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Een korte peiling

Leegstand op het platteland: een hype?

Leegstand: primair probleem eigenaar?

Gemeenten en provincie: goed 
voorbereid op agrarische leegstand?

Goede voorbeelden VAB’s: genoeg?
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Iets nieuws onder de zon?

Nee – stoppende 
boeren van alle tijden

Ja – cijfers geven 
nieuwe inzichten
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Fascinatie

Leegstand 2013 – 2030

• winkels van 2 naar 8 mln. m2

• kantoren van 7 naar 11 mln. m2

• agrarisch onroerend goed ??

6

Fascinatie
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Stille revolutie
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Stille revolutie

• Grootste grondgebruiker: landbouw

• Grootste werkgever: dienstensector en 

handel 

• Landschap: van productielandschap 

naar multifunctioneel landschap

• Erftransformatie:pioniersstadium voorbij
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Cijfers Nederland 

36% agrarische bedrijven (2012) 

• bedrijfshoofd ouder dan 50 jaar zonder 

opvolger

• 32 miljoen m2 agrarisch vastgoed in 

gebruik bij 24.424 bedrijven 

• stoppen tussen nu en 2030
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Cijfers Nederland

32 miljoen m2 agrarisch vastgoed bij stoppers

• Woonfunctie 8 mln. m2

• Agrarische functie 4 mln. m2

• Niet-agrarische functie 5 mln. m2

• Resteert 15 mln. m2 

+ asbest
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Prognose IJsselvallei

Stoppende agrarische bedrijven 
• 1.470 (43%) bedrijven stoppen 
• 1.720.000 m2 (29%) agrarische 

gebouwen komt vrij
• 860.000 m2 mogelijke leegstand
Periode 2012 - 2030 | excl. Glastuinbouw | bron: WUR-Alterra
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Prognose Stedendriehoek

Stoppende agrarische bedrijven 
• 810 (44%) bedrijven stoppen 
• 955.000 m2 (29%) agrarische 

gebouwen komt vrij
• 477.500 m2 mogelijke leegstand
Periode 2012 - 2030 | excl. Glastuinbouw | bron: WUR-Alterra
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Vier smaken in beleid

Restricties

• Asbest sanering

• Behoud 
cultuurhistorische 
gebouwen

Slopen

• Maak sloop financieel 
aantrekkelijk 

• Vulling van fonds uit 
welke bronnen?

Uitruilen 

• Staldering

• Ruimte voor Ruimte

• Rood voor Groen

• Statiegeld

Ontwikkelingsgericht

• Ruimte niet-agrarische 
ontwikkeling

• Maatschappelijke 
meerwaarde
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Wat betekent dit nu?

Continuering huidig beleid 

of ander beleid?

Vertrouwen op de markt 

gaat die het oplossen?

Slopen als oplossing 

maar wie betaalt?
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Wat betekent dit nu?

Andere manier van benaderen?

• van ‘niet tenzij’ naar ‘ja mits’ ?!

• gesprek over concurrentie?

• van wie is het buitengebied?

• nieuwe concepten met 

maatschappelijke meerwaarde?
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Dank voor uw aandacht!

• Funda geeft beeld bij wat er zoal te koop is

• Rapport via ‘leegstand InnovatieNetwerk’ of

• http://www.innovatienetwerk.org/nl/bibliotheek/rapporten/583/Vrijkomen

deagrarischebebouwinginhetlandelijkgebied

• Artikel via ‘Romagazine beun kans’ of

• http://www.innovatienetwerk.org/nl/bibliotheek/artikelen/115/Vrijkomend

agrarischvastgoedzienalskans.html
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Nico Beun

06 48131099
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