
Stoppen, en nu? 
Adviezen en tips



Inleiding
U staat de komende tijd misschien voor moeilijke beslissingen en vraag-
stukken, omdat u mogelijk gaat stoppen met uw agrarisch bedrijf. Dit heeft 
waarschijnlijk gevolgen op het gebied van wonen, werk en financiën. Met 
deze folder willen wij u informeren met welke vragen u waar bij ons terecht 
kunt. Wij helpen u graag op weg in uw zoektocht naar mogelijkheden.



Maatschappelijk Zorggerelateerde functies  
(bijv. dagopvang, geen wonen/verblijf)

Natuur en Landschap Gehele sloop en terug naar natuur of agrarisch

Bedrijvigheid

Agrarisch verwant of niet-agrarisch 
verwant (niet-agrarisch art. 1 en 
2 bedrijven zoals opgenomen in 

bedrijvenlijst bij bestemmingsplannen)

Stalling, zoals caravans, campers etc., boten, 
antieke auto’s en tractoren (oldtimers) en oude 

landbouwwerktuigen

Andere
agrarische 
bestemming

Bijvoorbeeld paardenhouderij

Grondgebonden

Recreatie & 
Toerisme

Bed en breakfast (max. 4 pers.), 
plattelandskamers en plattelandsappartementen 
(max. 10 pers.), groepsaccommodatie (max. 30 
pers.), dagrecreatie met ondergeschikte horeca

Kleinschalige recreatieve bedrijven

Wonen

Woningsplitsing (bij woon-stalboerderij)

Uitbreiden wonen (uitsluitend bestaande 
bedrijfswoning en inpandige bedrijfsruimte 

(geen extra woning))
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De gemeente Weert is momenteel bezig met het opstellen van een 
Landbouwvisie. In de visie kijken wij ook naar het thema Vrijkomende 
Agrarische Bebouwing en worden de gebruiksmogelijkheden in het kader 
van de uitvoering van de visie nader bekeken en wellicht ook aangepast. 

Heeft u vragen over de mogelijkheden rondom herbestemming? 
Neem dan contact op met Marjo Beeren of Peter Kuppens, per e-mail via 
M.Beeren@weert.nl of P.Kuppens@weert.nl, of per telefoon (0495) 575 000.

Zonnepanelen

Mogelijk op een agrarische bouwkavel 
tot maximaal 3 ha (afhankelijk van het 
gebied op grond van de Kwaliteitskaart 

Buitengebied)



Financiële ondersteuning voor zelfstandige ondernemers
Zelfstandige ondernemers bij wie het – om welke reden dan ook – financieel 
niet goed loopt, kunnen hulp krijgen van de gemeente. Speciaal voor hen 
is het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) opgesteld. Door het 
Bbz kunnen ondernemers in financiële problemen tijdelijk een uitkering 
ontvangen totdat ze weer in hun eigen levensbehoefte kunnen voorzien. Het 
Bbz kent diverse mogelijkheden voor (tijdelijke) financiële ondersteuning 
voor startende, gevestigde, oudere en beëindigende zelfstandigen.

Enkele voorbeelden:
• U hebt een bedrijf of bent ZZP-er en hebt te weinig inkomen om 

van te leven. U kunt tijdelijk hulp krijgen met een lening of een 
bijstandsuitkering;

• U staat op het punt uw bedrijf te beëindigen omdat het niet goed loopt. 
U kunt inkomensondersteuning krijgen om de zaak af te bouwen;

• U bent ziek en hebt daardoor te weinig inkomen.

Algemene voorwaarden:
• U woont in de gemeente Weert;
• Uw bedrijf is gevestigd in Nederland.

Sociaal OndernemersLoket Online
Het Sociaal OndernemersLoket Online (SOLO) vindt u op de website van 
de gemeente Weert www.weert.nl/bijstand-voor-ondernemers (onder de 
knop “online regelen”). In SOLO kunt u zien of u in aanmerking komt voor 
Bbz. Eerst doet u de doelgroepscan (stap 1). Komt u in aanmerking voor 
Bbz? Dan kunt u zich meteen melden voor een aanvraag (stap 2). Daarvoor 
heeft u een account nodig dat u makkelijk zelf kunt aanmaken. Uw melding 
komt automatisch binnen bij de gemeente Weert. Daarna neemt een 
medewerker van de gemeente contact met u op.

De Vraagwijzer helpt u verder
Wilt u een gesprek? Meld u dan bij De Vraagwijzer in het stadhuis.
Dat kan op 3 manieren:
• Loop binnen op maandag t/m donderdag tussen 9.00 en 12.30 uur, 

Wilhelminasingel 101 in Weert.
• Bel naar (0495) 575 000, elke werkdag tussen 8.30 een 12.30 uur.
• Mail naar vraagwijzer@weert.nl

U leest meer over de Bbz op de website van de Rijksoverheid.



Niet uitkeringsgerechtigden
Komt u niet in aanmerking voor voorgenoemde regeling, maar heeft u 
toch behoefte aan ondersteuning bij het zoeken naar werk voor u of uw 
werknemers? Neem contact op met de afdeling Werk en Inkomen bij de 
gemeente Weert. Onze regisseurs participatie kunnen u voorzien van het 
juiste advies.

