
Bedrijfseconomische noodzaak 
Als voorwaarde geldt dat de bedrijfseconomische noodzaak aannemelijk moet worden gemaakt.  

 

Omvang van het bedrijf 
 

De omvang van het bedrijf moet hoofdzakelijk waarborgen dat het agrarische bedrijf (bedrijfseco-

nomisch) continuïteit heeft.  

 

Dat is te ontlenen aan de toetsing van de volwaardigheid. Volwaardig wil zeggen dat het bedrijf 

duurzaam voldoende werkgelegenheid en voldoende inkomen biedt; voor één of meer personen.  

 

Omdat te bepalen, wordt de bedrijfsomvang als indicator gebruikt. De bedrijfsomvang van 

agrarische bedrijven wordt weergegeven met behulp van de Nederlandse grootte-eenheid (nge). 

Het is een door het Landbouw Economisch Instituut (LEI) ontwikkelde reële economische 

maatstaf, die gebaseerd is op het zogenaamde bruto-standaardsaldo. Dus bij uitstek bruikbaar om 

de economische omvang van het bedrijf te bepalen.  

 

Aan elk gewas en dier zijn door het LEI normen toegekend. Deze worden indien nodig elke twee 

jaar herzien. Zo valt voor een agrarisch bedrijf dus te berekenen wat de totale omvang in nge is.  

 

Vervolgens is de vraag aan de orde bij hoeveel nge een specifiek soort bedrijf volwaardig is. Dat 

verschilt namelijk per soort bedrijf en ook de schaalgrootte is van invloed. Zo zijn er verschillen 

tussen arbeids-intensieve en kapitaalsintensieve bedrijven. 

Om de bedrijfsomvang te kunnen kwalificeren, heeft het LEI in 2006 het nieuwe begrip "mens-

jaar" geïntroduceerd. Daarmee is het aloude begrip volwaardige arbeidskracht (vak) in onmin 

geraakt. Het begrip mensjaar geeft, aldus het LEI, bij uitstek zicht op de totale arbeidsinzet en 

arbeidsbehoefte op een bedrijf. 

 

In navolgende tabel is voor enkele bedrijfstypen, naar bedrijfsgrootteklasse, weergegeven van 

hoeveel nge per mensjaar uitgegaan mag worden. 

 

Nge per mensjaar Minder 

dan 50 

nge 

50 tot 

100 

nge 

100 

tot 

200 

nge 

200 

tot 

400 

nge 

Meer 

dan 

400 

nge 

Totaal 

  

Akkerbouwbedrijven 29 41 60 73 88 46 

Melkveebedrijven 24 37 49 69  43 

Overige 

graasdierbedrijven 

24 34 49 74  33 

Hokdierbedrijven 27 38 53 67 65 47 

Gewassencombinaties 28 20 26 68  31 

Veeteeltcombinaties 17 30 44 73  39 

Gewas-

veeteeltcombinaties 

28 31 53 81  42 

Totaal 24 32 42 44 42 37 

Bron: LEI           

 



 

 

Aan de hand van voorgaande tabel valt dus  te concluderen of een bepaalde omvang de 

kwalificatie volwaardig verdient.  

 

Via een rekenmodule van het LEI/WUR is de omvang eenvoudig te bepalen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Omdat de geteelde ruwvoedergewassen volledig voor het eigen rundvee worden benut, krijgen 

deze geen omvang toegekend.  

 

Het beoogde bedrijf heeft een omvang van 270 nge.  

 

 



 

 

 

Om de omvang om te zetten naar mensjaren moet de eerdere tabel worden toegepast. Uitgaande 

van 69 Nge per mensjaar is de omvang 3,9 mensjaren. Deze omvang wordt bereikt als de 

volledige capaciteit (200 ligboxen) van de stal benut wordt.  

 

Daarmee staat vast dat het bedrijf bedrijfseconomisch een volwaardig bedrijf is.  

 

 

 

Kennis en kunde 

De heer H. Dijkstra is opgegroeid op een melkveebedrijf (Noorderweg 18) en heeft zodoende veel 

praktijkervaring opgedaan.  

Daarnaast heeft hij een agrarische opleiding genoten; de M.A.S. (4-jarig) (KF) en een vervolg-

opleiding in Oenkerk (PKF). Daarna heeft hij een 3 jarige opleiding akkerbouw aan de M.A.S. 

gedaan.  

 

Conclusie 
De beoogde omvang,  in combinatie met de opleiding en de genoten praktijkervaring, borgt 

voldoende dat sprake zal zijn van een bedrijfseconomisch verantwoorde onderneming.  

 
Om de beoogde omvang te kunnen realiseren is nieuwbouw nodig, in een mate die is aangegeven 

op onderstaande tekening.  

 

 

Daar is door de gemeente alleen vergunning voor te verlenen na de beoogde bestemmings-

wijziging.  

 

Daarmee is aangetoond dat de bestemmingswijziging  bedrijfseconomisch noodzakelijk is.   


