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Samenvatting
Gedurende de nulmeting van omzet en impact die is uitgevoerd voor de Taskforce Multifunctionele Landbouw is geconstateerd dat gegevens van multifunctionele bedrijven wordt bijgehouden in meerdere databestanden. Belangrijk is dat deze gegevens op een aantal punten afwijken van wat in de Landbouwtelling
wordt vastgelegd. Dit heeft als gevolg dat op het moment dat iets gezegd moet worden over multifunctionele landbouw, gebruik gemaakt moet worden van verschillende databestanden. Om zicht te krijgen op de
databestanden en wat daarin in bijgehouden is deze nota opgesteld.
Gegevens van multifunctionele bedrijven worden bijgehouden in de volgende databestanden: CBSLandbouwtelling, Eurostat, Stichting verenigde zorgboeren, verenigde agrarische kinderopvang, Dienst
Regelingen, VeKaBo (recreatie) en in de Bio-Monitor (verkoop biologische streekproducten). Daarnaast
houdt de LTO ook een ledenbestand van leden met multifunctionele activiteiten bij voor de contributieheffing. Deze is gebaseerd op de Landbouwtelling.
Binnen de Landbouwtelling worden multifunctionele activiteiten onder verbrede landbouw gevraagd.
Doordat de Europese vraagstelling leidend is voor de Landbouwtelling worden binnen de Landbouwtelling
11 categorieën onderscheiden, te weten: agrarische kinderopvang, agrarisch natuur- en landschapsbeheer, aquacultuur, boerderijeducatie, energieproductie door opwekking van duurzame energie,
loonwerk voor derden, stalling van goederen of dieren van derden, toerisme, accommodatie of vrijetijdsbesteding, verkoop van landbouwproducten aan consument, verwerking landbouwproducten en
zorglandbouw.
Tussen de verschillende databestanden zijn meerdere cijfers in omloop. Vraag is echter hoe het komt
dat al deze cijfers van elkaar afwijken. Deels wordt dit gezocht in de vraagstelling en deels in het feit dat
de LTO contributie heft over de verbredingsactiviteit.
In de nota wordt een onderscheid gemaakt van bedrijven die zijn gestart, gestopt of omgeschakeld zijn
met een verbredingsactiviteit. Wat hierbij opvalt, is dat er landelijk meer bedrijven stoppen dan dat bedrijven met multifunctionele landbouw stoppen. De startende bedrijven met multifunctionele landbouw zijn
meer gelijk aan het landelijke gemiddelde van startende bedrijven. In hoofdstuk 4 is een onderscheid gemaakt naar bedrijfstype, omvang en leeftijd oudste ondernemer.
Voor dit onderzoek is bij 20 boeren een interview afgenomen. Dit ging specifiek over hoe zij de Landbouwtelling lezen en invullen. De term verbrede landbouw is niet bij alle boeren een bekend begrip. Van
de 20 boeren zien 13 het als geen belemmering de verbrede-landbouwactiviteit op te geven in de Landbouwtelling. De andere bedrijven geven als motief dat de inkomsten te gering zijn, het los staat van
het agrarisch bedrijf, en dat het gunstig is om het bij de belastingdienst aan te merken als 'hobby van
de oude man'.
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1
1.1

Inleiding
Aanleiding

De Taskforce Multifunctionele Landbouw heeft als opdracht van minister Verburg meegekregen om bij te
dragen aan een verdubbeling van de omzet in de multifunctionele landbouw gedurende de looptijd van de
Taskforce (2008-2011). Om een goed beeld te geven van de bestaande situatie in 2007 is de nulmeting
uitgevoerd door Wageningen UR (PPO, LEI en Alterra). Bij de uitvoering van de nulmeting is naar voren gekomen dat meerdere databestanden kunnen worden gebruikt voor het vaststellen van het aantal bedrijven
met multifunctionele activiteiten. Echter, het uitgangspunt van deze meting was dat de Landbouwtelling
van het CBS (Landbouwtelling) werd aangevuld met andere relevante informatiebronnen.
De Landbouwtelling laat over de periode 2003-2008 voor de sectoren agrarisch natuurbeheer, recreatie, verkoop en bewerking van producten aan huis een aanzienlijke daling zien. Waar deze daling door ontstaan is en waar de groep bedrijven uit bestaat die niet meer in de Landbouwtelling aangeven een dergelijke multifunctionele activiteit te beoefenen is een belangrijk aandachtspunt om de verdere ontwikkeling
van de multifunctionele landbouw door impulsen van de Taskforce Multifunctionele Landbouw goed te
kunnen meten.
Daarnaast bieden verschillende databestanden een ander inzicht in de bedrijven met multifunctionele
activiteiten. Om analyses en conclusies te kunnen maken is het van belang zicht te hebben op wat vastgelegd wordt in deze databestanden.

1.2

Doelstelling
Het doel van dit project is het achterhalen waar de verschillen zitten in relevante databestanden, zoals de
Landbouwtelling, de dataset van Dienst Regelingen, het voormalig steunpunt Landbouw en Zorg en eventuele andere relevante databestanden. Daarbij wordt bekeken welke informatie wordt vastgelegd en welke
conclusies daaruit kunnen worden getrokken. Ook wordt onderzocht waardoor de achteruitgang van het
aantal bedrijven met multifunctionele landbouw in bijvoorbeeld de Landbouwtelling is ontstaan. Om inzicht
te krijgen in hoe de Landbouwtelling wordt ingevuld door multifunctionele ondernemers zijn 20 interviews
afgenomen bij bedrijven met multifunctionele activiteiten. Voor inzicht in de opbouw van de verschillende
databestanden is een literatuurstudie uitgevoerd. De gegevens van de Landbouwtelling zijn gebruikt
om zicht te krijgen op het aantal startende, stoppende en omgeschakelde bedrijven met multifunctionele
activiteiten.

1.3

Leeswijzer
Binnen deze nota wordt eerst ingegaan de verschillende databestanden besproken. Vervolgens wordt
de Landbouwtelling uiteen gezet. Daarop aansluitend wordt de informatie gegeven van de ontwikkelingen
binnen de Landbouwtelling. Daarna volgen de uitkomsten van de interviews. Tot slot worden enkele aanbevelingen gedaan aan de opdrachtgever.
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2

Overzicht van multifunctionele en verbrede landbouw
in databestanden
Diverse organisaties leggen informatie met betrekking tot verbrede of multifunctionele landbouw vast in
bestanden. In Nederland zijn dat met name het CBS (op basis van Landbouwtelling), Dienst Regelingen
(in dit kader de registratie van subsidies natuurbeheer), verenigde zorgboeren, verenigde agrarische kinderopvang en Landwinkels. Ook het LEI legt gegevens over verbreding vast in het Bedrijven-Informatienet
(Informatienet). In Europees verband wordt onder meer door Eurostat bijgehouden hoeveel landbouwbedrijven zich met verbrede landbouw bezighouden. De vastlegging in de officiële databestanden, zoals de
Landbouwtelling, Farm Structure Survey (FSS) en Eurostat, is gebonden aan bepaalde definities en criteria
waaraan bedrijven moeten voldoen.
In de literatuur lopen bestaande definities over welke economische activiteiten nu wel of niet onder
verbreding van agrarische bedrijven vallen, sterk uiteen. Het gaat dan met name om het synoniemgebruik
van verbreding, verdieping en multifunctionele landbouw. Het verschil in definiëring van verbredingsactiviteiten door de diverse deskundigen en instanties geeft een groot verschil voor het aantal en soort activiteiten dat wordt opgenomen om de verbreding in beeld te brengen (zie ook Venema et al., 2009). Door deze
verschillende definities ontstaat verwarring. Het is daarom van belang te weten welke definitie ten grondslag ligt van het desbetreffende databestand. Deze definities worden in een aantal gevallen afgeleid van
wat in de literatuur is beschreven. Een overzicht van multifunctionele landbouw in literatuur is te vinden
in bijlage 1.
Hieronder wordt toegelicht wat in welk bestand wordt meegenomen als verbreding of multifunctionele
landbouw. In dit hoofdstuk wordt alleen ingegaan op de kenmerken van vastlegging van multifunctionele
landbouw in databestanden en op die databestanden zelf.

2.1

Taskforce Multifunctionele Landbouw
De Taskforce Multifunctionele Landbouw heeft de volgende activiteiten benoemd om te stimuleren: zorglandbouw, agrarische kinderopvang, agrarisch natuurbeheer, toerisme, verkoop van (streek)producten en
educatie. Deze activiteiten dienen te worden uitgevoerd op agrarische bedrijven, waarin de koppeling
wordt gemaakt tussen de agrarische activiteit en de multifunctionele activiteit. De totale omzet van deze
dynamische sector was 322 miljoen euro in 2007 (Roest et al., 2009). Bij de definitie van agrarische bedrijven is in feite de CBS-Landbouwtelling leidend. De Taskforce wil de ontwikkeling meten op basis van
omzet. Die omzet wordt echter in de Landbouwtelling niet direct vastgelegd.

2.2

CBS-Landbouwtelling
Het CBS hanteert in de landbouwtelling (zie ook hoofdstuk 3.1) de volgende definitie voor verbredingsactiviteiten:
'Dit zijn activiteiten die niet tot de primaire agrarische productie worden gerekend, zoals verkoop aan huis, stalling van goederen of dieren, agrotoerisme, verwerking van landbouwproducten of zorglandbouw.'
Het ministerie van LNV, dat jaarlijks de Landbouwtelling uitzet, verwijst regelmatig naar de definitie van
Bruins et al. (2004):
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'Agrarische gezinsbedrijven die activiteiten ontplooien die niet gerekend worden tot de voedselof sierteeltproductie maar waarvoor wel gebruik gemaakt wordt van de voor de onderneming beschikbare productiemiddelen (grond, arbeid, kapitaal, kennis). Met deze activiteiten worden
producten of diensten voortgebracht die commercieel exploitabel zijn of ze worden nu en/of in
de toekomst door de maatschappij financieel gewaardeerd.'
Deze definitie wordt ook gehanteerd bij de totstandkoming van de formulieren voor de Landbouwtelling. Echter, als nader wordt ingegaan op de definitie van Bruins et al. (verdere uitwerking, zie bijlage 1)
blijkt dat het niet eenvoudig te herleiden is.
Hoewel de definities in de Landbouwtelling ontleend lijken te zijn aan Bruins et al., wijken de formuleringen nog wel eens af. Waar Bruins het heeft over 'verwerking en huisverkoop', is dit in de Landbouwtelling
van elkaar gescheiden. 'Natuurbeheer' uit de Landbouwtelling wordt door Bruins onderscheiden in 'Groene
diensten' en 'Blauwe diensten' (zie ook Venema et al., 2009).

