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Voor bedrijvenmet varkenshouderij,diezichindeperiode
1975-1980nieuwvestigden inNoord-Brabant enLimburg isdesocialeherkomst,opleiding enervaringvanhetbedrijfshoofdnagegaan.Tevenswerd onderzocht,welkdeelvandenieuw-vestigingen
voldeed aanbepaaldecriteria,welkemogelijk zoudenkunnenwordengehanteerd ineeneventuele landbouwvestigingswet.
Noord-Brabant/Limburg/Varkenshouderij/Vestigingvanlandbouwbedrijven

Overnamevandeinhoud toegestaan,mitsmetduidelijkebronvermelding.
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1. Inleiding

1.1 Doel van de nota
HetLandbouw-EconomischInstituutheeft eind 1982/begin1983
gegevensverzameld t.b.v.eenoriënterend onderzoeknaarnieuwvestigingenvanagrarischebedrijven inNoord-Brabant enLimburg.
Het onderzoekwerd verricht opverzoekvandeProvincialeRaden
voordeBedrijfsontwikkelingindegenoemdeprovincies.
Momenteelwordt gewerktaanderapporteringvandeuitkomstenvanhetoriënterende onderzoek.Vooruitlopend opdepublikatievanhetonderzoeksverslagwordt indezenotaeenoverzicht
gegevenvandieresultatenvanhetonderzoek,diewellichtvan
belangkunnenzijnvoordegedachtenvorming overeeneventuele
landbouwvestigingswet.

1.2 Begrip "nieuw-vestiging"; uitvoering van het onderzoek
Hetonderzoekheeftbetrekking opdeperiodemei 1975-mei
1980 1).Ondernieuw-vestigingwerdverstaan:hetbeginnenvan
eennieuwagrarischbedrijf (zowelhoofd-alsnevenberoep)door:

-

stichtingvanbedrijfsgebouwen (metofzonder cultuurgrond);
afsplitsingvanbedrijfsgebouwen (metofzondercultuurgrond);
het allééngrond gaanexploiteren zonderdatbedrijfsgebouwenwordengesticht ofafgesplitst.

Gevallen,waarinuitsluitend sprakeisvanhethurenvan
zaaiklaar land-bijvoorbeeld voordeteeltvancontractgewassendooreennieuwegeregistreerde,werdennietals nieuw-vestigingen
beschouwd.Evenminwerdensituaties,waarinsprakewasvangeleidelijkebedrijfsoverdracht 2 ) ,alsnieuw-vestigingenaangemerkt.
Degegevens,waarophetonderzoek isgebaseerd,werdenin
tweefasesverzameld.Ineerste instantiewerduitgegaanvande
bedrijven,welkevolgens dez.g.mutatie-gegevens vanhetLEImogelijkalsnieuw-vestigingen zoudenkunnenwordenaangemerkt.
Daarnawerdhetaldusverkregenbedrijvenbestand toegezondenaan
1)Geziendeopdatmomentbeschikbare gegevensmoesthetonderzoektotdezeperiodebeperktblijven.
2)Ondergeleidelijkebedrijfsoverdrachtwordthierverstaan een
overdracht inetappes;met anderewoordenaanvankelijkwordt
eengedeeltevanhetbedrijf overgedragen ennaenigejarende
rest.
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deDistriktbureauhoudersvandeSTULMmethetverzoekom-zonodigmet inschakelingvanandere terplaatse goedbekendepersonen
danwelviarechtstreeks contactmetdebetrokkenen-nategaan,
ofdebetreffendebedrijven inderdaad nieuw-vestigingenwarenvolgensdeinhetvoorgaande gegevenomschrijving. Inverbandmetde
mogelijkekomstvaneen landbouwvestigingswetwerdenenkeleaanvullendevragengesteld.
Inhetonderzoek isookaandachtbesteed aanbedrijfsverplaatsingen.Indezenotablijvendezeechterbuitenbeschouwing.

