
Heroriëntatiekompas AGRO

Weet waar uw kansen liggen

Oriëntatie op uw toekomst
Waarschijnlijk heeft u al jarenlang een agrarische

onderneming op dezelfde locatie, waar u heeft 

gebouwd aan uw bedrijf en het heeft ontwikkeld tot 

wat het nu is. En dan komt er een moment waarop 

er voor een andere richting gekozen moet worden, 

vanwege uw leeftijd of om andere redenen. In elk geval 

wilt u dat op de best mogelijke manier doen. Voor veel 

agrariërs is de verkoop van het bedrijf door de huidige 

marktomstandigheden en regelgeving niet meer 

vanzelfsprekend. Stallen komen leeg te staan en

er blijft geen geld over voor de sloop. Het zorgvuldig

opgebouwde pensioen blijft zo opgesloten in de

gebouwen en bedrijfswoning. Om dit te voorkomen is

het verstandig nu al stil te staan bij de mogelijkheden

die er wel zijn, waaronder herbestemming van uw

locatie.

Leegstand boerderijen stijgt explosief
In 2020 staat naar verwachting 25% van de boerderijen

leeg. Sommige bronnen verwachten zelfs dat maar 

liefst één op de drie boerderijen dan leeg staat. 

Dit betekent dat miljoenen vierkante meters aan 

landbouwgrond met schuren en stallen ongebruikt leeg 

zullen staan.

Oorzaken
De leegstand van agrarische bedrijfspanden wordt

veroorzaakt door interne en externe factoren.

Enkele van deze factoren zijn:

• de huidige slechte opbrengstprijzen;

• de algemene tendens van schaalvergroting;

• persoonlijke situatie, zoals leeftijd, gezondheid en 

toekomstverwachtingen.

Ook kunnen andere factoren ertoe leiden dat u nu in

actie moet komen. Denk bijvoorbeeld aan:

• de stoppersregeling Actieplan Ammoniak 

Veehouderij in 2020;

• de asbestsaneringsplicht in 2024;

• de Natuurbeschermingswet;

• de melkveefosfaatreferentie;

• wijzigingen in het bestemmingsplan;

• afname verkoopmogelijkheden agrarische 

onderneming.

Het is dan ook belangrijk u nu al te oriënteren op de

herbestemmingsopties voor uw onderneming.

Prognose stijging leegstaande agrarische bebouwing van 2012 tot 2030

8.6 
miljoen m² 

in 2030
3.7 

miljoen m² 
in 2012
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Herbestemmingsopties
Herbestemming wil niet zeggen dat u moet verhuizen.

Mogelijk wilt u, net als vele agrariërs met u, blijven

wonen waar u woont. Wij leggen graag enkele opties

aan u voor die u in overweging kunt nemen. Deze zijn

te verdelen over de vijf pijlers in onderstaand figuur.

Concrete voorbeelden van deze herbestemmingsopties

zijn: sloop, woonkavels, caravanstalling, recreatieboer-

derij, zorgboerderij, bedrijfsverzamelgebouw, opslag, 

landgoedontwikkeling, groothandel in akkerbouwpro-

ducten, groothandel in kunstmeststoffen, golfbanen en 

nog veel meer.

Weet waar uw kansen liggen
Wat zijn uw persoonlijke verwachtingen en

wensen? Er zijn meerdere factoren bepalend voor

de herbestemmingsopties van uw bedrijf. Hiervoor

moet u rekening houden met bestemmingsplannen,

bouwrechten en andere planologische belemmeringen.

Zo moeten de plannen van de gemeente bekeken

worden. En wat is uw financiële situatie? Wat zijn de

fiscale gevolgen? Zijn er subsidiemogelijkheden?

Om de juiste beslissingen te kunnen nemen, is het

belangrijk dat u op de hoogte bent van alle juridische,

fiscale en subsidiemogelijkheden en u zich laat

adviseren door specialisten die de haalbaarheid van de

plannen in samenhang kunnen beoordelen.

Advies op maat
Voor advies op maat kunt u contact opnemen met de

adviseurs van ABAB Accountants en Adviseurs. Zij

kunnen exact voor u uitzoeken wat herbestemming

u oplevert. Zo kunt u uw pijlen weer richten op de

toekomst.

Uw vastgoedadviseur van ABAB maakt een globale

eerste analyse van de locatie waarbij wordt gekeken

naar planologische (on)mogelijkheden. Tijdens een

persoonlijk gesprek bij u op locatie worden uw wensen

en verwachtingen vastgelegd. Zo krijgt u al snel inzicht

in de potentie die uw locatie heeft. Bovendien bieden

wij deze volledige dienstverlening tegen een vooraf

vastgesteld uurtarief. Doordat de adviseurs van ABAB

alle subsidiemogelijkheden en alle juridische en

fiscale kansen kennen, zijn er voor u geen verrassingen

achteraf. Neem contact op voor de mogelijkheden voor

een eerlijk en reëel advies om richting te geven aan uw

toekomst.

Wilt u weten wat uw herbestemmingsopties zijn? Neem contact op met de 
adviseur in uw regio.

Regio Oost: Neem contact op met Marieke van de Sande, jurist vastgoedadvies, ruimtelijke ordening en milieu bij 

ABAB Accountants en Adviseurs via 013 464 72 69 of per e-mail marieke.vd.sande@abab.nl.

Regio West: Neem contact op met Jan Lauwerijssen, senior vastgoedadviseur bij ABAB Accountants en Adviseurs 

via 013 464 72 64 of per e-mail jan.lauwerijssen@abab.nl.

Meer informatie 

Ga naar abab.nl
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