2.3

Bedrijven-Informatienet van het LEI (Informatienet)
Het Informatienet bestaat uit ongeveer 1.500 steekproefbedrijven en heeft als doel de Nederlandse primaire agrarische sector representatief in beeld te brengen. Als basis dient de CBS-Landbouwtelling, maar
de zeer kleine en zeer grote bedrijven worden niet door de steekproef gedekt. Het waarnemingsveld van
het Informatienet is de laatste jaren enkele keren aangepast aan de structuurontwikkelingen in de landbouw. De ondergrens ligt sinds 2001 op 16 ege (Europese grootte-eenheden; dit is gelijk aan circa
14 nge) en de bovengrens is in 2007 aangepast naar 2.000 ege (1.690 nge) (Vrolijk et al., 2009). Op
deze wijze worden in 2009 de resultaten van in totaal 55.900 land- en tuinbouwbedrijven gerepresenteerd.
Van de steekproefbedrijven wordt op een zeer gedetailleerde wijze onder andere alle ontvangsten en uitgaven verzameld en vastgelegd. Veel informatie is op factuurniveau beschikbaar in de database, waarbij
zowel bedragen als fysieke hoeveelheden als ook de naam van de tegenpartij in beeld wordt gebracht. Dat
betekent ook dat in principe de mogelijkheid bestaat om elke willekeurige definitie van verbredingsopbrengsten te gebruiken. Die definitie kan ook per onderzoek verschillen, maar is meestal gebaseerd op
het feit of een bepaalde opbrengstenpost al dan niet op een bedrijf voorkomt.
Gebruikelijk is om de opbrengsten uit natuurbeheer, energieverkoop, loonwerk, zorg en recreatie als
verbreding te zien, maar ook kunnen opbrengsten uit huisverkoop en verwerking van producten in beeld
worden gebracht. Tabel 2.1 geeft een indruk van de informatie die beschikbaar is.
Tabel 2.1

Enkele kengetallen van bedrijven met verbreding
Aantal steekproef-

Gemiddelde op-

20% waarneming

80% waarneming

bedrijven

brengst activiteit a)

opbrengsten

opbrengsten

Recreatie

65

13.900

300

14.700

- overnachting

16

33.400

9.800

51.000

- excursie

23

3.000

100

1.300

4

.

.

.

- sport- en spelactiviteiten
- eet- en drinkgelegenheid

4

.

.

.

Natuurbeheer

235

8.300

700

9.400

Huisverkoop

205

13.800

700

20.700

Verwerking

14

52.700

2.200

47.700

Stalling

27

4.800

400

8.100

Zorg, werk

12

46.400

4.000

77.500

Energieverkopen

83

175.000

31.000

480.000

a) Gewogen gemiddelde van bedrijven met de betreffende activiteit.
Bron: Informatienet.

9

2.4

Internationaal - Eurostat
In internationaal verband zijn ook diverse definities met betrekking tot verbrede landbouw in omloop. In
dit kader vormt Eurostat de belangrijkste om te vermelden. In Europees verband is Nederland verplicht
om bepaalde gegevens aan Eurostat te verstrekken. De data die voor de Landbouwtelling verzameld worden, worden dan ook gebruikt voor Eurostat en de vraagstelling in de Landbouwtelling wordt hierdoor
deels gestuurd.
In internationaal verband geven de statistieken in Eurostat inzicht in de omvang van verbrede landbouw
binnen de EU. De Engelse term die in Eurostat wordt gehanteerd luidt: 'Agricultural holdings with another
gainful activity than agricultural production.' De korte omschrijving hiervan is:
'Other gainful activity is an activity that do not comprise any farm work but which directly related
to the holding using its resources (area, machinery, buildings, et cetera) or the products of the
holding and which have an economic impact on the holding. It is carried out by the holder,
his/hers family members or one or more partners on a group holding.'
Activiteiten die hieronder vallen, zijn: toerisme, handwerk, verwerking van boerderijproducten, zorg,
houtverwerking, aquacultuur, vernieuwbare energieproductie, loonwerk en overig.
Sommige activiteiten die in Eurostat als verbrede activiteiten worden gezien, vormen onder Nederlandse omstandigheden gewoon een hoofdtak. Dit geldt specifiek voor edelpelsdieren en aquacultuur.
De activiteit 'aquacultuur' wordt daarom onder invloed van Eurostat als verbrede activiteit in de Landbouwtelling gezien.

2.5

Stichting Verenigde Zorgboeren
In de jaren 1998 tot en met 2008 werd het aantal zorgboerderijen bijgehouden door het Landelijk Steunpunt Landbouw en Zorg. In dit databestand werden alle bedrijven die in het landelijk gebied zaten en zorg
aanboden bijgehouden. Ook de bedrijven die aan hadden gegeven met een bedrijfsplan bezig te zijn werden in dit databestand geplaatst. Na de beëindiging van het Steunpunt is de Stichting verenigde zorgboeren het databestand gaan beheren. Hierbij is een opschoning geweest van bedrijven die hun eigen
onderdeel van het databestand niet goed bijhielden. Aan het eind van het jaar wordt een overzicht gemaakt
van het aantal bedrijven met zorg. Wel moet rekening worden gehouden dat er ook bedrijven in het databestand zitten die geen agrarische productie hebben, maar wel in het landelijk gebied gesitueerd zijn.

2.6

ZLTO - Zorglandbouw
Binnen de ZLTO wordt het aantal bedrijven die zijn aangesloten bij zogenaamde contactgroepen
geregistreerd. Deze groepen zijn goed bijgehouden tot eind 2007. De bedrijven liggen in de provincies
Zeeland, Noord-Brabant en het zuiden van Gelderland. De bestanden van de contactgroepen worden in
combinatie met de gegevens uit de Landbouwtelling gebruikt om contributie te heffen voor de multifunctionele activiteit.

2.7

10

Bio-Monitor
In de Bio-Monitor wordt de ontwikkeling van de biologische landbouw gerapporteerd. Hierin is een onderdeel boerenmarkten opgenomen. Een discussie is ontstaan doordat in het rapport Kijk op multifunctionele
landbouw, omzet en impact: achtergronddocument (Roest et al., 2009) naar voren kwam dat boeren op
markten een bedrag van 5 miljoen euro aan omzet hebben. Voor dat jaar is in de Bio-Monitor een bedrag

van 9.1 miljoen euro aan omzet opgenomen. Dit onderscheid had ermee te maken dat in de Bio-Monitor
gekeken wordt op hoeveel meters op markten biologische producten worden verkocht. Het gaat daarbij
niet om de verkoper, maar om het product. In Kijk op multifunctionele landbouw is expliciet gekeken naar
producten verkocht door boeren. Daar gaat het expliciet om de verkoper. Hierdoor is er dus een verschil
in de omzetcijfers uit de Bio-Monitor en de monitoring voor de Taskforce Multifunctionele Landbouw.

2.8

Verenigde Agrarische Kinderopvang (VAK)
De VAK is een formule, die in 2004 is opgezet door de GLTO, Radius Nederland en vijf agrariërs, is
12 september 2007 officieel overgedragen aan Stichting Kinderopvang op de Boerderij. Deze formule
heeft zich inmiddels uitgebreid naar 27 aangesloten bedrijven in 2008. Van deze bedrijven wordt de informatie bijgehouden in een databestand. In dit databestand bevindt zich informatie over het soort onderneming (bijvoorbeeld kinderdagverblijf), het aantal kindplaatsen, omzet per jaar, investeringen en
personeelsleden.

2.9

VeKaBo
De vereniging van kampeerboeren (VeKaBo) is opgericht voor kamperen op het platteland. De gids die zij
jaarlijks uitgeven met bedrijven kan worden gezien als een vorm van databeheer. Echter, een bedrijf hoeft
niet een landbouwbedrijf te zijn om zich aan te sluiten bij VeKaBo. Zo kunnen ook particulieren in het landelijk gebied zich aansluiten. Het bestand geeft dus wel inzicht in het aantal ondernemingen dat actief is met
kamperen op het platteland, maar niet in het aantal agrarische bedrijven dat actief is met kamperen op het
platteland. Daarvoor zal dus altijd een bewerking nodig moeten zijn. Ook geeft het databestand alleen inzicht in het aantal plaatsen op campings, maar niet in de bezettingsgraad of de omzet is behaald op de
aangesloten bedrijven.

2.10 Verschillen in de databestanden

Agrarisch natuurbeheer
Er zijn verschillende cijfers over deze aantallen bedrijven in omloop. Volgens het CBS hadden in 2007
8.115 bedrijven agrarisch natuur- en landschapsbeheer, terwijl in Roest et al. (2009) staat dat in 2007
10.353 agrarische bedrijven een SAN-beheerspakket hadden (Dienst Regelingen en CBS, bewerking LEI).
Bij dit rapport is een gemiddelde genomen van het aantal bedrijven dat zich opgeeft in de Landbouwtelling
en het aantal bedrijven dat via Dienst Regelingen een vergoeding krijgt. Dienst Regelingen baseert zich op
de aanvragen voor de subsidieregelingen.
Navraag bij Dienst Regelingen geeft geen oplossing voor dit verschil. Op 31-12-2007 stonden
14.199 unieke relaties voor PSAN geregistreerd (niet opgenomen: ganzenpakketten, PGV diepe veenweiden/heuvelland) en op 31-12-2008 waren dat er 13.927 (dus weer andere getallen).
Bij de Landbouwtelling wordt specifiek gevraagd naar een beheersovereenkomst of ontvangen van beheerssubsidies. Tot en met 2007 kwam de invuller deze vraag vanzelf tegen.
Ook bij de opgave voor Agrarisch natuurbeheer kan meespelen dat bedrijven met verbrede landbouw
extra moeten betalen voor hun LTO-lidmaatschap. Verbreders betalen in 2010 een bedrag van € 89,62
extra (LTO-Noord contributie 2009-2010).

11

Verkoop aan consument
Uit cijfers van de Landbouwtelling (CBS) blijkt dat het aantal bedrijven met verkoop aan huis daalt. Hiervoor
kunnen verschillende oorzaken worden aangewezen.
Ten eerste is het aantal agrarische bedrijven in totaal afgenomen. Het is aannemelijk dat daardoor het
aantal bedrijven met huisverkoop ook daalt.
Ten tweede zijn er kanttekeningen te plaatsen bij de juistheid van de cijfers. Door contributieheffing van
LTO is het bijvoorbeeld mogelijk dat een aantal agrariërs niet opgeeft verkoop aan huis te hebben.
Bovendien wordt verkoop aan huis door veel boeren niet gezien als verbreding. Bijvoorbeeld bijna elke
fruit- of aspergeteler heeft verkoop aan huis. Dit wordt gezien als normaal onderdeel van de bedrijfsvoering (Verbreding gevraagd, 2009).

Zorglandbouw
Zorglandbouw is een van de activiteiten waarover verschillende aantallen bedrijven vermeld worden. De
Stichting Landbouw & Zorg (voormalig Steunpunt Landbouw en Zorg) komt tot een hoger aantal zorgboerderijen dan volgens de Landbouwtelling. Dit komt doordat in de Landbouwtelling geen bedrijven kleiner dan
3 nge (Nederlandse grootte-eenheid) voorkomen en veel zorgboerderijen ook geen echte landbouwactiviteiten ontwikkelen of van oorsprong hebben. Stichting Landbouw en Zorg neemt deze wel mee en voegt
daar ook nog het aantal ondernemers, die een projectplan hebben opgesteld of zich serieus aan het oriënteren zijn, aan toe.
Tot en met 2008 werd kinderopvang in de Landbouwtelling onder 'Zorg' geschaard. Ook bij het Landelijk Steunpunt Landbouw en Zorg werd kinderopvang eerder onder de zorgboerderijen vermeld, maar
tegenwoordig betreft dit alleen kinderen met beperkingen (Landbouw & Zorg: soorten en getallen).
Van de contactgroepen van de ZLTO zaten 99 zorgboerderijen in 2007 wel in de Landbouwtelling,
maar niet in een contactgroep. Daarnaast zaten 71 bedrijven wel in een contactgroep (waaronder
19 geïnteresseerde bedrijven) die niet in de Landbouwtelling voorkwamen. De mogelijke redenen hiervoor
zijn dat ze geen opgave doen in de Landbouwtelling of dat de contactgroepen niet opgeschoond zijn.
De ZLTO heeft in 2006 een start gemaakt met een vast tarief voor leden met verblijfsrecreatie (minicamping, hoevelogies en dergelijke) of die een zorgboerderij hebben. De komende jaren wil ZLTO dat
uitbreiden naar andere 'soorten' verbrede landbouw, zoals agrarisch natuurbeheer, huisverkoop en misschien ook energieproductie (ZLTO-contributienota 2009).

