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Investeringsagenda en visie voor de agrarische sector  
 

Eindrapportage van een landbouwonderzoek in het stroomgebied van de Baakse Beek–Veengoot (deel 
van Gelderse Achterhoek). Het onderzoek maakt deel uit van het gebiedsproces dat onder leiding van 
het Waterschap Rijn en IJssel vormgegeven wordt.  Het landbouwonderzoek vond plaats in 2009 met 
ondersteuning van een agrarische klankbordgroep. 
 
De inhoud van deze rapportage is tot stand gekomen op basis van de informatie die door ongeveer 350 
agrarische ondernemers, klankbordgroep en landbouwdeskundigen naar voren is gebracht. Ondanks 
dat er een grote groep belanghebbende bij betrokken is geweest en er met veel partijen contact gezocht 
is, is de investeringsagenda niet volledig. Met name waar het de kaarten in bijlage 3 betreft gaat het om 
een eerste inventarisatie. In het veld zullen er nog agrarische ondernemers zijn die niet deelgenomen 
hebben aan de bijeenkomsten en derhalve hun investeringswensen niet naar voren gebracht hebben. 
Hier dient tijdens het verdere gebiedsproces en de verdere uitwerking per deelgebed rekening mee 
gehouden worden. 
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1. Inleiding 

De agrarische sector gaat door zwaar weer. De marktomstandigheden voor een breed scala aan 
agrarische producten staan onder druk en vanuit de samenleving worden steeds hogere eisen gesteld 
met betrekking tot duurzame en diervriendelijke productie. Deze aspecten worden tot op heden nog niet 
vertaald in hogere productprijzen, terwijl het wel tot hogere kosten op het agrarische bedrijf leidt. In het 
gebied van de Baakse Beek - Veengoot, zie kaartje bijlage 1, krijgen agrarische ondernemers de 
komende 10 tot 15 jaar bovendien te maken met een aantal ruimtelijke ontwikkelingen op het gebied 
van water, natuur en landschap. Deze functies vragen om fysieke ruimte en om een hoge 
milieukwaliteit. In een aantal gevallen staan de plannen van deze niet-landbouw functies op gespannen 
voet met randvoorwaarden die noodzakelijk zijn voor een economisch verantwoorde en doelmatige 
agrarische bedrijfsvoering. Tegelijkertijd draagt de agrarische sector ook veel bij aan functies zoals 
water, natuur en landschap en is ze in de Achterhoek van grote sociaal-maatschappelijke waarde. 
 
In het gebied van de Baakse 
Beek-Veengoot is onder 
leiding van het waterschap 
Rijn en IJssel een integraal 
gebiedsproces van start 
gegaan. In dit 
gebiedsproces zullen 
keuzes gemaakt worden 
over de toekomstige 
inrichting van het gebied en 
de wijze waarop dit 
gerealiseerd gaat worden. 
Om tot een evenwichtige 
afweging te komen over hoe 
en waar doelstellingen 
gerealiseerd gaan worden is 
het van groot belang dat er 
een actueel beeld is van de 
wensen/doelstellingen per functie/sector. De LTO-afdeling in het gebied heeft dit voor de agrarische 
sector opgepakt. Zij heeft samen met het Waterschap Rijn en IJssel het initiatief genomen tot het 
opstellen van een investeringsagenda. De belangrijkste punten uit deze investeringsagenda voor de 
landbouw zijn te vinden in dit rapport.  
 
De investeringsagenda is tot stand gekomen in overleg met een belangrijk deel van de agrarische 
ondernemers in het gebied. Tijdens een 7-tal bijeenkomsten, waarbij gezamenlijk meer dan 350 
agrariërs aanwezig waren, is uitvoerig gesproken over noodzakelijke investeringen in het gebied. Het 
betreft daarbij zaken die van wezenlijk belang zijn voor het goed functioneren van de agrarische 
bedrijven en het behoud van ontwikkelingsperspectief. De focus lag met name op zaken die te maken 
hebben met de inrichting van het gebied of zaken die regionaal opgepakt kunnen worden. Daarnaast is 
er bij het opstellen van de investeringsagenda actief meegedacht door een groep van 8 agrarische 
ondernemers (klankbordgroep). Zij hebben op basis van hun bedrijfs- en gebiedskennis de 
aanbevelingen verder aangescherpt en van prioriteiten voorzien. Het opstellen van de 
investeringsagenda is door Projecten LTO Noord verzorgd met ondersteuning van Dienst Landelijk 
Gebied (DLG). 
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2. Agrarische structuurontwikkeling 1998-2006 

De agrarische sector in het stroomgebied van de Baakse Beek - Veengoot is een bedrijfstak die 
constant in beweging is. Meer dan 1.000 agrarische bedrijven verdienen er hun inkomen. Daarnaast zijn 
er ook behoorlijk wat bedrijven in het gebied aanwezig die ondersteunend zijn aan het boerenbedrijf of 
die agrarische producten verwerken/verhandelen (agrobusiness). Op de primaire bedrijven worden 
dagelijks keuzes gemaakt met betrekking tot het telen van gewassen en/of het houden van dieren. 
Echter er worden ook keuzes gemaakt over strategische bedrijfsbeslissingen die bijvoorbeeld te maken 
hebben met zaken zoals: investeringen op de lange termijn, bedrijfsoverdracht, neventakken, 
nieuwbouw, innovatie of beëindiging. De keuzes die op deze individuele bedrijven plaatsvinden hebben 
een effect op de ontwikkeling van de agrarische structuur in het gebied. Als onderdeel van de 
investeringsagenda is gekeken naar de (autonome) trends in de primaire agrarische sector in de 
periode 1998 tot 2006, uitgaande van gegevens die gebaseerd zijn op de meitelling. 
 
Aantal en type bedrijven 
Gebleken is dat in acht jaar tijd het aantal bedrijven is afgenomen van 1.425 naar 1.066 (25,2%). Dit 
komt overeen met een jaarlijkse afname van 3,1% (ongeveer 45 bedrijven per jaar). In die periode is het 
areaal landbouwgrond verhoogd van 19.412 ha naar 19.602 ha. Dit betekent dat de bedrijven in staat 
zijn geweest, mede onder invloed van de mestwetgeving, om nog een beperkt areaal aan ‘losse’ grond 
aan zich te binden. Bovendien blijkt hieruit dat de gestopte bedrijven waarschijnlijk nagenoeg al hun 
agrarische cultuurgrond overgedragen hebben (in de vorm van pacht of verkoop) aan de bedrijven die 
doorgegaan zijn. Het gemiddelde bedrijfsoppervlakte is in die periode van 8 jaar gestegen van 13,6 ha 
naar 18,4 ha. Dat is een jaarlijkse stijging van het gemiddelde bedrijfsareaal van 4,4%. 
 
In de analyse is ook gekeken naar de ontwikkeling van het aantal bedrijven voor 10 verschillende 
bedrijfstypen. In grafiek 1 zijn de resultaten van deze analyse te vinden.  
  
Grafiek 1.  Ontwikkeling van het aantal bedrijven per bedrijfstype. 

 
 
Uit grafiek 1 blijkt dat er in de intensieve veehouderij een versnelde specialisatie en schaalvergroting 
heeft plaatsgevonden. Een behoorlijke groep van de combinatie- en melkveebedrijven hebben het 
melkquotum verkocht en vallen nu onder de ‘overige graasdierbedrijven’. 
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Economische omvang 
Naast de ontwikkeling per bedrijfstype kan ook gekeken worden naar de ontwikkeling in economische 
grootte. De klassenindeling die gebruikt wordt, is gebaseerd op de Nederlandse grootte-eenheid (Nge). 
Eén Nge staat voor een bruto saldo van ca. 1.400 euro per jaar.  
 
Grafiek 2.  Afname van het aantal bedrijven per Nge-klasse 

 
 
Opvallend is dat in alle Nge-klassen het aantal bedrijven is afgenomen. Met name in de midden-klassen 
van 20 tot 100 Nge ligt het afname percentage boven de 30%. Hier geldt overigens dat bedrijven door 
groei naar een hogere Nge-klasse kunnen doorstromen, of door het afbouwen van het bedrijf in een 
lagere klasse terecht kunnen komen. Het is belangrijk te weten dat de Nge-norm periodiek bijgesteld 
wordt. Door de relatief lage marges op de agrarische producten is de Nge-norm bijgesteld (er zijn nu 
meer dieren of hectaren nodig om hetzelfde bruto saldo (1.400 euro) te verkrijgen). Deze 
klassenindeling geeft alleen informatie over het agrarische inkomen en niet over inkomsten uit 
neventakken of uit arbeid buiten het bedrijf of van bedrijven uit de agribusiness. 
 
Diersoorten en dieraantallen 
Een belangrijke bron van inkomsten op agrarische bedrijven is het vee. Op gebiedsniveau is de 
ontwikkeling van het aantal landbouwhuisdieren in beeld gebracht. In onderstaande grafiek is te zien dat 
met name het aantal varkens met meer dan 1/3 is afgenomen. Het aantal schapen/geiten is fors 
gegroeid. 
 
