectare. Binnen de bestemming ‘agrarisch met waarden’ geldt ook de 
wijzigingsbevoegdheid waarmee agrarische bedrijven hun bouwvlak kunnen vergroten naar 
1,5 tot 2 hectare. De mogelijkheden voor intensieve veehouderijen om binnen deze 
bestemming verder te groeien zijn minder groot. Wel is het in sommige gemeenten nog 
steeds mogelijk om binnen de bestemming ‘agrarisch met waarden’ een sterlocatie toe te 
kennen. Voor de bestemming ‘agrarisch-landbouwontwikkelingsgebied geldt dat agrarisch 
bedrijven, met uitzondering van intensieve veehouderijen, hun bouwvlak met een 
wijzigingsbevoegdheid kunnen vergroten naar ongeveer 1,5 tot 2 hectare. Intensieve 
veehouderijen kunnen hun bouwvlak met dezelfde bevoegdheid vergroten naar ongeveer 3 
tot 3,5 hectare.  
 
Voor de goothoogte van bedrijfsgebouwen wordt binnen de bestemming ‘agrarisch’ meestal 
gekozen voor maximaal 5,5 tot 6,5 meter. De bouwhoogte wordt dan vaak gesteld op 
maximaal tussen de 10 en 12 meter. Er zijn al gemeenten die inspelen op de 
schaalvergroting in de landbouw. Zij hebben een vrijstelling of ontheffing opgenomen voor de 
goot- en/of bouwhoogte. Deze hoogten kunnen dan verhoogd worden naar bijvoorbeeld 
maximaal 8 en 15 meter. Voor de bestemmingen ‘agrarisch met waarden’ en ‘agrarisch-
landbouwontwikkelingsgebied’ geldt hetzelfde als voor de bestemming ‘agrarisch’. Tussen de 
verschillende bestemmingen kunnen de toegestane goot- en bouwhoogte iets verschillen, 
maar de hoogten vallen wel binnen de genoemde afmetingen.   
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3.2.3 Het huidig provinciaal en gemeentelijk ruimte lijk facetbeleid ten aanzien 
van Vrijkomende Agrarische Bedrijfsgebouwen 

 
In het huidig provinciaal beleid wordt geconstateerd dat de tendens van agrarische bedrijven 
die hun activiteiten beëindigen nog steeds niet tot stilstand zal komen. Dit betekent dat er 
veel agrarische bedrijfsgebouwen (zullen) vrijkomen. De vraag is nu wat het provinciaal 
beleid hiervoor is. Het doel van het VAB-beleid is meestal tweeledig. Enerzijds is het doel het 
voorkomen van problemen door eventueel oneigenlijk gebruik van bijvoorbeeld boerderijen. 
Anderzijds gaat het om het verbeteren van de economische en ruimtelijke kwaliteit (Blom & 
Groot, 2003, p. 16). 
 
Over het algemeen valt te stellen dat provincies, mede gezien het doel van VAB-beleid, niet 
negatief staan tegenover het toelaten van nieuwe functies. Vaak willen ze bevorderen dat 
gebouwen op een goede manier kunnen worden (her)gebruikt. De provincie Gelderland ziet 
landelijk wonen en werken in het landelijk gebied zelfs als een mogelijke impuls voor de 
leefbaarheid en vitaliteit van dit landelijke gebied. Wel wordt er in veel gevallen gezegd dat 
het toelaten van functies afhankelijk is van de specifieke situering. Verder wordt soms bij niet 
aan het buitengebied gebonden activiteiten vermeld dat deze slechts in beperkte mate 
worden toegestaan. Maar er bestaat dus wel ruimte voor. Wonen, recreatie, opslag en 
kleinschalige niet-industriële bedrijvigheid worden gezien als logische vervolgfuncties. De 
verantwoordelijkheid ligt bij gemeenten om te komen tot een goede afweging. Ten aanzien 
van een dergelijke afweging gelden een heel aantal voorwaarden die meestal al door de 
provincie voor een deel zijn vastgelegd. 
 
Functieverandering naar wonen wordt als een geschikte of aanvaardbare vorm van 
(her)gebruik van vrijgekomen agrarische gebouwen gezien. Ook functieverandering naar 
(niet-agarische) werkfuncties wordt over het algemeen toegestaan of ondersteund. Het gaat 
hierbij vaak wel om kleinschalige niet-agrarische bedrijvigheid. Het is geen uitzondering dat 
in het streekplan al een getal wordt genoemd dat geldt als maximale maat voor het 
vloeroppervlak van niet-agrarische bedrijvigheid per locatie (voorbeelden zijn 400 en 500 
m2). Met betrekking tot functieverandering naar werken geldt meestal ook weer een heel 
aantal voorwaarden. Drie duidelijke voorbeelden hiervan zijn: geen detailhandel of alleen als 
ondergeschikte nevenactiviteit; geen aanzienlijke verkeersaantrekkende werking en geen 
buitenopslag. Verder is functieverandering naar kleinschalige woon-werkcombinaties vaak 
ook mogelijk. 
 
Bij al deze drie functieveranderingen (agrarisch naar wonen, werken of woon-
werkcombinatie) is het wenselijk dat de resterende of overtollige bedrijfsgebouwen gesloopt 
worden. Er zijn provincies waar sloop verplicht is bij functieverandering (bijvoorbeeld Utrecht 
en Noord-Brabant), maar er zijn ook provincies (bijvoorbeeld Overijssel) waar dit niet 
verplicht is (Blom & Groot, 2003, p. 18). Ten slotte is er de rood-voor-rood regeling die 
bijvoorbeeld staat genoemd in het streekplan Overijssel. Deze regeling houdt in dat in 
principe alle opstallen (inclusief bedrijfswoning) worden gesloopt en dat hiervoor in ruil 
grotere bouwmogelijkheden worden toegestaan voor bewoning. De winst voor de bewoner is 
dat diegene een ruime woning kan realiseren en de collectieve winst is een verbetering van 
de kwaliteit van de groene ruimte en een verbetering van de landschappelijke kwaliteiten. Er 
is een verkleining opgetreden van de ‘versteende oppervlakte’, waarbij geen bedrijfsvestiging 
meer kan plaatsvinden. Het is wel de bedoeling dat gemeenten het voortouw nemen bij de 
toepassing van deze rood-voor-rood regeling.       
 
Het gemeentelijk ruimtelijk beleid met betrekking tot vrijkomende agrarische bedrijfs-
gebouwen handelt er over of omschakeling binnen een bepaalde bestemming wordt 
toegestaan of niet. En zo ja, welke vormen van omschakeling er worden toegestaan en 
onder welke voorwaarden dit dan geldt. Het gemeentelijk beleid ten aanzien van de 
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belangrijkste functieveranderingen bij vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen zal 
hieronder voor de drie bestemmingen worden besproken. 
 
Voor de bestemmingen ‘agrarisch’ en ‘agrarisch met waarden’ geldt met betrekking tot 
omschakeling van ‘agrarisch’ naar ‘werken’ (niet-agrarisch) ongeveer hetzelfde beleid. 
Binnen de bestemming ‘agrarisch met waarden’ worden soms alleen iets minder soorten 
bedrijven toegestaan dan binnen de bestemming ‘agrarisch’. Verder wordt binnen beide 
bestemmingen omschakeling van ‘agrarisch’ naar ‘werken’ mogelijk gemaakt door middel 
van een wijzigingsbevoegdheid. Niet alle bedrijven mogen zich vestigen op een locatie met 
een voormalige agrarische bestemming. In de meeste gevallen moet het een bedrijf zijn 
zoals bedoeld in de categorieën 1 en 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten. Dit zijn bedrijven 
die het milieu niet veel belasten. Het gaat dan bijvoorbeeld om landbouw verwante bedrijven 
of bedrijven die zich bezig houden met opslag, recreatie of dienstverlening. Verder is 
detailhandel zo goed als altijd verboden en ook buitenopslag is vaak niet toegestaan. Ten 
aanzien van gebouwen die gebruikt mogen worden voor de bedrijfsactiviteiten bestaan 
verschillen in de bestemmingsplannen buitengebied. Soms wordt aangegeven dat uitsluitend 
de bestaande bedrijfsgebouwen gebruikt mogen worden. In een ander geval staat dat de 
oppervlakte die gebruikt mag worden ten behoeve van de bedrijfsactiviteiten maximaal 50% 
van de bestaande bedrijfsgebouwen is. In sommige bestemmingsplannen buitengebied staat 
een maximum oppervlakte aangegeven voor de bedrijfsactiviteiten. Ook deze maat verschilt 
sterk per bestemmingsplan. Het vastgestelde maximum kan lopen van 400m2 tot 1000m2. 
Verder is sloop van overtollige bedrijfsgebouwen vaak opgenomen als voorwaarde voor het 
toestaan van de omschakeling. Ten slotte gelden vaak nog een heel aantal andere 
voorwaarden die bijvoorbeeld te maken hebben met landschappelijke inpassing en het 
aantrekken van meer verkeer.  
 
Ook voor de tweede omschakeling, ‘agrarisch’ naar ‘wonen’, geldt voor de bestemmingen 
‘agrarisch’ en ‘agrarisch met waarden’ ongeveer hetzelfde beleid. Bij beiden is ook deze 
omschakeling alleen mogelijk middels een wijzigingsbevoegdheid. Het aantal woningen mag 
bij een dergelijke omschakeling niet toenemen. Wel is het zo dat bij sommige gemeenten de 
mogelijkheid bestaat om extra woningen te bouwen ter compensatie van sloop van 
voormalige bedrijfsbebouwing. Hier gelden uiteraard een heel aantal voorwaarden voor en is 
ook alleen mogelijk door middel van een wijzigingsbevoegdheid. Woningsplitsing is vaak 
onder voorwaarden toegestaan. Verder staat aangegeven dat functies en waarden niet in 
onevenredige mate in hun ontwikkelingsmogelijkheden mogen worden geschaad. Ook de 
belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken gronden mogen niet onevenredig 
worden geschaad. Ten slotte gelden soms voorwaarden zoals dat het geen duurzame locatie 
intensieve veehouderij mag zijn of dat het geen belemmeringen mag hebben voor 
omliggende agrarische bedrijven. Landschappelijke inpassing is uiteraard ook vaak een 
voorwaarde.    
 
Bij beide omschakelingen die hierboven zijn besproken, is de bestemming agrarisch-
landbouwontwikkelingsgebied overgeslagen. De reden hiervoor is dat binnen deze bestem-
ming geen omschakeling is toegestaan van een agrarische bestemming naar een andere 
bestemming. Dus ook niet middels een wijzigingsbevoegdheid. Dit is ook logisch gezien het 
feit dat dit gebied juist bedoeld is voor de landbouw. De mogelijkheid bieden voor 
omschakeling naar bijvoorbeeld een niet-agrarisch bedrijf of wonen zou dan ingaan tegen de 
doelstellingen die gelden voor het gebied.  
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3.2.4 Het huidig provinciaal en gemeentelijk ruimte lijk facetbeleid ten aanzien 
van verbreding 
 
In de streekplannen wordt geconstateerd dat er op veel bedrijven al sprake is van verbreding 
van functies. Er ontstaan bedrijven met neventakken in de zorg, verblijfsrecreatie, 
dagrecreatie, verkoop aan huis en natuur- en landschapsbeheer. Gecombineerd met 
productie zijn er tal van mogelijkheden. Verder wordt geconstateerd dat er een groeiende 
vraag is naar natuur, een aantrekkelijk landschap en recreatiemogelijkheden. De vraag is nu 
hoe provincies staan tegenover verbreding in de landbouw. Deze vraag zal hieronder worden 
beantwoord.  
 
Provincies staan over het algemeen erg positief tegenover verbreding op landbouwbedrijven. 
Er wordt ruimte geboden om in een deel van de bedrijfsgebouwen agrarische en/of niet-
agrarische nevenactiviteiten te ontplooien. In het streekplan Noord-Holland Zuid wordt dit wel 
enigszins gespecificeerd. Hierin worden gebieden onderscheiden voor agrarische productie 
en gebieden voor verbrede landbouw.  
 
Dat er ruimte wordt geboden aan nevenactiviteiten is enerzijds, omdat neveninkomsten 
belangrijk kunnen zijn voor vergroting van de economische levensvatbaarheid. Anderzijds is 
het maatschappelijke voordeel dat landschappen kunnen worden onderhouden. Sommige 
provincies geven al wel een percentage van het bebouwd oppervlak dat gebruikt mag 
worden voor nevenfuncties met daarbij een maximum oppervlakte. Andere provincies kiezen 
ervoor om alleen aan te geven dat een bij de activiteit passende maximale maatvoering dient 
te worden gesteld. Verder is er een aantal overige voorwaarden die bij veel provincies terug 
komen. Zo moet bijvoorbeeld de nevenfunctie ondergeschikt blijven aan de hoofdfunctie (de 
agrarische functie mag niet worden verdrongen). Er mag geen aanzienlijke verkeers-
aantrekkende werking optreden, geen detailhandel plaatsvinden anders dan lokaal 
geproduceerde producten en buitenopslag is niet toegestaan. Andere voorwaarden zijn dat 
er geen afbreuk plaatsvindt van de direct in de omgeving aanwezige waarden en dat er voor 
de concrete inpasbaarheid van verbrede landbouwactiviteiten een afweging noodzakelijk is.             

 
Als er wordt gekeken naar het beleid dat door gemeenten wordt gevoerd ten aanzien van 
verbreding, valt op dat er redelijke verschillen bestaan. In de meeste gevallen staan 
gemeenten het overgrote deel van de nevenactiviteiten alleen toe via een ontheffing of 
vrijstelling. Toch zijn er ook gemeenten die nevenactiviteiten bij recht toestaan. Anderen 
staan geen enkele nevenactiviteit toe bij recht en weer anderen staan bijvoorbeeld alleen 
bed & breakfast toe bij recht. Er kan wel worden gezegd dat recreatieve nevenactiviteiten 
bijna altijd alleen worden toegestaan via een ontheffing of vrijstelling. Alleen bed & breakfast 
is hierop in sommige gemeenten dus een uitzondering. Verder is het zo dat sommige 
gemeenten alleen spreken over ‘nevenactiviteiten’ en vervolgens weinig onderscheid maken. 
Andere gemeenten specificeren dit veel meer tot zelfs allerlei verschillende soorten 
recreatieve nevenactiviteiten. Ondanks deze verschillen is het mogelijk iets uit een te zetten 
over wat er over het algemeen geregeld is in bestemmingsplannen buitengebied met 
betrekking tot verbreding. Dit zal hieronder in eerste instantie worden gedaan voor de 
bestemming ‘agrarisch'. Vervolgens worden kort de verschillen aangegeven met de bestem-
mingen ‘agrarisch met waarden’ en ‘agrarisch-landbouwontwikkelingsgebied’.    
 
Voor nevenactiviteiten in zijn algemeenheid geldt dat binnen de bestemming ‘agrarisch’ in 
veel gevallen een percentage is gegeven die aangeeft hoeveel van de bestaande bebouwing 
mag worden gebruikt. Er moet hierbij gedacht worden aan percentages rond de 25-30%. 
Vaak wordt er ook een maximum oppervlakte aangegeven. Dit kan tussen gemeenten 
bijvoorbeeld variëren van 350m2 tot 500m2. Verder gelden er nog een aantal andere 
voorwaarden voor het toestaan van nevenactiviteiten. Deze verschillen wel per gemeente, 
maar komen allemaal neer op de voorwaarden die reeds genoemd zijn in het bovenstaande 
bij het provinciaal beleid ten aanzien van verbreding. Zoals eerder genoemd worden in 
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sommige gemeenten deze nevenactiviteiten in zijn algemeenheid bij recht toegestaan en in 
andere gemeenten alleen middels een ontheffing of vrijstelling.  
 
Recreatieve nevenactiviteiten worden dus, met uitzondering van bed & breakfast bijna altijd 
alleen mogelijk gemaakt via een ontheffing of vrijstelling. Kleinschalig kamperen is de eerste 
nevenactiviteit die wordt besproken. Hiervoor geldt dat het kampeerterrein binnen dan wel 
direct aansluitend aan het bouwvlak wordt gesitueerd. Verder stellen veel gemeenten een 
grens bij ongeveer 25 kampeerplaatsen. Ten aanzien van de sanitaire voorzieningen mag 
maximaal 75m2 aan bebouwing worden opgericht binnen het bouwvlak. De overige 
voorwaarden zoals genoemd bij het provinciaal beleid gelden ook hier weer. Verder zijn er 
nog gemeenten met voorwaarden die te maken hebben met de periode dat er 
kampeermiddelen aanwezig mogen zijn en met het soort kampeermiddelen dat wordt 
toegestaan. Soms worden bijvoorbeeld stacaravans verboden bij kleinschalig kamperen. Een 
tweede (recreatieve) nevenactiviteit is bed & breakfast. Naast uiteraard weer de overige 
voorwaarden geldt hier dat de activiteit moet plaatsvinden binnen de bestaande bebouwing. 
Verder geldt meestal dat de gezamenlijke oppervlakte maximaal 120m2 mag bedragen en 
dat per slaapverblijf maximaal 30m2 is toegestaan. 
 
De derde recreatieve nevenactiviteit is die van vakantiewoningen of appartementen. Ook 
deze activiteit moet worden opgericht binnen de bestaande (en met bouwvergunning 
gebouwde) bebouwing. Aan het aantal vakantiewoningen of appartementen wordt vaak een 
maximum gesteld van drie. De maximale oppervlakte die wordt toegestaan per vakantie-
woning of appartement verschilt nogal. In de ene gemeente is dit bijvoorbeeld 65m2, terwijl 
dit in een andere gemeente 150m2 is. Een aantal overige voorwaarden is ook hier weer van 
toepassing. De vierde nevenactiviteit is de groepsaccommodatie. Het binnen de bestaande 
(en met bouwvergunning gebouwde) bedrijfsgebouwen oprichten van deze activiteit is 
wederom een eis. Qua oppervlakte die in gebruik mag worden genomen zijn de verschillen 
groot tussen gemeenten. Dit varieert van bijvoorbeeld 350m2 in de ene gemeente tot 1000m2 

in een andere gemeente. 
 
Ten slotte zijn er nog enkele nevenactiviteiten die slechts in een aantal gemeenten mogelijk 
worden gemaakt en ook specifiek vermeld staan. Deze worden hier alleen kort genoemd. 
Het gaat om activiteiten als ‘kleinschalig boerderijterras’, ‘kleinschalige extensieve 
dagrecreatie met bijbehorende terrasvoorziening’ en ‘trekkershutten’. Verder wordt soms 
‘inpandige statische opslag’ nog als aparte nevenactiviteit onderscheiden. Al deze 
bovengenoemde activiteiten worden alleen mogelijk gemaakt door middel van een vrijstelling 
of ontheffing. 
 
Het beleid voor de bestemming ‘agrarisch met waarden’ is met betrekking tot verbreding in 
grote lijnen hetzelfde als voor de bestemming ‘agrarisch’. Het grootste verschil zit in het 
kleinschalig kamperen. Sommige gemeenten kiezen ervoor om dit binnen de bestemming 
‘agrarisch met waarden’ niet meer mogelijk te maken. Andere gemeenten laten dit binnen 
deze bestemming nog wel toe. Het beleid voor de bestemming ‘agrarisch-
landbouwontwikkelingsgebied’ wijkt wel sterk af. Binnen deze bestemming is het uitoefenen 
van nevenactiviteiten namelijk niet toegestaan. Dit is niet verwonderlijk, aangezien dergelijke 
gebieden vooral bedoeld zijn voor de landbouw en dan met name de intensieve veehouderij.          
 
De conclusie is dat provincies over het algemeen positief staan tegenover ontwikkelingen als 
schaalvergroting en verbreding. Het beleid is om ruimte te bieden aan dergelijke 
ontwikkelingen. Provincies staan verder niet negatief tegenover het toelaten van nieuwe 
functies in vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen. Ook gemeenten zien in dat het 
faciliteren van ontwikkelingen als verbreding en schaalvergroting belangrijk is voor de 
agrariër. Daarnaast kan het toestaan van nieuwe functies in vrijkomende agrarische 
bedrijfsgebouwen in veel gevallen goed zijn voor de ruimtelijke kwaliteit. Toch stellen 
gemeenten uiteraard wel restricties aan de ontwikkelingen. Zij zijn uiteindelijk ook degene die 
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moeten zorgen dat het landschap in hun gemeente behouden blijft. De restricties of grenzen 
die gemeenten over het algemeen stellen zijn in deze subparagraaf aan de orde gekomen. 
Het werd duidelijk dat het beleid voor de bestemmingen ‘agrarisch’ en ‘agrarisch met 
waarden’ in grote mate overeenkomt voor wat betreft de drie geschetste ontwikkelingen. In 
sommige gevallen wordt binnen de bestemming ‘agrarisch met waarden’ iets strenger 
opgetreden. Voor de bestemming ‘agrarisch-landbouwontwikkelingsgebied’ geldt wel heel 
ander beleid. Ontwikkelingen als nieuwe functies in vrijkomende agrarische bedrijfsge-
bouwen en verbreding worden binnen deze bestemming zelfs niet toegestaan. 
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4. Theoretisch kader 
 
In de vorige hoofdstukken is een inleiding gegeven en een achtergrond geschetst over het 
thema ‘de wensen van agrariërs binnen een veranderende primaire agrarische sector’. Dit 
hoofdstuk vormt het theoretisch kader en bestaat uit drie delen. In het eerste deel van dit 
hoofdstuk worden de veranderingen in de primaire agrarische sector in een bredere context 
geplaatst van de veranderingen die op het platteland als geheel plaatsvinden. Vervolgens 
wordt er ingezoomd op het ruimtelijk gedrag van agrariërs. De b.o.c.-theorie wordt behandeld 
die gaat over het verklaren van het ruimtelijk gedrag van agrariërs. Ten slotte wordt er nog 
verder ingezoomd op het begrip ‘agrarisch ondernemerschap’. Het laatste deel van dit 
theoretisch kader gaat dieper in op dit begrip.  
 
4.1 Een veranderend platteland 
 
In de internationale literatuur wordt het hedendaagse platteland in westerse verstedelijkte 
samenlevingen als postmodern beschouwd. Daarnaast wordt het platteland aangeduid als 
een ‘post-productivist countryside’ Deze aanduiding geeft aan dat de traditioneel dominante 
economische functies (vooral de landbouw) in het buitengebied minder belangrijk zijn 
geworden, ten gunste van nieuwe functies als natuurbeheer, landschapsbeheer, recreatie en 
toerisme, overige niet-agrarische bedrijvigheid en wonen. Dit betekent dat de functie van het 
platteland is verschoven van een productieruimte naar een consumptie- en 
beschermingsruimte (Ruimtelijk Planbureau, 2008, p. 11, 12). Ook andere onderzoeken, 
zoals van het SCP (2008), geven aan dat de plattelandssamenleving verandert en 
moderniseert. De cultuurverschillen tussen stad en platteland verminderen sterk. Er komt 
steeds meer ruimte voor andere activiteiten en functies, gebruikers en actoren. Het 
platteland heeft altijd al een multifunctioneel karakter gehad, maar pas sinds enkele 
decennia is er sprake van een duidelijke functionele verandering. Ook in dit onderzoek wordt 
gesproken over de verschuiving van het platteland als productieruimte van voedsel en 
grondstoffen naar het platteland als consumptieruimte voor onder meer wonen, werken en 
recreëren (SCP, 2008, p. 16, 18). Achter de verschuiving naar een postmodern platteland 
gaan drie grote maatschappelijke veranderingen schuil die zich in de afgelopen drie á vier 
decennia hebben voltrokken. Deze veranderingen zijn onderling sterk met elkaar verbonden 
(Ruimtelijk Planbureau, 2008, p. 12). 
 
In de eerste plaats heeft er de afgelopen decennia een enorme toename van de welvaart 
plaatsgevonden. Deze toename zorgde vervolgens weer voor een grote toename van het 
autobezit en de automobiliteit. De ontwikkelingen hebben er, samen met de toegenomen 
vrije tijd, toe geleid dat het platteland veel beter bereikbaar en meer toegankelijk is 
geworden. Dit geldt voor zowel recreatie als voor wonen en bedrijvigheid. In de laatste dertig 
jaar is het aantal recreatiemogelijkheden op het platteland enorm gegroeid. Niet alleen voor 
de vrijetijdsbesteding (recreatie en toerisme), maar ook voor het wonen bestaat er een grote 
vraag naar rust, ruimte en groen. Nieuwe consumptieactiviteiten in de sfeer van recreatie en 
wonen hebben niet alleen de plattelandseconomie verbreed, maar zijn ook van invloed 
geweest op het landschap (Ruimtelijk Planbureau, 2008, p. 12). Bij recreatie is een 
behoorlijke toename van het aantal paarden te zien. Vooral het deelsegment van de 
recreatie groeit hard de afgelopen 15 jaar. Verder is de golfsport steeds populairder 
geworden in Nederland. Het aantal golfbanen is gestegen, waardoor het landschap steeds 
vaker wordt afgewisseld door golfterreinen. Ten slotte heeft ook agrorecreatie op 
landbouwbedrijven duidelijk aan belang gewonnen en is ook in fysieke zin zichtbaar in het 
landschap. Bij wonen is steeds vaker de ontwikkeling te zien dat op de plek van vrijkomende 
agrarische bebouwing woningen of een woongebouw wordt gerealiseerd. Ook het realiseren 
van nieuwe landgoederen met daarop een woongebouw van allure wordt steeds 
aantrekkelijker gemaakt (Vader & Leneman, 2006, p. 53, 55, 56, 62, 63). 
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In de tweede plaats is er sprake geweest van een toename van het milieubewustzijn en van 
een toegenomen publieke interesse in natuur en landschap. Dit toegenomen milieube-
wustzijn komt bijvoorbeeld tot uiting in een grotere vraag naar biologische en ecologische 
landbouwproducten en in een verscherpte regelgeving voor agrarische productiemethoden. 
De toegenomen interesse in natuur blijkt bijvoorbeeld uit de ontwikkeling van het ledental 
van Natuurmonumenten, dat is gegroeid tot 880.000 leden in 2006. De maatschappelijke 
betrokkenheid bij de Nederlandse natuur en het Nederlandse landschap is groot en breed 
gedragen te noemen (Ruimtelijk Planbureau, 2008, p. 12). 
 
Ten slotte heeft ook de landbouw verschuivingen in de productie doorgemaakt. Er zijn 
verschuivingen opgetreden zowel wat betreft productiemethoden en bedrijfsstijlen als wat 
betreft producten. Technologische innovaties, een stimulerend (Europees) landbouwbeleid 
en ruimtelijke efficiencyingrepen hebben ertoe geleid dat sinds de Tweede Wereldoorlog 
productiviteit en de efficiency in de landbouw enorm zijn toegenomen. De opgetreden 
schaalvergroting is in dit geval zowel oorzaak als gevolg van dit proces geweest. Daarnaast 
is de agrarische primaire sector, zoals eerder genoemd, erg geïntensiveerd en geïndus-
trialiseerd. De Nederlandse landbouw is een technologisch innovatieve en kapitaalintensieve 
sector geworden. De sector heeft in dit hele proces wel nieuwe en andere eisen aan de 
ruimte gesteld. Dit heeft onvermijdelijke consequenties gehad voor het aanzien van het 
agrarische landschap (Ruimtelijk Planbureau, 2008, p. 12, 13). 
 
De verschuiving naar een ‘post-productivist countryside’ geldt slechts op een hoog ruimtelijk 
schaalniveau. Het zegt echter niet veel over veranderingen en continuïteiten in, en 
doelstellingen en gedragingen van actoren op het laagste ruimtelijk schaalniveau. Dus op het 
schaalniveau van het huishouden of het (agrarisch) bedrijf. Sociale, economische en 
ruimtelijke veranderingen op het platteland worden namelijk teweeggebracht door actoren 
die nieuwe activiteiten ontplooien. De belangrijkste nieuwe activiteiten betreffen een 
veranderende agrarische bedrijfsvoering, een veranderend agrarisch grondgebruik, nieuwe 
niet-agrarische bedrijvigheid (waaronder recreatie en toerisme), residentiële activiteiten 
(landelijk wonen) en activiteiten in het kader van het beheer en behoud van natuur en 
landschap. Al deze activiteiten hebben gevolgen voor het ruimtegebruik en het ruimtebeslag 
en zijn soms wel en soms niet zichtbaar in het landschap. De nieuwe ruimteclaims, vanuit 
zowel rode als groene en blauwe functies, worden steeds vaker op het bestaande 
landbouwareaal gelegd. De grotere toegankelijkheid van het platteland heeft ertoe geleid dat 
hier nieuwe woonbebouwing, recreatieterreinen en recreatievoorzieningen zijn gerealiseerd. 
Daarnaast hebben de toegenomen aandacht en het toegenomen draagvlak voor 
landschaps- en natuurbescherming ertoe geleid dat het areaal aan natuurgebied is 
uitgebreid ten koste van het areaal aan landbouwgrond (Ruimtelijk Planbureau, 2008, p. 13). 
 