2.11 Samenvatting
Welke gegevens worden vastgelegd in databestanden hangt sterk af van wat bij het desbetreffende databestand onder verbreding of multifunctionele landbouw wordt verstaan. De vraagstelling van de Landbouwtelling staat onder invloed van wat vanuit Eurostat wordt gevraagd. Dit betekent dat in de Landbouwtelling
zaken als aquacultuur en edelpelsdieren mee worden genomen onder verbreding. Dat dit verwarring met
zich mee brengt blijkt uit het feit dat de bedrijven met multifunctionele landbouw niet inzichtelijk zijn als totaal, maar per deelsector bekeken moeten worden. In tabel 2.2 zijn de verschillen tussen databestanden
en informatiebronnen weergegeven.
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Tabel 2.2

Overzicht gegevens in databestanden
Landbouw-

Informa-

Stichting

ZLTO -

telling

tienet

verenigde

Zorgland-

zorg-

bouw

VAK

VeKaBo

BioMonitor

X

X

X

X

X

integrale

steekproef

leden

leden

leden

leden

bedrijven in landelijk

Soort bestand

X

zie LBT, + omvang

boeren
Databestand

(ook niet-agrariërs)

lijk gebied

bedrijven in lande-

lijk gebied

bedrijven in lande-

de ZLTO

in het gebied van

agrarische bedrijven

agrariërs)

gebied (ook niet-

16-2.000 ege

>3 nge

bedrijven met agra-

Soort bedrijven

rische omvang

telling

Soort gegevens
Aantal bedrijven

X

X

Omzet/opbrengsten
Technische gegevens

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

Soort multifunctionele activiteit
Agrarische kinderopvang
Agrarisch natuurbeheer
Boerderijverkoop

X

X

Recreatie

X

X

Educatie

X

X

Zorglandbouw

X

X

X
X

X

Om te zien hoeveel bedrijven worden vertegenwoordigd in de verschillende databestanden volgt in tabel 2.3 een overzicht.
Tabel 2.3.

Aantal bedrijven in databestanden 2008

Soort multifunctionele

Landbouw- Informa-

Stichting

ZLTO -

activiteit

telling

verenigde

Zorgland-

zorg-

bouw a)

tienet

VAK

VeKaBo

BioMonitor

boeren
Agrarische kinderopvang

64

-

Agrarisch natuurbeheer

5.200

235

Boerderijverkoop

2.250

201

Recreatie

2.235

65

707

12

Zorglandbouw

28

onbekend
944

153

a) Dekt slechts een deel van Nederland.
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Binnen de landbouw worden verbredings-/multifunctionele activiteiten lang niet altijd benoemd als een
dergelijke activiteit. Het kan ter discussie worden gesteld of verbredings-/multifunctionele activiteiten wel
als dergelijk benoemd moeten worden in de vraagstelling van de Landbouwtelling of dat de activiteit 'los'
gevraagd moet worden.
De contributieheffing is iets waardoor bedrijven geremd zeggen te worden in de invulling van de Landbouwtelling. Dit komt ook naar voren uit de enquêtes die zijn afgenomen (zie hoofdstuk 5).
De gegevens van Dienst Regelingen en de Landbouwtelling spreken elkaar tegen. Zelfs de gegevens
van Dienst Regelingen zijn onderling niet altijd duidelijk. Voordat de beslissing genomen wordt om actie te
ondernemen richting Dienst Regelingen is het van belang om te weten hoe nauwkeurig de gegevens moeten zijn voor het opstellen van beleid.
Opvallend is wel dat in alle databestanden andere cijfers naar voren komen. Deels heeft dit te maken
met de criteria van de databestanden. Een eenduidige definitie van verbrede/multifunctionele landbouw
kan hierin een oplossing bieden. Echter, de vraag is of dit haalbaar is gezien de wetenschappelijke discussie hiervan die tot op heden nog wordt gevoerd.
Een aardige vergelijking kan gemaakt worden met de bedrijven uit het Informatienet. Zij kunnen direct
worden gekoppeld aan bedrijven uit de Landbouwtelling en er kan dus nagegaan worden in hoeverre de
verbredingsactiviteiten in die twee bestanden zich tot elkaar verhouden. In tabel 2.4 is een overzicht gegeven van de verschillen tussen beide bestanden. Hierin is alleen gekeken naar de ruim 1.100 bedrijven
die in het Informatienet zijn opgenomen en als mvo-variant zijn uitgewerkt.
Uit de tabel blijkt dat er veel bedrijven zijn waar in het Informatienet wel opbrengsten van een bepaalde
activiteit worden gemeten, maar dat het bedrijf dat niet in de Landbouwtelling heeft aangegeven. Ook andersom komt dat voor: wel in de landbouwtelling, maar niet in het Informatienet. Deze uitkomsten en hun
achtergronden zouden nader onderzocht dienen te worden.
Tabel 2.4

Bedrijven die aan het Informatienet deelnemen (1.103 stuks), naar activiteiten die in
het Informatienet voorkomen respectievelijk in de Landbouwtelling zijn opgegeven

Recreatie, totaal

Aantal in

Met wel

Aantal in

Informatienet

in LBT (%)

LBT

64

33

Met wel
in BIN (%)
34

62

Waarvan:

14

- verblijfsrecreatie

16

81

16

81

- ontvangst bezoekers

23

30

19

37

- verhuur voorzieningen

3

33

4

25

- accommodatie/vrije tijd

4

25

25

4

Natuurbeheer

234

44

127

82

Huisverkoop

199

16

55

56

Verwerking

14

43

11

55

Zorg

12

58

12

58

3
3.1

CBS-Landbouwtelling
Criteria opgave CBS-Landbouwtelling
De gegevens voor de Landbouwtelling worden tegenwoordig met het formulier voor de Gecombineerde
opgave verzameld. Met dit formulier leveren agrariërs in één keer de verplichte gegevens aan voor de
Landbouwtelling, de mestwetgeving, subsidieaanvragen en de uitbetaling van bedrijfstoeslag. De Gecombineerde opgave is bedoeld voor iedereen die dieren houdt, grond in gebruik heeft, gewassen teelt, agrarische activiteiten uitvoert, bedrijfstoeslag wil laten uitbetalen en/of subsidies wil aanvragen. Het maakt
hierbij niet uit of men dit bedrijfsmatig of hobbymatig doet. Binnen de Landbouwtelling wordt het principe
gehanteerd van minimaal 3 nge (Nederlandse grootte-eenheden) voor agrarische productie om een bedrijf
op te nemen.

Farm Structure Survey (FSS, ook wel Farm Census)
De FSS is de Europese Landbouwtelling. Deze wordt 4 maal per 10 jaar afgenomen (komende jaren 2010
en 2013). In de meeste landen, zo ook Nederland, is de Landbouwtelling exact hetzelfde als de FSS en
wordt deze ook alleen in de jaren waarop Eurostat gegevens opvraagt afgenomen.
In dit hoofdstuk worden een aantal definities gegeven van verbrede activiteiten waarnaar bij de Landbouwtelling gevraagd wordt.

3.2

Multifunctionele/verbrede landbouw in de CBS-Landbouwtelling
In de Landbouwtelling van 2009 worden binnen verbrede landbouw de volgende elf categorieën onderscheiden:
- Agrarische kinderopvang;
- Agrarisch natuur- en landschapsbeheer;
- Aquacultuur;
- Boerderijeducatie;
- Energieproductie door opwekking van duurzame energie;
- Loonwerk voor derden;
- Stalling van goederen (caravans of boten) of dieren van derden (dierenpension);
- Toerisme, accommodatie of vrijetijdsbesteding;
- Verkoop van landbouwproducten aan consument;
- Verwerking landbouwproducten;
- Zorglandbouw.

Agrarische kinderopvang
In de Landbouwtelling (sinds 2009 opgenomen als aparte categorie, daarvoor onder zorglandbouw) wordt
hieronder een kinderdagverblijf, gastouderopvang of buitenschoolse opvang op een agrarisch bedrijf verstaan. De Stichting Kinderopvang op de boerderij (voorheen Verenigde Agrarische Kinderopvang) hanteert
dezelfde definitie en geeft via internet inzage in het aantal aangesloten bedrijven. Waar in de Landbouwtelling geen onderscheid wordt gemaakt tussen de drie categorieën, is dit bij de stichting wel te achterhalen,
doordat de aangesloten bedrijven worden weergegeven.
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Agrarisch natuurbeheer
De definitie voor agrarisch natuurbeheer in de Landbouwtelling luidt:
'Agrarisch natuur- en landschapsbeheer is het ontwikkelen en in stand houden van natuuren landschapswaarden op landbouwgrond die in gebruik is.'
Voorbeelden zijn weidevogelbeheer, botanisch beheer, beheer van perceelsranden en het onderhoud
van houtwallen. Op basis van een overeenkomst wordt natuur en landschap beheerd.
Registratie vindt plaats op basis van agrarische bedrijven die deelnemen aan Programma Beheer
van LNV. Programma Beheer bestaat uit:
- de Provinciale subsidieregeling natuurbeheer (PSN);
- de Provinciale subsidieregeling agrarisch natuurbeheer (PSAN).
De PSN is bedoeld voor eigenaars of erfpachters van bos of natuur in Nederland, of voor agrariërs die
landbouwgrond blijvend omzetten naar natuur.
De PSAN is bedoeld voor beheerders van landbouwgrond in Nederland. Binnen de PSAN zijn er de volgende groepen subsidies:
-

Beheerssubsidie
voor instandhouding of verhoging van de natuurwaarde van een perceel. Toeslagen zijn mogelijk voor
probleemgebieden, vluchtheuvels voor weidevogels en voor het uitrijden van ruige stalmest.

-

Landschapssubsidie
voor het onderhouden van een landschapselement1, zoals een houtwal, knotbomen of een poel.

-

Inrichtingssubsidie

-

voor aanleg of aanpassingen die u moet doen om een beheers- of landschapspakket te ontwikkelen.
Subsidie organisatiekosten samenwerkingsverbanden (PSAN-OS)

Nederland heeft als enige EU-lidstaat het passieve beheer van natuurlijke handicaps (de bergboerenregeling) gekoppeld aan actief natuur- en landschapsbeheer. Deze koppeling betekent dat boeren alleen
bergboer kunnen worden als ze meedoen aan de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer (SAN).

Aquacultuur
Het kweken van vissen of kreeften.

Boerderijeducatie
In de Landbouwtelling viel educatie tot en met 2008 onder de verbredingstak recreatie en werd samengevat onder de activiteit 'ontvangst bezoekers'. Naast educatie werden hieronder ook rondleidingen, musea,
cafés en restaurants geregistreerd. Terwijl rondleidingen en musea ook nog wel een educatief element in
zich hebben, kan daar bij cafés en restaurants geen sprake van zijn. Met andere woorden, de gegevens
van de activiteit 'ontvangst bezoekers' gaven geen zuiver beeld van educatie op agrarische bedrijven. Vanaf 2009 staat boerderijeducatie apart op het opgaveformulier en daarbij gaat het om lesgeven over de
boerderij. Dit kan klassikaal op school gebeuren of op de boerderij zelf. Vóór 2009 was dit onderwerp bij
Agrotoerisme inbegrepen.