1.3 Enkele algemene gegevens over de nieuw gevestigde
bedrijven en bedrijfshoofden
Hettotaleaantalnieuw-vestigingen,zoals inhetvoorgaande
omschreven,bedroeg indeperiode 1975-1980 1417(Noord-Brabant:
910;Limburg:507).Menkanvanmeningverschillenoverdevraag,
ofditaantalgrootdanwelkleinis.Eenobjectievemaatstaf
hiervoor ismoeilijkaantegeven.Omtochenighouvast tebieden
hebbenwijhetaantalnieuw-vestigingenuitgedrukt inprocenten
vanhet aantal geregistreerden (hoofd-ennevenberoepers)in 1980
inNoord-Brabant enLimburg tezamen.Wekomendanopeenpercentagevan4,1.Het aantalsbevandenieuw-vestigingenmaakte2,8%
uitvanhet totaleaantalsbein 1980inbeideprovincies tezamen.
Denieuwgevestigdebedrijfshoofdenzijnoverwegendjong;
63%vanhenwas inhetjaarvannieuw-vestiging jongerdan35jaar.
54%exploiteerdehetnieuwebedrijfalshoofd-enderesterende
46%alsnevenberoepsbedrijf.
Watdebedrijfstypenbetreft,blijkenvooraldevolgendeVATtypenintrektezijn:mestvarkensbedrijven (15%vanhettotaalaantalnieuw-vestigingen),fokvarkensbedrijven (19%),opengrondsgroentebedrijven (10%)enopengrondsboomkwekerijbedrijven (eveneens 10%).Deoverige 33bedrijfstypengavenalleeenpercentage
van5ofmindertezien.
Demeestenieuw-vestigersbegonnenmeteengeringeoppervlaktecultuurgrond; 82%had tentijdevandenieuw-vestiging geen
grond ofminderdan5ha.Dehelft startteopeenbedrijfmetminderdan70sbe;hierstaat tegenover,dat 15%begonmeteenbedrijfvanmeerdan 190sbe.Ophetmomentvannieuw-vestiginghadden 16bedrijven 650sbeofmeer.

Sociale herkomst, opleiding en ervaring van de
nieuw-vestigers - mogelijke effecten van een
landbouwvestigingswet voor bedrijven met
varkenshouderij

Indeperiode,dathet onderzoekwerduitgevoerd,wasdediscussieoverdeinhetkadervaneeneventuele landbouwvestigingswet testelleneisen aannieuw-vestigingennogbeperkt totde
varkenshouderijsector.Vandaardathetonderzoek zichtenaanzien
vanditonderdeeluitsluitendheeftgerichtopnieuw-vestigingen
metvarkens.Vande 1417nieuw-gevestigdebedrijvenhaddenerop
hetmomentvannieuw-vestiging548varkens.Opdezebedrijvenhebbendegegevens indithoofdstukbetrekking.

2.1 Sociale herkomst, opleiding en ervaring van de
nieuw-vestigers
Intabel2.1 isweergegeven,welkberoep devadersvande
nieuw-vestigershadden.Inruimdriekwartvandegevallenwasdit
zelfstandigboeroftuinder.
Tabel 2.1 Beroepvadersvandenieuw-vestigers
Beroepvader
Zelfstandigboeroftuinder
Loondienst (agrarischesector)
Loondienst (niet-agrarische sector)
Zelfstandig (niet-agrarische sector)
Overig
Onbekend
Totaal

Aantalnieuw-vestigers
428

%
78
0
13
6

1
69
34
3
13

1
2

548

100

Slechts 19%vandenieuw-vestigerswas,voordatmenzelfstandigeenagrarischbedrijfbegon,werkzaamophetouderlijkbedrijf
(tabel2.2).Ruimdehelft (59%)vandebedrijfshoofdenwasvlak
vóórhet tijdstipvannieuw-vestiging inloondienstbuitende
agrarische sector.Gezientabel 2.1 betekent dit,daternogalwat
personenvanagrarischeherkomst zijn,die-naenigetijdbuiten
de land-entuinbouwwerkzaam tezijngeweest-weernaardeagrarischebedrijfstak terugkeren,hetzijalshoofd-hetzijalsnevenberoeper.