De conclusie is dat de veranderingen of ontwikkelingen die in de primaire agrarische sector 
plaatsvinden een grote invloed hebben op de veranderingen op het platteland als geheel. De 
ontwikkeling van schaalvergroting in de landbouw bleek één van de belangrijke factoren in 
de verschuiving naar een postmodern platteland. Ook de ontwikkeling van steeds meer 
vrijkomende agrarische gebouwen heeft voor een deel bijgedragen aan de functionele 
verandering van het platteland. Naast vrijkomende gebouwen is er voor deze functionele 
verandering uiteraard belangstelling nodig vanuit de samenleving om op het platteland te 
wonen. Met de toegenomen publieke interesse in natuur en landschap is deze belangstelling 
steeds groter geworden. Ten slotte is ook de ontwikkeling van verbreding op agrarische 
bedrijven belangrijk in de verandering van het platteland van productieruimte naar 
consumptieruimte. Steeds vaker vinden op agrarische bedrijven recreatieve activiteiten 
plaats. Uiteraard vindt niet alle recreatie in het landelijk gebied plaats op agrarische 
bedrijven. Ook de ondernemingen die recreatie als hoofdactiviteit hebben (bijvoorbeeld in de 
vorm van aanleg van commerciële golfterreinen) zorgen voor de verandering van het 
platteland van een productieruimte naar een consumptieruimte. Toch is duidelijk dat de 
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ontwikkelingen in de primaire agrarische sector een belangrijke factor zijn in de verande-
ringen die op het platteland plaatsvinden.   
 
De ontwikkelingen in de primaire agrarische sector vinden plaats door een bepaald ruimtelijk 
gedrag van agrariërs. In de volgende paragraaf wordt ingezoomd naar dat niveau. De b.o.c.-
theorie wordt besproken die gaat over het verklaren van ruimtelijk gedrag van agrariërs.   
 
4.2 Ruimtelijk gedrag agrariërs (b.o.c.-theorie) 
 
Ondernemers moeten in actie komen om het hoofd boven water te houden. Mogelijke acties 
zijn onder andere, zoals genoemd, schaalvergroting en verbreding door bijvoorbeeld 
natuurbeheer, huisverkoop, zorg of recreatie. De vraag is nu of verklaard kan worden 
waarom de ene agrariër kiest voor schaalvergroting, terwijl de andere agrariër gaat voor 
verbreding of uiteindelijk kiest voor bedrijfsbeëindiging. De bedrijf-ondernemercombinatie-
theorie (b.o.c.-theorie) doet een poging om het ontwikkelingspad dat agrariërs kiezen (en dus 
het ruimtelijk gedrag dat ze vertonen), te verklaren (Smit e.a., 2005, p. 17). 
 
De b.o.c.-theorie heeft als uitgangspunt dat het ontwikkelingspad dat agrariërs kiezen 
afhangt van hun ondernemerskenmerken (zoals leeftijd, oriëntatie/voorkeuren, opleiding, 
zoek- en leergedrag en competenties) en hun mogelijkheden op het bedrijf (inclusief de 
beschikbare hoeveelheid arbeid, samenhangend met de samenstelling van het huishouden) 
en in de omgeving (Smit e.a., 2005, p. 17). Het type ondernemer dat iemand is, bepaalt dus 
welk ontwikkelingspad wordt gekozen en dus ook welk soort wensen deze ondernemer 
heeft. Kiest een bepaald type ondernemer voor bijvoorbeeld verbreding, dan zullen ook zijn 
wensen op dat gebied liggen. 
 
Binnen deze theorie worden vijf groepen onderscheiden, de zogenaamde bedrijf-
ondernemercombinaties (b.o.c.’s), waarbij een bepaald ontwikkelingspad het meest voor de 
hand ligt (figuur 4.1). Door de grote variatie in bedrijfsomstandigheden en ondernemerstype 
in de agrarische sector zou elk bedrijf in principe een aparte b.o.c. kunnen vormen. Om voor 
beleidsdoeleinden grote lijnen te kunnen trekken, is in deze theorie toch gekomen tot een 
clustering. Met het inzicht uit de theorie kunnen beleidsmakers het beleid zodanig inrichten 
dat geanticipeerd wordt op kansen en bedreigingen vanuit de verschillende ontwikkelings-
richtingen. Aanpassingen aan het bedrijf kunnen bijvoorbeeld nodig blijken om de perspec-
tiefvolle ontwikkelingsrichtingen te benutten. In het document van het LEI (2005) waarin de 
theorie wordt gepresenteerd, is deze tevens toegepast op een case, namelijk de 
Veenkoloniën. Dit om de theorie concreet en inzichtelijk te maken. In het vervolg van de 
paragraaf zal deze case dan ook af en toe genoemd worden. De ontwikkelde methode is ook 
bruikbaar voor andere gebieden (Smit e.a., 2005, p. 17, 19). 
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Figuur 4.1: Ontwikkelingspaden van bedrijf-ondernemercombinaties in het speelveld van 
markt en maatschappij (b.o.c.-theorie) 

 

Bron: Smit e.a., 2005, p. 18 
 
De vijf bedrijf-ondernemercombinaties binnen de theorie zijn gebaseerd op de indeling zoals 
beschreven door Lauwere en Drost (2002). Ondernemers zijn zo ingedeeld dat er uitspraken 
kunnen worden gedaan over strategische keuzes die ze gaan maken. De indeling in groepen 
ondernemers is tevens gebaseerd op onderzoek onder zowel tuinders, akkerbouwers, 
melkveehouders als intensieve veehouders. Bij de indeling worden drie strategische 
oriëntaties bij ondernemers onderscheiden: 
 
1. Financiële behoudendheid: deze oriëntatie kenmerkt zich onder andere door het streven 

naar zo laag mogelijke kosten, zo min mogelijk vreemd vermogen, zo veel mogelijk 
inzetten van eigen arbeid en nauwelijks investeringen in onder andere machines en 
gebouwen; 

2. Groeioriëntatie: deze oriëntatie richt zich op het uitgroeien naar een groot en modern 
gespecialiseerd bedrijf en kenmerkt zich door hoge technische resultaten, ambitieuze 
investeringen en lage kosten per eenheid product (hoge productie tegen zo laag 
mogelijke kosten); 

3. Maatschappelijke oriëntatie: hierbij wordt veranderende wet- en regelgeving gezien als 
een uitdaging in plaats van bedreiging. Er wordt gestreefd naar verbreding van de 
bedrijfsactiviteiten, waarbij wordt samengewerkt met anderen. Verder wordt er hoge 
toegevoegde waarde van producten en een duurzame productiewijze nagestreefd (Smit 
e.a., 2005, p. 32). 

 
Op basis van bovenstaande drie oriëntaties zijn ondernemers in te delen in vijf groepen. 
Deze staan hieronder weergegeven: 
 
A. ‘Zuinige ondernemers’: deze ondernemers hebben een hoge score op financiële behou-

dendheid. Het zijn over het algemeen meest oudere ondernemers op wat kleinere, 
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traditionelere bedrijven. Verder is er vaak sprake van verouderde machines en gebouwen 
en een relatief lage productie per hectare; 

B. ‘Maatschappelijke ondernemers’: deze ondernemers hebben een hoge score op 
maatschappelijke oriëntatie. Het zijn relatief jonge, hoger opgeleide ondernemers met 
grotere bedrijven. Naast de agrarische productie zijn er ook andere activiteiten op het 
bedrijf met maatschappelijke waarde, zoals recreatie of natuurbeheer. Dit type 
ondernemers legt meer accent op People en Planet en streven in mindere mate naar 
maximalisering van Profit; 

C. ‘Traditionele groeiers’: deze ondernemers scoren hoog op groeioriëntatie. Het zijn 
ondernemers met grote bedrijven die hun traditionele bouwplan vaak aangevuld hebben 
met één of twee andere teelten. De opbrengsten per hectare zijn hoog te noemen. De 
machines en de gebouwen zijn modern en er wordt geïnvesteerd in de aankoop van 
grond. Dit type ondernemer is niet per definitie ouder dan gemiddeld en streeft naar een 
zo laag mogelijke kostprijs; 

D. ‘Nieuwe groeiers’: dit type ondernemer scoort hoog op groeioriëntatie en op 
maatschappelijke oriëntatie. Het gaat hierbij om jonge, ambitieuze ondernemers met in 
de meeste gevallen grote bedrijven. Het bedrijf is niet traditioneel en er wordt veel 
geïnvesteerd in nieuwe gewassen en technieken; 

E. ‘Twijfelaars’: deze groep ondernemers scoort hoog op groeioriëntatie, maatschappelijke 
oriëntatie en financiële behoudendheid. Dit is de meest diverse groep. Toch zijn er 
enkele mogelijke kenmerken van deze groep te noemen. Het zijn veelal wat oudere 
ondernemers die relatief laag opgeleid zijn. Toch nemen ze wel initiatieven en zijn ze 
creatief. Ze experimenteren op kleine schaal met nieuwe teelten of technieken, maar zijn 
daarin weinig standvastig. Resultaat is dan ook dat de kern van het bedrijf traditioneel 
blijft (Smit e.a., 2005, p. 32, 33). 

 
In tabel 4.1 worden de belangrijkste karakteristieken genoemd van de vijf ondernemerstypen. 
 

Tabel 4.1: Karakteristieken van vijf ondernemerstypen. De getallen gelden voor de totale 
populatie van respondenten in het landelijke onderzoek van De Lauwere en Drost (2002) 

abc) geeft de statistische significantie van de verschillen in deze kolom weer. Getallen met 
dezelfde letter verschillen niet significant van elkaar. 

Bron: Smit e.a., 2005, p. 33 
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Gelet op de kenmerken van elk ondernemerstype is redelijk duidelijk welk type ondernemer 
voor welke ontwikkelingsrichting zal kiezen (bedrijfsbeëindiging, verbreding of schaalver-
groting). In het document van het LEI (2005) wordt dit verder verduidelijkt aan de hand van 
een case over de Veenkoloniën, waarin de ondernemerstypen gekoppeld worden aan de 
ontwikkelingsrichtingen. Richting moet hierbij gezien geworden als de meest dominante 
richting op het ontwikkelingspad (Smit e.a., 2005, p. 35). 
 
Er worden voor de case maar liefst tien verschillende ontwikkelingsrichtingen onderscheiden. 
Toch zijn deze tien verschillende richtingen bijna allemaal terug te brengen tot de drie 
hoofdrichtingen, namelijk bedrijfsbeëindiging, schaalvergroting of verbreding. Bij een enkele 
is dit niet het geval, maar deze is dan relatief onbelangrijk en komt weinig voor (Smit e.a., 
2005, p. 39). 
 
Voor de vijf ondernemerstypen is gekeken welke ontwikkelingsrichting ze binnen nu en tien 
jaar zullen kiezen. De hoofdrichting ‘bedrijfsbeëindiging’ kan vooral verwacht worden bij de 
ondernemerstypen ‘zuinige ondernemers’ en ‘twijfelaars’. De wat oudere, laag opgeleide 
agrariërs met een relatief traditioneel en klein bedrijf kiezen dus in veel gevallen voor 
bedrijfsbeëindiging in de toekomst. De hoofdrichting ‘schaalvergroting’ komt uiteraard vooral 
voor bij de ‘traditionele groeiers’ en de ‘nieuwe groeiers’. Dit betekent dat vooral relatief 
jonge agrariërs of agrariërs van gemiddelde leeftijd met een groot en modern bedrijf in de 
toekomst kiezen voor schaalvergroting. De hoofdrichting ‘verbreding’ kan vooral verwacht 
worden bij het type ‘maatschappelijke ondernemers’. Jonge, hoog opgeleide agrariers met 
grote bedrijven kiezen naar verwachting in de toekomst vooral voor de hoofdrichting 
‘verbreding’ (Smit e.a., 2005, p. 41). 
 
Goed ondernemerschap wordt gezien als een belangrijke randvoorwaarde om de diverse 
ontwikkelingsrichtingen vorm te kunnen geven, evenals een afzetmarkt voor de producten en 
een duurzame bedrijfsvoering (Smit e.a., 2005, p. 49). In de volgende paragraaf wordt om 
deze reden nog verder ingezoomd. Het begrip ‘agrarisch ondernemerschap’ wordt kort 
toegelicht. 
 
4.3 Agrarisch ondernemerschap  
 
Door de veranderingen in de primaire agrarische sector zijn agrariërs genoodzaakt zich 
steeds meer als ondernemers te gedragen. Agrariërs hebben in de tweede helft van de 
vorige eeuw steeds meer te maken gekregen met de buitenwereld. Voorheen ging het bijna 
alleen om een zo hoog mogelijke voedselproductie. De huidige situatie vraagt veel meer 
flexibiliteit van agrariërs. Zoals eerder in deze scriptie naar voren is gekomen moeten de 
agrariërs meegaan in eisen vanuit de samenleving met betrekking tot veiligheid en kwaliteit 
van voedsel. Daarnaast wordt dierenwelzijn steeds belangrijker, wordt regelgeving meer en 
meer vanuit Brussel geformuleerd en is de concurrentie vanuit de omliggende Europese 
landen moordend. Een deel van de agrariërs volgt de route van schaalvergroting. Een ander 
deel probeert in te spelen op de nieuwe functies die het platteland vervult. Welke route 
gevolgd wordt hangt sterk samen met de omgeving waarin het bedrijf gevestigd is. Ook 
persoonlijke interesses en voorkeuren spelen een sterke rol (RUW, 2005, p. 11). 
 
Duidelijk is in elk geval dat de agrariër steeds meer ondernemer is geworden. Ook vanuit de 
overheid wordt steeds meer gepraat over ondernemers in plaats van agrariërs. Op deze 
manier ontstaat het begrip ‘agrarisch ondernemerschap’. Hieronder zal bezien worden wat er 
in de literatuur al over dit begrip is geschreven. 
 
In de praktijk is te zien dat ondernemerschap een steeds belangrijkere factor wordt als het 
gaat over het wel of niet slagen van een bedrijf. Zoals gezegd wordt er vanuit de overheid 
steeds meer vanuit ondernemerschap gedacht. Ook een organisatie als LTO Nederland richt 
zich nadrukkelijk op het stimuleren van ondernemerschap in het agro-complex. Zij vinden dat 
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het ruimtelijke ordeningsbeleid ruimte moet bieden aan ondernemerschap. Zonder 
ondernemerschap is er volgens hen geen economische basis voor het platteland. Bovendien 
is behoud van agrarische cultuurlandschappen alleen mogelijk als er ontwikkelings-
perspectief is voor de agrarische sector (LTO Nederland, 2006, p. 4). 
 
Stichting Ruraal Wageningen (RUW) heeft onderzoek laten doen naar agrarisch 
ondernemerschap en heeft het begrip verder uitgediept. Ze hebben binnen de 
melkveehouderij gekeken of daar gesproken kan worden over ‘echt ondernemerschap’. Dit is 
gedaan door te kijken of dezelfde criteria van belang zijn bij agrarisch ondernemerschap als 
bij ondernemerschap in het algemeen (RUW, 2005, p. 3, 8). 
 
Uit het onderzoek van de Stichting Ruraal Wageningen komt uiteindelijk naar voren dat de 
criteria voor ondernemerschap in de melkveehouderij niet veel verschillen van de criteria 
voor ondernemerschap in algemene zin. Verder is uit het onderzoek aan de hand van 
vergelijkingen een aantal aspecten naar voren gekomen die kenmerkend zijn voor 
ondernemerschap in de melkveehouderij. Deze kenmerken worden in het onderstaande 
genoemd en kort besproken (RUW, 2005, p. 47). 
 
Zelfstandigheid 
Het bezitten en het in stand houden van een bedrijf wordt als een kenmerk van 
ondernemerschap gezien. Het boer zijn op zichzelf, met als uitstraling de liefde voor het dier 
en produceren van voedsel, wordt aangemeten als ondernemerschap. Het zelfstandig 
bedrijven van activiteiten en de verantwoording hebben voor de voortgang en productie van 
deze activiteiten vraagt ondernemerschap (RUW, 2005, p. 44). 
 
Kansen, visie en strategie 
Ondernemerschap wordt gekenmerkt door het zien van mogelijkheden voor het bedrijf. Een 
goede ondernemer ziet niet alleen de mogelijkheden, maar kan deze ook omzetten in actie. 
Zodanig dat dit voordelen met zich mee brengt ten opzichte van andere bedrijven die niet in 
actie komen. Mogelijkheden zien voor het bedrijf ligt in het verlengde van het hebben van 
een visie. Een visie wordt ontwikkeld aan de hand van de uitgangssituatie van een bedrijf. 
Hierin worden de mogelijkheden gezocht en strategie bepaald om deze visie in te vullen. 
Deze visie en het invullen daarvan door een bepaalde strategie wordt ook als belangrijk 
ervaren (RUW, 2005, p. 44). 
 
Risico’s 
Het nemen van risico’s wordt in veel literatuur kenmerkend genoemd voor een goede 
ondernemer. Toch wordt er verschillend gedacht over het feit of een goede ondernemer wel 
of geen risico’s neemt. Een goede ondernemer beperkt risico’s tot het minimum of neemt 
juist risico’s om de continuïteit van zijn bedrijf te bewerkstelligen. Vanwege emotionele 
redenen met betrekking tot het familiebedrijf is het vermijden van risico’s een veelvoor-
komend antwoord uit de praktijk en daarmee kenmerkend te noemen voor de agrarische 
sector (RUW, 2005, p. 44, 45). 
 
Creativiteit 
Creativiteit wordt vaak genoemd als een belangrijk aspect van ondernemerschap. Het is 
nodig om de resultaten die de ondernemer voor ogen heeft te kunnen bereiken (RUW, 2005, 
p. 45). 
 
Intuïtie 
Bij agrariërs blijkt dat er vaak op intuïtie wordt gehandeld. Bepaalde ideeën worden eerst 
goed doorgerekend en vervolgens op intuïtie uitgewerkt. In de literatuur wordt intuïtie ook als 
kenmerk van algemeen ondernemerschap aangegeven. Het is een voorbeeld van een 
eigenschap die iemand beschikt of juist niet beschikt (RUW, 2005, p. 45). 
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Innovaties 
Innovatief zijn is een veel besproken onderdeel van het ondernemerschap. Een ondernemer 
is iemand die in staat is om innovaties te herkennen en er mee om te kunnen gaan. Dit houdt 
niet altijd direct in dat je innovatief bezig moet zijn. Het kan ook genoeg zijn om gebruikte 
innovaties af te kijken van anderen (RUW, 2005, p. 45). 
 
Veranderende situaties 
Het snel kunnen inspelen op een veranderende situatie is erg belangrijk. Dit kan op elk 
niveau. Het kan om grote situaties gaan met betrekking tot marktprijzen en regelgeving, 
maar het kunnen ook operationele situaties zijn. Verder is het belangrijk dat emoties worden 
uitgeschakeld en dat kan worden omgegaan met tegenslagen (RUW, 2005, p. 45). 
 
Chaos en onzekerheid 
In principe zal een ondernemer chaos en onzekerheid als een stimulans en uitdaging zien. 
Onzekerheid rondom het bedrijf is een drijfveer voor ondernemerschap. Bij een dergelijke 
onzekerheid kan gedacht worden aan de marktprijzen van producten (RUW, 2005, p. 45). 
 
Eigen verantwoordelijkheid 
Een ondernemer moet bewust met zijn bedrijf omgaan en de keuzes die hij maakt 
weloverwogen maken. De ondernemer moet zijn keuzes goed kunnen beredeneren. Of een 
ondernemer met verantwoordelijkheid om kan gaan komt naar voren uit het feit of er 
weloverwogen en bewuste keuzes worden gemaakt (RUW, 2005, p. 45). 
 
Kennis 
Een ondernemer zal niet zomaar beslissingen nemen waarvan hij de gevolgen niet kan 
overzien. Een ondernemer moet kennis van zaken hebben en zich verdiepen in de 
mogelijkheden die er zijn. Agrariërs moeten continue bezig zijn met het vergroten van hun 
kennis. Ze moeten bijvoorbeeld goed weten hoe de markt fungeert. Dit kan veel opleveren of 
besparen (RUW, 2005, p. 46). 
 
Inspelen op toekomstmogelijkheden 
Ondernemerschap betekent reageren op de mogelijkheden die de toekomst kan bieden. Een 
ondernemer moet een zo goed mogelijke schatting maken van het toekomstbeeld. Een sterk 
ontwikkelde visie is erg belangrijk voor het bedrijf (RUW, 2005, p. 46). 
 
Uitdaging als drijfveer 
De uitdaging van het ondernemen is de belangrijkste drijfveer voor ondernemers. Het is 
belangrijk gaten te zien in de markt die goed bij de ondernemer passen. Voor de één ligt dit 
in uitbreiding van het bedrijf en voor anderen ligt dit eerder in verbreding (RUW, 2005, p. 46). 
 
In een andere publicatie wordt eveneens ingegaan op agrarisch ondernemerschap. Veel 
zaken die in deze publicatie genoemd worden, vertonen overeenkomsten met bovenstaande 
kenmerken uit het onderzoek van Stichting Ruraal Wageningen. Zo wordt gesteld dat 
agrarische ondernemers geen ad hoc ondernemers moeten zijn. Er moet goed nagedacht 
worden over lange termijnbeleid en ook een bedrijfsplan is noodzakelijk. Het bovenstaande 
kenmerk ‘kansen, visie en strategie’ is hierin bijvoorbeeld te herkennen. Voor agrariërs is het 
belangrijk dat ze goed inzichtelijk hebben hoe ze er zakelijk gezien voor staan. Verder 
moeten agrarische ondernemers hun vak goed beheersen, kunnen organiseren, hoofd- van 
bijzaken kunnen onderscheiden en kunnen omgaan met stress. Een ander punt van belang 
is dat een agrarische ondernemer verder kijkt dan alleen de eigen sector en ook open staat 
voor invloeden en ontwikkelingen buiten de sector (Henderikse & Schalkwijk, 2005, p. 22). 
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5. Methodologisch kader 
 
Na de achtergrondhoofdstukken en het theoretisch kader gaat dit hoofdstuk in op de 
methoden van onderzoek. De eerste paragraaf behandelt het research-design voor dit 
onderzoek. In de tweede paragraaf wordt het conceptueel model gepresenteerd. Vervolgens 
wordt in de derde paragraaf de operationalisatie uiteengezet. Ten slotte volgt in de vierde 
paragraaf het analyseplan. Voor de duidelijkheid wordt de probleemstelling die centraal staat 
in dit onderzoek hier nogmaals gegeven. 
 
Op welke manier is de primaire agrarische sector de afgelopen jaren verandert, wat zijn de 
wensen (met betrekking tot de ruimte) van de agrariërs binnen deze veranderende primaire 
agrarische sector en hoe moeten we daar mee omgaan als ruimtelijke ordening in met name 
bestemmingsplannen? 
 
5.1 Research-design en methoden 
 
In deze paragraaf wordt uiteengezet welk research-design is gekozen voor dit onderzoek. 
Tevens wordt voor elke deelvraag vermeld welke methode is gebruikt om de data te verza-
melen. Allereerst wordt nu ingegaan op het gekozen research-design. 
 
Voor dit onderzoek is gekozen voor een ‘cross-sectional design’ of ook wel ‘survey design’ 
genoemd. Een dergelijk onderzoeksontwerp houdt in dat er data wordt verzameld bij meer 
dan één case en op één punt in de tijd. Met de verzamelde data kunnen uiteindelijk onder 
andere verbanden worden gelegd. Voor dit onderzoeksontwerp is gekozen, omdat de 
agrariërs centraal staan in dit onderzoek. De data moeten dus bij hen verzameld worden. 
Bovendien is het voordeel van een ‘cross-sectional design’ dat de externe validiteit 
(generaliseerbaarheid) sterk te noemen is. Nadeel van een ‘cross-sectional design’ is dat de 
interne validiteit (causaliteit) vaak zwak is te noemen. Het is moeilijk om een causale richting 
vast te stellen uit de verzamelde data. Er worden eerder verbanden gelegd in plaats van dat 
het bevindingen zijn waarmee causale gevolgtrekkingen duidelijk gemaakt kunnen worden 
(Bryman, 2008, p. 44, 46). In paragraaf 5.4 wordt uiteengezet hoe hier in de analyse mee 
wordt omgegaan. De data zijn verzameld bij twee verschillende cases, namelijk in twee 
gemeenten. Dit zijn de gemeenten Winterswijk en Putten. Hiervoor is gekozen omdat dit 
twee totaal verschillende gemeenten zijn binnen één provincie. Bovendien liggen ze niet erg 
dicht bij elkaar. Beide gemeenten kennen een erg verschillend type landelijk gebied. 
Daarnaast kent het landelijk gebied van Winterswijk erg veel recreatie, terwijl dit in het 
landelijk gebied van Putten minder het geval is. Uit de twee cases bij elkaar ontstaat een 
algemeen beeld. Dit algemene beeld is met name bedoeld om de richting aan te geven. 
Uiteraard is er sprake van een bepaalde bandbreedte. Dit houdt bijvoorbeeld in dat een 
aangetoond verband tussen de grootte van het bedrijf en de ontwikkelingsrichting (paragraaf 
5.2), niet betekent dat alleen grote bedrijven kiezen voor schaalvergroting. Er zijn ook kleine 
bedrijven die kiezen voor schaalvergroting. De bandbreedte per verband of onderwerp is 
goed terug te zien in de figuren in hoofdstuk 6. 
 
Bij de eerste twee deelvragen, die de achtergrond vormen van het onderzoek, is gekozen 
voor een literatuurstudie. Alle informatie in de betreffende hoofdstukken is afkomstig uit 
bestaande literatuur en documenten. De data voor de derde deelvraag (de wensen van de 
drie verschillende groepen agrariërs) zijn verzameld door middel van een enquête (self-
completion questionnaire). Een dergelijke enquête houdt in dat respondenten de vragen 
beantwoorden door de enquête zelf in te vullen. Voor deze vorm van dataverzameling is 
gekozen, omdat het goed past binnen een ‘cross-sectional design’ en vanwege het voordeel 
dat snel gekomen kan worden tot grotere hoeveelheden respondenten. Nadeel van een 
enquete is wel dat de respons vaak laag is. Door de enquête kort en bondig te houden kan 
hier aan tegemoet worden gekomen (Bryman, 2008, p. 216, 217, 218, 219). 
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De enquêtes zijn verspreid onder agrariërs in de eerder genoemde twee gemeenten. Dit is 
gedaan door middel van een aselecte steekproef. Uit de populatie van agrariërs is in een 
beide gemeenten een willekeurige steekproef getrokken. In Winterswijk zijn 399 agrariërs 
uitgekozen en in Putten 301 agrariërs, zodat de steekproef in zijn totaliteit bestaat uit 700 
agrariërs. 
 
De data voor de vierde deelvraag (hoe met de wensen om te gaan in met name 
bestemmingsplannen) zijn verzameld door middel van de methode ‘qualitative interview’. 
Deze term wordt vaak gebruikt als een verzamelnaam voor de methoden gestructureerd 
interview en semi-gestructureerd interview. Tijdens de interviews zijn de resultaten uit de en-
quête voorgelegd aan de geïnterviewden. Doel was om te achterhalen hoe in met name 
bestemmingsplannen om moet worden gegaan met de wensen die uit de enquête naar voren 
komen. Er zijn interviews gehouden met verschillende sleutelpersonen behorende bij onder 
andere de eerder genoemde cases. Dit betekent dat gebruik gemaakt is van ‘purposive 
sampling’. Dit houdt in dat personen zijn geselecteerd voor een interview die relevant zijn 
voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag. In hoofdstuk 7 wordt verder toegelicht met 
wie de interviews zijn gehouden en wat de functie is van deze personen. Voor de methode 
van ‘quallitative interview’ is gekozen, omdat deze methode flexibel is en gedetailleerde 
antwoorden mogelijk zijn. Bij het voorleggen van de resultaten uit de enquête zijn dit 
belangrijke voordelen (Bryman, 2008, p. 436, 437, 458). 
 
5.2 Conceptueel model 
 
In het vorige hoofdstuk is de b.o.c.-theorie geïntroduceerd. Deze theorie vormt ook het 
uitgangspunt voor het conceptueel model (figuur 5.1). In de achtergrondhoofdstukken is naar 
voren gekomen dat agrariërs in een veranderende primaire sector een keuze moeten gaan 
maken of die keuze reeds hebben gemaakt. De opties zijn schaalvergroting, verbreding of 
het bedrijf (langzaam) afbouwen. De b.o.c.-theorie gaat niet op de ontwikkelingen zelf in, 
maar geeft aan hoe de keuze voor een bepaalde ontwikkeling tot stand komt. Hiertoe worden 
in de theorie enkele factoren gegeven die van grote invloed zijn op de uiteindelijke keuze 
voor een bepaalde ontwikkelingsrichting. De keuze voor een ontwikkelingsrichting bepaalt 
dan weer wat voor soort wensen een agrariër heeft.  
 
