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Voorwoord
Het is koud en guur als ik rond de paasdagen deze 
tekst schrijf. De winter blijft maar voortduren, net 
als de matige economische situatie in Nederland en 
de Eurocrisis. Iedereen wordt voorzichtig(er) want je 
weet maar nooit wanneer de onheilstijdingen de eigen 
deur bereiken. Natuurlijk zijn er grote groepen van 
Nederlanders die moeten inleveren en er wordt soms 
diep gesneden in faciliteiten, subsidies of rechten. 

Ondernemers zijn dit 
echter (helaas) maar al te 
gewoon. Er wordt al jaren 
gekampt met een vaak 
wispelturige overheid, 
onredelijke maatregelen 
of een crisissituatie die 
bijzonder eenzijdig wordt 
afgewenteld. Echter, er wordt 
vaak toch weer een oplossing 
gevonden en achteraf wordt 
geconstateerd dat het 

allemaal uiteindelijk toch wel meeviel. Dat neemt niet 
weg dat we toch die moeilijke periode door moeten, 
de tering naar de nering zetten en, helaas, valt er voor 
sommige bedrijven het doek of wordt besloten er toch 
maar mee te stoppen.

Wij zijn gewend onze focus te houden en u zo nodig 
mee te nemen of te begeleiden naar een ander 
tijdsmoment. Alleen op die wijze staan we voor ons 
motto: ‘uw toekomst begint nu, wij helpen u uw 
ambities daarvoor waar te maken!’

Jo Aelmans

NB-wet vergunning 
verplicht
De Natuurbeschermingswet (Nb-wet) is een 
Nederlandse wet die oorspronkelijk in 1967 is 
ingevoerd en in 1998 ingrijpend is gewijzigd. 
Met deze wet wordt de bescherming van spe-
cifieke natuurgebieden geregeld. Bescherming 
op grond van internationale verplichtingen 
(Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden) 
is eveneens in de Natuurbeschermingswet 
verwerkt. Kortgezegd komt het er op neer 
dat u verplicht bent een Nbwet-vergunning 
te bezitten indien u activiteiten uitvoert die 
nadelige gevolgen kunnen hebben voor ‘ge-
voelige gebieden’. Als ‘gevoelig gebied’ worden 
alle Natura 2000-gebieden (Vogelrichtlijn- en 
Habitatrichtlijngebieden) en Beschermde 
Natuurmonumenten aangemerkt.

De Nb-wet is wetgeving die al vele jaren 
bestaat, zij is echter weer actueel geworden 
als gevolg van de koppeling met de WABO 
(Wet Algemene Bepaling Omgevingsrecht) in 
oktober 2010. (Vervolg op blz. 2)



NB-wet vergunning verplicht!

(Vervolg blz. 1)

Sinds die tijd haakt de Nbwet-vergunning 
namelijk aan bij de aanvraag voor een 
omgevingsvergunning (bouwen en milieu). 
Dat betekent dat, als de gemeente een 
aanvraag voor een omgevingsvergunning 
krijgt voor een activiteit die mogelijk ook 
een effect heeft op een ‘gevoelig’ gebied, 
die omgevingsvergunning pas mag worden 
verleend als Gedeputeerde Staten (van de 
provincie waarin de activiteit gepland is) 
een verklaring van geen bedenkingen heeft 
afgegeven in het kader van de Nb-wet. 
 
Voor het afgeven van een verklaring van 
geen bedenkingen gelden in principe 
dezelfde regels als voor het beoordelen 
van een vergunningaanvraag op grond 
van de Natuurbeschermingswet 1998. 
Daarom is voor een activiteit waarvoor 
een omgevingsvergunning is afgegeven 
met een verklaring van geen bedenkingen, 
geen aparte vergunning op grond van de 
Natuurbeschermingswet 1998 meer nodig. 

Los van het feit of u een 
omgevingsvergunning gaat aanvragen is het 
zo dat een Nbwet-vergunning verplicht is voor 
iedere veehouderij, er vindt immers uitstoot 
van ammoniak plaats. Om u inzicht te geven 
in de werkwijze van de Aelmans Adviesgroep 

bij het aanvragen van een Nbwet-vergunning 
geven we u hierna een toelichting op de 
praktische zijde van een aanvraag.

Gevoelige gebieden
Indien wij voor u aan de slag gaan met de 
Natuurbeschermingswet, zullen wij allereerst 
in beeld brengen welke ‘gevoelige gebieden’ 
er in uw situatie getoetst dienen te worden. In 
Limburg geldt dat een straal van 10 kilometer 
rondom het bedrijf wordt gehanteerd om 
te bepalen welke gebieden meegenomen 
moeten worden. In Brabant is het verplicht 
om de betreffende ‘gevoelige gebieden’ in 
een straal van 25 kilometer rondom het 
bedrijf in beeld te brengen. Daarbij kan het in 
bepaalde situaties voorkomen dat er ook over 
de provinciegrens of over de landsgrenzen 
gebieden dienen te worden meegenomen. Dit 
is helemaal afhankelijk van de locatie. Elke NB-
wetvergunning is daarom  maatwerk.

Als de lijst met gebieden bekend is, dan 
wordt per ‘gevoelig gebied’ bekeken wat 
de aanwijsdatum is. Deze aanwijsdata 
zijn bepalend voor de berekeningen van 
ammoniakuitstoot (emissie), die later gemaakt 
worden. Een veelvoorkomende toetsingsdatum 
is 7 december 2004, er zijn echter gebieden 
die al in 1979 zijn aangewezen. Er wordt op 
politiek vlak nog ingezet om alle toetsingsdata 
op december 2004 te zetten, echter de 

besluitvorming hierover heeft vooralsnog 
niet plaatsgevonden. Per ‘gevoelig gebied’ 
wordt vervolgens op de kortst mogelijke 
afstand het X- en Y-coördinaat bepaald. 
Daarnaast worden er een drietal punten 
in het gebied gepakt die in de berekening 
worden meegenomen.

Als de toetsingsdata bekend zijn, dan is het 
zaak dat de vigerende vergunningen op uw 
locatie per toetsingsdatum in beeld worden 
gebracht. Daarbij zijn de milieuvergunning 
en de vergunde milieutekening van belang. 
Aan de hand van de dieraantallen en de 
bijbehorende emissiefactor  worden de 
vergunde kilogrammen ammoniak bepaald. 
Daarbij is het ook van belang om de stallen 
in beeld te hebben. Via topografische 
kaarten, worden dan de X- en Y-coördinaten 
per locatie bepaald. Vervolgens is ook 
de hoogte van het emissiepunt en de 
gemiddelde gebouwhoogte per stal 
nodig. Met deze gegevens wordt de totale 
ammoniakemissie per bedrijf bepaald.

