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Voorwoord
Het economisch klimaat in Nederland blijft nog steeds 
achter ten opzichte van onze buurlanden. Velen vragen 
zich af of dit ligt aan de politieke daadkracht van onze 
leiders, de politieke instabiliteit of aan foute keuzes in 
het verleden. Ik ben van mening dat het eigenlijk aan 
geen van deze redenen ligt. Ik meen dat we gewoon 
moeten ophouden met zeuren als een verwend kind dat 
zijn favoriete lolly niet krijgt en gewoon doen waar we 
goed in zijn!

Ook wij doen dit, moeilijk of 
niet, we maken onze eigen 
keuzen en gaan ook bij tegen-
slagen gewoon door met ons 
werk. We bedenken dagelijks 
originele en realistische 
oplossingen voor de uitdagin-
gen waarvoor onze klanten 
staan en maken daarmee ons 
motto waar: u helpen bij het 
realiseren van uw ambities 
voor morgen!

Ik ben daarom blij u weer een exemplaar van onze 
AelmanScoop voor te kunnen leggen. U kunt daarmee 
weer kennis nemen van een breed scala aan wet- en 
regelgeving, nieuwtjes en actualiteiten binnen ons 
werkveld. Nog meer in de actualiteit houden wij u graag 
op de hoogte via onze periodieke sectorale digitale 
nieuwsbrieven. U kunt u daarvoor kosteloos aanmelden 
via onze website www.aelmans.com.

Ik wens u veel leesplezier en ondernemersgeest toe.

Jo Aelmans

Pouderoyen Compagnons,  
Vormgeving van stad en 
land: meer dan 80 jaar 

ervaring bij Aelmans

Door de overname van ‘Pouderoyen Com-
pagnons, Vormgeving van Stad en Land’ te 
Nijmegen heeft de Aelmans Adviesgroep een 
forse verbreding van haar dienstenpakketten 
in de werkzame regio gerealiseerd. Met de 
overname van het meer dan 80 jaar bestaande 
bedrijf kunnen wij u daarom nog beter van 
dienst zijn. Met name in Brabant en Gelderland 
wordt hierdoor de dienstverlening aanzienlijk 
uitgebreid.

 (Vervolg op blz. 10)



Eindelijk ‘duidelijkheid’ over 
GLB vanaf 2015

Eind juni jongstleden is in Brussel een 
akkoord bereikt over het nieuwe Gemeen-
schappelijk Landbouwbeleid (GLB). In 
september zijn er een aantal vervolg-
besluiten genomen, waardoor het nieuwe 
beleid nu grotendeels duidelijk is. In 
Nederland zullen, in 2015, zo’n 1,8 miljoen 
nieuwe betalingsrechten worden toe-
gewezen (dat zijn er ca. 400.000 meer dan 
nu omdat o.a. fruitteelt en de eerder niet 
subsidiabele gewassen nu ook recht op 
betaling kunnen bieden)! De oude rechten 
vervallen na 15 mei 2014, maar spelen nog 
wel een grote rol bij de overgangsbetalin-
gen van 2015 tot 2019. 

Wat opvalt is, dat velen niet goed op de 
hoogte zijn. Dat is overigens niet verwonder-
lijk, feiten en meningen lopen tenslotte dwars 
door elkaar heen. Hoewel er nog diverse de-
tails nader worden ingevuld en nog nationale 
keuzes gemaakt moeten worden, geeft het 
akkoord de rode draad van het beleid duidelijk 
weer. 

Betalingsrechten
Op basis van de landbouwgrond welke voor 
eigen rekening en risico beteeld wordt per 
datum 15 mei 2015, zullen betalingsrechten 
aan de gebruiker toegekend worden. Hierbij 
zal alle ‘reguliere’ landbouwgrond in aanmer-
king genomen worden. Hoe in deze omgegaan 
wordt met gronden met een marginale land-
bouwkundige functie (natuurterreinen) is nog 
onduidelijk; waarschijnlijk komt hier nog een 
aanscherping ten opzichte van het huidige 
beleid voor.

Toekenning
Het is de bedoeling dat uitsluitend 
betalingsrechten worden toegekend aan 
actieve landbouwondernemingen welke met 
de hoofdactiviteit ‘landbouw’ ingeschreven 
staan bij de Kamer van Koophandel. Indien 
aan dit vereiste voldaan, komen uitslui-
tend die bedrijven voor betalingsrechten in 

aanmerking indien zij in 2013 toeslagrechten 
aangevraagd hebben. Bedrijven die in 2013 
geen bedrijfstoeslag hebben aangevraagd ko-
men alleen in aanmerking voor nieuwe rechten 
indien zij een bepaald gewas hebben geteeld 
of nooit toeslagen hebben ontvangen en wel in 
2013 landbouwer zijn geweest. 