Zoals aangegeven is de b.o.c.-theorie ook verwerkt in het conceptueel model. De 
veronderstellingen in het conceptueel model zijn deels gebaseerd op de b.o.c.-theorie (zie 
paragraaf 4.2). Ook in de analyse van de resultaten van het onderzoek zal de theorie 
gebruikt worden. Er wordt gekeken of de veronderstellingen uit de b.o.c.-theorie, die in 
paragraaf 4.2 genoemd zijn en dus ook in het conceptueel model, kloppen.    
 
In deze paragraaf wordt allereerst het conceptueel model gepresenteerd. Vervolgens wordt 
dit model kort uitgelegd. 
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Figuur 5.1: Conceptueel model 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bron: Eigen onderzoek 

 
Bovenstaand conceptueel model laat het keuzeproces zien van agrariërs om vervolgens uit 
te komen bij hun wensen. In het conceptueel model is te zien dat bij agrariërs persoons-
kenmerken en bedrijfskenmerken zijn te onderscheiden. Allebei hebben ze invloed op de 
keuze voor een bepaalde ontwikkelingsrichting. Onder relevante persoonskenmerken vallen 
leeftijd en opleidingsniveau. Voor beiden wordt verondersteld dat ze van invloed zijn op de 
keuze voor een ontwikkelingsrichting. Bij de bedrijfskenmerken worden het type bedrijf, de 
grootte van het bedrijf en de ontwikkelingsmogelijkheden op het bedrijf of in de omgeving 
onderscheiden. Ook voor deze drie wordt verondersteld dat ze van invloed zijn op de keuze 
voor een bepaalde ontwikkelingsrichting. Vervolgens is te zien dat deze keuze bestaat uit de 
eerder genoemde drie opties. Ten slotte laat dit conceptueel model zien dat de keuze voor 
een bepaalde ontwikkelingsrichting leidt tot wensen ten aanzien van de ruimte binnen de 
gekozen ontwikkelingsrichting.  
 
5.3 Operationalisatie 
 
In deze paragraaf wordt het conceptueel model geoperationaliseerd. Voor elke variabele 
wordt eerst de onderzoeksvraag gegeven. Vervolgens wordt er in sommige gevallen een 
veronderstelling bij genoemd. Wanneer er een veronderstelling genoemd wordt, is deze 
afkomstig uit de b.o.c.-theorie (paragraaf 4.2). De daadwerkelijke operationalisatie, waarbij 
de variabelen worden omgezet naar meetbare termen of vragen, is de enquête. Deze is te 
vinden in bijlage A.   
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De variabele ‘leeftijd’ kent de volgende onderzoeksvraag: wat is de invloed van leeftijd op de 
keuze voor een bepaalde ontwikkelingsrichting? De veronderstelling hierbij is dat de relatief 
oudere agrariërs eerder kiezen voor bedrijfsbeëindiging. De relatief jonge agrariërs zouden 
eerder kiezen voor schaalvergroting, terwijl de agrariërs die er voor wat betreft leeftijd tussen 
in zitten eerder kiezen voor verbreding. Verbreding blijkt in de praktijk namelijk soms een 
vorm van ‘uitgesteld afbouwen’. Voor de variabele ‘opleidingsniveau’ geldt dezelfde onder-
zoeksvraag, namelijk wat de invloed is van het opleidingsniveau op de keuze voor een 
bepaalde ontwikkelingsrichting? De veronderstelling hierbij is dat de relatief laag opgeleide 
agrariërs eerder kiezen voor bedrijfsbeëindiging, terwijl de relatief hoog opgeleide agrariërs 
eerder kiezen voor verbreding.  
 
Bij de variabele ‘type bedrijf’ hoort de volgende onderzoeksvraag: wat is de invloed van het 
type bedrijf op de keuze voor een bepaalde ontwikkelingsrichting? De veronderstelling is dat 
akkerbouwers en veehouders eerder kiezen voor schaalvergroting of bedrijfsbeëindiging, 
terwijl agrariërs met een gemengd bedrijf eerder kiezen voor verbreding. De variabele 
‘grootte bedrijf’ kent een zelfde type onderzoeksvraag: wat is de invloed van de grootte van 
het bedrijf op de keuze voor een bepaalde ontwikkelingsrichting? De veronderstelling bij 
deze vraag is dat agrariërs met de relatief grootste bedrijven eerder kiezen voor 
schaalvergroting. Agrariërs met de relatief kleinste bedrijven kiezen eerder voor bedrijfs-
beëindiging, terwijl agrariërs die er voor wat betreft de grootte van het bedrijf tussen in zitten 
eerder kiezen voor verbreding.  
 
De variabele ‘mogelijkheden bedrijf/omgeving’ is de laatste die een zelfde type 
onderzoeksvraag kent, namelijk: wat is de invloed van de mogelijkheden die een agrariër op 
zijn bedrijf en in de omgeving heeft op de keuze voor een bepaalde ontwikkelingsrichting? 
De veronderstelling hierbij is dat agrariërs met voldoende of veel uitbreidingsmogelijkheden 
eerder kiezen voor schaalvergroting of verbreding. Agrariërs met geen of weinig uitbreidings-
mogelijkheden kiezen eerder voor bedrijfsbeëindiging. De variabele ‘keuze ontwikkelings-
richting’ kent een vanzelfsprekende onderzoeksvraag. Deze luidt namelijk als volgt: welke 
ontwikkelingsrichting kiezen agrariërs? 
 
Ten slotte zijn er nog de drie variabelen ‘wensen schaalvergroters’, ‘wensen stoppers’ en 
‘wensen verbreders’. Al deze drie variabelen kennen dezelfde onderzoeksvraag. De onder-
zoeksvraag luidt: wat zijn de ruimtelijke wensen van de groep schaalvergroters, de groep 
stoppers en de groep verbreders?  
 
5.4 Analyseplan 
 
De resultaten van de enquêtes zullen digitaal worden verwerkt. Hiervoor wordt gebruik 
gemaakt van het statistische programma SPSS. Allereerst zal het begrip significantie worden 
toegelicht. Vervolgens wordt de methode uitgelegd die in dit onderzoek wordt gebruikt om de 
verbanden tussen variabelen aan te tonen. Ten slotte wordt uiteengezet welk soort statistiek 
wordt gebruikt om de wensen van agrariërs te analyseren. 
 
Significantie 
Een begrip dat bij statistische toetsing veel wordt gebruikt is de significantie. Significantie 
houdt in dat met een bepaalde zekerheid uitgesloten kan worden dat een gevonden relatie 
op toeval berust. In dit onderzoek wordt een significantie van 5% (Sig. < 0,05) aangehouden. 
Dit betekent dat met een zekerheid van 95% kan worden geconcludeerd dat een gevonden 
relatie niet op toeval berust. Voor de relaties met een Sig. > 0,05 wordt gesteld dat er geen 
samenhang of relatie aanwezig is (de Vocht, 2005, p. 72). 
 
Verbanden persoons- en bedrijfskenmerken met de keuze voor een ontwikkelingsrichting 
Voor elk van de persoons- en bedrijfskenmerken in het conceptueel model wordt onderzocht 
of er een verband is met de keuze voor een bepaalde ontwikkelingsrichting. Vervolgens is 
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het interessant om te weten welke richting dat verband heeft. Omdat de afhankelijke 
variabele altijd een nominale variabele is (namelijk de keuze voor een ontwikkelingsrichting) 
valt de correlatie- en regressieanalyse af. Wat overblijft is de Chi-kwadraat toets. Voor deze 
toets moeten beide variabelen nominaal of ordinaal zijn. De persoons- en bedrijfskenmerken 
zijn ook nominaal of ordinaal op twee variabelen na. Dit zijn ratio variabelen, maar deze zijn 
gemakkelijk om te zetten naar ordinale variabelen. Met behulp van de Chi-kwadraat toets 
kan worden nagegaan of er een statistisch verband bestaat. De nul-hypothese gaat ervan uit 
dat er geen statistisch verband is. Als de H0 wordt verworpen, is er dus wel sprake van een 
statistisch significant verband (de Vocht, 2005, p. 117). 
 
Een mogelijk gevonden samenhang betekent nog niet direct een aanvaarding van een 
veronderstelling zoals gesteld in paragraaf 5.2. Hiervoor moet ook gekeken worden naar de 
sterkte van het verband en vooral naar de richting. Het probleem hierbij is dat de afhankelijke 
variabele altijd nominaal is. De richting kan daarbij niet bepaald worden, omdat er geen 
sprake is van rangvolgorde. De sterkte van de verbanden wordt bekeken met de asso-
ciatiemaat Cramér’s V. V ligt altijd tussen 0 (geen samenhang) en 1 (volledige samenhang). 
Om toch wat over de richting van het verband te kunnen zeggen wordt gebruik gemaakt van 
de beschrijvende statistiek. Indien er een verband is aangetoond kan via de beschrijvende 
statistiek worden bekeken welke groep vooral kiest voor verbreding, welke voor 
schaalvergroting en welke voor bedrijfsbeëindiging. Op deze manier kan worden bepaald of 
een veronderstelling wordt aanvaard of verworpen (de Vocht, 2005, p. 118, 120). 
 
Wensen verschillende groepen agrariërs 
Bij het analyseren van de wensen gaat het niet om het leggen van verbanden. Hoofdzaak is 
om te achterhalen wat de wensen inhouden. Het analyseren van de wensen van de drie 
verschillende groepen agrariërs zal dus met name gebeuren via de beschrijvende statistiek.  
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6. Resultaten 
 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek weergegeven en geanalyseerd. De 
eerste paragraaf gaat in op het aantal respondenten. Zowel het totaal aantal teruggestuurde 
enquêtes als het totaal aantal (deels) bruikbare enquêtes komt aan de orde. De tweede 
paragraaf bestaat uit een gegevensbeschrijving. Op deze manier wordt een inzicht verkregen 
in de kenmerken van de respondenten. In paragraaf drie wordt gekeken of er verbanden zijn 
te vinden tussen de persoons- en bedrijfskenmerken en de keuze voor een bepaalde 
ontwikkelingsrichting. De veronderstelde verbanden staan weergegeven in het conceptueel 
model in paragraaf 5.2. De volgende drie paragrafen behandelen de wensen van de verschil-
lende groepen agrariërs. De vierde paragraaf behandelt als eerste de wensen van de 
‘schaalvergroters’. De wensen van de ‘verbreders’ worden besproken in de vijfde paragraaf. 
De wensen van de ‘stoppers’ komen naar voren in de zesde paragraaf. Ook dit is allemaal 
weergegeven in het conceptueel model. Ten slotte wordt er in de zevende paragraaf een 
vergelijking gemaakt tussen de cases Winterswijk en Putten. 
 
6.1 Aantal respondenten 
 
In totaal zijn er 700 enquêtes verspreid in de twee gemeenten Winterswijk en Putten (zie 
paragraaf 5.1 voor verantwoording). 399 enquêtes zijn verspreid onder agrariërs in 
Winterswijk en 301 enquêtes zijn verspreid onder agrariërs in Putten. In totaal zijn er 180 
enquêtes teruggestuurd. Dit betekent dat ruim een kwart van de enquêtes ook weer 
daadwerkelijk is teruggekomen. Om verschillende redenen waren niet alle teruggestuurde 
enquêtes bruikbaar. Deze redenen worden in de volgende alinea besproken. Uiteindelijk 
waren 156 enquêtes volledig of deels bruikbaar. Dit betekent een (deels) bruikbare respons 
van ruim 22 procent. Bij de weergave en analyse van de resultaten wordt steeds uitgegaan 
van deze (deels) bruikbare respons, behalve wanneer sprake is van ‘missing values’. Tabel 
6.1 geeft een overzicht van de respons. 
 

Tabel 6.1: Respons 
Gemeente Aantal 

verspreide 
enquêtes 

Respons 
(stuks) 

Respons 
(percentage) 

(Deels) 
bruikbare 
respons 
(stuks) 

(Deels) 
bruikbare 
respons 
(percentage) 

Winterswijk 399 104 26,1 84 21,1 
Putten 301 76 25,2 72 23,9 
Totaal  700 180 25,7 156 22,3 

Bron: Eigen onderzoek 
 
Er zijn twee redenen voor het feit dat niet alle respons bruikbaar is. De hoofdreden is dat de 
data van de populatie agrariërs in beide gemeenten (waar ook de steekproef uit getrokken is) 
niet zeer recent waren. De meest data dateerden uit 2004 en 2006. Dit betekent dat er ook 
agrariërs zijn die inmiddels geen agrarisch bedrijf meer hebben, maar toch een enquête 
hebben ontvangen. De enquête is voor hen uiteraard niet van toepassing. Meer dan 80% 
van de niet-bruikbare respons (20 enquêtes) is dan ook afkomstig van agrariërs die de 
enquête hebben teruggestuurd met de mededeling dat ze inmiddels geen agrarisch bedrijf 
meer hebben. Ook de non-respons valt waarschijnlijk voor een redelijk groot deel te 
verklaren door het gebruik van de niet recente data. Een aantal agrariërs heeft, zoals 
gezegd, de enquête teruggestuurd met de mededeling dat ze inmiddels geen agrarisch 
bedrijf meer hebben. De rest van de groep (aannemelijk is een minstens vergelijkbare 
hoeveelheid) zal besloten hebben om de enquête helemaal niet terug te sturen, omdat deze 
toch niet van toepassing is. Dit betekent dat de feitelijke populatie naar alle waarschijnlijkheid 
een stuk kleiner is en de feitelijke respons dus hoger. Met zeer recente data (en dus allemaal 
bestaande agrarische bedrijven) was de respons zeer waarschijnlijk hoger uitgevallen. Voor 
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iedereen zou de enquête dan van toepassing zijn geweest, wat nu niet het geval was. Een 
tweede, minder belangrijke, reden voor het niet bruikbaar zijn van alle respons, is dat er 
agrariërs zijn die de enquête zo onvolledig hebben ingevuld dat er geen relevante informatie 
uit te halen valt. 
 
Vervolgens is van groot belang om vast te stellen of de non-respons selectief is of niet. Het 
eerste waar naar gekeken dient te worden is of de non-respons misschien erg scheef 
verdeeld is over de twee cases. Dat zou er op kunnen duiden dat er in de ene gemeente een 
reden is om de enquête over de wensen van agrariërs niet in te vullen. Uit tabel 6.1 wordt 
snel duidelijk dat dit niet het geval is. De respons ligt in beide gemeenten ongeveer op het-
zelfde niveau. Er zijn in ieder geval geen opvallende verschillen te zien. 
 
Het tweede waar naar gekeken dient te worden is of er een groep agrariërs wat betreft 
ontwikkelingsrichting misschien erg onder- of oververtegenwoordigd is. Dat zou er op kunnen 
duiden dat er voor bijvoorbeeld verbreders een reden is om de enquête niet in te vullen. 
Wanneer figuur 6.4 wordt vergeleken met de landelijke cijfers die zijn uiteengezet in 
hoofdstuk 2 blijkt dat er geen sprake is van een scheve verdeling. Er is niet één groep erg 
onder- of oververtegenwoordigd. Uit paragraaf 2.4 bleek bijvoorbeeld namelijk dat 17% van 
de agrariërs verbredingsactiviteiten heeft. In deze enquête ligt het percentage verbreders 
ook rond dat getal. Ook het percentage agrariers dat in de enquête kiest voor bedrijfs-
beëindiging is bijna gelijk aan het percentage dat genoemd staat in paragraaf 2.3 (28%). 
Concluderend kan worden gesteld dat er in deze opzichten hoogst waarschijnlijk geen 
sprake is van een selectieve non-respons. 
 
6.2 Gegevensbeschrijving 
 
In deze paragraaf komen enkele algemene gegevens aan de orde over de respondenten. Zo 
wordt er meer duidelijk over de kenmerken van de respondenten. Telkens wordt eerst het 
algemene beeld beschreven van de twee cases bij elkaar. Vervolgens wordt er gekeken of er 
tussen beide cases (grote) verschillen zijn. 
 
De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 51,4 jaar. Het grootste deel (35,9%) van de 
respondenten valt in de categorie 41-50 jaar. Opvallend is verder dat bijna een kwart (24,8%) 
van de respondenten ouder is dan 60 jaar. Slechts 2% van de respondenten is 30 jaar of 
jonger. Wanneer de twee cases vergeleken worden zijn er kleine verschillen waar te nemen. 
De respondenten uit Winterswijk blijken, in vergelijking met het algemene beeld, wat ouder te 
zijn. Er zitten minder agrariërs in de categorie tot en met 40 jaar en meer agrariërs in de 60+ 
categorie. De respondenten uit Putten zijn dan uiteraard relatief wat jonger. Daar zijn meer 
agrariërs te vinden in de categorie tot en met 40 jaar en minder agrariërs in de 60+ categorie 
(figuur 6.1).  
 
Het is interessant om deze gegevens te vergelijken met een willekeurige, heel andere 
beroepsgroep. Op die manier wordt duidelijk welk soort beroepsgroep agrariërs zijn voor wat 
betreft leeftijd. In dit geval wordt er een vergelijking gemaakt met mensen die werkzaam zijn 
in de ICT in het jaar 2005. Het CBS hanteert iets andere leeftijdscategorieën, maar toch is er 
redelijkerwijs een vergelijking mogelijk. Meer dan 70% van de mensen die in ICT werkt is 44 
jaar of jonger. Uit figuur 6.1 valt snel op te maken dat dit bij agrariërs lang niet het geval is. 
Verder is slechts 5% in de ICT tussen de 55 en 64 jaar (Jansen, 2007, p. 44). Zoals eerder 
vermeld is in deze streekproef bijna een kwart van de agrariërs al ouder dan 60 jaar. 
Duidelijk is dat agrariër een relatief ‘oude’ beroepsgroep is. In de praktijk is vaak te zien dat 
agrariërs lang doorboeren, omdat het toch hun eigen bedrijf is. Wel is helder dat een 
dergelijke leeftijdsverdeling grote gevolgen zal hebben in de toekomst wanneer er geen 
sprake is van een opvolger.  
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Figuur 6.1: Verdeling leeftijd respondenten 

Bron: Eigen onderzoek 
 

In figuur 6.2 wordt door middel van een cirkeldiagram het opleidingsniveau weergegeven van 
de respondenten. Ruim de helft (55,5%) van de respondenten heeft een Mbo-opleiding 
gevolgd. Vervolgens is er de lagere vakopleiding met 15,5% en als derde volgt HBO/WO met 
13,5%. Voor wat betreft opleidingsniveau zijn er wel duidelijke verschillen waar te nemen 
tussen Winterswijk en Putten. Relatief gezien zijn er in Winterswijk meer agrariërs die een 
Mbo-opleiding hebben gevolgd. Toch valt niet te zeggen dat de agrariërs in Putten relatief 
hoger zijn opgeleid. Naast meer agrariërs met HBO/WO-opleiding zijn er ook meer agrariërs 
die voorbereidend beroepsonderwijs (bijvoorbeeld MAVO) of een lagere vakopleiding 
hebben gevolgd (figuur 6.2). Interessant is verder voor Putten dat de gemiddelde leeftijd van 
de laagopgeleiden op ruim 50 jaar ligt, terwijl de gemiddelde leeftijd van de hoogopgeleiden 
op ruim 41 jaar ligt. In Winterswijk is dit juist andersom (respectievelijk ruim 53 jaar en ruim 
55 jaar). Het algemene beeld van de twee cases bij elkaar laat nog wel zien dat de 
laagopgeleiden relatief iets ouder zijn (respectievelijk bijna 52 jaar en ruim 47 jaar). 
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Figuur 6.2: Verdeling opleidingsniveau respondenten 

Bron: Eigen onderzoek 
 
Verreweg de meeste respondenten (67,7%) plaatsen hun bedrijf in de categorie 
‘veehouderij’. Slechts een heel klein deel (2,6%) heeft een akkerbouwbedrijf. 12,9% van de 
respondenten heeft een gemengd bedrijf en 16,8% heeft het bedrijf geplaatst in de categorie 
‘anders’. In veel gevallen gaat het dan om een bedrijf met paarden. In het theoretisch kader 
werd al genoemd dat het aantal paarden de afgelopen 15 jaar hard is toegenomen. In deze 
enquête komt dat dus ook duidelijk naar voren. Tussen de twee cases zijn er kleine 
verschillen te zien. In Winterswijk zijn er relatief gezien meer respondenten met een akker-
bouwbedrijf (4,8%) of een gemengd bedrijf (17,9%). De respondenten uit Putten hebben 
relatief gezien vaker een veehouderij (76,4%).   
 
De gemiddelde bedrijfsomvang van de respondenten komt uit op precies 24 hectare. 
Wanneer gekeken wordt naar de gemiddelde bedrijfsomvang van de twee cases afzonderlijk 
valt op dat die behoorlijk verschillen van het totale gemiddelde. De gemiddelde bedrijfs-
omvang in Winterswijk is gelijk aan iets meer dan 31 hectare, terwijl die in Putten gelijk is 
aan bijna 16 hectare. Deze verschillen in gemiddelde bedrijfsomvang zijn ook terug te zien in 
het landelijk gebied. Zoals eerder vermeld in paragraaf 5.1 kennen beide gemeenten een 
verschillend type landelijk gebied. Winterswijk kent een wat grootschaliger landelijk gebied 
met veel grond rondom boerderijen. Het landelijk gebied van Putten is meer kleinschalig met 
veel boerderijen dicht op elkaar. Zo bezien is het logisch dat de gemiddelde bedrijfsomvang 
in Putten kleiner is. Ook het eerder genoemde feit dat er in Winterswijk meer akkerbouw is te 
vinden speelt een rol. De bedrijfsomvang van zulke bedrijven is vaak groter dan van 
veehouderijen.    
 
Het gemiddelde bouwvlak is 0,98 hectare. Wordt dit vergeleken met de twee cases 
afzonderlijk dan blijkt dat er zo goed als geen verschillen bestaan. Zowel in Winterswijk als in 
Putten ligt het gemiddelde bouwvlak rond de 0,98 hectare. Tabel 6.2 geeft de verdeling van 
de omvang van het bouwvlak in categorieën weer. Bij beide cases is bijna exact dezelfde 
verdeling te zien. In Putten is in het bestemmingsplan een bouwvlak toegestaan van 0,75 
hectare tot 1 hectare, afhankelijk van de aanduiding van het agrarisch bedrijf. In sommige 
gevallen kan dit via een ontheffingsbevoegdheid worden vergroot naar een oppervlakte van 
maximaal 3,5 hectare. In Winterswijk kan het bouwvlak voor de meeste agrarische bedrijven 
met een wijzigingsbevoegdheid worden vergroot naar maximaal 2 hectare.  
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Tabel 6.2: Verdeling omvang huidig bouwvlak in categorieën 
Omvang huidig 
bouwvlak in 
categorieën 
 

Percentage (totaal 
twee cases) 

Percentage 
(Winterswijk) 

Percentage (Putten) 

0 – 0,5 hectare 20,9% 20,8% 21,0% 
0,5 – 1 hectare 56,0% 55,6% 56,5% 
1 – 1,5 hectare 18,7% 19,4% 17,7% 
1,5 – 2 hectare 3,0% 2,8% 3,2% 
Groter dan 2 hectare 1,5% 1,4% 1,6% 

Bron: Eigen onderzoek 
 
Verder vindt iets meer dan een kwart van de respondenten (28,7%) dat het huidige 
bestemmingsplan onvoldoende ruimte biedt. Het kan dan zowel gaan om kwantiteit als om 
bijvoorbeeld flexibiliteit van het bestemmingsplan. De punten die veelal genoemd worden 
hebben te maken met Natura 2000 of de grootte van het bouwvlak of uitbreidings-
mogelijkheden in zijn algemeenheid. De twee cases wijken weinig af van het algemene 
beeld. In Winterswijk vindt 30,8% van de respondenten dat het huidige bestemmingsplan 
onvoldoende ruimte biedt. In Putten is dat percentage 26,4%. 
 
Bij het beoordelen van de ruimtelijke uitbreidingsmogelijkheden lopen de antwoorden 
behoorlijk uiteen. In figuur 6.3 is de verdeling weergegeven. Opvallend is dat erg weinig 
respondenten (1,4%) aangeven dat ze veel ruimtelijke uitbreidingsmogelijkheden hebben. 
Wel is er een behoorlijk aantal respondenten (22,9%) dat geen ruimtelijke uitbreidingsmoge-
lijkheden ziet. Ook hier zijn in vergelijking met het algemene beeld geen schokkende 
verschillen te zien bij de cases afzonderlijk. De agrariërs uit Winterswijk hebben relatief iets 
vaker aangegeven dat ze geen ruimtelijke uitbreidingsmogelijkheden hebben, terwijl de 
agrariërs uit Putten iets vaker hebben aangegeven dat ze weinig uitbreidingsmogelijkheden 
hebben. Verder is opvallend dat de categorie ‘veel uitbreidingsmogelijkheden’ alleen werd 
aangekruist door respondenten uit Putten. Toch zijn dit slechts twee agrariërs. De 
gemiddelde leeftijd van hen is 52 jaar. 
 

Figuur 6.3: Verdeling ruimtelijke uitbreidingsmogelijkheden respondenten 

Bron: Eigen onderzoek 
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Ten slotte is er de belangrijke vraag in de enquête welke ontwikkelingsrichting de agrariër 
inslaat met het bedrijf voor de komende tien jaar. Daarbij was de keuze uiteraard tussen 
‘schaalvergroting’, ‘verbreding’ en ‘afbouwen van het bedrijf’. Slechts één van de 156 respon-
denten heeft deze vraag niet ingevuld. Uiteindelijk blijkt bijna de helft van de agrariërs 
(47,1%) in de komende tien jaar de richting van schaalvergroting in te slaan. 18,7% kiest 
voor de richting verbreding, terwijl maar liefst ruim één derde (34,2%) van de agrariërs van 
plan is het bedrijf in de komende tien jaar af te bouwen. In het theoretisch kader werd al 
eerder genoemd dat deze drie ontwikkelingen in de landbouw zorgen voor veranderingen op 
het platteland als geheel. Er vindt een verschuiving plaats naar een postmodern platteland 
(paragraaf 4.1). Figuur 6.4 maakt verder duidelijk dat de cases afzonderlijk weinig afwijken 
van het algemene beeld. Bij beide cases is hetzelfde patroon te herkennen. De kleine 
verschillen zijn allemaal logisch te verklaren. Het percentage agrariërs dat kiest voor 
afbouwen van het bedrijf ligt in Winterswijk iets hoger. Dit valt logisch te verklaren door het 
eerder genoemde feit dat de respondenten uit Winterswijk gemiddeld wat ouder zijn. Verder 
is het zo dat het percentage agrariërs dat kiest voor schaalvergroting nagenoeg gelijk is in 
beide gemeenten. In Putten zijn er relatief meer agrariërs die kiezen voor verbreding. Op het 
eerste gezicht zou dit verrassend kunnen zijn, omdat in paragraaf 5.1 eerder is vermeld dat 
er in het landelijk gebied van Winterswijk meer recreatie is te vinden in verhouding tot Putten. 
Verbreding is echter meer dan recreatie. Uit verdere analyse volgt dat er in Putten vooral 
niet-recreatieve verbreding is. In Winterswijk heeft namelijk slechts 33,3% van de verbreders 
niet-recreatieve nevenactiviteiten op het bedrijf of is van plan deze in de komende 10 jaar te 
beginnen en in Putten ligt dit op maar liefst 75%. 
 

Figuur 6.4: Verdeling ontwikkelingsrichtingen respondenten 

Bron: Eigen onderzoek 
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6.3 Verbanden persoons- en bedrijfskenmerken met de  keuze voor een 
ontwikkelingsrichting  

 
In deze paragraaf wordt voor vijf verschillende variabelen, in vijf subparagrafen, gekeken of 
er een verband bestaat met de keuze voor een ontwikkelingsrichting. Deze vijf variabelen 
staan genoemd in het conceptueel model in paragraaf 5.2. Allereerst wordt voor elke 
variabele via een Chi-kwadraat toets apart bekeken of er een verband bestaat met de keuze 
voor een ontwikkelingsrichting. Als dit verband aanwezig is kan via Cramér’s V de sterkte 
van het verband worden achterhaald. De richting van het verband kan vervolgens bepaald 
worden via de beschrijvende statistiek. Op deze manier kan ook gekeken worden of de 
veronderstelling uit paragraaf 5.3 juist is.  
 