Loonwerk voor derden
Werkzaamheden buiten het bedrijf, maar waarvoor gebruik gemaakt wordt van eigen machines.

1
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-

Landschapselementen in de buurt van erven, tuinen en bedrijfsgebouwen beschouwt men niet als erfbeplanting als deze elementen:
op percelen landbouwgrond van minimaal 0,5 ha groot staan;
uit een hoogstamboomgaard van minimaal 0,25 ha bestaan.

Stalling van goederen
Stalling van goederen zoals caravans of boten, of stalling van dieren (dierenpension).

Toerisme
De Landbouwtelling noemt deze sector 'toerisme, accommodatie of vrije tijdsbesteding' en hanteert de
volgende definities (Gecombineerde opgave 2009):
- Verblijfsrecreatie (Camping, zomerhuisjes, groepsaccommodatie, bed&breakfast);
- Ontvangst bezoekers (rondleidingen, museum, educatie, café en restaurant);
- Verhuur recreatiegoederen, recreatiedieren of andere recreatieve voorzieningen.
Vóór 2009 was dit inclusief 'Boerderijeducatie'.
Naast deze drie recreatieactiviteiten registreert de Landbouwtelling ook nog het aantal bedrijven dat lid
is van Stichting Vrije Recreatie (SVR).

Verkoop aan huis
Directe verkoop van landbouwproducten (van eigen bedrijf en/of andere bedrijven) aan de consument of
de detailhandel. Voorbeelden: verkoop langs de weg, op de markt, via internet, via een eigen winkel, bezorging aan huis, directe leveringen aan (streek)winkels, horecagelegenheden en markten. Het gaat hier
niet om het gezamenlijk afzetten aan groothandels of veilingen.

Verwerking landbouwproducten
Verwerking van een ruw landbouwproduct tot een ander nieuw product. Bijvoorbeeld melk tot kaas, aardbeien tot jam, sinaasappels tot sap, het maken van chutney of het drogen van bijvoorbeeld kapucijners.
Het gaat alleen om producten die bedoeld zijn voor de markt. Het is niet van belang waar het ruwe materiaal vandaan komt (eigen bedrijf of elders). Het gaat hier niet om het schoonmaken, snijden, sorteren en
verpakken van producten.

Zorglandbouw
In de Landbouwtelling is zorglandbouw: 'Hulp aan personen met een zorgvraag. Dit kan bijvoorbeeld zijn
voor mensen met verstandelijke of lichamelijke beperkingen, langdurig werklozen, personen met psychische hulpvraag, (ex)gedetineerden, (ex)verslaafden, asielzoekers, maar ook de opvang van 1kinderen en
ouderen.' Vóór 2009 was dit inclusief 'Agrarische kinderopvang'.

3.3

Wijzigingen vraagstelling 'Verbrede landbouw' in de CBS-Landbouwtelling tussen 2003 en 2009

Agrarische kinderopvang
Deze vraag wordt in 2009 pas voor het eerst gesteld, maar lijkt voorheen overlap te hebben met 'Zorglandbouw', omdat daar ook opvang van kinderen in de toelichting wordt genoemd.

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer
Bij de Landbouwtelling van 1998 en 1999 werd alleen gevraagd of er sprake was van beheerslandbouw in
relatie notagebieden of andere vormen van natuurbeheer/productie. De opgave hiervan was toen echter
niet verplicht.
In 2003 werd een aparte vraag gesteld over nestbescherming. Tot en met 2007 werd gevraagd naar
beheersovereenkomsten met verschillende instanties, die niet altijd uitputtend waren, en naar het bedrijfsareaal waarop natuurbeheer wordt toegepast.

1

In principe wordt hier bedoeld 'kinderen met een beperking'. Het zou duidelijker zijn wanneer dit expliciet vermeld wordt.
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Aquacultuur
De vraag is in 2009 nog dezelfde als in 2003.

Boerderijeducatie
Deze vraag wordt in 2009 pas voor het eerst gesteld.

Energieproductie door opwekking van duurzame energie
In het formulier van 2007 wordt buiten 'verbrede landbouw' om apart gevraagd naar productie van duurzame energie. Vanaf 2008 is dit weer onder 'verbrede landbouw' geschaard, waarbij de teelt van energiegewassen hier nu buiten valt, waar dit in 2003 en 2005 nog expliciet onder 'verbrede landbouw' viel. In
2008 valt alleen uit de toelichting op te maken dat dit het geval is, in 2009 staat het expliciet op het
hoofdformulier.

Loonwerk voor derden
De vraag met toelichting is in 2009 nog praktisch dezelfde als in 2003.

Stalling van goederen (caravans of boten) of dieren van derden (dierenpension)
De vraag met toelichting is in 2009 nog praktisch dezelfde als in 2003.

Toerisme, accommodatie of vrijetijdsbesteding
Sinds 2005 wordt hier bed&breakfast apart genoemd. Vanaf 2008 staan de verschillende termen (zoals
rondleidingen, verhuur) niet meer op het hoofdformulier, maar in de toelichting en ze kunnen ook niet meer
afzonderlijk aangekruist worden.

Verkoop van landbouwproducten aan consument
Tot en met 2007 werd concreet gevraagd producten aan te kruisen, vanaf 2008 niet meer.

Verwerking landbouwproducten
Tot en met 2007 werd concreet gevraagd producten aan te kruisen, vanaf 2008 niet meer.

Zorglandbouw
Van 2003 tot en met 2007 werd gevraagd of het bedrijf een 'zorgboerderij' is. Vanaf 2008 is dit vervangen door de term 'zorglandbouw' waarbij de toelichting dezelfde omschrijving heeft. Tot en met 2007 kon
nog worden aangekruist 'dagbesteding', 'wonen/werken' en 'begeleiding bij arbeidsintegratie'.

3.4

Samenvatting
Wat allereerst opvalt, is dat elk jaar de titel op het formulier anders is (zie literatuurlijst). Tot en met 2007
was de vraagstelling op het formulier zodanig, dat alle vragen met betrekking tot verbrede landbouw
langsgelopen moesten worden. Vanaf 2008 wordt eerst de vraag gesteld: 'Past u verbrede landbouw toe
op uw bedrijf?' Indien 'nee', ga verder met het volgende onderdeel. Aangezien boeren bepaalde verbredingsactiviteiten niet als zodanig zien (rapport 'Verbreding gevraagd' van ECORYS), kan dit ertoe leiden dat
ze dit hele onderdeel overslaan, terwijl ze bijvoorbeeld wel aan huisverkoop doen. Dit speelt in nog sterkere mate bij het digitaal invullen van het formulier, omdat dan de onderliggende vragen helemaal niet meer
in beeld komen. Bij de papieren versie zou de ondernemer eerst het blad hebben kunnen scannen, alvorens een nee in te vullen. In 2009 werd ongeveer 15% digitaal ingevuld, voor 2010 wordt 80% verwacht,
omdat de uitzending is gewijzigd.
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Sinds 2008 wordt gevraagd naar het percentage van de totale opbrengst (inclusief subsidies) dat
afkomstig is uit de verbrede landbouw, waarbij in 2009 de antwoordoptie 10 tot 50% is opgesplitst in
tweeën. Echter, als een bedrijf meerdere verbredingsactiviteiten heeft kan niet worden herleid wat de percentages zijn die uit de verschillende activiteiten voortkomen. Daar staat wel tegenover dat 70% van de
bedrijven maar 1 activiteit heeft opgegeven. De vraag wordt wel als lastig ervaren, omdat niet direct voor
iedereen duidelijk is dat het gaat om de bruto-omzet, dus voor aftrek van kosten.
Een verbetering in die zin kan zijn om de Standaard-output (SO) te gebruiken bij het invullen: als de ondernemer zijn ha en dieren heeft opgegeven kan de SO worden berekend en zou de vraag kunnen worden geconcretiseerd tot meer of minder dan een aantal absoluut bedragen (namelijk 10, 30 of 50% van
zijn SO).
Kijkend naar formuleringen vanaf Landbouwtelling 2003 zijn er enkele wijzigingen of verschuivingen in
de vraagstelling opgetreden. Sinds 2008 kunnen vooral minder concrete opties aangekruist worden, zowel bij toerisme als bij verwerking van producten.
Agrarische kinderopvang en educatie zijn vanaf 2009 nieuw. Er zit echter overlap in met 'Zorglandbouw', omdat daar ook opvang van kinderen wordt vermeld.
Boerderijeducatie is ook vanaf 2009 nieuw.
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4

4.1

Ontwikkelingen in de CBS-Landbouwtelling tussen
2003 en 2009
Aantal bedrijven met multifunctionele activiteiten
In de jaren 2003, 2005, 2007, 2008 en 2009 zijn gegevens van bedrijven met multifunctionele activiteiten vastgelegd in de Landbouwtelling. In 2009 wordt voor het eerst gevraagd naar aanwezigheid van
agrarische kinderopvang en boerderijeducatie. Voorheen was dit onderdeel van respectievelijk zorg en
recreatie (zie paragraaf 2.3). Uit tabel 4.1 blijkt dat een kwart van de bedrijven met agrarische kinderopvang ook een zorgboerderij hebben. Van de bedrijven met boerderijeducatie heeft bijna 40% ook een
recreatietak.
Tabel 4.1

Ontwikkeling van het aantal bedrijven naar verbreding
2003

2005

2007

2008

2009

5.800 a)

9.310

6.670

5.250

5.773

Verkoop

5.380

4.532

2.851

2.188

2.252

Verwerking

1.106

1.057

686

696

731

Recreatie

2.463

2.857

2.432

2.147

2.237

372

542

605

638

707

Natuurbeheer

Zorg
Agrarische kinderopvang

64

Waarvan met zorgboerderij

15

Boerderijeducatie

108

Waarvan met recreatie

42

a) In 2003 exclusief areaal met contracten van DLG en DR.
Bron: CBS Landbouwtelling.

Uit de tabel is op te maken dat alleen het aantal bedrijven met zorg stijgt in aantal. De bedrijven met
huisverkoop laten de sterkste daling zien en de bedrijven met recreatie de minste daling.

4.2

Analyse per multifunctionele activiteit
Om inzicht te krijgen in het aantal bedrijven dat is gestart, gestopt of een ander BRS-nummer (BedrijfsRegistratieSysteem) heeft, is in onderstaande tabellen (4.2 tot en met 4.6) per multifunctionele activiteit
het aantal bedrijven weergegeven. Hierbij moet worden opgemerkt dat het zo kan zijn dat bedrijven als
gestopt of gestart kunnen worden aangemerkt, maar in werkelijkheid dus een ander BRS hebben gekregen
en dus gewoon zijn blijven bestaan. Dat komt dan naar voren in de kolom 'saldo starter minus stopper bedrijf'. Dat saldo is dus een sommatie van de echte stoppers en starters van bedrijven en van de bedrijven
die in beide jaren in de Landbouwtelling waren opgenomen maar waarvan niet bekend is dat het om dezelfde bedrijven gaat.