Berekening neerslag (depositie)
Als deze gegevens bekend zijn, dan 
worden per toetsingsdatum de 
ammoniakberekeningen gemaakt via het 
programma AAgrostacks. Uit de berekening 
komt naar voren wat per getoetst punt in de 
‘gevoelige gebieden’ de ammoniakneerslag 
(depositie) is.
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De AAgrostacks-berekening wordt daarna 
ook gemaakt voor de situatie waarvoor de 
vergunning wordt aangevraagd. Dat kan de 
huidige situatie zijn, echter het kan ook gaan 
om een toekomstige situatie. Op basis van de 
ingevoerde gegevens wordt vervolgens weer 
per punt in de ‘gevoelige gebieden’ berekend 
wat de depositie is, de depositie wordt in Mol 
uitgedrukt.

Een voorwaarde om een Nbwet-vergunning 
te krijgen is dat er geen significante toename 
zit tussen de depositie van de aangevraagde 
situatie en de depositie per toetsingsdatum. 
Indien er geen toename zit, kan de NB-
vergunningaanvraag verder in orde worden 
gemaakt en bij de provincie worden 
ingediend.

Is er echter wel sprake van een toename 
van ammoniakdepositie, dan zijn er 2 
mogelijkheden:
1. het beoogde stalsysteem wordt aangepast 
en er worden ammoniak reducerende 
maatregelen getroffen;

2a. in Limburg wordt er gezocht naar 
ammoniak in de buurt, die dan ter saldering 
gebruikt mag worden. Een voorwaarde voor 
ammoniak in de buurt is, dat er wel sprake 
moet zijn van een nog geldige vergunning. 
Als daar sprake van is, dan kan middels een 
intrekkingsverzoek worden geregeld dat de 
vergunde kilogrammen ammoniak overgezet 
worden naar een andere locatie. In Limburg 
hebben er al diverse van deze transacties 
plaatsgevonden;

2b. In Noord-Brabant geldt voor de 
saldering nu nog een andere systematiek. 
In eerste instanties is hier gekozen voor 
een depositiebank. Alle ammoniak van 
vergunningen die werden ingetrokken, kwam 
terecht in die provinciale depositiebank. 
Indien er voor een Nb-wetvergunning 
ammoniak nodig was, werd voor de 
betreffende locatie gekeken of er voldoende 
saldo in de depositiebank aanwezig was. 
Omdat dit systeem in de praktijk minder 
goed functioneert, zeker nu er vele aanvragen 
binnenkomen, wordt ook in Brabant 
overwogen om het ‘Limburgs systeem’ toe te 
gaan passen. Dat wil dus zeggen dat er ook 

in Brabant wellicht transacties in ammoniak 
tussen bedrijven mogelijk worden. Dus ook 
voor Brabantse ondernemers die een Nbwet-
vergunning aanvragen, is het interessant om 
ammoniak die vrij gaat komen in de buurt, 
vast te leggen, indien er op de eigen locatie 
sprake is van een toename in ammoniak.

Indien er een keuze gemaakt is op welke 
manier er saldering van ammoniak plaats 
gaat vinden, worden de berekeningen voor 
de nieuwe situatie weer gemaakt. Als blijkt 
dat de depositie op ieder gevoelig gebied 
niet toeneemt, is aan de voorwaarde voor 
de Nbwet-vergunning voldaan en kan de 
aanvraag bij de provincie worden ingediend.

Het geheel klinkt ingewikkeld en dat is 
het ook. Door koppeling van de Nbwet-
vergunning aan uitbetaling van GLB-subsidies 
komt uitbetaling van de vergunningverlening 
echter pregnant in beeld en is de 
beschikbaarheid een vereiste.

Rudy Tegels & Ton Crasborn

3



Brabant streeft naar
transitie van veehouderij

Context
Maatschappelijke onrust, zorgen over 
gezondheid in relatie tot veehouderij, een 
burgerinitiatie en negatieve beeldvorming 
over de veehouderij hebben ertoe geleid dat 
in maart 2010 besluiten zijn genomen om de 
ontwikkelingsmogelijkheden van de inten-
sieve veehouderij in Brabant te beperken. Eind 
2011 is het Koersdocument Stad en Platteland 
en het advies van de Commissie Van Doorn 
vastgesteld in Provinciale Staten. Met deze 
documenten is een nieuwe koers voorzien: de 
transitie naar een zorgvuldige veehouderij. 
Enerzijds is de wens om de veehouderij in 
evenwicht te brengen met haar omgeving 
zodat een verantwoord woon-, werk- en 
leefklimaat wordt verkregen. Anderzijds is de 
wens dat er een omslag plaatsvindt van het 
stimuleren van productie naar het stimuleren 
van toegevoegde waarde. Met de denklijn 
‘ontwikkelruimte moet je verdienen en is niet 
onbegrensd’ beoogd de provincie Noord-
Brabant gestuurd een invulling te geven aan 
deze transitie. 

Denklijn ‘ontwikkelruimte moet je 
verdienen en is niet onbegrensd’
De denklijn geeft aan hoe de provincie Noord-
Brabant de transitie van de veehouderij wil 
vormgeven. Het provinciale uitgangspunt is 
om alleen nog ontwikkelingen toe te staan die 
bijdragen aan de transitie naar een zorgvul-

dige veehouderij. De gezondheid van mens en 
dier dient hierbij leidend te zijn, evenals dat 
de denklijn voor alle veehouderijen moet gaan 
gelden. Een onderscheid tussen intensieve 
veehouderij en grondgebonden melkrundvee-
houderij zoals dat tot nu toe heeft gegolden 
ligt dan niet meer voor de hand. Voorwaarde 
is dat alle partijen vanuit ieder zijn eigen 
verantwoordelijkheid invulling geeft aan de 
transitie. In het verlengde hiervan stelt de 
provincie dat zij binnen haar mogelijkheden 
gaat sturen en regie zal voeren op het maken 
van afspraken. Om te kunnen sturen werkt de 
provincie de komende tijd voorwaarden uit 
waaraan ontwikkelingen op bedrijfsniveau 
en op gebiedsniveau zullen moeten gaan 
voldoen. 