Tabel 2.2 Beroepbedrijfshoofdenvóórhet tijdstipvannieuwvestiging
Beroep
Zelfstandigboerof tuinder
Meewerkend opouderlijkagr.bedrijf
Loondienst (agrarischesector)
Loondienst (niet-agrarische sector)
Zelfstandig (niet-agrarische sector)
Overig
Onbekend
Totaal

Aantalnieuw-vestigers
16
103
47
322
35

%
3
19
9
59
6

18
7

3
1

5A8

100

Slechts eengeringgedeelte (19%)vandenieuw-vestigers
heeftmiddelbaarofhogeragrarischdagonderwijs gevolgd.Nogminderkomthetvoor,datmeneenopleidingheeftgenoteninhetkadervanhet leerlingenstelsel,aangevuldmeteencursus"introduktieagrarischbedrijfsleven" (3%).Verderbleek,dat 13%van
denieuwebedrijfshoofdendemiddelbarekaderopleiding"varkenshouderij",debedrijfsopleiding"varkenshouderij"ofdevarkenshouderijopleidinghaddoorlopen.
Ongeveeréénderde (30%)vandenieuw-vestigershad,voordat
menzelfstandigboerwerd,minimaal tweejaaraaneengeslotengewerktopeenbedrijfmetvarkenshouderij.Voor69%wasditniet
hetgeval,terwijlvoor 1%ditnietbekendwas.Ditbetekent,dat
ruimtweederdevandenieuw-vestigers geenaaneengeslotenperiodevantweejaarpraktische ervaringhadmetdevarkenshouderij,
voordatmenzelfstandigboerwerd.Nuzouhetkunnen zijn,datop
verschillendebedrijvendevarkenshouderijbijzaak is.Ditis
evenwelniethet geval,aangezienhetmerendeelvandebedrijven
(nl.87%)behoorde totdeVAT-typenmestvarkens-offokvarkensbedrijf.Wel zijndebedrijven,waarvanhetbedrijfshoofddezojuist
besproken tweejarigeervaringhad,gemiddeld groter (126sbe)dan
debedrijvenvanhuncollega's zonderofnagenoeg zonderervaring
(89sbe).

2.2 Mogelijke effecten van een landbouwvestigingswet
voor bedrijven met varkenshouderij
Eind 1982-het tijdstip,waaropmetdeuitvoeringvanhet
onderzoekwerdbegonnen-warennoggeenafgerondevoorstellen
voorhanden tenaanzienvande,opgrondvaneenlandbouwvestigingswet,tehanteren criteria.Welwerdeneenaantalvoorlopige
gedachtenoverdeeisen,dieaannieuw-vestigingenmetvarkenshouderij zoudenkunnenwordengesteld,besproken.Dezeeisenwaren:
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a.
b.

c.

deomvangvandevarkenshouderij dientminstens 10sbeen
maximaal ongeveer 650sbetebedragen;
hetnieuwebedrijfshoofddientdeMAS (ofHAS)tehebben
doorlopenofeenopleiding tehebbengevolgd inhetkader
vanhet leerlingenstelsel,aangevuldmet eencursus"introduktieagrarischbedrijfsleven";
hetnieuwebedrijfshoofdmoetminimaal tweejaaraaneengeslotenwerkzaam zijngeweestopeenbedrijfmet varkenshouderij
ófmoetdemiddelbarekaderopleiding "varkenshouderij",de
bedrijfsopleiding"varkenshouderij"ofdevarkenshouderijopleidinghebbengevolgd.

Inhetonderzoek isnagegaan,inwelkematede548bedrijven
metvarkenshouderij aanbovenstaande criteriavoldeden.Opde
eersteplaatskwamnaarvoren,dat 2%vandebedrijvenophetmomentvannieuw-vestigingkleinerwasdan 10sbe;geenenkelbedrijfoverschreed degrensvan650sbe.Indienmendebovengrens
aanzienlijk zouverlagen,zouditweinig effecthebben;ditblijkt
uithet feit,dat slechts 5%vandebedrijven ophetmomentvan
nieuw-vestiging 250-650sbehad.Vervolgensbleek,dat77%
niet en22%welvoldeed aandeonderb omschreven eis.Alsgevolg
van criterium czou64%vandenieuw-vestigers niet en35%welin
aanmerking zijngekomenvooreenvestigingsvergunning.
Hetvoorgaandehoudtmetanderewoorden in,dat-indiencriterium azouzijngehanteerd-vrijwelallebedrijven zichinde
onderzoeksperiode zoudenhebbenkunnenvestigen.Zulksintegenstelling totdebeideandere criteria;bijstrikte toepassing zou
ruimdriekwart (eisb)resp.bijna tweederde (eisc)vandebedrijvengeenvestigingsvergunninghebbengekregen.
Hoewordtnudesituatie,wanneer dedriegenoemde eisengezamenlijk zoudenzijntoegepast?Uithetonderzoekblijkt,dat
slechts 15%vandenieuw-vestigingen,dieindeonderzoeksperiode
werden gerealiseerd,voldoet aanalledriecriteria.84%vande
nieuwebedrijven zougeenvestigingsvergunning hebbengekregen.
Over 1%vandebedrijven c.q.bedrijfshoofdenwarenonvoldoende
gegevensaanwezigomeenuitspraak tekunnendoen.
Intabel2.3 zijndebedrijven,diewèlresp.nietvoldeden
aandecriteriaat/m c,ingedeeldnaardeleeftijdvanhetbedrijfshoofd.Onderdebedrijfshoofden,diewèl inaanmerkingzoudenkunnenkomenvooreenvestigingsvergunning,blijken zichnaar
verhoudingmeerboerenbeneden 35jaar tebevinden danonderdegenen,dieeendergelijkevergunning niet zoudenkunnenkrijgen.
Grotereverschillendoen zichvoorm.b.t.hethoofdberoep
vandenieuw-vestigers.Toepassingvandecriteriaat/mczouertoeleiden,datnaarverhoudingweinigpersonenmet eenniet-agrarischhoofdberoep inaanmerking zoudenkomenvoor eenvestigingsvergunning.Hierbij dientoverigensweltewordenbedacht,datook
eenzeeraanzienlijk aantalbedrijfshoofden,dieophetmoment