Grafiek 3. Procentuele verandering in het aantal dieren per diertype 
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Naar verwachting is het melkquotum redelijk constant gebleven, echter dit wordt ‘vol gemolken’ met 
10% minder melkkoeien. Opmerkelijk is de toename van het aantal geiten. Dit wordt verklaard doordat 
een aantal bedrijven geiten is gaan houden voor de melkproductie. Door een afname van de 
belangrijkste diersoorten (runderen en varkens) is de hoeveelheid dierlijke mest in het gebied ook sterk 
afgenomen. Aangezien de oppervlakte cultuurgrond ongeveer gelijk gebleven is, is het 
landbouwsysteem qua dierenaantallen en mestproductie behoorlijk extensiever geworden. 
 
In 2004 is in de meitelling informatie verzameld over de verkaveling van het gebied. Daaruit blijkt dat 
bedrijven gemiddeld 6,3 kavels per bedrijf hebben. De gemiddelde huiskavel heeft een grootte van 6,9 
hectare. De veldkavels hebben een gezamenlijke omvang van ca. 11,5 hectare. Voor het gehele gebied 
geldt dat 38% van de grond aan huis ligt en dat 62% uit veldkavels bestaat. Het gaat hier om gegevens 
van alle bedrijfstypen gezamenlijk. Voor melkveebedrijven liggen deze getallen behoorlijk anders. Zij 
hebben gemiddeld 14,1 hectare bij huis liggen en 17,5 hectare aan veldkavels. Vanwege hun omvang 
hebben zij verhoudingsgewijs ook meer veldkavels. 
 
Leeftijdsopbouw  
Tenslotte is gekeken naar de leeftijd van de ondernemers. In grafiek 4 is te zien hoe de verdeling van 
het aantal ondernemers is over de verschillende leeftijdsklassen. 
 
Grafiek 4.  Percentage van ondernemers per leeftijdsklasse. 

 
 
Met betrekking tot de ontwikkeling van het aantal bedrijven in de komende 15 jaar is het met name 
belangrijk om naar de groep bedrijven te kijken met een bedrijfshoofd van ouder dan 60 jaar. In totaal 
zijn er 372 bedrijven (ongeveer 35%) met een bedrijfshoofd ouder dan 60 jaar. Op een groot aantal van 
deze bedrijven zal de komende jaren het vraagstuk van de bedrijfsovername gaan spelen. Uit 
historische gegevens blijkt dat men op de economisch kleinere bedrijven eerder kiest om het agrarische 
bedrijf te beëindigen en/of om andere plattelandsactiviteiten te gaan ontwikkelen. 
 
Grondmobiliteit 
In de afgelopen jaren was de grondmobiliteit (via verkoop) ongeveer 200 hectare op jaarbasis. 
Gedurende die periode stopten ongeveer 45 bedrijven per jaar, dat komt overeen met ongeveer 4,5 
hectare aan verkochte grond per stoppend bedrijf. Het is niet bekend hoeveel grond van stoppende 
bedrijven in die periode verpacht is en of het percentage pacht toegenomen is. Over het algemeen blijft 
het percentage bedrijven dat stopt over langere periode redelijk constant. Dat zou de komende jaren 
betekenen dat tussen de 30 en 35 bedrijven per jaar stoppen. Deze bedrijven zijn gemiddeld genomen 
beduidend groter dan in de periode 1998-2006, waardoor verwacht mag worden dat de grondmobiliteit 
minimaal op hetzelfde peil zal blijven, dan wel enigszins zal groeien. 
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Verbreding/multifunctionele landbouw 

Uit cijfers van het Landbouw Economisch Instituut (LEI) blijkt dat Gelderland de provincie is met het 
grootste aandeel multifunctionele landbouw. Jaarlijks vindt er bijna 40 miljoen aan (multifunctionele) 
omzet plaats op de agrarische bedrijven in Gelderland. In de Achterhoek, met name in gemeente 
Bronckhorst en Lochem, komt veel verbrede/multifunctionele landbouw voor. In grafiek 5 is te zien wat 
de bijdrage van natuurbeheer, (huis)verkoop, verwerking, toerisme en zorg per gemeente aan verbrede 
landbouw is. 
 
Grafiek 5  Samenstelling multifunctionele landbouw per gemeente in 2007 

 
 
Voor geheel Gelderland is voor 2007 het percentage bedrijven dat officieel aan activiteiten voor 
multifunctionele landbouw doet door het LEI in beeld gebracht. Dat geeft het volgende overzicht: 
  
Tabel 1  Percentage van de agrarische bedrijven met een verbrede tak. 

Type verbrede activiteit Percentage van het totaal aantal bedrijven 

Zorgboerderijen  0,8% 

(Huis)verkoop 3,6% 

Verwerking 0,7% 

Natuurbeheer 6,2% 

Recreatie 3,1% 

 
Omdat er op bedrijven meerdere verbrede activiteiten kunnen plaatsvinden kunnen de percentages niet 
opgeteld worden. Gemiddeld wordt per activiteit bijna € 21.000 aan omzet gerealiseerd. Hiermee levert 
verbrede landbouw een belangrijk bijdrage aan het inkomen van deze bedrijfven. 
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3. Ondernemers- en vestigingsklimaat 

 
Inleiding vestigingsklimaat 
Agrarische en agrobusinessbedrijven gaan steeds meer lijken op bedrijven uit het midden- en 
kleinbedrijf (MKB). Ze stellen in toenemende mate hogere eisen aan de omgeving waarbinnen zij 
moeten functioneren. Naast bijvoorbeeld een goede verkaveling, is het belangrijk dat de interne en 
externe ontsluiting goed geregeld is. Leveranciers en afnemers moeten de bedrijven goed, veilig en op 
ieder tijdstip van de dag kunnen bereiken. Daarnaast moeten bijvoorbeeld zaken als ICT-faciliteiten, 
krachtstroom, riolering, omvang bouwblok, opslagcapaciteit van voer en mest, voorzieningen voor 
ruwvoeropslag, toegestane bouwhoogten, vlakligging en bewerkbaarheid van kavels, drainage en 
waterhuishouding goed geregeld zijn. Het gaat dus om met name factoren die in de bedrijfsomgeving 
veranderd kunnen worden, zodat de bedrijfsprocessen beter en efficiënter kunnen plaatsvinden en het  
bedrijfsrendement vergroot wordt. 
 
Een groot aantal van deze 
vestigingsfactoren is tijdens de 
gebiedsbijeenkomsten direct en 
indirect aan bod gekomen. Voor de 
belangrijkste factoren zijn door de 
agrariërs bedreigingen en kansen 
benoemd. Deze zijn, waar mogelijk, 
ook op kaart gezet, zie bijlage 3. 
Vervolgens hebben de agrarische 
ondernemers aangegeven hoe zij 
de toekomst van de landbouw in 
het gebied zien en binnen welke 
randvoorwaarden zij hun bedrijf op 
een rendabele en doelmatige wijze 
kunnen voeren. Voor een verdere 
toelichting op de verschillende 
vestigingsfactoren wordt verwezen 
naar bijlage 4.  
 
 
Kansen en bedreigingen 
Tijdens de 7 gebiedsbijeenkomsten is in kleine groepjes gesproken over zaken die de agrarische 
ondernemers bezighouden. Daarbij is natuurlijk veel gediscussieerd over aspecten die samenhangen 
met de geformuleerde waterdoelen voor het gebied. Maar ook doelen op het gebied van natuur en 
landschap zijn ter sprake gekomen. Voor agrarische ondernemers is het op dit moment nog lastig te 
bepalen wat de effecten van deze doelen op de individuele bedrijfsvoering en het bedrijfsperspectief 
zullen zijn. De doelen zijn op een te hoog abstractieniveau geformuleerd en de praktische maatregelen 
moeten nog in het gebiedsproces uitgewerkt worden. Mede daarom is tijdens de gebiedsbijeenkomsten 
veel aandacht geschonken aan de kansen en bedreigingen die momenteel ervaren worden en mogelijk 
in het kader van het gebiedsproces opgelost kunnen worden. Op basis van deze kansen en 
bedreigingen hebben de ondernemers acties geformuleerd om uiteindelijk te komen tot een betere 
landbouwstructuur. In onderstaande tabel zijn, per thema, de belangrijkste bedreigingen en kansen 
opgesomd. 
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Tabel 2  Overzicht van kansen en bedreigingen 

Bedreigingen  Kansen 

Bouwblok en bestemming 
 Te klein voor bedrijfsontwikkeling 
 Lange procedures en veel kosten 
 Geen eenheid tussen gemeente 
 

 

Bouwblok en bestemming 
 Gericht op groei van bedrijven 
 Snellere procedures 
 Flexibele begrenzing 
 Ruimte voor neventakken 
 Ruimte voor mestverwerking 
 Meer ruimte voor dierwelzijn 

Verkaveling 
 Hoge bewerkingskosten 
 Kleine huiskavel 
 Slechte vorm kavels 
 Te veel veldkavels op afstand 
 Vasthouden aan kleinschalig landschap 
 Versnippering landbouwgebied 

Verkaveling 
 Kavelruilproject 
 Inzetten kavelruilcoördinator 
 Grondpot voor ruilen van kavels 
 Verplaatsen landschapselementen 
 Bedrijfsverplaatsing 
 Aaneengesloten landbouwgebieden 