Consequenties
PS van Brabant hebben op 22 maart 2013 ge-
sproken over de transitie van de veehouderij 
en besloten tot het nemen van maatregelen 
en deze zoveel mogelijk te verankeren in de 
provinciale Verordening Ruimte. Op dit mo-
ment bestaat nog enige onduidelijkheid over 
de precieze invulling van deze maatregelen. 
Dat de maatregelen gevolgen gaan hebben 
voor de veehouderij in Brabant staat vast: 
•	 inzet is dat voor iedere ontwikkeling (ver-

plicht) een dialoog met de omgeving wordt 
aangegaan;

•	 ontwikkelingen zullen worden getoetst 

aan een maatlat: Brabantse Zorgvuldig-
heidscore Veehouderij (BZV). Dit is een 
instrument dat duurzame bedrijfsvoering 
moet objectiveren, waarbij ontwikkelruimte 
wordt gekoppeld aan een score rond de 
thema’s volksgezondheid, dierenwelzijn, 
dierengezondheid, natuur en milieu;

•	 inzet is om ook normen voor cumulatieve 
effecten op te nemen in de BZV (gebieds-
niveau);

•	 inzet is verder dat iedere uitbreiding van 
bebouwing of bouwblok wordt getoetst 
aan de BZV; 

•	 de maatregelen gaan gelden voor alle vee-
houderijen in Brabant;

•	 inzet is om melkveehouderijen te begren-
zen op een bouwblok van 1,5 ha met een 
mogelijkheid om voederopslag buiten het 
bouwblok te realiseren;

•	 voorstel is om de minimum eisen regelma-
tig op te hogen om een trapsgewijze transi-
tie richting 2020 te bewerkstelligen;

•	 inzet is om ruimte te bieden (>1,5 ha) voor 
duurzame oplossingsrichtingen.

Aelmans Adviesgroep houdt de provinciale 
Verordeningen in Brabant scherp voor u in 
de gaten en kan u gericht informeren over de 
mogelijkheden en u begeleiden om tot een 
succesvolle planrealisatie te komen. 

Harm Arts

Begin februari zijn vertegenwoordigers van verschillende partijen bijeengekomen in Sint-Michielsgestel om te 

praten over de toekomst van de veehouderij in Brabant. De aanwezige partijen zijn het met elkaar eens dat in 

Brabant de standaard voor duurzaamheid moet worden gezet (!). Uitgangspunt hierbij is ‘ontwikkelruimte moet 

je verdienen en is niet onbegrensd’. Wat betekent dit nu voor u?

4
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Provinciale Verordening

Wonen Zuid-Limburg

Gedeputeerde Staten (GS) 

van Limburg wensen nog 

strakker sturing te geven 

aan de woningmarkt in Zuid-

Limburg. Zij hebben daarom op 

29 januari 2013 het ontwerp 

van de Provinciale Verordening 

Wonen Zuid-Limburg 

vastgesteld. Middels invoering 

van extra ‘kwaliteitseisen’ 

wordt beoogd een verdere groei 

van het woningaanbod in Zuid-

Limburg tegen te gaan.

Zuid-Limburg is een krimpregio. Deze 
situatie in combinatie met de crisis op de 
woningmarkt levert zowel voor de korte 
termijn in Zuid-Limburg als ook na 2030 in 
Midden- en Noord-Limburg een overaanbod 
van woningen op. Daarbij leidt de verandering 
in de opbouw van de bevolking, in combinatie 
met maatschappelijke en economische 
ontwikkelingen, ertoe dat andere eisen 
worden gesteld aan de woningen, de woon- 
en leefomgeving en de daarbij behorende 
voorzieningen.

De ontwerp-Verordening Wonen Zuid-
Limburg heeft van 8 februari tot en met 21 
maart 2013 ter inzage gelegen. Gedurende 
deze periode bestond de mogelijkheid 
opmerkingen en zienswijzen kenbaar te 
maken met betrekking tot het ontwerp. 
Het is de bedoeling dat voor 1 juli 2013 de 
definitieve verordening wordt vastgesteld.

GS staat voor dat de Verordening 
Wonen van toepassing wordt 
op alle bestemmingsplannen en 
omgevingsvergunningprocedures die na 1 
juli 2013 worden vastgesteld en één of meer 
nieuwe woningen tot gevolg hebben. Als de 
definitieve verordening wordt vastgesteld 
conform het ontwerp, dienen nieuwe 
woningbouwprojecten, conform nader 

te bepalen ‘kwaliteitscriteria’ te worden 
gerealiseerd. U dient daarbij te denken aan 
strengere toepassing van de sloopverplichting 
(1 woning erbij betekent dan dat ten alle 
tijde minimaal 1 andere woning gesloopt 
moet worden) en dat nieuwe woningen 
aan extra duurzaamheideisen en eisen 
voor levensloopbestendig wonen moeten 
gaan voldoen. De exacte invulling van de 
kwaliteitscriteria is nog niet bekend. De 
impact op nieuwe woningbouwplannen is 
dan ook nog gissen, maar nu al is duidelijk dat 
de provincie het aantal woningbouwplannen 
drastisch wil verminderen.

Omdat de verordening Wonen lopende 
procedures en plannen kan frustreren, 
hebben wij reeds een zienswijze ingediend 
waarvan de kern is dat lopende projecten 

niet door de Verordening Wonen mogen 
worden belemmerd. Het zijn vaak projecten 
waar al forse kosten in de lopende procedure 
zijn gemaakt, de noodzaak van de bouw van 
een bedrijfswoning is aangetoond of waarbij 
realisatie van andere beleidsdoelstellingen 
wordt beoogd. U dient daarbij te denken aan 
kwaliteitseisen zoals sloopverplichtingen in 
het kader van de Ruimte voor Ruimteregeling 
of het Limburgs Kwaliteitsmenu.

Aan de definitieve Verordening Wonen Zuid-
Limburg wordt in de volgende AelmanScoop 
aandacht besteed.

Paul Soogelee

Omslag naar krimp



     

gemeente en voldoen aan de voorschriften. 
Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om een 
golfplaten dak van een schuurtje. Voor een 
aantal materialen is inschakeling van een 
gecertificeerd bedrijf verplicht, waarbij de 
eigenaar van het asbest in beginsel betaalt 
voor de verwijderingkosten.

Wat moet u doen als 
u asbest wil verwijderen?
Als u van plan bent asbest uit een bouwwerk 
te verwijderen, moet u daarvoor toestemming 
vragen aan de gemeente. Daarbij maakt het 
niet uit hoeveel asbest u wilt verwijderen. Of 
en op welke manier asbest verwijderd moet 
worden, is afhankelijk van de wijze waarop 
asbest aanwezig is in het te verwijderen 
materiaal. De gemeente bepaalt vervolgens 
of er al dan niet een omgevingsvergunning 
voor de sloopactiviteit vereist is. Voor het 
antwoord op de vraag of u een vergunning 
nodig heeft, kunt u een vergunningen check 
uitvoeren.

In de bouwverordening kunt u in ‘Hoofdstuk 8 
SLOPEN’ terugvinden in welke gevallen u door 
middel van een melding de gemeente dient te 
informeren over het verwijderen van asbest. 
Binnen 8 dagen na ontvangst van de melding 
zal door Burgermeester en Wethouders een 
mededeling worden toegestuurd, waarin 
wordt aangegeven onder welke voorwaarde 
u het asbest kunt verwijderen en of u een 
omgevingsvergunning dient aan te vragen.