6.3.1 Leeftijd 
 
In deze subparagraaf wordt onderzocht of er een verband bestaat tussen de variabele 
‘leeftijd’ en de keuze voor een bepaalde ontwikkelingsrichting. In de b.o.c.-theorie (paragraaf 
4.2) werd verondersteld dat deze variabele van invloed is en werd het verband ook 
gevonden. De vraag is of het verband ook in dit onderzoek kan worden aangetoond. De 
onderzoeksvraag is: wat is de invloed van leeftijd op de keuze voor een bepaalde 
ontwikkelingsrichting? Met behulp van de Chi-kwadraat toets is gekeken of er een verband 
bestaat tussen beide variabelen. Voor de berekening zijn de respondenten ingedeeld in drie 
groepen voor wat betreft leeftijd. Een groep relatief jonge agrariërs tot en met 40 jaar. Een 
middengroep van 41 tot en met 60 jaar. En de relatief oudere agrariërs die ouder zijn dan 60 
jaar. Na berekening blijkt dat er met 95% betrouwbaarheid sprake is van een statistisch 
significant verband tussen de variabele leeftijd en de keuze voor een bepaalde ontwikke-
lingsrichting. Net als in de b.o.c.-theorie bestaat er dus ook in dit onderzoek een verband 
tussen beide variabelen. De sterkte van het verband is 0,331. Het verband kan zwak tot 
matig sterk genoemd worden. De veronderstelling over de richting van het verband uit 
paragraaf 5.3 blijkt deels waar te zijn. Via de beschrijvende statistiek wordt duidelijk dat de 
relatief jonge agrariërs, zoals verwacht, vooral kiezen voor schaalvergroting (74,1%). De 
middengroep kiest niet, zoals verwacht, vooral voor verbreding, maar voor schaalvergroting 
(51,1%). Dat dit minder is dan bij de relatief jonge agrariërs komt omdat een deel al kiest 
voor afbouwen van het bedrijf (29,5%). De relatief oudere agrariërs kiezen, geheel volgens 
de veronderstelling, eerder voor afbouwen van het bedrijf (68,4%). De ontwikkelingsrichting 
‘verbreding’ wordt niet duidelijk gekozen door een bepaalde leeftijdsklasse. Figuur 6.5 geeft 
bovenstaande percentages nog eens weer door middel van een geclusterd staafdiagram. 
Voor gemeenten heeft dit ook wat te betekenen. Wanneer er relatief veel jonge agrariërs in 
een gemeente zijn kan er een behoorlijke schaalvergroting worden verwacht in het 
buitengebied. Omgekeerd geldt dit natuurlijk ook. Zijn er relatief veel oudere agrariërs dan 
valt te verwachten dat het aantal bedrijven hard zal afnemen in het buitengebied. Wanneer 
gemeenten dit weten kan hier van tevoren al op worden ingespeeld.  
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Figuur 6.5: Verband leeftijd en keuze voor ontwikkelingsrichting 

 
Bron: Eigen onderzoek 

 
6.3.2 Opleidingsniveau  
 
In deze subparagraaf wordt onderzocht of er een verband bestaat tussen de variabele 
‘opleidingsniveau’ en de keuze voor een bepaalde ontwikkelingsrichting. In de b.o.c.-theorie 
uit paragraaf 4.2 werd verondersteld dat opleidingsniveau van invloed is, maar kon dit 
verband niet aangetoond worden. In deze subparagraaf wordt bekeken of in dit onderzoek 
het verband wel kan worden gevonden. De onderzoeksvraag is: wat is de invloed van het 
opleidingsniveau op de keuze voor een bepaalde ontwikkelingsrichting? Wederom is met 
behulp van de Chi-kwadraat toets gekeken of er een verband bestaat tussen beide 
variabelen. De respondenten zijn dit keer ingedeeld in twee groepen. De relatief laag 
opgeleiden en de relatief hoog opgeleiden. Bij laag opgeleid horen: lagere school, voorbe-
reidend beroepsonderwijs, lagere vakopleiding en middelbaar beroeps onderwijs. Bij hoog 
opgeleid horen: voorbereidend wetenschappelijk onderwijs en HBO of WO (figuur 6.2). Na 
berekening kan worden gesteld dat er met 95% zekerheid geen statistisch significant 
verband bestaat tussen opleidingsniveau en de keuze voor een bepaalde ontwikkelings-
richting. Er is geen sprake van enige invloed en de veronderstelling uit paragraaf 5.3 wordt 
dus ook verworpen. Ook in dit onderzoek kan, net als in de b.o.c.-theorie, geen verband 
worden aangetoond tussen beide variabelen. 
 
6.3.3 Type bedrijf 
 
Of er een verband bestaat tussen de variabele ‘type bedrijf’ en de keuze voor een bepaalde 
ontwikkelingsrichting wordt nader bekeken in deze subparagraaf. De variabele ‘type bedrijf’ 
komt niet voor in de b.o.c.-theorie en is zelf toegevoegd aan dit onderzoek. De onderzoeks-
vraag is: wat is de invloed van het type bedrijf op de keuze voor een bepaalde ontwikkelings-
richting? De Chi-kwadraat toets maakt duidelijk of er een verband bestaat tussen beide 
variabelen. Er zijn drie verschillende type bedrijven: veehouderij, akkerbouw en gemengd 
bedrijf. Na berekening kan met 95% zekerheid worden gesteld dat er geen statistisch 
significant verband bestaat tussen het type bedrijf en de keuze voor een bepaalde 
ontwikkelingsrichting. Ook hier is geen sprake van enige invloed en wordt de veronderstelling 
uit paragraaf 5.3 verworpen. 
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6.3.4 Grootte bedrijf 
 
In de enquête is ook gevraagd naar de grootte van het bedrijf in hectares. In deze 
subparagraaf wordt onderzocht of er een verband bestaat tussen de variabele ‘grootte 
bedrijf’ en de keuze voor een bepaalde ontwikkelingsrichting. Deze variabele werd wel 
genoemd in de b.o.c.-theorie en het verband werd ook gevonden. De vraag is of het verband 
ook in dit onderzoek kan worden aangetoond. De onderzoeksvraag is de volgende: wat is de 
invloed van de grootte van het bedrijf op de keuze voor een bepaalde ontwikkelingsrichting? 
In de enquête is de grootte van het bedrijf niet in categorieën gevraagd. Dit betekent dat er 
categorieën gevormd moeten worden naar aanleiding van de antwoorden in de enquête. Er 
is zowel gevraagd naar de bedrijfsomvang in hectare als in NGE. De meeste agrariërs 
hebben hun bedrijfsomvang alleen in hectare ingevuld, waardoor een indeling in NGE-
categorieën niet mogelijk is al zou dit wel meer zeggen. Op basis van de enquête zijn er drie 
groepen gevormd, namelijk relatief kleine bedrijven, middelgrote bedrijven en relatief grote 
bedrijven. De relatief kleine bedrijven hebben in de enquête een grootte tot en met 10 
hectare. De categorie middelgrote bedrijven bestaat uit bedrijven van 11 tot en met 30 
hectare. Relatief grote bedrijven zijn in dit onderzoek 31 hectare of groter. Na berekening 
blijkt dat er met 95% betrouwbaarheid sprake is van een statistisch significant verband 
tussen de variabele ‘grootte bedrijf’ en de keuze voor een bepaalde ontwikkelingsrichting. 
Evenals in de b.o.c.-theorie bestaat er dus ook in dit onderzoek een verband tussen beide 
variabelen. De sterkte van het verband heeft een waarde van 0,350. Dit betekent dat het een 
zwak tot matig sterk verband is. De veronderstelling over de richting van het verband uit 
paragraaf 5.3 is voor het grootste gedeelte juist. Agrariërs met de relatief kleine bedrijven 
kiezen inderdaad vooral voor afbouwen van het bedrijf (49,1%). Al scoort schaalvergroting 
met 31,6% bij deze groep ook nog redelijk hoog. Agrariërs met een middelgroot bedrijf 
kiezen ook vooral voor afbouwen van het bedrijf (47,8%). Dit in tegenstelling tot de 
veronderstelling. En ook hier scoort schaalvergroting nog redelijk hoog (30,4%). Agrariërs 
met de grote bedrijven kiezen, zoals veronderstelt, duidelijk vooral voor schaalvergroting 
(81,3%). Er is dus een duidelijke tweedeling te zien. Grotere bedrijven, vanaf 31 hectare, 
kiezen overduidelijk voor schaalvergroting, terwijl er bij de overige twee groepen al redelijk 
wat agrariërs zijn die denken aan afbouwen van het bedrijf. De keuze voor verbreding is 
vooral te zien bij de kleine en middelgrote bedrijven, respectievelijk 19,3% en 21,7%, en in 
iets mindere mate bij de grote bedrijven (14,6%). Deze informatie duidt op de ontwikkeling 
dat de grotere agrarische bedrijven steeds groter groeien en de kleinere bedrijven langzaam 
verdwijnen. Figuur 6.6 maakt bovenstaande informatie inzichtelijk. Ook deze informatie kan 
voor gemeenten van pas komen. Veel relatief grote bedrijven in het buitengebied betekent 
een verdere schaalvergroting, terwijl veel relatief kleine bedrijven in het buitengebied van 
een gemeente een grote afname van het aantal agrarische bedrijven zal betekenen.  
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Figuur 6.6: Verband bedrijfsomvang en keuze voor ontwikkelingsrichting 

 
Bron: Eigen onderzoek 

 
6.3.5 Mogelijkheden bedrijf/omgeving 
 
In deze subparagraaf wordt bekeken of er een verband bestaat tussen de variabele 
‘mogelijkheden bedrijf/omgeving’ en de keuze voor een bepaalde ontwikkelingsrichting. De 
variabele ‘mogelijkheden bedrijf/omgeving’ wordt wel genoemd in de b.o.c.-theorie, maar niet 
getoetst. In dit onderzoek zal deze toetsing wel plaatsvinden. De onderzoeksvraag hierbij 
luidt: wat is de invloed van de mogelijkheden die een agrariër op zijn bedrijf en in de 
omgeving heeft op de keuze voor een bepaalde ontwikkelingsrichting? Met de Chi-kwadraat 
toets kan bepaald worden of het verband bestaat. In de enquête moesten agrariërs hun 
ruimtelijke uitbreidingsmogelijkheden beoordelen. Ze konden hierbij kiezen tussen geen, 
weinig, voldoende of veel ruimtelijke uitbreidingsmogelijkheden. Voor de berekening zijn 
deze vier groepen samengevoegd tot twee groepen, onder andere om te komen tot 
voldoende celvulling. De eerste groep beoordeelt de uitbreidingsmogelijkheden ‘negatief’: 
geen of weinig ruimtelijke uitbreidingsmogelijkheden. De tweede groep beoordeelt de uitbrei-
dingsmogelijkheden ‘positief’: voldoende of veel ruimtelijke uitbreidingsmogelijkheden. Na 
berekening kan worden gesteld dat er met 95% zekerheid geen statistisch significant 
verband bestaat tussen de ruimtelijke uitbreidingsmogelijkheden en de keuze voor een 
bepaalde ontwikkelingsrichting. Er is geen sprake van enige invloed. De veronderstelling uit 
paragraaf 5.3 wordt dan ook verworpen. 
 
6.3.6 Conclusie 
 
In het conceptueel model zijn vijf kenmerken onderscheiden die mogelijk invloed hebben op 
de keuze voor een bepaalde ontwikkelingsrichting. Dit zijn twee persoonskenmerken en drie 
bedrijfskenmerken. Uiteindelijk blijkt één persoonskenmerk en één bedrijfskenmerk invloed 
te hebben op deze keuze. Dit is het persoonskenmerk ‘leeftijd’ en het bedrijfskenmerk 
‘grootte bedrijf’. De overige kenmerken hebben geen significante invloed op de keuze voor 
een bepaalde ontwikkelingsrichting. Een deel van de keuze wordt dus gevormd door de 
leeftijd van de agrariër en de grootte van het bedrijf. 
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6.4 Wensen ‘schaalvergroters’ 
 
In deze paragraaf wordt uiteengezet welke wensen er in de enquête naar voren zijn 
gekomen betreffende de schaalvergroters. Deze eventuele wensen hebben betrekking op 
drie punten waar naar gevraagd is in de enquête. In het eerste deel van deze paragraaf 
wordt het onderwerp ‘bouwvlak’ besproken. Het tweede deel gaat in op de goothoogte van 
bedrijfsgebouwen. Ten slotte worden eventuele wensen ten aanzien van de bouwhoogte van 
bedrijfsgebouwen besproken. Ook in deze paragraaf wordt telkens eerst het algemene beeld 
beschreven van de twee cases bij elkaar. Vervolgens wordt er gekeken of er tussen beide 
cases (grote) verschillen zijn. 
 
Tabel 6.3 laat goed zien dat een groter bouwvlak een duidelijke wens is van veel 
schaalvergroters. In de enquête is gevraagd naar de grootte van het huidige bouwvlak en 
vervolgens naar welke grootte ze minimaal nodig achten voor hun bouwvlak. Uit deze 
vergelijking volgt dat een enorm aantal schaalvergroters groter wil. Maar liefst 62,7% van de 
schaalvergroters acht een groter bouwvlak nodig. In principe is een dergelijke vergroting van 
het bouwvlak ook mogelijk via de ontheffings- of wijzigingsbevoegdheid binnen een 
bestemmingsplan buitengebied. Alleen vergroting naar 2 hectare of naar 2,5 hectare of 
groter is slechts mogelijk binnen weinig bestemmingen en binnen weinig bestemmings-
plannen. In dit onderzoek geeft toch nog een grote groep van 9,5% van de schaalvergroters 
aan dat ze een bouwvlak nodig achten van minimaal 2,5 hectare of zelfs 3 hectare en groter. 
Een grote groep, zeker gezien het feit dat het gemiddeld bouwvlak rond de 1 hectare ligt. 
Toch geven bovenstaande cijfers aan dat de meeste schaalvergroters hun gewenste 
vergroting van het bouwvlak dus in principe zouden moeten kunnen regelen via het 
bestemmingsplan. Dat dit niet gebeurt en dat het in een dergelijke enquête als wens wordt 
opgegeven kan meerdere redenen hebben. Het kan bijvoorbeeld lastig zijn om de 
economische noodzaak van de vergroting aan te tonen, zoals vaak vereist wordt. Ook kan 
het zo zijn dat de bestemming van het bedrijf toch beperkend is of dat er beperkende 
factoren in de omgeving zijn. 
 
In tabel 6.3 zijn verder de percentages af te lezen van de twee cases. De verschillen met het 
algemene beeld zijn niet groot te noemen. In Winterswijk zijn de schaalvergroters iets meer 
ontevreden over hun bouwvlak dan in Putten. De schaalvergroters uit Putten geven relatief 
vaker aan dat ze hun bouwvlak precies goed vinden of zelfs te groot. Ook het percentage 
schaalvergroters dat een vergroting wil naar 2,5 hectare of groter in beide gemeenten 
afzonderlijk, wijkt niet veel af van het gemiddelde. In Winterswijk is dit 10,0% en in Putten 
8,7%. 

 
Tabel 6.3: Typering huidig bouwvlak door ‘schaalvergroters’ 

Typering huidig bouwvlak 
 

Percentage (totaal 
twee cases) 
 

Percentage 
(Winterswijk) 

Percentage 
(Putten) 

Te klein 62,7% 65,8% 58,6% 
Precies goed 28,4% 26,3% 31,0% 
Te groot 9,0% 7,9% 10,3% 

Bron: Eigen onderzoek 
 
Het tweede onderwerp in deze paragraaf is de goothoogte van bedrijfsgebouwen. In 
paragraaf 3.2.2 is al uiteengezet dat voor de goothoogte in bestemmingsplannen meestal 
wordt gekozen voor 5,5 tot 6,5 meter. In sommige gemeenten is het tevens mogelijk om via 
een ontheffing of vrijstelling deze hoogte te verhogen tot maximaal 7 of 8 meter. In figuur 6.7 
is te zien welke goothoogte de schaalvergroters minimaal nodig achten voor hun bedrijfs-
gebouw(en).  
 

 



 64

Figuur 6.7: Minimaal gewenste goothoogte voor bedrijfsgebouwen door schaalvergroters 

Bron: Eigen onderzoek 
 
Uit figuur 6.7 valt af te lezen dat verreweg de meeste schaalvergroters (meer dan 80%) een 
goothoogte nodig achten van 6 meter of zelfs minder dan 6 meter. Dit is in principe overal bij 
recht toegestaan. Deze agrariërs hebben dus geen wensen ten aanzien van de goothoogte 
van bedrijfsgebouwen. Het bestemmingsplan staat immers de hoogte toe die zij wensen voor 
hun bedrijfsgebouwen. Voor de schaalvergroters die 7 en 8 meter nodig achten (respec-
tievelijk 8% en 4%) ligt dit anders. Niet alle gemeenten kennen in hun huidige 
bestemmingsplannen buitengebied een vrijstelling die een dergelijke verhoging van de 
goothoogte mogelijk maakt. Als deze schaalvergroters tot een gemeente behoren waar dit 
niet mogelijk is, dan hebben zij een duidelijke wens dat dit wel mogelijk wordt gemaakt. Ten 
slotte is er nog een groep schaalvergroters (6,7%) die een minimale goothoogte nodig acht 
van meer dan 8 meter. Dit is bijna nergens mogelijk. Deze groep schaalvergroters heeft dus 
zeker de wens dat in bestemmingsplannen een hogere goothoogte mogelijk wordt gemaakt. 
Wel moet hierbij de vraag gesteld worden of voor een dergelijke kleine groep het generiek 
beleid moet worden aangepast. Vaak zijn dit gevallen die buiten het bestemmingsplan 
kunnen worden geregeld. 
 
Bij beide cases zijn er verschillen te ontdekken met het algemene beeld van de twee cases 
bij elkaar. In Winterswijk is wel hetzelfde patroon te herkennen, alleen is de categorie van 6 
meter relatief behoorlijk wat minder ingevuld. Toch is er geen eenduidig beeld dat 
schaalvergroters in Winterswijk voor een hogere goothoogte kiezen. Want zowel de 
categorie ‘minder dan 6 meter’ als de overige categorieën met antwoorden van 7 meter, 8 
meter en meer dan 8 meter zijn relatief groter. Ook in Putten is er geen eenduidig beeld. 
Relatief veel vaker kiezen schaalvergroters voor een goothoogte van 6 meter. Voor de 
andere hoogtes wordt allemaal relatief minder gekozen. Dus zowel voor de hoogte ‘minder 
dan 6 meter’ als voor de hoogtes van meer dan 6 meter. Wel kan na vergelijking van beide 
cases worden gezegd dat in Winterswijk relatief vaker wordt gekozen voor goothoogtes van 
7 meter of meer. 



 65

Ten slotte gaat deze paragraaf in op de bouwhoogte van bedrijfsgebouwen. Wederom is in 
paragraaf 3.2.2 uiteengezet welke hoogte normaliter wordt aangehouden als bouwhoogte in 
bestemmingsplannen buitengebied. Dit ligt in de meeste gevallen tussen de 10 en 12 meter. 
Ook hier geldt dat er in sommige gemeenten een vrijstelling of ontheffing bestaat om deze 
hoogte te verhogen tot maximaal 15 meter. In figuur 6.8 is te zien welke bouwhoogte de 
schaalvergroters minimaal nodig achten voor hun bedrijfsgebouw(en). 
 

Figuur 6.8: Minimaal gewenste bouwhoogte voor bedrijfsgebouwen door schaalvergroters 

Bron: Eigen onderzoek 
 

Figuur 6.8 maakt duidelijk dat iets meer dan de helft van de schaalvergroters (51,4%) een 
bouwhoogte nodig acht van 10 meter of minder. Deze hoogte is in principe in bijna elk 
bestemmingsplan buitengebied bij recht toegestaan. Deze groep schaalvergroters heeft dan 
ook geen wensen met betrekking tot de bouwhoogte van bedrijfsgebouwen. Ook hier staat 
het bestemmingsplan de hoogte toe die zij wensen voor hun bedrijfsgebouwen. De grootste 
groep schaalvergroters (39,2%) kiest voor een bouwhoogte van 12 meter. Met deze hoogte 
wordt zeer verschillend omgegaan in bestemmingsplannen. In sommige gemeenten wordt 
deze hoogte gewoon bij recht toegestaan. In andere gemeenten wordt deze hoogte alleen 
toegestaan via een ontheffing. In weer andere gemeenten wordt deze hoogte helemaal niet 
toegestaan. Schaalvergroters die een bouwhoogte nodig achten van minimaal 12 meter en 
die tot een gemeente behoren waar deze hoogte niet is toegestaan, zullen de wens hebben 
dat een hogere bouwhoogte wordt toegestaan. Gezien het grote percentage schaalver-
groters dat kiest voor een minimale hoogte van 12 meter moet hierbij de vraag gesteld 
worden of dit niet overal de maximale hoogte moet worden in bestemmingsplannen. Dit kan 
dan bij recht worden toegestaan of eventueel via een vrijstelling of ontheffing. Ten slotte is er 
een erg kleine groep schaalvergroters die een bouwhoogte nodig achten van 14 meter of 
meer dan 14 meter (respectievelijk 8,1% en 1,4%). Deze hoogte is vrijwel nergens bij recht 
toegestaan. Wel bestaat er in een aantal gemeenten een vrijstelling voor deze hoogte, maar 
dit is bij verreweg de meeste gemeenten niet het geval. Veel schaalvergroters uit deze groep 
hebben dus de wens dat in bestemmingsplannen buitengebied een hogere bouwhoogte 
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mogelijk wordt gemaakt. Ook hier is het maar zeer de vraag of voor een dergelijke kleine 
groep het generiek beleid moet worden aangepast naar een hoogte van 14 meter of hoger.  
 
Wanneer de cases worden vergeleken valt op dat er wel degelijk verschillen zijn waar te 
nemen. Schaalvergroters in Winterswijk wijken behoorlijk af. Ze kiezen relatief vaker voor 
een wat hogere bouwhoogte. De categorie van 12 meter is een stuk groter, terwijl de 
categorieën van 10 meter en minder dan 10 meter beide kleiner zijn. Een verklaring hiervoor 
zou volgens de gemeente Winterswijk het nieuwe bestemmingsplan kunnen zijn. Daarin is, in 
tegenstelling tot het oude bestemmingsplan, geen ontheffing opgenomen voor een bouw-
hoogte tot 12 meter. De tweeëneenhalf jaar geleden gehouden inspraakronde leverde veel 
reacties op om deze bouwhoogte weer naar 12 meter te brengen. Dit zou een reden kunnen 
zijn voor het feit dat er in Winterswijk relatief vaak een bouwhoogte van 12 meter is ingevuld. 
Overigens is de gemeente Winterswijk inmiddels van plan om aan deze wens van agrariers 
tegemoet te komen. In Putten is uiteraard het tegenovergestelde te zien. Schaalvergroters 
kiezen daar minder vaak voor een bouwhoogte van 12 meter en vaker voor een bouwhoogte 
van 10 meter of minder dan 10 meter ten opzichte van het algemene beeld. De categorieën 
14 meter en meer dan 14 meter verschillen niet in grote mate van het gemiddelde. 
 
6.5 Wensen ‘verbreders’ 
 
Deze paragraaf behandelt de wensen die in de enquête naar voren zijn gekomen voor de 
groep agrariërs die de ontwikkelingsrichting van verbreding kiest. De eventuele wensen 
hebben betrekking op de punten waar naar gevraagd is in de enquête. In deze paragraaf zal 
het dus achtereenvolgens gaan over de volgende onderwerpen: het bouwvlak, niet-
recreatieve nevenactiviteiten, bed & breakfastvoorziening, kleinschalig kampeerterrein, re-
creatiewoningen of appartementen, groepsaccommodatie, trekkershutten, kleinschalige 
terrasvoorziening en kleinschalige extensieve dagrecreatie. Net als in de vorige paragraaf 
wordt iedere keer eerst het algemene beeld beschreven van de twee cases bij elkaar. 
Vervolgens wordt er gekeken of er tussen beide cases (grote) verschillen zijn. 
 
Een groter bouwvlak is ook een duidelijke wens van veel verbreders (tabel 6.4). Wel moet, 
na vergelijking van tabel 6.3 en 6.4, gezegd worden dat een groter percentage schaal-
vergroters het bouwvlak te klein vindt. Van de verbreders gaf toch nog iets minder dan de 
helft (47,8%) aan dat ze het huidige bouwvlak te klein vinden en dat ze een vergroting nodig 
achten. Zoals in paragraaf 6.4 reeds is uitgelegd is een dergelijke vergroting in principe vaak 
ook mogelijk binnen een bestemmingsplan buitengebied. Alleen vergroting naar 2,5 hectare 
of groter is vaak niet mogelijk. Van de groep verbreders wil toch nog 8% dit. Ook hier is het 
dus zo dat de meeste verbreders hun gewenste vergroting van het bouwvlak dus in principe 
moeten kunnen regelen via het bestemmingsplan. Dat dit in een enquete toch als wens naar 
voren komt kan verscheidene redenen hebben. Ook deze staan reeds genoemd in paragraaf 
6.4. 
 
Tabel 6.4 geeft tevens de percentages van de twee cases afzonderlijk weer. Er zijn wel 
degelijk verschillen te zien met het algemene beeld. Net als de schaalvergroters in 
Winterswijk zijn ook de verbreders in Winterswijk meer ontevreden over hun bouwvlak dan 
de verbreders in Putten. De verbreders uit Putten geven relatief veel vaker aan dat ze hun 
bouwvlak precies goed vinden zoals deze op dit moment is. Het percentage verbreders dat 
een vergroting wil naar 2,5 hectare of groter in beide gemeenten afzonderlijk, wijkt niet veel 
af van het bovengenoemde gemiddelde. In Winterswijk is dit 8,3% en in Putten 6,7%.  
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Tabel 6.4: Typering huidig bouwvlak door ‘verbreders’ 
Typering huidig bouwvlak 
 

Percentage (totaal 
twee cases) 
 

Percentage 
(Winterswijk) 

Percentage 
(Putten) 

Te klein 47,8% 60,0% 38,5% 
Precies goed 47,8% 30,0% 61,5% 
Te groot 4,3% 10,0% 0,0% 

Bron: Eigen onderzoek 
 

Het volgende onderwerp is de niet-recreatieve nevenactiviteiten. Uit de enquête blijkt dat 
57,1% van de verbreders niet-recreatieve nevenactiviteiten op het bedrijf heeft of deze van 
plan is in de komende 10 jaar te beginnen. Dit betekent toch dat zeker bijna de helft van de 
verbreders recreatieve nevenactiviteiten heeft. Want er zijn uiteraard ook verbreders die 
zowel recreatieve als niet-recreatieve nevenactiviteiten hebben. Recreatie blijkt, zoals eerder 
genoemd in paragraaf 2.4, een belangrijk thema voor verbreders. Tabel 6.5 laat zien welk 
soort niet-recreatieve nevenactiviteiten er dan plaatsvinden of welk soort niet-recreatieve 
nevenactiviteiten er zal gaan plaatsvinden. Opvallend is het relatief hoge percentage (20%) 
in de categorie ‘zorg’. Deze neventak blijkt, op basis van deze gegevens, opvallend 
belangrijk. In paragraaf 2.4 werd de verwachting al uitgesproken dat de zorglandbouw verder 
door zou groeien. Onderstaande gegevens bevestigen dat. 

 
Tabel 6.5: Verdeling niet-recreatieve nevenactiviteiten per categorie 

Niet-recreatieve nevenactiviteit 
 

Percentage 

Opslag 15% 
Verkoop aan huis 15% 
Zorg 20% 
Transport 10% 
Anders 40% 

Bron: Eigen onderzoek 
 
De oppervlakte die wordt aangehouden voor niet-recreatieve nevenactiviteiten verschilt erg 
per gemeente. In de meeste gevallen is het een oppervlakte die ligt tussen de 300m2 en 
750m2. Verder is het nog wel eens zo dat er verschillende maten gelden per categorie en per 
bestemming. 750m2 wordt maar weinig toegestaan, bijvoorbeeld alleen bij de categorie zorg 
binnen één bepaalde bestemming. Figuur 6.9 geeft weer welke oppervlakte gewenst wordt 
voor de niet-recreatieve nevenactiviteiten. 
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Figuur 6.9: Gewenste oppervlakte niet-recreatieve nevenactiviteiten 

Bron: Eigen onderzoek 
 
Uit figuur 6.9 valt af te lezen dat 55,5% een oppervlakte wenst van 400m2 of minder. In bijna 
elk bestemmingsplan is het in ieder geval voor het grootste deel mogelijk deze oppervlakte te 
realiseren. Deze groep zal geen wensen hebben ten aanzien van de oppervlakte voor niet-
recreatieve nevenactiviteiten. 11,1% wenst een oppervlakte van 400m2 tot 600m2. Of deze 
groep wensen heeft ten aanzien van de oppervlakte voor niet-recreatieve nevenactiviteiten is 
onduidelijk. In de ene gemeente worden deze oppervlaktes namelijk wel toegestaan en in de 
andere weer niet. Verder is er nog een opvallend grote groep van 33,4% die een oppervlakte 
wenst van 600m2 tot meer dan 800m2. Dit is, zoals eerder uiteengezet, in slechts weinig 
bestemmingsplannen mogelijk. Deze groep zal dus zeker de wens hebben dat er ruimere 
oppervlaktematen worden toegestaan voor niet-recreatieve nevenactiviteiten. Wel wordt na 
verdere analyse duidelijk dat de helft van deze groep niet-recreatieve nevenactiviteiten heeft 
in de categorie ‘zorg’. 
 