Waterhuishouding 
 In het voorjaar te nat 
 In de zomer verdroging 
 Verlies van grond voor wateropvang 
 Dichtgroeien van waterlopen 
 Invloed van waterwingebieden 
 Hoge waterschapslasten 
 Verwildering van schouwpaden door 

onkruid 
 Vernatting nabij natuurgebieden 

Waterhuishouding 
 Peil op landbouw afstemmen 
 Geen versnipperd waterpeil 
 Schaderegeling bij vernatting/verdroging 
 Bedrijf uitkopen voor ruimte voor water 
 Natte en slechte gronden gebruiken voor 

wateropvang 
 Afgraven langs watergang voor 

wateropvang (geen peilverhoging) 
 Meer stuwen om maatwerk te leveren 
 Peilbeheer door boeren 

Landbouwwegen 
 Slecht onderhoud aan wegen 
 Smalle wegen, grote werktuigen 
 Begroeiing van bomen langs wegen 
 Drempels en wegversmallingen 
 Sluipverkeer 
 Recreatief verkeer 
 Onoverzichtelijke kruisingen 
 Toegang tot percelen 

Landbouwwegen 
 Meer geld voor onderhoud wegen 
 Bomen langs wegen tijdig snoeien 
 Meer grond bij huis, kavelruil 
 Passeerstroken en versteviging bermen 
 Kavelpaden aanleggen 
 Kruisingen beter inrichten 
 Drempels en versmallingen in overleg met 

omwonende agrariërs aanleggen 

Grondmobiliteit 
 Weinig aanbod van grond 
 Hoge prijzen van grond 
 Grotere gronddruk 
 ‘Stoppers’ blijven op grond zitten 
 Grond wordt weggekocht voor andere 

functies 
 Burgers in het buitengebied 
 Komst nieuwe landgoederen 
 Versnippering landbouwstructuur 

 

Grondmobiliteit 
 Ondersteunen van ‘stoppers’ met stoppen 
 Gehele bedrijven aankopen en 

bedrijfsverplaatsing 
 Grondpot voor landbouw 
 Aaneengesloten landbouwgebieden 
 Natuurgrond in beheer bij boeren 
 Inzetten gebiedsmakelaars 
 Aanwezigheid kavelruilcommissies 
 Geen grond boven marktprijs aankopen 

voor gebiedsproces 
 Stimuleren verpachten van gronden 
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Duurzame energie 
 Hogere energiekosten in de toekomst 
 Planologische beperkingen 
 Hoge aanloopkosten voor duurzame 

investeringen 
 Nog laag rendement van meeste vormen 

van duurzame energie 

Duurzame energie 
 Windmolens 
 Mestverwerking 
 Subsidies en prijsgaranties 
 Zonnepanelen (asbest verwijderen) 
 Koude en warmte opslag in bodem 
 Biomassa uit landschap en 

natuurgebieden gebruiken voor energie 

Verbreding 
 Leidt af van de hoofdtak 
 Verkeersaantrekkende werking 
 Regelgeving en onderlinge beperkingen 

Verbreding 
 Andere functies in VAB’s toestaan 
 Neven inkomsten  
 Maatschappelijke diensten (zorg) 
 Directe verkoop van producten 
 Kleinschalige recreatie 
 Behoud leefbaarheid 

Natuur 
 Te veel grond onder natuurpakketten 
 Overlast uit natuurgebieden 
 Verder verlies van landbouwgrond 
 Hoge overheidskosten onderhoud natuur 
 Geen flexibele begrenzing 
 Aantasting landbouwstructuur 
 Weinig toegankelijk voor bezoekers 

Natuur 
 Inkomsten uit natuurpakketten 
 Beheer natuurgebieden bij boeren en 

daarvoor vergoeden 
 Goede/eenvoudige regeling voor schade 

uit natuurgebieden 
 Flexibel begrenzen 
 Status-quo op oppervlakte natuur 

Landschap 
 Vasthouden aan huidige 

landschapsstructuur 
 Te sterke verdichting van het landschap 
 Verlies van vergezichten 
 Geen geld voor onderhoud 

Landschap 
 Onderhoud door boeren en betaling 
 Landschapselementen verplaatsen voor 

bedrijfsbelang 
 Flexibel omgaan met erfbeplanting 
 Snellere procedures 
 Opzetten van landschapsfonds/groene 

diensten 

Landgoederen 
 Vrijkomende grond naar natuur 
 Vernatting van landgoederen 
 Geen investeringen in infrastructuur 
 Vermogenspositie pachtbedrijven 
 Oprichten nieuwe landgoederen 

Landgoederen 
 Opstellen van een plan voor de landbouw 
 Meer grond naar toekomstgerichte 

pachters 
 Investeren in gebouwen en wegen 
 Grote/rendabele landbouwbedrijven zijn 

een duurzame bron van pachtinkomsten 

Overige zaken 
 Verslechtering imago agrarische sector 
 Weinig leerlingen agrarisch onderwijs 
 Verarming sociale samenhang 
 Weinig helderheid over plannen Baakse 

Beek - Veengoot 

Overige zaken 
 Investeren in ICT-infrastructuur 
 Maatschappelijke stages 
 Verder ontwikkelen ondernemerschap 
 Toepassen innovatieve (milieu)technieken 
 Afbreken vervallen stallen (asbest) 
 Integratie burgers en noaberschap 
 Geld voor landbouwinvesteringen door 

het gebiedsproces 
 Meer samenwerken tussen ondernemers 

onderling (ook met MKB) 
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4. Landbouwvisie op hoofdlijnen 

Voor de agrarische ondernemers is het van essentieel belang dat in de toekomst in het gebied op een 
economisch verantwoorde wijze ‘geboerd’ kan worden. Daarbij moeten de productiekosten zich niet 
verder nadelig ontwikkelen door allerlei eisen en randvoorwaarden die vanuit andere functies gesteld 
worden. De agrarische ondernemers opereren in een Europese markt voor landbouwbouwproducten en 
willen de concurrentie met collega’s in andere landen op een vergelijkbare en eerlijke wijze voeren.  
 

Daarnaast dient het gebied haar 
agrarische karakter te behouden. Dit 
betekent dat bij de verdere 
(her)inrichting van het gebied 
nadrukkelijk rekening wordt gehouden 
met de ‘vestigingsfactoren’ die vanuit 
agrarische ondernemingen worden 
gesteld (zie bijlage 4). Naast deze 
ruimtelijke randvoorwaarden dient er 
aandacht te zijn voor innovatief 
ondernemerschap. Dit houdt in dat er 
ook ruimte geboden wordt aan nieuwe 
economische activiteiten zoals 
energieproductie, nieuwe gewassen, 
neventakken en maatschappelijke 
diensten. Het bedrijfsperspectief moet 

dermate verbeteren dat er meer continuïteit op de bedrijven komt en dat er een stabilisatie komt van het 
aantal agrarische bedrijven. Op lange termijn zijn de huidige afnamepercentages in aantallen bedrijven 
een groot punt van zorg. Om te komen tot een verbetering van de bedrijfscontinuïteit zijn een aantal 
uitgangspunten geformuleerd. Voor het gebied leidt dit tot de volgende 13 uitgangspunten: 
 

1. Behoud van het areaal agrarische productieruimte dan wel het behoud van ontwikkelingsruimte 
voor individuele bedrijven. 

2. Bij het onttrekken van landbouwgrond zullen gehele bedrijven uitgekocht en gecompenseerd 
moeten worden. Geen onteigening toepassen, op basis van vrijwilligheid. 

3. Behoud van de verdiencapaciteit op de agrarische bedrijven (primair en verbreding). 
4. De grond/percelen van bedrijven zoveel mogelijk dicht bij huis situeren en verkaveling 

optimaliseren. 
5. Zorg dat gronden zoveel mogelijk ruilbaar zijn, waardoor de juiste functies sneller op de juiste 

plek kunnen komen. Werk met flexibele begrenzingen van niet-landbouwdoelen. 
6. Zorg voor behoud van aaneengesloten agrarische gebieden (agrarische hoofdstructuur). 
7. Geen vernatting van landbouwgrond en peil afgestemd op agrarisch gebruik (of compenseren). 
8. Goed onderhoud en toegankelijkheid van landbouwwegen. 
9. Bouwblokken die passen bij de ontwikkeling van bedrijven en ruimte voor innovatieve 

(energie)technieken. 
10. Beperken van planologische procedures, doorlooptijd en kosten. 
11. Geen opdrijving van grondprijzen en gronddruk door aankoop voor het gebiedsproces. 
12. Integrale uitvoering van gebiedsplannen, gelijk belang (ook in geld) van functies en afspraken 

nakomen. 
13. Investeer in heldere informatievoorziening naar agrarische sector en investeer in het proces met 

de ondernemers aan de keukentafel (vertrouwenspersoon/gebiedsmakelaar). 
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Voor het gebied is een toekomstvisie op hoofdlijnen opgesteld. De visie is men name gebaseerd op de 
opmerkingen/inzichten van de agrarische ondernemers die tijdens gebiedsbijeenkomsten naar voren 
gekomen zijn. De visie, in het kader hieronder, beschrijft de gewenste situatie in 2025. 
 