Tabel2.3 Leeftijdbedrijfshoofd
Leeftijd

Percentagebedrijven,dat
voldoet aandeeisen_at/m c__
wel

Tot 25jaar
25-35jaar
35-50jaar
50jaarenouder

35
47
18
-

Totaal

i

100=82

,

niet
11
54
31
4
100=461

vannieuw-vestiging alshoofdberoepermet eenbedrijfbegonnen,
geenvergunning zou krijgen.
Tabel 2.4 Hoofdberoepbedrijfshoofd
Hoofdberoep

Percentagebedrijven,dat
voldoet_aan_de_eisen_a_t/m_c

Agrarisch
Niet-agrarisch
Totaal

wel

niet

88
12

53
47

100=82

100=461

Nogenkeleopmerkingen overdebedrijfsomvang.Onderde
nieuw-vestigingen,dievoldoenaandeeisenat/m c,treftmen
naarverhoudingmeergroterebedrijvenaandanonderdebedrijven,
dieaandezeeisennietvoldoen.Met anderewoorden:bijtoepassingvandecriteriaa,b enczoudenrelatiefminderkleineen
meergroterebedrijveninaanmerkingkomenvooreenvestigingsvergunning.
Tabel2.5 Bedrijfsomvang
Bedrijfsomvang

Percentagebedrijven,dat
voldoet_aan_de_eisena_t/m_c

wel
10 - 90 sbe
90 - 190 sbe
190 - 650 sbe
Totaal

35
42
23
100=82

2iS£
58
29
1_3_
100=461

De548bedrijvenmetvarkenshouderijhaddeninhetjaarvan
nieuw-vestiging tezamen55.300sbe.Debedrijven,dienietvoldedenaandeeisenat/mchaddentezamen43.500sbe.Ditkomtneerop
79%vanhetaantalsbevandenieuw-vestigers.
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3. Samenvatting en slotopmerkingen

1. Tussenmei 1975enmei 1980kwameninNoord-Brabant enLimburg 1417nieuw-vestigingenvanagrarischebedrijventot
stand.Gerelateerd aanhetaantalgeregistreerdenindeze
tweeprovincies in 1980komtditneerop4,1%.Denieuwgevestigdebedrijvenhaddenoverwegend eenjongbedrijfshoofd;
63%wasjongerdan35jaar.Ongeveerdehelfthadeenagrarischhoofdberoep.Vooraldevolgendebedrijfstypenwarenin
trek:mestvarkensbedrijven,fokvarkensbedrijven,opengrondsgroentebedrijvenenopengrondsboomkwekerijbedrijven. Demeestenieuw-vestigersbegonneneenbedrijf zonderofmetweinig
cultuurgrond.Dehelftvandebedrijfshoofdenstarttemet
eenbedrijfmetminderdan70sbe;slechts 16bedrijvenhaddenophetmomentvannieuw-vestiging 650sbeofmeer.
Vande 1417bedrijvenhaddener548varkens.Vandezewerd
eenaantalnaderegegevensverzameld.Hieruitkwamopdeeersteplaatsnaarvoren,dathetberoepvandevadervanruim
driekwartvandenieuw-vestigerszelfstandigboerof tuinder
was. 59%vandebedrijfshoofdenhadvóórhetmomentvannieuwvestiging gewerktinloondienst (buitendeland-entuinbouw).
Eenenanderbetekent,datineenbehoorlijk aantal gevallen
sprakemoetzijngeweestvaneenterugkeernaardeagrarische
sector,nadatmenenigetijdeldershadgewerkt.
2.