Agrarisch natuurbeheer
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In 2003 hadden 5.800 bedrijven opgegeven dat ze aan agrarisch natuurbeheer deden. In 2009 lag dat
aantal op nagenoeg hetzelfde niveau: 5.773. Het aantal bedrijven dat tussen 2003 en 2009 is gestopt of
gestart met de activiteit is vrij groot. Dat heeft onder andere ook te maken met de vraagstelling, want in
2003 is nadrukkelijk niet gevraagd naar contracten met DLG en DR, terwijl die er normaal gesproken in
2009 wel in zitten. Binnen agrarisch natuurbeheer laat het saldo starters-stoppers een kleine afname zien
van het aantal bedrijven met 342 bedrijven (zie tabel 4.2) in de periode 2003 tot 2009. De meeste bedrij-

ven die zijn gestopt met agrarisch natuurbeheer vallen in de bedrijfstypen melkveebedrijven en de overige
agrarische bedrijven. Van deze bedrijven had het merendeel een kleinere omvang dan 70 nge. De bedrijven die gestart zijn met natuurbeheer waren vooral melkveebedrijven.
Tabel 4.2

Aantal bedrijven dat heeft aangegeven aan natuurbeheer te doen, naar type, omvang en
leeftijd oudste ondernemer

Natuurbeheer

Aantal in

Gestopt met

Gestart met

Saldo starter minus Aantal in

2003 a)

activiteit

activiteit

stopper bedrijf

5.801

2.725

2009

3.039

-342

5.773

Aantallen naar bedrijfstype
Akkerbouw
Melkvee

721

411

333

-81

562

2.762

1.162

1.864

31

3.495

Tuinbouw

339

185

74

-89

139

1.979

967

768

-203

1.577

Klein (<70 nge)

3.564

1.728

1.671

-434

3.073

Midden

1.462

634

863

56

1.747

775

363

505

36

953

Jonger dan 50 jaar

3.090

1.533

1.811

81

3.449

Ouder dan 50 jaar

2.711

1.192

1.228

-423

2.324

Overig

Aantallen naar bedrijfsomvang

Groot (>150 nge)

Aantallen naar leeftijd oudste ondernemer

a) In 2003 exclusief areaal met contracten van DLG en DR.
Bron: CBS-Landbouwtelling.

Boerderijverkoop
Het aantal bedrijven dat aan huisverkoop doet, is sterk teruggelopen. Van de 5.380 bedrijven die in 2003
nog wel opgaven, zijn er 2.600 die het in 2009 niet meer opgeven. Dat aantal is vooral groot bij de tuinbouwbedrijven. Ook zijn er een kleine 500 bedrijven die in 2009 wel huisverkoop doen, maar in 2003 nog
niet. Binnen boerderijverkoop is per saldo een afname te zien van het aantal bedrijven met 1.012 bedrijven
(zie tabel 4.3) in de periode 2003 tot 2009, vooral bij de tuinbouwbedrijven. De meeste bedrijven die in
2009 aan huisverkoop doen, zijn kleiner dan 70 nge en de oudste ondernemer is er vaak jonger dan
50 jaar.
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Tabel 4.3

Aantal bedrijven dat heeft aangegeven aan huisverkoop te doen, naar type, omvang en
leeftijd oudste ondernemer
Aantal in

Gestopt met

Gestart met

Saldo starter minus Aantal in

2003

activiteit

activiteit

stopper bedrijf

Huisverkoop

5.380

2.604

1.022
750

Tuinbouw
Overig

2009

488

-1.012

2.252

513

81

-157

433

332

102

-50

470

2.439

1.248

152

-620

723

1.169

511

153

-185

626

Aantallen naar bedrijfstype
Akkerbouw
Melkvee

Aantallen naar bedrijfsomvang
Klein (<70 nge)

3.619

1.755

338

-699

1.503

Midden

858

379

68

-128

419

Groot (>150 nge)

903

470

82

-185

330

Jonger dan 50 jaar

3.101

1.630

302

-323

1.450

Ouder dan 50 jaar

2.279

974

186

-689

802

Aantallen naar leeftijd oudste ondernemer

Bron: CBS-Landbouwtelling.

Verwerken van producten
Binnen verwerken van producten zijn er ook vrij veel bedrijven die in 2003 nog wel iets opgaven en in
2009 niet meer. Ook zijn er ruim 280 bedrijven met de activiteit gestart in de beschreven periode. Het
saldo bedrijfsstarters en -stoppers is relatief klein. De meeste bedrijven die in 2009 aan verwerking deden,
worden getypeerd als melkveebedrijf. De bedrijven zijn vaak kleiner dan 70 nge qua omvang en de oudste
ondernemer is ouder dan 50 jaar.
Tabel 4.4

Aantal bedrijven dat heeft aangegeven aan verwerking van producten te doen, naar
type, omvang en leeftijd oudste ondernemer

Verwerking van producten

Aantal in

Gestopt met

Gestart met

Saldo starter minus

Aantal in

2003

activiteit

activiteit

stopper bedrijf

2009

1.106

511

282

-146

731

Akkerbouw

198

120

77

-38

117

Melkvee

419

152

67

-23

311

Tuinbouw

247

142

79

-42

142

Overig

242

97

59

-43

161

Klein (<70 nge)

616

286

156

-87

399

Midden

244

93

57

-24

184

Groot (>150 nge)

246

132

69

-35

148

Jonger dan 50 jaar

689

355

192

-48

478

Ouder dan 50 jaar

417

156

90

-98

253

Aantallen naar bedrijfstype

Aantallen naar bedrijfsomvang

Aantallen naar leeftijd oudste ondernemer

Bron: CBS-Landbouwtelling.

Recreatie
Binnen recreatie is per saldo een kleine afname te zien van het aantal bedrijven (zie tabel 4.5) in de periode 2003 tot 2009. In 2003 werden de meeste bedrijven als 'overig' getypeerd. Het aantal bedrijven dat
met de activiteit stopte, was daar ook het grootst, terwijl bij de starters de melkveebedrijven prominenter
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vertegenwoordigd waren. De verdeling over de bedrijfstypen, maar ook over de leeftijdsklassen is in 2009
dan ook iets verschoven ten opzichte van de situatie in 2003.
Tabel 4.5

Aantal bedrijven dat heeft aangegeven aan recreatie te doen, naar type, omvang en
leeftijd oudste ondernemer
Aantal in

Gestopt met

Gestart met

Saldo starter minus

Aantal in

2003

activiteit

activiteit

stopper bedrijf

2009

Recreatie

2.463

812

790

-204

2.237

Akkerbouw

442

106

100

-72

364

Melkvee

641

215

292

-2

716

Tuinbouw

331

115

106

-61

261

1.049

376

292

-69

896
1.582

Aantallen naar bedrijfstype

Overig

Aantallen naar bedrijfsomvang
Klein (<70 nge)

1.817

594

546

-187

Midden

400

117

144

-3

424

Groot (>150 nge)

246

101

100

-14

231

Aantallen naar leeftijd oudste ondernemer
Jonger dan 50 jaar

1.278

453

500

29

1.354

Ouder dan 50 jaar

1.185

359

290

-233

883

Bron: CBS-Landbouwtelling.

Zorglandbouw
Binnen zorglandbouw is een toename te zien van het aantal bedrijven van 372 naar 707. Er zijn ruim
100 bedrijven gestopt met de activiteit maar daar stonden 365 starters tegenover. Dat waren dus bedrijven die in 2009 aan zorg deden en al wel in 2003 als landbouwbedrijf in het bestand zaten, maar toen nog
geen zorg hadden opgegeven. Bij deze activiteit is ten opzichte van de andere activiteiten opvallend dat
het saldo starters minus stoppers bedrijf positief was: er zijn per saldo dus echte starters die voorheen
niet in de Landbouwtelling waren opgenomen.
Tabel 4.6

Aantal bedrijven dat heeft aangegeven aan zorgboerderij te doen, naar type, omvang en
leeftijd oudste ondernemer
Aantal in
2003

Zorgboerderij

372

Gestopt met

Gestart met

activiteit

activiteit
109

365

Saldo starter minus

Aantal in

stopper bedrijf

2009
79

707

Aantallen naar bedrijfstype
Akkerbouw
Melkvee
Tuinbouw
Overig

28

9

25

-1

43

122

45

177

28

282

58

17

39

5

85

164

38

124

47

297

Aantallen naar bedrijfsomvang
Klein (<70 nge)

269

77

236

54

482

Midden

56

15

79

23

143

Groot (>150 nge)

47

17

50

2

82

Aantallen naar leeftijd oudste ondernemer
Jonger dan 50 jaar

232

69

280

48

491

Ouder dan 50 jaar

140

40

85

31

216

Bron: CBS-Landbouwtelling.
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Uitkomsten interviews met boeren
Voor dit onderzoek is een vragenlijst afgenomen bij 20 boeren met multifunctionele activiteiten. Met deze
vragenlijst is getracht een beeld te krijgen van hoe boeren de Landbouwtelling invullen en ook wat hun motieven zijn om bepaalde activiteiten wel of juist niet in te vullen. De antwoorden zijn zeer divers en bevatten
veel informatie. Daarom is gekozen om alle antwoorden op de vragen letterlijk weer te geven. Ook was er
de mogelijkheid om opmerkingen te geven. Deze zijn ook allemaal opgenomen in dit hoofdstuk.

Is het voor u duidelijk om welke activiteiten het gaat als in de Landbouwtelling wordt gesproken over
'verbrede landbouw'?
-

Activiteiten die geen betrekking hebben op landbouw.
Een tweede tak als bijvoorbeeld ijsbereiding.
Een tweede geldstroom genereren om te blijven boeren.
Een agrarisch bedrijf met een tweede tak.
Door de aangegeven keuzemogelijkheden krijg je een goed beeld van wat er van je verwacht wordt.
Eigenaar is er bekend mee, maar er wordt te weinig aandacht aan besteed voor iemand die er niet in
zit is het onbekend.
Activiteiten buiten de veehouderij (nevenactiviteiten).
Gedeeltelijk bekend, activiteiten zoals een minicamping, enzovoort. Weet alleen niet of huisverkoop eigen geteelde producten er ook onder valt.
Nevenactiviteiten buiten landbouw.
Activiteiten die niet rechtstreeks met de bedrijfsvoering te maken hebben.
Buiten agrarisch om.
Activiteiten naast mijn agrarisch bedrijf.
Nevenactiviteiten.
De hoofdtak van het bedrijf en de neventakken.
Aspergeteelt.
Zorgboerderij en de (boerderij)winkel.
Boerderijwinkel en kooikarper verkoop in de boerderijwinkel (Japanse vissen).
Boerderijwinkel.
Paardenpension.
Agrarisch natuurbeheer.

Zijn er motieven die spelen om niet in de Landbouwtelling op te geven dat een bedrijf een verbredingsactiviteit heeft?
Nee: 13.
- Ondervraagde geeft alles eerlijk op.
Ja, om te voorkomen dat het lidmaatschap van bijvoorbeeld LTO wordt verhoogd: 1.
- Agrarische tak moet ondersteund worden.
Ja, de omzet die uit de activiteit voort komt is niet noemenswaardig: 3.
- Onbetrouwbaarheid van de overheid, kosten en dergelijke gaan ervan omhoog.
- Een andere branche, dus moeilijk samen te voegen op papier.
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Anders, namelijk:
- Inkomsten uit de landbouw zijn geringer dan de jaarlijkse contributies. De verbrede landbouw is noodzakelijk om de reguliere landbouw in stand te houden. Dit wordt in de toekomst extremer. Geld voor
plattelandsvernieuwing komt uit EU-pot. Dit wordt verdeeld door de overheid, maar geeft het niet een
op een door. De overheid profiteert van landbouwsubsidies. Ambtenaren werken boeren tegen. Lagere
overheden moeten gestimuleerd worden. Er moet bekeken worden hoe de ene tak het beste samen
kan werken met de andere takken.
- De boerderijwinkel staat op de vrouw haar naam en de agrarische bedrijven op de man zijn naam.
- Volgens de belastingdienst is de boerderijwinkel met fruitteelt de 'hobby van oude man' de gepensioneerde eigenaar. Als de zoon eigenaar zou worden dan moet er veel meer administratie worden bijgehouden, omdat het dan niet meer de 'hobby van de oude man' is.
- Niet professioneel genoeg, hobbysfeer.

