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Onderzoekopbasis vaneenenquêteonder475bedrljfshoofden
met eenkleinbedrijf inde land-entuinbouw.Het betreftbedrijfshoofdendiede land-of tuinbouwalshoofdberoephebben,
en jongerzijndan50jaarofeenopvolgerhebben.
Inderapportage ishoofdzakelijk ingegaanopdefinanciële
positievandebedrijven,dewerk-enlevensomstandigheden,de
informatievoorziening, demogelijkhedentotaanpassing vande
bedrijven endebelangstelling vooreenanderberoep,alsmede
voor devoortzetting vanhet bedrijf.Indat verbandkomt ookde
rolvandeoverheid aandeorde.
Landbouw/Tuinbouw/Kleinbedrijf/Nederland
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Woord vooraf

Het onderzoeknaardeontwikkeling vanhet zogenaamde
kleine-boerenvraagstukheeft binnenhetwerkterrein vande
afdeling Structuuronderzoek vanhetLEIsteedsgroteaandacht
gehad. Sindshet verschijnenvanhet eerste rapport in1951is
regelmatig gepubliceerd overdeveranderingen indebedrijfsgroottestructuur eninhetarbeidsaanbod opdezandgronden.
Deheerir.A.L.G.M.Bauwens,die per1mei1987inverband
met zijnvervroegdeuittreding aftreedtalshoofdvandeafdeling
Structuuronderzoek,heeft inzijnloopbaanbijhetLEIveelvan
zijnaandacht aanditonderzoek besteed.
Inmiddels ishet aantalkleinebedrijven indiegebieden
sterk teruggelopen.Verdwenen zijnzeerechter niet.Daarnaast
isingebiedenmetgrondgebonden produkt1erichtingenalsdemelkveehouderijendeakkerbouweennieuwkleine-bedrijvenprobleem
ontstaan.
Dit isaanleiding geweest omeenonderzoek intestellen
naardehuidige problemenenperspectievenvankleinebedrijven.
De ProvincialeRadenvoordeBedrijfsontwikkeling inFriesland,
Gelderland enNoord-Brabant.endeSociaal-economische voorlichtinghadden omeendergelijkonderzoek gevraagd.
Het onderzoekisuitgevoerd doorir.C.J.M.Wijnenvande
afdelingStructuuronderoek,metmedewerkingvan
ing.D.Oudendag.

Dedirecteur,

DenHaag,april 1987

/ff.deVeer

Samenvatting

Indeloopvan 1983Iseenonderzoekgestart naardeproblemenenperspectieven vankleine land-entuinbouwbedrijven.Rond
de jaarwisseling 1983/1984isdaartoeop475bedrijveneenenquêteuitgevoerd onderboeren entuinders jongerdan50jaaren
onderouderenmet eenopvolger.Het bedrijfmocht in1982niet
meerdan120sbeomvatten.Ineen laterstadium isdeontwikkelingvandegeënquêteerde bedrijven tussen 1983en1985gevolgd.
Landelijkomvat decategorie 18.000bedrijven.Omdatalleenbedrijveninhet onderzoekzijnopgenomenmeteenverwachtebehoefteaancontinuïteit blevenanderekleinebedrijvenzoalsdie
vanouderenzonderopvolger,vanrustendeboerenentuindersen
vanpersonenmeteenniet-agrarisch hoofdberoep buitenbeschouwing.Het betreft duseengeselecteerde categorievandeintotaal74.000bedrijvenmetminder dan120sbe.
Deonderzochtebedrijvenbehorenoverwegend totdegrondgebondenbedrijfstypenalsdemelkveehouderijendeakkerbouw.In
mindere mate treftmenerintensieveveehouderijentuinbouwbedrijvenaan.Debedrijfsoppervlaktevarieert alnaarhetbedrijfstype;gemiddeld heeftmen13haingebruik.Vandegeënquêteerdenwas ruimeenkwart jongerdanveertig jaar,ruim40%was
veertig totvijftig jaareneveneens ruimeenkwartwasouderdan
vijftig jaarenhadeenbedrijfsopvolger.
Redelijke financiëlepositie
Opdekleinebedrijvenismen,netalsopdegrotere,overwegend eigenaarvandebedrijfsgebouwenenvanca.60%vande
grond.Ruim eenderdevandebedrijvenIsvrijvanschulden.Op
deoverigebedrijven,met eengemiddeld leningsbedragvan120.000
gulden,isinaanzienlijkematevanfamilieledengeleend.Dankzij
dehiervoorgeldendegunstige rente-en aflossingsverplichtingen
komenervrijwelgeenbetalingsproblemen voor.Het fiscaalinkomen isweliswaar optweederdevandebedrijven lagerdanhetgezinsminimumdat ondermeervoordebijstandsverleningwordtgehanteerd (+30.000gulden),het isdoorgaansweltoereikend voor
degezinsuitgaven.Voorbedrijfsinvesteringen isditveelminder
hetgeval.
Nogalsobere leefwijze
Opdekleinebedrijven treftmenmeerongehuwdebedrijfshoofden aandanopdegroterebedrijven;voorhetoverigekomtde
gezinssituatie overeenmet dieopdegrotere.
Menwoont veelal inouderewoningenwaarvaneengrootaantal
ééngeheelvormtmetdebedrijfsgebouwen.Circaeenderdevande
woningenvoldoet niet aandeverlangensvandegebruikers.

Bedrljfshoofden engezinsledenwerkenveelurenophunkleinebedrijf,metweinigvakantie ofvrijedagen.Menisdaarover
niet ontevreden.Vervanging voorvrijetijdenvoorarbeidsongeschiktheidwordt geregeld zonderdaarvooreenvergoeding temoetengeven.
Verzekeringen tegenrisico's indepersoonlijke sfeerzijn
veelalbeperkt totziektekosten enspecialistenhulp.Slechtsde
helft Isverzekerd tegenarbeidsongeschiktheid. Eenoudedagsvoorzienlng isernietofsteltnietveelvoor.
Verschillen inInformatievoorziening
Bijhetvolgenvande technischeeneconomischeontwikkelingendoet zichopdekleinebedrijvenhet probleemvoordateen
groot deelvanboerenentuinders nietbereiktwordt doordegebruikelijke informatiebronnen.Vaneenbelangrijkaantalis
bovendiendeschoolopleiding beperkt enwasookdeervaringvoor
het aanvaardenvanhet eigenbedrijfgering.
Hetcontactmet destandsorganisatie isbeperkt totdehelft
vandebedrljfshoofden;eenaanzienlijkaantal iszelfsgeenlid
vaneenorganisatie.Dezelfdeverhoudingen geldenvoorhetcontactmet debedrijfsvoorlichting.Weldoetmenop70%vandebedrijvenvooradviezenvan technischeaard eenberoepopleveranciers,buren,kennissenen familieleden.
Behoefteaanverbetering vanwerkomstandigheden
Opveelvandeonderzochtekleinebedrijvenkampt menmet
eenslechteverkaveling,eenontoereikende ontwateringensoms
slecht bereikbare percelen.Slechtseendeelvandebedrljfshoofdenverwacht echtereeninkomensverbetering ingevalvanruilverkaveling.Velenvrezendehogekosten diehiermeegepaard gaan,
ofverwachten teweinig oppervlaktevergroting.Voordewerkzaamhedenmet gespecialiseerdemachinesdoetmenvaakeenberoepop
loonwerkers.Ruimeenderdevandebedrljfshoofdenwerkt samen
met anderenwaarbijoverenweergewerktwordt.Overdemogelijkhedenommeer samen tegaanwerken ismenniet optimistisch,
evenmin overdemogelijkheden omverderemechanlsatieplannen te
realiseren.
Mogelijkheden totbedrijfsvergrotingbeperkter
Indevoorbije jaren toondendekleinebedrijven eenzekere
dynamiek.Deproduktlenamerindeperiode 1978-1985met gemiddeld 1%per jaartoe.Opca.dehelftvandebedrijvenwerdde
oppervlakte vergroot,veelalmet ineigendomverkregengrond.Ook
veelveestapelswerden tot 1984uitgebreid. Plannenwarenerom
grond aantekopenenom teintensiveren.
Inmiddelszijndeeerderbestaandemogelijkhedenomdemelkveehouderijtevergroten-waarvoor tochalweinig belangstelling
8

bestond -doordesuperheffing verloren gegaan.Sindskort isook
uitbreiding vandeintensieveveehouderijdoordemestwetgeving
uitgesloten opbedrijven diezichdaaropalhadden toegelegd.
Nauwelijksmogelijkhedenvoor beroepsverandering
Debedrijfshoofdenmet eenkleinbedrijf hebben slechtsweinigmogelijkhedenomeenanderebronvaninkomsten zondermeer
met hunbedrijf tecombineren.Invergelijkingmet degenendie
naast hun landbouwbedrijfalinloondienstwerkzaam zijn,zijnde
boerenentuinders zondernevenactiviteiten gemiddeld alwat
ouder.Hunbedrijven zijnbovendien aanmerkelijk groter,zodat
een loondienstfunctie medegezienhetaantalgewerkteurenophet
bedrijf ernietmeegecombineerd kanworden.Debedrijfsgrootte
endeleeftijdsopbouwkomenwelgoed overeenmetdievandetalrijke categorie zelfstandigen (voornamelijk loonwerkersenhandelaren).Geziendevoorwaarden dieaandergelijke beroepenworden
gesteld moetworden betwijfeld ofdezemet uitzondering vande
recreatiesector,voor veleneenreëelperspectief bieden.Mogelijkheden ominperiodenvanteweinigwerkophetbedrijfelders
tewerken zijnerslechtsbijuitzondering.
Voortzetting vanbedrijf isbelangrijk doel
Ondanks dealtentijdevanenquête bestaandeknelpuntenen
beperkingen verwachtenveelbedrijfshoofdendathunbedrijf zelfs
vooréénvandekinderen nogeenbestaankanbieden.Somsmoet
het bedrijfdaartoe nogwelenigeaanpassing ondergaan.Opeen
aantalbedrijven isaleenmeewerkende opvolger,bijanderenis
dezenog schoolgaand ofwerkt buitenhet bedrijf inloondienst.
Opeenkwart vandebedrijvenworden devoortzettingskansen als
hoofdberoepsbedrijfgering geacht.Dit isoptemakenuitde
ambities enplannenvanhet bedrijfshoofd enuit debedrijfsomstandigheden.
Het overheidsbeleid zouvolgenshetmerendeelvandebedrijfshoofdenmoeten zorgenvoordeinstandhoudingvaneenzo
grootmogelijkaantal land-entuinbouwbedrijven.Daartoewenst
mennaast overwegend algemenemaatregelen ookregelingendieer
rechtstreeks opgericht zijnomdepositievandekleine bedrijven teverbeteren.
Indetoekomst ooknogkleine bedrijven
Vooralsnog magwordenaangenomen dat defactorendievaninvloed zijnophet voortbestaan vankleinebedrijven ook inde
toekomst werkzaam zullen blijven.Debereidheid omvoorhetzelfstandig bestaan inde landbouwoffers tebrengenzalonderinvloed vanderecentewerkloosheid eerder toe-danafgenomen zijn.
Naast debeperkingen alsgevolg vandeoverschotsituatie inde
zuivelsector enbijdemestafzet,zijnervoor sommige bedrijven

nieuwemogelijkhedeninderecreatiesector enbijhet voortbrengenvanspecifieke produktenmet eenherkenbarekwaliteit.
Hetkleinebedrijfkanvoortsplaatselijk eenbelangrijke
functievervullenvoorde instandhouding vandelandschappelijke
verscheidenheid envandeleefbaarheid vanhet platteland.Dit
behoeft vrijwelniet tenkoste tegaanvande concurrentiekracht
vande land-entuinbouwalsgeheel.Voorhetvoortbestaanvan
kleinebedrijvenkanwelvanbelang zijndat hetkleinebedrijf
alssociaalgelijkwaardigwordtgeaccepteerd endat regelingen
diedepositievanhetkleinebedrijfbemoeilijken tothetuiterstebeperkt blijven.Alshet beleid delevenskansenvankleine
bedrijvenwilbevorderen,zouhetzichvooralmoetenrichtenop
hetwegnemenvandeknelpunten enbiedenvanmogelijkhedenopde
bedrijvendievermoedelijk noggeruimetijd zullenwordenvoortgezet.Voordebedrijvenmet geringevoortzettingskansen zoude
aandacht dienen teworden gericht opdemogelijkhedenomhet
bedrijf mogelijkgeleidelijkaan tebeëindigen.

10

1. Inleiding

1.1 Achtergrondvanhetonderzoek
ReedslangwordtdeNederlandse landbouwmedegekenmerkt
dooreenomvangrijkecategoriekleinebedrijven.Dezekwamenaanvankelijk veelalvooropdezandgronden.Indezegebiedenwaseen
aanzienlijk aantalveelalgemengde bedrijvenmeteenkleine
oppervlakte.Naastdeboerzelfwerktevaakeengrootaantal
gezinsledenmee.
SindsdeTweedeWereldoorlog zijnopdezandgrondeneenaantalonderzoekingenuitgevoerd naarhetzogehetenkleineboerenvraagstuk.Vanaf de jarenzeventig richttedeaandacht zichnog
slechts zijdelingsophetvraagstukvandekleinebedrijven.De
vergroting vankleinebedrijvendoorintensieveveehouderijende
ontmenginginderichtingvandemelkveehouderijofvandetuinbouwleidden toteenvermindering vandescherptevanhetkleine
boerenvraagstuk.De sterktoegenomenwerkgelegenheid buitende
landbouwhadeenoplossinggebodenvoorhetarbeidsoverschot in
veelgebieden.
Sindsenkele jareniserechterweereentoenemendebelangstellingvoordepositievandekleine land-entuinbouwbedrijven.Dezebelangstellinghoudtverbandmetdetoegenomenwerkloosheid indeeerstehelftvandetachtiger jaren.Veelminder
daninvoorafgaande jarenzoumenopdekleinerebedrijven inde
gelegenheid zijnomeeninkomensaanvulling teverkrijgendoor
werkbuitenhetbedrijf.
Inenkeleprovincieswerdenprojectengestartomaande
kleinebedrijven specialeaandacht tegevenonderandereinhet
voorlichtingswerk.Menhad tenbehoevevandeactiviteitenvande
organisaties enbeleidsinstanties behoefteaansystematisch
inzicht indepositievandekleinebedrijvenbinnendetotaliteitvandeland-entuinbouw.
Inhethiervoor teverrichtenonderzoekzoueveneensaandachtmoetenwordengegevenaandeontwikkelingsmogelijkhedenvan
debedrijven.Hetonderzoek zouzichvooralmoetenrichtenopde
bedrijvenbenedenenonder indecategoriemiddenbedrijven.Het
zouhierbijvoornamelijk gaanombedrijvenwaaropinnormale
omstandigheden geentoereikende beloningvoordeingezetteproduktiemiddelenkanwordenverkregen.Veelalbiedendezebedrijven
teweinigwerkgelegenheid vooreenarbeidskracht.Opgronddaarvanwerd verwacht datdegezinnenopdezebedrijvenvaakgenoegen
moetennemenmetgeringebestedingsmogelijkhedenofzijnaangewezenopaanvullende inkomstenvanbuitenhetbedrijf.Ookzouden
doordeverdereontwikkelingvanhetbedrijfonvoldoendefinancieringsmiddelen beschikbaarkomen,waardoor debedrijveneen
stationair ofzelfsaflopendkarakterkunnenkrijgen.
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Figuur 1.] Hetaantal geregistreerde bedrijvenpersbe-klasse inde
periode 1971-1986
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1.2 Onderzoeksvragen
Tegendezeachtergrond heefthet onderzoekzichgerichtop
bedrijfshoofdendiede land-of tuinbouwalshoofdberoephebben
endieeenzekerebehoeftehebbenaancontinuïteit voorhunbedrijf,omdat zebetrekkelijk jongzijnofeenopvolgerhebben.
Alsbovengrensvoordebedrijfsomvang isinhetalgemeen 120
sbe 1)gekozen.M.b.t.dezecategoriekomendevolgendevragen:
Hoe ishet gesteld metdeleef-enwerkomstandigheden opde
bedrijven?
Hoe ishetgesteldmetdeinkomens-envermogenssituatie.
Welkemogelijkheden zijneromdebedrijfsvoering aante
passenzodathet inkomenverbeterdkanworden.
Zijnernogmogelijkhedenomdeproduktiekosten teverlagen?
Hoehebbendekleinebedrijvenzichindeafgelopen jaren
ontwikkeld;vindt ervergroting ofverkleining plaats?
Hoezullenzijzichverder ontwikkelenbinnendeNederlandse
land-entuinbouw?Welkevooruitzichten zijnervoorde
bedrijvengeziendemogelijkheden enbelemmeringen diede
boerenentuinders ervaren?
Biedt decombinatie vanhet landbouwbedrijf metandereactiviteitenperspectief enzojavoorwelke bedrijven?

1.3 Deuitvoering vanhetonderzoek
Bijdeuitvoering vanhetonderzoek isuitgegaanvande
bedrijvendiebijdelandbouwtelling wordengeregistreerd.Het
aantalhiervanvertoont pergrootteklasseeenzeeruiteenlopende
ontwikkeling.Hetaantalgroterebedrijven neemt sterktoeterwijlhetaantalmiddelgroteenkleinere sterkisgedaald.De
allerkleinste bedrijfjeshandhavenzichquaaantalechtereveneensvrijgoed (ziefiguur1.1,pag12).
Ommeer inzicht teverkrijgen indebetekenisenontwikkelingenvandecategoriekleinebedrijvenzijnreedsbeschikbare
inventarisatiegegevens gebruikt vaneengroot aantalgebieden
waar eenlandinrichtingsproject werdvoorbereid. Indezegebieden
zijnvervolgensbedrijvengeselecteerd vooreenenquête.
Inventarisatie
Degenoemde inventarisaties zijnverricht indeperiode
1980-1983in36gebieden,verspreid overhetgeheleland (zie
bijlageblz.79).Dezegebieden omvatten ruim8%vanhetNederlandseareaal cultuurgrond en9%vanhet landelijkaantalbedrij-

1)

120sbekomt overeenmetbedrijfseenhedenvan:circa30
melkkoeien,25haakkerbouwgewassen 6ha tuinbouwopen
grond,100fokzeugen,800mestvarkens.
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ven.Bijdezevergelijking isFlevoland buitenbeschouwing gelaten.Indezeprovinciekomengeenblokkenvanhet landinrichtingsonderzoek voorenevenmin treftmenerveelkleine land-en
tuinbouwbedrijvenaan.
De bedrijven indeonderzochtegebiedenvormenniet inalle
opzichteneenafspiegeling vandieinhetgehele land.Inde
gekozengebiedenwasnoggeenruilverkaveling inuitvoering.Wel
wasereenruilverkavelingaangevraagd,maaronzekerwas,ofdeze
voor eendeelofvoorhetgeheleblok inuitvoering zouworden
genomen.Ditgegevenkanvaninvloed zijnopdebedrijfsstructuur
enopdemoderniteit vandebedrijven.
Indeonderzochtegebiedenkomthetgrondgebruik globaal
overeenmetde landelijkeverhoudingen.Wel isereenietsgroter
percentagebouwland eneenietsgeringerpercentage tuinlanddan
landelijk.Volgens deopgavebijdemeitelling ishet aandeelvan
dehoofdberoepsbedrijven indeonderzochte gebieden83%vanhet
totaalaantal geregistreerde bedrijven.Dit isietsmeerdanhet
landelijkpercentage.Hetaandeelvandeakkerbouw-englastuinbouwbedrijven inhet totaalaantalhoofdberoepsbedrijvenisinde
onderzoeksgebieden groter dan landelijk.Dezeoververtegewoordiginghoudt verbandmet deopnamevanenkelegebieden inhetwestenvanhet land.Voordepopulatie vandekleinebedrijven inde
onderzoeksgebieden heeft deoververtegenwoordiging vandeglastuinbouwbedrijvengeengevolgen.Deglastuinbouwbedrijvenhebben
vrijwelalle eenproduktie-omvang die 120sbe tebovengaat.
Indebetreffende gebieden zijndebedrijvenopnieuwingedeeld naarhoofd-ennevenactiviteiten vanhetbedrijfshoofd.
Daartoe isineenaantalgevalleneencorrectieuitgevoerd opde
opgaven voordelandbouwtelling, bijvoorbeeld opgrond vande
leeftijd vanhet bedrijfshoofd ofvandeafhankelijkheidvan
socialeuitkeringen.
Eveneens isnagegaanwat voornevenactiviteitenopdeagrarischebedrijvenwordenuitgevoerd.Ophoofdberoepsbedrijvenis
voortsdeopvolgingssituatie bezienindienhetbedrijfshoofd 50
jaarofouderis.
Bijdelandbouwtelling isersprakevandeland-oftuinbouw
alshoofdberoep indienmeerdandehelft vandearbeidstijd aan
het bedrijfwordt besteed.
Met degecorrigeerde indelingwordt eennauwkeuriger inzicht
verkregen inhetaantalhoofdberoepsbedrijven.Indeonderzochte
gebieden kwamdevolgende verdelingvoor:
land-entuinbouwers zondernevenactiviteiten68%;
land-en tuinbouwersmet nevenactiviteiten5%;
personenmeteenniet-agrarisch hoofdberoep17%;
rustende,voormalige land-entuinbouwers10%.
Ruimeenkwart vandebedrijvenkanmendusbeschouwenals
eenzogenaamd nevenbedrijf.Hetaantalrustendeboerenentuinders isveelgroterdanuitdeopgavevandegeregistreerden voor
de landbouwtelling blijkt.
Erbestaat verdereenaanmerkelijk verschil inbedrijfsom14

vang tussendeonderscheldencategorieën.Land-entuinbouwers
zondernevenactiviteitenhebbenveelaleenbedrijfvanmeerdan
90sbe.Decategorie diewelnevenactiviteiten naasthetbedrijf
heeftomvatveelalbedrijvenvan50tot 130sbe.Depersonenmet
eenniet-agrarischhoofdberoep enderustendeboerenentuinders
hebbenveelalkleinetotzeerkleinebedrijven.Hetmerendeelvan
dezebedrijveniskleinerdan50sbe.
-

Enquête

Voorhetverkrijgenvaninzicht indeervaringenendeopvattingenvandeboerenentuindersopkleinebedrijveniseen
enquêtegehouden.Hiertoezijnbinnendeonderzoeksgebiedeneen
aantalbedrijvengeselecteerd metdevolgendekenmerken:
-

hoofdberoepland-oftuinbouwermetofzondernevenactiviteiten;
bedrijfshoofd jongerdanvijftig jaar,ofoudermeteen
bedrijfsopvolger;
bedrijfsomvangin1982minder dan120sbe.
Indesteekproef zijn600bedrijvenopgenomen.Deverdeling
daarvanoverhetlandkomtglobaalovereenmetdeverdelingvan
het totaalvanbedrijvenuitde landbouwtelling dataangenoemde
voorwaardenvoldoet.
Landelijk zijnerongeveer 18.000dergelijkebedrijven.Dit
aantal isalsvolgtuithet totaalvandegereglstreerdenbijde
landbouwtelling afteleiden.Daarbijisgebruikgemaaktvande
verhouding enindegeïnventariseerdegebieden.

