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Vragen van het statenlid Erbisim en v. Haperen (PvdA)  ingevolge artikel 44 reglement van orde 
 
 
AANHANGSEL 
 
tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2014 nummer 477. 
 
 

Vragen ingevolge artikel 44 van het regle-
ment van orde inzake Hergebruik agrari-
sche gebouwen  

Antwoorden van gedeputeerde staten: 

(ingekomen 11-08-2014)  

1. Erbisim en v. Haperen: Wat is de huidige 
omvang van de leegstand van agrari-
sche gebouwen in Zeeland en wat zijn 
de prognoses voor de komende tien ja-
ren?   

1. Het innovatienetwerk geeft in haar onlangs 
verschenen rapport een prognose voor de 
leegstand tot 2030. Voor de Zeeuwse ge-
meenten betekent deze prognose dat in 2030 
tot 30% van de agrarische bedrijfsgebouwen 
leegstaat. In vierkante meters komt dit vol-
gens het innovatienetwerk neer op zo'n 
50.000 tot 300.000 m2 leegstaande gebou-
wen per gemeente. 
Leegstand van agrarische gebouwen komt 
dus ook in Zeeland voor. Als provincie hou-
den we zelf géén gegevens bij over de hoe-
veelheid (leegstaande) vierkante meters 
agrarische gebouwen. Meer exacte cijfers, 
dan van het innovatienetwerk, over de mate 
waarin sprake is van leegstand in Zeeland 
zijn dan ook niet te geven.  
Dit hangt samen met het feit dat leegstand 
niet alleen een gevolg is van bedrijfsbeëindi-
gingen (géén opvolger) of het samenvoegen 
van bedrijven en de verdergaande schaalver-
groting.  
Daarnaast kan leegstand een gevolg zijn van 
het gebruik (akkerbouw, fruitteelt, veeteelt of 
melkveehouderij) en de mate waarin be-
staande schuren nog voldoen aan de eisen 
van deze tijd. Hierdoor kan het voorkomen 
dat een schuur niet langer in gebruik is, ter-
wijl de agrarische activiteiten in een nieuwe 
schuur op het betreffende bedrijf gewoon 
doorgaan. 
Ook geldt voor de meeste ondernemers in de 
akkerbouw dat zij (bij het ontbreken van een 
opvolger) na het bereiken van de pensioen-
gerechtigde leeftijd niet direct stoppen met 
alle agrarische werkzaamheden. Deze wor-
den geleidelijk afgebouwd. In deze periode 
van afbouw, worden de bijbehorende be-
drijfsgebouwen ook minder of niet meer ge-
bruikt.  
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2. Zijn er volgens GS ten aanzien van het 
buitengebied in Zeeland risico's voor 
structurele leegstand en verpaupering? 

2. Met het omgevingsplan Zeeland 2012-2018 
anticiperen we als provincie op het risico van 
verdere leegstand en verpaupering. Aller-
eerst door de mogelijkheden voor herbestem-
ming van bestaande bebouwing in het buiten-
gebied via de regeling Nieuwe Economische 
Dragers (NED). Het NED- beleid is verder 
vereenvoudigd voor zover het hergebruik van 
bestaande gebouwen betreft. 
Daarnaast is de realisatie van nieuwe bouw-
vlakken voor agrarische gebruik of een 
nieuwe NED alleen mogelijk wanneer elders 
een reeds bestaand bouwvlak wordt gesa-
neerd. Hierdoor wordt voorkomen dat het vo-
lume aan bebouwing in het buitengebied per 
saldo de komende jaren verder toeneemt. 
Met de ruimte voor ruimteregeling wordt bo-
vendien ingezet op de daadwerkelijke sane-
ring van leegstaande bedrijfsgebouwen en de 
financiering hiervan. 
Tenslotte zijn we op dit moment in overleg 
met gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen om te 
komen tot een saneringsfonds voor agrari-
sche bebouwing. Dit is een actie die voort-
vloeit uit de eind vorig jaar vastgestelde 
handreiking verevening 2012-2018. 
Later dit jaar hopen wij u te informeren over 
het verloop van deze pilot. 
Met dit beleid en de hieruit voortvloeiende 
maatregelen en acties zetten wij in op het be-
perken van het risico op structurele leegstand 
en verpaupering. 
 

3. Zijn er volgens GS voldoende mogelijk-
heden voor herbestemming c.q. sanering 
van leegstaande agrarische gebouwen? 
Voldoen de instrumenten van het omge-
vingsplan 2012-2018 in deze? 

3. Zoals ook in vraag 2 is aangegeven is met 
het omgevingsplan 2012-2018 de regeling 
voor NED's verder vereenvoudigd. Hierdoor 
kunnen gemeenten nu zelf bepalen welke ac-
tiviteiten zij in bestaande bebouwing in het 
buitengebied willen toestaan. Uitgangspunt 
hierbij is wel dat het om activiteiten moet 
gaan die qua aard, schaal en karakter pas-
send zijn in het landelijk gebied. 
Daarmee worden in beleidsmatige zin vol-
doende mogelijkheden geboden om tot her-
bestemming van agrarische bebouwing te ko-
men. 
Daadwerkelijke herbestemming is echter niet 
alleen afhankelijk van de beleidsmatige mo-
gelijkheden, maar ook van de vraag naar ont-
wikkellocaties. Deze is beperkt en er zijn in 
Zeeland ook alternatieve locaties beschik-
baar op bedrijventerreinen. Bovendien geldt 
voor de vestiging van een bedrijf in het lande-
lijk gebied, via de regeling NED, dat dit zowel 
voor het bedrijf als voor het landelijk gebied 
voordelen moet hebben. Wanneer hier géén 
sprake van is, heeft vestiging op een bedrij-
venterrein nog steeds de voorkeur.   
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4. Hoe wordt de kwaliteit van bebouwing in 
het buitengebied op de (middel)lange 
termijn gewaarborgd? 

4. Zie hiervoor ook de beantwoording van vraag 
2. Met de hier beschreven beleidsmatige mo-
gelijkheden en maatregelen willen we als col-
lege een bijdrage leveren aan het behoud 
van de kwaliteit van de bebouwing in het lan-
delijk gebied. 
 

 
 

 MIDDELBURG, 16 september 2014  
 
 

Namens de fractie van PvdA, Gedeputeerde staten, 
 
 

Erbisim en v. Haperen drs. J.M.M. Polman 
 A.W. Smit 

 
 