Uit de analyse van de twee cases afzonderlijk volgt dat in Winterswijk 33,3% van de 
verbreders niet-recreatieve nevenactiviteiten op het bedrijf heeft of deze van plan is in de 
komende 10 jaar te beginnen en in Putten maar liefst 75%. De vergelijking tussen de twee 
cases laat zien dat de verschillen met het algemene beeld wat betreft gewenste oppervlakte 
niet groot zijn. De verschillen die er zijn vallen als volgt te typeren. Verbreders in Winterswijk 
kiezen relatief iets vaker voor de kleinere oppervlaktes als ‘200m2 tot 400m2’ en ‘400m2 tot 
600m2, terwijl verbreders in Putten relatief iets vaker kiezen voor de grotere oppervlaktes als 
‘600m2 tot 800m2’ en ‘meer dan 800m2’. 
 
Het derde onderwerp is de bed & breakfastvoorziening. Precies één derde (33,3%) van de 
verbreders heeft op dit moment een bed & breakfastvoorziening op het bedrijf of is van plan 
deze in de komende 10 jaar te beginnen. In het bestemmingsplan zijn het aantal slaap-
verblijven en de oppervlakte per slaapverblijf de belangrijkste beperkingen die gelden voor 
een bed & breakfastvoorziening. In paragraaf 3.2.4 is reeds uiteengezet wat die beperkingen 
concreet inhouden. Voor het aantal slaapverblijven is het maximum meestal 4 tot 6 
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slaapverblijven. De oppervlakte per slaapverblijf is in de meeste gevallen vastgesteld op 
30m2 of soms iets groter. Figuur 6.10 laat zien welke oppervlakte gewenst wordt voor één 
slaapverblijf.  
 

Figuur 6.10: Gewenste oppervlakte per slaapverblijf 

Bron: Eigen onderzoek 
 
Uit de enquête komt naar voren dat 45,5% minder dan 5 slaapverblijven nodig acht voor de 
bed & breakfastvoorziening. In bijna elk bestemmingsplan is dit toegestaan en deze groep 
zal ten aanzien van dit punt dan ook geen wensen hebben. De categorie 5 tot 6 
slaapverblijven is door niemand ingevuld. Dit betekent dat een enorm percentage van 54,5% 
meer dan 6 slaapverblijven wenst. In bijna niet één bestemmingsplan is dit toegestaan. Meer 
dan de helft van de verbreders met een bed & breakfastvoorziening wenst dus dat er meer 
slaapverblijven worden toegestaan in het bestemmingsplan dan nu het geval is. De vraag 
hierbij is of er dan nog wel sprake is van een bed & breakfastvoorziening. Met eventueel 
meer dan 6 slaapverblijven is het zeer twijfelachtig of het nog wel een nevenactiviteit 
genoemd kan worden. Ook wat betreft de oppervlakte per slaapverblijf hebben veel 
verbreders met een bed & breakfastvoorziening een wens. Slechts 9,1% wenst een opper-
vlakte van minder dan 35m2. Dit is in veel bestemmingsplannen voor het grootste gedeelte 
wel toegestaan. Dit betekent wel dat een opvallend grote groep (90,9%) dus een oppervlakte 
wenst van 35m2 of meer. In veel bestemmingsplannen is dit al niet toegestaan. Een grote 
groep wenst dus ook ten aanzien van de oppervlakte per slaapverblijf een ruimere maat in 
bestemmingsplannen buitengebied. Het lijkt er op dat ‘bed & breakfastvoorziening’ een 
onderwerp is waar goed naar gekeken dient te worden hoe mee om te gaan in 
bestemmingsplannen buitengebied. 
 
Als de twee cases afzonderlijk worden bekeken, blijkt dat in Winterswijk 26,7% van de 
verbreders op dit moment een bed & breakfastvoorziening op het bedrijf heeft of van plan is 
deze in de komende 10 jaar te beginnen. In Putten ligt dit percentage op 38,9%. Wat betreft 
het aantal slaapverblijven wijken beide cases weinig af. De verdeling is in beide gemeenten 
zo goed als gelijk aan de algemene verdeling, zoals hierboven geschetst. Ook wat betreft de 
oppervlakte per slaapverblijf zijn er geen hele grote verschillen. In Winterswijk wordt relatief 
iets vaker gekozen voor de categorie ‘35m2 tot 40m2. In Putten wordt juist relatief vaker 
gekozen voor de categorie ‘meer dan 40m2’, maar ook relatief vaker voor de categorie 
‘minder dan 35m2’. Dit betekent dat er geen sprake is van een eenduidig beeld. 
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Het vierde onderwerp is in de enquête slechts kort aan bod gekomen. Dit is het kleinschalige 
kampeerterrein. In de enquête is alleen gevraagd of er op dit moment een kleinschalig 
kampeerterrein voorkomt op het bedrijf of dat er een plan is om deze in de komende 10 jaar 
te realiseren. De uitkomst hiervan is dat bijna één derde (30,3%) van de verbreders een 
dergelijk kleinschalig kampeerterrein heeft of van plan is deze in de nabije toekomst te 
realiseren. Dit onderschrijft nog een keer het feit dat in de theorie in paragraaf 4.1 staat 
genoemd. Namelijk dat agrorecreatie op landbouwbedrijven duidelijk aan belang heeft 
gewonnen. 
 
Uit de analyse van de twee cases afzonderlijk volgt dat het hebben van een kleinschalig 
kampeerterrein meer in trek is onder verbreders in Winterswijk dan in Putten. In Winterswijk 
heeft 40,0% van de verbreders een kleinschalig kampeerterrein of is van plan deze in de 
komende 10 jaar te beginnen. In Putten is dit 22,2%. Dit laat weer zien dat er in Winterswijk 
meer sprake is van recreatieve verbreding en in Putten juist meer van niet-recreatieve 
verbreding. 
 
Het volgende onderwerp dat behandeld wordt is recreatiewoningen en appartementen. Uit 
de enquête blijkt dat 39,4% van de verbreders op dit moment recreatiewoningen of 
appartementen op het bedrijf heeft of deze van plan is in de komende 10 jaar te realiseren. 
Ook hier zijn aantal recreatiewoningen of appartementen en de oppervlakte per recreatie-
woning of appartement belangrijke beperkingen in het bestemmingsplan. Ook over dit 
onderwerp is in paragraaf 3.2.4 reeds geschetst wat de beperkingen concreet inhouden. Ten 
aanzien van het aantal recreatiewoningen of appartementen geldt bij de meeste gemeenten 
een maximum van drie. Toch zijn er ook gemeenten waar het maximum op zes wordt 
gesteld. Ook wat betreft de oppervlakte per recreatiewoning of appartement is er veel 
verschil in bestemmingsplannen. Bij de meeste gemeenten varieert dit van 65m2 tot 150m2. 
Figuur 6.11 geeft weer welke oppervlakte gewenst wordt per recreatiewoning of appar-
tement. 

 
Figuur 6.11: Gewenste oppervlakte per recreatiewoning of appartement 

Bron: Eigen onderzoek 
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De grootste groep verbreders met recreatiewoningen of appartementen (61,5%) wenst er 
minder dan 4. Dit is in elk bestemmingsplan buitengebied in principe toegestaan. Deze groep 
zal op dit punt dan ook geen wensen hebben. De rest (38,5%) wenst 4 recreatiewo-
ningen/appartementen of meer. 23,1% wenst er namelijk 4 tot 5 en 15,4% wenst er meer dan 
5. Dit is in slechts een deel van de bestemmingsplannen buitengebied mogelijk. Een deel 
van deze groep zal dus de wens hebben dat er in het bestemmingsplan meer 
recreatiewoningen of appartementen worden toegestaan, omdat er in het bestemmingsplan 
in hun gemeente bijvoorbeeld slechts drie zijn toegestaan. Figuur 6.11 laat de wensen zien 
ten aanzien van de oppervlakte per recreatiewoning of appartement. Duidelijk is dat een 
grote groep (46,2%) een oppervlakte wenst van 75m2 tot 125m2. In een aantal 
bestemmingsplannen is dit al niet mogelijk. De groep van 30,8% die kiest voor 75m2 of 
minder zal geen wensen hebben wat betreft deze beperking. 75m2 of minder is namelijk in 
elk bestemmingsplan toegestaan. Ten slotte is er een groep die een oppervlakte wenst van 
125m2 tot 175m2 (23,1%). Zoals gezegd is dit in een aantal bestemmingsplannen wel 
toegestaan en in een aantal niet. Waar dit niet is toegestaan zal zeker de wens bestaan voor 
een ruimere maat in het bestemmingsplan voor wat betreft de oppervlakte per re-
creatiewoning of appartement. Verder is nog opvallend dat er in de enquête ook nog een 
categorie bestond van ‘meer dan 175m2’. Deze is niet één keer aangekruist. Het lijkt er dus 
op dat 175m2 een goede maximale maat zou zijn voor de oppervlakte per recreatiewoning of 
appartement in het bestemmingsplan. Het volgende hoofdstuk hoopt hier verder op in te 
gaan. 
 
Wanneer de twee cases zijn vergeleken, wordt duidelijk dat het relatief aantal verbreders dat 
op dit moment recreatiewoningen of appartementen op het bedrijf heeft of deze van plan is in 
de komende 10 jaar te realiseren voor beide gemeenten niet afwijkt van het algemene beeld. 
Dit ligt anders voor het aantal recreatiewoningen of appartementen en de oppervlakte per 
recreatiewoning of appartement. Voor beide onderwerpen kiezen verbreders in Winterswijk 
relatief vaker voor de hogere categorieën. In Winterswijk wordt er in vergelijking met het 
algemene beeld relatief meer gekozen voor categorieën met 4 of meer recreatiewoningen of 
appartementen (50%). In Putten wordt er in vergelijking met het algemene beeld dan 
logischerwijs juist relatief meer gekozen voor de categorie ‘minder dan 4 recreatiewoningen 
of appartementen’ (71,4%). Zoals gezegd wijken beide cases ook ten opzichte van de 
oppervlakte per recreatiewoning of appartement af van het algemene beeld (figuur 6.11). In 
Winterswijk wordt relatief vaker gekozen voor categorieën van 75m2 of meer. In Putten 
kiezen verbreders relatief meer de categorie ‘minder dan 75m2’.  
 
De volgende nevenactiviteit die verbreders kunnen hebben is de groepsaccommodatie. De 
enquête maakt duidelijk dat bijna een kwart van de verbreders (23,5%) op dit moment een 
groepsaccommodatie heeft of van plan is deze in de komende 10 jaar te realiseren. De 
oppervlakte die wordt toegestaan voor een dergelijke groepsaccommodatie is een 
belangrijke beperking. Paragraaf 3.2.4 maakte al duidelijk dat er, wat betreft toegestane 
oppervlakte, grote verschillen bestaan tussen gemeenten. De toegestane oppervlakte 
varieert van 350m2 in de ene gemeente tot 1000m2 in de andere gemeente. Figuur 6.12 laat 
zien welke oppervlakte gewenst wordt voor een groepsaccommodatie. 
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Figuur 6.12: Gewenste oppervlakte groepsaccommodatie 

Bron: Eigen onderzoek 
 
Bovenstaande figuur laat zien dat exact de helft van de verbreders met een 
groepsaccommodatie of plannen daarvoor een oppervlakte wenst van minder dan 300m2. 
Deze oppervlakte is, zoals hierboven reeds uiteengezet, in elk bestemmingsplan buiten-
gebied in principe toegestaan. Verder is er een groep van 12,5% die een oppervlakte wenst 
van 300m2 tot 450m2. Ook de meesten uit deze groep zullen de gewenste oppervlakte voor 
hun groepsaccommodatie kunnen realiseren via het bestemmingsplan. Ten slotte is er een 
grote groep van 37,5% die een oppervlakte wenst van 450m2 tot 600m2. Deze oppervlakte is 
niet in elk bestemmingsplan toegestaan. Een deel van deze groep zal dan ook de wens 
hebben dat er in hun gemeente een ruimere oppervlakte wordt toegestaan voor een 
groepsaccommodatie. Ook hier is opvallend dat er mogelijke antwoordcategorieën in de 
enquête niet zijn aangekruist. Zowel de categorie ‘600m2 – 800m2’ als de categorie ‘meer 
dan 800m2’ is door niemand aangekruist. Wanneer gemeenten dus een oppervlakte toestaan 
van bijvoorbeeld 1000m2 lijkt dit, op basis van deze gegevens, enigszins overdreven. Ook bij 
dit onderwerp kan worden gesteld dat 600m2 een goede maximale maat zou zijn voor de 
oppervlakte van een groepsaccommodatie in het bestemmingsplan. Zoals gezegd komen 
deze vragen in het volgende hoofdstuk aan de orde. 
 
Ook bij dit onderwerp is het zo dat het relatief aantal verbreders dat op dit moment een 
groepsaccommodatie heeft of van plan is deze in de komende 10 jaar te realiseren voor 
beide gemeenten niet afwijkt van het hierboven geschetste algemene beeld. Wat betreft 
oppervlakte van de groepsaccommodatie wijken beide gemeenten wel af van het algemene 
beeld. Ook bij deze nevenactiviteit is het zo dat verbreders in Winterswijk relatief vaker voor 
de hogere categorieën kiezen, terwijl de verbreders in Putten vaker voor de lagere categorie 
kiezen. Verbreders in Winterswijk kiezen in vergelijking met het algemene beeld relatief 
vaker voor een oppervlakte van 300m2  of meer. Verbreders in Putten kiezen juist relatief 
vaker voor een oppervlakte van minder dan 300m2. 
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Bij de onderwerpen die in het onderstaande aan bod komen zal geen vergelijking gemaakt 
worden tussen beide cases. Dit vanwege minder respons bij deze onderwerpen, waardoor 
de kans groot is dat er een vertekend beeld ontstaat wanneer de resultaten ook per case 
worden gepresenteerd. 
 
Het volgende onderwerp is ‘trekkershutten’. Uit de enquête blijkt dat 21,2% van de 
verbreders trekkershutten als nevenactiviteit heeft of deze van plan is te realiseren. In het 
bestemmingsplan wordt vaak het aantal trekkershutten beperkt. In de meeste gevallen ligt dit 
rond de twee. De resultaten uit de enquête laten zien dat de grootste groep geen problemen 
heeft met de beperking van maximaal twee trekkershutten. 71,4% geeft namelijk aan dat ze 
minder dan drie trekkershutten wensen. De rest (28,6%) wenst drie tot vijf trekkershutten. Dit 
is niet in elk bestemmingsplan mogelijk. Hun wens is dus dat er meer trekkershutten mogelijk 
worden gemaakt in het bestemmingsplan, indien het in hun gemeente niet mogelijk is. Ook 
hier is een categorie niet aangekruist. Dit is de categorie ‘meer dan 5 trekkershutten’. 
Niemand wenst dus dat grote aantal trekkershutten. 
 
Een andere nevenactiviteit die verbreders kunnen toepassen is een kleinschalige 
terrasvoorziening. Bij 18,2% van de verbreders is een dergelijke terrasvoorziening te vinden 
of zijn er plannen voor. De oppervlaktebeperking voor een kleinschalige terrasvoorziening ligt 
in veel gemeenten op ongeveer 300m2. Uit de enquête blijkt dat er weinig wensen zijn ten 
aanzien van deze nevenactiviteit. Slechts 16,7% wenst een oppervlakte van meer dan 
250m2. In veel gevallen is dit ook toegestaan in het bestemmingsplan. De overige verbreders 
met een terrasvoorziening wensen een kleinere oppervlakte. Zo wenst 50% een oppervlakte 
van 220m2 tot 250m2 en wenst 33,3% een oppervlakte van minder dan 220m2. 
 
De laatste nevenactiviteit die wordt besproken is de kleinschalige extensieve dagrecreatie. 
Uit de enquête komt naar voren dat 21,2% voorzieningen voor kleinschalige extensieve 
dagrecreatie op het bedrijf heeft of van plan is deze in de komende 10 jaar te realiseren. De 
oppervlakte die daarvoor wordt toegestaan verschilt wel per gemeente. Het kan variëren van 
ongeveer 300m2 tot 550m2. Na de analyse wordt duidelijk dat het overgrote deel tevreden is 
over de oppervlaktebeperking in bestemmingsplannen. 85,7% van de verbreders met 
extensieve dagrecreatie wenst namelijk een oppervlakte van minder dan 400m2 voor de 
voorzieningen. De middencategorie, 400m2 tot 450m2, is niet één keer ingevuld. Ten slotte is 
er nog één uitschieter. 14,3% wenst een oppervlakte van meer dan 450m2. Dit is niet in elke 
gemeente mogelijk. Waar dit niet mogelijk is, zal vanuit deze groep de wens bestaan dat een 
ruimer bebouwd oppervlak wordt toegestaan. Toch lijkt het voor deze groep logischer om dit 
buiten het bestemmingsplan te regelen, omdat verreweg het grootste deel tevreden is met de 
beperking van minder dan 400m2. 
 
6.6 Wensen ‘stoppers’ 
 
De derde ontwikkelingsrichting die agrariërs kunnen inslaan is die van het ‘afbouwen van het 
bedrijf’. In de enquête is gevraagd naar de plannen/wensen van deze groep agrariërs nadat 
ze hun bedrijf hebben afgebouwd. Figuur 6.13 laat de verdeling zien van de plannen van de 
groep ‘stoppers’ nadat hun bedrijf is afgebouwd. Het grootste deel van deze groep (35,3%) 
kiest voor het handhaven van de bestaande situatie. Dit houdt in dat het bedrijf niet meer in 
werking is, maar dat het nog wel de agrarische bestemming heeft. Een reden hiervoor kan 
bijvoorbeeld zijn dat een zoon een paar jaar later het bedrijf op dezelfde locatie weer kan 
opstarten. Dat er nog niet officieel wordt gestopt kan ook een financiële reden hebben in 
verband met de fiscus en een eventuele hypotheek. Vervolgens is erg opvallend dat een 
groot deel van de agrariërs (33,3%) die het bedrijf aan het afbouwen is nog geen beslissing 
heeft genomen over de situatie nadat het bedrijf is afgebouwd. Één derde van de ‘stoppers’ 
twijfelt dus nog over de situatie die dan ontstaat. Een organisatie als LTO kan belangrijk zijn 
om agrariërs te helpen bij het nemen van een beslissing richting de toekomst. De andere 
mogelijke plannen werden in de enquête in mindere mate aangekruist. Zo kiest 11,8% voor 
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een omschakeling naar wonen, 9,8% voor een verkoop van de bedrijfslocatie en 7,8% voor 
een omschakeling naar werken. Ten slotte is er nog 2% die andere plannen heeft. 
 
Als de twee cases afzonderlijk worden bekeken, blijkt dat de verschillen met algemene beeld 
niet enorm groot zijn. In Winterswijk kiezen relatief iets minder stoppers voor het handhaven 
van de bestaande situatie. In vergelijking met het algemene beeld kiezen relatief iets meer 
agrariërs voor een omschakeling naar werken. In Putten is opvallend dat de categorieën 
‘omschakelen naar werken ‘en ‘anders’ niet zijn aangekruist. Agrariërs in Putten kiezen in 
vergelijking met algemene beeld relatief meer voor het handhaven van de bestaande situatie 
en voor een verkoop van de bedrijfslocatie. De overige mogelijke plannen zijn voor beide 
cases in grote mate gelijk aan het algemene beeld. 
 

Figuur 6.13: Verdeling plannen van agrariërs nadat hun bedrijf is afgebouwd 

Bron: Eigen onderzoek 
 
6.7 Vergelijking tussen de cases 
 
In de vorige paragrafen is telkens een vergelijking gemaakt tussen de cases om te kijken of 
de resultaten van de cases afzonderlijk afwijkten van het algemene beeld. In deze paragraaf 
wordt nog eens duidelijk gemaakt bij welke onderwerpen de resultaten van de twee cases 
afzonderlijk nagenoeg gelijk zijn, maar vooral bij welke onderwerpen de twee cases van 
elkaar verschillen. 
 
Uit de vergelijking tussen de cases blijkt dat er een aantal onderwerpen is waarbij de 
resultaten nagenoeg conform zijn aan het algemene beeld. Hierbij kunnen bijvoorbeeld, 
gemiddeld bouwvlak, typering van het bouwvlak door schaalvergroters, niet-recreatieve 
nevenactiviteiten en de bed & breakfastvoorziening genoemd worden. Toch zijn er ook 
redelijk wat onderwerpen waarbij er wel afwijkende resultaten zijn van de twee cases 
afzonderlijk. Wel moet hierbij worden gezegd dat dit eigenlijk vooral relatief kleine afwijkingen 
zijn. Er is bijna niet één onderwerp waarbij er in Winterswijk totaal andere resultaten naar 
voren komen dan in Putten. Bij de gegevensbeschrijving zijn er bijvoorbeeld afwijkingen bij 
de onderwerpen leeftijd, opleidingsniveau, bedrijfsomvang en de keuze voor een bepaalde 
ontwikkelingsrichting. Zo was bij ‘leeftijd’ te zien dat de agrariërs in Winterswijk relatief wat 
ouder zijn. Dit was ook weer terug te zien in de keuze voor een ontwikkelingsrichting. In 
Winterswijk werd relatief vaker gekozen voor het afbouwen van het bedrijf. In Putten werd 
relatief iets vaker gekozen voor verbreding. Wel werd hierbij al geconstateerd dat er in 
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Putten vooral sprake is van niet-recreatieve verbreding en in Winterswijk van recreatieve 
verbreding. Verder waren er afwijkingen bij het onderwerp opleidingsniveau, al is er hier 
geen sprake van een duidelijke richting waarin deze resultaten afwijken. Ten slotte waren er 
bij de gegevensbeschrijving voor de twee cases afzonderlijk ook verschillen bij het 
onderwerp bedrijfsomvang. In Winterswijk was deze gemiddeld een stuk groter. Een 
verklaring hiervoor wordt eveneens gegeven in paragraaf 6.2. 
 
Bij de wensen van de schaalvergroters waren er bij de onderwerpen goot- en bouwhoogte 
verschillen te zien met het algemene beeld. Bij de goothoogte van bedrijfsgebouwen was er 
echter geen eenduidig beeld waar te nemen, in tegenstelling tot de bouwhoogte van bedrijfs-
gebouwen. Daar was te zien dat schaalvergroters in Winterswijk relatief vaker kiezen voor 
een hogere bouwhoogte in vergelijking met het algemene beeld en Putten.   
 
Ook bij de wensen van verbreders is er bij een aantal onderwerpen afwijkingen te zien. Bij de 
typering van het bouwvlak zijn er behoorlijke verschillen. Zo vinden verbreders in Winterswijk 
hun bouwvlak relatief veel vaker te klein dan in Putten. Voor wat betreft nevenactiviteiten die 
verbreders ontplooien is te zien dat niet-recreatieve nevenactiviteiten veel minder populair 
zijn in Winterswijk dan in Putten. Bij verbreders in Winterswijk is bijvoorbeeld juist een 
kleinschalig kampeerterrein populairder in vergelijking met Putten. Dit kan verklaard worden 
door het gegeven dat het landelijk gebied van Winterswijk veel recreatie kent. Verder zijn er 
ten aanzien van de onderwerpen recreatiewoningen en appartementen en groepsaccom-
modatie ook kleine verschillen tussen beide cases. Bij beide onderwerpen is het zo dat wat 
betreft oppervlaktes en aantallen in Winterswijk relatief vaker wordt gekozen voor de hogere 
categorieën die genoemd werden in de enquête.  
 
Duidelijk is in ieder geval, na vergelijking van de twee cases, dat agrariërs in Putten ten 
aanzien van een aantal onderwerpen (met uitzondering van de oppervlakte voor niet-
recreatieve nevenactiviteiten) over het algemeen minder veeleisend zijn dan agrariërs in 
Winterswijk. In Putten hebben relatief minder agrariërs (grote) wensen ten aanzien van de 
ruimte.  
 
6.8 Conclusie 
 
Uit de paragrafen 6.4 en 6.5 wordt duidelijk dat er van de schaalvergroters en de verbreders 
op veel terreinen wensen bestaan ten aanzien van de ruimte. Het is bijna nooit een hele 
groep die dezelfde wens heeft, maar vaak is het toch een redelijk groot deel die iets wil wat 
niet mogelijk is in het huidige bestemmingsplan buitengebied. Dit hoofdstuk gaf duidelijk 
weer welke groep, welke wensen heeft en hoe groot die groep dan is met die bepaalde wens 
door middel van het presenteren van de resultaten van de enquête. Opvallend was de grote 
groep schaalvergroters, maar ook verbreders, die niet tevreden waren over hun huidige 
bouwvlak. Velen gaven aan dat ze hun huidige bouwvlak te klein vinden. De bouwhoogte 
van bedrijfsgebouwen moet voor veel schaalvergroters op minimaal 12 meter worden 
gesteld. Bij de verbreders viel op dat de categorie ‘zorg’ belangrijk is binnen de niet-
recreatieve nevenactiviteiten. Verder hebben veel verbreders wensen ten aanzien van de 
oppervlakte voor niet-recreatieve nevenactiviteiten, het aantal slaapverblijven en de 
oppervlakte per slaapverblijf voor de bed & breakfastvoorziening, de oppervlakte per recre-
atiewoning of appartement en de oppervlakte voor een groepsaccommodatie.  
 
Verder kan op basis van dit onderzoek voorzichtig geconcludeerd worden dat het type beleid 
van gemeenten deels van invloed is op de grootte van de wensen van agrariërs. In Putten is 
er sprake van een relatief flexibel bestemmingsplan. In paragraaf 6.7 werd duidelijk dat de 
agrariërs in Putten in vergelijking met Winterswijk minder grote eisen hebben. In Winterswijk 
is er juist sprake van een relatief strenger bestemmingsplan. De agrariërs eisen daar op de 
meeste onderwerpen juist meer in vergelijking met de agrariërs in Putten. Voor een deel 
heeft dit waarschijnlijk te maken met het feit dat agrariërs denken in de problemen te komen 
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met een dergelijk relatief streng plan. Ze voelen zich in het nauw gedreven en vullen in een 
dergelijke enquête grote eisen in. Hoofdstuk 7 gaat hier verder op in. Ook perikelen rond een 
nieuw bestemmingsplan zijn gelijk terug te zien in de grootte van de wensen. De 
bouwhoogte van bedrijfsgebouwen in Winterswijk is hier een voorbeeld van. Dit is reeds 
toegelicht in paragraaf 6.4. 
 
Het type gemeente is van invloed op welk terrein men grote wensen heeft. Met name bij de 
verbreders is dit het geval. Winterswijk kan getypeerd worden als een recreatieve gemeente. 
In vergelijking met Putten hebben agrariërs daar grotere wensen ten aanzien van de 
recreatieve nevenactiviteiten. In Putten is vooral niet-recreatieve verbreding te vinden. Het 
enige onderwerp waar agrariërs uit Putten grotere wensen bij hebben is de niet-recreatieve 
nevenactiviteiten.  
 
Een andere conclusie is dat de groepen agrariërs die bij een aantal onderwerpen meer 
wensen dan mogelijk is in het bestemmingsplan, niet dezelfde kenmerken vertonen. Het is 
met andere woorden geen homogene groep. Er is gekeken of de groep die meer wenst dan 
mogelijk bij het ene onderwerp, op sommige kenmerken misschien overeenkomt met de 
groep die meer wenst dan mogelijk bij het andere onderwerp. Gemiddelde leeftijd, 
gemiddelde bedrijfsomvang en gemiddeld bouwvlak zijn bekeken. Op geen enkel punt 
bleken er duidelijke overeenkomsten te zijn. Zo zijn bijvoorbeeld de agrariërs met grotere 
wensen ten aanzien van de bouwhoogte relatief iets ouder en hebben een groter bedrijf dan 
degene met kleinere wensen ten aanzien van hetzelfde onderwerp. Bij de oppervlakte voor 
niet-recreatieve nevenactiviteiten is dit juist andersom. Daar is de groep met de grotere 
wensen gemiddeld jonger en hebben een kleiner bedrijf dan de groep met de kleinere 
wensen ten aanzien van de oppervlakte voor niet-recreatieve nevenactiviteiten. Het is dus 
bijvoorbeeld niet zo dat de gemiddeld grotere bedrijven bij elk onderwerp de grootste wensen 
hebben. 
 