Aantal
Geregistreerden in1986
- nevenberoepers
- hoofdberoep landbouwer/tuinder
w.v.metbedrijvenvan120sbeenmeer
metbedrijven tot120sbe
w.v.bedrijfshoofd 50jaarofouder
zonderopvolger
bedrijfshoofden jongerdan50jaar
enouderenmeteenopvolger

133.800
25.300
108.500
ca. 68.000
ca. 40.500
ca.

22.000

ca. 18.500

Rond de jaarwisseling 1983-1984zijnintotaal475vande
600aangeschrevenbedrijfshoofdengeïnterviewd.Ditresultaatvan
bijna80%medewerkingkomtovereenmetdatbijandereLEIenquêtes.

15

Debedrijvenvandegeënquêteerden behorenoverwegend totde
grondgebonden bedrijfstypen:39%behoort tothetmelkveehouderijtype (demelkveehouderijvormt hierminstens60%vande
produktie-omvang)en20%behoort tothet akkerbouwtype.
Deuitkomsten diebijdeenquête zijnverkregen,zijnvergelekenmet onderanderedievande landbouwtellingen in1978en
1985.Daardoor Ishet mogelijk deontwikkeling vandekleine
bedrijven tevolgen ineenperiodewaarinbeperkendemaatregelen
alsdesuperheffing vankracht zijngeworden.

Tabel 1.1 Procentuele verdeling vandebedrijvenvangeënquêteerdennaarbedrljfsoppervlakte perbedrljfstype
(1983)
Bedrijf8Bedrljfstype
oppervlakte
melkvee- Intens, akkerb.-tulnb.- gemengde totaal
bedrij- enov. bedrij- bedrij- enov.
ven
veebedr.ven
ven
bedrijven
Minderdan
1ha
1 - 5
5- 10
10-15
15-20
20hae.m.
Totaal
Aantal

2
20
46
26
6
100
185

19
38
14
22
6
1
100
82

10
72

1
1
12
37
49

5
8

13
4
1

100
95

18
32
21
21
100
72

19
14
27
21
14
100
41

Zoalsuit detabel1.1 blijkt heeft eenaanzienlijk deelvan
debedrijven ingrondgebonden sectorenalsdemelkveehouderijen
deakkerbouw eengeringeoppervlakte.
De geënquêteerden behoren totdiverse leeftijdsklassen.29%
vanhenwasbijdeenquête jongerdan40jaar.42%was40-50jaar
en29%was 50jaarofouder.Op laatstgenoemde groepwasbijde
inventarisatie eenbedrijfsopvolgeraanwezig.Vandebedrljfshoofden jongerdan50 jaarkomt de leeftijdsopbouwovereenmet
dievandeovereenkomstigeklasse bijallehoofdberoepersIn
land-entuinbouw.

16

100
475

2. De financiële situatie

2.1 Eigendom vangrond engebouwen
Het verwerven vaneigendom vanonroerendegoederenwordt
door veelbedrijfshoofden Inde landbouwalseenbelangrijke
doelstelling gezien.Het bezit vaneeneigenerfgeeftonder
anderezekerheid voormindergoede tijden.Hetmaakt hetmogelijk
om zonder toestemming vandeeigenaars-verpachters naareigeninzicht veranderingen tekunnenaanbrengen.Verder isvoorveel
bedrijfshoofdenhet bezit vaneeneigenbedrijf vangrotebetekenisalsmengaat beëindigen.Het opbouwenvanhetbedrijf isdan
ookniet alleenhet verbeteren vandeinkomensbron,maarvultin
veelgevallen ookdespaarpot dielaterkanwordenaangesproken.
Opdegeënquêteerde bedrijvenisca.60%vandegebruikte
cultuurgrond ineigendom vandeboerof tuinder.Gemiddeld isdus
vandeoppervlakte van12haruim7haeigengrond.
Het aandeelvandegepachte oppervlaktevarieert; 36%vande
bedrijven pacht geengrond en15%pacht allegrond.Eenaanzienlijkdeelvandegepachte grond isoverigens gepacht vanouders
of schoonouders.Vooralbijde jongerebedrijfshoofdenkomtpacht
vangrond voor.Opdegeënquêteerde bedrijvenkomtde eigendompachtverhoudingvrijwelovereenmet de landelijke verhouding.
De ontwikkelingnaareengroteraandeelgrond ineigendom
- jaarlijksneemthet pachtareaalmet 1%af-komt ookopde
kleine bedrijvenvoor.Opdegeënquêteerde bedrijvendieover
langere tijdkondenwordengevolgdwashetaandeelvandeeigen
grond toegenomenvan56%in1978tot61%in1985.Opmerkelijk
daarbijisookdat eenvergroting vande ingebruikzijndeoppervlaktezichheeft voltrokkendoorvergroting vandeoppervlakte
ineigendom (zietabel2.1).

Tabel2.1 De toenemingvanhet aantalhacultuurgrond op
geënquêteerde bedrijven 1)indeperiode1978-1985;
aantalha in1978=100
Index
1978
Gepachte oppervlakte
Ineigendom
Totale oppervlakte
1)

1998ha
2549ha
4547ha

1978

1983

1985

100
100
100

103
119
112

96
117
108

420vande475bedrijven,die ingenoemde periodekonden
worden gevolgd.
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Bijdeverdereontwikkeling vandeeigenoppervlaktebieden
deuitkomstenvandeenquêteenighouvast.Omstreeksdejaarwisseling 1983-84verwachtte bijnadehelftvandegeënquêteerdenin
dekomende jarenmogelijkhedenomdeoppervlaktevanhunbedrijf
tekunnenuitbreiden.Deanderenverwachttenechterdater
onvoldoendegrondvoorbedrijfsvergrotingbeschikbaarzoukomen.
Vooreenkwartvandegeënquêteerdenwashetbeschikbaar
komenvangrond geenredenomdezeaantekopen;10%heeftgeen
belangstellingvoormeergronden17%achthetaankopenvangrond
niethaalbaar.Eenkwartzouvrijkomendegrondwillenkopen.Het
merendeelvandezeondervraagdenwashieroverenigermateaarzelend.Eentiende,vooral jongereboerenentuinders,zouechter
devrijkomendegrond zekerkopen.
Hetaandeelvandebedrijfsgebouwenopkleinebedrijvendat
eigendom isvandeboeroftuinderkomtovereenmethet landelijk
aandeel (90%).

2.2 Leningen
Vandegeënquêteerde boerenentuindersheeft62%leningen
afgeslotenvoordefinanciering vanhetbedrijf.Dit isongeacht
de looptijd enkanzowelkortalslanglopendcredietbetreffen.
Hetgeleendebedragvarieert daarbijvanenkele tienduizenden
guldens totsomsmeerdan300.000gulden.Tenopzichtevaneen
gemiddeld leningsbedragvanbijna120.000guldenisereenkwart
vanhet totaaldatminderenruimeenkwartdatmeerdangemiddeldheeftgeleend.Degrootste leningenzijnaangegaandoorde

Tabel2.2 Procentueleverdelingvandegeënquêteerdennaarhet
geleendebedrag voordebedrijfsfinancieringperleeftijdsgroep.Tussenhaakjeshetpercentagemetfamilieleningen
Leningsbedrag

Leeftijd
jongerdan

40 jaar
Geen leningen
Minderdan50.000gulden
50-100.000gulden
100-200.000gulden
200.000guldenenmeer
Onbekend
Totaal

18

40-50
jaar

Totaal
50jaaren
oudermet
opvolger

28
12
15
20
17
8
100

37
15
12
20
10
6
100

51
11
12
11
9
6
100

38
13
13
18
11
7
100

(49)

(37)

(19)

(33)

jongereboerenentuinders.Daarbijdient tewordenbedachtdat
eendeelvandebedrijfshoofdennogslechtsenkele jarengeleden
hetbedrijfheeftovergenomenvanhunouders.
Hetgeleendebedrag isgroternaarmatehetbedrijvenmet
eenwatgrotereproduktie-omvang betreft.Verderzijnergrotere
leningenafgeslotenopbedrijvenmet intensieveveehouderij.Van
detuinbouwbedrijvendaarentegenheefteenaanzienlijk deelgeen
leningenafgesloten.
Het beeld vandeschuldenpositievandegeënquêteerdebedrijvenkomtgoedovereenmetdatvandeLEI-boekhoudbedrijven.
Bijhetbeoordelenvande leningsituatiemoetrekeningwordengehoudenmet familieleningen.Eenderdevandegeënquêteerden
meteen leningheeftgeld geleend vanfamilieleden.Ongeveer23%
vanhetgeleende totaalbedragwasdoorfamilieledenbeschikbaar
gesteld.Perdesbetreffendbedrijfwas74.000guldenvanfamilie
geleend.Devoorwaarden voordefamilieleningen zijngunstiger
danbijbankleningen.Slechtsdehelftvandegeënquêteerden
behoeft zijnfamilieleningen aftelossen.Opeenaanzienlijk
deeliseengeringererentedannormaalverschuldigd.
Indeafgelopen jarenwasslechtseengeringaantalgeënquêteerden nietinstaatgeweest omaanhunrenteenaflossingsverplichtingen tevoldoen.Enkelenhaddenhiermee tijdelijk
problemengehad.
Vandeonderzochtebedrijvenhad7%ooit eenberoepgedaan
ophetBorgstellingsfonds voordeLandbouw.Enkelenhadden
daarentegen zelfsnognooitvanditFondsgehoord.

2.3 Het inkomen
In1982behaaldendegeënquêteerden gemiddeld eenbelastbaar
inkomenvan26.000gulden.Erzijnechtergroteverschillen.Een
derde bleefbeneden20.000gulden,eveneenseenderdeverdiende
20-30.000guldeneneenderdekwamboven30.000gulden.
Hogeenlageinkomenskomenzowelbijouderealsbijjongere
bedrijfshoofdenvoor.Ditkomt onderanderedoordatopdehelft
vandebedrijvenneveninkomstenwordenverkregen.Zowerkt opeen
vijfdevandebedrijvenhetbedrijfshoofdenofzijnechtgenote
buitenhetbedrijf.13%vandegeënquêteerden ontvangteenuitkering.Verderheeftmeninkomenvanrenteopspaartegoeden,van
verzorging vanfamilieledenenvandeverhuurvangrondofgebouwen.
Dehoogtevanhetbelastbaar inkomenverschiltmaarweinig
terwijldebedrijven tochaanzienlijk ingrootteverschillen.
Opeenkwart vandebedrijvenmetminderdan90sbewordteen
belastbaar inkomenvanmeerdan30.000guldenverkregen.Opde
bedrijvenvanbovendieomvang isditeenderdedeel.Hetaandeel
vandebedrijvenmetneveninkomen ligtbijeenomvang tot90sbe
op60%,terwijlvandebedrijvenbovendiegrens40%neveninkomstenheeft.
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Tabel2.3 Procentueleverdeling vandegeënquêteerdennaarhet
fiscaalInkomenin1982perleeftijdsgroep
Inkomensbedrag

Leeftijd
jongerdan

40 jaar
Minder dan10.000gld.
10-20.000gld.
20-30.000gld.
30-40.000gld.
40.000gld.enmeer
Onbekend
Totaal

40-50
jaar

Totaal

50 laarenouder
met opvolger

10
20
26
17
15
12

13
19
27
16
12
13

8
21
34
18
11
8

11
20
28
17
12
12

100

100

100

100

Hetaandeelvanhetbelastbaar inkomenvanbuitenhetbedrijfverschilt sterk.Opbijnaeenkwartvandebedrijven ishet
inkomensaandeelvanbuitenhetbedrijf groterdan25%.
Vandeouderebedrijfshoofdenheefteengroterdeelneveninkomstendanvande jongere.Eengroterdeelvanhenontvangteen
uitkering.Verder zijnerveelouderenmetneveninkomstenuit
spaartegoeden enuitdeverhuurvangrond ofgebouwen.Deinkomensaanvullingbijde jongerenkomt voornamelijk vanhetwerkvan
het bedrijfshoofdofvanzijnvrouw.Voortskomenookbijjongerenneveninkomstenuitderecreatiesectorvoor.

Tabel2.4 Procentueleverdelingvandegeënquêteerden naarde
aardvandeneveninkomsten perleeftijdsgroep
Bronvan
neveninkomsten

Leeftijd

Totaal

jongerdan 40-50 50jaarenouder
40 jaar
jaar metopvolger
Werk bedrijfshoofd
Werkechtgenote
Uitkering
Overige
Geen
Totaal

20

18
12
4
12
54

100

10
5
10
20
55

100

10
2
28
25
35

13
6
13
19
49

100

100

2.4 Meningoverhet inkomen
Hoeweldegeënquêteerden gemiddeld eenlaagfiscaalinkomen
hebbenwashet volgens slechtseentiendeonvoldoende omde
gezinsuitgaven tedoen.Indezegezinnenhadmenmoetenbezuinigenopdevrijetijdsbestedingonderanderevandekinderenenop
de inrichtingvandewoning.
Volgenseenvijfdevandegeënquêteerdenwashet inkomen
doorgaansonvoldoende geweest ombedrijfsinvesteringen tekunnen
doen.Bijnaeenkwart hadalleenmaarkleine investeringenkunnen
doen.
Eenontoereikend geacht inkomen treftmenvooralaanbij
degenendieminderdan20.000guldenverdienen.Ookopbedrijven
diekleiner zijndan90sbezijnmeergeënquêteerden ontevreden
overhet inkomendanbovendieomvang.Tochvindt bijnadehelft
vandegeënquêteerdenmet eenbedrijf vanminderdan90sbehet
inkomenvoldoende.Opdewat groterebedrijven ligt deverhouding
maarweiniggunstiger.
Bijdezeervaringenmoet echterwordenopgemerkt dathet
fiscaalinkomeneenteongunstig beeld geeftvandeinkomenssituatie.Bijdebepalinghiervanzijn somsaanmerkelijkeaftrekpostenophet onzuivere inkomen inmindering gebracht.Dit
betreft opdeeersteplaatsdezelfstandigenaftrek,verderde
meewerkaftrektenbehoevevanhetmeewerkenvandeechtgenote.
Daarnaast zalmeninveelgevallenookeenaftrekhebbentoegepast voordeoudedagsvoorziening. Bijelkaarkandaardoorhet
inkomenbelangrijkhoger liggendanhet fiscale inkomendat
gemiddeld op26.000guldenkwam.Ingevalvaneenmeewerkende
echtgenotezalmencirca 10.000guldenmeerverdiend hebben.Dit
bedrag stemt ookbeterovereenmethetgemiddeld gezinsinkomen
dat opde (overigensniet geheelvergelijkbare)kleinerebedrijvenmet eenLEI-boekhoudingwerd behaald.
-

Mogelijke inkomensverbetering

Aandegeënquêteerden isgevraagd ofzijophet bestaande
bedrijfmogelijkheden totverbetering vanhet inkomenaanwezig
achten.Eendergelijkeverbetering zounietmet ingrijpende
veranderingen gepaardmogengaan.Vandegeënquêteerden ziet60%
hiertoemogelijkheden.Indeakker-entuinbouwgaathethierbij
vooralomhet telenvananderedandereedsgeteeldegewassenof
variëteiten.Daarnaastkunneneenandere teeltwijze,hetverbeterenvangrond enhet beregenenvangewasseneenbijdrage
leveren.
Indeveehouderijzoudenermogelijkhedenzijndoorhetvergrotenvandeeigenvoederwinning,het beregenenvandegewassen
ofhetgrasland enverderdooreenanderewijzevanhoudenvan
het veeendoorhet beterselecteren.
Anderemogelijkhedenzoalshetverlagen vandemachinekosten
enhetvergrotenvangeldelijke opbrengst doorhet zelfgereed
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makenenverkopenvanproduktenwordendoorslechtsweiniggeënquêteerden genoemd.
Het benuttenvangenoemde inkomensmogelijkhedenvraagtop
bijna dehelft vandedesbetreffende bedrijven investeringen.
Voorzover dezenodig zijnheeft dehelft vandebetrokkenendaartoevoldoendeeigenmiddelen.Deanderehelft zoubijeenberoep
opdebanknaarhunverwachting vrijwel steedsdebenodigdemiddelenkunnenverkrijgen.Slechts enkelenverwachten datdefinanciering niet zougelukken.

2.5 Conclusies

-

•

-
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Opdekleinebedrijvendiebijhet onderzoek zijngeënquêteerd,wijkt deeigendom-pachtverhouding niet afvandie
vandegroterebedrijven.Ca.60%vandebedrijfsoppervlakte
- gemiddeld 12ha-iseigendom, vandegebouwen isdit88%.
Devermogenssituatie iserveelalgunstig.Slechtstwee
derdevandebedrijfshoofdenheeftmiddelengeleendvoorde
financiering,waarbijhet gaat omgemiddeld 120.000gulden
perbedrijf.
Familieleningen,opeenderdevandebedrijvenmet eenkwart
vanhetgeleendebedrag,verzachtende financiële lasten.
Problemenmet debetalingvanrenteenaflossingkwamen
slechts sporadischvoor.
Opdehelft vandebedrijvenheeftmenaanvullend inkomen
uit voornamelijkwerkbuitenhetbedrijfofuit eenuitkering.
Tweederdevandegeënquêteerden heeft eenfiscaalinkomen
dat lagerligtdan30.000gulden.Dit isdusbenedenhet
bedrag datbijdebijstandsverleningalsgezinsminimum
geldt.
Inveelgevallen slaagtmenerinommethet lageinkomen
rond tekomen.Op slechts eentiendevandebedrijvenwas
het inkomendoorgaans onvoldoendevoordegezinsuitgaven.
Voorhet verrichten vanbedrijfsinvesteringenvondmenhet
inkomeninveelmeer gevallen ontoereikend.
Ca.60%vandebedrijfshoofdenisvanmeningdathet inkomen
uit bedrijfzonder grote veranderingen verbeterd kanworden.
Voor zoverdaarvoor investeringen noodzakelijk zijnbeschikt
men^overvoldoende financieringsmogelijkheden.

3. Leef- en werksituatie

3.1 Inleiding
Bijhetbeoordelenvandeomstandigheden opdekleinelandentuinbouwbedrijvenishetnoodzakelijk omaandacht tegevenaan
elementendiehetwelbevindenvandebedrijfshoofdenenhungezinnenkunnenbeïnvloeden.Daarbijzalmendepositievande
gezinnen opdekleinebedrijvenmoetenvergelijkenmetdievan
anderegezinnenindeagrarische sectorenmetdievanandere
bevolkingsgroepen.
Indithoofdstukwordteenindrukgegevenvandegezins-en
woonsituatie,dearbeidsomstandigheden endevrijetijdssituatie.
Inaansluitingdaaropspeeltookdematewaarinmenverzekerd is
tegenbepaalderisico'seenrol.Hetisbijditonderzoekniet
mogelijk omeenvolledige beschrijving tegevenvandezeaspecten. Volstaanmoetwordenmeteenaantalindicatiesdatbijhet
bedrijfsbezoekisverkregen.

3.2 De gezinssituatie
Opdekleinerebedrijvenzijnverhoudingsgewijsveelmeer
ongehuwdebedrijfshoofdendanopdegrotere.Vandegeënquêteerdenwas21%nietofnognietgehuwd, terwijlvanallebedrijfshoofdenslechts12%ongehuwd is(Loeffen,1984).Eendeelvande
ongehuwdebedrijfshoofdenisdeleeftijdwaaropdooreengenomen
boerenentuinders trouwenreedsgepasseerd.Dezeongehuwde
bedrijfshoofdenwonenveelalnogbijhunouders.
Vandebedrijfshoofdenis6%getrouwd enheeftgeenkinderen, 73%heefteengezinmetêënofmeerkinderenteonderhouden.
Ruim eenderdeheeftéénoftweekinderen,eenzelfdeaantalheeft
drieofvierkinderenenbijnaeenvijfdeheeftervijfofmeer.
Bijvergelijkingmet landelijke cijfersoverdegezinsgrootte
blijkendeonderzochtegezinnenbelangrijk groter(CBS-budgetonderzoek,1982).Hierbijdientmen tebedenkendatdegeënquêteerden totsterkverschillende leeftijdsgroepenbehoren.Als
gevolghiervanverschiltookhetaantalendeleeftijdvande
kinderen.Overhetgeheelgenomenverschilt degezinsgrootteop
dekleinebedrijvennietvandieopalleland-entuinbouwbedrijven (Loeffen,1984).
Vanruim40%vandegeënquêteerden zijndekinderenallenog
leerplichtig ofbenedendeleerplichtleeftijd.Vandeouderekinderenzijnerechterookdievanwegehetverderstuderenten
lastevanhunouderskomen.Gemiddeld heeftmenpergezintwee
schoolgaandeen jongerekinderen;31%vandegeënquêteerdenheeft
echterdaarbovennogdezorgvooréénofmeerkinderen (gemiddeld 1,5)bovendeleerplichtige leeftijd.
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3.3 Dewoonsituatie
Bijdebouwvanbedrijfsgebouwenindeland-entuinbouwis
het indeloopvan tijd steedsgebruikelijkergeworden omdewoning losvandegebouwenvoorhet bedrijf teplaatsen.Descheidingvangezinenbedrijf entussenwonenenwerkenzalergemakkelijker door tot standkunnenkomen.Bijeenvrijstaandewoning
zalmenminderhinder ondervinden vanstof,reuk,insecten,ongedierteenlawaai.
Opruimdehelft vandeonderzochte bedrijven stond dewoning losvandegebouwen voordebedrijfsuitoefening,opdeanderehelft vormdenbedrijfsgebouwenenwoning ééngeheel.Vooral
bijdenieuweregebouwen staandewoningenvrij.Vanalle
gebouwen istweevijfdeminderdan50jaaroud;bijdevrijstaande isditdrievijfde.Naast gebouwenmet eenouderdomvan
50-100jaariseenaanzienlijk deel (22%)meerdan100jaaroud.
Dit betreft danvooralboerderijenwaarbijhuisenbedrijfsgebouwenééngeheelvormen.