Of u het asbest zelf mag verwijderen wordt 
bepaald door:
•	 de hoeveelheid te verwijderen 

asbesthoudend materiaal;
•	 in welk materiaal het asbest is verwerkt;
•	 in welk bouwwerk het materiaal is 

toegepast;
•	 of het bouwwerk beroeps- of bedrijfsmatig 

wordt gebruikt;
•	 is de oppervlakte van het te verwijderen 

asbesthoudend plaatmateriaal (veelal 
golfplaten) kleiner dan 35 m² per kadastraal 
perceel dan mag u dit zelf verwijderen. 
U kunt met een mededeling onder 
voorschriften (sloopmelding) volstaan;

•	 als een omgevingsvergunning voor 
de activiteit slopen nodig is bij een 
verbouwing, dan moet verplicht eerst een 
asbestinventarisatie plaatsvinden.

Nadat u asbesthoudend materiaal volgens 
de voorschriften in de mededeling 
onder voorschriften (sloopmelding) of 

Asbest is een gevaarlijke stof; daarom is 
asbest in Europa inmiddels verboden en 
niet meer te koop. In het verleden is asbest 
veelvuldig in een scala aan producten 
toegepast omdat het een erg brandwerend en 
slijtvast materiaal is. Het is dus goed mogelijk 
dat u het nog tegenkomt in en om uw huis, 
in uw tuin, of gewoon als dakbedekking in de 
vorm van golfplaten. Het begraven van asbest 
afval en puin in kuilen was in het verleden 
zeer zeker geen uitzondering, we treffen 
asbest daarom ook vaak aan in de grond.

Wat moet u doen als u vermoedt dat 
er asbest in de bodem of puin zit?
Op basis van archiefonderzoek 
(bouwvergunningen, historische 
gebruiksgegevens en bodemonderzoeken) 
wordt door een erkend adviesbureau 
geïnventariseerd of er een vermoeden is 
inzake het voorkomen van asbest. Middels 
een asbestonderzoek wordt vervolgens 
vastgesteld of, en zo ja, hoeveel asbest er in 
een gebouw of in de bodem zit, om welk soort 
asbest het gaat en wat de risico’s zijn. Een 
dergelijk onderzoek moet worden uitgevoerd 
door het adviesbureau conform de ‘NEN 
5707’. Aelmans ECO is ook voor het uitvoeren 
van dergelijke onderzoeken gecertificeerd.  

Afhankelijk van de resultaten van het 
onderzoek en de functie van het terrein 
moet er vervolgens een sanering worden 
uitgevoerd. Het resultaat van een sanering 
moet in ieder geval zijn dat er geen contact 
meer mogelijk is met het asbest. Soms 

moet de met asbest verontreinigde grond 
hiervoor worden ontgraven en afgevoerd. In 
een andere situatie kan het afdekken van de 
verontreinigde grond ook toereikend zijn. Dit 
kan bijvoorbeeld met asfalt, klinkers of door 
een gebouw op de met asbest vervuilde grond 
te bouwen.

Wat moet ik doen om erachter 
te komen of er asbest in huis is?
Asbesthoudende producten zijn niet altijd 
even goed te herkennen. In een laboratorium 
dient te worden vastgesteld of een materiaal 
al dan niet asbest bevat. U kunt hiervoor 
direct met een laboratorium bellen of een 
asbest-inventarisatiebedrijf inschakelen als 
het onze.

Moet asbest worden verwijderd?
Niet altijd. Het hangt er van af. Gaat het 
om hechtgebonden asbest of gaat het om 
losgebonden asbest? Hechtgebonden asbest 
(asbestcement) levert geen directe risico’s op 
zolang het materiaal in goede staat verkeerd 
en niet wordt bewerkt. Deze asbesthoudende 
materialen mogen daarom niet zomaar 
gesloopt worden en kunnen beter blijven 
zitten en/of door deskundige bedrijven 
gesaneerd worden. Bij losgebonden asbest 
kunnen vezels vrijkomen zonder dat het 
materiaal wordt bewerkt.

Het verwijderen van asbest moet volgens 
strenge regels gebeuren. Soms mag u zelf het 
asbesthoudend materiaal verwijderen, maar 
dan moet u wel toestemming vragen van de 

Weetjes over asbest...

 
Wat moet ik doen als ik asbesthoudend afval kwijt wil?
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omgevingsvergunning voor de activiteit 
slopen heeft verwijderd en verpakt, moet 
u in een gesloten ruimte, gescheiden van 
ander afval opslaan, zodat anderen niet 
met het afval in aanraking kunnen komen. 
Asbest kunt u gratis wegbrengen naar de 
afvalbrengpunten in uw gemeente. 

Asbest gevaarlijk? 
Terechte angst of een hype?
Om vast te stellen of asbest binnenshuis 
gevaarlijk is moet eerst worden onderzocht 
wat er exact aan de hand is. Het hangt 
namelijk van zoveel factoren af of het asbest 
gevaarlijk is. Het in paniek schieten als er 
asbest wordt aangetroffen kan veelal als 
sterk overdreven worden afgedaan, want de 
stof is heel simpel tegen te houden, zo moet 
er bijvoorbeeld niet in worden geboord of 
gezaagd en is het schuren ervan ook uit den 
boze. 

Asbest is lang populair geweest omdat het 
goedkoop is, sterk en perfect isoleert. Omdat 
er echter vezels vrijkomen als het wordt 
afgebroken kan het gevaar opleveren voor 
de gezondheid. In dergelijke gevallen gaat 
het om de kleinste van drie soorten vezels, 
deze adem je namelijk wel in doch niet meer 
uit. Deze kunnen in de longblaasjes blijven 
hangen. De effecten daarvan kunnen zich tien 
tot zestig jaar later openbaren.

Jaarlijks overlijden ruim achthonderd 
Nederlanders doordat ze ooit asbestdeeltjes 
hebben binnen gekregen. Als er ergens asbest 
in of onder een huis wordt gevonden en het 
met rust wordt gelaten, is er veelal niets 
aan de hand en hoeft er niemand te worden 
geëvacueerd. 

De afgelopen periode zijn weer meerdere 
asbestbesmettingen in de publiciteit 
gekomen. Uit de evaluaties van deze 
projecten is gebleken dat goede voorlichting 
van het grootste belang is. Hierbij ligt 
nog een duidelijke taak weggelegd voor 
de diverse instanties (o.a. Ministeries van 
Volksgezondheid en milieu), om duidelijk te 
maken hoe met asbest om te gaan.

Silvie Pasmans

Het zal u niet ontgaan zijn. Het kabinet 
Rutte II is flink aan het bezuinigen 
geslagen op de zorgkosten. Menigeen 
vraagt zich daarbij (terecht) af of er wel op 
de juiste plaatsen of de juiste onderdelen 
bezuinigd wordt. Daar wil ik het nu even 
niet over hebben.

