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NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

1 6 Een agrarisch hulpbedrijf is een bedrijf dat uitsluitend of in 

overwegende mate gericht is op het verrichten van 

werkzaamheden voor en/of de levering van diensten aan 

agrarische bedrijven en verder ook als agrarisch bedrijf kan 

functioneren; 

 

- [Vraag] Welke toetsingskader hanteert u voor het maken 

van de afweging of een bedrijf in overwegende mate … en 

verder ook als agrarisch bedrijf kan functioneren? 

 

Het is bekend dat agrarische hulpbedrijven diensten 

verlenen aan de agrarische sector, dienstverlenend zijn in 

andere sectoren en zelfstandig niet agrarische activiteiten 

(kunnen ontplooien).  

Ofwel, het is niet zichtbaar en daarmee voor discussie 

vatbaar wanneer een agrarisch hulpbedrijf nog steeds in 

overwegende mate gericht is op het verrichten van 

werkzaamheden voor en/of de levering van diensten aan 

agrarische bedrijven en verder ook als agrarisch bedrijf kan 

functioneren. 

 

- [Vraag] Welke handvatten heeft het college om nadien of 

als de verschijningsvorm veranderd, te beoordelen of er 

sprake is van een overwegend agrarisch hulpbedrijf. 

 

- [Vraag] Welke verschijningsvormen en niet agrarische 

verschijningvormen vindt u acceptabel? 

 

Ad 1) 

Bij het maken van die afweging wordt allereerst gekeken 

naar het huidig planologisch regime. In dit geval rust op het 

perceel de bestemming ‘Agrarisch’ en de aanduiding 

‘specifieke vorm van agrarisch hulpbedrijf’.  

 

Daarnaast wordt een onafhankelijk deskundige 

ingeschakeld die de noodzakelijkheid van de afwijking (i.c. 

uitbreiding) en de volwaardigheid van het bedrijf 

beoordeeld. Daarbij wordt onderzoek verricht naar het type 

bedrijf, de bedrijfsstructuur, de bedrijfsvoering, de omvang 

van het bedrijf, de aanwezige bebouwing en de 

toekomstige verwachting van het bedrijf.  

 

Ad 2) 

Dit kan zijn naar aanleiding van een verzoek tot afwijking, 

zoals deze zich nu voordoet. Of dat in het veld 

geconstateerd wordt dat het karakter van het bedrijf anders 

is geworden. 

 

Ad 3) 

Per project wordt beoordeeld wat acceptabel wordt geacht. 

Het feit dat dit voorstel door naar de raad is, geeft daar blijk 

van. 

 

 

 

 

 