Tabel3.1 Procentueleverdelingvandegeënquêteerdennaar
ouderdom enplaatsvandewoning.Tussenhaakjeshet
percentage tevreden bewoners
Plaatsvan
dewoning

Vrijstaand
Aaneengebouwd
Totaal
Aantal

Ouderdomvandewoning
tot 50
jaar
(83)

50-100
jaar
(58)

66
34
100
197

40
60
100
172

100jaar
Totaal
enouder
(49)
(66)
23
77
100
106

Overhet geheelgenomenvindt tweederdevandegeënquêteerdendewoninggoed.Eenvierdevindthethuis redelijkende
overigenmatig tot slecht.Hetminder goedeoordeelkomt op39%
vandeaaneengebouwdeboerderijen voor.Ditkomt vooraldoorhet
grotereaantaloudereboerderijen dat aaneengebouwd is.Eenmindergunstig oordeelkomtvooralbijouderegebouwenvoor;ofde
woningdanvrijstaat ofaaneengebouwd ismaakt dannauwelijks
verschil.
Bijdemogelijkheden totaanpassing vandewoning ende
anderebedrijfsgebouwenheeft 12%vandegeënquêteerden temaken
met deeigenaarvandegebouwen.Daardoor zalmenmindergeneigd
zijnomwijzigingen indegebouwenaan tebrengen.Gepachte
gebouwenkomenvooralbijjongereboerenen tuindersvoor.
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53
47
100
475

3.4 Arbeidsbezettingenwerktijden
Ondanksdegeringeomvang vandeonderzochte land-entuinbouwbedrijven-gemiddeldmaar tweederdevande produktie-omvang
dieondernormale omstandighedenaanêénarbeidskracht werkgelegenheid biedt -iserop36%vandegeënquêteerdebedrijvenzelfs
eentweedemannelijke arbeidskracht werkzaam.Meestalbetrefthet
eengezins-of familielid (veelalvaderof broer),maarookarbeidskrachten inloondienst komenopdekleinebedrijvenvoor.
Opruimdehelftvandeonderzochtebedrijvenwerkt devrouw
vanhetbedrijfshoofd regelmatigmeeophetbedrijf.Op20%werkenookzoonsofdochtersmeediehunbezigheden hoofdzakelijk
buitenhetbedrijfhebben.
Naast devastekernvaneigengezinsarbeidskrachten,van
familieledenensomsvanpersonen inloondienst,wordt 40%vande
geënquêteerden bijdewerkzaamheden ophunbedrijfgeholpendoor
arbeidskrachten vananderebedrijven.Omgekeerdwerkt eenzelfde
aantalbedrijfshoofdenmethunmedewerkersopanderebedrijven.
Hetaantalarbeidsurenperweekisaanzienlijk;gemiddeld
werkendebedrijfshoofden54uur,hetmerendeel zelfsmeerdan60
uur.Slechtseenkleinaantalgeënquêteerden vooralouderebedrljfshoofdenwerkt gemiddeldminderdan40uurophet bedrijf
(tabel3.2).Dezoonswerkenvolgensdegeënquêteerdebedrijfshoofden veelaleveneenseenvolledigewerkweek ophetbedrijf
mee.
Bijdeinterpretatievanditallesmoet bedachtwordendat
11%vandegeënquêteerden inmeerdereofminderematearbeidsongeschikt is;hetmerendeel isvoorminderdan60%arbeidsongeschikt;enkelendaarentegen zijnhet volledig.
De echtgenotenvandegeënquêteerdenwerken,vooralopde
bedrijvenmetvee,eenvrijgrootaantalurenophetbedrijf.

Tabel3.2 Procentueleverdeling vangeënquêteerdebedrijfshoofdennaarhetgemiddeld aantalgewerkteurenperweek
perleeftijdsgroep
Gemiddeld aantal
urenperweek

Leeftijd
jonger
dan40

Minder dan40uur
40-50uur
50-60uur
60uurenmeer
Totaal
Aantal

10

40-50
jaar
11

12
22
56

19
13
15

61
100
137

50jaar
enouder

14
12
22

47
100
202

Allegeënquêteerden

12
19
55

100
136

100
475
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Ruimdehelftvandeboerinnenwerktmeerdan10uurperweekop
hetbedrijf,waaronder 27%metmeerdan20uur.Hetmeewerkenvan
deboerinnenisnietbeperkt totde jongsten,ookvandeouderen
werkteenbelangrijk aantalmeeophetbedrijf.

Tabel3.3 Procentueleverdelingvandeechtgenotenvan
geënquêteerdennaarhetgemiddeld aantalgewerkteuren
perweekperleeftijdsgroep
Gemiddeldaantal
urenperweek

Leeftijd
jonger
dan40

geenof1-10uur
10-20uur
20uurenmeer

43

35

27
30

Totaal
Aantal

40-50
jaar

100
128

50jaar
enouder
50

30
35
100
142

30
20
100
103

Alleechtgenoten
42
29
29
100
373

3.5 Vrijetijdendevakantie
Indesamenlevingheeftzichdeafgelopen jareneenontwikkelingafgetekendnaarkorterearbeidstijden,meervrijedagenen
langerevakanties.Bijdezeontwikkelingenblijvendebedrijfshoofdenopdekleinerebedrijvenduidelijkachter.Bijnadehelft
vandegeënquêteerdenzegtineenjaartijdgeenenkelevrijedag
gehad tehebben.Slechts29%heefteenofmeervrijedagen,de
overigenhebbenenkeledagenvakantiemetaldannietenkeleanderevrijedagengehad.Hierbijmoetwordenopgemerktdatbijde
veehouderseendagwaaropmenbijvoorbeeldnietbehoefdete
werkenalseenvrijedagisbeschouwd.Deakkerbouwersdaarentegenbeschouwendezondagenwaaropzijnietwerkennietals
vrijedagen;bijhenhebbenvakantieenvrijedagenalleenop
doordeweeksedagenbetrekking.
Opmerkelijk isdatruim70%vandegeënquêteerdenvanmening
isdatzijgenoegmogelijkhedenhebbenomvrijetijd tenemen.
Slechtseenkleinaantalvandegenendieonvoldoendevrijetijd
kunnennemen,beschouwt ditalseenprobleem.Deoverigenschikkenzichinhunomstandigheden.Blijkbaar zijneropdebedrijven
perlodenwaarinminderwerk isofwaarbijeenverschuiving vande
werkzaamhedenmogelijk is.Zozegtdehelftvandegeënquêteerden
datersomsteweinigwerkisophetbedrijf.Dezogenaamde
slappeperiodenophetbedrijfkomenzowelopdekleinstealsop
dewatgroterebedrijvenvoor.Vermoedelijk hangendemogelijkhedenomvoldoendevrijetijdteverkrijgenvoornamelijkmetde
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Tabel3.4 Procentueleverdelingvangeënquêteerden naarde
vrijetijdssituatie perbedrijfstype
Vrijetijdssituatie

Bedrijfstype
Melk- Int.en Akker- Tuin- Alle
vee- overige bouw
bouw- bedrijhoud, veehoud.
engem.ven

Vak.l)envrijedagen
Vak.zondervrijedagen
Alleenvrijedagen
Geenvakantie engeen
vrijedagen
Totaal
Aantal

10
6
19

10
13
23

14
12
42

17
12
35

13
9
29

65

54

32

36

49

100
185

100
82

100
95

100
113

100
475

1) Vakantie;3ofmeervrijedagenaaneen.

organisatievandewerkzaamheden samenengaathetookomde
waardedieaanvrije tijdwordt toegekend invergelijking totde
moeitediehetkostomdewerkzaamhedenandersuit tevoeren.
-

Vervanging

Hetmerendeelvandegeënquêteerdenbehoefdemethetoogop
vakantieofvrijedagengeenvervangervanbuitendekringvan
gezins-offamilieledenaantetrekken.Dewerkzaamhedenwerden
danverricht doordegewoonlijk alophetbedrijfwerkzamepersonen.Slechts11%vandegeënquêteerden deedweleenberoepop
anderepersonenzoalsburen,kennissenofdebedrijfsverzorger.
Erblijktdusduidelijk eengrotebetrokkenheid vanhetgezinen
bijdefamilieledenomhetbedrijf instand tehouden.
Ingevalvantijdelijkearbeidsongeschiktheid wordende
geënquêteerden veelalvervangendoorpersonenuitdekringvan
gezins-enfamilieleden.Inslechtseenkleinaantalgevallen
werd eenberoepgedaanopburenenkennissen ofopdebedrijfsverzorger.Hetaantalgeënquêteerden datwegensziekteofongeval
vervangenmoestworden- in1983wasdateenvijfdevanhettotaalaantal-endaarvooreenvergoedingmoestbetalenbleefdaardoorbeperkt totenkele tientallen.Toch zijnveelmeergeënquêteerden-bijnaeenkwart-lidvandebedrijfsverzorgingsdienst.Slechtsweinig ledenmakendaarvangebruikbijarbeidsongeschiktheid.Noggeringer ishetaantalledendattenbehoeve
vanvrije tijdofvakantiedebedrijfsverzorgerinschakelt.Daarnaastdoet eenkleinaantalgeënquêteerdeneenberoepopde
bedrijfsverzorgerbijdrukkewerkzaamheden.De ledendiegeen
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Tabel3.5Procentueleverdelingvandegeënquêteerdennaarlidmaatschapenhoudingtegenoverbedrijfsverzorgingsdlenst perleeftijdsgroep
Meningover
bedrijfsverzorging

Leden
Niet-leden:
- heeftandereoplossing
- heeftbezwaren
- vindthetwelnuttig
-weethetniet
Totaal
Aantal

Leeftijd
jonger
dan40

23
45
12
14
6
100
137

40-50
jaar

28
42
16
11
3
100
202

50jaar
Alle
enouder leefmetopv. tijden
17
65
10
5
3

24
49
13
10
4

100
136

100
475

gebruikvandebedrijfsverzorgingsdienstmaakten,lietendit
achterwegeomdathetnietnodigwas.Enkelenvondendebedrijfsverzorger teduur.
Degeënquêteerdendienietbijdebedrijfsverzorgingsdienst
zijnaangeslotenhebbenbijvervangingsbehoefteveelalnogandere
mogelijkhedendanhet inschakelenvandebedrijfsvervanger.Een
kleinaantalniet-ledentergroottevan10%vandegeënquêteerden
stondpositief tegenoverdebedrijfsverzorgingalsmeneenvervangernodigmochthebben.Eenbijnaevengrootdeelvondde
bedrijfsverzorgerteduurendaaromniettebenutten.Verderwas
ereenkleinaantaldatbezwarenhad tegenhetinschakelenvan
eenbedrijfsverzorger.
Debedrijfsverzorgingsdienstwordtgunstigerbeoordeelddoor
de jongeredandoordeouderegeënquêteerden.Eenietsgroter
aantal jongerenislidvandeorganisatieofvindtdezenuttig.
Deouderenhebbenveelalgezinsledendiekunnenvervangen.

3.6 Verzekeringen
Geleidelijkaanishetpakketvansocialevoorzieningen
steedsmeeromvattend geworden.Nietalleendepersoneninloondienstzijnhieropeenberoepgaandoen,ookzelfstandigenzijn
ertoeovergegaanomvoorhenzelf envoorhungezinnen(noodzakelijke)voorzieningen tetreffen.
Uitdeenquêteopdekleinebedrijvenblijktdatvrijwelallegeënquêteerden zijnverzekerd voordekostenvanverblijf in
het ziekenhuisenspecialistenhulp.Dehelftvandegeënquê28

teerden isaangesloten bijeenziekenfonds.Geziendebedrijfsomvang enhetveelal lageinkomenzoumogelijk eenwatgroter
deelvandegeënquêteerden eenberoepkunnendoenophetgereduceerd tariefvandeziekenfondsen.Vandegeënquêteerdenhad bijvoorbeeld tweederdeeeninkomenvanminderdan30.000gulden.
Het zijnoverwegend ietsmeeroudereboerenentuindersdie
zijnaangeslotenbijhet ziekenfonds.Opmerkelijk isdatvooral
inhetNoordenenOostenvanhet landmeergeënquêteerden zijn
aangesloten bijeenziekenfonds daninhetWestenenZuidenvan
het land.
Ingevalvanarbeidsongeschiktheid doorziekteofdooreen
ongevalkandehelftvandegeënquêteerden eenberoepdoenopeen
verzekering.Bijna 40%vandegeënquêteerdenontvangt eenuitkeringbijziekteenongevalen11%alleenbijeenongeval.Gelet
opdehoogte vandeuitkering isslechts 15%vandegeënquêteerdenvanmeningdatdeze toereikend isomeenvervanger tekunnen
betalen.
Bijdeinterpretatie vandeuitkomstenvandeenquêtemoet
er rekeningmeewordengehoudendat ruimeen tiendevandegeënquêteerden blijvend arbeidsongeschikt is.ZijontvangeneenuitkeringkrachtensdeAlgemeneArbeidsongeschiktheids Wet (AAW).
Enkelebedrijfshoofdenzijnvoormeerdan80%arbeidsongeschikt,
het overgrotevandeanderen isdusgedeeltelijk arbeidsongeschikt.Verderontvangen enkelenreedsAOW (3%vantotaal).
DeAlgemeneArbeidsongeschiktheids Wetvoorziet ineenbehoefteopdekleinebedrijven.Niet alleendoorhetgebruikdat
eenaantalouderenhiervanreedsmaakt,maarookdoordateen
groot aantalbedrijfshoofdeninfeiteniet ofonvoldoendeverzekerd istegen risico's.Hetalsnogaangaanvaneendergelijke
verzekering zoueenonevenredig beslag leggenophet inkomen.
Tabel3.6Procentuele verdelingvangeënquêteerden naarhunverzekering i.v.m.arbeidsongeschiktheid perleeftijdsgroep
Aard vanverzekering

Leeftijd
jonger
dan40
jaar

AAW-uitkering
Verzekerd voorongeval
Verzekerd voorongeval
enziekte
Niet-verzekerd
Totaal
Aantal

40--50
jaar

50 jaaren
oudermet
opvolger

Alle
leeft.
groepen

1
6

11
12

19
15

11
11

39
54

47
30

29
37

39
39

100
137

100
202

100
136

100
475
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Slechtseenkwartvandegeënquêteerden,relatiefmeer
ouderen,heeft eeneigenoudedagsvoorziening (tabel3.7).Volgens
dezegeënquêteerden zijndeuitkeringendiezijbijvoorbeeld bij
hun65e jaarontvangenechterveelalonvoldoendeomermetde
AOW-uitkeringvantekunnen leven.Slechts11%vandegeënquêteerdenwasvanmeningdathunoudedagsvoorziening redelijkof
voldoende zoukunnenzijn.Deanderendenkeneentegeringe
uitkering teontvangenofhebbengeenmeningoverdetoereikendheid vanhetbedrag.

Tabel3.7 Procentueleverdelingvandegeënquêteerdennaaroudedagsvoorziening perleeftijdsgroep
Oudedagsvoorziening

Leeftijd
jonger
danAO
jaar

Zondervoorziening
Met geringevoorziening
Met redelijke voorziening
Met goedevoorziening
Geenmeningovertoereikendheid
Totaal
Aantal

40-50
jaar

50 jaaren
oudermet
opvolger

80
5
2
7

73
7
4
7

72
8
4
8

75
7
3
7

6

9

8

8

100
137

100
202

100
136

100
475

Hoeweldatniet directuitdeenquêtenaarvorenkomtmag
uithet voorgaandewordenopgemaakt datboerenentuindersop
kleinebedrijvenmoeitehebbenommiddelenopzijteleggenvoor
later.Ditnogafgezienvandevraag ofhetvoorhenverstandig
zouzijnomdezebesparingenaanhetbedrijf teonttrekken inde
verwachting datereenbeter rendementmeezoukunnenworden
verkregen.

3.7 Conclusies
-

Vandebedrijfshoofdenopdekleinebedrijveniseengroter
deeldangebruikelijknietgehuwd.Voorhet overigekomtde
gezinssituatie overeenmet dieopandere land-entuinbouwbedrijven.
Opdekleinebedrijvenwoontmenoverwegend inoudetotzeer
oudewoningen.Opdehelftvandebedrijvenzijnhuisen
schuuraaneengebouwd.Vooralvandeouderewoningenwordt

-
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Alle
leeft.
groepen

dekwaliteit veelalalsonvoldoende beoordeeld.Vanhet
totaalIsdit eenderdedeel.
Deleefwijzevandebedrijfshoofdenenvanhunechtgenote
wordt veelalgekenmerkt doorhetgroteaantalurendatmen
opofvoorhetbedrijf bezig is.Vrijedagenkomenopde
helft vandebedrijvenvoor,vakantie opeenvijfde.Slechts
weinigbedrijfshoofdenzijnontevredenoverdemogelijkheden
omvrije tijd tenemen.Eenvervanger ingevalvanvrije
tijdofbijarbeidsongeschiktheid betrekthetmerendeelvan
debedrijfshoofdenuitdekringvangezins-enfamilieleden.
Opdebedrijfsverzorgingsdienstdoetmensporadischeen
beroep,ookalismenzoalseenkwartvandegeënquêteerden,
bijeendergelijkeorganisatie aangesloten.
Vrijwelallegeënquêteerden zijnverzekerdvoordeziektekostenenspecialistenhulp; dehelft islidvanhetziekenfonds.Slechtsweinig geënquêteerden hebbeneen toereikende
verzekering ingevalzijarbeidsongeschikt worden.Circade
helft ishiervoorzelfsniet verzekerd.
Opkleinebedrijvenwordt duidelijk bezuinigd opvoorzieningentenbehoevevandeoudedag.Slechtseentiendevande
bedrijfshoofdenverwacht vandeuitkering enhet AOWpensioen bijhet bereikenvande65jaarrond tekunnen
komen.Opdriekwart vandebedrijven ishiervoorgeen
enkeleregelinggetroffen.Blijkbaar ismendanoverwegend
aangewezenopmiddelendiebijhetbeëindigenvanhet
bedrijfvrijkunnenkomen.
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4. Informatievoorziening

4.1 Inleiding
UitLEI-onderzoekingenisgeblekendat opkleine bedrijven
soms lagereopbrengstenworden behaald danopgrotere.Hetachterblijvenvandeopbrengsten zouverband houdenmethetnietof
pas lateropgroterebedrijven toepassenvantechnische vernieuwingen.De eerderevoorsprong vandekleinebedrijvendiedoorextrazorgeenbeteropbrengstniveau zoudenhebbendanhuncollega'smet groterebedrijven,zoudaardoorreedsverlorenzijngegaan.
Het aanpassenvanhet bedrijf ensomshetverhogenvanhet
opbrengstniveau vraagt inhetalgemeendatdebetreffendeboeren
entuinderszichbewust zijnvanmogelijke tekortkomingenenbereid zijnomdeoorzakendaarvanweg tenemen.Aandachtwordt
daaromgegevenaandeinformatievoorzieningvandeboerenen
tuinderswaarbijvooralhet contactmetde landbouwvoorlichting
vanbelang is.Tevenszijn inditverbandhet scholingsniveau,
eventuelecursussen enhetverkrijgenvanbedrijfservaringvan
belang.

4.2 Ervaring enopleiding
Debedrijfshoofdenopdekleinebedrijvenhaddenuiteenlopendeervaringenvoordat zijzelfstandigwerden.Circaeenkwart
had voorzijnbedrijfsaanvaardingeldersinloondienst gewerkt.
Eengrootaantalvanhenhadeenwerkkring buitendeagrarische
sectorgehad.Eenkleinaantal,overwegend nog jongereondernemers,wasdirect nadescholingmethet bedrijf begonnen.Het
overgrotedeelhadzoalsgebruikelijk vrijwelalleenervaring
opgedaandoor thuisophet ouderlijk bedrijfmee tewerkenvoor
debedrijfsovername.Bijhet verwervenvanervaring alsbedrijfshoofd ishetvanbelang dat ruimdriekwart vandebedrijfshoofdenhet bedrijfvandeoudershadovergenomen; 15%hadvanvreemdenovergenomenen8%had hetbedrijf zelfgesticht.Vooralvan
deouderebedrijfshoofdenhaddenermeerhetbedrijf vanniet-familieleden overgenomen ofzelf gesticht.
Vandegeënquêteerde bedrijfshoofdenmeteenkleinbedrijf
heeft slechts60%agrarischdagonderwijs gevolgd.Opheteerste
gezicht ligtdit aandeel slechtsweinig lagerdanhet algemene
onderwijsniveau; landelijk heeft 68%vandeboerenentuinders
tenminste lageragrarisch onderwijs.Echterbijdeenquêtezijn
debedrijfshoofdenvanvijftig jaarenouder zonderopvolgerbuitenbeschouwing gelaten.Vooralvandeouderebedrijfshoofden
heeft eenaanzienlijk deelalleencursussengevolgd ofmoestmet
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alleenlagereschoolvolstaan (tabel4.1).Bijdejongerebedrijfshoofdenzijnerdaarentegenveeldiegeenagrarischberoepsonderwijshebbengevolgd.Ditkaneropwijzendatzijeerst
laterhetplanhebbenopgevatomeeneigen land-oftuinbouwbedrijf tebeginnen.
Tabel4.1 Procentuele verdelingvandegeënquêteerden ingedeeld
naardeschoolopleiding perleeftijdsgroep
Opleiding

Leeftijd
jongerdan
40jaar

Geenagrarischonderwijs
Alleenagrarischcursusonderwijs
Lageragrarischonderwijs
Middelbaarenhogeragrarischonderwijs
Overig dagonderwijs

4

Totaal

100

40-50
jaar

50jaar totaal
enouder
metopvolger

11

18

11

3
52

13
55

29
34

15
48

17
24

11
10

7
12

12
14

100

100

100

Inhetoostenvanhet land zijnermeerbedrijfshoofdendie
geenlandbouwonderwijshebbengevolgd.