Zeer in het oog springt de ambitie voor 
bezuiniging op de AWBZ. De kosten 
daarvan worden de komende jaren 
vrijwel gehalveerd. Dit leidt zowat tot 
afschaffing van het inmiddels bekende 
traditionele ‘bejaardenhuis’. Verder wordt 
een zorgvraag welke betaald dient te 
worden uit AWBZ middelen geflankeerd 
door (fors) hogere eigen bijdrage uit 
vermogen. Met name daar is veel over 
te doen. Ook wij krijgen veel vragen die 
daar verband mee houden omdat het 
‘opeten van vermogen’ toch wel als zeer 
onredelijk wordt gezien voor spaarzame 
ex-ondernemers.

Ik wil voorop stellen dat het merendeel 
van de Nederlanders gelukkig geen of 
nauwelijks beroep hoeft te doen op 
zorg welke uit de AWBZ wordt betaald. 
Het is daarom geen goed advies om 
alle middelen dan direct maar ‘weg te 
schenken’ om een eigen bijdrage te 
voorkomen. Verder is het zo dat de eigen 
bijdrage thans (nog) beperkt is tot ruim 
€ 2.000,- per maand en gebaseerd is op 
een fictief rendement van 12% uit box III 
vermogen (dit was 4%). De eigen woning 
zit in box I; zolang die daar blijft zitten 
is dit vermogen dus ‘veilig’. Het is dus 
niet zo dat binnen de kortste keren alle 
vermogen ‘opgegeten’ moet worden. Uit 
onderstaande tabel blijkt dat de maximale 
bijdrage al snel wordt bereikt. 
Duidelijk is dat er sprake is van een 

trendbreuk. Het eigen vermogen is niet 
meer veilig als u behoefte heeft aan zorg. 
Er wordt meer van u zelf verwacht voordat 
u aanspraak op zorg kunt maken en áls 
u die zorg dan ontvangt, dient u er (fors 
meer) voor te betalen. Het ligt in de lijn der 
verwachtingen dat de komende tijd daar nog 
wel een paar schepjes bovenop komen. 

Wat moet u nu doen? Er zijn 
mogelijkheden om te anticiperen. Niet 
voor een zorgbehoefte van morgen, 
omdat de peildatum voor de eigen 
bijdrage 2 jaar voor de zorgbehoefte ligt. 
Slimme vermogensoverheveling biedt 
mogelijkheden; er dient echter altijd sprake 
te zijn van maatwerk om te voorkomen dat 
de financiële ‘pijn’ nog erger wordt als de 
nieuwe regels verder worden opgerekt.

Jo Aelmans

Eigen bijdrage bij 
zorgbehoefte



Even voorstellen

Maarten Koopman (36)
Maarten is werkzaam bij het team Ruimte, 
Omgeving & Milieu. In zijn functie als planjurist 
/ juridisch adviseur is hij een welkome 
versterking van dit team.

Maarten is geboren in Geldrop en getogen 
in Nuenen (Brabant). Begin 2001 heeft 
hij zijn studie ‘Nederlands Recht ‘ met als 
afstudeerrichting ‘Staats- en bestuursrecht’ 
aan de Tilburg University afgerond. Vanaf 
dat moment heeft hij via adviesbureaus 
diverse functies vervult bij m.n. gemeentelijke 
overheden. Bij aanvang algemeen juridische 
functies, gevolgd door functies op gebied 
van ruimte, omgeving en milieu waarin hij 
inmiddels meer dan 10 jaar actief is. Daarnaast 
is Maarten sinds enkele jaren lid van de 
onafhankelijke commissie bezwaarschriften 
van de gemeente Uden.

Maarten kenmerkt zichzelf als een pragmatisch 
jurist die klanten graag oplossingsgericht 
ondersteund. Hij is hierbij breed inzetbaar 
en onder meer actief in Brabant en Noord-
Limburg. Veelal wordt om zijn expertise 
gevraagd bij ruimtelijke vraagstukken en/ 
of ontwikkelwensen van ondernemers en 
bewoners uit het buitengebied.

Kelvin Kortsmit (27 )
Op 1 februari is Kelvin Kortsmit bij Aelmans 
ECO aan de slag gegaan in de functie van junior 
asbest-inventariseerder. Kelvin is geboren 
en opgegroeid in Landgraaf. Tot op de dag 
van vandaag is hij zijn geboorteplaats trouw 
gebleven. Na zijn MBO-opleiding bouwkunde 

is Kelvin aan de slag gegaan bij de gemeente 
Sittard-Geleen. 
In de functie van bouwinspecteur heeft hij de 
nodige ervaring opgedaan in de bouwkundige 
hoek. In deze periode is ook zijn interesse 
ontstaan voor het ‘asbestvak’ en heeft hij 
zich daar verder in verdiept en bekwaamd. “ 
Ik zie het als een mooie uitdaging om mijn 
bouwkundige kennis in te brengen in het 
team van Aelmans ECO en vind het boeiend 
om me verder te verbreden en te verdiepen. 
Pragmatische oplossingen in overleg met 
klant en bevoegd gezag zijn daarbij steeds een 
uitdaging”, aldus een gemotiveerde Kelvin.

Kelly Leers (29)
Het team bodem van Aelmans ECO is op 
1 maart verder uitgebreid met de komst 
van Kelly Leers in de functie van adviseur 
bodem. Kelly heeft in Wageningen de studie 
Internationaal Land en Waterbeheer gevolgd. 

Het internationale aspect beviel zo goed dat 
ze na haar afstudeerproject in Nieuw Zeeland 
daar nog 5 jaar heeft gewoond. Gedurende die 
tijd was ze werkzaam bij een ingenieursbureau, 
waar ze o.a. bijdroeg aan geotechnisch 
locatieonderzoek voor een hydrotunnel en het 
ontwerp van een nieuw waternetwerk na de 
aardbevingen in Christchurch.

Kelly is ondertussen weer helemaal thuis 
in het Limburgse, waar ze oorspronkelijk 
afkomstig is van een agrarisch bedrijf gelegen 
tussen Schimmert en Ulestraten. “Bij Aelmans 
verwacht ik de aspecten van mijn werk die 
ik het liefst doe, namelijk het uitvoerende 

werk buiten, de resultaten verwoorden in een 
begrijpelijke rapportage en het klantcontact, 
prima te kunnen combineren”, licht ze 
enthousiast toe.

Roel Bartholomée (30)
Met ingang van 1 maart is Roel Bartholomée 
als junior rentmeester aan de slag gegaan bij 
Aelmans Rentmeesters & Makelaars. Roel is 
geboren en getogen in Ubachsberg en woont 
ondertussen al enkele jaren in Gulpen. 