Opbouw
De betalingsrechten zullen opgebouwd worden 
uit de volgende componenten:
•	 basispremie;
•	 vergroeningspremie;
•	 overgangspremie. 
De basis- en vergroeningspremie zullen voor 
eenieder ‘vast’ onderdeel uitmaken van de 
betalingsrechten. Voor het verkrijgen van de 
basispremie is het voldoen aan de vergroenings-
eisen een must!
Ieder bedrijf dat in 2014 toeslagrechten ‘bezit’, 
komt in aanmerking voor de overgangspremie, 
ongeacht het verschil met de basispremie 
binnen het nieuwe beleid. De basis voor de 
overgangspremie is de waarde van de toe-
slagrechten op 15 mei 2014 verlaagd met een 
budgetcorrectie van eerst 12% en vervolgens 
35%. Daarna wordt dit gecorrigeerde bedrag in 5 
jaarlijkse stappen verlaagd of verhoogd naar het 
niveau van de basispremie in 2019 (ca. € 256,-). 
Het is een nationale keuze, die nog niet ingevuld 
is, of voor de bepaling van de overgangspremie  
uitgegaan wordt van de geregistreerde rechten 
of de uitbetaling van 2014. Tevens blijkt uit de 
huidige Verordening nog niet hoe omgegaan 
wordt met ge- of verhuurde toeslagrechten. 
Vooralsnog is ons advies: ga uit van de rechten 
in eigendom die in 2014 ook daadwerkelijk 
benut worden! De invulling van voorwaarden 
voor het verkrijgen van vergroeningspremie zijn 
praktischer dan in de eerdere voorstellen. De 
hoofdlijn voor het verkrijgen van vergroenings-
premie ziet er als volgt uit:

1. Blijvend grasland
Op nationaal niveau zal de oppervlakte grasland 
die in 2012, vermeerderd met extra aanwezige 

oppervlakte blijvend grasland in 2015, aan-
wezig was in stand gehouden moeten wor-
den. Een invulling op bedrijfsniveau zal pas 
aan de orde komen wanneer de oppervlakte 
blijvend grasland 5% daalt ten opzichte van 
dit referentieareaal in 2012.

2. Gewasdiversificatie 
•	 ≤ 10 ha bouwland incl. tijdelijk grasland = 

geen verplichte gewasdifferentiatie
•	 > 10 ha  en ≤ 30 ha bouwland incl. tijdelijk 

grasland = minimaal 2 akkerbouwgewas-
sen

•	 > 30 ha bouwland incl. tijdelijk grasland = 
minimaal 3 akkerbouwgewassen

•	 > 75% grasland incl. tijdelijk grasland en 
areaal bouwland excl. tijdelijk grasland ≤ 
30 ha = geen verplichte gewasdifferenti-
atie.

3. Ecologisch focusgebied
De voorstellen zoals die nu voorliggen slui-
ten in ieder geval beduidend beter aan bij de 
praktijk. Bedrijven met de volgende bedrijfs-
voering zijn vrijgesteld van deelname aan de 
aanleg van ecologisch focusgebied:
•	 bedrijven met maximaal 15 ha bouwland 

(incl. tijdelijk grasland); 
•	 bedrijven met meer dan 75% grasland 

(incl. tijdelijk grasland) en minder dan 30 
ha bouwland.

•	 biologische bedrijven;
Bedrijven die niet aan deze regel voldoen 
zijn in beginsel verplicht om 5% van hun 
areaal bouwland (incl. tijdelijk grasland) 
uit productie te nemen en in te richten als 
ecologisch focusgebied. 

Om de bedrijfstoeslag voor uw bedrijf in de 
toekomst veilig te stellen kan het zijn dat 
aanpassingen in de bedrijfsvoering nood-za-
kelijk zijn. Ook zullen er ongetwijfeld vragen 
zijn omtrent huur- en verhuur voor het jaar 
2014. Graag brengen wij de gevolgen voor 
uw bedrijf samen met u in kaart!

Marita Kreuels
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Veel stoppende agrariërs en grondeigenaren 
houden grond, al dan niet inclusief gebou-
wen, aan voor de volgende generatie of 
omdat grond een veilige belegging is. Het 
aanhouden van gebouwen en grond heeft 
ook zo zijn nadelen. U betaalt er namelijk o.a. 
belasting over bij leven (Box 1 of 3 en OZB), 
bij verkoop betaalt u overdrachtsbelasting 
bij aan- en verkoop over de waarde van de 
gebouwen en op het moment van overlijden 
is erf- en schenkbelasting van toepassing.

Het is dan goed om te weten dat de Natuur-
schoonwet 1928 (NSW) bestaat. 
De NSW is in het leven geroepen om be-
staande en nieuwe landgoederen in stand 
te houden/te ontwikkelen en eigenaren, 
vruchtgebruikers en erfpachters daarbij te 
ondersteunen met  fiscale voordelen. Een 
NSW landgoed wordt dan vaak een fiscaal 
landgoed genoemd.

De NSW definieert een landgoed als volgt:
•	 een in Nederland gelegen, geheel of gedeel-

telijk met natuurterreinen, bossen of ander 
houtopstanden bezette onroerende zaak;

•	 daaronder begrepen die waarop een bui-
tenplaats of andere, bij het karakter van het 
landgoed passende, opstallen voorkomen;

•	 voor zover het blijven voortbestaan van 
die onroerende zaak in zijn karakteristieke 
verschijningsvorm voor het behoud van het 
natuurschoon wenselijk is. 

NSW Landgoederen
Fiscale voordelen
Een NSW landgoed biedt u belangrijke fis-
cale voordelen op het gebied van o.a. erf- en 
schenkbelasting, onroerende zaakbelasting, 
overdrachtsbelasting, vennootschapsbelas-
ting en inkomstenbelasting.
•	 De onbebouwde grond van een NSW 

landgoed is vrijgesteld van OZB en van de 
vermogensheffing.

•	 De OZB van woning(en) op een NSW land-
goed wordt niet berekend op basis van de 
economische waarde maar over de bestem-
mingswaarde.

•	 Voor de inkomstenbelasting mag u, mits 
de woning gerangschikt is, in plaats van 
de WOZ-waarde de bestemmingswaarde 
hanteren. Daardoor wordt de heffing van 
inkomstenbelasting (sterk) verminderd.