4.3 Informatievoorziening viadeorganisatie
Vandegeënquêteerden is27%geenlidvaneenstandsorganisatie.Deze127geënquêteerden voerenhiervoorondermeerdevolgenderedenenaan:
geennut
38x
negatieveervaringen
22x
teduur
9x
geenervaring
21x
geeninteresse
20x
geenverklaring
17x
Inhetoostenvanhet land iszelfs40%nietaangesloten bij
eendergelijke organisatie.Inhet zuidenenookinhetnoorden
vanhet land Isdeorganisatiegraad veelhogerenbenadertca.
90%.Vande jongereboerenentuinders iseenkleinerdeelaangeslotendanvandeouderen.Hieruit kanwordenopgemaakt datde
jongerennietmeerzoalstotvoorkortminofmeerautomatisch
lidwordenvaneenlandbouworganisatie.Opmerkelijk isbovendien
datzijopditgebied minderactief zijn;minder vergaderingen
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bezoekendanouderenenzoalsteverwachtenookminder functies
vervullen.
Hetbezoekaanvergaderingen enbijeenkomstenvandestandsorganisaties isbeperkt totdehelftvandegeënquêteerden.Van
de ledenkomtruimeenkwartnooitopeenvergadering,bijnatwee
vijfderekentzichzelftotdevastebezoekers (tabel4.2).Het
wegblijvenvanzulkevergaderingenwordtdooreengrootdeelvan
degeënquêteerden toegeschrevenaanhunandersgerichtebelangstelling.Vaakheeftmenergeentijdofgelegenheidvoor.Sommigegeënquêteerden blijvenwegomdat zijdesfeerindevergaderingennietkunnenwaarderen.Meestalhangtditsamenmethet
doorhengevoeldeverschildatertussengrotereenkleinere
boerenwordtgemaakt.Hetontbrekenvanaandachtvoordezaken
dieookvoorhetkleine land-entuinbouwbedrijfvanbelangzijn
wordtdoorbijnaeenkwart vandegeënquêteerdenalseentekortkominggevoeld.Vooralopplaatselijk niveauzouerbijdeorganisatiesvolgensdezeboerenentuindersmeeroverdemogelijkhedenopdekleinebedrijvenmoetenwordengesproken.

Tabel4.2 Procentueleverdelingvandegeënquêteerdennaarvergaderbezoek perleeftijdsgroep
Vergaderbezoek

Leeftijd
jongerdan

40 jaar

Geenlidstandsorganisatie
Geenbezoekvergaderingen
Somsbezoekvergaderingen
Steedsbezoek
vergaderingen
Totaal

40-50
jaar

50 jaar

34

26

22

27

21

21

23

22

22

20

28

23

23
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27

28

100

100

100

100

Doorhetontbrekenvanhet lidmaatschapvanenhet contact
metdestandsorganisatiemisteengrootaantalgeënquêteerden
actuele informatieoverdeland-entuinbouw.Degenendiewellid
zijn,ontvangenhetweekblad vanhunorganisatie.Somsontvangen
ookniet-ledendezebladenvanfamilieofkennissen.Naastdeze
bladenontvangenveelgeënquêteerden anderelandbouwbladenonder
anderevanhandelenindustrie.Vrijwelallegeënquêteerden (92%)
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totaal

en ouder
me topvolger

vindendatzijdoorhunbladenvoldoendewordengeïnformeerd.
Slechts eenkleinaantalwilduidelijkere informatieenmeergerichtopbepaaldeproduktiesectoren.
Tenaanzienvandebetrokkenheid bijhetorganisatielevenin
bredezinopplaatselijk enregionaalniveaublijkt60%vande
geënquêteerden actief tezijnineenofmeerdereorganisatiesof
instellingen.Hieronder zijnookdestandsorganisatiesbegrepen.
Bijnaeenzevendeislidvaneenlandelijke land-entuinbouwvakorganisatie.Eenvijfdevandegeënquêteerdenvervulteenofmeer
bestuursfuncties.Ditbetreft zowelorganisaties ophetgebied
vandeland-entuinbouwalsvanandereverenigingeneninstellingen.Eenkleinaantal (5%)bestuurtgemeente,waterschapof
provincie.Bijeenvijfdevandegeënquêteerden ishetlidzijn
vaneenorganisatie vansluimerendeaard.Eveneenseenvijfdeis
evenwelvangeenenkeleorganisatielid.
Doorhetgeringecontactmetdelandbouworganisaties zalook
derelatiemetdesociaal-economische voorlichtingsdienstenvan
weinig betekenis zijn.Slechts41%vandegeënquêteerdenkentde
voorlichterdieinhetrayonwerkzaam is.Ruimeenderdevande
geënquêteerdenheeftweleenseenberoepgedaanopdediensten
vandesociaal-economische voorlichting.Bijhetbeoordelenvan
dezeuitkomstenmoetbedachtwordendathetkennenvandesociaal-economischevoorlichter ondermeerafkanhangenvande
lengtevandeperiodedatdevoorlichter inzijngebiedwerkzaam
is.Voorhetverkrijgenvaneenvertrouwensrelatiekanvooral
langdurigewerkzaamheid opeenzelfdeplaatsbevorderlijkzijn.
Daarnaast dient inherinnering tewordengebrachtdateendeel
vandeboerenentuindersnogslechtsenkele jarengeledenmet
hetbedrijf isbegonnenzodatervoorhenmogelijknoggeenomstandighedenzijngeweest,waarbijzijhetraadplegenvande
voorlichtingwenselijkvonden.Inditverbandkanerop teworden
gewezendat inmiddelsdoordeinvoering vandesuperheffingende
mestwetgeving veelmeerenookkleineboereneenberoepzijngaan
doenopdesociaal-economische voorlichting.Bijdeenquêtekwam
nognaarvorendatvooralopbedrijvenmetvoornamelijkIntensieveveehouderijenopdiemeteengemengdkarakterweinigcontact
wasmetdesociaal-economische voorlichtingsdienst.

4.4 Contactmetbedrijfsvoorlichting
Ongeveer drievierdevandegeënquêteerdenkentdebedrijfsvoorlichtervanderijkslandbouwvoorlichtingsdienst.Bijnaeen
vijfdevandezegeënquêteerden heefterechternoggeencontact
meegehad.Inditopzicht isdesituatieongeveergelijkaandie
opdemiddenbedrijvenindemelkveehouderij(vanDriel, 1984).
Hetontbrekenvancontactmetdebedrijfsvoorlichtingkwam
evenveelbijdejongerealsbijdeouderegeënquêteerdenvoor.
Geënquêteerdenmetweinig schoolopleiding hebbeninhetalgemeen
minder contactmetdevoorlichting.Zoheeftdehelftvandeze
35

categoriegeencontactgehad metdevoorlichterenhebbenslechts
enkelenvanheneen regelmatig contact.Geënquêteerdenmetveehouderijhebbenalsregelmindercontactmetdebedrijfsvoorlichterdandiemetakker-oftuinbouw.
Vrijwelallegeënquêteerdendieeenberoepopdevoorlichtinghaddengedaanwaren tevredenoverdeaandachtdiedevoorlichteraanhunvragenhad besteed.Metdeverkregen antwoorden
enadviezenwarengeënquêteerdenhetechter langnietaltijd
eens.Ruimeenderdevandegeënquêteerden vondhetnodigomde
verkregenadviezeneerstnogeenkritischophun toepasbaarheid
tebezien.
Devoorlichtingsbijeenkomsteninhundirecteomgevingworden
doorbijnadehelftvandegeënquêteerden bezocht.Ruimeenvijfdebehoort totderegelmatige bezoekers.Ouderenenjongerengaan
inongeveergelijkematenaardevoorlichtingsbijeenkomsten.In
vergelijkingmetveehoudersentuindersvallendeakkerbouwersop
doorhetgroteaantaldatregelmatigdezebijeenkomstenbezoekt.
Het bezoekerspercentage ligtvooralinhetoostenvanhetland
laag;daarblijven jongerenveelvuldigweg.
Voorhetwegblijvenopvoorlichtingsbijeenkomstennoemdende
geënquêteerden vrijweldezelfde redenenalsvoorhetnietbezoekenvandevergaderingen vandestandsorganisaties.Zijzeggen
dat zegeentijdvoordezebijeenkomstenhebben.Verderzouden
zijgeenbelanghebbenbijdeonderwerpendiewordenbesproken.
Eenbelangrijkmotief isvoortsdehekeldiemeninhetalgemeen
aanvergaderenheeft.Eengrootdeelvandegeënquêteerdenheeft
echtergeenverklaring vanhetnietbezoekenvanvoorlichtingsbijeenkomsten.Blijkbaar staandezebijeenkomstenzovervanhen
afdatzijzichnietkunnenvoorstellendaterietsdatvoorhen
vanbelangis,besprokenzoukunnenworden.
Hetcontactmetdevoorlichtingkanookverlopenviastudieclubsendefok-encontrolevereniging.Circaeenderdevande
geënquêteerdenisbijeenvandezegroeperingenaangesloten:de
helftvandemelkveehoudersencircaeenvijfdevandebedrijfshoofdenmeteenander typebedrijf.
Erzijnvrijveel (40%)nietaangeslotenmelkveehoudersdie
alsnoglidwillenwordenvandecontrolevereniging.Demeerderheidvandeniet-ledenvindtgeencontrolenodigvoorkleine
melkveestapels ofheeftbezwarentegendekostendieaandecontroleverbondenzijn.
Bijeendeelvandegeënquêteerdenmetgewassenteeltofintensieveveehouderijvormthetontbrekenvaneenbijhenpassende
groepeenbelangrijke redenomgeen lidvaneenstudieclubte
zijn.Eenzeergrootaantalvandeniet-ledenvindthetnietnodig omlidtezijnvaneenstudieclub.Sommigenzeggengeenzin
tehebbeninditsoortactiviteiten.Voordegewasstudieclubs
voertmenalsbezwaaraandatdezeoverdagbijelkaarkomen.Een
deelvandegeënquêteerden heeftdangeentijd ofgelegenheidom
aandesamenkomst deeltenemen.
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Op technischgebied maakt 70%vandegeënquêteerden gebruik
vanadviezenvananderepersonendandebedrijfsvoorlichters.
Voorbemesting,ziektebestrijdingindegewassen,voedervoorziening envoedingvanhetveedoeteenbelangrijk deel (21%)vande
geënquêteerdeneenberoepopdevoorlichtingvanhandelenindustrie.Bijziektebestrijdingspeeltookdeloonwerkereenbelangrijke rol.Daarnaastvraagtmeninformatieaanfamilieleden(9%),
burenenkennissen (11%)ensomsookaanvoorlichtersvande
eigenorganisatie.Inditverband dient tewordenvermeld dat13%
vandegeënquêteerden isaangeslotenbijeenvakorganisatie.Deze
organisaties richtenzichonderandereopdevarkens-,pluimveeofkalverenhouderijenopdeteeltvangroentenenfruit.
Het zijnvooral jongeregeënquêteerdenendanvoornamelijk
akkerbouwers dieeenberoepdoenopdevoorlichtingvanhandelen
industrie.Ookregionaaliserverschilinadvisering.Inhet
noordenvanhet landmakengeënquêteerden inietsgroteremate
gebruikvanadviezenvananderepersonenuithunomgevingdanvan
debedrijfsvoorlichters.
Samenvattend kanwordengeconstateerd datbijnaeenvierde
vandegeënquêteerdenveelgebruikmaaktvanadviezenvoorhun
bedrijfsvoering.Ruim40%maaktmatiggebruikvandebeschikbare
adviseurseneenderdemaakterslechtsweiniggebruikvan.Een
geringgebruikvanadviseurskomt bijoudereenjongeregeënquêteerden inongeveergelijkematevoor.Bijdeboerenentuindersdiegeenofeengeringeagrarischeopleidinghebbengehad,
blijkteenduidelijkmindergebruikvanadviseursvoortekomen.
Bijdemelkveehouders iseengroteraantaldatweiniggebruik
maaktvanadviseursdanbijdeanderegeënquêteerden.Inhetoostenenwestenvanhet land schakelteengrootdeelvandegeënquêteerdenadviseursinvoorhunbedrijfsvoering.

4.5 Conclusies
-

-

-

Bijhetaanpassenvanhetbedrijfaannieuwe ontwikkelingen
blijktdatdebedrijfshoofdenopkleinebedrijveneenwat
andereachtergrond hebbendandieopgrotere.Zoheefteen
kwartvoorhetzelfstandigwordeninloondienstgewerkt.Frvaring,scholingencontactmetdevoorlichting zijnsoms
ergbeperkt.Slechts60%heeft landbouwonderwijsgevolgd.
Ruimeenkwartvandebedrijfshoofdenisgeen lidvaneen
standsorganisatie.Ditisergveel.Vandeledenbezoekteen
derdenooitdevergaderingen.Bijdeniet-ledenenbijdegenendienietopdevergaderingenkomen,spelenandersgerichteinteresses,negatieveervaringen eneentegeringe
aandacht voordekleineboeroftuindereenbelangrijkerol.
Nietallegeënquêteerden staannegatief tegenoverhetverenigingsleven;60%isactief lid,waaronderzelfseenvijfde
eenbestuursfunctievervult.Eenzevendeisechternergens
bijaangesloten.
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Ruim40%vandebedrijfshoofdenkentde sociaal-economisch
voorlichterdieinhetrayonwerkzaam is.Eenderdeheefter
weleenscontactmeegehad.
Driekwartvandebedrijfshoofdenkent devoorlichter van
hetconsulentschap.60%heeftdaarmeeincidenteel ofregelmatig contactendehelft bezoektvoorlichtingsbijeenkomsten
indeomgeving.Omstreekseenderdevandegeënquêteerdenis
lidvaneenstudieclub.
Naastdebedrijfsvoorlichtershebbenookvoorlichtersvan
handelenindustrie,loonwerkers,familieledenenbureneen
belangrijke functie indeinformatievoorziening. Zijworden
op70%vandebedrijvenhiervooraangesproken.
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5. Verbetering van de werkomstandigheden

5.1 Inleiding
Uitbedrijfseconomischeonderzoekingen blijktdatdeproduktiekostenopkleinebedrijvenbelangrijkhoger liggendanopde
groterebedrijven.Hetverschilinfactorkostenpersbebedraagt
opakkerbouwbedrijven20%enopmelkveebedrijvenzelfs40%.Een
vandeoorzakenhiervanishetgroteaantalurendatdeondernemeropdekleinebedrijvenaanzijngewassenendierenbesteedt.
Isditaantalurennoodzakelijk ofisheteengevolgvanhetfeit
datzebeschikbaarzijn,zondermogelijkhedenzeelderstebesteden?
Voordeconcurrentiekracht vandebedrijven ishetvangroot
belangdatmetzoweinigmogelijk urenkanwordenvolstaan,als
mendevrijkomendeurenelderskanbesteden.Indatverband zijn
onderanderegoedeproduktieomstandigheden vanbelang.Indit
hoofdstuk zalhieropverderworden ingegaan.Daarnaastkomtde
vraagaandeordeofdeproduktiekosten doorsamenwerkingverlaagd zoudenkunnenworden.

5.2 Verbetering vandecultuurtechnische omstandigheden
Bijhetonderzoek isuitgegaanvanbedrijven ingebieden
waarnoggeenruilverkaveling ofherinrichtingheeftplaatsgevonden.Menzoudebetreffende onderzoeksgebiedenkunnenbeschouwen
alsindicatiefvoordetotaleoppervlaktewaarvoorruilverkaveling isaangevraagd.Dit isongeveer40%vandeNederlandse
oppervlakte.
Ophetmomentvandeenquêtehad ingeenvandeonderzoeksgebiedendestemming overdeuitvoering plaatsgevonden.Somswas
hetnogonduidelijk ofhetbetreffendegebiedalszodanigophet
uitvoeringsprogramma zouwordengeplaatst.
Deverkaveling enontsluiting
Opdegeënquêteerdebedrijvenwaren in1983gemiddeld vier
kavels ingebruik.Hetaantalkavels looptevenwelsterkuiteen;
sommigebedrijvenhebben ermeerdanvijftien ingebruik.Daarnaast isereenbelangrijk aantalbedrijven (1/3)waarvande
cultuurgrond inéénoftweekavels ligt.Hetaantalkavelsblijkt
opdekleinebedrijvennaarverhoudingnietveelaftewijkenvan
hetaantalopdegroterebedrijven.
Mendientditaantaltebezieninrelatietotdeoverige
kenmerkenvanhetbedrijf.Dehelftvandeakkerbouw-engemengde
bedrijvenheeftmeerdanvierkavels ingebruik.Vandemelkvee39

bedrijven isdit35%.Daarentegenhebbendebedrijvenmeteen
kleinere oppervlaktedievoornamelijk gericht zijnopdeintensieveveehouderijenopdetuinbouwveelalmaaréénoftwee
kavels ingebruik.
Degeënquêteerden beoordeeldenhunbedrijfsverkavelingzeer
uiteenlopend; 37%vond deverkavelingmatig totslecht,ruimeen
vijfdenoemdedezeredelijk.Ruimeenderdemeendeeengoedeverkaveling tehebben.Opeenkleinaantalbedrijvenwasgeengrond
vanbetekenis ingebruik,zodat deverkaveling ernietvan
invloed isopdebedrijfssituatie.

Tabel5.1 Procentueleverdelingvandegeënquêteerdennaarhun
meningoverdebedrijfsverkavelingperleeftijdsgroep
Meningverkaveling

Leeftijd
jonger dan
AOjaar

40 - 50
laar

50 jaaren
oud1ermet

totaal

opvolger
Slecht
Matig
Redelijk
Goed
Geengrond
Totaal

19
13
23
37
8

21
23
21
31
A

21
12
23
38
6

20
17
22
35
6

100

100

100

100

Circa 20%vandegeënquêteerdennoemdedeverkaveling een
ernstigebelemmeringvoordeverderebedrijfsontwikkeling.
Hetoordeeloverdebereikbaarheid vandepercelenisinhet
algemeenveelgunstiger.Op 13%vandebedrijven laatdebereikbaarheidvandepercelentewensenover.Naastverkavelingen
ontsluiting levertookdeontwatering somsproblemenop.Een
kwart vandebedrijven zegt tekampenmeteenmatigeofslechte
ontwatering.
-

Meningover ruilverkaveling

Om inzicht teverkrijgenindeoplossingsmogelijkhedenvan
genoemdeknelpunten isaandebedrijfshoofdengevraagd inhoeverreeenruilverkaveling eenverbetering inhunbedrijfsomstandighedenzoukunnenbrengen.
Hetaantalbedrijvenwaaropdeknelpuntenvolgensderespondentendoorruilverkaveling opgelost zoudenkunnenworden,komt
vrijwelovereenmethetaantalwaaropdeknelpuntenvoorkwamen.
Tenaanzienvandeverkavelingwaseenaanzienlijk deel (11%)on-
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zekerof ruilverkaveling verbetering Inhunsituatiezoukunnen
brengen.Ditblijkt ondermeer samen tehangenmetdebeperkte
mogelijkhedenalsgevolg vanbijvoorbeeld deliggingvande
bedrijfsgebouwen.Ookgebiedskenmerken zoalseenzeergeringeoppervlakte grondvoormeergegadigden biedenweinig vooruitzicht
opverbetering.
Het blijkt datvooral de jongerebedrijfshoofdeneenoptimistischerkijkhebben opdemogelijkheden totverbeteringdoor
middelvan ruilverkaveling.

Tabel5.2 Procentueleverdeling vandegeënquêteerden naarhun
meningoververbetering doorruilverkaveling
Mogelijke effect
vanderuilverkaveling
Beter
Geenverschil
Weet het niet
Totaal

Kenmerkenvanbedrijf
verkaveling bereikbaarheid waterhuishouding
33
56
11

17
76
7

16
79
5

100

100

100

Overhetgeheelgenomenverwachtte 23%vandegeënquêteerden
dat deuitvoering vaneenruilverkaveling demogelijkheid zou
bieden totverbetering vanhet inkomen.12%wist nogniet ofdit
het gevalzoukunnenzijn.Daarentegenwashet overgrotedeel
(65%)vandegeënquêteerden vanmening dat voorhenderuilverkavelingniet tot Inkomensverbetering zou leiden.Alsverklaring
hiervanvoerden zijonderanderedevolgende redenenaan:
- deverkavelingwordt niet verbeterd
23%
- dekostenzijnhogerdandeopbrengsten
19%
- geenverbetering bedrijfsgrootte
6%
- geencultuurgrond
8%
Vandegenendiegeenverbetering vandeverkavelingverwachten,heefthetmerendeel reedseengoedeverkaveling,ofzijn
gegevendesituatienauwelijksverbeteringen realiseerbaar.Bij
eenaanzienlijkdeelvandegeënquêteerden zouweleenverbeteringvandeverkaveling tebereiken zijn,maarhet voordeelweegt
volgenshenniet optegendekosten.Nog talrijker ishetaantal
geënquêteerden dat deruilverkaveling alleenvanwegedekostenstijgingafwijst.Vermoedelijk weegt bijdezeoordeelsvormingde
verhoging vanhetuitgavenniveau zwaar,terwijlopdeurenvan
gezinsarbeidskrachten nietwordt gelet.
Daarbijmoet ook inbeschouwingworden genomendat hetopbrengstniveau vandegewassen ofvandediereneneenverhoging
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hiervanveelalnietopdeeersteplaatswordtbelemmerd doorcultuurtechnische factoren.Blijkbaar zullendebetreffendegeënquêteerdendemogelijkhedendieontstaandooreenverbeteringvan
decultuurtechnische omstandighedennietkunnenbenutten.Daarbij
dientookbedacht tewordendatsommigegeënquêteerden eenwat
anderdangebruikelijk beeld overdegewensteontwikkelingvan
hetbedrijfhebben.Vooreendeelvanhenisbijvoorbeeldhet
bouwenvaneenligboxenstalgeennastrevenswaardige zaakgeweest.
Demogelijkhedendieeenruilverkaveling biedtvoorhuninkomensvormingwordendoorietsmeerouderendan jongerennegatief
beoordeeld.Voortsblijkthetoordeelvandebeteropgeleidegeenquêteerdenietsmindernegatief tezijndandatvandegenendie
geenagrarischdagonderwijs hebbengevolgd.
Opmerkelijk isdatvooral inhetnoordenvanhet landeen
groterdeelvandegeënquêteerdeneennegatieveverwachtingheeft
vanderuilverkaveling.Slechts10%verwachtdaardooreenverbeteringvanhetinkomen.