Opmerkingen
-

-

-

-

De vragen die gesteld worden in deze enquête geven geen goed beeld van wat wij denken dat de
hoofdzakelijke redenen zijn dat bedrijven in de verbrede landbouw teruglopen. Om te beginnen of uit te
breiden met een tweede tak zijn vaak grote investeringen gemoeid en om subsidie te ontvangen zijn
bedrijfsplannen en dergelijke verplicht. Deze verplichtingen zijn vaak even duur als het bedrag dat als
subsidie te ontvangen is. Ook worden subsidies niet altijd uit gegeven ook al is er wel aan de verplichtingen voldaan. Al met al wordt het boeren bemoeilijkt een tweede tak te ontwikkelen door de bureaucratie in Nederland.
Ik denk dat de terugloop in de multifunctionele bedrijven zou kunnen komen doordat boeren stoppen
met boeren doordat de tweede tak, eerste tak wordt qua inkomsten.
Deze enquête kan meer toegespitst zijn op zorg. Op deze manier ontstaat er een vertekend beeld door
het alleen kunnen kiezen uit algemene uitkomsten.
Wij denken dat er een terugloop in het aantal bedrijven in de verbrede landbouw ontstaat doordat het
moeilijk is om een rendabele tweede tak te vinden en het vergt veel inspanning en inzet om alle takken
op het bedrijf goed te doen.
Graag een terugkoppeling van de resultaten van het onderzoek. Wanneer iemand ergens aan mee doet
moet hij er ook iets aan hebben.
Te veel papierwerk, lange dagen werken en dan veel papieren invullen. Dit kan ervoor zorgen dat invullen minder nauwkeurig gebeurt. Kosten van alle controles staan niet in verhouding met de opbrengsten. De kosten van controles dienen door ondernemer zelf betaald te worden. Deze kosten kunnen
niet verhaald worden op de producten, omdat de klanten dan ergens anders de producten gaan kopen
waar het goedkoper is. Bovendien kosten de controles ook tijd van de ondernemer.
Hoe wordt hiermee het verschil tussen de verschillende databases verklaard?
De afname van het aantal verbrede landbouwbedrijven kan ook komen, doordat de verbrede landbouwtak zo gegroeid is dat er geen sprake meer is van een verbreed landbouwbedrijf, het deel landbouwbedrijf/agrarische tak is dan zo klein geworden dat het geen agrarisch bedrijf meer is (alleen de
verbrede tak is dan nog over).
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Conclusies
In de voorgaande hoofdstukken is naar voren gekomen dat in verschillende databestanden informatie
wordt vastgelegd over bedrijven met multifunctionele landbouw. Lang niet altijd gaat dit om agrarische bedrijven, maar ook om bedrijven gesitueerd in het landelijk gebied of met een landelijke uitstraling. Daarbij
worden ook verschillende definities en toelatingscriteria gehanteerd om bedrijven op te nemen in een databestand. Het is dus van belang eerst te bepalen waarvoor data wordt gebruikt (gaat het om agrarische
bedrijven of inrichting/leefbaarheid van het landelijk gebied) alvorens een databestand wordt geraadpleegd. Wel zorgt de hoeveelheid aan databestanden voor een inzicht in welke activiteiten plaatsvinden in
het landelijk gebied.
Het belangrijkste databestand, de CBS-Landbouwtelling, lijkt geen volledig beeld te geven van het aantal bedrijven met multifunctionele activiteiten. Dit blijkt ondermeer als de gegevens van de Landbouwtelling
naast de gegevens van het Informatienet worden gelegd. De reden dat bedrijven verzuimen de multifunctionele activiteit op te geven kan worden veroorzaakt door het feit dat bedrijven willen voorkomen dat er
contributie wordt geheven over de multifunctionele activiteit (zie hoofdstuk 5). Ook kan de manier van bevragen een rol spelen. Het begrip verbrede landbouw is bij de meeste bedrijven wel bekend.
Omzetgegevens zijn overigens niet opgenomen in de Landbouwtelling. En omdat het zicht op de populatie ontbreekt, is het gebruik van steekproefgegevens ook aan beperkingen gebonden.
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Aanbevelingen
Landbouwtelling
Gezien de onduidelijkheid bij boeren is het raadzaam om in de Landbouwtelling niet te vragen naar 'Past u
verbrede landbouw toe op uw bedrijf?', maar weer alle opties na te laten lopen. Hierdoor kunnen misverstanden worden voorkomen en worden de cijfers betrouwbaarder.
Daarnaast is het aan te raden om bij kinderopvang wel een duidelijke toelichting te geven. Agrarische
kinderopvang en kinderopvang aan kinderen met een zorgvraag zijn twee verschillende zaken, gezien de
achterliggende geldstroom.
De vragen die vanuit Eurostat nodig zijn in het kader van verbreding zullen in de Landbouwtelling opgenomen moeten blijven. Wel is het van belang dat onderzoekers en beleidmedewerkers die de cijfers willen
gebruiken goed op de hoogte zijn van de cijfers die zij gebruiken.

Informatienet
Het is aan te raden dat als de multifunctionele landbouw verder groeit deze activiteiten ook een onderdeel
te laten zijn van het samenstellen van de steekproef van het Informatienet. Op deze wijze wordt uitgebreider informatie verzameld van de bedrijven die in deze groep voor komen. Zo kan er, bij de juiste kengetallen, een inzicht worden gegeven van de bedrijfsresultaten.

Andere databestanden
Mogelijke andere databestanden die nu niet aan bod zijn gekomen zijn die van de Belastingdienst en de
Kamer van Koophandel. Deze databestanden kunnen inzicht bieden of deze activiteiten plaats vinden in het
landelijk gebied. Hierbij moet wel goed worden gekeken naar de bruikbaarheid van de gegevens uit deze
databestanden.

Communicatie naar ondernemers
Door het onvolledig opgeven van de gegevens in de Landbouwtelling is het aan te raden het belang van de
Landbouwtelling duidelijk te maken aan de ondernemers. Dit kan een taak zijn voor standsorganisaties en
het ministerie van LNV en de Taskforce Multifunctionele Landbouw.

27

Literatuur en websites
Anonymous, Verbreding gevraagd. Verkenning potentiële marktvraag verbredingsactiviteiten landbouw.
Ecorys, Rotterdam, 2009.
CBS en Dienst Regelingen (ministerie van LNV), Gecombineerde opgave 2005. Landbouwtelling, Gebruik
gewaspercelen en de Verzamelaanvraag. Hoofdformulier en toelichting. Den Haag, 2005.
CBS en Dienst Regelingen (ministerie van LNV), Gecombineerde opgave 2007 voor Landbouwtelling,
Mestwetgeving en de Verzamelaanvraag Gemeenschappelijk landbouwbeleid. Hoofdformulier en toelichting. Den Haag, 2007.
CBS en ministerie van LNV, Landbouwtelling 2003. Hoofdformulier en toelichting. Den Haag, 2003.
Ministerie van LNV (Dienst Regelingen), Gecombineerde opgave 2008 voor Landbouwtelling, Mestwetgeving en de Verzamelaanvraag Gemeenschappelijk landbouwbeleid. Hoofdformulier en toelichting.
Den Haag, 2008.
Ministerie van LNV (Dienst Regelingen), Gecombineerde opgave 2009. Hoofdformulier en toelichting.
Den Haag, 2009.
Ministerie van LNV, Provinciale subsidieregeling agrarisch natuurbeheer (PSAN). Dienst Regelingen,
Roermond, 2008.
Ministerie van LNV, Provinciale subsidieregeling natuurbeheer (PSN). Dienst Regelingen, Roermond, 2008.
Horst, J.M., L. Senden, I. ten Brinke en P. Verlinden, Jaarrapportage 2008 Programma Beheer. Provinciale

subsidieregeling natuurbeheer (PSAN) en Provinciale subsidieregeling agrarisch natuurbeheer (PSN).
Dienst Regelingen, Roermond, 2009.
Leenders-Van Kampen, A.J., J.M. Horst en I. ten Brinke, Jaarrapportage 2007 Programma Beheer. Provinciale subsidieregeling agrarisch natuurbeheer (PSAN) en Provinciale subsidieregeling natuurbeheer (PSN).
Dienst Regelingen, Roermond, 2008.
LTO-Noord, Toelichting op de contributienota 2009. 2009.
Ploeg, J.D. van der, A. Long en J. Banks, Living Countrysides. Rural development processes in Europe:
The state of the art. Elsevier bedrijfsinformatie BV, Doetinchem, 2002.
Roest, A., K. Oltmer, G. Venema, J. Jager, H. Schoorlemmer, V. Hendriks, A. Dekking, J.H. Kamstra,
A. Visser, L. Jeurissen en E. Gies, Kijk op multifunctionele landbouw, omzet en impact. Achtergronddocument. LEI-rapport 2009-041. LEI Wageningen UR, Den Haag, 2009.
Schoorlemmer, H.B., F.J. Munneke en M.J.E. Braker, Verbreding onder de loep. Potenties van multifunctionele landbouw. PPO 357. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving BV., Lelystad, 2006.

28

Venema, G., B. Doorneweert, K. Oltmer, M. Dolman, A. Breukers, L. van Staalduinen, A. Roest en
A. Dekking. Wat noemen we verbrede landbouw? Verkenning van definities en informatiebehoeften.
LEI-rapport 2008-076. LEI Wageningen UR, Den Haag, 2009.

Vrolijk, H.C.J., H.B. van der Veen, J.P.M. van Dijk, Sample of Dutch FADN 2007; Design principles and
quality of the sample of agricultural and horticultural holdings. LEI-rapport 2009-067. LEI Wageningen UR,
Den Haag, 2009.

ZLTO Contributienota 2009. ZLTO, Tilburg, 2009.

Websites
www.landbouwzorg.nl
http://epp.eurostat.ec.europa.eu
www.agrarischekinderopvang.nl

-

29

Bijlage 1
Multifunctionele Landbouw in de literatuur
Bruins et al.
De definitie omschrijft de verbredingsactiviteiten als activiteiten die verbonden zijn aan het agrarische gezinsbedrijf. Ook benadrukt deze definitie, dat het expliciet gaat om niet-agrarische activiteiten. In het betreffende onderzoek van Bruins et al. worden de volgende activiteiten gerekend tot verbreding:
Bruins et al.:
- verwerking (bijvoorbeeld wassen, snijden, jam maken) in combinatie met huisverkoop (aan consument of detailhandel);
- groene diensten: activiteiten op het gebied van (beheer van) natuur, landschap, cultuurhistorie en toegankelijkheid;
- blauwe diensten (bijdrage aan realisatie van waterdoelstellingen);
- agrotoerisme en agrorecreatie (dagrecreatie, verblijfsrecreatie);
- productie van windenergie en biogas;
- zorgboerderijen;
- stalling van boten en caravans.