Toekomstvisie 2025 
In het gebied van de Baakse Beek en Veengoot is een veelzijdige en dynamische agrarische sector 
aanwezig. Het betreft levenskrachtige bedrijven die een gezond inkomen verwerven met de productie 
van kwalitatief hoogwaardige gewassen, melk en vlees, maar ook bedrijven die daarnaast 
neveninkomsten hebben uit verbrede landbouw en de productie van duurzame energie. De verkaveling 
is in het gebied op orde en de bedrijven hebben een kostenstructuur vergelijkbaar met andere delen van 
Nederland. Voorts zijn de bedrijven goed ingepast in het landschap van de Achterhoek en dragen ze bij 
aan de openheid en de kwaliteit van het cultuurlandschap. De bedrijven die een bijdrage leveren aan de 
ruimtelijke kwaliteit ontvangen hiervoor een duurzame vergoeding. Er is planologische rust en 
overheden ondersteunen het ondernemerschap op agrarische bedrijven. Het aantal bedrijven is 
gestabiliseerd en het ontwikkelingsperspectief op lange termijn van de bedrijven is verbeterd, met als 
gevolg een beter opvolgingssituatie/continuïteit. Door ondernemerschap en goede vakkennis worden 
kansen in de markt optimaal benut. Voor milieu-emissies ten gevolge van agrarische bedrijvigheid zijn 
duurzame oplossingen gevonden. De agrarische sector heeft een goede sociaal-maatschappelijke 
positie en een prima imago. 

 
Voor de agrarische ondernemers staan de ontwikkelingsmogelijkheden van het bedrijf centraal. Om 
goede investeringsbeslissingen te kunnen nemen moeten zij zicht hebben op de ontwikkelingen in hun 
bedrijfsomgeving. Dit vraagt om goed geïnformeerde ondernemers die zich ondersteund voelen door 
een helder, faciliterend en meedenkend overheidsbeleid. Daarnaast zal er op het vlak van afzet van 
producten en een rechtvaardige productprijs ook het een en ander moeten gebeuren. Op dat vlak 
kunnen ondernemers in het gebied tot op zekere hoogte samenwerken, echter de oplossingen voor dit 
knelpunt liggen met name buiten het gebied en buiten het gebiedsproces. 
 
De hierboven geformuleerde visie is een visie op hoofdlijnen voor een relatief groot gebied. Het is zaak  
om, in de gebieden waar meerdere doelen gerealiseerd dienen te worden, gezamenlijk met de direct 
betrokken grondeigenaren en grondgebruikers in gesprek te gaan. In overleg met deze stakeholders 
kan dan gekomen worden tot ‘maatwerk ’oplossingen, die passen binnen de geformuleerde visie en 
randvoorwaarden. 
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5. De investeringsagenda 

 
Uit de lijst met bedreigingen en kansen is af te lezen dat er een breed scala aan investeringen naar 
voren is gekomen ter ondersteuning van de ontwikkeling van de agrarische bedrijfstak in het gebied. 
Daarbij liggen een aantal investeringen in het verlengde van onderwerpen die in het gebiedsproces ter 
hand genomen zullen worden, terwijl een aantal zaken buiten het gebied of met andere partijen 
opgepakt moet worden. Uitn de uitgebreide lijst met investeringen (zie bijlage 2) wordt niet duidelijk 
welke onderwerpen prioriteit hebben. Uit de sector zijn de volgende criteria naar voren gekomen om te 
bepalen of er sprake is van een hoge prioriteit. De criteria zijn naar orde van belangrijkheid 
gerangschikt: 
 

1. De investering/maatregel dient een positief effect te hebben op het bedrijfsrendement 
2. De investering/maatregel dient de bedrijfsvoering eenvoudiger te maken 

(arbeidsomstandigheden en productiviteit verbeteren) 
3. De investering/maatregel moet het ontwikkelingsperspectief en de investeringsmogelijkheden 

van individuele bedrijven vergroten en verbreden 
4. De investering/maatregel moet bijdragen aan het verder verduurzamen van de agrarische 

productie 
5. De investering/maatregel dient bij te dragen aan het oplossen van beperkingen die 

samenhangen met de milieukwaliteit, natuur en landschap 
6. De investering/maatregel dient bij te dragen aan de sociaal-maatschappelijke betekenis en een 

positief imago van de sector 
 
 
Door het Ministerie van Economische Zaken is een vereenvoudigd model uitgewerkt om inzicht te 
krijgen in factoren die het ondernemersklimaat beïnvloeden en daarmee de economische groei. Dit 
model, zie neven-
staande figuur, geeft 
inzicht in de relevante 
factoren. Het is 
daarmee ook van 
waarde voor het 
functioneren van de 
agrarische sector in 
het gebied. Een aantal 
factoren zullen in het 
gebiedsproces naar 
voren komen. In de 
hieronder beschreven 
investeringsterreinen 
komt een aantal van 
deze economische 
factoren terug. 
 
 
 
 
 



Pagina 12 

Op basis van belangrijke (economische) factoren worden de volgende 10 ‘investeringsterreinen’ 
voorgesteld. Het betreft daarbij investeringen die in de komende 4 jaar (eerste uitvoeringsmodule) 
genomen kunnen worden.  
 

Hoofddoel 1:  Verbetering verkaveling en verkavelingsstructuur (1.000 tot 1.200 ha ruilen) 
Resultaat:       Minimaal 70% bij huis en reductie van aantal en afstand veldkavels. Optimale  
                        benutting van de in het gebied aanwezige agrarische areaal. 

Activiteit Trekker Eenheden Kosten 

Inzetten kavelruilcoördinatoren (4 jaar) Regiegroep/LTO 2 personen €600.000 tot 
700.000 

Opzetten grondpotentieel 200 ha en 
maak ligging inzichtelijk 

Regiegroep/BBL 200 ha €6.000.000 tot 
10.000.000 

Vergoeding notaris- en kadasterkosten via PMJP/SBKG 
en agrariër 

1000 tot 1200 
ha 

Actuele kosten 
volledig vergoed 

Vergoeding kavelaanvaardings-
werkzaamheden en vormverbetering 

via PMJP/SBKG 
en agrariër 

Voor 500 ha 175.000 

Opstellen visie aaneengesloten 
agrarische structuur 

Regiegroep 1 p.m 

Verplaatsen en/of verwijderen 
landschapselementen ter verbetering 
kavelvorm 

Agrariërs, 
gemeente en 
terreinbeheerders 

Afhankelijk van 
situatie 

Rooien afvoeren en 
nieuw aanplanten 
singel 2- 4 m breed. 
€ 50 – € 70 / m1   

Informatievoorziening/voorlichting gericht 
op ‘stoppers’ over verpachting van 
gronden naar ‘blijvers’ 

LTO/accountants Info materiaal, 
4 zitdagen, en 
bijeenkomsten 

20.000 per jaar 

Stoppers en groeiers met elkaar in 
contact brengen 

Regiegroep/LTO Via kavelruil-
coördinatoren 

Reeds 
opgenomen 

Advisering bij 
bedrijfsbeëindigingtrajecten 

LTO/adviseurs/ 
accountants 

10 per jaar Subsidie plannen 
200.000 per jaar 

Verworven gronden tijdelijk verpachten 
aan boeren 

DLG en agrariërs 200 ha Zie grondpot 

Niet marktverstorend aankopen Regiegroep/DLG Alle grond n.v.t. 
 Rekening houden met ontwikkeling rond N18 en kavelruilactiviteiten afstemmen op tracékeuze. 

 Zoek samenwerking met in het gebied actieve kavelruilcommissies.  

 
 

Hoofddoel 2:  Versterking agrarische structuur  
Resultaat:       Verplaatsing van 5 bedrijven binnen het gebied en ? buiten het gebied 

Activiteit Trekker Eenheden Kosten 

5 bedrijven verplaatsen binnen gebied Regiegroep/LTO 
via PMJP-subsidie 

5 €2.000.000 
(proceskosten) 

? aantal bedrijven uitplaatsen tengevolge 
van verlies landbouwgrond 

Regiegroep/DLG ?  afhankelijk 
van overige 
grondclaims 

30.000 tot 50.000 
per ha en  
 

Deskundige advisering verplaatsing  5+? 30.000 per bedrijf 
voor advisering 

 Het aantal te verplaatsen bedrijven naar buiten het gebied zal samenhangen met het areaal landbouwgrond dat 
onttrokken gaat worden aan de landbouw. Richtgetal per ca. 25 ha onttrekking 1 bedrijf uitplaatsen. 
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Hoofddoel 3:  Op landbouw afgestemd waterpeil 
Resultaat:       Goede bewerkbaarheid en productieomstandigheden op 19.000 ha 
                         landbouwgrond 

Activiteit Trekker Eenheden Kosten 

Technisch ontwerp watersysteem WRIJ 1 p.m. 

Vermindering drinkwateronttrekking Waterbedrijf Diverse 
locaties 

p.m. 

Water vasthouden in  
niet-landbouwgebieden 

WRIJ en 
terreinbeheerders 

Diverse 
locaties 

p.m. 

Water bergen op natte en slechte grond, 
grondverwerving (zie uitplaatsing) 

WRIJ Diverse 
locaties 

30.000 tot 50.000 
per ha. 

Afgraven gebieden voor wateropvang 
(overhoeken en slechte gronden) 

WRIJ Diverse 
locaties 

p.m. 

Onderhoud watergangen WRIJ Alle 
waterlopen 

p.m. 

Water naar verdroogde gebieden WRIJ en 
drinkwaterbedrijf 

Diverse 
locaties 

p.m. 

Peilgestuurde drainage WRIJ/agrariërs Diverse 
locaties 

p.m 

 In GGOR-proces gezamenlijk met boeren bepalen wat een op de landbouw afgestemd waterpeil is. 
 