5.3 Samenwerking enmechanisatie
Opdegeënquêteerdebedrijvenmaaktmeninbelangrijkemate
gebruikvanmachinesvananderebedrijven.Overwegend betreftdit
loonwerk;31%vandebedrijven laatzelfs "veel"loonwerkdoen.
Onderlinge samenwerkingmetmachineskomtop36%vandegeënquêteerdebedrijvenvoor.Eenbelangrijk voordeelvansamenwerkenis
hetbeterbenuttenvandebeschikbarearbeid opdebedrijven.Het
gebruikvanmachinesgaatveelal samenmethetoverenweerwerkenvanarbeidskrachten.Dezesamenwerking gaatopdemeestebedrijvenooknoggepaardmet loonwerk.Bijeenkwartvandegeënquêteerdenwordenmeerwerkzaamheden samenmetcollega'sverricht
dandoordeloonwerker.
Alsmenmeerarbeid ofandereprestaties inbrengtdanmen
aandesamenwerking ontleent,kanbijverrekening eenpositief
saldowordenontvangen.Op17%vandegeënquêteerdebedrijven
wordendegezamenlijkewerkzaamhedenverrekend.
Debedrijfshoofdendiesamenwerkenmetcollega'sbehoren
zoweltotdejongerealstotdeoudere leeftijdsgroep.Menwerkt
nietuitsluitend samenmetcollega'sdieevenoud zijn.Inveel
gevallenwerktmensamenmetéénofmeerbedrijvendieongeveer
evengroot zijnalsheteigenbedrijf.Hetaantalgeënquêteerden
dateenpartnerheeftmeteenbelangrijk groterbedrijf istwee
keerzogrootalsdatmeteenkleinerbedrijf.
Eenbeginofeenuitbreiding vandesamenwerkingmetandere
boerenzouvolgenseenvijfdevandegeënquêteerden voordelen
biedenvanfinanciëleaard.Tochzagslechtseenkleindeelvan
dezegeënquêteerdenhiertoe reëlemogelijkheden.
Bijdeoverwegingenomtegaansamenwerken speelt slechts
bijeenkleinaantalgeënquêteerdenhetbezwaar tegen loonwerk
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eenrol.Vandegeënquêteerdenwas13%vanmeningdat deloonwerkersdegroterebedrijven eerder enbeterhelpendandekleinere.
Dit probleemblijkt zichoverigens vooral inhet zuidenvanhet
landvoor tedoen.
Indeperiodevoordeenquêtehad 55%vandegeënquêteerden
demechanisatie verbeterd.Ruim eenderdevandegeënquêteerden
heeftwensenmet betrekking totdemechanisatie vandewerkzaamheden.Vooralde jongerenwilleneigenlijkuitbreidingvanhun
mechanisatie,zodat dewerkomstandigheden wordenverbeterd.Op
korte termijn zalslechts11%vandegeënquêteerden hunwerkzaamheden verdergaanmechaniseren.Bijdeoverigen stuitende
plannenafoptechnischeuitvoerbaarheid bijvoorbeeld omdatde
plannenniet passen indebeschikbaregebouwen.Eendeelvandeze
geënquêteerden voert aandatdekostenvandeveranderingente
hoog zijninverhouding totdeopbrengst.Daarnaast komt hetvoor
dat rendabelemechanisatieplannengeenuitvoering vindenvanwege
gebrekaan financieringsmiddelen.
Insamenhangmetdemechanisatievoornemensisbijdegeënquêteerden ge'informeerdnaarhunbezoekaantentoonstellingenop
dit gebied.Indeafgelopen drie jaarwas70%weleensnaareen
mechanisatietentoonstelling geweest.Somszijndit plaatselijke
of regionale tentoonstellingen maarookheeftmenlandelijke tentoonstellingenbezocht.Naardemeningvandebezoekers zijnniet
steedsvoldoendemechanisatiemogelijkhedenvoorhun bedrijfsomstandigheden tebezichtingen.Zo is17%vandegeënquêteerdenvan
mening dateronvoldoendemechanisatiemogelijkhedenvoorhunbedrijfwordenontwikkeld, 13%vindt dat erslechtsenkelemogelijkhedenvoorhetbedrijf beschikbaar zijn,terwijl38%hetaanbodopdetentoonstellingen voldoendevindt.Velenhebbenechter
deervaringdathet opsporenvanmateriaalvoorhetkleinebedrijf nogalwat zoekwerkvraagt.Daarbijrichtendeboerenen
tuindersmetkleinebedrijven zichookopde tweedehandsmarkt.

5.4 Conclusies

-

-

Decultuurtechnische omstandigheden vormenopveelbedrijven
indebetreffende gebieden-dienognietkort geleden
verkaveldwaren-eenbelemmering omdewerkomstandigheden
teverbeteren; 37%kampt met verkavelingsproblemen, 13%met
deslechtebereikbaarheid vandepercelenen25%meteen
ontoereikende ontwatering.
Hoewelovereenkomstige aantallenverbeteringen verwachten
doorderuilverkaveling,verwacht slechtseenvijfdeeen
beter inkomendooreendergelijkeaanpak.Anderen vrezende
hogere lastenofverwachten eenonvoldoendebedrijfsoppervlaktevergroting.
Bijhet ontbreken vanmachines doetmenopkleinebedrijven
veelal eenberoep oploonwerkers.Op ruimeenderdevande
bedrijvenwerktmensamenmet anderebedrijven.Meestal
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betreft hetbedrijven inovereenkomstige omstandigheden
waarmeewordt samengewerkt.Erzijndanookmaarweinig
mogelijkhedenomdoorsamenwerking eenverbeteringvande
inkomensbasisteverkrijgen.Ookvooruitbreidingvande
samenwerkingverwachtenslechtsweinigengunstigemogelijkheden.
Circaeenderdevandegeënquêteerdenheeftplannenomdoor
mechanisatie dewerkomstandigheden teverbeteren.Slechts
eendeelzaldaartoeovergaan;bijanderenontbrekendemiddelenofzijndetechnischemogelijkhedenbeperkt.
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6. Vergroting van de produktie-omvang

6.1 Inleiding
Het onderzoek richt zichopdebedrijven diegeziendeproduktiecapaciteit teklein zijnom innormale omstandighedeneen
inkomen teverschaffenvooreengezin.Zoalsaleerder isgebleken,werkenersomsmeerdere arbeidskrachten opdezebedrijven;
vaakgedurendeveleurenperweek.Deproduktieomvang insbe
wordt uiteraard vooral bepaald doordevoordit onderzoekgekozen
bovengrens van120sbe;ietsminderdandehelftvandebedrijven
was tentijdevandeenquêtekleinerdan90sbe.Daarbijmoet
wordenopgemerkt dateenaanzienlijk deelvandebedrijven (16%)
sederthetvoorafgaande jaar (1982)waaropdesteekproeftrekking
wasgebaseerd,groterwasgeworden dan120sbe.Devergrotingtot
meerdan120sbehadvooralplaatsgevonden opdemelkveebedrijven
enopdegemengde bedrijven.Deintensieveveehouderijendetuinbouwbedrijvenvallenopdooreenietsgroteraantal,naarproduktieomvang gemeten,zeerkleinebedrijven.
Tegendeachtergrond vandegeschetstebedrijfsomstandighedenzalindithoofdstukworden ingegaanopdeontwikkelingvan
debedrijven indeperiodev66r ennadeenquête.Zowordende
oppervlakte-ontwikkelingendeveranderingvanhetaantalsbein
deperiode 1978-1985bekeken.Bijdezeveranderingen komende
plannenvandeveehouders totbedrijfsontwikkeling aandeordeen
wordt ingegaanopdegevolgenvandebeperkingen indeveehouderijsectoralsgevolg vandesuperheffing endemeststoffenwetgeving.

6.2 Ontwikkeling inhet grondgebruik
Indeperiodevóórdeenquêtehad ruimdehelft vandegeënquêteerden éénofmeerbelangrijkeveranderingen aangebracht op
het bedrijf.Demeesteaandacht wasdaarbijuitgegaannaarde
verbetering vandegrond ennaardevergroting vandeoppervlakte.Op9%vandebedrijvenwasechterdeoppervlakte verkleind.
Belangrijk isookdeverbetering vandebedrijfsuitrusting;de
helftheeft bedrijfsgebouwenverbeterd ofvergroot en55%schafte
machinesaan.
Degezamenlijke oppervlakteopdebedrijvenwas indeperiode 1978-1983met 4%toegenomen.Met uitzondering vandebedrijvenmetmeerdan20hawasdeoppervlakte inallebedrijfsoppervlakteklassen toegenomen.Debedrijven die in1978meerdan
20ha ingebruikhadden,hadden in1983echter8%mindergrond in
gebruik.
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-

Plannen

Bijnadehelftvandegeënquêteerden verwachttedaterIn
beginselmogelijkhedenzoudenkomenomhetbedrijfmetvrijkomendegrond tevergroten.Eenaanzienlijk deelvanhenzouechterde
vrijkomendegrondnietkopen.Volgensdemeestenwaseendergelijkeuitbreiding financieelgeziennietaantrekkelijk;anderen
warenmetdehuidigebedrijfsoppervlaktetevreden.
De potentiëlekopersvangrond-eenkwartvanhet totaaltreftmenvooralaanbijde jongerebedrijfshoofden.De
belangstellingkomtbijallebedrijfstypenvoor,inietsgrotere
matebijbedrijvenmeteenreedsgrotere produktieomvang.
Het intensiverenvanhetgrondgebruik,doordeteeltvan
andereenmeeropbrengendegewassen,wasvolgensbijnadehelft
vandegeënquêteerdenmogelijk.Langnietallemaalzoudenzedeze
mogelijkhedenwillenbenutten.Ruim20%vandegeënquêteerden
vooral jongerenwildegaanintensiveren.Hunbedrijvenbehoren
totdeverschillende bedrijfstypenenooknaarbedrijfsomvang
bezienisereenvrijwelgelijkebelangstelling.
-

Verdere ontwikkeling

Indeperiode1983-1985heeft zichdehiervoorbeschreven
oppervlakte-ontwikkeling vandekleinebedrijvenvoortgezet.Het
aantalhectaresvandebedrijvendieindeperiode 1978-1985door
hetzelfde bedrijfshoofdwerdenvoortgezet,wasintwee jaartijd
met 4%toegenomen.Ditwashetresultaatvandevergrotingop11%
vandebedrijven,terwijldebedrijfsoppervlaktevan5%vande
bedrijvenwasverkleind.Devergrotingheeftopallebedrijfsoppervlakteklassen plaatsgevonden (zietabel6.1).
Tabel6.1 Hetaantalhacultuurgrond opgeënquêteerde bedrijven
diewerdenvoortgezet indeperiode1978-1985perbedrijfsoppervlakteklasse
Bedrijfsoppervlakte
in1978

Aantal bedrijven
1978

1978
abs.

1985 1)

Index(1978

- 100)

1983

1985

tot1ha
1- 5ha
5-10ha
10-15ha
15-20ha
20ha e.m.

18
7A
89
125
68
38

26
78
82
122
71
57

12
192
694
1540
1156
950

108
115
111
104
106
92

141
129
121
105
109
97

Totaal

412

436

4544

104

108

1)
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Inclusiefdebedrijvendieindeperiode 1978-1985werden
gestichtofovergenomen.

Persaldoisvooralhetaantalbedrijvenmetmeerdan20ha
toegenomen.Verhoudingsgewijsnamendeintensief gevoerdebedrijvenhetsterkst inoppervlaktetoe.
Overdetweeonderscheldenperlodenbezienblijktruim60%
vandebedrijvenInbeideperlodeneenpositieveontwikkelingvan
deoppervlakte tevertonen,6%had zowelin1978-1983als
1983-1985eenvermindering vandeoppervlakte.Bijdeoverige
bedrijvenwasdeoppervlakteontwikkeling afwisselend.
Vandebedrijfshoofdenmet plannen tot oppervlaktevergroting
had eendeeldezein1985alverwezenlijkt;daarnaastheeftook
eendeeldatgeenplannenhad tochdeoppervlaktevergroot.Daarentegenwasookbijsommigenmetplannen totvergrotingeenverkleining vandeoppervlakteopgetreden.

6.3 Ontwikkeling indeveehouderij
Ruimdehelftvandegeënquêteerdenhad indevijf jaarvoor
deenquêtedeveestapeluitgebreid.Op9%vandebedrijvenwas
hetaantaldierenverminderd.
Plannenomdeveehouderijtegaanuitbreidenofermeete
gaanbeginnenhad eenzevendevandegeënquêteerden.
Indemelkveehouderijkomt debelangstelling omuittebreidenvooralvande jongereboeren,overwegend opreedsgespeclaliTabel6.2 Procentueleverdelingvandegeënquêteerdennaarhun
plannenIndeveehouderijperleeftijdsgroep
Plannenper
sector

Leeftijd
jongerdan 40-50 50jaaren totaal
40jaar
jaar
oudermet
opvolger

Uitbreiding
melkveehouderij:
- kanniet
- tevreden
- onaantrekkelijk
- mogelijk
nietvantoepassing
Uitbreidingintensieveveehouderij:
- kanniet
tevreden
- onaantrekkelijk
- mogelijk
niet vantoepassing

35
9
8
22
26

19
22
28
16
15

46
13
15
11
15

43
18
10
15
14

30
27
22
11
10

42
13
11
16
18

26
35
16
16
7

25
28
22
14
11
47

seerdemelkveebedrijven.Debedrijfsomvangisveelalgroterdan
90sbe.Deintensieveveehouderijkent opditpuntgeenverschil
naarleeftijdsgroep.
Opmerkelijk isdateengrootaantalgeënquêteerden deveehouderijonaantrekkelijk vindt.Hetgaatomkleinebedrijvenen
jongerebedrijfshoofden.Zijvoelennietvoordeveehouderijof
vindenhet financieelniethaalbaaromermee tebeginnen.Een
grootaantalrespondentenwijst voortsdeveehouderijafomdat
menophethuidigebedrijf tevredenis(tabel6.2).
-

Beperkingenbijdebedrijfsontwikkeling

Bijdeontwikkeling vanhunbedrijf ondervindendegeënquêteerdendiversebeperkingen.
Voorruimdehelftvandegeënquêteerden isintensivering
vanhetgrondgebruik nietmogelijk,voornamelijk omdatdegrond
zichdaarvoorniet leent.Verderkomenerbeperkingenvoorals
gevolgvanhetontbrekenvanarbeid,vakmanschap endergelijke.
Uitbreiding vandemelkveehouderijisopcirca60%vandekleine
bedrijvenonmogelijk.Eenbelangrijk aantalbedrijvenleentzich
nietvooreendergelijkeproduktierichting,verderontbrekenvaak
grondenofgebouwenomeenvoldoendegroteeenheidmelkveetot
stand tebrengen.
Intensieveveehouderijisopruimeenkwartvandebedrijven
nietofmoeilijk totontwikkeling tebrengen.Dehuidigebedrijfssituatie,hetontbrekenvangebouwenendeliggingvormen
hiervandebelangrijksteoorzaken.

Tabel6.3 Procentueleverdeling vandegeënquêteerden naarbeperkingenmetbetrekking totmogelijkhedenvanbedrijfsontwikkeling
Intensiveren grondgebruik
Nietmogelijkdoor:
- aard vandegrond
- gebouwensituatie
- arbeidssituatie
- omgeving

44
5
6

Welmogelijk:
- geen toepassing
- wel toepassing
Totaal

48

Grondaankopen

Melkveehouderij

Intensie-

ve veehouderij

47

23
13
6
18

6
5
7
18

23
22

28
25

24
16

50
14

100

100

100

100

Superheffing
Demogelijkheden omdemelkveehouderijuittebreidenzijn
nadeenquêtedoordeBeschikking superheffing sindsapril 1984
verderbeperkt.
Inheteerste jaarvandesuperheffingnamhetaantalkoelen
met5%af.Dit Isgelijkaandegroeivanhetvoorafgaand jaar.
Gemiddeldblevendegeënquêteerdemelkveehoudersbenedende
toegestaneheoveelheid af televerenmelk.
Hetaantalbedrijvenmetmelkveedaaldemetruim2%.Dit
betrofalleennietopdemelkveehouderijgespecialiseerde bedrijven.VandebedrijvenmetplannenIndemelkveehouderijhadeen
vijfdedeelin1985reedsuitgebreid.Eenzelfdedeelhadde
veestapel echterreedsverkleind.Ditwaseveneenshetgevalop
bedrijvendiegeenplannenhadden.

Tabel6.4 Hetaantalgeënquêteerde bedrijvennaarheffingvrljte
leverenhoeveelheid melk in1984/1985ennaarontwikkelingvandeveestapel indeperiode 1983-1985
Heffingvrlj
televeren
(tonnen)

Minderdan40
40- 70
70-100
100-130
130-160
160enmeer
Totaal/gemiddeld

Aantal Levering
Indexaantalmelkkoeien
bedr.
in%van
(1983= 100)
quotum
1983
1984
1985
4
35
39
46
35
9
168

95
100
98
100
100
97

100
100
100
100
100
100
99

100

100
107
112
92
115
88
105

89
103
111
92
96
100
99

Opdegeënquêteerde bedrijvenheeftmenveelalgeringecontingenten.Het isdanookdevraag inhoeverre dedaarvoorbenodigdekleinemelkveestapels zichbijdeaangekondigde verdere
verlagingvandeheffingvrijehoeveelheden zullenkunnenhandhaven.
Demestwetgeving
Vanafnovember 1984isdeontwikkelingvandevarkens-en
pluimveehouderijbeperkt doordeinterlmwet.Onderbepaaldevoorwaardenzouopbestaandebedrijven nogeenuitbreidingvanmaximaal 10%mogelijkzijn.
Vanaf 1januari 1987isdeWetBodembescherming inwerking
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getreden.Aandehandvandenormenbijhet registratieformulier
isdeproduktievanP205perhaberekend.Hierbijisuitgegaan
vandeveestapelsendegebruikteoppervlakte in1985.
Van30%vandeonderzochtebedrijvenwasdeP205-produktie
hogerdandetoegestanehoeveelheid (125kg); 15%vandebedrijvenheeft eenproduktievanmeerdan250kg.
Debeperkingkomthethardstaanvoordeintensieveveehouderijbedrijven;93%vandezebedrijvenheefteenP205-produktie
vanmeerdan125kg.Vandegemengdeveehouderijbedrijvenisdat
60%.Vandemelkveeengecombineerdebedrijvenheeft40%eenproduktiebovendenorm.

Tabel6.5 Procentueleverdeling vandegeënquêteerdebedrijven
pertypenaargemiddeldeP205-produktie perha
cultuurgrond,1985
Gemiddelde
P205-produktie

Bedrijfstype
melk- int.- ov.- akker- glas- ov. gec.tot.
vee- veeh. veeh.b.bedr.bedr. t.b. bedr.
bedr. bedr. bedr.
bedr.

Tot 125kg/ha 60
125-250kg
32
250kge.m.
8
Totaal

100

7
12
81
100

40
23
37
100

100

100

100

59

69
41 16
15

100

100

100

100 100

Vandebedrijvenmetveehouderijoverschrijdt ruimdehelft
detoegestanehoeveelheid.Voordezebedrijven zijnerdanook
geenuitbreidingsmogelijkheden.Alleendooraankoopvangrond,of
dooromwisseling iseenuitbreidingmogelijk.Bijdeaankoopvan
grond zouhetmoetengaanomoppervlaktenvan2,5 tot50ha.Gemiddeld isperbedrijfeenoppervlaktevan10hanodigvoordat
mendeveehouderijweerkanuitbreiden.
Dehuidigefosfaatnorm beperktdeuitbreidingvandeveehouderijopruimdehelftvandekleinstebedrijven.Opvoorheen
kleinebedrijvenmetinmiddelsmeerdan120sbezou68%erbeperkingendoorondervinden.
Samenvattend kanuitdeverdelingperbedrijfsomvangsklasse
wordengeconcludeerd datomstreeks eenderdevandebedrijven
vanwegehet ontbreken vanveegeen lastheeftvandeP205beperking.Eenderdevandebedrijvenheeftweliswaarvee,maarondervindtdebeperkingnogniet,terwijlruimeenderdevandebedrijvenindeontwikkelingsmogelijkhedenwordtbeperktdoorde
Mestwetgeving.
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Tabel6.6 Procentueleverdelingvandegeënquênteerde bedrijven
naarbedrijfsomvangIn1985ennaarmatevanbeperking
doorhetoverschrijdenvande125kgP205-grens
Bedrljfsomvang
In1985

Geenvee

Minder dan

125 kg
P205/ha

29
31
31
37
33

10- 70sbe
70- 90sbe
70- 120sbe
120sbeenmeer
Allebedrijven

Meerdan
125kg
P205/ha

Totaal

tal
100
100
100
100
100

38
34
30
43
35

33
35
39
20
32

Aan-

83
88
167
97
435

6.4 Ontwikkelingvandeproduktieomvang
Dekleineland-entuinbouwbedrijvenvertoonden totvoor
kortopvallendedynamiek.Indeperiodevoordeenquêtewerdde
produktieomvangvanruim30%vandegeënquêteerdebedrijvenvergroot,eenkwartwerdkleineren44%bleefongeveergelijk inomvang.Vergroting enverkleiningkwamenvoorbijzowelkleinere
alsgroterebedrijven.

Tabel6.7 Procentueleverdelingvandegeënquêteerde bedrijven
1)naarbedrijfsomvangin1978en1983
Bedrijfsomvang
in1978

Bedrijfsomvang (sbe)in1983
10-70 70-90 90-120 groter totaal aantal
dan120

10- 70sbe
70- 90sbe
90-120sbe
Groterdan120sbe
Totaal

52
9
9
17

23
40
18
12

21

22
41
53
41

23

3
10
20
30

41

100
100
100
100

15

94
101
129
77

100

420

1) Alleenbedrijvendieinbeide jarentevolgenwaren.

Ondanksdeuiteenlopende groeivandebedrijfsomvangwasde
totaleproduktieomvang indeperiode1978-1983vrijwelgelijkgebleven.Voordezuiverheid isdaartoedeomvang in1978herleid
metdesbe-normendieookin1983zijngebruikt.Alleenopde
melkvee-endeakkerbouwbedrijvenwasdeproduktie toegenomen.Op
anderetypenhadeenvermindering plaatsgevonden.
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Tussen 1983en1985Isdeproduktieomvangvandevoortgezettebedrijvenmet7%toegenomen.De sterkstegroeikwamvooropde
glastuinbouw-,deintensieveveehouderij-endeakkerbouwbedrijven.Demelkveebedrijvenhandhaafdenhunproduktieniveau.
Gemengdeveehouderij-,opengrondstuinbouw-engecombineerde
bedrijvenblevenophet lagereproduktieniveaudatin1983was
bereikt.Degroeivandeproduktiewerdgerealiseerd opeenkwart
vandebedrijven,16%werd verkleind.
Alsdebedrijvenwordenonderscheidennaargroeipatroonover
degeheleperiode1978-1983,blijktdatcirca30%vandekleine
bedrijven inbeideperioden inproduktieomvang istoegenomen;18%
isinbeideperiodenkleinergeworden.Dehelftvandebedrijven
had evenweleenwisselend groeipatroon;eenkwartgroeideeerst
wel enlaternietmeereneveneenseenkwartwerd verkleinden
daarnavergroot.