•	 Indien de aanvrager een rechtspersoon is 
kan er vrijstelling verkregen worden op ven-
nootschapsbelasting.

•	 Wanneer een landgoed verkregen wordt 
dat voldoet aan de criteria voor de rang-
schikking, maar niet is gerangschikt, kan er 
een beroep worden gedaan op vrijstelling 
van overdrachtsbelasting. Voorwaarde is 
instandhoudingseis van 25 jaar.

•	 Bij het openstellen van een NSW landgoed 
wordt de bestemmingswaarde op nihil 
gezet. Zodoende wordt er geen erf- en 
schenkbelasting berekend. Indien het land-
goed niet is opengesteld worden de erf- en 
schenkbelasting berekend over de helft van 

de bestemmingswaarde. Voorwaarde is 
bezit- en instandhoudingseis van 25 jaar.

Rangschikkingscriteria
Alvorens gebruik gemaakt kan worden van 
bovengenoemde fiscale voordelen zult u het 
landgoed moeten rangschikken. De volgende 
criteria moeten in ogenschouw worden 
genomen:
•	 het landgoed moet een minimale opper-

vlakte beslaan van 5 hectare. Voor histo-
rische buitenplaatsen geldt een uitzonde-
ring;

•	 de oppervlakte dient uit een aaneengeslo-
ten gebied te bestaan;

•	 30% van het oppervlakte dient bezet te zijn 
met houtopstanden of natuur of voorne-
mens zijn dit aan te leggen. Voor de inrich-
ting zijn diverse regelingen van toepassing;

•	 landbouwpercelen voorzien van omzo-
mingsbeplanting;

•	 inbreuk op natuurschoon door bijvoorbeeld 
glastuinbouw en intensieve veehouderij 
moet voorkomen worden.

Bovenstaand is slechts een kleine greep uit de 
voorwaarden uit de Natuurschoonwet 1928. 
Indien u concrete plannen heeft om een NSW 
landgoed te stichten of u wilt bekijken wat 
de mogelijkheden voor uw situatie zijn met 
betrekking tot estateplanning, rangschikking 
of subsidies neemt u dan gerust vrijblijvend 
contact op.

Jo Aelmans/Frank Hendrikx
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Pacht (nog steeds) in beweging

De kernvraag van de evaluatie luidt: 

“Zijn de huidige pachtvormen een 
adequaat financieringsinstrument voor de 
landbouw?”.

Deze vraag valt uiteen in drie deelgebieden 
die in de evaluatie aan de orde dienen te 
komen, te weten:

1. breng de ontwikkelingen met betrekking 
tot de financiering van het grondgebruik in 
de landbouw in beeld;

2. onderzoek of de huidige  
pachtvormen daar bij passen;

3. herbezin op de rol die de Grondkamers 
daarbinnen vervullen.

Het is nu al duidelijk dat “pacht als finan-
cieringsinstrument voor de landbouw” aan 
“waarde” inboet, mede omdat het aandeel 
van geliberaliseerde pacht nog steeds toe-
neemt ten laste van de reguliere pachtvorm. 
Binnen de geliberaliseerde pachtvorm is dan 
ook nog het leeuwendeel voor een periode 
korter dan 6 jaar. Het gevolg hiervan is dat 
de (betaalde) pachtprijzen van los land op 

geliberaliseerde basis oplopen tot wel het 
dubbele van de regionorm zoals vastgesteld in 
de Uitvoeringsregeling Pacht. 
Ook blijkt dat de concurrentie tussen pachters 
ten opzichte van verpachters toeneemt. De 
vraag doet zich dan voor in hoeverre de – als 
gevolg van de liberalisering - verminderde 
bescherming van de pachter nog aandacht 
vraagt. Daarnaast doet zich de vraag voor of 
het niveau van pachtprijzen gebaseerd moet 
zijn op rendement (LEI-gemiddelde) of op ver-
diencapaciteit (opbrengend vermogen grond 
en vakmanschap). Deze “spanningsvelden” 
lijken ook niet met een evaluatie op te lossen.

Jurisprudentie

Melkquotum
Mede met het oog op de afschaffing van de 
melkquotering in 2015 vormt de relatie pacht 
en productierechten onderwerp van juridische 
procedures. De vraag is nog steeds aan de 
orde of de pachter vrij is om zijn melkquotum 
te verkopen zonder medewerking van de ver-
pachter en zo ja, kan hij dan de hele opbrengst 
houden?

Op grond van de uitspraak van het Pachthof 
te Arnhem van 9 februari 2010 is pachter niet 
meer verplicht om zijn melkquotum gedu-
rende de looptijd van de pachtovereenkomst 
in stand te houden. Dit zou ruimte aan de 
pachter kunnen geven om zonder toestem-
ming het melkquotum te verkopen.

 Er is immers geen reden tot ontbinding van 
de pachtovereenkomst, en dus ook niet van 
afrekening over het melkquotum, tenminste 
als de pachter concreet kan duiden dat hij in 
staat is bij het einde van de pachtovereen-
komst aan verpachter quotum te leveren. 
Dat de pachter dat concreet moet verzekeren 
blijkt uit de uitspraak van het Pachthof van 20 
september 2012.