Hoofddoel 4:  Ontwikkelingsruimte op bouwblok en passende inrichting 
Resultaat:       Grootte en inrichting van bouwblok op basis van bedrijfsontwikkeling voor alle 
                         toekomstgerichte bedrijven (maatwerkregeling) 

Activiteit Trekker Eenheden Kosten 

Een planologisch kader voor grotere 
bouwblokken (op maat) 

Gemeenten en 
provincie 

1  p.m. 

Passende inrichting van bouwblok Gemeenten 1 p.m. 

Snellere en uniforme besluitvorming Gemeenten Voldoende 
capaciteit 

p.m. 

Verlagen kosten onderzoeken 
bestemmingsplan aanpassing 

Gemeenten Vooronderzoek 
voor gehele 
gebied 

p.m. 

 

Hoofddoel 5:  Duurzame energie  
Resultaat:       Agrarische bedrijven, die dat willen,  passen diverse vormen van duurzame 
                        energieproductie toe en dit draagt bij aan het bedrijfsresultaat 

Activiteit Trekker Eenheden Kosten 

Opzetten plannen 
mestverwerkingsinitiatieven 

Ondernemers 2 €200.000 uit 
PMJP  

Planologische ruimte windmolens Gemeenten 1 p.m. 

Onderzoek toepassing bio-massa uit 
landschap en natuurgebieden 

Regiegroep/ 
ondernemers 

1 p.m. 

Opzetten plannen voor windmolen 
plaatsing 

Ondernemers  2 €200.000 uit 
PMJP  

Plannen voor zonnepanelen op daken Ondernemers 10 Uit PMJP 300.000 

Plannen voor koude en warmte opslag Ondernemers 2 Uit PMJP 60.000 
 Het gebruik van diervoeders voor het opwekken van energie dient beperkt te worden. 
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Hoofddoel 6:  Goede wegen infrastructuur 
Resultaat:       Agrarisch verkeer kan ongehinderd en veilig gebruik maken van 
                        plattelandswegen 

Activiteit Trekker Eenheden Kosten 

Opstellen verkeersplan voor knelpunten 
plattelandswegen 

Gemeenten en 
agrariërs 

1 p.m. 

Uitvoeren aanbevelingen van het plan, 
veilige kruisingen, passeerstroken. 
Bermversteviging, minder drempels, etc. 

Gemeenten gehele gebied p.m. 

Regelmatig onderhoud plattelandswegen 
zowel wegdek als begroeiing 

Gemeenten gehele gebied p.m. 

Aanleggen dammen en kavelpaden Agrariërs gehele gebied PMJP tot 40% sub 

 
 

Hoofddoel 7:  Natuur en groene/blauwe diensten 
Resultaat:       Maatwerkoplossingen voor spanningsveld tussen agrarische bedrijven en 
                        natuurbelangen zijn geregeld 

Activiteit Trekker Eenheden Kosten 

Flexibele begrenzing natuurgebieden Provincie n.v.t. n.v.t. 

Natuur onder agrarisch beheer brengen Provincie en 
boeren 

n.v.t. Via SN en SAN 

Regeling voor natuurschade Provincie, WBE 
en boeren 

1 regeling Voldoende schade 
budgetten 

Geen nieuwe natuur meer aanwijzen en 
geen planologische gevolgen 

Politiek besluit n.v.t. n.v.t. 

Niet gerealiseerde of niet-haalbare 
(natuur)plannen dienen verwijderd te 
worden en geen schaduw vooruit blijven 
werpen 

Politiek besluit n.v.t. n.v.t. 

 
 

Hoofddoel 8:  Verbeteren positie landbouw op landgoederen  
Resultaat:       Agrarische bedrijven op landgoederen hebben ontwikkelingsperspectief 

Activiteit Trekker Eenheden Kosten 

Plan voor landbouw op landgoederen, 
minimaal voor 4 landgoederen 

LTO, PGB en 
landgoederen 

4 € 100.000, 40% 
subsidie 

Bedrijfsadvisering ontwikkeling 
pachtbedrijven, 20 stuks 

LTO, pachters en 
landgoederen 

20 in 4 jaar € 400.000 uit 
PMJP 

Geen nieuwe landgoederen op 
agrarische gronden 

Regiegroep en 
gemeenten 

n.v.t. In beleid 
vastleggen 
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Hoofddoel 9:  Vergroten kennis en (innovatief) ondernemerschap in de landbouw  
Resultaat:       Agrarische ondernemers hebben goede ondernemingsbeslissingen genomen en 
                        investeringen hebben rendement opgeleverd 

Activiteit Trekker Eenheden Kosten 

Het geven van een viertal cursussen op 
het gebied van innovatief 
ondernemerschap samen met MKB 

LTO, banken, 
accountants en 
KvK 

4 (1 keer per 
jaar) 

€ 40.000,- 

Gebiedsmakelaars/ innovatieconsulent is 
aangesteld en heeft gesprekken met 
boeren 

Regiegroep en 
LTO i.s.m. 
plattelandshuis  

1 persoon 4 
jaar 

€ 350.000 tot 
400.000,- 

Stage (maatschappelijk) plaatsen op 
bedrijven en ‘groendag’ 

LTO en 
onderwijsinstelling 

1 keer per jaar € 80.000,- 

 
 

Hoofddoel 10: Heldere communicatie 
Resultaat:       Agrarische ondernemers weten wat er in het gebied speelt en weten wanneer zij 
                         inspraak hebben en wanneer besluiten genomen worden 

Activiteit Trekker Eenheden Kosten 

Goede informatievoorziening Regiegroep n.v.t. voldoende 
communicatie 
budget 

Website met heldere en complete 
informatie over gebiedsproces 

Regiegroep/WRIJ n.v.t. Kosten opzet en 
beheer website 

Ondersteuning landbouw-
vertegenwoordigers in regiegroep 

LTO/klankbordgroep n.vt. vacatiegelden 

 
 
Met deze investeringsagenda voor de landbouw zijn de belangrijkste hoofdlijnen benoemd waar de 
komende 4 jaar door de regiegroep aandacht aan besteed moet worden. In een aantal gevallen dienen 
de investeringen/maatregelen nog verder uitgewerkt te worden, door bijvoorbeeld het waterschap, de 
gemeenten of de provincie. Op basis van deze uitwerking zijn de kosten verder in beeld te brengen. De 

regiegroep heeft de rol om de vinger 
aan de pols te houden met 
betrekking tot deze verdere 
uitwerking. Daarnaast heeft de 
regiegroep een centrale rol in de 
planning, budgettering en het 
monitoren van de uitvoering van de 
diverse activiteiten. Daarmee kan zij 
een belangrijke stimulerende rol 
spelen bij het in stand houden en 
verder ontwikkelen van een vitale 
agrarische sector in het 
stroomgebied van de Baakse Beek 
en Veengoot. 
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Bijlage 1  Gebiedskaart met deelgebieden 
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Bijlage 2   Overzicht landbouw-investeringen Baakse Beek - Veengoot 

 

Hoofdthema Subthema 1 2 3 4 5 6 7 Doel/resultaat Acties en investeringen Opmerkingen kosten 

Bouwblok Bouwblokvergroting x  x x x x x Bouwblok op maat, 
passend bij 
ontwikkeling van 
bedrijf. 
Doorgroeimogelijkhe
id tot 2,5 ha. 

Procedureel regelen binnen 
bestemmingsplannen. 
Eventueel kosten van 
onderzoeken om aanpassing 
bestemmingsplannen te 
realiseren opnemen. Streef 
naar eenheid tussen 
gemeenten. 

Snellere procedures en 
passend bij technische 
ontwikkelingen op 
bedrijven. Ook beter 
voor dierwelzijn en 
veiligheid. Leges en 
onderzoekskosten 
beperkt houden.  

Investeren in werkbaar 
beleid en snellere 
besluitvorming bij 
overheden (deregulatie) 

Waterhuis-
houding 

Waterpeil x x x x x x x Een op de landbouw 
afgestemd peil is in 
gebruik  

Technisch ontwerp en beheer 
van het systeem waarbij in het 
voorjaar (februari) tijdig het 
land bewerkt kan worden en 
waarbij in de zomer 
droogteschade voorkomen 
wordt. 

Meer investeren in 
maatwerk (actief 
peilbeheer), technische 
aanpassingen en een 
aaneengesloten/robuust 
landbouwareaal.  
Afstemming met GGOR 

Nader uit te werken door 
Waterschap in overleg 
met boeren. 

Drinkwateronttrekking x x      Verminderen 
droogteschade  

Verminderen onttrekking, in 
groeiseizoen voldoende water 
aanvoer en/of goede 
schaderegeling 

Afspraken met 
waterbedrijven om 
verdroging tegen te 
gaan 

Overleg met 
drinkwaterbedrijven 

Water vasthouden x x x   x x Water vasthouden 
waar het kan of waar 
gronden verworven 
zijn, pas na 
afspraken in 
gebiedsproces 

Meer water vasthouden in niet-
landbouwgebieden en/of ‘natte’ 
gronden verwerven, afgraven 
en gebruiken voor vasthouden 

Landbouwkundig 
slechtere gronden 
gebruiken voor 
wateropvang, na aankop 
of in overleg met 
eigenaar. Geen 
peilverhoging of 
uitstraling naar  
omliggende agrarische 
percelen. 