Tabel6.8 Deproduktieomvang insbeopgeënquêteerde bedrijven
diewerdenvoortgezet indeperiode 1978-1985perbedrijfsgrootteklasse
Bedrijfsomvang
in1978

Aantalbedrijven
1978

Indexaantalsbe
(1978=100)

Aantal
sbe
1985
1985

19851)
1983

10- 70sbe
70- 90sbe
90-120sbe
Groterdan

94
101
148

86
87
164

120sbe

77

Totaal

420

1)

137
115
97

102
439

153
129
99

4924
8129
15.420

76

82

100

107

10.708
39181

Inclusiefdebedrijvendiewerdengesticht ofovergenomen.

Deverscheidenheid ingroeiwordtookweerspiegeld doorhet
produktie-aandèeldatdekleinstebedrijvenaanvankelijk hadden
tenopzichtehetaandeelin1985 (tabel6.8).

6.5 Conclusies
-

Dekleinebedrijven indeakkerbouwendemelkveehouderij
wordengekenmerktdooreenveelalkleineoppervlaktecultuurgrond.Gemiddeld hebbendemelkveehouders 13haende
akkerbouwers 20ha.
Uitderecentebedrijfsaanpassingopcirca50%vandebedrijvenenuitdeplannentotgrondaankoopopeenkwart
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blijkt eenvrijsterkedynamiek opdekleinebedrijven.
Zowelindeperiode 1978-1983alsindejaren1983-1985werd
detotaleoppervlakte4%groter.Meestalbetrefthetverwerving ineigendom.Tenopzichtevandeongunstigeuitgangspositie zaldeoppervlakte-vergroting echterveelalnog
ontoereikend zijn geweest.
De produktieomvang vaneenderdevandekleinebedrijven
werd vergroot indeperiode 1978-1985,bijnaeenvijfdewerd
kleiner.Persaldowashet aantalsbemet circa 1%perjaar
toegenomen.
In tegenstelling tot deperiodevóórdeenquêtewaarinde
veehouderijopruim dehelft vandebedrijvenwerd vergroot,
zijndemogelijkheden tot verdereuitbreiding voorlopig
verkeken.Alsgevolg vandesuperheffingwasdemelkveestapel in1985al5%kleinerdanin1983.Demestwetgeving
beperkt deuitbreiding vandeveestapelopeenderdevande
bedrijven.Vrijwelallebedrijvenmet intensieve veehouderij
en40%vandiemet voornamelijk melkvee ofvangemengd type
lopenwatuitbreidingsmogelijkheden betreft vast.
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7. Mogelijkheden voor een ander beroep

7.1

Inleiding

Inhoofdstuk 1isreedsaangegevendateenaanzienlijkaantalbedrijfshoofdenhetbedrijfnietalsenigeinkomensbron
heeft.Ookvandegeënquêteerdebedrijfshoofdenvulteengedeelte
hetgezinsinkomenaanmetwerkbuitenhetbedrijf.Hierzalnader
wordeningegaanopdemogelijkhedenominkomenuitactiviteiten
buitenhetbedrijf teverkrijgenenopdebelangstellingvande
geënquêteerdenhiervoor.Eerstzalechterwordenaangegevenuit
welkebronnenmenopkleinebedrijvenaanvullend inkomenverwerft.
Hiervoorwordt teruggegrepenopdeinventarisaties in36landinrichtingsgebieden (ziehoofdstuk 1). Debetreffendegegevenshebbenbetrekkingopeenruimerecategoriebedrijvendandieuitde
enquête;ooknevenbedrijven,bedrijvenvanouderebedrijfshoofden
zonderopvolgerenbedrijven tot150sbezijnindevolgende cijfersverwerkt.
7.2 Activiteitenbuitenhetbedrijf
Uitdeinventarisatie isgeblekendatbijnadehelftvan
allebedrijfshoofdenmeteenbedrijf vanminderdan150sbeéén
Tabel7.1 Procentueleverdelingvandebedrijfshoofdeninonderzoeksgebiedenmeteenbedrijfvanminderdan150sbe
naardeaardvandeneveninkomstenennaardebedrijfsomvang in1982
Bedrijfsomvang
in1982

Aard vande

Totaal
Aantal

loondienst

uitkering

9
10
11
16
33
21

30
23
14
10
17
6

39
25
14
9
9
4

51
24
14
6
4
1

60
26
11
1
2
-

24
16
12
12
23
13

100

100
911

100
1.198

100
445

100
364

6.219

3.301

overige

to-

zelfstand.
bedr.

geen
nevenink.uit
arb.2)
Minderdan30sbe
30-50sbe
50-70sbe
70-90sbe
90-130sbe
130-150sbe1)

neveninkomsten/-activiteiten

1) Eendeelvandebedrijvenwaseerderkleinerdan150sbe,in
1982warenzijgroterdan150sbe.
2) Eendeelvandezebedri1fshoofdenontvangtAOW.
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taal

100

ofanderevormvanneveninkomsten heeft uitarbeid buitenhet
bedrijf,uit deverhuurofuit eenuitkering.
Vandezebedrijfshoofdenisbijnaeenvijfde inloondienst,
oefent 15%alszelfstandigeeenberoepofbedrijfuitenontvangt
13%eenuitkering.Bijde laatstgenoemde categorie zijnookgerekend degenendiegeenzogenaamdeberoepsmatige activiteitenuitoefenen,zoalshuisvrouwen.
Debedrijvenvandeuitkeringsontvangers envande "rustende"personenofpersonen zonder beroep zijnveelal ergklein.
Bijbedrijfshoofdenmet eenwerkkring ofmet eeneigenniet-agrarischbedrijfkomt eengroteverscheidenheid aanbedrijfsgroottes
voor.Vooreendeelvanhenkomt debedrijfssituatieovereenmet
dievandebedrijfshoofdenzonderneveninkomen.Uit deverdeling
overdegrootteklassen vandebedrijven vandegenenmetandereactiviteiten,blijkt dathet vrijwel steedsgaat omkleinebedrijvendieopzichgeen inkomensbasis vormen.
Debedrijfshoofdenmet eenhoofdberoep buitende landbouw,
dievoornamelijk inloondienstwerken,hebbenvrijwelallezeer
kleinebedrijfjes.Meer dan80%iskleinerdan70sbe.Vande
boeren entuindersmet eennevenberoep isdit circa40%envan
degenendiegeennevenberoephebben rond eenkwart.
Debedrijfshoofdenmetactiviteiten buitenhet bedrijfzijn
aanmerkelijk jongerdandegenendiealleenophetbedrijfwerken.
Vandegenendieinloondienst zijniszelfseenkwart jongerdan
veertig jaar,terwijlerslechtsweinigen ouderzijndanzestig
jaar.
Bijdebedrijfshoofdenmet eeneigenniet-agrarisch bedrijf
komen zoweljongerenalsouderenvoor.

Tabel7.2 Procentueleverdelingvandebedrijfshoofdeninonderzoeksgebiedenmet eenbedrijfvanminderdan150sbe
naaraard vandeneveninkomsten of-activiteitenen
naar leeftijd in1982
Leeftijd
l n X982

Aard vande neveninkomsten/-activiteiten
geen
zelf- loon- uitke- oveneven- stand, dienst ring
rige
ink.uit bedr.
arbeid

Jongerdan40jaar
40-50jaar
50-60jaar
60-65jaar
65 jaarenouder
Totaal

12
21
36
15
16

20
24
34
14
8

100

25
31
34
8
2

100

9
29
15
47

100

5
6
23
24
42

100

totaal

15
24
35
15
11

100

100
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Deontvangersvanuitkeringen endepersonenzonderberoep
zijnmerendeels ouderdan50jaar;hieronder iseenaanzienlijk
aantaldatAOW ontvangt.
Vandeboerenentuinders opkleinebedrijven (minderdan
150sbe)zondernevenberoep istweederdeouder danvijftigjaar;
vandegenenmeteennevenberoep ofzelfseenhoofdberoep buiten
de landbouw isdatdehelft.
Bedrijvenvanboerenentuinders zonder neveninkomstenzijn
inhetalgemeenvrijklein,inelkgeval tekleinvooreenredelijkgezinsinkomen.Bovendien zijndezebedrijfshoofdenvergelekenmetandereberoepsgroepen eigenlijk aloud.Bijdeovergang
naareenanderberoep zullendezebeperkingen nogsterkerkunnen
spelen;menzalveelal teoud zijnomhetbedrijfmet eenander
beroep tekunnencombineren.Daarbijgeldt tevensdatbijloondienstfuncties devraagnaarpersonen ouderdanvijftig jaarbeperkt zalzijn.
Welke functiesworden vervuld?
Uit deinventarisatie indeonderzoeksgebieden blijkt datde
nevenactiviteiten voor zoverhet zelfstandigebedrijvenbetreft
voornamelijk indelandbouwverwante sectorworden uitgeoefend.
Hetgaathierbijvooralomloonwerkers,veehandelaren enhandelareninagrarischeprodukten.Indeniet-landbouwsfeerzijner
veelzelfstandigendieinderecreatiesectorhuurmogelijkheden
bieden.Zijverhurenkamersenkampeerplaatsen,bieden stalling
vancaravans endergelijke.Verder treftmenaan detailhandelaren
endienstverlenende bedrijven.
Bijdeloondienstfuncties gaathet inde landbouwsector
vooralomhetmeewerkenopeenander land-entuinbouwbedrijf.
Daarnaast zijnbedrijfshoofdenmet neveninkomstenwerkzaamop
toeleverende bedrijvenenbijdeverwerking van landbouwprodukten.Eenzeergroot aantal isevenwelwerkzaam buitendelandbouwsector,indebouw-entransportsector.Verderzijnerwerkzaamindedienstverlening enbijdeoverheid.
Debedrijfshoofdenmethethoofdberoep land-of tuinbouwer
maken indeonderzochtegebieden ruimeenvijfdevanallebedrijfshoofdenuitdieeenklein landbouwbedrijf combinerenmet
andereactiviteiten.Zijverkrijgendeinkomstenbuitenhetbedrijfnaarverhoudingmeerdoor loonwerkenhetvooreigenrekeningwerken indehandeleninderecreatiesector.Ingevalvan
loondienst zijnermeerwerkzaam bijdeverwerking vanagrarische
Produkten zoalsindezuivelsector.
Bijhetnagaanvandemogelijkheden voorbedrijfshoofdendie
behoeftehebbenaaninkomensaanvullingkomt naarvorendater
slechtsweinig activiteiten zijn,diezijntecombineren metde
eisendiehet bedrijf stelt.Vooreendeelvandebedrijvenwaarophetbedrijfshoofd een functie inloondienst zoukunnenaanvaarden,zouhetbedrijfmoetenwordenverkleind, bijvoorbeeld
doordeveestapelaf testotenofdoorminderaandacht vragende
gewassen tegaantelen.Voordegenen dieaangewezen zijnophet
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Tabel7.3 Aantalagrarischebedrijfshoofdeninonderzoeksgebiedenmet eenbedrijfvanminderdan150sbemetactiviteitenbultenhet bedrijf ingedeeld naarberoepsgroep
ennaardeaard vandeactiviteiten buitenhetagrarischbedrijf
Activiteiten naast
eigenagrarisch
bedrijf

Beroepsgroepbijinventarisatie
boerof niettotaal
tuinder agrariër

aantal

Zelfstandige
Agrarisch verwantebedrijven:
- loonwerker
- veehandelaar
- handelaren
- overige bedrijven
Overigebedrijven:
- campinghouders
- ov. recreatie-ondernemer
- detailhandelaren
- overige zelfstandigen

41
19
14
23

59
81
86
77

100
100
100
100

191
162
104
40

75
43
20
19

25
57
80
81

100
100
100
100

63
65
64
142

Opagrarisch (verwante)
bedrijven:
- agrarischebedrijven
- toeleverende bedrijven
- verwerkende bedrijven
Opniet-agrarischebedr.:

14
20
27
13

86
80
73
87

100
100
100
100

295
54
158
669

Totaal

22

78

100

2.007

Loondienst

zelfstandiguitoefenenvaneennevenberoep zullendemogelijkheden indepraktijk uiterst beperkt zijn.Agrarische loonwerkbedrijven zijnerindemeeste gebiedenvanhet landmeerdanvoldoende.Ookhet handelen inagrarische produkteniseenafnemende
bedrijfstak.Bovendienvereisendergelijke nevenactiviteitenbekwaamheid vandeondernemers enstellen zijeisenaandefinancieringsmogelljkheden.
Voordeactiviteiten inderecreatiesector isvooraldeligging intoeristische of landschappelijk interessante gebiedenvan
belang.Eenvoordeelvandezeactiviteiten isdatmenergeleidelijkaan inkangroeien zonder denoodzaak grote investeringente
moeten verrichten.
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7.3 Deaanwezigemogelijkheden
Binnende(beperktere)groepgeënquêteerdenmethethoofdberoepinland-oftuinbouweneenbedrijfkleinerdan120sbeis
verderdoorgevraagd naardemogelijkheden omaanvullendewerkzaamheden teverrichten.
Dehelftvandegeënquêteerdenheeftperiodendaterophet
eigenbedrijfonvoldoendewerk is.Danwordtminderdringendonderhoud verrichtaandegebouwenenmachines.Eengrootaantal
bedrijfshoofdenheeftdaarmeenogonvoldoendemogelijkhedenomde
beschikbare tijd tebesteden.Vooralopdeakkerbouw-enopde
tuinbouwbedrijvenheeftmen somstijdover.Opmerkelijk daarbij
isdatdebedrijfshoofdengemiddeld toch55uurperweekophun
bedrijfwerken.Op jaarbasiswerktmendanbijna3000uur.Zoals
alisgeblekenheeftmenweinig vrijetijdofvakantiegenoten.
Indeomgevingvandegeënquêteerden zijnveelalgeenmogelijkhedenomwerkzaamheden buitenhetbedrijf teverrichten.
Slechts30%kentdezemogelijkhedenwel,waaronder 13%diehiervanalgebruikmaakt.Eendeelvandegeënquêteerden isallanger
vertrouwdmetwerkbuitenhetbedrijf.Circaeenkwartheeftvoor
menmethetbedrijfbegoninloondienstgewerkt.Enkelenhadden
eerdereenniet-agrarisch bedrijf gehad.Zoalsaleerder,in
hoofdstuk2,isaangegevenoefenteenvijfdevandegeënquêteerdeneennevenberoepuit.Ditbetreftechtergeregeldwerkvoornamelijk inloondienst.Ookvandeechtgenoteswerkt eentiende,
veelalineendeeltaak,buitenhetbedrijf.Meestal indeverzorgendeberoepen,indeadministratieve sectoreninhetonderwijs.
Vandegenendiewelmogelijkhedenhebbenominbepaaldeperiodenbuitenbedrijf tewerken,willenslechtsenkelenhiervan
gebruikmaken.Hetmerendeelkanditnietomdatzijnaarhun
zeggenteveelwerkhebbenophunbedrijf.Eenkleinaantalkan
hetaangebodenwerknietaanvaardenomdat zijdaarvoordoorleeftijdengezondheid nietgeschikt zijn.Verder isnogeenklein
aantaldatwelmogelijkhedenheeftmaarhetnietnodigvindt.Zij
zijnzotevreden.
Volgenseenkleinaantalgeënquêteerden zijnerindeomgevingmogelijkhedenomonderhoudswerk tedoeninnatuurgebiedenof
omwerkzaam tezijnindelandschapsverzorging.Eenovergrote
meerderheid vandegeënquêteerdenheeftevenwelhiertoegeenmogelijkheden.Uitdegeringekennisvaneventuelemogelijkheden
vaneenaanzienlijk aantalblijktdatdeinteresse indezerichtingnietgroot is.Zoermogelijkhedenindeomgevingzijn,
willenslechtsenkelenditwerkgaandoen.Deanderenhebben
hieraangeenbehoefte,hebbenergeen tijdvoorofkunnenhet
werknietverrichtenvanwegehun gezondheidstoestand.

7.4 Conclusies
-

Invergelijkingmetbedrijfshoofdendieookinloondienst
werken,zijndeboerenentuinderszondernevenactiviteiten
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veelal ouder.Hunbedrijven zijnveelal tegroot ommeteen
nevenfunctie tekunnen combineren.
Bijdebedrljfshoofdendienaast hunland-oftuinbouwbedrijfalszelfstandigeeenanderbedrijf ofberoepuitoefenen,treftmenvoornamelijk loonwerkersenhandelarenaan.
Debedrijfsomvang endeleeftijdsopbouwkomenvrijgoed
overeenmetdievandegenendiegeennevenactiviteitenhebben.Vanlaatstgenoemde categoriezijnervermoedelijkmaar
weinigendieookeenzelfstandig beroep ofbedrijf zouden
willenenkunnenuitoefenen.
Vandegeënquêteerden dieperiodenmet onvoldoendewerkop
huneigenbedrijfhebben,ziet circaeenderdemogelijkheden
omdanbuitenhetbedrijf tewerken.Slechtsenkelenwillen
ofkunnenvandezemogelijkhedengebruikmaken.Evenminzijn
ervolgensgeënquêteerden benutbaremogelijkheden omonderhoudswerk teverrichten inde landschapsverzorging.
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8. Vooruitzichten op voortzetting van het bedrijf

8.1 Inleiding
Indevoorafgaande hoofdstukken isaangegevenwelkeontwikkelingen zichopdekleinehoofdberoepsbedrijvenvoltrekkenenop
welkewijzedeverscheidenheid inbedrijfsomstandighedeneninde
opvattingen vandebedrijfshoofdenhierbijeenrolspeelt.
Indithoofdstuk zalworden ingegaanopdebehoefteaanen
demogelijkhedentotvoortzetting vandebedrijven,opdewens
totvoortzetting dooreenopvolger enopdetoekomst voordeopvolger.Indatverbandkomenookdeeventuelemaatregelen aande
ordediedeoverheid volgensgeënquêteerden zoumoetennemenom
eenzogrootmogelijk aantalbedrijven telatenvoortbestaan.

8.2 Voortzettingskansen
Inverband metdeontwikkelingvanhunbedrijfopwatlangeretermijnhebbendegeënquêteerden eventuele zwakkeensterke
kantendaarvanaangegeven.De zwakkekanten zoumenkunnenzien
alsnadelen indeconcurrentiemet bedrijven indeomgeving.De
sterkekanten zijndevoordelenbijhethandhavenvanhetbedrijf
oplangeretermijnzoalsdegeënquêteerdendiezien.Eeneigenschapvanhet bedrijfkan zoweleenvoordelige alseennadelige
werkinghebben.Intabel8.1 zijndegenoemdeeigenschappenopgenomenenisaangegeven ophoeveelbedrijven dezealseennadeel
enophoeveelbedrijvendezealseenvoordeelwerden beschouwd.
Ruim dehelft vandegeënquêteerden noemde zwakkekantenvan
hunbedrijfssituatie.Slechteverkaveling enliggingvandegrond
wordenhetmeestgenoemd.Opveelbedrijvenondervindtmenbeperkingen doordeslechtekwaliteit vangrond engebouwen.Eenaanzienlijk aantalgeënquêteerden vond degeringebedrijfsoppervlakteeenernstigebeperking.Verderwerden deongunstigewerkomstandigheden genoemd,waaronderhetalleenwerkenendemarktrisico'sdiezijmethunprodukten lijden.Eenkleinaantalgeënquêteerden noemdeookdeslechtegezondheid alseennadeligefactorvoordebedrijfsontwikkeling.
Ook sterkekantenvanhet bedrijf werdendoorbijnadehelft
vandegeënquêteerden aangegeven.Vooreenbelangrijk deelging
het omdegoedetechnische resultaten diezijophet bedrijfbehaalden.
Anderen noemdendeproduktiewijzediemet lagekosten
gepaard ging.Ditkomt onderanderedoordebeschikbaarheid van
goedkopegezinsarbeid.Eenbelangrijk aantalgeënquêteerdenwees
opdegoedeverkaveling ende ligging vanhet bedrijf.Ookwaren
erveelmet eengoede financiëlepositie.
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Tabel8.1 Uitsprakenvangeënquêteerden overzwakkeensterke
kantenvanhetbedrijf
Aspectenvan
het bedrijf

Aantalmaalgenoemdals:
zwakpunt

- verkaveling, liggingenoverige
omgeving
- bedrijfsoppervlakte
- produktieniveau
-kwaliteit gebouwen,voorzieningen
- kwaliteit grond
- risico'sbijdeproduktie
- afzetmogelijkheden
-kwaliteit vanprodukten
-werkomstandigheden
-kostenniveau
- financiëlepositie
- grondgebruiksrechten
- nevenberoep
- gezondheid,kwaliteit arbeid
- overigeaspecten
Totaal
Aantalrespondenten dateenaspect
noemde

80
56
16
24
16
11
26
39
6
9
1
7
8

sterkpunt

13
4
15
5
11
38
24
21
5
45
37
5
7
2
4

299

236

260

225

Opdekleinstebedrijvenontbreken inveelgevallendepositievekanten.Dit isookhet gevalopveelakkerbouw-enmelkveebedrijven.
Deverdereontwikkelingvandebedrijvenwordt ookbepaald
doordepersoonlijke omstandigheden endeambitie vandeondernemers.Naast degenoemdezwakkeensterkeaspectendievoornamelijkhet bedrijfbetreffen,moet dusookrekeningwordengehouden
met factorendietijdenshet gespreknaarvorenzijngekomen.
Voordriekwart vandeonderzochte bedrijvenkonden factoren
worden aangegevendiebelemmerend warenvoordeontwikkelingvan
het bedrijf.Dit betreft naast deomgevingsfactoren endebedrijfsomstandighedenookpersoonlijke omstandigheden.Laatstgenoemde factoren spelenopeenderdevandebedrijven.Daarbij
gaathet ondermeeromdegezondheid vandeondernemer.Verder
heeft eendeel,veelalongehuwden,zichreedsneergelegd bijde
huidigemindergunstigebedrijfssituatieofzijhebbenonvoldoendeondernemingszin ofweerstand tegenhetaangaanvanschulden.Bijsommige geënquêteerden laghethoofdaccent reedsopde
nevenactiviteiten.