In het geval dat in het verdere verleden 
quotum is verkocht, zonder toestemming van 
de verpachter, en de pacht eindigt na 2015, 
vrijwaart pachter niet van schadevergoeding 
aan verpachter. In de uitspraak van het Pacht-
hof van 13 november 2012 heeft de rechter 
gebruik gemaakt van zijn wettelijke bevoegd-
heid om de schade te begroten op het bedrag 

Momenteel is een evaluatie met aanbevelingen van het pachtrecht gaande die naar 

verwachting op korte termijn gereedkomt.
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Vervolgovereenkomsten binnen EHS
Voor alle aflopende overeenkomsten agrarisch 
natuurbeheer binnen de EHS in 2014 gelden 
de navolgende zaken:
•	 Het indienen van de vervolgovereenkomst 

kan alleen nog maar via het Collectief, 
waarvoor in Limburg vier Agrarische Na-
tuur Verenigingen actief zijn.

•	 Uw adviseur in Zuid-Limburg blijft voor 
2014 betrokken bij het verlengen van uw 
overeenkomst. 

•	 Alleen bestaande pakketten kunnen wor-
den verlengd, uitbreiding van pakketten is 
niet mogelijk. 

•	 Door de aanpassing van de EHS-kaart 
kunnen de binnen de voormalige Ruime 
Jas gelegen percelen met een botanisch 
pakket NIET meer verlengd worden.

•	 Er kunnen, evenals voorafgaand jaar, geen 
nieuwe pakketten worden afgesloten. 

Tot nu toe kon iedereen op individuele basis een overeenkomst 
agrarisch natuurbeheer afsluiten. Dit gaat in een aantal situaties 
veranderen.

Collectief Agrarisch 
Natuurbeheer

Vervolgovereenkomsten Ruime Jas 
Alle overeenkomsten die 6 jaar geleden 
zijn afgesloten in het zogeheten Ruime Jas 
gebied kunnen niet meer verlengd worden 
via de SNL/PSAN. Deze zijn aangewezen 
op de Groen Blauwe Diensten (GBD). De 
praktijk in veel gemeenten leert dat er 
vele aanvragers vanwege het beperkte 
budget zijn uitgeloot/uitgesloten. 

Ons bedrijf zal zich blijven inzetten om 
ervoor te zorgen dat voor deze agrariërs 
een overgangsregeling komt waarbij het 
loten niet van toepassing zal zijn. Het ligt 
in de rede dat zij prioriteit krijgen omdat 
hun elementen door het reeds uitgevoer-
de beheer een kwaliteitsimpuls gekregen 
hebben en hierdoor dus een realistische 
bijdrage hebben geleverd aan het behoud 
van het Zuid-Limburgse Landschap. 

Marita Kreuels

van de winst en bepaalde dientengevolge dat 
deze 50 % is van de tijdens de looptijd van de 
pachtovereenkomst gerealiseerde verkoopop-
brengst!

Het advies aan pachters in deze is om de ver-
pachter in ieder geval toestemming te vragen. 
Weigert deze, dan kan de pachter een verkla-
ring voor recht “dat het pachter vrij staat om 
over te gaan tot verkoop” bij de Pachtkamer 
vragen (aanhangig te maken). Alsdan komt 
wél 50% van de opbrengst aan verpachter toe, 
doch daarmee wordt voorkomen dat pachter 
tekort schiet in zijn verplichtingen (voortij-
dige verkoop zonder toestemming), welke 
tekortkoming als gevolg kan hebben dat de 
pachtovereenkomst alsnog wordt ontbonden.

Bedrijfsmatige landbouw
Sedert 1 september 2007 is de definitie 
“landbouw” uitgebreid met de toevoeging 
“...voor zover bedrijfsmatig uitgeoefend”. 
Eigenlijk is deze toevoeging het gevolg van het 
verdwijnen van de opzeggingsgrond verband 
houdende met de 65-jarige leeftijd van de 
pachter.

De wetgever heeft slechts in globale termen 
aangegeven wat nu bedrijfsmatig is. In ieder 
geval niet bedrijfsmatig is het hobbymatig 
gebruik van landbouwgrond of gebruik ten 
behoeve van een bijverdienste. Uit de 
jurisprudentie, te beginnen bij een uitspraak 
van het Pachthof van 12 mei 2009, is gebleken 
dat een oordeel gegeven wordt over de
omvang van het bedrijf, de bedrijfs-
activiteiten, de winstkansen, het investerings-
niveau, het ondernemingsrendement en de 
hoofdfunctie van pachter. En dat alles in de 
onderlinge samenhang te bezien. 

De vraag over “bedrijfsmatige landbouw” 
speelt o.a. bij beëindigingsvorderingen, vorde-
ring tot schriftelijke vastlegging, tussentijdse 
ontbinding en indeplaatsstelling.

Tot nog toe zijn er weinig (Hof)uitspraken die 
komen tot de kwalificering van “niet bedrijfs-
matig”.

Anders gezegd: In de onderlinge samenhang 
bezien is het (te?) gauw bedrijfsmatig. De 
bescherming van de pachter als meest zwakke 
partij lijkt toch nog mee te wegen.

Jan Horsmans



     

de branche kabels en leidingen. In de richtlijn 
is een schema opgenomen van uit te voeren 
activiteiten, waarbij de rollen van de initiatief-
nemer, opdrachtgever en (hoofd)aannemer 
zijn vermeld. Hierbij worden vier fasen aan-
gehouden, namelijk initiatieffase, voorberei-
dingsfase, realisatiefase en afrondingsfase. 