Bij een aantal onderwerpen is in de paragrafen 6.4 en 6.5 vragen geopperd en kantteke-
ningen geplaatst. Deze vragen en kanttekeningen komen allemaal neer op de vraag hoe er 
met die wensen moet worden omgegaan in bestemmingsplannen. Deze vraag staat centraal 
in het volgende hoofdstuk. Er wordt gekeken hoe de ruimtelijke ordening op deze wensen 
zou moeten reageren. Is het mogelijk om heel flexibel met de wensen om te gaan en deze in 
het bestemmingsplan op te nemen of moet daar als ruimtelijke ordening toch wat 
voorzichtiger mee om worden gegaan? 
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7. Omgaan met de wensen van agrariërs in de praktij k 
 
In dit hoofdstuk staat, zoals gezegd, de vraag centraal hoe er door de ruimtelijke ordening 
met de verschillende wensen van agrariërs moet worden omgegaan in bestemmingsplannen. 
Zijn er wensen die in een bestemmingsplan kunnen worden overgenomen of zijn er goede 
redenen om bepaalde wensen niet op te nemen. Om deze vragen te beantwoorden zijn drie 
personen geïnterviewd. De eerste paragraaf behandelt hoe de gemeente Winterswijk vindt 
dat er met de verschillende wensen moeten omgaan. Hiervoor is dhr. Vervelde geïnterviewd. 
Hij is beleidsmedewerker bestemmingsplannen (o.a. buitengebied) in Winterswijk en heeft 
bijna 30 jaar ervaring. De tweede paragraaf gaat in op de visie van de gemeente Putten op 
de verschillende wensen van agrariërs. Hiervoor is dhr. Kieft geïnterviewd. Zijn functie is 
beleidsmedewerker landelijk gebied in Putten. De paragraaf daarna geeft weer hoe de 
provincie aankijkt tegen de wensen die agrariërs hebben. Hiervoor is een interview 
afgenomen met dhr. Sissing. Hij is werkzaam bij de provincie Gelderland als onder andere 
adviseur ruimtelijke ordening buitengebied voor het gebied Achterhoek en Liemers. Alle 
informatie in de eerste drie paragrafen is gebaseerd op de gehouden interviews. De topiclist 
van de interviews is te vinden in de bijlagen B en C. Ten slotte volgt een conclusie hoe er 
over het algemeen aangekeken wordt tegen de wensen van agrariërs.  
 
7.1 Winterswijk 
 
Deze paragraaf behandelt de vraag hoe de gemeente Winterswijk vindt dat er met de 
verschillende wensen moet worden omgegaan. De eerste subparagraaf is daar nog een 
inleiding op. Deze gaat namelijk in op de visie van de gemeente Winterswijk op de toekomst 
van de agrarische sector en de relatie met het bestemmingsplan. De tweede subparagraaf 
behandelt vervolgens de visie van de gemeente op de wensen van de ‘schaalvergroters’. De 
laatste subparagraaf behandelt de visie van de gemeente op de wensen van de ‘verbreders’ 
en de ‘stoppers’. 
 
7.1.1 Toekomst agrarische sector en de relatie met het bestemmingsplan 
 
De gemeente Winterswijk wil in beginsel zeker ruimte blijven bieden aan agrariërs. Wel kent 
Winterswijk problemen met schaalvergroting door het landschap. Percelen zijn lastig op 
elkaar aan te sluiten en zo is het landschap een beperkende factor voor schaalvergroting. 
Echt grote bedrijven zijn dus ook niet in Winterswijk te vinden. In de praktijk blijken de cijfers 
uit hoofdstuk 6 te kloppen dat er veel agrariërs zijn die hun bedrijf beëindigen. Ongeveer één 
derde in de komende 10 jaar is echter wel schrikbarend veel. Winterswijk is op dit moment 
bezig met een herinrichtingsprogramma voor het buitengebied. In het beleid wordt onder 
andere ingezet op hergebruik van vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen. Dit is een goed 
economisch alternatief voor het boeren. Belangrijk gegeven is dat een groot deel van de 
grond van de agrariërs die stoppen de functie landbouw houdt. De grond wordt over het 
algemeen verpacht of verhuurd. Slechts kleine stukken worden omgezet in natuurbeheer. 
Recreatieve verbreding zal niet veel groter worden gezien de schaalvergroting die gaat 
optreden. Wel is te zien dat zowel agrariërs als burgers veel initiatieven ontwikkelen op het 
gebied van recreatie. Lange tijd vielen recreatie en natuurontwikkeling moeilijk te rijmen met 
de ontwikkeling van agrariërs. In Winterswijk is er nu een vorm van toenadering te zien 
doordat ook agrariërs aan recreatie doen. Verbreding is in Winterswijk wel vaak een vorm 
van uitgesteld afbouwen. Het zijn niet de grote agrariërs die dit doen.  
 
Op dit moment is men bezig met een nieuw bestemmingsplan buitengebied in Winterswijk. 
Op de veranderende toekomst van agrariërs wordt onder andere ingespeeld door de eerder 
genoemde hergebruiksmogelijkheden op te nemen in de voorschriften. Daarnaast krijgen 
ook nevenactiviteiten een formele plek in de planvoorschriften. In het oude bestemmingsplan 
was dit officieel nog niet eens toegestaan. Deze komt dan ook uit 1987. In het nieuwe 
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bestemmingsplan zijn nu dus ook andere zaken toegestaan dan alleen het boeren zelf. 
Daarnaast zijn er ook nog algemene wijzigingsbepalingen waarbij het mogelijk is om 
compleet om te schakelen. De verwachting is dat bovengenoemde zaken overeind blijven bij 
de vaststelling van het bestemmingsplan. 
 
7.1.2 Omgaan met de wensen van de ‘schaalvergroters ’ 
 
In paragraaf 6.4 kwam duidelijk naar voren dat in Winterswijk een behoorlijk aantal agrariërs 
de wens heeft van een groter bouwvlak. Met het oog op het landschap wordt er in 
Winterswijk terughoudend gereageerd op het toekennen van een groot bouwvlak. Het beeld 
dat veel agrariërs het bouwvlak te klein vinden is bekend bij de gemeente. Het zijn vaak de 
jonge boeren die nog een tijd agrariër zijn. Zij willen niet belemmerd worden door het 
bestemmingsplan. Als teruggekeken wordt naar het oude bestemmingsplan hoeveel 
agrariërs daadwerkelijk een vergroting van het bouwvlak wilde hebben, dan is dat vrijwel 
niemand. De terughoudende reactie wordt dus gestaafd door het oude bestemmingsplan 
waar er niet veel agrariërs door een klein bouwvlak in de problemen zijn gekomen. Wel komt 
vaak voor dat de vorm niet helemaal goed is. Dit gebeurt niet op grote schaal, maar wel 
regelmatig. In het interview werd het als volgt aangegeven: “de pijn die men denkt te hebben 
van een te klein bouwperceel valt in de praktijk wel mee”.1 Verder is het vaak zo dat agrariërs 
die het bouwvlak te klein vinden geen concrete investeringsplannen hebben voor de 
komende 10 jaar. Bovendien bouwt een grote agrariër hooguit één of twee stallen binnen 10 
jaar. Er is dus, met andere woorden, niet eens de tijd om het bouwvlak vol te bouwen als er 
op dit moment nog ruimte is. Een groter bouwvlak is altijd nog mogelijk op het moment zelf. 
Er is dan alleen sprake van enige vertraging. 
 
Een vraag die naar voren kwam in paragraaf 6.4 was waarom agrariërs hun bouwvlak niet 
gewoon vergroten binnen het bestemmingsplan. In het oude bestemmingsplan bestond 
hiervoor een wijzigingsbevoegdheid tot 1,5 hectare. Er zijn maar weinig agrariërs in 
Winterswijk die daadwerkelijk groter willen. Het is niet geheel duidelijk waar dit precies aan 
ligt. Een mogelijkheid is dat het komt door het beeld wat mensen hebben van de gemeente. 
Mensen denken dat het een gedoe is om in de slag te gaan met de gemeente. Helemaal 
onterecht is dit ook niet. Alles bij elkaar is het een procedure dat al snel een half jaar in 
beslag neemt. Dit houdt veel agrariërs tegen. Daarnaast is het ook een beetje de 
volkscultuur dat men huiverig is voor overheidsbemoeienis. Ook landelijk is dit terug te zien 
dat men zo min mogelijk met de gemeente te maken wil hebben. Hierin ligt ook een 
verklaring voor onrealistisch grote wensen. De gedachte is: “doe maar groot genoeg, dan 
hebben wij voorlopig niets meer met de gemeente te maken”.2 Ten slotte gaf 10,0% aan een 
bouwvlak te wensen van 2,5 hectare of groter. Bedrijven van een dergelijke grootte zijn 
amper of niet te vinden in Winterswijk.    
 
Wat betreft de goot- en bouwhoogte kwamen in paragraaf 6.4 enkele kleine wensen naar 
voren in Winterswijk. Een klein deel wil een hogere goot- en bouwhoogte dan nu is 
toegestaan in het bestemmingsplan. De gemeente Winterswijk heeft al wat flexibiliteit in het 
plan ingebouwd doordat er een ontheffingsmogelijkheid bestaat van 10% boven op de 
toegestane hoogten. Deze ontheffing wordt bovendien vrijwel altijd toegekend. In de praktijk 
hebben de toegestane hoogten nog geen problemen opgeleverd. Er is niet vaak een verzoek 
gekomen voor een hogere hoogte dan is toegestaan. Daarnaast is het allemaal vrij 
traditioneel wat er gebouwd wordt aan stallen in Winterswijk. Wel is opvallend dat in het oude 
bestemmingsplan een ontheffing bestond voor een bouwhoogte tot 12 meter. In het nieuwe 
bestemmingsplan is deze ontheffingsmogelijkheid niet meer te vinden. De gemeente Win-
terswijk is, onder andere op basis van de cijfers uit de enquête, wel bereid om te kijken of die 
flexibiliteit van 12 meter ook in het nieuwe bestemmingsplan er weer in gebracht kan worden. 

                                                 
1 Dhr. Vervelde: 19 oktober 2009 
2 Dhr. Vervelde: 19 oktober 2009 
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7.1.3 Omgaan met de wensen van de ‘verbreders’ en d e ‘stoppers’ 
 
Op het gebied van niet-recreatieve nevenactiviteiten is zorg inderdaad een belangrijke 
activiteit in het buitengebied. Naast zorg als nevenactiviteit is het ook vaak als hoofdactiviteit 
waar te nemen. Veelal in de vorm van kinderopvang of opvang voor gehandicapten. In para-
graaf 6.5 kwam naar voren dat een deel van de verbreders in Winterswijk wensen had ten 
aanzien van de oppervlakte voor niet-recreatieve nevenactiviteiten. 20% wil bijvoorbeeld 
meer dan 800m2. De oppervlakten die zijn toegestaan in het bestemmingsplan variëren in 
Winterswijk per activiteit en per bestemming tussen de 350m2 en 750m2, waarbij voor zorg 
meestal het meeste wordt toegestaan. De gemeente Winterswijk vindt 400-600m2 al een be-
hoorlijke oppervlakte. In de praktijk komt het er meestal nooit van. Het is hetzelfde verhaal 
als bij de grootte van het bouwvlak. Het zijn onrealistisch grote wensen. 
 
De bed & breakfastvoorziening bleek in paragraaf 6.5 een onderwerp waarover veel wensen 
bestaan bij verbreders. Ook in Winterswijk is dit zo. In het bestemmingsplan zijn voor deze 
activiteit namelijk 4 slaapverblijven toegestaan met elk een oppervlakte van maximaal 30m2. 
De helft van de verbreders met een bed & breakfastvoorziening in Winterswijk wenst meer 
dan 6 slaapverblijven. Bij een kleine agrariër is dit wel erg veel. Er is op die manier al snel 
geen sprake meer van een nevenactiviteit. Juist omdat het een nevenactiviteit is, wordt alles 
beperkt gehouden. Met bed & breakfast kan goed worden verdiend en dit zou dan al snel 
invloed kunnen hebben op het agrarische als hoofdactiviteit. 4 slaapverblijven is gewoon een 
grens om het als nevenactiviteit te houden. Anders moet de betreffende agrariër het gaan 
zoeken in omschakeling. Wat betreft de oppervlakte wenst elke verbreder in Winterswijk een 
grotere oppervlakte dan nu is toegestaan. De gemeente Winterswijk vindt dat voor wat 
betreft de oppervlakte per slaapverblijf een dergelijke studie naar de wensen van agrariërs 
nuttig kan zijn om het bestemmingsplan buitengebied te toetsen aan een vrij brede wens die 
leeft in Winterswijk. Uiteraard wordt de gemeente door middel van inspraakreacties ook al 
gedwongen een dergelijke oppervlakte tegen het licht te houden. Toch kan een dergelijke 
enquête helpen om er aan tegemoet te komen, als het maar redelijk blijft. In het algemeen 
geldt dat dit de wensen zijn die het veld wil. Deze wensen moeten vervolgens afgewogen 
worden tegen bijvoorbeeld landschappelijke belangen, ecologische belangen en 
cultuurhistorische belangen. Dit zijn andere randvoorwaarden waarbinnen bepaalde ontwik-
kelingen mogen plaatsvinden. De gemeente moet grenzen aangeven. Nevenactiviteiten 
mogen nooit zomaar een hoofdactiviteit worden. Het feit dat nevenactiviteiten nu wel officieel 
worden toegestaan in het bestemmingsplan is al een vooruitgang en wordt ook begroet door 
de agrariërs.  
 
Paragraaf 6.5 liet zien dat er ook bij het onderwerp recreatiewoningen en appartementen 
verschillende wensen waren van verbreders. In Winterswijk is in het bestemmingsplan maxi-
maal 3 recreatiewoningen of appartementen toegestaan met elk een oppervlakte van 
maximaal 150m2. Ten aanzien van de oppervlakte zijn er in Winterswijk zo goed als geen 
wensen. Dit in tegenstelling tot het aantal recreatiewoningen. De helft van de verbreders in 
Winterswijk wenst er 4 of meer. Ook dit zijn weer onrealistisch grote wensen. In de praktijk is 
men met iets minder ook wel tevreden. Wel is het natuurlijk zo dat de investering moet 
worden terugverdiend. Er is ergens een omslagpunt. Hoe meer appartementen een agrariër 
kan aanbieden, hoe eerder de investering terugkomt. Waar dat omslagpunt ligt is niet geheel 
duidelijk, maar dit zijn wel de dilemma’s die spelen.  
 
Voor groepsaccommodaties is in het bestemmingsplan een oppervlakte toegestaan van 
350m2. De helft van de verbreders met een groepsaccommodatie in Winterswijk wenst een 
oppervlakte van 450-600m2. De gemeente vindt dit een erg grote groep. In Winterswijk 
worden groepsaccommodaties bewust redelijk kleinschalig toegestaan. Altijd moet bedacht 
worden dat het gaat om een nevenactiviteit. Met de huidige toegestane grootte is dat het 
geval. De maat voor groepsaccommodaties zal in Winterswijk niet makkelijk meer worden. 
Het is daarnaast ook nog is zo dat het moet plaatsvinden in bestaande bebouwing. In de 
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praktijk is het soms zo, zoals eerder vermeldt, dat een dergelijke activiteit goed loopt en dat 
vervolgens het agrarisch bedrijf steeds minder wordt. Op een gegeven moment is het een 
verschuiving van een agrariër naar recreatiebedrijf of recreatiecentrum. Het bevindt zich dan 
op een plek waar het helemaal niet mag of waar een gemeente het helemaal niet wil hebben. 
Dat is de reden dat een dergelijke activiteit als nevenactiviteit wat beperkt wordt gehouden. 
Wanneer een gemeente het regelt hebben ze beter de regie. 
 
Ten slotte komen de wensen van de ‘stoppers’ aan de orde. Het percentage van 10% dat 
aangeeft te gaan omschakelen naar wonen in Winterswijk vindt de gemeente weinig. Zeker 
in vergelijking met omschakelen naar werken. De omschakeling naar wonen komt namelijk 
vrij veel voor in Winterswijk. Het lage percentage kan liggen aan het aantal agrariërs dat nog 
geen keuze heeft gemaakt. De kans is aanwezig dat een groot deel daarvan uiteindelijk kiest 
voor omschakelen naar wonen. Dat één derde deel van de stoppers ‘weet niet’ heeft 
ingevuld is wel voor te stellen. Het is niet gemakkelijk om daar nu al een beslissing over te 
nemen. Verder is het mogelijk dat men het in een dergelijke enquête liever niet aangeeft wat 
de plannen zijn.  
 
7.2 Putten 
 
Deze paragraaf behandelt de visie van de gemeente Putten op de verschillende wensen. De 
eerste subparagraaf is wederom een inleiding daarop. Deze gaat namelijk in op de visie van 
de gemeente Putten op de toekomst van de agrarische sector en de relatie met het bestem-
mingsplan. De tweede subparagraaf behandelt vervolgens hoe de gemeente Putten vindt dat 
er met de wensen van de ‘schaalvergroters’ moet worden omgegaan. De laatste subpara-
graaf behandelt de visie van de gemeente op de wensen van de ‘verbreders’ en de ‘stop-
pers’. 
 
7.2.1 Toekomst agrarische sector en de relatie met het bestemmingsplan  
 
Voor wat betreft de richting die het opgaat met de agrarische sector, volgt Putten het 
landelijk beeld. Er is een behoorlijke groep agrariërs dat gaat stoppen. Ontwikkelingen als 
bedrijfsbeëindigingen en schaalvergroting zijn allemaal nationale en zelfs internationale 
ontwikkelingen waar je geen grip op hebt. In Putten is onder stoppende agrariërs veel 
functieverandering naar wonen te zien. Daarnaast biedt de gemeente genoeg mogelijkheden 
om eventueel over te schakelen naar andere activiteiten. De grond van de stoppende 
agrariërs die vrijkomt wordt vaak verhuurd en men blijft dan zelf in het buitengebied wonen. 
In de meeste gevallen blijft het dus agrarische grond. In sommige gevallen wordt het een 
landgoed. Landbouwgrond wordt dan omgezet in natuur. Als de agrariër besluit om te 
verhuizen wordt het pand tegenwoordig steeds vaker omgezet in een paardenhouderij. De 
trend is dat de kleinere agrariërs, die net het hoofd boven water kunnen houden, stoppen.  
 
Naast bedrijfsbeëindigingen is schaalvergroting een andere belangrijke ontwikkeling. Er zijn 
in Putten twee landbouwontwikkelingsgebieden. Dit lijkt aantrekkelijk voor agrariërs, maar in 
de praktijk is er toch weinig ruimte. Er zijn weinig feitelijke uitbreidingsmogelijkheden. Dit 
komt vooral door milieuwetgeving en Natura-2000. Daarnaast is er ook nog de ecologische 
hoofdstructuur (EHS), de nationale landschappen en de waardevolle landschappen. Zo 
gezien zijn er veel meer beperkingen dan mogelijkheden. Dit betekent niet dat agrariërs niet 
kunnen uitbreiden. Putten wil wel een agrarische gemeente blijven. De ruimte die ze kunnen 
bieden, bieden ze ook aan agrariërs. In het bestemmingsplan wordt de ruimte geboden die 
mogelijk is. Maar door regelingen van het rijk, zoals extensiveringsgebieden, heeft de 
gemeente niet meer mogelijkheden. Ze zijn gebonden aan plannen van hogere overheden.  
 
Of de ontwikkeling van verbreding nog verder doorzet is onduidelijk. In Putten zijn er nog wel 
regelmatig aanvragen. Het gaat dan vooral om zorg en recreatie. Net als in Winterswijk wordt 
ook in Putten verbreding gezien als een vorm van uitgesteld afbouwen. Het is een 
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aanvullend inkomen om nog even het hoofd boven water te houden. De echte schaal-
vergroters zullen zich puur op de landbouw richten. Vaak is bij verbreders te zien dat het 
bedrijf steeds kleiner wordt, maar dat de nevenactiviteit blijft. Voor het geldende bestem-
mingsplan wordt nu na twee jaar al weer een wijzigingsplan gemaakt. Dit wordt gedaan om 
de kleine fouten er uit te halen, om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en het nieuwe 
beleid er in te verwerken. Er is geprobeerd zo veel mogelijk een flexibel plan te maken. Zo is 
in het bestemmingsplan een groter bouwvlak mogelijk, zijn er mogelijkheden voor 
functieverandering en zijn ook nevenactiviteiten tot een bepaalde grootte toegestaan. Of het 
ook voor de toekomst voldoende is, moet de praktijk uitwijzen. Het kan best zo zijn dat het 
bestemmingsplan nog is bijgesteld moet worden. Op dit moment kan de gemeente uit de 
aanvragen afleiden dat het plan voldoet. Er blijven altijd mensen die bijna onmogelijke 
dingen vragen of altijd meer willen dan dat er vastgesteld is. Tot nu toe heeft de gemeente 
Putten het idee dat het plan goed werkt. Met de huidige maatvoering en mogelijkheden 
kunnen agrariërs goed uit de voeten.  
 
7.2.2 Omgaan met de wensen van de ‘schaalvergroters ’ 
 
Paragraaf 6.4 maakte duidelijk dat er in Putten, net als in Winterswijk, behoorlijk wat 
schaalvergroters zijn met een groter bouwvlak als wens. In het bestemmingsplan is er niet 
heel strak omgesprongen met het bouwvlak voor agrariërs. In een dergelijke enquête vullen 
agrariërs al snel te veel in. Als er vervolgens wordt doorgevraagd wat voor bouwplannen 
iemand heeft binnen bijvoorbeeld die hectare, dan kunnen agrariërs vaak op dat huidige 
bouwvlak nog drie stallen kwijt. In de praktijk loopt de gemeente niet tegen veel problemen 
op dat het bouwvlak te klein is. Het enkele bouwplan past vaak binnen het huidige bouwvlak. 
Concluderend kan gezegd worden dat het percentage een vertekend beeld geeft. Verder gaf 
in de enquête 8,7% van de schaalvergroters in Putten aan een bouwvlak van 2,5 hectare of 
groter nodig te achten. In het interview werd hierover het volgende gezegd: “In het verleden 
hebben we een kippenfokker gehad, die had 1 hectare. Via een wijzigingsplan hebben we 
daar 2 hectare van gemaakt. Die ging echt grootschalig. Nou als ik zie wat daar aan 
bebouwing staat, dan kan ik weinig bedrijven in Putten aanwijzen die zo een oppervlakte aan 
bebouwing nodig hebben”.3 Op dit moment heeft bijna iedere agrarier dus genoeg aan 1 á 
1,5 hectare bouwvlak. De gemeente heeft geen aanwijzingen dat er een trend is dat er veel 
te kleine bouwvlakken worden uitgegeven in Putten. Verder kan de gemeente wel steeds alle 
maten opschuiven in het bestemmingsplan, maar het moet ook enige realiteitswaarde 
hebben. In Putten is er geen aanleiding voor, gezien de ervaring die ze hebben.  
 
In Putten kwamen er in paragraaf 6.4 wat betreft goot- en bouwhoogte slechts zeer beperkte 
wensen naar voren. Dit heeft vooral te maken met het relatief flexibele plan van Putten. Er is 
namelijk een ontheffing in het plan opgenomen voor een hogere goothoogte tot maximaal 8 
meter en een hogere bouwhoogte tot maximaal 12 meter. Een kleine groep schaalvergroters 
in Putten gaf aan een goothoogte van meer dan 8 meter te willen. Dit is alleen mogelijk via 
een bestemmingswijziging, maar dan moet wel heel specifiek worden aangegeven dat het 
voor het betreffende bedrijf nodig is. Voor een traditioneel agrarisch bedrijf is een goothoogte 
van 6 meter al een redelijke hoogte. 8 meter is dus al helemaal hoog. De gemeente Putten 
zal in ieder geval terughoudend omgaan met hoogtes hoger dan 8 meter. Ze hebben al 
aangegeven voor megastallen niet veel te voelen. Dit vooral vanwege de grootschaligheid 
van de bebouwing en de kleinschaligheid van het landschap. De eerste aanvraag voor een 
megastal is ook nog niet binnen. In bijvoorbeeld Brabant is deze discussie sterker. In 
Gelderland is men toch wat terughoudender en traditioneler. Voor de bouwhoogte geldt 
hetzelfde verhaal als voor de goothoogte. Een klein deel van de schaalvergroters in Putten 
gaf in de enquête aan een bouwhoogte van meer dan 12 meter te wensen.  
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7.2.3 Omgaan met de wensen van de ‘verbreders’ en d e ‘stoppers’  
 
Bij de niet-recreatieve nevenactiviteiten viel in het vorige hoofdstuk op dat zorg redelijk 
vertegenwoordigd is. De gemeente Putten krijgt de laatste tijd ook meer aanvragen voor 
zorgboerderijen in de breedste zin van het woord. Dit heeft deels te maken met de manier 
hoe er tegenwoordig met patiënten wordt omgegaan. Vroeger werden mensen in een 
ziekenhuis of inrichting behandeld. Nu is meer de gedachte dat patiënten er actief bij moeten 
worden betrokken. De oppervlaktes voor nevenactiviteiten zijn net aangepast in Putten. Alle 
nevenactiviteiten zijn vastgesteld op 350m2, alleen voor recreatie en zorg geldt 500m2 als 
oppervlakte. Paragraaf 6.5 liet zien dat een behoorlijk deel van de verbreders wensen heeft 
ten aanzien van de oppervlakte voor niet-recreatieve nevenactiviteiten. Toch kan de 
gemeente tot nu toe goed uit de voeten met bijvoorbeeld die 500m2. Meer dan 800m2 is wel 
erg groot. Hierover werd gezegd: “Je moet ook een verhouding hebben tussen de agrarische 
activiteiten en de niet-agrarische activiteiten. Het blijft iets wat je naast je agrarisch bedrijf 
doet”.4 Wanneer het gaat over functieverandering ligt dit uiteraard anders. In dit geval zijn het 
verbreders en dan is bijvoorbeeld 800m2 aan de hoge kant.  
 
De wensen met betrekking tot de bed & breakfastvoorziening (paragraaf 6.5) liggen in Putten 
vooral in het aantal slaapverblijven en niet in de oppervlakte. In het bestemmingsplan zijn 
namelijk 6 slaapverblijven toegestaan met een gezamenlijke oppervlakte van 500m2. 
Ongeveer de helft van de verbreders met een bed & breakfastvoorziening in Putten wenst 
meer dan 6 slaapverblijven. Voor bed & breakfast geldt veelal hetzelfde verhaal. Agrariërs 
willen vaak groter, maar het moet ook gerealiseerd worden. 6 slaapverblijven is de grens die 
gesteld wordt om het als nevenactiviteit te houden. Er gelden ook landschappelijke belangen 
en ruimtelijke uitstraling. Grotere nevenactiviteiten leveren bijvoorbeeld ook weer een grotere 
toestroom van auto’s op. Meer toestaan betekent gelijk een heel andere impact. Bij het 
onderwerp recreatiewoningen en appartementen liet paragraaf 6.5 zien dat er vooral wensen 
bestaan ten aanzien van het aantal recreatiewoningen en appartementen. In Putten is dit niet 
het geval, vanwege het relatief flexibele plan. Er zijn namelijk 6 recreatiewoningen of 
appartementen toegestaan met een gezamenlijke oppervlakte van 500m2. In Putten wil 30% 
4 of meer recreatiewoningen en daaraan wordt dus voldaan. 
 
Bij het onderwerp groepsaccommodatie valt op dat deze niet genoemd wordt in het 
bestemmingsplan van Putten. Dit is bewust gedaan. Op een dergelijke activiteit komen 
behoorlijke groepen af die in een weekend vaak ‘uitwaaieren’. De ruimtelijke impact van deze 
activiteit vindt de gemeente Putten te ver gaan. Het is wel mogelijk om een groeps-
accommodatie te realiseren, alleen moet het dan via een planwijziging. Daarom zijn 
groepsaccommodaties ook wel te vinden in Putten. De gemeente vond het te ver gaan om 
deze activiteit ook onder de groep van bed & breakfast en dergelijke te scharen. 
Groepsaccommodaties zijn van een andere, grootschaliger orde. 
 
Ten slotte worden de wensen van de ‘stoppers’ besproken. De aanvragen in het kader van 
functieverandering gaan in de meeste gevallen over omschakelen naar wonen. Één derde 
van de agrariërs die nog geen concrete plannen heeft, vindt de gemeente vrij hoog. Aan de 
andere kant kan het ook vooruitschuiven van de problemen zijn. Daar kan de gemeente zich 
ook wel wat bij voorstellen. In 10 jaar tijd kan er veel gebeuren. De agrariërs hebben wel een 
bepaald idee, maar als het zover is kijken ze wel of het haalbaar is. Op dat moment zijn er 
misschien ook weer hele andere mogelijkheden. Ook kan het zo zijn dat ze nog twijfelen 
tussen twee opties en daarom ‘weet niet’ invullen. Agrariërs die op korte termijn stoppen 
zullen wel een beeld hebben.  
 
Over het algemeen denkt de gemeente Putten dat het plan goed voldoet op dit moment. Op 
basis van deze bevindingen zal er niet direct veel veranderen in het plan. Met de 
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inspraakreacties zijn de maten en oppervlakten ook vaak te klein, maar concrete plannen zijn 
er meestal niet. Agrariërs denken soms dat ze tegen problemen aan lopen in plaats van dat 
ze er echt tegenaan lopen. Aan de andere kant is het zo dat je 150% moet vragen als je 
100% wil hebben. Het beleid wordt vaak herzien en geëvalueerd. Discussies over functie-
verandering en genoeg ruimte voor agrariërs worden constant gevoerd. Landbouw is 
namelijk een belangrijke functie voor de gemeente Putten. Voor het buitengebied is de 
agrariër van groot belang, omdat hij toch ook mede het landschap in stand houdt. 
 