Aan de Hogeschool Larenstein heeft Roel de 
studie Bos en Natuurbeheer gedaan met de 
afstudeerrichting Vastgoed en Grondverkeer. 
Na 4 studiejaren in Gelderland heeft hij 
vastbesloten de keuze gemaakt om zijn kennis 
te gaan gebruiken en verder uit te breiden in de 
‘eigen provincie’. Met enkele jaren werkervaring 
bij Kerkhof en Kakkenberg Rentmeesters en de 
provincie Limburg heeft hij gekozen voor een 
vervolgstap in een richting waar hij nog meer 
mogelijkheden heeft voor zijn persoonlijke 
ontwikkeling. 

Zijn motivatie is helder: “Aelmans is een bedrijf 
dat heel breed georiënteerd is, hierdoor krijg 
ik de mogelijkheid mezelf op een breed vlak te 
ontwikkelen en hiermee de klant op een breed 
vlak te adviseren”. Roel gaat zich bezighouden 
met diverse werkzaamheden, o.a. taxaties, 
pachtbeheer, natuur en landgoedvorming 
en vooral de ondersteuning van de ervaren 
Rentmeesters. Roel is inmiddels 1 jaar Aspirant-
lid van de Nederlandse Vereniging van 
Rentmeesters.

Met trots presenteren we in dit blad regelmatig de gezichten van nieuwe 

adviseurs. Vanaf dit jaar hebben we weer 4 jonge, ambitieuze en goed opgeleide 

medewerkers aan onze adviesteams toegevoegd. Een korte introductie:
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Projectbegeleiding door Aelmans 
over de grenzen Zelfs van Europa

U kunt dagelijks via internet, TV en andere media kennis 

nemen van de gevolgen van globalisering. We nemen 

tendensen waar dat productie steeds vaker daar plaatsvindt 

waar de beste productieomstandigheden zijn. Ook wij van 

Aelmans worden daarmee geconfronteerd en zien dit als een 

uitdaging. We komen daarom steeds vaker in het buitenland 

voor advies.

Onderstaand de ontwikkelingen 
binnen Aelmans voor wat betreft ons 
tuinbouwadvies. Activiteiten vinden niet 
alleen in België en Duitsland plaats, maar 
ook in Zwitserland en zelfs met een in het 
oog springend project in Afrika. Aan de hand 
van enkele concrete projecten nemen we een 
kijkje over de grens.

Ott Gemüese te Basadingen (Zwitserland)
In oktober 2012 is de bouw van de kas 
begonnen in het uiterste noorden van het 
land. Het betreft een tuinbouwkas voor de 
teelt van tomaten, met een oppervlak van 
1,5 hectare, waarbij de planten in de grond 
geplant gaan worden. Het oorspronkelijke 
tuinbouwbedrijf van Ott is een kilometer 
verderop gevestigd nabij het dorp Basadingen. 
Het is gespecialiseerd in de teelt van onder 
andere vele soorten sla, uien, knoflook, 
komkommers en tomaten. Een deel is 
ondergebracht in plastic tunnels.

De recente uitbreiding is hun eerste glazen 
kas, waarin ze vanaf april tomaten gaan 
telen. Onze bijdrage ligt in het ontwerpen 
van de bouw en de techniek, het opstellen 
van de bestekken en het aanbesteden van de 
diverse onderdelen. Momenteel bestaat de 
begeleiding uit het aansturen van de bouw; 
maandelijks vindt er een bezoek en een 

bouwvergadering plaats met de betrokken 
aannemers en installateurs. De afronding 
van het project bestaat uit het opleveren van 
de diverse onderdelen, met als einddoel het 
achterlaten van een nieuwe kwekerij, onder 
de hoede van een tevreden klant.

Greencrisp Farming (Namibië)
Het heeft een paar jaar geduurd. Eindelijk 
is het zover. Momenteel is een boot met 12 
zeecontainers met materiaal onderweg voor 
de bouw van een zonnewarmte-installatie. 
Vertrokken uit de haven van Rotterdam met 
als eindbestemming Walvis Bay in Namibië. 
Midden in de woestijn in het Afrikaans 
dorpje Osona bevindt zich de grootste 
groentekwekerij van Namibië. Enkele hectares 
plastic tunnels en 130 hectare teelt in de 
vollegrond, voor de teelt van sla, komkommer, 
paprika, tomaat, banaan, olijven enzovoort. 
In de wintertijd (juni, juli, augustus) is het 
overdag circa 25 graden, maar kan het ’s 
nachts regelmatig vriezen met uitschieters 
tot -10 graden. Dit zijn momenten waarop de 
gewassen in de tunnels door de vorst volledig 
verloren kunnen gaan.

Dat was de aanleiding van de Afrikaanse 
kweker om via een Nederlandse teeltadviseur 
met ons contact op te nemen. De uitdaging: 
meedenken over een concept voor het 

opvangen van de gratis zonnewarmte 
overdag en het opwarmen van de tunnels 
‘s nachts. Enig speurwerk leidde tot enkele 
systemen die reeds bij andere kwekers in 
woestijngebied geïnstalleerd waren. De 
kengetallen van deze installaties hebben we 
omgerekend ten behoeve van de wensen van 
de Greencrisp kwekerij. Hier waren andere 
water- en luchttemperaturen gewenst. We 
hadden te maken met andere oppervlaktes en 
een afwijkende lichtinstraling. Dit resulteerde 
uiteindelijk in een waterbuffer van 2.000 
m3 en een oppervlak aan collectoren van 
3.500 m2. Het verkrijgen van de benodigde 
materialen in Afrika was moeilijk en vaak 
duur. Daarom is er voor gekozen om alle 
materialen uit Nederland te verschepen, 
inclusief alle isolatiematten van glaswol, 
maar liefst 44 kilometer kokerprofiel voor 
de opvang van de zonnewarmte en 31 
kilometer ronde buis voor verwarming in 
de tunnels. Zowel het installeren van de 
verwarmingsbuizen op de grond als rails 
voor de oogstkarretjes, was een complete 
openbaring voor de kweker!

Tot op de dag van vandaag worden 
komkommers ter plekke door een eerste 
oogstmedewerker op de zandgrond 
gelegd. De volgende medewerker raapt 
alle komkommers weer op en verzamelt 
ze in manden. Met de oogstkarren op het 
buisrailsysteem kan men op het gebied 
van arbeid veel efficiënter en aangenamer 
werken. De laatste uitdaging is het aansturen 
van alle Afrikanen bij het in elkaar schroeven 
en lassen van het gehele systeem. Ze willen 
zoveel mogelijk zelf uitvoeren. De totale 
gecalculeerde montagetijd bedraagt 4.000 
manuur in Nederlandse begrippen. Wat die 
tijd wordt in Namibische begrippen is nog 
ongewis. Hopelijk valt dit mee aangezien 
het in mei weer langzaam winter begint te 
worden…..

Hans Verdonschot



het te overwegen om:
•	 de kwalitatief mindere grond uit productie 

te nemen;
•	 de braak/vergroeningsgrond in het 

vruchtwisselingsschema te laten 
meedraaien (bodemvruchtbaarheid);

•	 voor natuur geschikte grond en/of bos tot 
het bedrijf te laten behoren middels pacht 
danwel aankoop van deze gronden.