Uit te werken door WRIJ 
en overleg met 
omgeving  
Groen-blauwe diensten 
€ 35.000 - € 50.000,- / 
ha 

Onderhoud watergangen, 
afvoercapaciteit en 
maaibeleid 

x x x x x x  Optimaal aan- en 
afvoersysteem van 
water en geen 
verontkruiding 

Investeren in technische 
oplossingen, voldoende grote 
watergangen, uitstekend 
onderhoud en 
onderhoudsbudgetten 

Door goed onderhoud 
kan het waterpeil sneller 
en beter gestuurd 
worden 

Grotere 
onderhoudsbudgetten 
bij WRIJ 
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 Water naar verdroogd 
gebied 

  x     Verdroging is 
gereduceerd in 
waterwingebieden 

Ontwerp van het watersysteem 
en meer pompcapaciteit om 
verdroogde gebieden van 
water te voorzien. 

Maak afspraken met 
drinkwaterbedrijven over 
vergoedingen en kosten 
aanpassingen in het 
systeem 

Maken en vastleggen 
van afspraken en 
vergoedingen aan 
boeren 

Verlagen/beheersen 
waterschapslasten 

 x   x   Waterschapslasten 
per hectare 
landbouwgrond zijn 
niet verhoogd 

Wentel kosten van niet-
landbouwdoelen in waterbeleid 
niet af op agrarische 
ondernemingen. Laat 
terreinbeherende instanties 
ook meebetalen aan 
waterlasten 

Het is van nationaal 
belang om de 
kostenstructuur voor 
ondernemingen in 
Nederland te beheersen 
in het kader van de 
internationale 
concurrentiepositie. 

Maatschappelijke kosten 
niet afwentelen op 
agrarische sector, geen 
verhoging 
waterschapslasten 

Landbouw-
wegen 

Onderhoud 
landbouwwegen 

 x  x x x x Goed begaanbare 
landbouwwegen in 
het landelijke gebied 

Regelmatig plegen van 
onderhoud aan de wegen en 
tijdig onderhoud aan bomen 
langs de wegen. 

Zorg voor voldoende 
budgetten voor 
onderhoud van wegen 
en snoeien van bomen 
langs de weg 

Opstellen 
onderhoudsplan en 
grotere 
onderhoudsbudgetten 
bij gemeente 

Verbetering inrichting x x x x x x x Landbouwverkeer 
kan vlot en veilig 
gebruikmaken van 
de 
wegeninfrastructuur 
in het landelijke 
gebied 

Aanleg van veilige kruisingen, 
verhardingen, 
bermversteviging, 
passeerstroken, aanpassen 
drempels, fietsstroken, etc. 
Eventueel verlagen, verleggen 
of verwijderen van 
verkeersobstakels 

Onderzoek de 
noodzakelijke 
investeringen en zorg 
dat er tijdig budgetten 
aanwezig zijn. 
Let op dat geen grote 
aantallen recreanten op 
landbouwwegen komen 
in drukke landbouw tijd. 

Opstellen agrarische 
verkeersplan ism 
agrariërs en opstellen 
lijst met investeringen 
door gemeente 

Aanleg kavelpaden  x   x   Kavels/percelen zijn 
goed en veilig 
toegankelijk 

Zorgen dat waar nodig er 
mogelijkheden zijn om 
kavelpaden aan te leggen (evt. 
met subsidie) 

Percelen moeten goed 
bereikbaar zijn voor 
moderne machines 

Financiële 
ondersteuning ter 
grootte van 40% 
subsidiabele kosten 
(€30,-/m2) 
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Verkaveling Verbeteren verkaveling x x x x x x x Grotere huiskavel 
(minimaal 60%) en 
veldkavels dichter bij 
huis 

Kavelruilprojecten opzetten en 
informatie verstrekken over 
verbeteren van verkaveling 

Maak gebruik van 
subsidie mogelijkheden 
die nu reeds 
beschikbaar zijn. 
Verbeter vooral 
huiskavelsituatie van 
blijvers 

KA-subsidie afhankelijk 
van plan: 
-Vrijw. Kavelruil € 500,-/ 
te ruilen ha. 
-planmatig kavelruil  
€ 650,- / te ruilen ha. 
Subsidie notaris en 
kadaster kosten 

Opzetten grondpot  x   x x  Voldoende ruilgrond 
(200 ha) om 
kavelruilproces te 
ondersteunen is 
beschikbaar 

Opzetten van grondpot en 
gronden die reeds verworven 
zijn (tijdelijk) inzetten voor het 
ruilproces 

Zorg voor budgetten om 
ruilgronden aan te 
kopen en de laten 
beheren 
(BBL/Waterschap) 

zie landmeters hectaren 
GSP: 200 Ha - € 
30.000,- - € 50.000,- / 
ha = € 6.000.000,- tot € 
10.000.000,-  

Tegen gaan 
versnippering 

   x    Landbouw gronden 
bij agrarische 
bedrijven en 
aaneengesloten 
landbouwgebieden 

Bij verwerven en ruilen van 
gronden zorgen dat en 
aaneengesloten 
landbouwgebieden blijven 
bestaan 

Beleid voor robuuste 
structuur kan 
vormgegeven worden 
door het opstellen van 
een agrarische 
hoofdstructuur 

Ontwikkelen beleid voor 
aaneengesloten 
landbouwgebieden 

Inzet gebieds/kavelruil-
coördinator 

     x  Gebiedsmakelaar 
beschikbaar om 
verbetering 
landbouwstructuur te 
stimuleren 

Het beschikbaar stellen van 
één of meerdere personen die 
op de bedrijven gesprekken 
voeren om ruilingen en 
ontwikkelingen te stimuleren. 
Waar mogelijk aansluiten bij 
bestaande kavelruilcommissies 

Zorg voor geld voor het 
aanstellen van een 
onafhankelijke 
kavelruilcoördinator/mak
elaar (indien nodig 
meerdere personen die 
de taal van de boeren 
spreken en de 
agrarische sector goed 
kennen 

Aanstellen van 
kavelruilcoördinatoren 
€40-70,-/uur. 
Gedurende de komende 
4 jaar 2 fte beschikbaar 
€600.000 tot 700.000 
per jaar  
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Verbetering kavelvorm x  x x  x x Betere 
bewerkbaarheid van 
agrarische percelen 
is gerealiseerd 

Zorgen voor gelden en 
(planologische) mogelijkheden 
om kavelvorm en 
bewerkbaarheid te vergroten 

Ruimere 
bestemmingsplan 
mogelijkheden om 
perceelsvormen en 
watergangen aan te 
passen en gelden voor 
verbetering van 
bewerkbaarheid en 
kavelaanvaardingswerk-
zaamheden.  

Subsidie op 
kavelaanvaardingswerk-
zaamheden 40% van de 
kosten, met een 
maximum van € 350 per 
geruilde hectare 
 

Verplaatsing Bedrijfsverplaatsing 
gericht op landbouw 

x x  x   x Het verplaatsen van 
5 agrarische 
bedrijven uit sterk 
overvraagde 
gebieden 

Het verplaatsen van 5 
bedrijven uit overvraagde 
gebieden en verplaatsing naar 
ondervraagde gebieden 

Het zijn verplaatsingen 
specifiek gericht op een 
evenwichtige 
landbouwstructuur. 
Hierbij wordt in eerste 
instantie gedacht aan 
Wichmond, 2x rond 
Hengelo, Lichtenvoorde 
en ten zuiden van 
Ruurlo 

Max . € 2.000.000,- 
grondgebonden 
landbouw i.k.v. EHS-
realisatie. (€ 400.000,-
/bedrijf) 

Bedrijfsverplaatsing en/of 
bedrijfsuitplaatsing 

x x x x x x x Het verbeteren van 
de gebiedsstructuur 
en scheppen van 
perspectief voor 
zowel het bedrijf dat 
uitplaatst als voor de 
achterblijvende 
bedrijven 
Aantal bedrijven 
???? 

Voor diverse zaken moeten 
gronden aangekocht gaan 
worden. Per verlies van 20 tot 
30 ha aan landbouwgrond zal 
een geheel bedrijf 
verworven/uitgeplaatst moeten 
worden. 

Kijk vooral naar 
mogelijkheden van 
uitplaatsing in 
overvraagde gebieden. 
Zorg voor voldoende 
budgetten voor 
verwerving en 
begeleiding van de 
betreffende bedrijven. 
(indicatief bedrag voor 
begeleiding en kosten 
van verplaatsing  

Uitplaatsing 
grondgebonden 
bedrijven i.k.v. EHS 
max. €400.000,- 
bedrijfsverplaatsing-
subsidie. 
Advisering verplaatsing 
maximaal 30.000 en 
75% subsidie 
 

Grond-
mobiliteit 

Grondmobiliteit vergroten x x  x    Vergroten 
overdracht van 
grondgebruik of 
eigendom van 
stoppers naar 
blijvers 

Gebiedsmakelaar die stoppers 
en groeiers bij elkaar brengen. 
Door aankoop en via 
grondbank grond(gebruik) naar 
blijvers 

Door meer mobiliteit is 
het mogelijk om te 
zorgen dat de juiste 
grond voor de meest 
passende functie 
ingezet kan worden 

Zie inzet 
kavelruilcoördinator en 
voorlichtingsbudget 
€20.000 per jaar 
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 Stoppers ondersteunen x   x  x x Bedrijven die 
besloten hebben te 
stoppen zijn 
ondersteund bij een 
snelle en zakelijke 
bedrijfsafronding en 
overdracht van 
productiecapaciteit 

Adviseren van stoppers door 
diverse (fiscale en 
bedrijfskundige) deskundigen. 
Kijken naar hergebruik 
mogelijkheden. Beter fiscale 
regelingen en inzetten van 
‘Rood voor Rood’-regeling 

Denk aan eenvoudige 
en snelle procedures en 
regelingen die stoppen 
en een nieuwe invulling 
van de VABs mogelijk 
maken. 
Verder er voor zorgen 
dat de nieuwbouw nabij 
de dorpen plaatsvindt en 
dat niet alleen voor 
sociale woningbouw 
gebouwd mag worden. 