Bij de verschillende fases wordt gehandeld 
op basis van enkele zogenaamde sporen. Dit 
betreft het
spoor gebiedseigen verontreiniging/onver-
dacht en het spoor puntbron/verdacht. Bij het 
eerste spoor is uit het historisch onderzoek 
gebleken dat er geen sprake is van een punt-
bron. De grond kan in dit geval verontreinigd 
zijn, hetgeen blijkt uit de bodemkwaliteits-
kaart van de gemeente. 

Wanneer uit het historisch onderzoek blijkt 
dat er een puntbron (plaatselijke verontrei-
niging) aanwezig is of het gebied verdacht 
is, zijn er in het verleden bodembedreigende 
activiteiten geweest. Bepaald moet worden 
of de bodemkwaliteit voldoende bekend is. Zo 
niet, dan moet aanvullend bodemonderzoek 
plaatsvinden. Uit dit bodemonderzoek blijkt 
welke maatregelen moeten worden genomen. 
Hierbij moeten de regels uit CROW publicatie 
132 worden aangehouden. 

Ragna Eeken

Dagelijks worden in Nederland kilometers aan 
kabels en leidingen in de grond gelegd. Hierbij 
wordt gebruik gemaakt van technieken zoals 
graven, boren en doorpersen. In veel geval-
len komen de operationele medewerkers, 
zoals grondwerkers en monteurs, hierdoor in 
contact met de grond waarin wordt gewerkt. 
Omdat de bodem in Nederland niet overal 
even schoon is, kunnen voor deze medewer-
kers risico’s voor de gezondheid ontstaan 
door blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Er 
zijn daarom bij werkzaamheden aanvullende 
regels van toepassing.

De regels voor het veilig werken in verontrei-
nigde grond liggen vast in de Arbowetgeving. 
Met name in het Arbobesluit zijn regels 
opgenomen die werken met gevaarlijke stof-
fen veilig moeten houden. In het Arbobesluit, 
hoofdstuk 2, afdeling 5 wordt aangegeven 
welke verantwoordelijkheden opdrachtgevers, 
ontwerpende partijen en werkgevers hebben 
ten aanzien van veilig en gezond werken. 
Wanneer sprake is van werken in verontrei-
nigde grond, moet een V&G-plan worden 
opgesteld. Dit is een verantwoordelijkheid van 
de opdrachtgever. Voorafgaande aan de werk-
zaamheden moet voldoende bekend zijn wat 
de gevaren inhouden. Dit kan worden bereikt 
door middel van gedegen onderzoek vooraf-
gaand aan de uitvoering van de werkzaam-

heden. Tijdens de uitvoeringsfase moet het 
V&G-plan door de aannemer verder worden 
uitgewerkt tot een plan dat bescherming op 
voldoende niveau biedt, zodat de medewer-
kers op het project de werkzaamheden veilig 
en gezond kunnen uitvoeren. 

CROW 132
In de CROW publicatie 132 ‘Werken in of met 
verontreinigde grond en/of verontreinigd 
(grond)water’ is een nadere uitwerking van de 
eisen uit het Arbobesluit, specifiek gericht op 
werken met verontreinigde grond. De Arboca-
talogus voor de bouw en infra heeft verwezen 
naar de publicatie als de te hanteren norm 
voor het werken met verontreinigde grond. De 
rode draad in deze publicatie is het risico ge-
stuurd werken. Dit betekent dat risico’s tijdig 
moeten worden gesignaleerd en gedeeld met 
betrokkenen, dat betrokkenen hun verant-
woordelijkheden nemen om de veiligheid te 
waarborgen, dat men elkaar aanspreekt op 
het nakomen van afspraken en dat gewerkt 
wordt volgens professionele standaarden. De 
te treffen maatregelen worden daarbij afge-
stemd op de risico’s.

CROW 307
Aanvullend op bovengenoemde CROW is de 
CROW ‘307 Kabels en leidingen in verontrei-
nigde grond’ gepubliceerd, die gericht is op 

Wet- en regelgeving werken in grond 
bij aanleg kabels en leidingen
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Ruimtelijk beleid in Limburg en 
Noord-Brabant: een wereld van verschil

Het ruimtelijke beleid is voor een belangrijk 
deel regionaal/provinciaal bepaald en kent 
daarom op een aantal vlakken belangrijke 
verschillen. Dit maakt dat in de ene provincie 
bepaalde ontwikkelingen wel of niet kun-
nen of anders zijn geregeld dan in de andere. 
Hieronder een aantal beleidsnuances tussen 
Limburg en Noord-Brabant.

Limburg: POL 2006 en POL 2014
Het Provinciaal Omgevingsplan Limburg 
(POL2006) is een plan op hoofdlijnen en bevat 
de provinciale visie op het ruimtelijke beleid in 
Limburg. Dit POL is de afgelopen jaren op on-
derdelen gewijzigd middels POL-aanvullingen. 
Momenteel werkt Limburg aan een nieuw 
Provinciaal OmgevingsPlan; het POL 2014. Dit 
vervangt het huidige POL en alle POL-aanvul-
lingen van de afgelopen jaren. 

Perspectieven
Hert POL werkt met perspectieven voor de 
beoogde ontwikkelrichtingen. Binnen bijvoor-
beeld het perspectief ‘Vitaal landelijk gebied’ 
krijgt de landbouw de ruimte zich te ontwik-
kelen en binnen het perspectief ‘Ecologische 
Hoofdstructuur’ staat een robuust netwerk 
van natuurterreinen centraal. 

Landbouw
Voor de landbouw bevat het POL een kaart 
met daarop de verschillen tussen Zuid- en 
Midden-/Noord- Limburg. In Zuid-Limburg 
is buiten drie verstedelijkte gebieden sprake 
van een Nationaal Landschap, waar alleen 
ontwikkelingsperspectief wordt geboden voor 
de grondgebonden landbouw. Nieuwvestiging 
van Intensieve veehouderij en glastuinbouw is 
daar niet mogelijk.