Activiteiten als agrarisch loonwerk, paardenhouderij (of stalling van paarden) en inkomen uit activiteiten
buiten het bedrijf worden expliciet niet meegerekend tot de verbrede landbouw. Worden deze activiteiten
echter tegen het licht van de definitie gehouden, dan blijken ze echter wel degelijk aan te sluiten. Deze drie
activiteiten worden immers verricht met de productiefactoren die beschikbaar zijn op het agrarische gezinsbedrijf en zijn daarnaast (grotendeels) niet aan voedselproductie gerelateerd. Daarnaast creëert deze
definitie de opening om niet-voedselgerelateerde landbouwproductie, zoals vlas voor textiel en mais als
biobrandstof, mee te rekenen tot verbreding. Deze mogelijke vormen van verbreding worden echter in de
verbredingslijst van Bruins niet opgesomd en dus ook niet meegenomen in de Landbouwtelling. Daarbij
dient opgemerkt te worden dat deze vormen ook als hoofdactiviteit op een bedrijf plaats kunnen vinden,
waardoor ze dus ook niet tot verbreding behoren.
Geconcludeerd mag worden dat het verband tussen de keuzes van verbredingsactiviteiten die zijn opgenomen door Bruins en de definitie waar deze keuzes op zijn gebaseerd niet eenduidig te herleiden is.
De omschrijving van activiteiten door Bruins et al. wordt overigens niet één op één overgenomen in de
Landbouwtelling (zie paragraaf 2 voor verschillen).
Nadere omschrijvingen van bepaalde verbredingsactiviteiten worden gedaan in subsidieregelingen.
Voor (agrarisch) natuurbeheer is er een tweetal regelingen:
- de Provinciale subsidieregeling natuurbeheer (PSN);
- de Provinciale subsidieregeling agrarisch natuurbeheer (PSAN).

Van der Ploeg
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Een voorbeeld van een hele brede definitie wat onder verbrede landbouw valt, wordt beschreven in Van
der Ploeg et al. (2002). Van der Ploeg redeneert net als Bruins et al. (2004) vanuit de eenheid van het
agrarische bedrijf. Van der Ploeg bekijkt verbreding echter op een andere wijze dan Bruins door meer de
in theorie mogelijke activiteiten te benoemen. Verbreding is in de analytische opzet van Van der Ploeg 'een
verzamelterm voor een aantal activiteiten die onderdeel uitmaken van een brede reeks van verschillende
functies die het agrarische bedrijf kan aannemen of ontwikkelen'. Verbreding is hier dus een product van
één van de multifunctionele eigenschappen van het agrarische bedrijf. Deze eigenschappen worden ingedeeld in 3 deelaspecten, namelijk bedrijfsontwikkelingen in de richting van:
1. de agrarische productie en keten (verdieping genoemd);
2. het rurale gebied (verbreding genoemd);

3. de bijdrage aan en het gebruik van (maatschappelijk) kapitaal in het rurale gebied (herfundering of pluri-

activiteit genoemd).
Deze integrale benadering van het agrarische bedrijf als rurale onderneming brengt met zich mee dat
alle activiteiten die ontwikkeld zijn vanuit het agrarische bedrijf, worden beschouwd als een bijdrage aan
het verbreden van de functies van het agrarische bedrijf (in de zin dat gebruik wordt gemaakt van de multifunctionele eigenschappen van het bedrijf).
Er wordt dus geen afbakening gehanteerd tot activiteiten die 'niet gerekend worden tot voedsel- of
sierteeltproductie', zoals bij de definitie van Bruins et al. (2004). De gevolgen hiervan zijn dat een groot
aantal activiteiten kan worden toegerekend tot verbreding, zoals:
Van der Ploeg:
- kwaliteitsproductie (ambachtelijke producten);
- direct marketing (verkorting van ketens tussen consumenten en producenten);
- natuur- en landschapsbeheer (integratie van het beheer van de groene ruim te met het beheer van het agrarische bedrijf);
- thuisverwerking;
- agrotoerisme (het aanbieden van vrije tijdsbesteding op het platteland);
- biologische productie (als transitie in het landbouwsysteem);
- nieuwe economische activiteiten;
- non-foodproductie;
- energieproductie;
- zorgverlening (het aanbieden van zorg op het landbouwbedrijf);
- inkomen uit activiteiten buiten het landbouwbedrijf (met name het zogenaamde 'deeltijdboeren').

OECD/WTO
OECD (2001): Multifunctionality. Towards an analytical framework. Paris Cedex 16, France: OECD.
-

-

Multifunctionaliteit, of multifunctionele landbouw zijn termen die gebruikt worden om aan te geven
dat landbouw behalve voedsel en vezels verschillende niet-handelsproducten kan produceren, zoals
duurzaam management van natuurlijke hulpbronnen, landschapsbescherming, rurale ontwikkeling,
en dergelijke.
Multifunctionaliteit wordt geassocieerd met specifieke karakteristieken van agrarisch productieproces
en haar outputs:
1. bestaan van meervoudige handels- en niet handelsproducten die gezamenlijk geproduceerd
worden;
2. sommige niet-handelsproducten kunnen de karakteristieken van 'externalities' of publieke goederen
vertonen in termen van dat de markten voor deze producten niet bestaan of slecht functioneren.

Jongeneel en Slangen (2004); Cornes en Sandler (1996)
Jongeneel, R.A. en L.H.G. Slangen (2004). Multifunctionality in agriculture and the contestable public
domain; theory and evidence about on-farm and off-farm activities in the Netherlands. In: Brouwer,
Dr. F.M.: Sustaining agriculture and rural environment; governance, policy and multifunctionality.

Cheltenham, UK: Edward Elgar, (Advances in Ecological Economics).
Cornes, R. and T. Sandler (1996). The theory of externalities, public goods and club goods, Second
Edition, Cambridge University Press.
-

Twee dimensies van goederen en diensten binnen MFL: rivaliteit en uitsluitbaarheid.
De vier kwadranten zijn: pure individuele goederen, groepsgoederen, onzuivere publieksgoederen en
zuivere publieksgoederen. Vereisen verschillende coördinatiemechanismen.
Niet-rivaliteit en niet-uitsluitbaarheid leidt tot marktfalen.
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Brad DeVries
Brad DeVries, Multifunctional Agriculture in the International Context: A Review, Land Stewardship Project,
October 2000.
-

MFL: landbouw die andere benefits heeft dan voedsel of vezels, vaak onbeloond op de marktplaats
(OECD-definitie).
Oorspronkelijk verbonden aan voedselzekerheid en duurzame ontwikkeling (1992).
Later ook geassocieerd met (Europees) beleid om grenzen te sluiten voor landbouwproducten
van elders.
Netto publieke goederen zelden beloond op de markt; hebben overheidssubsidie nodig.
Multifunctionele aspecten:
- levensvatbare plattelandsgemeenschappen;
- milieu benefits;
- voedselzekerheid;
- landschapswaarden;
- voedselkwaliteit en -veiligheid;
- dierwelzijn;
- niet: zorg, educatie, recreatie.

Van Huylenbroeck
Huylenbroeck, G. van en G. van Durand (2003). Multifunctional agriculture: a new paradigm for European
agriculture and rural development. Ashgate, Aldershot, 239 pp.
-

-

-

-
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In breedste zin: multifunctionaliteit van landbouw omvat vier soorten functies van agrarische ondernemingen: groene (landschap, biodiversiteit, enzovoort), blauwe (watermanagement, energielevering),
gele (rurale samenhang en levensvatbaarheid) en witte (voedselzekerheid en -veiligheid).
Verschillende definities:
- Hediger: MFL verwijst naar feit dat landbouw is een economische activiteit die, behalve voedsel en
vezels, verschillende non-market outputs levert. Dit zijn vaak meegeproduceerde producten, onbedoelde positieve of negatieve effecten of publieke goederen (OECD-definitie).
- Twee scholen/benaderingen:
- focus op supply side (positieve benadering; MF verwijst naar gerelateerde outputs (private of
publieke, primaire of secundaire, bedoelde of onbedoelde nevenproducten) van een activiteit of
combinatie van activiteiten);
- focus op demand side (normatieve benadering; MF verwijst naar de vraagkant met betrekking
tot de meervoudige functies die landbouw kan bieden: materiële of immateriële goederen en
diensten die tegemoet komen aan maatschappelijke verwachtingen of behoeften door de structuur, de productieprocessen en de ruimtelijkheid van de landbouw) Het gaat om ecologische,
maatschappelijke en economische waarden; productie-, regulerings-, en sociale functies;
- meer holistische benadering (MFL als lokaal ingebed landbouwmodel);
- Wilson: MF als regime omdat het een verdere transitie na de verschuiving van productivisme
naar post-productivisme reflecteert.
MF mag niet verward worden met diversificatie (twee economische activiteiten bijv. voedselproductie
en toerisme, gecombineerd binnen één management unit) of pluri-activiteit (één persoon of groep personen is/zijn betrokken bij verschillende activiteiten, zoals farming en non-farming). Multifunctionaliteit
verwijst naar feit dat één economische activiteit verschillende outputs kan hebben.
Sociaaleconomische dimensies: directe en indirecte, primaire en secundaire productie van vermarktbare of niet vermarktbare producten

Rural Sociology Group Wageningen UR (Wiskerke, 2007; Oostindie et al., 2006 en anderen)
Renting, H., H.A. Oostindie, C. Laurent, G. Brunori, D. Barjolle, A. Monxnes Jervell, L. Granberg en
I.M. Heinonen, I.M. (2008). 'Multifunctionality of agricultural activities, changing rural identies and new
institutional arrangements'. In: International Journal of Agricultural Resources, Governance and Ecology
7 (4/5) - pp. 361-385.
Roep, D. en A. Oostindie (2005). 'Multifunctional agriculture in perspective: conceptualisations and debate
in Dutch policy and research'. In: Roczniki Akademii Rolniczej W Poznaniu 4 - pp. 105-111.
Oostindie, H.A., D. Roep en H. Renting (2006). 'Definitions, references and interpretations of the concept
of multifunctionality in The Netherlands'. In: eds: P. Carron and T. Le Cotty: European Series on Multifunctionality 10 - A review of the different concepts of multifunctionality and their evolution - Paris: CIRAD/INRA.
Multi-agri project special issue.
-

-

-

-

Multifunctionele plattelandsontwikkeling.
Plattelandsontwikkeling: technologisch bemiddelde interactie tussen mens en natuur produceert allerlei
(bekende en onbekende, bedoelde en onbedoelde, gewenste en ongewenste, positieve of negatieve)
sociale en materiële effecten.
In perspectief van plattelandsontwikkeling is landbouw intrinsiek multifunctioneel.
Landbouw heeft vermogen om meervoudige functies van diverse aard te integreren: ook non-food,
niet-agrarische en niet-landgebaseerde.
Verduurzaamt familie-inkomens, versterkt rurale economieën en komt tegemoet aan maatschappelijke behoeften.
Drie dimensies van plattelandsontwikkeling:
- verbreding (diversificatie, landschap- en natuurmanagement, enzovoort),
- verdieping (korte ketens, biologisch, kwaliteitsproducten);
- herfundering (nieuwe vormen van kostenreductie, inkomensbronnen).
Ontstaan vanuit kritiek op modernistische benadering van landbouw. Landbouw moet milieu, ecologische en sociale doelen integreren → bredere doelstelling. Vanwege inkomenskorting integratie van
nieuwe maatschappelijke behoeften en functies → rurale ontwikkeling (andere oplossingsrichtingen:
neo-modernisatie of verdwijnen).
Debat in Nederland: vier posities. Positieve dimensie: landbouw is intrinsiek mono- of multifunctioneel;
normatieve dimensie: multifunctionaliteit is wenselijk of onwenselijk.