Advisering bij 
bedrijfsbeëindiging 40% 
met een maximum van 
30.000 
 

Tijdelijk beheer bij 
landbouw 

x x     x Gronden die 
verworven zijn voor 
andere functies 
worden zo lang 
mogelijk benut voor 
landbouwkundige 
productie 

Gronden in de grondbank/BBL 
en bij betrokken partijen 
gedurende het proces benutten 
voor landbouw en dynamiek in 
ruilingen en verplaatsingen 

Zorg voor een flexibel 
en pragmatisch gebruik 
van de gronden in de 
grondpot 

Regel in gebiedsproces 

Veiligstellen 
landbouwstructuur 

x     x  Aaneengesloten/rob
uuste 
landbouwstructuur 
met helder scheiding 
van functies 

Opstellen van duidelijke 
agrarische hoofdstructuur en 
geen planologische 
belemmering of uitstraling 
(schaduwwerking) op 
agrarische gronden 

Geef duidelijke 
landbouwgebieden aan 
en biedt 
ontwikkelingsruimte 

Uitwerken in 
gebiedsproces 

Geen prijsopdrijving door 
grondaankopen 

     x  Economisch 
verantwoord niveau 
van grondprijzen 

Aankopen van gronden 
beperken t.o.v. autonome 
jaarlijkse grondmobiliteit. Het 
opkopen van hele bedrijven en 
gronddruk niet opdrijven 

Dus niet boven 
marktprijs aankopen en 
beperkte hoeveelheden. 
Door ruilong grond op 
de juiste plaats krijgen 

Opnemen in Grond 
Strategie Plan (GSP) 
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Duurzame 
Energie 

Mestverwerking/ 
biomassa 

x  x x x x x In het gebied 
geproduceerde 
(overschot) aan 
mest en biomassa 
(ook uit natuur) 
wordt gebruikt voor 
duurzame 
energieproductie 

Initiatieven en projecten 
ondersteunen voor 
werkwerking van mest en 
biomassa en meewerken aan 
eventuele planologische 
procedures 

Maak gebruik van reeds 
beschikbare projecten 
en van subsidie op 
investeringen. Voorkom 
concurrentie met 
benutting van maïs en 
voedselgewassen voor 
energie i.p.v. 
consumptie door mens 
en dier 

35% van de 
subsidiabele kosten met 
een max van 100.000. 
bij milieu investeringen 
max 60% 
Kijk ook naar subsidies 
SenterNovem 

Windmolens x  x x  x x (Planologische) 
mogelijkheden voor 
windenergie 
initiatieven van 
agrarische 
ondernemers 

Er voor zorgen dat er geen 
belemmeringen zijn om 
windmolens te plaatsen en 
snelle procedures. 
Eventueel laten uitvoeren van 
een onderzoek naar goede 
windomstandigheden/locaties 
zijn. 

Maak gebruik van 
diverse 
subsidiemogelijkheden 
mbt duurzame energie 
Zorg voor aansluiting en 
voorrang op het 
elektriciteitsnet 

35% van de 
subsidiabele kosten met 
een max 30.000 
Kijk ook naar subsidies 
SenterNovem 

Zonnepanelen op daken  x  x x   Daken van 
agrarische 
gebouwen zijn 
voorzien van 
zonnepanelen 

Project opzetten ter 
ondersteuning van boeren om 
eventueel (asbest) daken te 
voorzien van zonnepanelen  

Maak gebruik van 
diverse 
subsidiemogelijkheden 
mbt duurzame energie. 
Zorg voor aansluiting en 
voorrang op het 
elektriciteitsnet 

35% van de 
subsidiabele kosten met 
een max 30.000. Kijk 
ook naar subsidies 
SenterNovem 

Waterenergie       x Koude en warmte 
opslag in de bodem 

Onderzoek naar mogelijkheden 
in de veehouderij meer gebruik 
te maken van koude en warmte 
opslag in de bodem 

Welke kennis over dit 
onderwerp is reeds in 
andere gebieden 
beschikbaar? 

35% van de 
subsidiabele kosten met 
een max 30.000 
Kijk ook naar subsidies 
SenterNovem 

Verbreding / 
sociale 
samenhang 

Functieverandering 
toestaan 

x       Passend hergebruik 
in VAB’s is 
gerealiseerd 

Actieve ondersteuning van 
ondernemers die ander 
functies (niet strijdig met 
landbouw) willen realiseren. 
Overheid werk mee aan 
procedures 

Geef ondernemers die 
de functie van het bedrijf 
willen veranderen snel 
duidelijkheid. Room 
initiatieven niet af zodat 
ze dood bloeden. 

Subsidie investeringen 
verbrede activiteiten 
maximaal 25.000 en 
40% in PMJP 
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Sociale samenhang x       Noaberschap blijft 
behouden in het 
gebied 

Ontwikkel activiteiten die 
mensen samenbrengt en zorg 
voor een goede integratie van 
burgers in het buitengebied. 

Eerst overleggen en 
zaken vastleggen 
voordat  maatregelen 
genomen worden. Open 
communiceren en 
begrip voor elkaars 
positie. Nieuwkomers 
moeten de lusten en 
lasten van het wonen in 
het buitengebied 
kennen. 

n.v.t. 

Natuur en 
groene 
diensten 

Flexibele begrenzing 
natuurgebieden 

x x   x   Begrenzing van 
natuurgebieden 
afgestemd op 
landbouwstructuur 

Zorg dat de begrenzing van 
natuurgebieden flexibeler 
wordt, zodat maatwerk 
geleverd kan worden en 
individuele agrarische 
bedrijven niet in de verdrukking 
komen 

Laat provincie flexibele 
regels opstellen en laat 
het gebied zelf 
maatwerk leveren 

Kosten onderzoek om 
tot flexibele begrenzing 
te komen 

Natuur onder agrarisch 
beheer 

x  x x  x  Meer 
natuurgebieden 
onder beheer van 
agrariërs en betaling 
aan agrarische 
bedrijven 

Niet automatisch beheer van 
gronden doorgeven aan 
terreinbeherende instanties. 
Ook particulieren is staat 
stellen te beheren. 

Beheer natuur onder 
SAN brengen of open 
aanbesteden. Daarnaast 
mogelijkheden 
scheppen voor 
beweiding en gronden 
laten meenemen in 
mestboekhouding 

Opnemen in nieuwe 
Programma Beheer 

Geen nieuwe natuur 
aanwijzen 

  x  x x x Oppervlakte 
aangewezen natuur 
is niet vergroot 

Overheid besluit eerst de 
huidige politiek vastgelegde 
doelstellingen te realiseren, 
voor dat er nieuwe 
doelstellingen geformuleerd 
worden 

Door politiek laten 
vastleggen, status-quo 
m.b.t. natuur 
oppervlakten 

Nemen van politiek 
besluit 
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Goede regeling 
vergoedingen 
natuurschade 

      x Alle schade die door 
en vanuit 
natuurgebieden 
veroorzaakt worden, 
zijn afdoende 
vergoed 

Goede vergoedingsregelingen 
afspreken en zorgen voor 
voldoende budgetten binnen 
deze regelingen 

Eerst goede afspraken 
maken en dan pas 
natuur realiseren. 
Gedragen als goede 
buren! Het is beter de 
schade in een keer af te 
kopen, minder 
bureaucratie. Let op 
fiscale aspecten. 

Verbeteren bestaande 
regelingen 

 Flexibel omgaan met 
erfbeplanting 

x       Erfbeplanting kan 
flexibel worden 
verplaatst 

Planologisch toestaan dat 
erfbeplanting bij ontwikkelingen 
op het bouwblok kan worden 
aangepast en/of verplaatst. 
Wel voor nette erven zorg 
dragen 

Niet alles in regels willen 
vastleggen, maar 
stimuleren en eventueel 
belonen 

Opnemen in 
gemeentelijk beleid en 
LOP’s 

 Verplaatsen van 
landschapselementen 

x       Landschapselement
en kunnen 
eenvoudig verplaatst 
worden als 
bedrijfsvoering 
daardoor gehinderd 
wordt. 

Snelle en op 
bedrijfsontwikkeling gerichte 
procedures bij het verplaatsen 
van hinderlijke 
landschapselementen.  

Gezamenlijk streven 
naar kwaliteit en niet 
naar bevriezen van 
huidige 
landschapsstructuur. 
Landschap moet mee 
kunnen groeien 

Kosten rooien/herplant 
aanleg houtwallen Koert 
Schonewille / W. Swart 
(antwoord volgt) 

 Visie op landbouw 
binnen landgoederen 

 x      Visie van landbouw 
op landgoederen is 
opgesteld en 
agrarisch belang 
wordt onderkent 

Landgoedeigenaren hebben 
het belang van de agrarische 
bedrijven goed op het netvlies 
en werken mee aan de 
ontwikkeling van 
toekomstgerichte bedrijven op 
hun landgoed 

Landbouw is een 
duurzame drager van 
veel landgoederen 
Nu gaat alle 
vrijkomende grond in 
natuurpakketten. Is dat 
wel duurzaam? 