61

Bijde jongereondernemerswassomsvan invloed dat zijhet
bedrijfnog slechtskort geledenvanhunoudershaddenovergenomen.Deontwikkeling vanhetbedrijfwasdaardoorenigetijdgestagneerd.
Op eenbelangrijk aantalbedrijvenwasvoortsgeenduidelijkheid overdeopvolging ofontbrakdebedrijfsopvolger.De
voortzetting vanhetbedrijf alshoofdberoepsbedrijfwasersoms
nietmeeraandeorde.
Opbasisvandegeconstateerde ambities vanhetbedrijfshoofd envandekwaliteit vandebedrijfsomstandighedenzijnde
geënquêteerde bedrijven ingedeeld naar voortzettingskansen.
Bijna eenkwart vandebedrijvenheeft kleinevoortzettingskansen.Vanruimdehelft evenwel zijndekansenopvoortzetting
verhoudingsgewijs groot.
Vandeakkerbouw-enmelkveebedrijvenheeft ca.30%geringe
kansopvoortzetting.Dit blijkt ookveelvoor tekomenopbedrijvendiekleinerzijndan90sbe.Inhetnoordenvanhetland
ishet beeldmindergunstig daninhetwesten (zietabel8.2).

Tabel8.2 Percentagegeënquêteerdenmet bepaaldekenmerken,
ingedeeld naarvoortzettingskansen vanhetbedrijf
Kenmerken

Voortzettingskansen
groot matig klein totaal
n=243 n=112 n=120 n=475

Bedrijfstype:melkvee/akkerbouw
overige
Bedrijfsomvang:tot90sbe
vanaf90sbe
Leeftijd: jongerdan40jaar
40-50jaar
50jaare.o.met opv.
Gebieden:noorden
oosten
westen
zuiden
Landbouwdagonderwijs
Contact landbouwvoorlichting
Lid landbouworganisatie
Redelijke ofgoedeverkaveling
Neveninkomsten: totaal
uitwerkman
uitwerkvrouw
Met lening
Voortzetting dooropvolgergewenst
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50
50
36
64
37
35
28
9
31
40
20
60
67
75
70
34
10
9
65
81

63
37
42
58
28
47
25
20
33
24
23
60
56
74
64
49
14
6
62
57

73
27
58
42
13
53
34
22
29
30
19
60
51
68
49
60
18
3
54
28

59
41
43
57
29
42
29
15
31
34
20
60
61
73
61
50
13
6
62
63

Vanbedrijvenmet grotevoortzettingskansen isdeverkavelingveelalbeterdanopdiemet geringekansen.Menmaakt erook
duidelijkmeergebruikvandelandbouwvoorlichting. Belangrijke
verschillen zijnervoortsdoordat menopbedrijvenmetgrote
voortzettingskansen veelalgeenneveninkomstenheeft terwijldat
opdebedrijvenmet geringekansen juistveelmeerhet gevalis.
Blijkbaar zit eendeelvandezebedrijvenalineen overgangsfase
naareenanderhoofdberoep.Het geringeaantaldat leningenheeft
voordebedrijfsfinancieringwijst daareveneensop.
Zeeropmerkelijk zijndeverschillen tenaanzienvande
voortzettingsmogelijkheden dooreenopvolger.Opdebedrijvenmet
grotevoortzettingskansenwordt gewerkt aandeinstandhouding van
het bedrijf,ookopdelangeretermijn.Het isdevraag ofdit
voornemen bijdehuidigebeperkingennoguitvoerbaaris.
8.3 Opvolgingswensen
Bijdeontwikkeling vanhetbedrijfzaldebelangstelling
vandekinderenvoordevoortzetting eenbelangrijke stimulans
vormen.Omgekeerdkanhet ontwikkelenvanhet bedrijfdeovernemingskans endebelangstelling voorvoortzetting bevorderen.
Methet oogopdezeontwikkeling isdanookvanbelangdat
dehelft vandegeënquêteerdenwenstedat eenvandekinderenhetbedrijf zouvoortzetten.Circa eenderdevande geënquêteerden
vond voortzetting echter ongewenst.Voordeoverigebedrijfshoofden speeldedezevraagnogniet;zijhaddenofgeenkinderen,of
noggeenmeningoverdemogelijke enwenselijke voortzetting.
Bijdegeënquêteerden diekinderenhebbenouderdantien
jaar-intotaal58%-wasruim30%diezekerofzeer
waarschijnlijk eenopvolgermeende tehebben.Bijeenkwartvan
degeënquêteerdenwarenertwijfelsoverdeopvolging.Eenklein
aantal (4%)wist zekerdatergeenopvolging dooréénvandekinderenzouplaatsvinden (tabel8.2).
Opmerkelijk isdatvandeouderebedrijfshoofdeneenaantal
geenopvolger zalhebben, terwijlerbijdeselectievandegroep
welvanuit isgegaandat ereenopvolger zouzijn.Ditkomt onder
anderedoordat debetreffende zoonensomsbroerofneef inmiddelsvangedachten isveranderd enookdoordat deopvolgingniet
meergepaard zalgaanmethet uitoefenenvanhethoofdberoep van
boeroftuinderdooreenzoondie inmiddels elderswoontof
werkt.Op slechts tweederdevandebedrijvenvanouderebedrijfshoofdenwas tentijdevandeenquêtenog steedsopvolgingte
verwachten.Opeenkleinaantalbedrijven zalzekergeenopvolgingmeerplaatsvinden enbijdeanderen zalhetvandeomstandighedenafhangenoferuiteindelijk opgevolgd zalworden.
8.4 Toekomst vooropvolger
De opvattingenvandebedrijfshoofdenoverdetoekomst voor
eenopvolgerophunbedrijfkunnen insterkematebepalend zijn
voorhuneigenactiviteiten ophetbedrijf.
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Veelgeënquêteerden (62%)zien,afgezien vandefeitelijke
situatiemet betrekking totdeopvolging,mogelijkhedenvooreen
opvolger;22%zietgeenperspectief voordeopvolgeren15%twijfelthierover.Nadrukkelijk gaat hethierbijomdevoortzetting
alshoofdberoepsbedrijf.Het overnemendooreenvandekinderen
met niet-agrarlschhoofdberoep omdegebouwenalleenalswoning
tegebruiken blijft hierbuiten beschouwing.
Voorhet ontbrekenvanperspectief noemden 102geënquêteerdendevolgende redenen:
tekleinebedrijfsoppervlakte
57x;
slechtebedrijfsomstandigheden
25x;
slechteofgepachtegebouwen
14x;
onvoldoende financieelperspectief 13x.
Hetmerendeelvandegenen diewelvooruitzichten zagenvoor
deopvolgervonddathet bedrijfwelaanpassingenbehoefde.Voornamelijk betrofdit deuitbreiding vandeveestapelmetkoeienen
varkens.Voordemelkveehouderijmoestendaarbijookdegebouwen
aangepastworden.Eenaantalvond hetnoodzakelijk omeenligboxenstal tebouwen.Verder zouoptuinbouwbedrijvendemoderniseringvandeglasopstandennoodzakelijk zijn.Anderennoemdende
intensivering vandeteeltenomeengrotereproduktieomvangte
verkrijgen.Daarnaast vond eenaantaldeuitbreidingvandebedrijfsoppervlaktenoodzakelijk omopvolgingmogelijk temaken.
Tenslottedienden ookdeverkaveling enverdereuitrusting van
het bedrijf teworden verbeterd.
Degenoemdeaanpassingen sluitenveelalaanopdebestaande
bedrijfssituatie.Alsgevolgvandeinmiddels ingevoerdebeperkingenalsdesuperheffing endemestwetgeving zullendeaanpassingenniet ofvoorlopig niet uitgevoerd kunnenworden.Ookde
genoemdevergroting vandebedrijfsoppervlaktezaldoorhetniveauvandegrondprijzen nauwelijks terealiseren zijn.Hetvergroten doorhetbijpachtenvangrond zalevenzonauwelijksvoorkomen.
Eenkwart vandegeënquêteerden dacht tentijdevande
enquêtedathetbedrijf zonderaanpassingenvoortgezet zoukunnen
worden.
Degeënquêteerdenmet glastuinbouw,melkvee of intensieve
veehouderijzijnveelpositiever overdetoekomst dandeakkerbouwers.Vandelaatstgenoemden heeft bijvoorbeeld maardehelft
eenpositieveverwachting voordeopvolgers.Inhetnoordenvan
het land ismenveelalnegatiever overdevooruitzichten danin
hetwesten vanhet land.
De twijfelsenonzekerheden overdeopvolging opdekleine
bedrijvenwordenmedeveroorzaakt doordeopleiding enwerkkring
vandezoonsofdochters.Zo iseendeelvandezoonsdieals
opvolgerwordengenoemd nog schoolgaand.Bijnaeenderdewerkt
echter reedsbuitenhet bedrijf,merendeels inloondienst buiten
de landbouw. Slechts40%vandeopvolgerswerkt alophetouderlijkbedrijf.
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Tabel8.3 Procentuele verdeling vandegeënquêteerden naarde
vermoedelijkeopvolgingdoorkinderenvan10jaaren
ouderperleeftijdsgroep
Opvolglngssituatie

Leeftijd
jongerdan 40-50
40jaar
jaar

Geenkinderenvan10jaar
ofouder
Welkinderenvan 10jaar
ofouder:
- geenopvolging
- twijfeloveropvolging
-welopvolging
Totaal
Aantal

82

1
13
4
100
137

38

50jaaren totaal
oudermet
opvolger

8

42

6

4
24
30

5
31
26
100
202

22
64
100
136

100
475

Hunschoolopleiding biedt voorca.40%vandeopvolgers
mogelijkhedenbultende land-of tuinbouw.De omstandighedenop
dearbeidsmarkt zullenmedebepalen ofereenpassendewerkklng
kanworden gevonden.Zozijnerenkeleopvolgerswerkloos.Ook
bijdekinderen dienietmeer tothet gezinbehorenendiewerklooszijngeworden,blijkt enigebelangstelling voorhetouderlijkbedrijf.

8.5 Rolvandeoverheid
Ervaringen
Indeafgelopen jarenheeft deoverheid opverschillende
wijzendirecte steunverleend aandeontwikkeling vanbedrijven.
Hetmerendeelvandeoverheidsactiviteiten opditgebiedkreeg
zijnuitwerking inderegelingenvanhetOntwikkelings-enSaneringsfondsvoordeLandbouw.Hetmeest bekend enbenutdaarbijis
derentesubsidieregeling voordebedrijvenmet ontwikkelingsmogelijkheden.Vandevoorheenkleinebedrijvenheeft indeperiode
1972-1985eenaanzienlijk aantaleenberoepgedaanopdezeregeling (HiddinkenWijnen, 1987).Vandegeënquêteerden inditonderzoekhad 2%rentesubsidie ontvangen.Eengroot aantalNederlandsebedrijvenheeft gebruikgemaakt vandetankmelk-regeling
om steun teverkrijgen bijhetaanschaffenvaneendiepkoeltank.
Vandegeënquêteerdemelkveebedrijvenhadbijnadehelfteentank
met overheidssteun aangeschaft.Vandegeënquêteerdemelkveebe65

drijvenhadvoortseenkwartoverheidssteun ontvangeninhetkadervanderegelingvoorkleinemelkveehouders.Enkeleveehouders
haddenvannogandereregelingengebruikgemaakt.
Vananderesteunmaatregelen bijinvesteringenhadmenop
kleinebedrijveneveneensgebruikgemaakt.Ditbetrofondermeer
debijdrageaanzogenaamdeparticuliere cultuurtechnischewerken,
waarvoor 17%vandegeënquêteerden eenbijdragehadontvangen.
Verderkomenergeënquêteerden voordiesteunhebbenontvangen
voor samenwerking (4%),kavelruil (3%)ofenanderealgemene
regelingen(6%).
Opmerkelijkisdatslechtsweiniggeënquêteerden eenberoep
hebbengedaanopderegelingentenbehoevevandetuinbouw.
Vanallegeënquêteerdenhad30%ooitgeïnformeerd naareen
overheidsregeling.Dehelftvanhenhadnadieneenaanvraagingediend.Vanintotaal8%werd deaanvraagafgewezen.Meestalvoldeedmennietaandevoorwaarden,bijvoorbeeld doordathetbedrijf nogtegrootwas,tezeergemengd,ofteklein.Somsvoldeeddeaanvraagnietaandecriteria.Eenaantalaanvragenwas
telaatingediend.
-

Behoefteaanbeleid

Het overgrotedeel (83%)vandegeënquêteerdenvindtdatde
overheid detaakheeft zoveelmogelijk land-entuinbouwbedrijventelatenvoortbestaan.Eentiendevandegeëquêteerdenziet
hiervoorgeentaakbijdeoverheid en7%twijfelthierover.

Tabel8.4 Procentueleverdelingvandegeënquêteerdenperleeftijdsgroepnaarhunmeningovermaatregelenomzoveel
mogelijk bedrijven instand tehouden
Voorgestelde
maatregelen

Leeftijd
jongerdan 40-50
40jaar
jaar

Geenofnietnodig
Minderbeperkingen
Lagere lasten
Betereprijzen
Steunoverneming
Beperking vergroting
Overigewaaronder
directesteun
Totaal
Aantal

66

21

28

50jaaren totaal
oudermet
opvolger
20

24

4
30
4
7
8

5
22
7
5
9

4
14
3
13
20

4
22
5
8
12

26

24

26

25

100
137

100
202

100
136

100
475

Bijdevoorgesteldemaatregelen noemtmenvoornamelijkverbeteringvandevoorwaardenomdebedrijvenvoort tezetten.Ruim
eenvijfdevindt eenverlichting vandelastendiedeoverheid
oplegt,gewenst.Daarnaast noemtmenverbetering vandeprijzen
(5%),minder beperkendemaatregelen (4%)envergemakkelijkingvan
debedrijfsoverneming(8%).
Deoverigegeënquêteerdenwensenvooral specifiekemaatregelenvoordekleinebedrijven.Dit betreft danonderanderede
investeringssteun voordekleineofbeginnende boerenentuinders.Maarookishetbeperkenvandevergroting doorreedsgrote
bedrijvennodig.
Vande jongerebedrijfshoofdenwensenermeeralgemenemaatregelen,zoalsverlichting vandelasten.Vandeouderennoemt
eengroteraantalspecifiekemaatregelen zoalsbeperkingvande
vergroting ensteunbijdeoverneming.Opdeallerkleinstebedrijvenwijkt debehoefte enhet patroonvandevoorgestelde
maatregelen nauwelijksafvandat opdeietsminderkleinebedrijven.
Vandebedrijfshoofdenmet een tuinbouw-ofgemengd bedrijf
vinden erminderdatmaatregelen gewenst zijn.Bijhengaathet
voortsvooral omdeverlaging vandekostenenhetbevorderenvan
deoverneming.Laatstgenoemde maatregelwordt eveneensdoorde
akkerbouwers naarvorengebracht.Deveehoudersdaarentegenzien
veelalmeer indirectemaatregelen zoalsdeverbetering vande
prijzen,maarookindebeperkingvandeverderevergrotingvan
bedrijven.Blijkbaar isvoorhendevergroting tespectaculair
geweest.
8.6 Conclusies
-

Op ruimdehelft vandebedrijvenondervindtmen belemmeringenbijdevoortzetting vanhetbedrijf oplangeretermijn.
Daartegenover noemtmenopbijnadehelftvandebedrijven
echterooksterkekantenvanhetbedrijf.
Dehelftvandegeënquêteerden vindthet gewenst dat eenvan
hunkinderenhet bedrijf zalvoortzetten.Eenderdeziet
daarnietsin.Vooruitzichten vooreenopvolgerachttemen
zelfsop60%vandebedrijven aanwezig.Eendeelvande
bedrijvenmoet daarvoorwordenaangepast.Eenvijfdevande
geënquêteerden ziet geenmogelijkhedenvooreeneventuele
opvolger.Bijdeouderebedrijfshoofdeniseendeelvande
opvolgerswerkzaam buitenhet bedrijf,anderenwerkenal
thuis ofzijnnog schoolgaand.
Opdeonderzochte bedrijvenheeftmenindeafgelopen jaren
met uitzondering vanenkele specifieke regelingenweiniggebruikgemaaktvanoverheidsregelingen.Voordevoortzetting
vaneenzogroot mogelijk aantal landbouwbedrijvenvindthet
overgrotedeelvandegeënquêteerden hulpvandeoverheid
nodig.Menwenst naast algemenemaatregelenalskostenverlaging ookmaatregelen direct gericht opdeverbetering
vandepositievandekleine bedrijven.
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9. Slotbeschouwing
9.1 Inleiding
Hetonderzoek isgerichtophetverkrijgenvaninzicht inde
problemenenperspectievenvankleinehoofdberoepsbedrijven.In
beleidskringen leefdedegedachteomdelevenskansenvandebedrijven teverbeteren.Hetingesteldeonderzoek isbeperktgebleven totdekleinehoofdberoepsbedrijvenwaaropgeziendeleeftijd
vanhetbedrijfshoofdofdeaanwezigheid vaneenopvolgermet
behoefteaancontinu'iteit isverondersteld.Debedrijvenmoesten
in1982kleiner zijndan120sbe.Decategoriewaaroverinformatiewerdverkregenomvat landelijkcirca18.000bedrijven.Andere
categorieënkleinebedrijvenzoalsdievandepersonenmeteen
niet-agrarischhoofdberoep (23.000),vanrustendeboerenentuinders (13.000)envanouderenzonderopvolger (22.000)bleven
buitenbeschouwing.Naarmagwordenaangenomen isdesituatieop
deonderzochtebedrijvennietrepresentatiefvoordeandere
genoemdegroepenvanbedrijven.Debedrijvenindiegroepenzijn
veelalkleiner endeinkomensopbouwvandebetrokkenen isanders.
Naardeoudereboerenentuindersmeteenkleinbedrijf isenkele
jarengeledeneenspeciaalonderzoek ingesteld (Spierings,1981).
Daaruit bleekdatdeomstandigheden binnendezecategoriesterk
uiteenlopen.Eendeelvandepopulatie dieinhetgereed gekomen
onderzoek isopgenomenmaakteookdeeluitvaneeneerderingesteldonderzoeknaardemiddenbedrijvenmetcontinu'iteitsbehoefte
indemelkveehouderij(vanDriel, 1984).
Deonderzochte categorievormt tenopzichtevananderecategorie'énbedrijvengeenstrakafgebakendegroep.Degehanteerde
criteria,alsdebovengrensvan120sbein1982endeaanwezigheidvaneenbedrijfsopvolger,hebbenslechtseenbetrekkelijke
waarde.Inhet jaarwaarindeenquêteplaatsvondwasreedseen
deelvandebedrijvenvergroot totbovengenoemdebovengrens.Met
nameindetuinbouwenindeintensieveveehouderijkandeproduktieomvang inkorte tijd sterkgewijzigdwordendooreenverandering inhet teeltplanenindebezettingvandehokken.Voorts
moetnogwordenopgemerkt datdeinventarisatiesbijdelandbouwtellingniet inalleopzichteneenvolledigbeeld gevenvan
heteconomischgebeurenvandebedrijven.Opdebedrijvenuitgevoerdeactiviteitenalshetmakenvankaas,het trekkenvanbolbloemenofwitlofbleventotvoorkortbuitenbeschouwingbijde
bepaling vandebedrijfsomvang.
Devoorwaardedatereenbedrijfsopvolgermoestzijn,bleek
tentijdevandeenquêteopeendeelvandebedrijvennietmeer
vervuld.Opkleinebedrijvenmet somsbuitenhetbedrijfwerkzame
opvolgersishetopvolgenminderzekerdanopgrotebedrijven.
Hetnietmeeraanwezig zijnvandeopvolgerheeftopeendeelvan
debedrijvendeuitkomstenbe'invloed.
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Tenslotte ishetgewenst eroptewijzendat informatieover
bijvoorbeeld devoortzettingsmogelijkhedenvoorhet bedrijf
steedsontleend isaanhet zittende bedrijfshoofd.Deopvattingen
vandeopvolgerendevoorwaardenwaaronder opgevolgd zalworden,
zullenopdeuiteindelijkevoortzetting vandoorslaggevende invloed zijn.
Het onderzoekheeft alleenbetrekking opbedrijvendiein
1982totdeomschreven categoriebehoorden.Voordebedrijvendie
indaaropvolgende jarenalsgevolgvanbijvoorbeeld overheidsmaatregelen verkleind zijngeldendeuitkomstenniet.
Inhet hiernavolgende zal,netalsinhetonderzoek,de
beperkte geselecteerde categorie jongereboerenentuindersen
ouderenmet opvolger centraalstaan.Daarbijkomendevolgende
vragenaandeorde:
Blijft ereenaanzienlijke categoriekleinebedrijvenvan
ondernemersdiedeland-of tuinbouwalshoofdberoep
(blijven)uitoefenenenzo jawaarom?
Welke functievervullen dezekleinebedrijven?
Vormendezekleine bedrijvenuitoogpunt vanbeleid een
apartegroep?

