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Vragen van de leden Palland en Boswijk (beiden CDA) aan de Minister van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid over wachtlijsten bij agrarische 
kinderopvang vanwege starre regelgeving (ingezonden 19 oktober 2022). 

Vraag 1
Kent u het bericht dat starre regelgeving ervoor zou zorgen dat er lange 
wachttijden zijn ontstaan voor kinderopvang bij de boer?1 

Vraag 2
Deelt u de mening dat kinderopvang bij de boer als voordeel heeft dat 
kinderen in contact komen met het buitenleven en kinderen al vroeg leren 
hoe ons voedsel wordt geproduceerd? En dat deze vorm van multifunctionele 
landbouw bijdraagt aan het (her)verbinden van landbouw en samenleving? 

Vraag 3
Deelt u voorts de mening dat kinderopvang bij de boer een aanvulling kan 
zijn voor het verdienmodel voor de boer en dat daardoor mogelijk meer geld 
beschikbaar is voor investeringen, zodat voldaan kan worden aan de doelen 
die er liggen voor de sector, zoals bijvoorbeeld stikstofreductie? 

Vraag 4
Is het juist dat gemeentelijke vergunningverlening in veel gemeenten een 
obstakel blijkt, omdat agrarische kinderopvang voor gemeenten een nog 
nieuw fenomeen is? Is het kabinet bereid te bezien, al dan niet met Land- en 
Tuinbouworganisatie Nederland (LTO) en Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten (VNG), wat nodig is om deze drempel te slechten? Moet er ook 
een handreiking multifunctionele landbouw voor gemeenten komen? 

Vraag 5
Is het juist dat regels inzake multifunctionele landbouw de groei van 
agrarische kinderopvangbedrijven onmogelijk maakt? Welke regels inzake 
multifunctionele landbouw worden hierin als belemmerend ervaren? 

1 Nieuwe Oogst, 13 oktober 2022, Kinderopvang bij boer en tuinder in trek», (Kinderopvang bij 
boer en tuinder in trek – Nieuwe Oogst).
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Vraag 6
Is het juist dat het volgens de huidige regelgeving niet mogelijk is om het 
aantal dieren te verminderen en het aantal kinderopvangplekken uit te 
breiden, omdat dit zou betekenen dat de neventak kinderopvang dan groter 
wordt dan de hoofdtak veehouderij? 

Vraag 7
Kunt u aangeven of er nog meer (starre) regelgeving is die de verdere groei 
van agrarische kinderopvang in de weg staat? 

Vraag 8
Zo ja, bent u bereid om, deze regels inzake multifunctionele landbouw en/of 
andere knellende regels op dit punt te heroverwegen, hierover het gesprek te 
voeren met LTO en voorstellen te doen waardoor het wel mogelijk wordt om 
bijvoorbeeld minder dieren te houden en meer kinderen opvang te bieden?

Tweede Kamer, vergaderjaar 2022–2023, Vragen 2