Kosten van 
onderzoeken naar 
positie landbouw op 
landgoederen (ca. 
25.000 per onderzoek) 

 Visie op locatie nieuwe 
landgoederen 

 x x  x   Geen nieuwe 
landgoederen in 
agrarische gebieden 

Voorkom nieuwe landgoederen 
in agrarische gebied en 
versnippering 

Nieuwe landgoederen in 
natuurgebieden en op 
slechte agrarische 
gronden 

Opnemen in 
gebiedsproces 

 Heldere communicatie x x   x x  Agrarische 
ondernemers 
kennen de plannen 
(en achtergronden) 
rond de Baakse 

Een communicatieplan dat 
inspeelt op de 
informatiebehoefte van 
agrarische ondernemers. Er 
worden regelmatig 

Belangrijk om 
transparant te werken 
en het vertrouwen van 
direct betrokken 
ondernemers op te 

Voldoende 
communicatiebudget 
voor communicatie met 
agrarische sector in 
gebiedsproces.  
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Beek goed en weten 
waar en wanneer ze 
hun reactie en 
meningen kunnen 
geven  

informatiebijeenkomst 
gehouden en via internet is 
relevante informatie te vinden. 
 

bouwen. Wanneer er 
ingrepen in het gebied 
plaatsvinden wordt eerst 
met direct betrokkenen 
overleg gepleegd. 

 Verbeteren imago  x  x  x  De agrarische sector 
heeft een goed 
imago in het gebied 

Zorg voor een gezonde 
landbouw structuur met b.v. 
ruimte voor koeien in de wei. 
Werk samen met andere 
partijen en laat burger van het 
agrarische landschap genieten. 
Organiseer activiteiten voor 
burgers en politiek 

Sta open voor de 
samenleving en 
communiceer de 
positieve bijdrage van 
de landbouw aan het 
platteland en de 
Nederlandse economie 

Budgetten voor 
projecten ter 
ondersteuning van het 
imago. Later op maat 
uitwerken 

 Ondernemerschap 
ondersteunen 

 x x     Er zijn voldoende 
jonge en goed 
opgeleide agrarische 
ondernemers in het 
gebied (ook voor 
verbreding) 

Zorg voor goede kansen voor 
agrarische ondernemers en 
organiseer activiteiten waar het 
vakmanschap en 
ondernemerschap versterkt 
worden 

Werk samen met Kamer 
van Koophandel en zorg 
op de bedrijven voor 
samenwerking met 
agrarische 
opleidingen/scholen 

Subsidie voor cursussen 
ondernemersvaar-
digheden en innovatie 

 Geld voor onderhoud van 
het gebied 

 x x x    Publieke zaken 
(water, natuur) die 
aangelegd zijn, zijn 
voorzien van goede 
onderhouds-
budgetten 

In financiële planning van 
overheid tijdig en voldoende 
geld reserveren voor 
onderhoud en niet alleen voor 
uitbreiding en andere nieuwe 
zaken 

Onderschat 
onderhoudskosten niet. 
Dit moet langdurig door 
de (belastingbetaler) 
opgebracht worden 
“aanleggen kunnen ze, 
moar dan!” 

SAN 

 Verplaatsen 
burgerwoning 

   x    In knelgevallen zijn 
burgerwoningen 
verplaatst 

Onderzoek of in knelgevallen 
het verplaatsen van 
burgerwoningen niet een 
betere en goedkopere 
oplossing is. Denk met name 
aan burgerwoningen in LOG’s 

Kijk ook waar mogelijk 
bestemming van 
burgerwoning kan 
worden omgezet in 
bestemming 
‘plattelandswoning’. 
Goed bestemmingsplan 
beleid 

Zorg eventueel voor 
budget voor verplaatsen 
van burger 
(verplaatskosten en 
nieuwe bouwkavel) of 
kosten bestemming 
omzetten naar 
‘plattelandswoning’ 

 Mestopslag bij grote 
veldkavels 

    x   Mestopslag is 
mogelijk bij grote 
veldkavels 

Sla gedurende de 
winterperiode mest op nabij de 
veldkavels dit spaart 
gedurende het groeiseizoen 

Door een goede 
verkaveling kan de 
noodzaak van 
mestopslagcapaciteit bij 

Mestopslag bij 
veldkavels:  
€35,- tot €50,- euro per 
m³  
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een piekbelasting van de 
wegen. De arbeid op het bedrijf 
kan beter verdeeld worden 

veldkavels beperkt 
worden 

 Saneren asbest stallen    x    Asbestdaken op 
stallen zijn veilig 
verwijderd 

Organiseer een project waarbij 
asbest veilig verwijderd wordt 
en waar het mogelijk 
vervangen wordt met daken 
met zonnecellen 

Zorg dat zonne-energie 
op de bedrijven of aan 
het net geleverd kan 
worden 

Verwijderen,afvoeren, 
dekken met nieuwe 
golfplaten €22,75 tot 
€27,25 per m2. 

 Innovatieve technieken      x  Innovatieve 
technieken worden 
toegepast 

Ondersteun bedrijven met het 
toepassen innovatieve en 
duurzame technieken 

Maak gebruik van 
beschikbare 
subsidieregelingen 

Gebruik subsidies 
Senter Novem en fiscale 
aftrek 

 ICT-infrastuctuur      x x Alle bedrijven 
hebben toegang tot 
breedband e.d. 

Inventariseer welke ICT 
behoefte er in de toekomst op 
agrarische bedrijven is en zorg 
ook in het landelijke gebied 
voor de noodzakelijke 
infrastructuur 

Werk hierbij samen met 
lokale 
ondernemersvereniging
en en Kamer van 
Koophandel 

Investeringen door 
kabelbedrijven 
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Bijlage 3   Overzicht kaarten investeringsagenda per deelgebied 
 

 
Kaarten zijn opgesteld door DLG en separaat beschikbaar. Zie website www.projectenltonoord.nl, onder Baakse Beek.  
 
In het definitieve rapport zullen deze in kleur in de bijlage opgenomen worden. 

http://www.projectenltonoord.nl/
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Bijlage 4  Factoren die de ontwikkeling van (agrarische) bedrijven beïnvloeden 
 

 
Het agrarische bedrijf bekeken vanuit het perspectief van MKB-vestingsfactoren: 
 

 Infrastructuur; hoe is de bereikbaarheid van uw locatie, is er een efficiënte distributie-infrastructuur? 

 Ruimte; is er ruimte van goede kwaliteit voor nieuwvestiging en bedrijfsuitbreiding beschikbaar? Hoe is het ruimtelijke ordeningsbeleid? 

 Inrichting; is er een goede inrichting mogelijk om de bedrijfsprocessen efficiënt te laten verlopen? Kunt u deze inrichting verder optimaliseren? 

 Energie infrastructuur; Heeft u beschikking over betrouwbare elektriciteit, gas en brandstoffen levering? 

 Opleidingsniveau; is het opleidingsniveau van uw medewerkers of van dienstverlenende instanties voldoende? 

 Arbeidsmarkt; is er voldoende geschoold en gemotiveerd personeel beschikbaar? 

 Ondernemerschap; is er een positief beeld over ondernemerschap en wordt dit ondersteund? 

 Investeringsmogelijkheden: Wat zijn de investeringsmogelijkheden voor uw bedrijf en wat zijn de te verwachten rendementen op uw investeringen? 

 Ondersteunen diensten leveranciers en verwerkers; zijn voor uw bedrijf belangrijke diensten en producten snel en voldoende leverbaar/beschikbaar? 

 Kapitaal; is er voldoende financiële deskundigheid beschikbaar en kapitaal om te ondernemen/investeren? 

 Kostenstructuur/vergoedingen; Met welke kostenstructuur krijgt u op uw vestigingsplaats te maken en kunt u deze doorbereken aan uw klanten? 
Welke vergoedingen kunt u ontvangen? 

 Belastingen en subsidies; Met welke belastingen heeft u te maken (fiscale regels) en welke subsidies kunt u benutten? 

 Regels van overheid; wat is het imago van uw sector in de regio, het bestemmingsplan, de vergunningen, locale belastingen en promotiecampagnes? 

 Telecommunicatie; zijn er snelle draadloze communicatie middelen beschikbaar? 

 Kennis en Innovatie; is er voldoende toepasbare kennis beschikbaar en zijn er mogelijkheden om te innoveren? 

 Ecologische duurzaamheid; worden de grondstoffen voor uw bedrijf duurzaam geproduceerd/geleverd en hoe duurzaam zijn uw eigen 
bedrijfsprocessen? Kunt u uw (rest)producten duurzaam afzetten? 

 Markttoegang; Heeft u met uw producten/diensten een goede toegang tot koopkrachtige afzetmarkten? 

 Werkomgeving; Hebben u en uw personeel een schone en veilige werkomgeving? (op het agrarische bedrijf geldt dit ook voor uw vee (diergezondheid 
en dierwelzijn) 

 Leefbaarheid: Hoe is het sociale klimaat in uw omgeving. Kunt u hier op terugvallen, zijn er mogelijkheden om met ondernemers in uw omgeving samen 
te werken?  

 
 
 