9.2 Blijvenerkleinehoofdberoepsbedrijvenenzojawaarom?
Alsgevolgvandetechnischeeneconomischeontwikkelingin
desamenleving isdeminimum-omvang vaneen land-of tuinbouwbedrijfdatduurzaameeninkomensbasisvormt vooreengezin
geleidelijk aanvergroot.Ditwordt geïllustreerd doordeverschuivingvandesbe-grensdiehetLEIhanteert voorhetonderscheid tussenkleineengrotebedrijven;in197098sbeenin
1986158sbe.Eenvoldoende beloningvande ingezetteproduktiemiddelenomhetbedrijf opdelangeduur instand tehouden,
laat staaneenparitairebeloningwasopbedrijvenbenedendeze
grensveelalnietmeermogelijk.Ondanksdegestage vermindering
vanhet aantalkleinehoofdberoepsbedrijven komenerooknogveel
bedrijvenvoormeteenomvangdieaanzienlijk onderditniveau
ligt.Gelet opdeontwikkelingen indesamenleving,waarbijvoor
demeestemensen eentoenemend besteedbaar inkomen beschikbaar
kwam terwijldebenodigde inspanning minderwerd, zoumenkunnen
veronderstellen datveelkleinebedrijvenwordenopgeheven.Inde
praktijk gebeurt datmeestalechter pasalservoordezittende
ondernemergeenopvolgermeer tevinden is,bijvoorbeeld opgrond
vandefinanciële situatie.Er zijnblijkbaarnoganderefactoren
aan tegevendiebijdragen tothet voortbestaanvandekleine
hoofdberoepsbedrijven.Menspreekt hierbijookwelvanoverlevingsstrategieën (Somers,1987).Vooreenaantalvandeuithet
onderzoek naarvorengekomen factoren zalwordennagegaanin
hoeverrehiervan indekomende jareneenpositievedanweleen
negatieve invloed ophetvoortbestaan endeontwikkelingvande
kleine bedrijvenmagworden verwacht.
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De sobereleefwijze
Indeland-entuinbouwinhetalgemeenenookopdekleine
bedrijvenismengewend ommeteensomskleininkomengenoegente
nemen.Menpasterveelaldeuitgaven,aandebeschikbare inkomstenaan.Verderheeftmenopdebedrijvenveelalmeermogelijkhedenomeigenproduktenindehuishouding tegebruikendanin
bijvoorbeeld overeenkomstigeinkomensgroepen indestad.Degeringebehoeftewordt somsookbepaald doorhetfeitdathetbedrijfshoofd ongehuwd is.Hierbijzoumogelijkeenrolkunnenspelendatdefinanciëlemogelijkhedenomdesomsverouderdewoningenaantepassenbeperktzijn.Ditheeft totgevolgdatmensoms
slechtszeergeleidelijk hetwooncomfortkanaanpassen.Overigens
zalmenbijhetmoderniserenvandewoningeneenberoepkunnen
doenopdegemeentelijkeregelingenvoordeaanpassing vanhet
wooncomfort.Hetonderzoekwaserevenwelnietopgerichtomna
tegaanofdefinanciële situatiedehuwelijkskansenbeïnvloedde.
Het isookdenkbaardat sommigenvanhengeenbehoeftehebbenaan
bedrijfsexpansieomdat zeongehuwd zijn.
Tenaanzienvandeinkomenssituatiemoetwordenopgemerkt
dathetfiscaleinkomenvanhetgezin-gemiddeld circa25.000
gulden-eenteongunstig beeld geeftvandebestedingsmogelijkheden.Veelalzalditbedraghetresultaat zijnvanhet inminderingbrengenvanaftrekposten,alsdeaftrekvoordemeewerkendeechtgenote,dereservering voordeoudedagsvoorzieningen
zelfstandigenaftrek.Indekomende jarenzalde inkomenspositie
vandekleinebedrijvenvermoedelijk eerder slechterdanbeter
wordendoordedalingvandeopbrengstprijzenalsgevolgvande
overvoeringvandeafzetmarkten.
Hetaanvaardenhiervanzalechtergemakkelijkerplaatsvinden
alsookopdegroterebedrijveneeninkomensoffergebrachtmoet
wordenenerinhetalgemeeneenmindersterke toenemingvanhet
inkomenbuitendelandbouwplaatsvindt.Degewenste leefwijze
brengtookmet zichmeedateendeelvandebedrijfshoofdenniet
tenkostevangroteoffersstreeftnaarhetverkrijgenvaneen
aanmerkelijk groterbedrijf.Sommigenwensenderisico'sdieaan
deafzet inbepaalde sectorenverbondenzijnniet telopen.Vaak
ismennietvertrouwd metbepaaldevormenvanafzet.Daarnaast
zijnerookdiehetgebruikvancredietenvoordebedrijfsfinanciering tothetuiterstewillenbeperken.Zijstreveneengeleidelijkeontwikkelingvanhetbedrijfna.
Hetachterwege latenvanvoorzieningen indepersoonlijke sfeer
Voorveelbedrijfshoofdenheeftdeversterkingvandefinanciëlepositievoorrangophet treffenvanspecifiekevoorzieningenvoorrisico's indepersoonlijke sfeerenvoordeoudedag.
Uithet inkomenzullenveelalmaargeringevoorzieningenkunnen
wordengetroffen.Hetbedrijf vormtvoorveleneenspaarpotdie
ingevalvannoodofbijhetouderwordenmoetwordenaangespro70

ken.Dezeonttrekkingkantenkostegaanvandecontinuïteitvan
hetbedrijfbijhetbeëindigenvanhetberoep.Bijdeopvolging
kanmenhetbedrijf nietvooreengebruikersprijsoverdragenen
eengrootbedragvanvrijkomendemiddelengaanbenuttenvoorlevensonderhoud alsmendeopvolgereenbestaanwilgeven.Overigenskanhetberoepopdemiddelenuithetbedrijfvoornoodbeperktblijvenalsmengebruikmaaktvanalgemeneregelingenzoals
hetziekenfonds,deAAWenmogelijk binnenkortdeInkomensvoorzieningvoorOudereZelfstandigen (IOZ). Inuiterstegevallenzou
meneenberoepopdeRZkunnendoenomindekostenvoorlevensonderhoud tevoorzien.
Aanvullend inkomen
Hetverwervenvanaanvullend inkomenvindtopallerleimanierenplaats.Vanwegedegeringemogelijkhedenvoorweiniggeschooldenenrelatiefouderenaccepteertmenallerleivormenvan
dienstverlening enwerk.Demogelijkhedenhiertoezulleninde
komende jarennauwelijksveranderen.Vermoedelijk neemt-zelfs
intoeristischaantrekkelijkegebieden-debehoefteaanrecreatievevoorzieningenopland-entuinbouwbedrijvennogtoe.Ineen
toenemend aantalgevallenmagwordenverwachtdatdeechtgenote
haareerderewerkkring tijdelijkofinbeperktevormzalwillen
handhaven.
Verwachtmagwordendatdatdeconsumentensteedssterkerde
nadrukzullengaanleggenopdekwaliteit (inhunperceptie)van
deprodukten.Zijzijnveelalookbereid daarvooreenhogere
prijs tebetalen.Bijbepaalde typenproduktzalhetkleinebedrijfbeterinstaatzijnaandebehoeftevankwaliteitsprodukten
tevoldoen.Ditkanbijvoorbeeld hetgevalzijnbijdezogenaamde
natuurlijkeproduktiewijzen.Menkandaarbijdenkenaanboerderijprodukten,scharreldieren enbiologisch-dynamischeprodukten.
Opdezewijzekanmeteenrelatiefkleineproduktieomvangeen
hoger inkomengehaaldworden.
Externe ontwikkelingen
Bijdeontwikkeling enhet voortbestaanvanbedrijvenstaan
deopvattingenvanhetbedrijfshoofd endegezinsledenweliswaar
centraal,tochkunnenookeenaantalexterneomstandighedenop
ditprocesvangrote invloed zijn.Zozullendekostenvande
dienstverlening doortoeleverendeenverwerkendebedrijvenvoor
kleinebedrijvenrelatief hoog zijn.Menmisterdekwantumkortingenen-toeslagen.Degroterebedrijvenkrijgendaarentegen
lageretarieven.
Dezeontwikkeling dwingtdekleineboerenentuindersom
zelfzoveelmogelijk indedienstverlening tevoorzien.Mengaat
zoveelmenkanzelfdoen.Inditverbandkankennisopbijvoorbeeld ambachtelijk gebiedvangrootbelangzijn.Hetcursusonderwijskanhiertoeeenbijdrage leveren.Eenaantal jongerebe71

drijfshoofdenheeftopditgebied echteralscholingenervaring
opgedaan.
Nogonduidelijk isinhoeverredenieuwetechnischeontwikkelingenzoalsdeautomatisering leidentoteenongunstigerkostenniveauvoordekleinebedrijveninvergelijking totdegrotere.
Ookhetoverheidsbeleid isvaninvloed opdeontwikkeling
vandekleinebedrijven.Eerderbegunstigdedeoverheidde
bedrijvenmetgroteinvesteringsplannen doorhetverstrekkenvan
rentesubsidie.Bijhetverwervenvanbijvoorbeeld grondbevinden
zichdezebedrijvennuineengunstiger positiedandekleine.
Eendeelvandekleinebedrijvenhadeveneenseenberoepgedaan
opregelingenvandeoverheid.Deondernemersofhunbedrijven
voldeden somsnietaandevoorwaarden.Somswerdenplannenbelemmerd doorhetnognietaangepast zijnvaneenslechteverkaveling.
Inmiddelszijndemogelijkhedentotuitbreiding indeveehouderijdooroverheidsmaatregelen drastischbeperkt.Vooralde
kortingbijdesuperheffingkomtvermoedelijk zeerhardaanvoor
debedrijvendieopbetereomstandighedengewachthebbenomhun
bedrijfsvoeringtemoderniseren.Binnendebedrijfsvoeringzal
mendebeperkingmindergoedopkunnenvangendanopdegrotere
bedrijven.Deoverschottenindemarktordeningssectormakenook
indeakkerbouwuitbreidingmoeilijk.
Voordeuitbreidingvandeintensieveveehouderijzijnvoor
debedrijvenmetveelalweiniggrond doordeMestwetgevingonneembaredrempelsopgeworpen.Daarbijkunnendekostenvoorde
bouwvaneenmestopslagonevenredig hoogoplopenenkunnendeze
zoalseerderindemelkveehouderijbijdeovergangophettankmelken,leidentothetafstotenvandeveestapel.
Dekleineland-entuinbouwbedrijvenzullenintoenemende
matemoetengaanvoldoenaandeeisendievanuit ruimtelijke
ordening,milieu,natuurenlandschapaandebedrijfsinrichting
enbedrijfsvoeringwordengesteld.Beperkingendiewordengelegd,
kunnenhetmeestdoelmatigegebruikvangrondengebouwenverhinderen,ofgepaard gaanmethogekosten.Inditverbandmoetwordengewezenophetnietkunnenintensiverenvanhet grondgebruik
ingebiedenmettehogewaterstanden,ophetbeperkenvande
grondwateronttrekkingwaardoordemogelijkhedentotberegening
verminderdworden,maarookophetachterwege latenvaninfrastructurelevoorzieningenwaardoor dezoetwatervoorziening inde
opengrondstuinbouwnietopgangkankomen.Vooralopkleine
bedrijvenkanhetachterwege blijvenvandeaanpassingsmogelijkhedenfunestzijnvoordeverdereontwikkeling.
Totslotmoetnogwordengewezenopdebeperkingendiehet
ruimtelijk ordeningsbeleid plaatselijk voor tekleinebedrijven
kanveroorzaken.Zozijnerinsommigegebiedenbeperkingenopde
bouwvanglasopstanden,ismenveelalverplichtbijnieuwvestigingaanbepaaldeminimum-afmetingentevoldoenenzijnerbeperkingenophetaantrekkenvaneentweede takzoalshetbiedenvan
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kampeergelegenheid. Het komt somsopdedurfvandeondernemer
aanofhijerinslaagt deregeling tebe'invloedenofvrijstellingsntogelijkhedenteverkrijgen.
Aanvaardingvanhetkleinebedrijf
Uithet onderzoekblijkt datdeboerenentuindersmetkleinebedrijvenzichniet inalleopzichtengelijkwaardigvoelenaan
huncollega'smet groterebedrijven.Dit isondermeerinde
organisaties het geval;ouderenhebbenermeerproblemenmeedan
jongeren.
Eennegatievebeeldvorming inenbuitendelandbouwoverde
levenskansen vankleinebedrijvenkaneenfactorzijndiehet
vertrouwenvandebetreffende boerenentuinderskanaantasten.
Zijverwachtendat ervoorhengeenmogelijkheden zijnomvan
regelingen gebruik temaken.Somsblijkt ookdeplaatselijke
overheidmindergeneigd omaanhunverzoekengehoortegeven.
Het aanvaardworden indegemeenschapkanertoebijdragen
dat bedrijfshoofden,gezinsleden enookdemogelijke opvolgers
minder problemenondervinden bijhet contactmetanderepersonen
enbijvoorbeeld ookgemakkelijkereenlevenspartner zullenkunnen
vinden.Deopvolgingskansen kunnenhierdoorwordenvergroot.
Overigenszijndeproblemenvandeoverneming alsgevolgvanbijvoorbeeld desuperheffing indemelkveehouderijsterk toegenomen.

9.3 De functievandekleine bedrijven
Eenaanzienlijk aantalmet beperkt produktieaandeel
Landelijkvormendeonderzochtekleine hoofdberoepsbedrijven
diegeziendeleeftijd vanhetbedrijfshoofd endeaanwezigheid
vaneenopvolger continulteitsbehoeftehebben,ongeveereenzesde
vandeland-entuinbouwbedrijven.Deze 18.000bedrijvenbieden
eensomsgeringemaar tamelijk zekerebestaansbron.Voordebedrijfshoofdenenhungezinvormthet bedrijfveelalookeenvermogenszekerheid diedoorweinig anderebeleggingsvormen zalworden geëvenaard.
Aande land-entuinbouwproduktie dragendegenoemdebedrijvenslechts8%bij.Menheeft ongeveer 11%vandegrond ingebruik.Hunbijdrageaandeoverschotten vansommige produkten
moet dusniet overschat worden.Hetwegvallenvanhunproduktie
zalmaarweinigbijdragentothetverminderenvandeoverschotten.
Degeringere intensiteit vanhet grondgebruik endeveelal
wat lagereopbrengsten leidenzelfs tot een lagereproduktiedan
wanneer debetreffendegrond doorgroterebedrijven zouworden
benut.Opdiemanierhebbendekleinebedrijveneengunstige
invloed opdeoverschotssituatie.
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Nieuwe ontwikkelingen
Indeafgelopendecenniavormden dekleine bedrijvendebakermatwaaruit eendeelvandehuidige groteregezinsbedrijven
isontstaan.Beperkingen alsgevolgvandebedrijfsoppervlakte
werdendoorsommige bedrijvengecompenseerd dooreenvoortdurend
zoekennaarnieuweprodukten ennieuweproduktiemethoden.Een
deelvanonderzochte bedrijvenvervult danookeen specifieke
produktiefunctie,bijvoorbeeld indefokkerij.
Mogelijk datnogmeerkleinebedrijven eenrolkunnenspelen
bijdevoortbrengingvanalternatieveproduktenenbijderecreatieve dienstverlening.
Dekleinebedrijvenhebbeneengunstige invloed opdeverscheidenheid aanlandschappelijkevormen.Doordekleinschaligheid isbovendieneendichtere bewoningvanhet plattelandgebleven.Er isdaardoor plaatselijk eengroter draagvermogen voorde
voorzieningen ophet platteland.Ookdegenenmetgroterebedrijvenhebbendaardoor somseenleefbaardere omgevingbehouden.De
kleine bedrijvenvormensomseensoort buffer indearbeidsmarkt.
Intijden vanminderwerkgelegenheid valtmenterugophetbedrijf enismenniet geheelafhankelijk vansocialeuitkeringen.
Men doet opdeonderzochtekleinebedrijvennauwelijkseenberoep
opdeoverheid.Intijdenvan schaarste aanarbeidskrachtenkan
menopdekleinebedrijvenwelarbeid vrijmakendieinandere
sectorenkanworden ingezet.

9.4 Vormendekleinebedrijven eenaparte groepvoorhetbeleid?
Aankleinebedrijvenwordt opdiversewijzenextraaandacht
besteed.Indeafgelopen jarenzijn Inverschillende delenvan
het land extra inspanningen indevoorlichting tenbehoevevan
kleinebedrijvenverricht.InGelderland iseenspeciaalproject
indegemeentenApeldoorn enVordenuitgevoerd. InNoord-Brabant
enZeelandheeft deNoord-Brabantse ChristenlijkeBoerenbond
(NCB)ineengroot aantaldelenvanhetwerkgebied viadesociaal-economisch voorlichters contact gezocht metdekleinebedrijven.ZowelinGelderland alsinhetNCB-gebied betrofhet
ongevraagdevoorlichting. Inhet zuidwestelijkzeekleigebied is
eveneens eenactiegevoerd omkleine akkerbouwers teinformeren
overdemogelijkhedentotverdereontwikkelingvanhunbedrijf.
In1986stondendepositieendeontwikkelingsmogelijkhedenvan
kleinebedrijven centraalopdebijscholingsdagenvandesociaaleconomischevoorlichting. Steedsbleekdevraagwelkegroepmoet
metwelkeboodschapwordenbenaderd? Inhet beleid isindeafgelopen jarenspecialeaandacht gegevenaandekleinemelkveehouders.Verderkanwordenopgemerkt dat dekleinemelkveebedrijven
germateontzienzijnbijdeeerstekorting inverbandmetdesuperheffing.
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Het ingesteldeonderzoek biedteenaantalaanknopingspunten
voorhetbeleidmetbetrekking totdeonderzochtekleinebedrijven.Ditbetreft dusalleendehoofdberoepsbedrijvenmetminder
dan120sbeeneenbedrijfshoofd jongerdan50jaarofoudermet
eenopvolger.Beziennaardetentijdevandeenquêteverwachte
continu'iteitsbehoefteopietslangeretermijnkaneenindeling
wordengemaakt indriegroepen:
bedrijvenwaarvandevoortzettingskansenverhoudingsgewijs
groot zijn;landelijk circa9200bedrijven;
bedrijvenwaarvandevoortzettingskansen vooralbepaald
zullenwordendoordekomendeontwikkelingen,momenteelzijn
dezealsmatigaantemerken;landelijk4200bedrijven;
bedrijvenmetgeringevoortzettingskansen;4500bedrijven.
Bijdeze indeling isgeletophet samenspelvanambitiesen
plannenvanhetbedrijfshoofdenopdemogelijkheden,geziende
bedrijfsomstandigheden,omhetbedrijfalshoofdberoepsbedrijf
noggeruime tijdvoortezetten.
Voordeeerstetweegroepenzouhetbeleid zichkunnenrichtenophetwegnemenvanknelpuntendiedeverdere ontwikkeling
beperken.Hetgaathierbijvooreenbelangrijk deelomnogbetrekkelijk jongeondernemers.
Deactiviteitenzoudenondermeerbetrekkingdienentehebben
opdevorming enscholingvandebedrijfshoofdeneneventueelhun
vrouwen.Het relatief lageonderwijsniveaumaakthetnodigdebasis teleggenvooreengoede informatieoverdracht indetoekomst.
Deaandacht zouvoortsgerichtkunnenwordenopnieuweactiviteitendieophetbedrijfkunnenwordenondernomen.Vanbelang
kandaarbijzijnhetineigenbeheeruitvoerenvanwerkzaamheden
diementotvoorkortanderenlietverrichten.Ditkanbetrekking
hebbenopambachtelijkebezigheden,maarookophetzelfbijhoudenvandeboekhouding.Demogelijkhedeninderecreatieve
dienstverleningkunnenvoor sommigeneveneensvanbelangzijn.
Geziendeknelpuntendiedehuidige overheidsmaatregelen
voordezebedrijven teweeghebbengebracht zoukunnenworden
nagegaanopwelkewijzedenadelenbeperktofwelontwekenkunnen
worden.
Tnhetalgemeen zullenveelkleinebedrijvenbehoeftehebben
aanaanpassingvandeproduktieomstandigheden. Sommigebeperkingen,dieuitgavenverhogend werkenofdeproduktieaanbanden
leggen,werkenveelharderdooropdelevenskrachtvandekleine
bedrijvendanvandegrotere.Verbetering vanverkaveling,ontwatering enwatervoorziening kunnenhierbijvanbelangzijn.
Voortsware teoverwegenomdekleinebedrijvendievoorzichtighunexpansiepadhebbengevolgd teontzienbijhetopleggenvankortingenenzomogelijk bijvoorrangproduktiemogelijkheden toetewijzen.Tndeplaatselijke gemeenschap zouvoorts
meeraandacht aandesituatie vandekleinebedrijvengegeven
kunnenworden.Ditzoudespanningdieerplaatselijk somstussen
grotereenkleineboerenbestaatkunnenverminderen.
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Voordegroepdievoortzetting vanhetbedrijf overeenwat
langere termijnnietmogelijk ofwenselijkacht,zouhetbeleid
zichbeterkunnenrichtenopdeovergangnaarbijvoorbeeld een
anderberoepofopdebedrijfsbeëindigingoptermijn.Eenbelangrijkdeelvandezebedrijven ontvangt alneveninkomsten.
Voorlichting zougegevenkunnenworden omhetbedrijfzodanig aantepassendat elderswerkenmogelijk is.Somskandit
gepaard gaanmet ingrijpendeveranderingen indebedrijfsvoering.
Inhet algemeen ishet gewenst dat deboerenentuinders evenals
anderengebruikmakenvanoverheidsvoorzieningen dieookvoorhen
beschikbaar zijn.Hetkenniskunnennemenvandezemogelijkheden
isdaarvoorachter eenprimairevoorwaarde.Gerichte informatie
zouhieraan,gezienhet vaakingewikkeldekarakter vanderegelgeving, eenbelangrijke bijdragekunnen leveren.
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Bijlagen

Bijlage Gebieden van onderzoek
Gebied
Noordpolder (G)
Pekela's (G)
Leeuwarderadeel (F)
Oude Jokse
Mid. Opsterland
Oostenneer
Smilde (D)
Emmen
Weerselo-Dulder (0)
Rossum-Oost
Dedemsvaart-Noord
Rouveen
Salland-West
Hengelo-Zelhem (G)
Lieve1de
Groesbeek
Voorst
Putten
Groenraven (Utr.)
De Gouw (N.H.)
Wijkenneer
Amsteiland
Aalsmeer
IJsselmonde (Z.H.)
Haaglanden
Walcheren (Z)
Auvergnepolder (N.Br.)
Nieuw Vossemeer
De Hilver
Reek
Alphen-Riel
St. Oedenrode
Rijnbeek (L)
Beesel-Swalmen
Land vanThorn
Bufferzone Zuid-Limburg
Totaal

Aantal ha

Aantal bedrijven

Steekproef-bedrijven

2.222
3.942
9.795

137
162
155
193
253
66
207
591
148
76
71
356
424
667
77
168
688
511
251
448
29
175
333
599
1.466
771
44
61
576
33
248
454
33
167
332
645

6
12
5
2
6
5
19
35
5
1
3
39
22
26
2
9
47
38
6
32
2
10
9
40
35
58
3
4
13
2
9
17
1
8
17
52

154.448

11.615

600

5.868
4.557
3.688
5.290
6.224
1.2*6
4.924
15.722
1.721

970
895
4.379
6.187
6.421

949
1.749
8.183
3.688
2.266
5.451

683
2.424

509
4.663
10.410
12.314

673
1.316
6.754

543
3.287
3.972

543
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