
Bijlage 1: Adviesaanvraag  
 
31 januari 2005  

Gezinsbedrijf versus megabedrijf  
 
In de landbouw zien we al vele tientallen jaren een sterke tendens in de richting van schaalvergroting. De 
laatste jaren heeft de afname van het aantal bedrijven zich versneld en dit leidt bij velen tot zorg of we wel 
landbouw in Nederland houden. Aan het proces dat leidt tot het groter worden van bedrijven liggen sterke 
economische krachten ten grondslag: de schaalvoordelen van bedrijfsvergroting zijn aanmerkelijk en op veel 
markten wordt geconcurreerd op kostprijs, ook als het gaat om nichemarkten. De leef- en 
werkomstandigheden op grotere bedrijven zijn ook beter in die zin dat de boer niet 7 dagen in de week hoeft 
te werken. Voor jongeren kan dit een stimulans zijn om een toekomst in de agrarische sector te ambiëren. 
 
Op dit moment vormt het gezinsbedrijf nog de meest voorkomende vorm van bedrijfsorganisatie, met name in 
de grondgebonden sectoren, en het karakter van het landschap wordt nog bepaald door de traditionele 
structuur van het agrarische gezinsbedrijf. Gezien de sterke economische krachten is de vraag hoe lang dit 
nog zo zal blijven en onder welke condities dit zo kan blijven. Het is ook de vraag in hoeverre het uit 
landschappelijk oogpunt gewenst is dat het landschap gekarakteriseerd wordt door de relatief kleinschalige 
gezinsbedrijven of dat een grootschaliger structuur uit het oogpunt van de functies die de samenleving aan 
het landschap wil geven misschien ook voordelen biedt. In deze context moet bij 'gezinsbedrijf' ook gekeken 
worden naar relatief kleinschalige bedrijven, met een bedrijfsstrategie gericht op lage kosten en extensief 
grondgebruik. 
 
Vragen die aan de orde komen zijn onder andere: 
• Welke structuur van agrarische bedrijven is uit economisch oogpunt op de langere termijn te verwachten in 
de grondgebonden sectoren in de Nederlandse landbouw: moeten we denken aan een structuur van 
gezinsbedrijven of aan een structuur van megabedrijven? Geldt dit voor heel Nederland of zijn er regionale 
verschillen aan te geven?  
• Welke voor- en nadelen zijn er uit het oogpunt van landschap verbonden aan een structuur van 
landbouwbedrijven van gezinsbedrijven in vergelijking met een structuur van megabedrijven?  
• Welke waarden leven er bij de bevolking: hoe waardeert de bevolking het landschap en in hoeverre gaat hier 
een sturende werking van uit?  
• Is er ook voldoende kwaliteit van landschap te realiseren met een structuur van megabedrijven. En als het 
huidige landschap verkozen wordt boven een grootschaliger structuur is er dan ook voldoende draagvlak 
onder de bevolking om het behoud van het kleinschaliger landschap op de lange termijn te financieren?  
• Welke invloed hebben juridische, fiscale, financiële en sociaal-psychologische aspecten in dit complexe 
keuzetraject? 
• In hoeverre spelen bovenstaande problemen ook in de niet-grondgebonden landbouw? 

 