De behandeling van de visies van Winterswijk en Putten op de verschillende wensen maakt 
duidelijk dat beide visies in grote mate conform zijn aan het beleid dat door gemeenten over 
het algemeen wordt gevoerd. De conclusie van hoofdstuk 3 was dat gemeenten ontwik-
kelingen als verbreding en schaalvergroting willen faciliteren. Winterswijk en Putten doen dit 
ook inderdaad door ruimte te bieden aan agrariërs. Hun conclusie is alleen dat er op dit 
moment nog voldoende ruimte is, wat één van de redenen is om niet al te veel tegemoet te 
komen aan de wensen. Verder kwam uit hoofdstuk 3 naar voren dat gemeenten beleid 
hebben om nieuwe functies toe te staan in vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen. In 
zowel Winterswijk als in Putten zijn hier daadwerkelijk mogelijkheden voor. Ten slotte conclu-
deerde hoofdstuk 3 dat gemeenten in hun beleid uiteraard wel restricties stellen aan de 
ontwikkelingen. In bovenstaande visies van beide gemeenten komen deze restricties 
duidelijk naar voren. 
 
7.3 Provincie Gelderland 
 
Deze paragraaf behandelt de vraag hoe de provincie Gelderland vindt dat er met de 
verschillende wensen moet worden omgegaan. De eerste subparagraaf vormt weer de 
inleiding daarop. Deze gaat namelijk in op de visie van de provincie Gelderland op de 
toekomst van de agrarische sector en de relatie met het bestemmingsplan. De tweede 
subparagraaf behandelt vervolgens de visie van de provincie op de wensen van de 
‘schaalvergroters’. De laatste subparagraaf behandelt de visie van de provincie op de 
wensen van de ‘verbreders’ en de ‘stoppers’. 
 
7.3.1 Toekomst agrarische sector en de relatie met het bestemmingsplan 
 
De cijfers uit de enquête over de ontwikkelingsrichting die agrariërs kiezen verbazen de 
provincie niet. De provincie Gelderland krijgt inderdaad te maken met een forse 
schaalvergroting en een grote krimp van het aantal bedrijven. Bij de verbreders zal de 
verbredingsactiviteit vaak de hoofdmoot van het bedrijf worden. De schaalvergrotingsslag 
moet gemaakt worden om mee te kunnen in de productiekosten. Ook de provincie bevestigt 
dat de grond van stoppende agrariërs over het algemeen agrarisch blijft. Het gaat dan om 
een percentage van zeker 80%. De laatste jaren is er ook de mogelijkheid voor nieuwe 
natuur waar door vrij veel agrariërs gebruik van is gemaakt. Het omzetten naar landgoed 
heeft juist niet de vlucht genomen die er van verwacht werd.  
 
Aan de ontwikkeling van verbreding verleent de provincie ook subsidie. Daar wordt vrij veel 
gebruik van gemaakt. Vooral in het plattelandstoerisme is een forse groei geweest. Maar ook 
dit bereikt een keer de grens. Wat betreft aanbod zit het plattelandstoerisme nu wel redelijk 
aan het maximum. Het is nu belangrijk om als gebied aantrekkelijker te worden. Er moet een 
kwaliteitsslag gemaakt worden door voldoende te investeren. Dan kan de vraag ook weer 
hoger worden. Op dit moment zitten er in landbouw en zorg nog voldoende mogelijkheden. 
Ontwikkelingen in de zorg gaan namelijk veel meer naar kleinschaligheid. Het gaat van grote 
instituten en instellingen naar bijvoorbeeld boerderijen. Daar zitten dus nog veel 
mogelijkheden. Voldoende differentiatie is hierbij wel erg belangrijk. Verbreding als ontwikke-
lingsrichting komt vooral voor bij de oudere agrariërs, maar wel met een opvolger. Er wordt 
dan vaak een duidelijke keuze voor verbreding gemaakt. Het zijn namelijk vrij forse 
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investeringen die niet voor bijvoorbeeld slechts 5 jaar worden gedaan. De jongere generatie 
groeit dan door in de betreffende, gekozen verbredingstak.  
 
De provincie wil verder zeker ruimte blijven bieden aan schaalvergroters in de toekomst. 
Samen met LNV hebben ze het project ‘grootschalig boeren in een kleinschalig landschap’. 
Het gaat er daarin om hoe een landschap kan worden herverkaveld en een zodanige 
beplantingsstructuur aangebracht kan worden dat het landschap visueel kleinschalig blijft. De 
waardevolle zaken blijven gehandhaafd en daar omheen wordt het landschap verkavelt. Er is 
sprake van een grootschalige gebruiksmogelijkheid, terwijl het visueel kleinschalig blijft. 
 
Bij de harmonisatie van onderliggende bestemmingsplannen worden in de nieuwe 
bestemmingsplannen bovengenoemde ontwikkelingen wel meegenomen. Niet dat een hele 
grote stal direct past binnen het bestemmingsplan, maar met een partiële wijziging kan het 
wel eventueel plaatsvinden. Ook aan omwonenden moet zekerheid worden geboden. Voor 
echt grote stallen zal voorlopig geen ruimte zijn in de Achterhoek. Dan moet meer gedacht 
worden aan agroparken of een soort industrieterreinen voor agrariërs. Het zijn dan namelijk 
bedrijven die weinig meer in het buitengebied hebben te zoeken. Vooral met de logistiek 
leveren dergelijke bedrijven in het buitengebied vaak problemen op. 
 
De provincie bepaalt in grote mate welke oppervlakte en aantallen er maximaal worden 
toegestaan voor bijvoorbeeld bouwvlak en nevenactiviteiten in bestemmingsplannen buiten-
gebied. Hiervoor bestaat een apart document in de Achterhoek. Deze beleidslijn is door alle 
gemeenten in de Achterhoek goedgekeurd. In deze beleidslijn staat de toegestane 
maatvoering uitgesplitst naar activiteit en gebied. Tot een bepaalde oppervlakte is de 
gemeente vrij, verder bepaalt de provincie het maximum. Gemeenten moeten zich dus ook 
daaraan houden. De meeste gemeenten gaan vaak zelfs nog iets onder de marges zitten. 
Daarnaast worden in het document ook veel functieveranderingen toegestaan. De provincie 
Gelderland en de gemeenten in de Achterhoek hanteren het poldermodel wanneer het gaat 
over bovengenoemde zaken. 
 
7.3.2 Omgaan met de wensen van de ‘schaalvergroters ’ 
 
Veel agrariërs gaven in de enquête aan dat ze hun huidige bouwvlak te klein vinden 
(paragraaf 6.4). De provincie kan zich dit wel voorstellen. Veel zaken, zoals kuilvoerplaten en 
de mestopslag moeten binnen het bouwvlak liggen. Omdat er sprake is van schaalvergroting 
zal er voortdurend vraag zijn naar meer ruimte. Er zijn al ondernemers in het veld die zeggen 
dat 1,5 hectare bouwvlak te klein is. Toch wil de provincie de bouwkavels niet groter maken, 
omdat ze geen bedrijven willen die groter zijn dan bijvoorbeeld 5000-7000 varkens. Met 
bouwvlak en met goot- en bouwhoogte valt te sturen hoe groot bedrijven worden. Aan de 
andere kant kunnen agrariërs met goede argumenten via een partiële wijziging gemakkelijk 
een vergroting van het bouwvlak realiseren. Voor melkveebedrijven is dat overigens iets 
gemakkelijker dan voor varkenshouderijen over het algemeen. Groter dan 1,5 hectare wordt 
dus weinig toegestaan om alles ‘in de hand te houden’. In de toekomst kan deze maat best 
eens groter worden. 40 jaar geleden vond men bijvoorbeeld 0,5 hectare al meer dan genoeg. 
In de enquête kwam verder naar voren dat 9,5% een bouwvlak wenst van 2,5 hectare of 
groter. Er kan best een dergelijk grote groep bezig zijn met de besluitvorming om door te 
gaan in bijvoorbeeld de melkveehouderij, maar dan wel met voldoende progressie daarin en 
dus een groot bouwvlak. Dit alles om de kostprijs per liter zo te verlagen dat de agrariër ook 
nog wat verdient. 
 
Paragraaf 6.4 liet verder zien dat er ten aanzien van de goot- en bouwhoogten verschillende 
wensen bestaan. Aan deze wensen voor grotere hoogten moeten gemeenten niet toegeven. 
Er moet eerder gezorgd worden voor een betere inpassing binnen de bestaande maten. Er 
komen dan andere soorten stallen. Bijvoorbeeld niet één grote kap, maar drie kleinere 
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kappen. Dit is alleen wel wat duurder en er vindt vernieuwing plaats in de architectuur van 
stallen. Voor het toerisme moet er ook wat dit betreft hoge kwaliteit worden geleverd.  
 
7.3.3 Omgaan met de wensen van de ‘verbreders’ en d e ‘stoppers’  
 
De wensen ten aanzien van de nevenactiviteiten zijn uitgebreid besproken in paragraaf 6.5. 
Voor nevenactiviteiten moet vooral kwaliteit de maatstaf zijn en niet kwantiteit. Voor zover 
gemeenten daar grip op hebben. Als een gemeente of provincie mee wil blijven doen wat 
betreft recreatie en toerisme, dan moet er wel gezorgd worden voor kwaliteit. Kwaliteit is 
daarbij dus belangrijker dan kwantiteit. In het bestemmingsplan moet er verder uitgegaan 
worden van kleine maten. Bij afwijkingen met het bestemmingsplan (men wil bijvoorbeeld 
meer dan is toegestaan) kan er een partiële aanpassing plaatsvinden. Daarbij kan dan aan 
maatwerk worden gedaan en kunnen er goede afspraken worden gemaakt. Het is dan een 
aanpassing van het bestemmingsplan voor één bedrijf. Hierover werd in het interview het 
volgende gezegd: “In die aanpassing kan de gemeente voorwaarden stellen aan bijvoorbeeld 
kwaliteit of extra eisen aan inpassing in het landschap. Dat is denk ik een goede manier om 
grip te hebben op de kwaliteit”.5 Het wordt dus in de hand gehouden door een niet al te grote 
maat toe te staan, maar met een goede onderbouwing is een grotere wens wel mogelijk via 
een aanpassing. 
 
Dat ruim één derde van de agrariërs die gaat stoppen ‘weet niet’ heeft ingevuld vindt de 
provincie wel logisch. Het is erg afhankelijk van de situatie op het moment dat de agrariër 
stopt. ‘Stoppers‘ zijn ook vaak niet de ‘vooruitdenkers’. In veel gevallen hebben ze al een tijd 
niet meer geïnvesteerd. 
 
7.4 Conclusie 
 
De vraag die centraal stond in dit hoofdstuk was hoe er door de ruimtelijke ordening met de 
verschillende wensen van agrariërs moet worden omgegaan in bestemmingsplannen. Over 
het algemeen kan worden gezegd dat men wel ruimte wil bieden aan agrariërs, maar dat 
men in bestemmingsplannen niet te veel wil ingaan op de wensen van de agrariërs die in de 
enquête naar voren kwamen. Verschillende redenen werden hiervoor gegeven. Ten eerste 
werd gezegd dat agrariërs maar één groep zijn in het totale buitengebied. Er zijn meerdere 
belangen die spelen. In de tweede plaats werd aangegeven dat agrariërs eigenlijk altijd meer 
vragen dan ze echt nodig hebben. Ze denken vaak dat ze in de problemen komen, maar in 
de praktijk blijkt dit helemaal niet het geval te zijn. Een derde reden, bij de wensen ten 
aanzien van nevenactiviteiten, was dat het wel een nevenactiviteit moet blijven. Het is iets 
wat naast het agrarisch bedrijf plaatsvindt. Ten slotte voldoen de meeste maten op dit 
moment volgens de gemeenten. Op basis van de praktijk is er voor hen geen reden om veel 
wensen in het bestemmingsplan op te nemen. Aan de hand van de aanvragen die ze krijgen 
kunnen ze goed beoordelen of het bestemmingsplan nog voldoet. 
 
Alleen de gemeente Winterswijk wil, op basis van de cijfers uit de enquête, het 
bestemmingsplan op sommige punten nog wel eens goed bekijken. Het gaat dan vooral om 
de bouwhoogte van bedrijfsgebouwen en de oppervlakte voor een slaapverblijf van een bed 
& breakfastvoorziening. In Putten is men niet van plan om het bestemmingsplan op sommige 
punten te wijzigen naar aanleiding van de wensen van agrariërs. Maar dit heeft vooral te 
maken met het relatief flexibele bestemmingsplan dat Putten kent en de relatief kleinere 
wensen van agrariërs in vergelijking met Winterswijk. Het bestemmingsplan voldoet op veel 
punten al redelijk goed. Wel vinden zowel gemeenten als provincie dat alle maatvoering in 
de toekomst best eens bijgesteld kan worden. Het kan best zijn dat dit in de toekomst nodig 
blijkt, maar voorlopig is hier geen reden toe. Bovendien wordt het beleid vaak genoeg 
heroverwogen en geëvalueerd. 
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Ook kwam duidelijk naar voren dat grotere aantallen of een grotere hoogte of oppervlakte 
dan toegestaan in het bestemmingsplan voor agrariërs wel mogelijk is. Dat hun wensen niet 
direct worden opgenomen in het bestemmingsplan, betekent dus niet gelijk dat ze die 
wensen ook nooit kunnen realiseren. Een agrariër kan in sommige gevallen meer realiseren 
dan in het generiek beleid wordt toegestaan. Natuurlijk kan ook gekozen worden voor een 
omschakeling. Bij een duidelijke keuze voor recreatieve nevenactiviteiten kan worden 
omgeschakeld naar bijvoorbeeld een recreatief bedrijf. Maar het gaat er hier vooral om dat er 
in sommige gevallen een planwijziging of aanpassing van het bestemmingsplan kan 
plaatsvinden voor één bedrijf. De agrariër kan dan bijvoorbeeld de gewenste oppervlakte (die 
groter is dan wat is toegestaan in het generiek beleid) realiseren, terwijl de gemeente alles 
meer in de hand heeft. Ze kunnen namelijk zelf de voorwaarden stellen en er kan dus 
maatwerk worden geleverd. Als gemeente is er meer grip op ontwikkelingen in het 
buitengebied dan wanneer een grote maat wordt toegestaan in het generiek beleid. 
Overigens kunnen de meeste agrariërs goed uit de voeten met de relatief kleinere maat in 
het generiek beleid. 
 
Ten slotte werd uit de interviews en de visies van de gemeenten en de provincie duidelijk dat 
ze inhoudelijk wel degelijk weten welke omslag agrariërs moeten maken. Een duidelijk 
voorbeeld hiervan is het project van de provincie Gelderland ‘grootschalig boeren in een 
kleinschalig landschap’. Dit staat recht tegenover literatuur van LTO Nederland, zoals 
aangehaald in de inleiding. De allereerste zin van de inleiding is een citaat van LTO 
Nederland, waarin wordt gezegd dat er veel gemeenten en provincies zijn die weinig weten 
van deze omslag. Op basis van dit onderzoek lijkt dit citaat dus echter onjuist te zijn.  
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8. Conclusie 
 
In dit hoofdstuk zal een antwoord worden geformuleerd op de centrale vraag, zoals 
omschreven in paragraaf 1.4. Voor dat dit gebeurt zal in de eerste paragraaf de beant-
woording van de deelvragen plaatsvinden. Vervolgens zal in de tweede paragraaf, vanuit de 
beantwoording van de deelvragen, de hoofdvraag worden beantwoord. Hierbij wordt ook de 
theorie betrokken zoals besproken in hoofdstuk 4. Ten slotte is de derde paragraaf een 
reflectie. Er wordt kort teruggekeken op het onderzoek en er worden tevens enkele 
aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek. 
 
8.1 Beantwoording van de deelvragen 
 
In paragraaf 1.4 zijn een viertal deelvragen gepresenteerd die in dit onderzoek centraal 
staan. Nu de resultaten van het onderzoek zijn uiteengezet kunnen deze deelvragen worden 
beantwoord. De eerste deelvraag luidt als volgt: 
 
1. Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen die vanaf 2000 zijn waar te nemen binnen de 

primaire agrarische sector en welke oorzaken kunnen hiervoor worden aangewezen? 
 
Hoofdstuk 2 van dit onderzoek is volop ingegaan op de ontwikkelingen binnen de primaire 
agrarische sector vanaf het jaar 2000. Er blijken drie belangrijke ontwikkelingen te zijn. Bij 
elke ontwikkeling past vervolgens weer een ander type agrariër. De eerste grote ontwikkeling 
is die van schaalvergroting. Deze is reeds al lange tijd bezig, maar gaat nog steeds verder. 
Sinds 2000 is de gemiddelde bedrijfsoppervlakte sterk gestegen. Schaalvergroting kan 
gezien worden als één van de megatrends. Het type agrariër dat bij deze ontwikkeling hoort 
is de ‘schaalvergroter’. Dit type agrariër wil in de toekomst steeds groter groeien met het 
bedrijf om op deze manier het hoofd boven water te houden. De tweede ontwikkeling die valt 
te onderscheiden is die van bedrijfsbeëindigingen. Ook dit proces is al langer aan de gang, 
maar lijkt nog lang niet ten einde. De laatste jaren is er zelfs een versnelling te zien van dit 
proces. Vanaf 1990 is de afname van het aantal bedrijven ongeveer gelijk aan 3% per jaar. 
De laatste twee jaar ligt dit percentage al op 4%. Bij deze ontwikkeling hoort het type agrariër 
‘stopper’. Dit is de agrariër die het bedrijf binnen afzienbare tijd (ongeveer 10 jaar) van plan 
is te beëindigen. De laatste grote ontwikkeling in de primaire agrarische sector is die van 
verbreding. Het is een andere strategie naast schaalvergroting. Verbreding betekent dat 
agrariërs andere activiteiten gaan uitoefenen naast de gebruikelijke om daarmee te zorgen 
voor extra inkomsten. Gedacht kan worden aan natuurbeheer, verkoop, recreatie of zorg. Dit 
type agrariër is in dit onderzoek de ‘verbreder’ genoemd. Het zijn de agrariërs die 
nevenactiviteiten op hun bedrijf starten.  
 
Dat de genoemde ontwikkelingen kunnen plaatsvinden en dat agrariërs gaan zoeken naar 
extra inkomsten door middel van schaalvergroting en verbreding of zelfs hun bedrijf 
beëindigen heeft uiteraard een aantal oorzaken. In paragraaf 2.6 is hierop ingegaan. Een 
eerste oorzaak is het milieu-, mest- en natuurbeleid. Het milieubeleid is strenger geworden 
wat voor agrariërs reden kan zijn om niet verder te gaan met het agrarisch bedrijf. Het 
mestbeleid is juist ruimer geworden wat een positieve uitwerking heeft op een ontwikkeling 
als schaalvergroting. In het natuurbeleid is meer aandacht voor agrarisch natuurbeheer wat 
een impuls geeft aan verbreding. Een tweede oorzaak ligt in de economische factoren. 
Dalende marktprijzen zorgen ervoor dat agrariërs moeten zoeken naar extra inkomsten of 
genoodzaakt zijn hun bedrijf te beëindigen. Een derde reden voor de genoemde ontwik-
kelingen in de agrarische sector zijn de technologische ontwikkelingen. Dit geldt met name 
voor schaalvergroting. Ook de toenemende eisen voor wat betreft dierenwelzijn en 
voedselkwaliteit kan als oorzaak worden genoemd. Naast deze oorzaken spelen ook het 
Europese en Nationale sectorbeleid en het ruimtelijk facetbeleid een rol bij de veranderingen 



 88

in de primaire agrarische sector. Bij de beantwoording van deelvraag 2 wordt hierop inge-
gaan. 
 
2. Hoe ziet het huidig sector- en facetbeleid er uit ten aanzien van de ontwikkelingen in de 

primaire agrarische sector? 
 
Het huidig sector- en facetbeleid is in hoofdstuk 3 uitgebreid besproken. Het Europese 
sectorbeleid voor landbouw is verwoord in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). 
Sinds 2003 zijn hierin grote veranderingen aangebracht. Zo is er geen productsteun meer, 
maar inkomenssteun en ook in het zuivelbeleid zijn aanpassingen gedaan. Tevens is 
besloten het quotumstelsel voor de melkproductie in de toekomst af te schaffen. Uiteraard 
heeft dit voor de melkveehouderij gevolgen. Men is bang dat de melkprijs erg zal gaan 
schommelen. Voor de toekomst is de verwachting dat de EU-steun verder zal worden 
afgebouwd. Het inkomen van agrariërs komt dan verder onder druk te staan. Zo is ook het 
Europese sectorbeleid een oorzaak van de drie ontwikkelingen die genoemd zijn bij de 
beantwoording van deelvraag 1. Het Nationale sectorbeleid voor landbouw is er op gericht in 
Nederland een vitale en duurzame agrarische sector te behouden. Dit duurzame perspectief 
acht men nodig om de internationale liberalisering het hoofd te kunnen bieden. Het Rijk 
erkent dat agrariërs behoefte hebben aan schaalvergroting of verbreding en wil hier ook 
ruimte aan geven.  
 
Het Nationale ruimtelijk facetbeleid is met name vastgelegd in de Nota Ruimte. Erg opvallend 
is dat hierin weinig wordt gesproken over de grote veranderingen in de landbouw en de 
ruimtelijke vragen die daaruit voortkomen. Het ruimtelijk facetbeleid ten aanzien van 
schaalvergroting is bij provincies over het algemeen positief te noemen. Ze erkennen dat 
agrarische bedrijven behoefte hebben aan groei en willen daaraan ook ruimte bieden. Het 
gemeentelijk ruimtelijk beleid ten aanzien van schaalvergroting staat gedetailleerd uitgewerkt 
in paragraaf 3.2.2. Bij het huidig ruimtelijk facetbeleid ten aanzien van Vrijkomende 
Agrarische Bedrijfsgebouwen valt op dat provincies niet negatief staan tegenover het 
toelaten van nieuwe functies. Ze vinden het belangrijk dat gebouwen op een goede manier 
worden hergebruikt. Vooral wonen, recreatie, opslag en kleinschalige niet-industriële 
bedrijvigheid ziet men als logische vervolgfuncties. Uiteraard is alles wel afhankelijk van de 
specifieke situering en geven de provincies aan dat de verantwoordelijkheid bij de 
gemeenten ligt om te komen tot een goede afweging. Het gemeentelijk ruimtelijk beleid ten 
aanzien van Vrijkomende Agrarische Bedrijfsgebouwen is gedetailleerd te vinden in 
paragraaf 3.2.3. Ook ten aanzien van verbreding zijn provincies over het algemeen erg 
positief. Men wil ruimte bieden aan nevenactiviteiten op het agrarisch bedrijf. Uiteraard wordt 
dit wel gekoppeld aan een aantal voorwaarden, waarbij een belangrijke is dat de 
nevenfunctie ondergeschikt moet blijven aan de hoofdfunctie. Het gemeentelijk ruimtelijk 
beleid ten aanzien van verbreding is uitgebreid uiteengezet in paragraaf 3.2.4.  
 
3. Wat zijn de wensen van agrariërs binnen een veranderende primaire agrarische sector 

met betrekking tot de ruimte? 
 
De wensen van agrariërs zijn in hoofdstuk 6 gedetailleerd per onderwerp besproken. In zijn 
algemeenheid kan worden gesteld dat schaalvergroters en verbreders bij veel onderwerpen 
wensen hebben ten aanzien van de ruimte. Dit houdt in dat een deel van de agrariërs 
aangeeft een maatvoering te willen die groter is dan in het huidige bestemmingsplan 
buitengebied mogelijk is. De grootste wensen van de schaalvergroters en verbreders hebben 
betrekking op hun bouwvlak. Veel agrariërs gaven in de enquête aan hun huidige bouwvlak 
te klein te vinden. Gezien in het kader van de schaalvergroting geen verrassende wens. Bij 
de schaalvergroters bestaan er verder wensen ten aanzien van de bouwhoogte van 
bedrijfsgebouwen. Een hoogte van 12 meter wordt door veel schaalvergroters aangegeven 
als wenselijke hoogte. In een deel van de bestemmingsplannen wordt deze hoogte al 
toegestaan, maar in een deel ook niet. De verbreders hebben vooral wensen ten aanzien 
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van de oppervlakte voor niet-recreatieve nevenactiviteiten (met name de categorie ‘zorg’), 
het aantal slaapverblijven en de oppervlakte per slaapverblijf voor de bed & breakfast-
voorziening, de oppervlakte per recreatiewoning of appartement en de oppervlakte voor een 
groepsaccommodatie. 
 
Tussen de twee geselecteerde cases, Putten en Winterswijk, zijn wel verschillen waar te 
nemen. In Winterswijk zijn er relatief meer agrariërs met (grote) wensen ten aanzien van de 
ruimte. Bij de meeste onderwerpen zijn ze veeleisender in vergelijking met de agrariërs in 
Putten. Ten slotte valt in de resultaten op dat verbreders in Winterswijk vooral grotere 
wensen hebben ten aanzien van de recreatieve nevenactiviteiten, terwijl de agrariërs in 
Putten juist grotere wensen hebben ten aanzien van de niet-recreatieve nevenactiviteiten. 
Hoe er door de ruimtelijke ordening met deze wensen moet worden omgegaan in 
bestemmingsplannen is het thema van de vierde deelvraag. 
 
4. Hoe moet er door de ruimtelijke ordening worden omgegaan met deze wensen in met 

name bestemmingsplannen? 
 
Over het algemeen kan worden gesteld dat de provincie Gelderland en de twee gemeenten 
wel ruimte willen bieden aan agrariërs. Toch vinden ze dat de ruimtelijke ordening niet heel 
flexibel om moet gaan met de wensen die naar voren kwamen uit de enquête. Dit heeft 
samengevat vier verschillende redenen. De eerste reden is dat agrarische belangen niet de 
enige belangen zijn in het buitengebied. Een tweede reden is dat de wensen onrealistisch 
groot zijn. Ten derde mogen nevenactiviteiten er nooit voor zorgen dat de hoofdactiviteit 
wordt verdrongen. En ten slotte zijn er in de praktijk op dit moment geen duidelijke tekenen 
dat veel maatvoering niet voldoet.  
 
Dit betekent niet dat geen enkele wens hoeft te worden opgenomen in bestemmingsplannen 
buitengebied. Zeker wanneer een gemeente een relatief strikt bestemmingsplan heeft kan er 
soms reden zijn om enkele dingen aan te passen. De gemeente Winterswijk is hier een 
voorbeeld van. In vergelijking met Putten hebben zij een relatief streng bestemmingsplan. In 
het interview kwam ook duidelijk naar voren dat zij op enkele punten het bestemmingsplan 
best eens tegen het licht willen houden. In Putten ziet men hier minder reden toe. Vooral 
vanwege het relatief flexibele plan dat ze al hebben en de relatief kleinere wensen van de 
agrariërs. Door een niet al te grote maat toe te staan in het generiek beleid kunnen gemeen-
ten de regie in eigen handen houden. Maatwerk kan altijd worden geleverd. 
 
8.2 Beantwoording van de hoofdvraag 
 
Nu de deelvragen zijn beantwoord kan een antwoord worden geformuleerd op de 
hoofdvraag. Deze hoofdvraag uit paragraaf 1.4 luidt als volgt: 
 
Op welke manier is de primaire agrarische sector de afgelopen jaren verandert, wat zijn de 
wensen (met betrekking tot de ruimte) van de agrariërs binnen deze veranderende primaire 
agrarische sector en hoe moeten we daar mee omgaan als ruimtelijke ordening in met name 
bestemmingsplannen? 
 
Aanleiding voor het hele onderzoek vormde de toegenomen druk op de agrarische sector, 
waardoor deze sector aan grote veranderingen onderhevig is. Om als agrariër voor langere 
tijd het hoofd boven water te houden is het noodzakelijk een duidelijke keuze te maken 
richting de toekomst. Dit zorgt voor een heldere driedeling in ontwikkelingsrichtingen en in 
soorten agrariërs. De meeste agrariërs hebben besloten om in de toekomst in te zetten op 
schaalvergroting. Verder is er al langere tijd een trend te zien dat er ook veel agrariërs zijn 
die hun bedrijf beëindigen. Ten derde is er een groep agrariërs die het zoekt in de 
verbreding. De agrarische sector bestaat dus uit steeds minder (maar wel grotere) bedrijven 
die bovendien niet alleen meer agrarische activiteiten ontplooien. Uit de theorie (paragraaf 
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4.1) komt ook duidelijk naar voren dat deze veranderingen in de primaire agrarische sector 
voor een groot gedeelte hebben bijgedragen aan de verschuiving naar een postmodern 
platteland. Het platteland is verschoven van een productieruimte naar een consumptie- en 
beschermingsruimte.  
 
De b.o.c.-theorie uit paragraaf 4.2 liet duidelijk zien dat de keuze van een agrariër voor een 
ontwikkelingsrichting afhangt van zijn ondernemerskenmerken. In de theorie werd een 
verband gevonden tussen leeftijd en de keuze voor een bepaalde ontwikkelingsrichting en 
tussen bedrijfsomvang en de keuze voor een bepaalde ontwikkelingsrichting. Ook in het zelf 
uitgevoerde onderzoek in Winterswijk en Putten werd dit verband voor beide variabelen 
aangetoond. Oudere agrariërs bleken eerder te kiezen voor bedrijfsbeëindiging, terwijl 
jongere agrariërs eerder kiezen voor schaalvergroting. Bij bedrijfsomvang bleek dat grotere 
bedrijven eerder kiezen voor schaalvergroting, terwijl kleinere bedrijven eerder kiezen voor 
bedrijfsbeëindiging. Gemeenten kunnen op deze manier aan de hand van enkele kenmerken 
van agrariërs en hun bedrijven enigszins voorspellen welke richting het op zal gaan in hun 
buitengebied. 
 