In Noord- en Midden-Limburg is wel nog 
ruimte voor intensieve veehouderij en glas-
tuinbouw, mits gevolg wordt gegeven aan 

de ‘Reconstructiewet Concentratiegebieden’. 
Zowel Limburg als Noord-Brabant hebben 
deze wet vertaald in hun beleid (het Recon-
structieplan Noord- en Midden-Limburg en de 
Verordening Ruimte 2012). Beide provincies 
kennen dan ook landbouwontwikkelingsge-
bieden, verwevingsgebieden en extensive-
ringsgebieden. 

De POL-aanvulling Verstedelijking, gebieds-
ontwikkeling en kwaliteitsverbetering uit 
2009 vormt het kader voor het ‘Limburgs 
Kwaliteitsmenu’ (LKM). Daarin staan nood-
zakelijke kwaliteitsverbeteringen bij ontwik-
kelingen in het buitengebied. Bij agrarische 
bedrijven volstaat een landschappelijke 
inpassing van de nieuwe bebouwing, tenzij 
de omvang van de bouwkavel meer bedraagt 
dan  1,5 hectare. In dat geval moet een extra 
tegenprestatie (meer natuur) worden gereali-
seerd. Limburg laat vanuit de planologie aldus  
-onder voorwaarden- ontwikkeling en groei 
van de meeste bedrijven toe.

Noord-Brabant: Ontwerpverordening Ruimte 
2014 Noord-Brabant
Het provinciale beleid op het gebied van ruim-
telijke ordening is in Noord-Brabant vervat in 
een verordening (Verordening Ruimte 2012). 
Er is op dit moment een nieuwe verordening 
in de maak. Het Brabantse ruimtelijke beleid 
grijpt op dit moment verder in op de individu-
ele bedrijfsvoering dan het Limburgse beleid. 
Ook worden er bij het Brabantse beleid strik-
tere en zwaardere eisen gesteld aan bedrijfs-
uitbreiding. Ten opzichte van de Verordening 
ruimte 2012 worden diverse beleidsaanpas-
singen doorgevoerd. De belangrijke wijzigin-
gen zijn:
•	 rechtstreeks werkende regels voor bouw-

vergunningen van ALLE veehouderijen t.b.v. 
de gewenste omvorming naar een ‘zorgvul-
dige veehouderij’:

•	 de oppervlakte aan bestaande bebou-
wing wordt bevroren (gefixeerd); 

•	 voor uitbreiding van bestaande be- 
bouwing  is een ontheffing nodig;  aan-
getoond dient te worden dat sprake is 
van een zorgvuldige ontwikkeling:
•	 omwonenden dienen vroegtijdig bij de 

plannen te worden betrokken;
•	 het bouwvlak bedraagt maximaal 1,5 

ha (tenzij sprake is van een veebezet-
ting van max 2 GVE per ha); 

•	 de landschappelijke inpassing bedraagt 
10% van de omvang van het bouwvlak 

•	 milieugebiedsnormen (geur en fijnstof) 
worden niet overschreden;
•	 het bedrijf voldoet aan de ‘Brabantse 

zorgvuldigheidsscore’
•	 integrale zonering vervalt, maar de wer-

king van extensiveringsgebied  blijft in 
stand, tenzij sprake is van een veebezet-
ting van ten hoogste 2,75 GVE per ha;

•	 verwerking van eigen mest op bedrijfsni-
veau is toegestaan, mestverwerking van 
derden onder voorwaarden;

•	 natuurcompensatie dient plaats te vin-
den in niet-gerealiseerde EHS;

•	 verruimde mogelijkheden voor financiële 
natuurcompensatie;

•	 uitbreiding van solitaire glastuinbouwbe-
drijven is niet toegestaan;

•	 Teeltondersteunende voorzieningen in de 
groenblauwe mantel bedragen maximaal 
3 ha.

Per 21 september 2013 geldt eveneens een 
bouwstop (voorbereidingsbesluit) voor de 
oprichting van nieuwe bebouwing voor het 
houden van dieren tot dat de Verordening 
Ruimte 2014 is vastgesteld. Onder voorwaar-
den kan deze bouwstop worden doorbroken. 
In Limburg is geen sprake van een dergelijke 
bouwstop.

Paul Soogelee/Geert Willems
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Rundveehouderijen, paardenhouderijen, 
boomkwekerijen, akkerbouwbedrijven e.d. 
konden tot 1 januari 2013 veelal volstaan 
met een melding op grond van het Besluit 
landbouw milieubeheer. De activiteiten van 
deze bedrijven worden nu geregeld onder het 
Activiteitenbesluit. Boven bepaalde dieraan-
tallen is er overigens wel nog een omgevings-
vergunning (milieu) nodig.