John Holmes
J. Holmes (2006). 'Impulses towards a multifunctional transition in rural Australia: gaps in the research
agenda'. In: Journal of Rural Studies 22: pp. 142-160.
-

-

Multifunctionele landbouw geassocieerd met post-productivisme. Nieuwe tendens in de landbouw.
Drijvende krachten zijn: (over)productie, consumptie (verandering van lifestyles) en bescherming
(natuur en milieu) → transitie naar multifunctionaliteit
Zeven modes in Australië
- productivist Agricultural (productiewaarden dominant)
- rural amenity (consumptiewaarden dominant; plattelandsbeleving)
- pluriactive (mix)
- peri-metropolitan (competitie van waarden)
- marginalised (integratie van productie en bescherming)
- conservation en indigenous (beschermende waarden benadrukt)
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BO-thema Multifunctionele Bedrijfssystemen
-

-

Multifunctionele landbouw omvat al die activiteiten die plaatsvinden op of vanuit het agrarische bedrijf
die niet primair met voedselproductie te maken hebben maar die erop gericht zijn anderen te laten
delen in de waarden van het landleven en die waarden te gelde te maken.
Maatschappelijke legitimatie is drijfveer.
De multifunctionele ondernemer neemt in bedrijfsvoering de mens en de markt mee; in alle facetten
van het bestaan en in relatie tot het eigen voortbestaan.
In multifunctionele bedrijven wordt substantieel deel van inkomen gegenereerd uit meer dan productie.
De boer wordt zelf leverancier en gebruikt onderneming als actieve setting en meewerkend decor voor
maatschappelijke diensten.

Versatile Countryside (Jan Huijgens)
-

-

-

Landbouw heeft stad/burger veel te bieden. Multifunctionele landbouw als ondernemingsstrategie om
landbouw dichter bij samenleving te brengen: 'een aantrekkelijk, ondernemend en veelzijdig platteland
ten behoeve van de hele samenleving'.
Ontwikkeling vanuit twee kanten gestimuleerd:
- vanuit kant van burgers: nieuwe manier om naar hulpbronnen van platteland voor bewoners van
steden en dorpen;
- vanuit kant van het platteland: nieuwe manieren van ondernemerschap om vanuit deze hulpbronnen
toegevoegde waarde te creëren.
Nieuwe functies: nadruk op 'sociale' diensten, zoals zorg, recreatie, educatie, streekproducten,
enzovoort.
Een nieuwe vorm van ondernemerschap, marktcreatie, regio inbedding en samenwerking met kennisinstellingen is essentieel om deze doelen te bereiken.
Innovatievehikel: combinatie van:
- 'Campus': plaatsen waar innovatie plaatsvindt;
- verbonden en gecommitteerde netwerken;
- projecten waarin netwerken, innovaties en dergelijke verbonden worden;
- incubator met investeerders.

Ander, recent overzicht van MFL:
H. Renting, W.A.H. Rossing, J.C.J. Groot, J.D. Van der Ploeg, C. Laurent, D. Perraud, D.J. Stobbelaar en
M.K. Van Ittersum (2009). 'Exploring multifunctional agriculture. A review of conceptual approaches and
prospects for an integrative transitional framework.' In: Journal of Environmental Management 90:
S112-S123.
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Bijlage 2
Notulen workshop 31 maart 2010 over multifunctionele landbouw
in databestanden
Aanwezig
Pieter Meuwissen (ZLTO), Ad Hoefnagel (CBS), Paul Oljens (CBS), Cees de Bont (LEI), Walter van Everdingen (LEI), Maarten Fischer (Taskforce Multifunctionele Landbouw), Arjan Monteny (Taskforce Multifunctionele Landbouw), Steven van der Zee (Waardewerker), France Swinkels (Waardewerker),
Esther Veen (PPO), Theo Vogelzang (LEI) en Aïde Roest (LEI, notuliste)
De workshop is georganiseerd om de bevindingen van het project Multifunctionele Landbouw in databestanden te toetsen. Hiertoe volgt een korte uiteenzetting over de resultaten van het project waarna de
discussie is geopend. Er is bewust gekozen om een gecombineerd gezelschap te hebben bestaande uit
onderzoekers betrokken bij de CBS-Landbouwtelling, beleid, belangenbehartiging en ondernemers.
Hieronder volgen een aantal punten die naar voren zijn gekomen in de workshop.
-

-

-

-

-

-

De Landbouwtelling is een structuurtelling met een lage controle. Dit geldt in ieder geval op het gebied
van multifunctionele activiteiten.
Er zijn verschillende consequenties bij het invullen van de Landbouwtelling, waaronder de contributieheffing van de LTO. Vooral de vraag over omzetverhouding roept veel vragen op bij de ondernemers.
De vraagstelling is op zich goed. In tegenstelling tot vorig jaar worden dit jaar weer alle velden zichtbaar van de multifunctionele activiteiten.
Hoe moeten bedrijven omgaan met een gescheiden bedrijfsvorm? Beide ondernemers hebben of
meerdere BRS-nummers of gescheiden bedrijven. Hoe moeten zij de Landbouwtelling dan invullen.
Beide doen het anders.
Er wordt toegelicht dat de Farm Structure Survey drie maal per tien jaar moet worden afgenomen.
Vanaf 2008 is besloten om de vragen terug te laten komen. Belangrijk aandachtspunt is dat de statistieken zo stabiel mogelijk zijn.
De vragen zoals nu bij de vraagstelling worden gesteld zorgen er voor dat boeren zich niet aangesproken voelen.
Van agrarisch natuurbeheer worden alleen de SAN en SN pakketten bijgehouden. Dit om te voorkomen dat er sociaal wenselijke antwoorden worden gegeven (zoals is gebeurd bij de vraag over nestbescherming).
In BIN is de feitelijke situatie vastgelegd.
Organisaties moeten meer attenderen op het juist invullen van de Landbouwtelling. Opmerking daarbij
is dat hier mogelijk nog een rol ligt voor Dienst Regelingen.
De vraagstelling moet zo simpel mogelijk zijn. De vraag over percentages zal waarschijnlijk sociaal
wenselijk of strategisch worden ingezet (als de omzet >50% is uit de multifunctionele landbouw kunnen
gemeenten of provincies het bedrijf wellicht niet meer aanmerken als agrarisch).
Er wordt door de ondernemers opgemerkt dat lang niet altijd de boeren zelf de Landbouwtelling invullen maar dat dit ook door derden wordt gedaan. Dan kan het dus voorkomen dat de multifunctionele
activiteiten worden 'vergeten'.
Bedrijven splitsen de boel om zo makkelijker subsidies aan te kunnen vragen of wanneer de activiteit door derden wordt uitgevoerd. Wellicht dat in de Landbouwtellingsvragen de toevoeging moet
komen over activiteiten die plaatsvinden op de locatie en een toevoeging maken bij de toelichting
vraagstelling.
35

-

-

Mogelijk dat de Kamer van Koophandels een perspectief bieden. Op deze wijze kun je op adressen bedrijven terugvinden.
Het is interessant om te weten hoeveel FTE er werkzaam zijn binnen de verbreding. Dit is wisselend en
wordt ook wisselend ingevuld. Zeker als de bedrijven gesplitst zijn.
Overweging: input KvK gebruiken of de vraagstelling aanpassen om het wel boven te krijgen, Bijvoorbeeld met een vraag of er nog een bedrijf aanwezig is op de locatie en wat het KvK-nummer hiervan
is. Dan is het wel zaak om te weten hoe precies de registratie van de KvK is. Daarnaast zijn er meer
bedrijven in het landelijk gebied bezig met multifunctionele landbouw dan in de Landbouwtelling naar
voren komen.
Ondernemers zien de Landbouwtelling als controle en incassering van gelden. De Taskforce wil weten
wat zij kunnen bijdragen aan de communicatie.
Wat een mogelijkheid kan zijn voor de Landbouwtelling is om een onderscheid te maken tussen publieke en private diensten die aangeboden kunnen worden op agrarische bedrijven.

Welke drempels zijn er?
- Hoe wil je het waarnemen? Nu wordt de Landbouwtelling ook voor andere doeleinden gebruikt en kan
om die reden onzuiver worden.
- Optie kan zijn dat je een andere enquête (aanvullend) uitzet als er geen koppeling wordt gemaakt van
de gegevens.
- Het formulier gecombineerde opgaven wordt ook gebruikt voor subsidies en productierechten. Is er
iets positiefs te zetten tegenover de invulling van de Landbouwtelling? Voor bijvoorbeeld lidmaatschap
van de branche organisaties of vergunningenstelsel (bijvoorbeeld bij zorg).
- Ondernemers in het buitengebied die een uniek locatienummer krijgen.
- Zorgbedrijven uit de GDI (Gecombineerde Data Inzameling) halen.
- Voor de belangenbehartiging moet het wel duidelijk en zuiver blijven.
- Er is altijd wel een prikkel om je te registreren als agrarisch bedrijf bij Dienst Regelingen.
- Het zou het overwegen waard zijn om te kijken of de Landbouwtelling te koppelen is aan de KvKbestanden.
- Een optie kan zijn dat er meerdere KvK-nummers ingevuld kunnen worden in de Landbouwtelling.
- BIN: De keuze is niet gericht op verbreding. Hiervoor heb je wel populatie gegevens nodig om het op
te hogen. Of een apart databestand aanmaken voor de multifunctionele landbouw.
- Landbouw heeft voorrang in het buitengebied. Multifunctionele landbouw zou dit ook kunnen krijgen.
Voor bijvoorbeeld vergunningen of bedrijfsvergelijking door verdere ontwikkeling van kengetallen. Dit
vergt wel een bijdrage van de ondernemers. Wat zijn de prikkels om dit te doen?
- Is er simpel onderzoek te doen? Waar komen de verschillen vandaan bij de koppeling? Hoe zit het met
de bedrijven die wel een SAN-registratie hebben en niet terug te vinden zijn in de GDI? Daar is een verschil van 4.000 bedrijven (!).
- Het is van belang dat trendbreuken zoveel mogelijk worden beperkt. Dit kan worden gerealiseerd door
zo min mogelijk te veranderen aan de vraagstelling.
- Het is van belang dat LNV weet wat zij willen weten bij de verschillende beleidsdirecties. Dit kan
door met de directies en Dienst Regelingen om de tafel te zitten. Dienst Regelingen heeft de sleutel
in handen.
- Vraag blijft hoe je ondernemers moet instrueren om de Landbouwtelling in te vullen.
- Een optie tot betere invulling is het moment van vragen aan te passen en niet in de periode 15 april tot
en met 15 mei, waarin boeren een drukke periode hebben.
- Het moet een win-winsituatie zijn, wil de Landbouwtelling goed worden ingevuld.
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Het LEI ontwikkelt voor overheden en bedrijfsleven economische kennis op het gebied van
voedsel, landbouw en groene ruimte. Met onafhankelijk onderzoek biedt het zijn afnemers
houvast voor maatschappelijk en strategisch verantwoorde beleidskeuzes.
Het LEI is een onderdeel van Wageningen UR (University & Research centre). Daarbinnen vormt
het samen met het Departement Maatschappijwetenschappen van Wageningen University en
het Wageningen UR Centre for Development Innovation de Social Sciences Group.
Meer informatie: www.lei.wur.nl

LEI-nota 10-063

Definities en gegevens van multifunctionele
landbouw in databestanden