De regisseur participatie bepaalt samen met u welke ondersteuning u 
nodig heeft richting arbeidsbemiddeling en verwijst u door naar Werk.
Kom (werkgeversservicepunt en re-integratiebedrijf). Werk.Kom kijkt 
samen met u naar uw persoonlijke situatie en mogelijkheden. Zo kunnen 
zij u passende ondersteuning bieden, b.v. sollicitatie ondersteuning of 
begeleiding naar regulier werk.       

U kunt met de regisseurs contact opnemen via mail: midofficewiz@weert.nl 
of (0495) 575 000.

Personeel in dienst?
Heeft u als stoppende ondernemer personeel in dienst, dan moet u een 
ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. U kunt contact opnemen 
met het algemene nummer van UWV: 0900 - 9294 of via de website 
www.uwv.nl voor meer informatie. 



Heeft u zorgen over uw geldzaken?
Staat u elke maand rood? Weet u niet meer wat u allemaal moet betalen? 
Zijn uw inkomsten gedaald? Heeft u kleine of grote schulden? Durft u 
de post niet meer open te maken? Blijf niet met uw zorgen zitten! Team 
schulddienstverlening van de gemeente Weert kijkt met u mee. Loop gerust 
eens binnen of bel voor een afspraak. Onze hulp is gratis.

Voor wie?
Wij zijn er voor iedereen die financiële problemen heeft of verwacht te 
krijgen en in de gemeente Weert woont. Er is hulp voor iedereen die zelf 
zijn schulden of andere problemen met geld niet meer kan oplossen.

In een gesprek kijken we met u mee naar uw geldzaken. We bespreken met 
u wat mogelijk is. Samen maken we uw geldzaken weer duidelijk. Soms 
lukt dit in één gesprek, maar meestal maken we een aantal afspraken.

De Vraagwijzer helpt u verder
Wilt u een gesprek? Meld u dan bij De Vraagwijzer in het stadhuis.
Dat kan op 3 manieren:
• Loop binnen op maandag t/m donderdag tussen 9.00 en 12.30 uur, 

Wilhelminasingel 101 in Weert.
• Bel naar (0495) 575 000, elke werkdag tussen 8.30 een 12.30 uur.
• Mail naar vraagwijzer@weert.nl

Criminaliteit in het buitengebied
Als agrarische ondernemer kunt u benaderd worden door criminelen. 
Bijvoorbeeld vanwege een ruimte die te huur staat of omdat de locatie 
criminelen aanstaat. Keurig uitziende mensen kunnen soms verkeerde 
bedoelingen hebben, of kunnen zijn ingehuurd door criminelen om 
ondernemers over te halen met ze in zee te gaan. Verder kunt u benaderd 
worden via e-mail of post. Er worden dan huurbedragen van enkele 
tienduizenden euro’s geboden voor de huur van een loods. Dit klinkt erg 
verleidelijk. Dit noemt men weleens de zogenaamde ‘wietbrieven’.

U komt er moeilijk van af
Wanneer u eenmaal met criminelen in zee gaat, al dan niet met een tijdelijke 
bedoeling, komt u hier niet meer van af. Criminelen gaan daar niet mee 
akkoord en zullen met flinke bedreigingen komen.

Wanneer u als ondernemer onderdak biedt aan een criminele organisatie, 
maakt u zelf ook deel uit van een criminele activiteit en bent u dus strafbaar. 



Tips: wat kunt u doen?
• Trek belangstellende huurders na. Via Waardering register 

huurders (WRH) kan voor enkele tientjes een mogelijke huurder 
worden ‘nagetrokken’, voor zover zij bekend zijn in het register. 
Het biedt natuurlijk geen garanties, want niet iedereen staat in dit 
register. Maar mogelijk is het wel een aanknopingspunt. Voor meer 
informatie kunt u bellen met WRH: (085) 273 52 77.

• Houd contact met toezichthouders, bijvoorbeeld van de gemeente 
of politie.

• Zorg voor zichtbare veiligheid, hang camera’s op, houd het erf 
overzichtelijk. 

• Noteer kentekens van verdachte voertuigen of personen en 
onthoud hoe ze eruit zien.

• Meld verdachte situaties bij de politie via 0900 - 8844 of anoniem  
via 0800 - 7000 bij www.meldmisdaadanoniem.nl

Schuur verhuren?
• Maak duidelijke afspraken, liefst op papier met naam en adres.
• Zorg voor een overeenkomst tussen u en de verhuurder.
•  Check gegevens Kamer van Koophandel.
• Vraag een kopie van het identiteitsbewijs. 
• Vraag bij voorkeur via de bank te betalen.
• Wees alert op verdachte situaties: persoon is lastig te bereiken, 

verandert geregeld van mobiel nummer, komt op aparte 
tijdstippen.

• Houd in de gaten wat er in de schuur gebeurt, spreek af dat er 
geen andere sloten op de deur komen. Ga geregeld kijken wat er 
in de schuur staat. Indien dit anders is dan is afgesproken spreek 
de huurder aan of onderneem actie.
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