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1. ACHTERGROND
De fam. Straver exploiteert een melkveebedrijf gelegen in het Landsmeerderveld in de gemeente
Landsmeer. De veestapel bestaat op dit moment uit 200 stuks rundvee en enkele paarden. In de
komende jaren zal de veestapel nog gering stijgen tot 235 stuks rundvee. Deze uitbreiding is mogelijk op
basis van de verstrekte vergunning Natuurbeschermingswet

(zie bijlage III)

Ondernemers zijn van een plan een schuur te bouwen (25 m x 20 m) met hierin aan de voorzijde een
bedrijfswoning van (10 m x 20 m). Enkele oude schuurtjes worden gesloopt.
Om het plan te realiseren zal een stukje sloot moeten worden verlegd. Hiervoor is door het
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier een watervergunning

afgegeven.

De nieuw te bouwen opstal is gedeeltelijk gesitueerd buiten de grenzen van de bouwkavel. Hiervoor dient
te worden nagegaan welke procedure noodzakelijk is. De vraag is daarbij of dit via de zgn.
kruimelafwijking

kan of dat een uitgebreide omgevingsvergunning

of postzegelbestemmingsplan

noodzakelijk is. Hier wordt in dit advies niet verder op in gegaan.
Dit advies heeft betrekking op de mate van volwaardigheid van het bedrijf en de noodzaak voor een
tweede bedrijfswoning.

Onderstaande figuur geeft een indruk van de bestaande en de nieuwe situatie.
bestaande situatie

nieuwe situatie

*bouwkavelgrens gebaseerd op plankaart bij het bestemmingsplan 'Landelijk Gebied' vastgesteld 21 april 2009
Eventuele wijzigingen nadien zijn niet opgenomen.

2.

BEOORDELING

ECONOMISCHEVOLWAARDIGHEID

Wageningen University Research (voorheen Landbouw Economisch Instituut) heeft een methodiek
ontwikkeld om de volwaardigheid van een bedrijf te beoordelen.

Tot enkele jaren geleden werd de nge (Nederlandse Grootte Eenheid) in regelgeving vaak gebruikt om de
volwaardigheid van bedrijven te beoordelen. Vanaf 2010 zijn twee nieuwe criteria van toepassing:
•

Standaardopbrengst (SO).
De definitie van de SO is afgeleid van die van de Standard Output die vanaf dat jaar in Europese
statistieken wordt gebruikt. De SO-norm is een gestandaardiseerde opbrengst per ha of per dier die
met het gewas of de diercategorie gemiddeld op jaarbasis wordt behaald.

•

Standaard Verdien Capaciteit (SVC)
De SVC geeft een beeld van de vergoeding voor de inzet van arbeid en kapitaal die een bedrijf op
basis van standaarden gemiddeld in een jaar behaald met de agrarische productie, los van wie de
arbeid of het kapitaal heeft geleverd. Opbrengsten uit bedrijfstoeslagen,
multifunctionele

subsidies en

landbouw zijn daarin dan niet meegenomen.

De SVC is het best geschikt om de volwaardigheid va het bedrijf te beoordelen. Echter het gebruik van
SVC als indicator voor volwaardigheid is vooral indicatief, want door een specifieke bedrijfssituatie,
bijvoorbeeld verschilien in prijsvorming, technisch resultaat, productbewerking en subsidies, kan het
resultaat van een bedrijf afwijken van de standaarden.
Door Wageningen UR is een rekenmodule ontwikkeld waarmee voor elke bedrijfssituatie de
bedrijfsomvang kan worden vastgesteld. Hiermee is ook de specifieke bedrijfssituatie voor Straver
doorgerekend. Uit de berekening blijkt voor:

•

2017: een Standaard Opbrengst van ( 509.100,- en Standaard Verdien Capaciteit van (136.070,-;
2022: een Standaard Opbrengst van ( 578.480,- en Standaard Verdien Capaciteit van (154.670,-.

Hiermee wordt het bedrijf gerangschikt onder de klasse 'grote bedrijven'

(SVC 100.000-250.000 euro).

Deze bedrijven zijn van dusdanige omvang dat voor ongeveer 2,5 tot 5 aje (arbeidsjaareenheden)
gemiddelde toegevoegde waarde kan worden gerealiseerd.
Op basis van bovenstaande is voor het bedrijf van de fam. Straver is sprake van een volwaardig
tweema nsbedrijf.

een