Als u in uw bedrijfsvoering niets heeft gewij-
zigd wordt het Activiteitenbesluit automa-
tisch van toepassing op uw bedrijf. U hoeft 
dan niets te melden. Dit alles leidt voor veel 
ondernemers tot kortere procedures en veelal 
minder kosten. Ook kunnen derden moeilijker 
of minder vaak bezwaar maken. Nadeel is en 
blijf uiteraard dat u uw ‘eigen’ vergunning 
kwijt raakt en aan algemene regels dient te 
voldoen….
Sinds 1 januari 2013 dienen bedrijven die hun 
bedrijfsvoering wijzigen, het onderdeel milieu 
te regelen op één van de volgende manieren:

1. Het bedrijf moet melden conform het 
Activiteitenbesluit (melding);

2. Het bedrijf moet zowel een melding 
indienen als een Omgevingsvergunning 
Beperkte Milieutoets aanvragen (melding 
+ OBM);

3. Het bedrijf blijft vergunningsplichtig (om-
gevingsvergunning). 

Van omgevingsvergunning milieu naar OBM
Voor veehouderijen waarvoor per 1 janu-
ari 2013 een OBM (Omgevingsvergunning 
Beperkte Milieutoets) verplicht is gesteld, is 
overgangsrecht van toepassing. Dit over-
gangsrecht houdt in dat een onherroepelijke 
en in werking getreden Omgevingsvergun-
ning milieu bij dit soort bedrijven van rechts-
wege verandert in een OBM. 
Bij een OBM wordt beoordeeld of het bedrijf 
belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu 
veroorzaakt en of bijv. de grenzen voor fijn 
stof worden overschreden. Zijn nadelige 
gevolgen voor het milieu niet uit te sluiten, 
dan moet voor het bedrijf een MER worden 
opgesteld en alsnog een omgevingsvergun-
ning worden aangevraagd.

Voor veehouderijen welke voorheen konden 
volstaan met een melding Besluit landbouw 
milieubeheer is er geen sprake van een 
verlening van een OBM van rechtswege. Dit is 
echter geen probleem. Veel OBM’s zijn name-
lijk pas nodig bij wijziging van de bedrijfsvoe-
ring. Zolang er niets verandert is er voor die 
situaties geen OBM nodig. 

Omgevingsvergunning bouwen en de 
melding Activiteitenbesluit 
De melding Activiteitenbesluit moet gelijktij-
dig met de aanvraag omgevingsvergunning 
(bouwen) worden ingediend, tenzij al eerder 
een volledige melding voor het project is ge-

daan. Als geen volledige melding is ingediend 
dan moet de aanvraag omgevingsvergun-
ning buiten behandeling worden gelaten. 
De aanvrager moet in dat geval wel in de 
gelegenheid worden gesteld het gebrek bin-
nen een door de gemeente te bepalen termijn 
te herstellen. 

De melding is officieel geen onderdeel van de 
aanvraag omgevingsvergunning (bouwen), 
maar wel iets dat gelijktijdig met de aanvraag 
moet gebeuren. De termijn voor het nemen 
van een besluit op de aanvraag omgevings-
vergunning loopt dan ook door gedurende 
de tijd dat de aanvrager een melding heeft 
ingediend. Bij de omgevingsvergunning die 
met de reguliere procedure (8 weken) wordt 
voorbereid, kan dat tot problemen leiden. 
Voor gemeenten is het dan lastig om de aan-
vraag goed te kunnen beoordelen.

Naast het activiteitenbesluit blijft ook de 
natuurbeschermingswet van toepassing op 
alle bedrijven die vee houden. Die bedrijven 
moeten ook een NB-vergunning hebben. In 
deze AelmanScoop leest u hier op blz. …meer 
over. 

Indien u wilt weten of het Activiteitenbesluit 
ook gevolgen heeft voor uw bedrijfssituatie, 
dan kunt u uiteraard contact opnemen met 
een van onze adviseurs.

Johan van Selst

Per 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit gewijzigd, waardoor de meeste agrarische bedrijven, 
waaronder ook veel intensieve veehouderijen, onder het Activiteitenbesluit zijn gevallen. Concreet, 
betekent dit dat voor die bedrijven algemene regels van het Activiteitenbesluit gelden en geen 
milieuvergunning (tegenwoordig omgevingsvergunning) meer nodig is.

Werken met het activiteitenbesluit

8



9

Natuurbeschermingswet houdt 
gemoederen bezig

Cross compliance
In het kader van controle voor de cross com-
pliance wordt de Nbwet-vergunning sinds een 
aantal jaren meegenomen. Bij het ontbreken 
daarvan, kan er een korting op de toeslag-
rechten volgen. Daarnaast krijgt het betref-
fende bedrijf na controle een aantal maanden 
de tijd om een vergunning in te dienen. 
Daarom is het raadzaam om uw situatie in 
beeld te hebben. 

P.A.S.  
De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) 
rust op twee pijlers. De ene pijler omvat 
maatregelen om in de natuurgebieden de be-
dreigde habitattypes weer te laten opbloeien. 
De andere pijler is: zorgen dat er, met behoud 
van die natuurdoelstellingen, ruimte komt 
voor nieuwe economische ontwikkelingen.

Omstandigheden voor de bedreigde habitat-
types worden op 2 manieren verbeterd. Als 
eerste: garanderen dat de daling van de 
stikstofdepositie in Nederland, die al enige 
tijd aan de gang is, voldoende doorzet. Dat ge-
beurt door maatregelen op nationaal niveau 
die vooral ingrijpen in de uitstoot vanuit de 
landbouw. Het pakket landbouwmaatregelen 
bestaat uit:
a. Het aanscherpen van de eisen voor het 

emissiearm aanwenden van dierlijke mest,
b. Het beperken van de stalemissies door 

aanscherpen en uitbreiden van de AMvB 
Huisvesting en

c. Voer- en managementmaatregelen in de 
veehouderij.