Binnen de laatste voorstellen lijkt er steeds 
meer draagvlak om een soepelere invulling 
aan het gehele vergroenings-aspect te 
geven. Er zullen naar verwachting een aantal 
uitzonderingen gaan gelden en basispremie 
zal toch voldaan worden bij het niet voldoen 
aan de vergroeningseisen.

Zoals u uit voorgaande kunt proeven is de 
grote lijn voor het nieuwe GLB wel duidelijk. 
Echter, de exacte invulling die we eigenlijk 
veel voornamer vinden staat nog steeds 
ter discussie. Zodra er meer duidelijkheid 
is omtrent de exacte invulling zullen we u 
hierover nader informeren. Volgt u onze 
berichten op www.aelmans.com of abonneer 
u op onze gratis nieuwsbrief.

Het mag verder voor zich spreken dat we 
tijdens de aanvraagperiode weer voor u klaar 
staan. Het belang van een optimale aanvraag 
is groot; dus schroomt u niet om te bellen 
voor meer informatie.

Marita Kreuels

In het onderdeel Subsidies kunt u een 
aanvraag doen voor:
•	 uitbetaling toeslagrechten (bedrijfstoeslag);
•	 uitbetaling subsidie agrarisch natuur- en 

landschapsbeheer (SNL-a);
•	 probleemgebiedenvergoeding;
•	 vaarvergoeding;
•	 tegemoetkoming premie brede 

weersverzekering;
•	 compensatie voor kosten I&R centrale 

databank;
•	 tegemoetkoming diervriendelijk 

produceren.

Deze subsidies vallen onder het 
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. 
Hiervoor gelden de randvoorwaarden GLB. 
Deze worden regelmatig gewijzigd. Let 
daarom goed op; geconstateerde afwijkingen 
leveren vrijwel direct een forse korting op uw 
bedrijfstoeslag op.

Inmiddels worden vrijwel alle aanvragen 
door ons digitaal ingediend. Dit loopt jaarlijks 
soepeler. Het gebruiksgemak van de site bij 
DR is wederom verbeterd. Zo kan er direct 
gezien worden of een perceel dubbel wordt 
ingetekend. Dit voorkomt een hoop gedoe 
achteraf. 

Beleid 2015-2020
Onze relaties informeren we periodiek 
middels een nieuwsbrief over de wijzigende 
regels en de ombouw van het huidige 
toeslagrechtenstelsel. We informeren u 
daar graag verder over aan de hand van uw 

specifieke bedrijfssituatie. Twee aspecten 
waar we veel vragen over krijgen wil ik echter 
hieronder nog even toelichten.

Blijvend grasland 
Een van de vergroeningseisen is om 
blijvend grasland, dat op een nader te 
noemen peildatum in de 5 (of mogelijk 7) 
voorafgaande jaren doorlopend grasland is 
geweest, in stand te houden. De vraag komt 
dan op of het verstandig is om nog (een deel 
van) het aanwezige blijvend grasland te 
gaan omzetten in bouwland. Aan deze vraag 
zitten een aantal algemene en een aantal 
bedrijfsspecifieke aspecten:
•	 is het perceel geschikt voor een andere teelt 

dan grasland?;
•	  hoe groot is de kans dat op betreffend 

perceel in de komende jaren daadwerkelijk 
een ander gewas geteeld wordt?;

•	  zijn er gevolgen voor de derogatie?;
•	  extra EFA grond ingeval van tijdelijk 

grasland;
•	  bestemmingsplan, gemeentes stellen 

steeds meer voorwaarden aan het al dan 
niet mogen scheuren van grasland.

Volgens de laatste voorstellen (welke dus nog 
aan wijziging onderhevig zijn) spreekt men 
over een oppervlakte blijvend grasland op 
landelijk niveau en dus niet op bedrijfsniveau.

Vergroening
In dit kader komt ook de vraag op hoe 
de in het nieuwe GLB beleid beoogde  
“vergroening” vorm te geven. In dit kader is 

Gecombineerde Opgave 2013

Met de Gecombineerde Opgave doet u ook dit jaar weer voor 15 mei opgave voor de 

Landbouwtelling en de mestwetgeving. Ook dient de opgave om subsidies aan te vragen.
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Bovenstaande vormt voor mij reden om voor 
u een aantal belangrijke zaken op rij te zetten:

Artikel 17 OW
Op grond van artikel 17 van de 
onteigeningswet dient de onteigenende 
overheid voorafgaand aan het uitbrengen 
van de dagvaarding te proberen om de 
gronden minnelijk te verwerven. Daarbij 
dient de onteigenende overheid niet te 
werk te gaan alsof dit voorschrift een te 
verwaarlozen formaliteit is. Achterliggende 
gedachte van dit artikel is dat onteigening 
een ultimum remedium is: een laatste 
redmiddel. Pas op het moment dat de 
onteigenende overheid de grond niet met 
minder ingrijpende middelen in eigendom 
kan verkrijgen, mag de onteigenende overheid 
de onteigeningsprocedure starten. 

Minnelijk overleg: 
In bijna iedere onteigeningsprocedure komt 
dit terug: ‘er is onvoldoende minnelijk overleg 
gevoerd’ of ‘er is geen sprake geweest van 
een serieus aanbod’. Hoewel de bezwaren 
dus steeds worden aangevoerd worden deze 
bezwaren door de Kroon en de civiele rechter 
veelal van tafel geveegd.

Waar moet het minnelijk overleg in de zin 
van artikel 17 van de onteigeningswet aan 
voldoen?
Op grond van de jurisprudentie van de Hoge 
Raad dient de rechter het gevoerde minnelijk 
overleg te toetsen aan de volgende eisen:
1. de onderhandelingen dienen plaats te 

vinden, nadat het definitief besluit over 
de onteigening is gevallen en voordat tot 
dagvaarding wordt overgegaan;

2. de onderhandelingen moeten serieus zijn;
3. de wederpartij dient een redelijk termijn 

te krijgen om zich over het aanbod uit te 
spreken;

4. er moeten (strengere) eisen gesteld worden 
aan het door de gemeente gedane laatste 
aanbod.

Als deze vier eisen worden uitgelicht, dan 
dient de onteigenende overheid na het door 
de Kroon genomen onteigeningsbesluit en 
voor het uitbrengen van de dagvaarding nog 
minnelijk overleg te voeren. Op het moment 
dat de onteigenende overheid in deze periode 
geen minnelijk overleg voert, leidt dat tot 
niet ontvankelijkheid van de vordering van de 
onteigenende overheid.