Inhetkadervaneen.eventuelelandbouwvestigingswet zouaan
nieuw-vestigerseenvergunning totvestigingkunnenworden
verleend,indienmenzouvoldoenaanbepaaldevoorwaarden.
Voorwatdevarkenshouderijbetreft isdestijdsdegedachte
geopperd omdevolgendecriteria tegaanhanteren:
a.deomvangvandevarkenshouderij dientminstens 10sbeen
maximaalongeveer650sbetebedragen;
b.hetnieuwebedrijfshoofddientdeMAS (ofHAS)tehebben
doorlopenofeenopleiding tehebbengevolgd inhetkader
vanhet leerlingenstelsel,aangevuldmeteencursus"introductieagrarischbedrijfsleven";
c.hetnieuwebedrijfshoofdmoetminimaal tweejaaraaneengeslotenwerkzaam zijngeweestopeenbedrijfmetvarkenshouderijofmoetdemiddelbarekaderopleiding "varkenshouderij",debedrijfsopleiding "varkenshouderij"ôfdevarkenshouderijopleidinghebbengevolgd.
Toepassingvanbovenstaandevoorwaardenindeperiodevanonderzoek (1975-1980)zouertoehebbengeleid,datslechts15%
vande548bedrijvenmetvarkenshouderij zouzijntoegelaten.
Onderdegenen,diebijhanteringvandeeisenat/mceen
vestigingsvergunning zoudenhebbengekregen,zoudenzichnaar
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verhoudingvrijveel jongerepersonen,veelbedrijfshoofden
meteenagrarischhoofdberoep enrelatiefveel groterebedrijvenhebbenbevonden.
Hetonderzoekhad-hoewelheteind 1982/begin 1983werd uitgevoerd-inverbandmetdetoenbeschikbare gegevens,betrekking
opdeperiode 1975-1980.Hetisnietonmogelijk,dathetaantal
nieuw-vestigingenna 1980groter isgeworden.Dit iszelfswaarschijnlijk geziendesignalenuitdepraktijk,diewijzenopeen
- onder invloedvandesterk toegenomenwerkloosheid -gestegen
animoomboerof tuinder teworden.
Voordenaaste toekomstmoet inverbandmetdesomberevooruitzichten t.a.v.deontwikkelingvandewerkgelegenheid rekening
wordengehoudenmeteenblijvende (enwellichtnoggrotere)belangstellingomo.a.vianieuw-vestiging eenagrarischbedrijf te
gaanbeginnen.
Hetbehoeft geenbetoog,datnieuw-vestigingenmetnamein
grotedelenvanNoord-BrabantenLimburgkunnen leidentothet
ontstaanvanc.q. toteenverzwaringvandeproblemen.Zokan toepassingvandeHinderwetmoeilijkhedenopleverenvoordebestaandebedrijvenmet intensieveveehouderij (afstandsgrafiek);bovendienkan-metname indienhetvestigingvanintensieveveehouderijbedrijvenbetreft-hetmestvraagstukgroterworden.Tegendeze
achtergrond kanmen zichdanookafvragen,of-voorhetgevalmen
zouovergaan tothet inwerking stellenvaneenlandbouwvestigingswet-deaandenieuw-vestigerstestelleneisennietdirectzoudenmoetenwordengerichtophetvoorkomenvanhetontstaan c.q.
hetverscherpenvandeproblematiek,waarmee dereedsaanwezige
agrariërswordengeconfronteerd.Overigens ishetookvoorde
nieuw-vestigersnietzonderbelang,datmede zouwordenbezien,of
zijzelf indenaaste toekomstmogelijkmethinderwets-envooral
met (geziendevaak geringeoppervlakte cultuurgrond)mestafzetproblemen temaken zoudenkunnenkrijgen.
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