De verwachting was dat de ontwikkelingen in de agrarische sector ervoor zouden zorgen dat 
agrariërs andere of grotere eisen gaan stellen aan de ruimte. Hun wensen ten aanzien van 
de ruimte veranderen mee met de hele primaire agrarische sector die verandert. Uit het zelf 
uitgevoerde onderzoek blijkt dit inderdaad het geval te zijn. Veel agrariërs hebben op een 
aantal terreinen wensen ten aanzien van de ruimte. Ze willen een maatvoering die op dit 
moment niet mogelijk is in veel bestemmingsplannen buitengebied. In paragraaf 8.1 is bij de 
beantwoording van deelvraag 3 reeds uiteengezet wat de belangrijkste wensen zijn.  
 
Uit het onderzoek naar de wensen van agrariërs kwam duidelijk naar voren dat de groep 
agrariërs die vaak meer wenst dan mogelijk is in het bestemmingsplan, geen homogene 
groep is. Ze vertonen dus niet dezelfde kenmerken wanneer het gaat om leeftijd, 
bedrijfsomvang of bouwvlak. Uit het onderzoek naar de wensen van agrariërs kan verder 
geconcludeerd worden dat het type gemeente deels van invloed is op welk terrein verbreders 
grote wensen hebben. Verbreders in recreatieve gemeenten hebben vooral grote wensen 
ten aanzien van de recreatieve nevenactiviteiten, terwijl verbreders in niet-recreatieve 
gemeenten vooral grote wensen hebben ten aanzien van de niet-recreatieve nevenacti-
viteiten. Een andere voorzichtige conclusie is dat het type beleid van gemeenten juist van 
invloed kan zijn op de grootte van de wensen van agrariërs in zijn algemeenheid. Uit dit 
onderzoek bleek dat agrariërs in een gemeente met een relatief flexibel bestemmingsplan 
minder grote wensen hebben dan agrariërs in een gemeente met een relatief streng 
bestemmingsplan.  
 
Daarnaast kwam in paragraaf 8.1 bij de beantwoording van deelvraag 4 duidelijk naar voren 
dat de wensen van agrariërs niet heel positief worden beoordeeld door provincie en 
gemeenten. Vier redenen werden genoemd waarom er als ruimtelijke ordening niet heel 
flexibel moet worden omgegaan met de verschillende wensen. Slotsom van dit onderzoek is 
dan ook dat agrariërs op veel terreinen wensen hebben ten aanzien van de ruimte. Agrariërs 
willen vaak groter en meer, maar om de genoemde redenen moet hier als ruimtelijke 
ordening op dit moment niet al te veel op worden ingegaan. Wel is het belangrijk dat er 
constant discussies blijven gevoerd worden over ruimte voor agrariërs en dat beleid frequent 
wordt geëvalueerd. Een bestemmingsplan voor 10 jaar is een lange periode waarin veel kan 
gebeuren. Zeker gezien in het licht van de snelheid waarmee veranderingen op dit moment 
plaatsvinden in de agrarische sector. Daarnaast is het zo dat de geïnterviewde personen 
duidelijk aangaven dat het in de toekomst (bij volgende planherzieningen) best wel eens 
nodig kan zijn de maatvoering in bestemmingsplannen aan te passen. 
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9. Slotbeschouwing 
 
In het buitengebied worden over het algemeen twee veranderingsprocessen onderscheiden. 
Het eerste proces is ‘de trek naar buiten’. Het gaat hier om urbanisatie en counter-
urbanisatie, waarbij mensen uit de stad in het buitengebied gaan wonen. Vaak wordt ook de 
toenemende belangstelling van natuurorganisaties, recreanten en toeristen gerekend bij 
deze trek naar buiten. Het tweede proces is de afnemende rol van de landbouw in het 
buitengebied. Enerzijds is er de integratie van de agrarische sector in de wijdere economie 
en anderzijds is er de afname van de werkgelegenheid in de agrarische sector en de 
afbrokkeling van de politieke macht van de landbouw. Deze veranderingen in het 
buitengebied worden in de literatuur ‘rurale herstructurering’ genoemd (Haartsen, 2002, p. 
13). 
 
Rurale herstructurering manifesteert zich in het buitengebied op twee manieren. Ten eerste 
zijn er veranderingen opgetreden in de functies die het buitengebied heeft. Het belang van 
bepaalde functies, zoals wonen, recreatie, natuur- en landschapsbehoud en natuurontwik-
keling is toegenomen en dat van de landbouw is afgenomen. Deze ‘nieuwe’ functies houden 
uiteraard verband met een andere activiteitenmix in het buitengebied. Daarnaast is ook de 
productiefunctie aan verandering onderhevig. Een voorbeeld is de land- en bosbouw. Dit 
wordt niet langer alleen gezien als producenten van voedsel en hout, maar ook als 
landschap of decor voor consumptieactiviteiten als wonen en recreatie. Het specifieke 
karakter van het buitengebied is economische handelswaar geworden. Dit slaat weer terug 
op het begin van dit hoofdstuk. De verandering in het aantal en de betekenis van de 
verschillende functies in het buitengebied betekent dat de consumptie van het buitengebied 
belangrijker is geworden, terwijl de productie van het buitengebied minder belangrijk is 
geworden (Haartsen, 2002, p. 14). 
 
Het tweede punt heeft veel te maken met het eerste. In het buitengebied is namelijk het 
aantal actoren en hun diversiteit toegenomen. Het gaat dan zowel om actoren die zich 
permanent in het buitengebied hebben gevestigd, zoals nieuwe bewoners, als om actoren 
die tijdelijk gebruik maken van het buitengebied, zoals toeristen en recreanten. Bovendien 
kunnen sommige actoren van lokale oorsprong zijn, terwijl sommige niet lokaal gevestigd 
zijn. Zij kunnen toch zeggenschap over het buitengebied hebben toegeëigend, zoals 
natuurorganisaties en overheidslichamen. De ruimte in het buitengebied wordt bestreden 
door deze groep heterogene actoren. Dit alles heeft tevens geleid tot nieuwe machtsrelaties 
in het buitengebied. De macht is verschoven. Vroeger was het buitengebied uiteraard het 
domein van de agrariërs. Nu is er een steeds bredere groep mensen bij betrokken geraakt. 
Het buitengebied is geïntegreerd in de samenleving. Samenvattend is dus te zien dat er 
meer en meer diverse actoren bij het buitengebied betrokken zijn en dat de 
machtsverhoudingen in het buitengebied zijn veranderd (Haartsen, 2002, p. 14, 127). 
 
Voor de ruimtelijke ordening betekent dit dat er sprake is van een steeds complexere 
werkelijkheid als het gaat over het buitengebied. Meer actoren betekent namelijk ook meer 
belangen waarmee rekening dient te worden gehouden. Dat er in het buitengebied meer 
belangen spelen is bijvoorbeeld ook terug te zien in de bredere discussie of en in hoeverre 
het groene buitengebied wel of niet moet worden behouden of teruggebracht. Bij een 
gevoelig onderwerp zoals ‘bedrijventerreinen in of aan de rand van een buitengebied’ zijn er 
gelijk felle discussies tussen voor- en tegenstanders.  
 
Specifiek voor de landbouw betekent meer belangen dat er door de ruimtelijke ordening niet 
altijd aan de wensen van agrariërs tegemoet kan worden gekomen. In deze scriptie werd dit 
ook als één van de redenen aangedragen. Aan de wensen van schaalvergroters kan in 
bepaalde gebieden niet altijd tegemoet worden gekomen, omdat er bijvoorbeeld ook 
belangen zijn die het landschap juist kleinschalig willen houden. Voor recreanten kan in 
sommige gebieden een kleinschalig landschap aantrekkelijk zijn en ook natuurorganisaties 
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zullen zich inzetten voor een kleinschalig landschap. Ook aan de wensen van verbreders kan 
niet altijd tegemoet worden gekomen omdat er meerdere belangen zijn. Wanneer dit wel 
wordt gedaan groeien agrarische bedrijven soms uit tot (grote) recreatiebedrijven. Dit kan 
dan weer conflicteren met het belang van burgers in het buitengebied die er eventueel 
overlast van kunnen ondervinden. Ook kan het tegenover het belang van natuur staan. Het is 
mogelijk dat dergelijke ontwikkelingen de natuur schaden in het buitengebied, wanneer 
gedacht wordt aan de ruimte die het in beslag neemt of het aantal verkeersbewegingen dat 
toeneemt. 
 
Het is dus goed dat er op dit moment niet al te veel tegemoet wordt gekomen aan de wensen 
van agrariërs. Dit om de genoemde redenen in deze scriptie. Gemeenten hebben zo meer 
grip op hun buitengebied en er ontstaan geen enorme bedrijven die ze vaak niet in hun 
buitengebied willen hebben. Aan de andere kant zijn deze megabedrijven hoogstwaar-
schijnlijk wel de toekomst, maar dan niet verspreid over een heel buitengebied. Een kennis-
instituut als Alterra is al druk bezig na te denken over bijvoorbeeld concepten voor 
agroparken. Zo kunnen deze enorme bedrijven geclusterd worden. Bij afwegingen in het 
buitengebied is het wel belangrijk dat het agrarisch belang hoog genoteerd staat. Het zijn ten 
slotte voor een groot deel de agrariërs die het prachtige buitengebied in Nederland in stand 
houden.  
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11. Bijlagen 
 
A: Enquête 
 

 
 
 
 

 
 
 
 Enquêtenummer: …………… 

Datum: …….……… 
Gemeente: Winterswijk/Putten 
Tel. Nummer: ………………….. 
(Voor eventueel winnen VVV-bon) 

 
Ruimtelijke wensen van agrariërs 
 
Deze enquête is gemaakt in het kader van mijn afstudeeronderzoek van de opleiding 
Planologie aan de Universiteit Utrecht. Het afstudeeronderzoek gaat over de ruimtelijke 
wensen van agrariërs binnen een veranderende agrarische sector. De sector is aan grote 
veranderingen onderhevig en dit leidt er toe dat u, als agrariër, misschien ook andere wensen 
krijgt ten aanzien van uw gronden en opstallen. Deze wensen zijn niet altijd goed bekend bij 
de beleidsmakers. Het doel van de enquête is om te achterhalen wat deze wensen zijn. Een 
beter beeld van de wensen van agrariërs is van groot belang om in structuurvisies en 
bestemmingsplannen tot beleid op maat te kunnen komen. 
 
De individuele enquêtes zijn anoniem en strikt bedoeld voor het afstudeeronderzoek en 
worden dus niet gebruikt voor eventueel andere doeleinden. De aangeschrevenen zijn aselect 
uitgekozen en de enquête heeft geen relatie met eventueel lopende planvormingstrajecten. De 
verwerkte resultaten van alle enquêtes bij elkaar kunnen wel aan gemeenten en/of 
adviesbureaus kenbaar worden gemaakt. 
 
De enquête bestaat uit meerkeuze en open vragen en duurt ongeveer 10 minuten. U vult 
namelijk uiteindelijk slechts een deel van de enquête in.  Bij meerkeuzevragen vult u het 
vakje in voor het antwoord dat op u van toepassing is. Bij ‘ja/nee-vragen’ kruist u door wat 
niet van toepassing is. Probeert u zoveel mogelijk in te vullen, ook als u niet geheel zeker 
bent. Geen enkel antwoord is goed of fout, het gaat ten slotte om uw mening en wensen. 
Onder de inzenders wordt een VVV-bon verloot van 25 euro. U kunt de enquête terug sturen 
in de bijgevoegde envelop. Graag uiterlijk 18 juli. De retourenvelop is al voldoende 
gefrankeerd! 
 
Alvast hartelijk bedankt voor het invullen van de enquête! U zou mij er een groot plezier mee 
doen. 
 
Corstian Hanse 
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Algemene vragen 
 
1. Leeftijd: ……………. 
 
2. Wat is uw hoogst genoten (en afgeronde opleiding)? 

o Lagere school 
o Voorbereidend Beroepsonderwijs (Bijvoorbeeld MAVO) 
o Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (Bijvoorbeeld HBS of VWO) 
o Lagere Vakopleiding (Bijvoorbeeld LTS) 
o Middelbaar Beroeps Onderwijs 
o HBO, WO 
o Anders, nl. ……………. 

 
3. Wat is de hoofdtak van uw bedrijf? 

o Akkerbouw 
o Veehouderij 
o Gemengd bedrijf 
o Anders, nl. ……………. 

 
4. Wat is de totale bedrijfsomvang? 

Grond/erf:  
……………. hectare (erf en landbouwgronden samen) 
 
……………. NGE (indien u dit bij benadering weet) 

 
5. Welke bestemming heeft uw bedrijf in het bestemmingsplan? 

………………………………………………………… 
 
6. Welke oppervlakte heeft uw bouwvlak? 

……………. hectare 
 
7. Zijn er nevenactiviteiten op uw bedrijf toegestaan? 

o Ja 
o Nee 
 

8a.  Biedt het huidige bestemmingsplan voldoende ruimte voor de door u gewenste 
bedrijfsvoering? 

o Ja (indien aangekruist, ga direct door naar vraag 9) 
o Nee 

 
8b.  Op welke punten (bijvoorbeeld ten aanzien van aanlegvergunningen, flexibiliteit of 

bescherming agrarische belangen) biedt het huidige bestemmingsplan volgens u onvoldoende 
ruimte? 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

 
9. Hoe beoordeelt u de ruimtelijke uitbreidingsmogelijkheden van uw bedrijf? 

o Geen ruimtelijke uitbreidingsmogelijkheden 
o Weinig ruimtelijke uitbreidingsmogelijkheden 
o Voldoende ruimtelijke uitbreidingsmogelijkheden 
o Veel ruimtelijke uitbreidingsmogelijkheden 



 97

10. Welke van de onderstaande 3 ontwikkelingsrichtingen typeert het beste de 
ontwikkelingsrichting van uw bedrijf (voor ongeveer de komende 10 jaar)? 
(Kies slechts één antwoord) 

o Schaalvergroting ----> indien aangekruist, vul alleen het blok met vragen over 
‘schaalvergroting’ nog in. De overige twee blokken met vragen (‘verbreding’ en ‘afbouwen’) 
hoeft u niet in te vullen 

o Verbreding (ook inkomsten uit nevenactiviteiten, zoals minicamping, verkoop aan huis, 
zorgboerderij etc.) ----> indien aangekruist, vul alleen het blok met vragen over ‘verbreding’ 
nog in. De overige twee blokken met vragen (‘schaalvergroting’ en ‘afbouwen’) hoeft u niet in 
te vullen 

o Afbouwen van het bedrijf ----> indien aangekruist, vul alleen het blok met vragen over 
‘afbouwen’ nog in. De overige twee blokken met vragen (‘schaalvergroting’ en ‘verbreding’ 
hoeft u niet in te vullen 

 
Schaalvergroting  (vragen alleen invullen indien u bij vraag 10 ‘schaalvergroting’ heeft ingevuld) 
 
11. Welke grootte acht u minimaal nodig voor uw bouwvlak? 

o Minder dan 1 hectare 
o 1 hectare 
o 1,5 hectare 
o 2 hectare 
o 2,5 hectare 
o 3 hectare 
o Meer dan 3 hectare 

 
12. Welke hoogte acht u minimaal nodig voor de goothoogte van bedrijfsgebouwen? 

o Minder dan 6 meter 
o 6 meter 
o 7 meter 
o 8 meter 
o Meer dan 8 meter 

 
13. Welke hoogte acht u minimaal nodig voor de bouwhoogte van bedrijfsgebouwen? 

o Minder dan 10 meter 
o 10 meter 
o 12 meter 
o 14 meter 
o Meer dan 14 meter 

 
Verbreding  (vragen alleen invullen indien u bij vraag 10 ‘verbreding’ heeft ingevuld) 

  
14. Welke grootte acht u minimaal nodig voor uw bouwvlak? 

o Minder dan 1 hectare 
o 1 hectare 
o 1,5 hectare 
o 2 hectare 
o 2,5 hectare 
o 3 hectare 
o Meer dan 3 hectare 

 
15a. Komen er op dit moment niet-recreatieve nevenactiviteiten voor op uw bedrijf of bent u van 

plan deze in de komende 10 jaar te beginnen? 
o Ja 
o Nee (indien aangekruist, ga direct door naar vraag 16) 
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15b. Welke niet-recreatieve nevenactiviteiten zijn dit? (meerdere antwoorden mogelijk) 
o Opslag 
o Verkoop aan huis 
o Zorg 
o Transport 
o Anders, nl. ……………. 

 
15c. Welke oppervlakte wenst u voor de niet-recreatieve nevenactiviteiten? 

o Minder dan 200 m2 
o 200 - 400 m2 
o 400 - 600 m2 
o 600 - 800 m2 
o Meer dan 800 m2 

 
16a. Komt er op dit moment een bed & breakfastvoorziening voor op uw bedrijf of bent u van plan 

deze in de komende 10 jaar te beginnen? 
o Ja 
o Nee (indien aangekruist, ga direct door naar vraag 17) 

 
16b. Welk aantal slaapverblijven wenst u voor de bed & breakfastvoorziening? 

o Minder dan 5 slaapverblijven 
o 5 - 6 slaapverblijven 
o Meer dan 6 slaapverblijven 

 
16c. Welke oppervlakte wenst u per slaapverblijf? 

o Minder dan 35 m2 
o 35 - 40 m2 
o Meer dan 40 m2 

 
17. Komt er op dit moment een kleinschalig kampeerterrein (minicamping) voor op uw bedrijf of 

bent u van plan deze in de komende 10 jaar te realiseren? 
o Ja 
o Nee (indien aangekruist, ga direct door naar vraag 18) 

 
18a. Komen er op dit moment recreatiewoningen of appartementen voor op uw bedrijf of bent u 

van plan deze in de komende 10 jaar te realiseren? 
o Ja 
o Nee (indien aangekruist, ga direct door naar vraag 19) 

 
18b. Welk aantal recreatiewoningen of appartementen wenst u? 

o Minder dan 4 recreatiewoningen of appartementen 
o 4 - 5 recreatiewoningen of appartementen 
o Meer dan 5 recreatiewoningen of appartementen 

 
18c. Welke oppervlakte wenst u per recreatiewoning of appartement? 

o Minder dan 75 m2 
o 75 - 125 m2 
o 125 - 175m2 
o Meer dan 175 m2 

 

19a. Komt er op dit moment groepsaccommodatie voor op uw bedrijf of bent u van plan deze in de 
komende 10 jaar te realiseren? 

o Ja 
o Nee (indien aangekruist, ga direct door naar vraag 20) 
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19b. Welke oppervlakte wenst u voor de groepsaccommodatie? 
o Minder dan 300 m2 
o 300 - 450 m2 
o 450 - 600 m2 
o 600 - 800 m2 
o Meer dan 800 m2 

 
20a. Komen er op dit moment trekkershutten voor op uw bedrijf of bent u van plan deze in de 

komende 10 jaar te realiseren? 
o Ja 
o Nee (indien aangekruist, ga direct door naar vraag 21) 

 
20b. Welk aantal trekkershutten wenst u? 

o Minder dan 3 trekkershutten 
o 3 - 5 trekkershutten 
o Meer dan 5 trekkershutten 

 

21a.  Komt er op dit moment een kleinschalige terrasvoorziening (boerderijterras) voor op uw 
bedrijf of bent u van plan deze in de komende 10 jaar te realiseren? 

o Ja 
o Nee (indien aangekruist, ga direct door naar vraag 22) 

 
21b. Welke oppervlakte (wat betreft bebouwing) wenst u voor de kleinschalige terrasvoorziening? 

o Minder dan 220 m2 
o 220 - 250 m2 
o Meer dan 250 m2 

 
22a. Komt er op dit moment kleinschalige extensieve dagrecreatie (bijvoorbeeld voorzieningen ten 

behoeve van wandel – en fietsrecreatie, picknickplaatsen of theetuin) voor op uw bedrijf of 
bent u van plan deze in de komende 10 jaar te realiseren? 

o Ja 
o Nee (indien aangekruist, u bent aan het einde van de enquête) 

 
22b. Welke oppervlakte (wat betreft bebouwing) wenst u voor de kleinschalige extensieve 

dagrecreatie? 
o Minder dan 400 m2 
o 400 - 450 m2 
o Meer dan 450 m2 

 

Afbouwen  (vragen alleen invullen indien u bij vraag 10 ‘afbouwen van het bedrijf’ heeft ingevuld) 

 
23. Wat zijn uw plannen/wensen nadat u uw bedrijf heeft afgebouwd? 

o Handhaven bestaande situatie na afbouwen bedrijf 
o Omschakelen naar wonen met gebruik sloopregeling 
o Omschakelen naar werken met hergebruik agrarische bedrijfsgebouwen (niet-agrarisch) 
o Verkoop bedrijfslocatie 
o Weet (nog) niet 
o Anders, nl. ……………………….. 

 
 
Bedankt voor het invullen van deze enquête! Voor vragen, opmerkingen of de resultaten van het onderzoek, kunt 
u mailen naar corstianhan@hotmail.com  
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B: Topiclist interviews gemeenten 
 
� Algemeen gedeelte 
 
• Toekomst agrarische sector in Putten 
 
• Flexibiliteit huidige bestemmingsplan 
 
� Onderwerpen uit de enquête langslopen aan de hand v an drie vragen 
 
1. Wat vindt u van de resultaten? 
2. Merkt u dezelfde wensen in de praktijk? 
3. Hoe vindt u dat met die wensen moet worden omgegaan in het bestemmingsplan?  
 
• Bouwvlak schaalvergroters 
 
• Goothoogte van bedrijfsgebouwen 
 
• Bouwhoogte van bedrijfsgebouwen 
 
• Bouwvlak verbreders 
 
• Niet-recreatieve nevenactiviteiten 
 
• Bed & breakfastvoorziening 
 
• Recreatiewoningen en appartementen 
 
• Groepsaccommodatie 
 
• Wensen stoppers 
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C: Topiclist interview provincie 
 
� Algemeen gedeelte 
 
• Toekomst agrarische sector in de provincie Gelderland 
 
• Flexibiliteit huidige bestemmingsplannen van gemeenten 
 
• Invloed van het provinciaal beleid op het bestemmingsplan 
 
� Onderwerpen uit de enquête langslopen aan de hand v an drie vragen 
 
1. Wat vindt u van de resultaten? 
2. Merkt u dezelfde wensen in de praktijk? 
3. Hoe vindt u dat gemeenten met die wensen moeten omgaan in het bestemmings-

plan? 
 
• Bouwvlak schaalvergroters 
 
• Goothoogte van bedrijfsgebouwen/ Bouwhoogte van bedrijfsgebouwen 
 
• Zorg 
 
• Wensen nevenactiviteiten 
 
• Wensen stoppers 
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D: Advies 
 
In deze bijlage wordt een advies gegeven over welke maatvoering de gemeenten op dit 
moment het beste kunnen aanhouden in het bestemmingsplan buitengebied. Dit alles 
gebaseerd op de resultaten uit de enquête en de antwoorden uit de interviews op de vraag 
hoe er met die wensen moet worden omgegaan in bestemmingsplannen.  
 
Voor het bouwvlak van agrarische bedrijven lijkt een wijzigingsbevoegdheid naar maximaal 
1,5 hectare voorlopig voldoende bestemmingsplannen. De meeste bedrijven hebben 
aangegeven niet meer nodig te hebben dan die 1,5 hectare. Als zij hun huidige bouwvlak te 
klein vinden kunnen zij het dus met deze wijzigingsbevoegdheid laten vergroten. Bovendien 
werd in de interviews met de gemeenten duidelijk dat er maar weinig agrariërs zijn die 
daadwerkelijk meer dan 1,5 hectare bouwvlak nodig hebben. De strekking van hun 
antwoorden was tevens dat agrariërs vaak te veel invullen in een dergelijke enquête, terwijl 
ze dat in de praktijk niet nodig blijken te hebben. Alleen de provincie gaf aan dat 
ondernemers in het veld 1,5 hectare soms al te weinig vinden. Maar tegelijkertijd gaven ze 
hierbij aan dat deze maat op korte termijn niet wordt opgehoogd. Dit vooral vanwege 
landschappelijke belangen. 
 
De goothoogte van bedrijfsgebouwen leverde in de enquête niet hele grote wensen op. Een 
goothoogte van 6 á 6,5 meter bij recht en van 7 meter of iets meer dan 7 meter met een 
ontheffing lijkt dan ook een goede maat voor in bestemmingsplannen. Verreweg de meeste 
agrariërs zijn gezien de resultaten van de enquête tevreden met een dergelijke maat. De 
gemeenten gaven in de interviews aan dat de huidige toegestane goothoogte in de praktijk 
weinig problemen oplevert. Ook de provincie vindt dat aan de beperkte wens voor hogere 
hoogten niet moet worden toegegeven. Bij de bouwhoogte van bedrijfsgebouwen viel in de 
enquête op dat veel agrariërs een bouwhoogte wensen van 12 meter. In bestemmings-
plannen lijkt het dan ook een goede zaak als ongeveer 10 meter bij recht wordt toegestaan 
en 12 meter met een ontheffing. In redelijk wat bestemmingsplannen is dit al het geval en 
volgens de enquête kunnen bijna alle agrariërs zich hierin vinden. Ook wat betreft de 
bouwhoogte ondervinden gemeenten in de praktijk weinig problemen en ook hier vindt de 
provincie dat gemeenten niet moeten toegeven aan de wens van een kleine groep voor een 
hogere bouwhoogte. 
 
Voor de niet-recreatieve nevenactiviteiten is het lastig om een advies te geven over welke 
oppervlakte moet worden toegestaan. Binnen de niet-recreatieve nevenactiviteiten zijn 
namelijk verschillende categorieën te onderscheiden, waarvoor ook weer verschillende 
oppervlakten kunnen worden toegestaan. Verder onderzoek is nodig om voor deze 
categorieën een oppervlakte te bepalen. Wel is duidelijk dat voor de categorie ‘zorg’ een 
relatief grotere oppervlakte moet worden toegestaan. Er kan dan bijvoorbeeld gedacht 
worden aan 500m2 met in sommige gebieden een uitschieter naar 750m2. Gemeenten 
kunnen op dit moment goed uit de voeten met deze maat en benadrukken steeds dat het om 
een nevenactiviteit gaat. De provincie benadrukt juist dat het meer gaat om kwaliteit dan om 
kwantiteit. 
 
In de enquête waren er veel wensen ten aanzien van het aantal slaapverblijven voor een bed 
& breakfastvoorziening. Toch lijkt een maximum van vier slaapverblijven voorlopig een 
voldoende grote maat. Ook hier geldt weer dat gemeenten vinden dat het een nevenactiviteit 
moet blijven en dat anders landschappelijke belangen in het geding komen. Wel moet 
gezegd worden dat sommige gemeenten iets flexibeler zijn. Putten staat bijvoorbeeld zes 
slaapverblijven toe, maar dit is wel een uitzondering. Ten aanzien van de oppervlakte die 
wordt toegestaan voor een slaapverblijf lijkt het wenselijk dat gemeenten deze naar 
aanleiding van de resultaten uit de enquête goed tegen het licht houden. Het gaat dan om 
gemeenten waar 30m2 per slaapverblijf is toegestaan. Een kleine vergroting van deze 
oppervlakte zou wellicht op zijn plaats zijn. In Putten wordt bijvoorbeeld een behoorlijk 
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grotere oppervlakte toegestaan per slaapverblijf. Ook ten aanzien van het aantal 
recreatiewoningen en appartementen bestonden er wensen in de enquête. Toch lijkt ook hier 
een maximum van drie recreatiewoningen voorlopig een voldoende grote maat. Het 
argument van gemeenten is dat agrariërs snel te veel invullen, terwijl deze nevenactiviteit 
niet op hele grote schaal voorkomt. Ook hier is Putten weer een uitzondering met een iets 
flexibelere regeling. Voor de oppervlakte per recreatiewoning lijkt, uitgaande van het 
maximum van drie, een oppervlakte van ongeveer 150m2 ruim voldoende. Uit de enquête 
bleek ook dat alle agrariërs zich hierin kunnen vinden.  
 
Groepsaccommodaties worden niet door elke gemeente toegestaan in het generiek beleid. 
Als gemeenten besluiten om dit wel toe te staan is een oppervlakte van rond de 350m2 aan 
te bevelen. Het moet allemaal plaatsvinden in de bestaande bebouwing en gemeenten 
vinden ook hier dat het wel een nevenactiviteit moet blijven. Meer dan 60% van de agrariërs 
is, volgens de resultaten uit de enquête, tevreden met deze maat. Degene die toch een 
grotere oppervlakte nodig achten kunnen dit doen via de eerder beschreven planwijziging in 
paragraaf 7.4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