Beleid Rijkswaterstaat
RWS geeft aan als beleid te hanteren dat het 
aanbod voldoende actualiteitswaarde dient 
te hebben, bij een gedateerd aanbod moet 
zo nodig een herhaalde of geactualiseerde 
aanbieding worden gedaan. Dit was vaak 
een belangrijk punt van kritiek in procedures. 
Als een reactie op het aanbod uitblijft moet 
eerst nog gerappelleerd worden, pas als 
dan een reactie uitblijft kan worden gesteld 
dat eigendomsoverdracht voorlopig niet 
mogelijk is. De Kroon zal verder het aanbod 
niet op zichzelf beoordelen maar zal ook het 
minnelijk overleg betrekken dat voorafgaande 
aan de bieding is gevoerd. Het aanbod dient 

dus het resultaat te zijn van overleg dat 
daaraan vooraf is gegaan.

De oppervlaktes in de biedingen moeten 
overeenstemmen met de te onteigenen 
oppervlaktes en anders moet er een 
gewijzigde aanbieding worden gedaan. Aan 
de huurder, pachter en overige (zakelijke) 
gerechtigden moet een aanbod worden 
gedaan als de onteigenende partij al eigenaar 
is, en als de verzoeker met de eigenaar 
geen afspraak heeft kunnen maken over de 
oplevering vrij van huur. Die afspraak moet 
verifieerbaar zijn vastgelegd. Verzoeken om 
een grondruil of om compensatiegrond/
vervangende huisvesting moeten zijn 
onderzocht en dat moet uit de stukken van 
het minnelijk overleg blijken. In het minnelijk 
overleg dient verder aandacht te worden 
geschonken aan een mogelijk beroep van 
belanghebbenden op de
mogelijkheid tot zelfrealisatie.

Op het moment dat er in de periode tussen 
het onteigeningsbesluit en het uitbrengen 
van de dagvaarding minnelijk overleg is 
gevoerd, dient het aanbod ook serieus te zijn. 
Een aanbod is pas serieus als er sprake is van 
een voldoende concreet aanbod. Een door 
de provincie Limburg gemaakte voorbehoud 
in de prijs met betrekking tot mogelijke 
bodemverontreiniging haalde de eindstreep 
niet. Dit aanbod werd door de rechter 
afgedaan als onvoldoende concreet.

Jo Aelmans

De onteigeningsprocedure de maat genomen 

De onteigeningsprocedure en de te hanteren formaliteiten is voor velen een moeilijk onderwerp. Blijkbaar is dit 

ook zo voor de medewerkers van Rijkswaterstaat (RWS). In december 2012 heeft RWS daarom een notitie met 

aandachtspunten en aanbevelingen voor het kunnen starten van de administratieve onteigeningsprocedures het 

licht laten zien. Directe aanleiding is de samenvoeging van de onteigeningsunit van het Ministerie van I&M met 

de Corporate Dienst van Rijkswaterstaat.
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We gaan deze keer op bezoek bij Dierenpark Zie-ZOO in 
het Brabantse Volkel, vlak bij Vliegbasis Volkel. Aan tafel 
ontmoeten we 2 gepassioneerde gesprekspartners. Bert 
van IJken als drijvende kracht en de visionair achter de 
dierentuin, en Eeg Manders als initiatiefnemer en de 
dagelijks leidinggevende. Hij neemt samen met zijn 
team de verzorging van de dieren voor zijn rekening. 

De Stichting Zie-ZOO, opgericht eind 2000, heeft een 
zogenaamde ANBI-status (Algemeen Nut Beogende 
Instelling). Om als ZorgZOO én als “echte dierentuin” 
zich verder professioneel te kunnen ontwikkelen was 
Dierenpark Zie-ZOO eigenlijk te klein en waren er te 
weinig faciliteiten. Dankzij de samenwerking met een 
zorginstelling is het nu voor Zie-ZOO mogelijk om uit te 
breiden tot de eerste echte Zorgdierentuin in 
Nederland.

Aan de uitbreiding ligt een duidelijke visie ten 
grondslag en de realisatie is in fases gepland. 
“In december 2011 is de dierentuinvergunning 
afgegeven door het ministerie van EL&I. Daaraan 
voorafgaand klopten we medio 2010 aan bij Aelmans 
Adviesgroep met de vraag voor ondersteuning bij 
voorbereiding en realisatie van onze plannen”, aldus 
Bert van IJken. “Taxateur/makelaar John Steenbakkers 
heeft ons uitstekend begeleid bij de verwerving van 
een aangrenzend varkensbedrijf en Harm Arts heeft 
middels een projectbesluit er voor gezorgd dat we een 
nieuw hoofdgebouw kunnen realiseren. Op 14 april 
2013 is deze fase afgerond. Dan gaan we het nieuwe 
seizoen van start met de feestelijke opening van dit 
nieuwe hoofdgebouw.

“We zijn er erg trots op”. Dat Zie-ZOO niet zomaar een 
dierenpark is blijkt als we Eeg Manders aan het woord 

laten: “Ons Dierenpark vervult een belangrijke rol als 
stage- en leerbedrijf bij diverse opleidingen. We hebben 
een samenwerking met een groot aantal opleidingen 
uit de grote regio (Zuidoost Nederland). Het meest 
bijzondere is gelegen in het feit dat het een dierentuin 
is waar mensen met een autisme de kans krijgen deel 
uit te maken van een team en tot op zekere hoogte de 
verantwoordelijkheid krijgen bij de verzorging van de 
dieren en het park. Het geeft enorm veel voldoening 
om te mogen werken met mensen met autisme en met 
studenten. De relatie met dieren maakt het wel heel 
bijzonder. Ik voel me bevoorrecht”.

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een 
nieuw bestemmingsplan ten behoeve van het gehele 
terrein. Het betreft een uitbreiding van 1 naar 5 ha. 
Dit is een complexe materie waarbij de hulp van een 
gespecialiseerd bureau als Aelmans onontbeerlijk is. 
Thema’s waaraan aandacht besteed moet worden 
zijn het beleid, diverse milieutechnische aspecten, 
ruimtelijke aspecten en uitvoerbaarheid. “Een integrale 
benadering is van essentieel belang”, sluit Bert IJken af.

Zorgboerderijen bestaan al wel maar Dierenpark Zie-
ZOO is de eerste Zorgdierentuin. Een ZorgZOO dus, 
gespecialiseerd in het bieden van zorg aan mensen met 
autisme.  Autisme is een handicap, als gevolg hiervan 
vragen mensen om specifieke oplossingen voor hun 
specifieke problemen. De relatie tussen autisme en 
dieren is al langer bekend. Mensen met een autisme 
spectrum stoornis kunnen een bijzondere band hebben 
met dieren. Zo wordt er al langer therapeutisch gebruik 
gemaakt van honden, dolfijnen en paarden.

Adrie van Oerle

Niet ZOOmaar een ZOO
“Eerste ZorgZOO van Nederland”
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