De tweede manier zijn de herstelmaatregelen. 
Dat zijn maatregelen die in en rond natuur-

gebieden kunnen worden getroffen om, los 
van de stikstofdepositie die nog plaatsvindt, 
de omstandigheden te verbeteren voor de 
habitattypes. Als deze maatregelen voldoende 
gunstig effect garanderen ontstaat er ruimte 
voor stikstofdepositie. Het gaat hier dan om 
stikstofdepositie voor infrastructurele projec-
ten en voor nieuwe economische activiteiten 
in landbouw en industrie. 

Of de PAS de gewenste oplossing gaat bieden 
voor de landbouw is de vraag. Vast staat wel 
dat naast landbouwactiviteiten ook andere 
activiteiten worden meegenomen, bijvoor-
beeld deposities van infrastructurele projec-
ten. Daarnaast is het zo dat het salderen / 
aankopen van ammoniak zeer waarschijnlijk 
bij het ingaan van de PAS verleden tijd is. 
Wanneer de PAS ingaat, is op dit moment nog 
niet zeker, verwacht wordt medio 2014. Het 
debat hierover in de Tweede Kamer wordt 
begin 2014 hervat.  

Toetsdata natuurmonumenten
Van de gebieden die voor uw bedrijf getoetst 
worden, zijn de aanwijsdata bepalend. Ten 
opzichte van die aanwijsdata mag er geen 
significatie toename van ammoniakdepositie 
plaatsvinden. Alle Limburgse en Brabantse 
habitatgebieden hebben de aanwijsdatum 
van 7 december 2004. De Vogelrichtlijngebie-
den hebben verschillende aanwijsdata, die 
teruggaan tot 10 juni 1994. In Limburg zijn 
Natuurmonumenten vaak de beperkende 
factor voor bedrijven. Het betreft: Rouwkui-
len (Ysselsteyn, 19 februari 1979), Grasbroek 
(Guttecoven, 28 augustus 1985) en Hoge 
Fronten (Maastricht, 15 februari 1993). Het 
voornemen van de provincie Limburg is echter 

om ook deze gebieden te gaan toetsen op 7 
december 2004. 

Toename t.o.v. toetsdatum
Indien blijkt dat de huidige of toekomstige 
bedrijfssituatie een toename van ammoni-
akdepositie op de natuurgebieden geeft, zijn 
er een aantal mogelijkheden om te salderen. 
Allereerst is er nu nog de mogelijkheid om 
ammoniak in de nabijheid van het bedrijf aan 
te kopen. Een andere mogelijkheid is om am-
moniak te reduceren middels een emissiearm 
stalsysteem. 

Verordening Veehouderij en Natura 2000
Op 4 oktober 2013 is de Verordening Veehou-
derij en Natura 2000 Limburg vastgesteld. De 
Verordening schrijft voor dat alle stallen die 
gebouwd of verbouwd worden, voorzien moe-
ten zijn van een emissiearm stalsysteem. Voor 
de intensieve veehouderij was dit al geregeld. 
De andere sectoren krijgen nu in Limburg te 
maken met strengere normen op het gebied 
van ammoniakuitstoot. Met name in de melk-
veehouderij vinden hierdoor veranderingen 
plaats. Waar voorheen nog geteld kon worden 
met de traditionele norm, is vanaf nu ook in 
Limburg nog maximaal 8,1 kg per koe met 
permanent opstellen en 7,1 met beweiden 
toegestaan. 

Rudy Tegels

De Natuurbeschermingswet (Nbwet) blijft de 
veehouderijsector bezig houden. Controles 
vanuit de cross compliance sturen de 
aanvragen van een Nbwet-vergunning. Ook 
financiële instellingen stellen de Nbwet-
vergunning steeds vaker als voorwaarde. De 
Nbwet heeft voor ieder bedrijf verschillende 
consequenties. De antwoorden op vragen 
hoe omliggende natuurgebieden gelegen 
zijn en welke ontwikkelingen het bedrijf de 
laatste jaren doorgemaakt heeft, bepalen 
voor uw bedrijf of een Nbwet-vergunning al 
dan niet verleend kan worden.
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Pouderoyen Compagnons
Vormgeving van stad en land: meer dan 80 jaar ervaring bij Aelmans

(Vervolg van pagina 1)

Pouderoyen is van oudsher een multidisciplinair bedrijf 

op het gebied van vormgeving en ruimtelijke ordening. 

Het bureau bestrijkt al decennia lang het brede en steeds 

wisselende werkterrein van vormgeving van stad en land: 

het hele palet van visie vorming, ontwerp, regelgeving, 

uitvoeringsbegeleiding en projectmanagement. Om de vragen 

van opdrachtgevers op het gebied van stad en land op maat te 

kunnen bedienen richt Pouderoyen Compagnons zich op vier 

werkvelden: stedenbouw, landschap, ruimtelijke ordening 

en milieu.

Stedenbouw en landschap
Om duidelijkheid te bereiken over de ruimte-
lijke ontwikkeling van een plangebied worden 
visies ontwikkeld om de ideeën te mobili-
seren, potenties te verbeelden en keuzes te 
maken.

Er is een heldere blik op de opgave en er wordt 
gewerkt aan een passend antwoord op vragen 
bij ruimtelijke ontwikkelingen in centrumlo-
caties, dorpsranden of in de hele gebiedsop-
gaven.

Dit alles vertaalt zich in verschillende 
producten/werkzaamheden:

•	 Structuur- en ontwikkelingsvisies;
•	 Stedenbouwkundige adviezen;
•	 Ontwerpen voor centrumgebieden, woon-

gebieden en bedrijvenlocaties;
•	 Beeldkwaliteitsplannen;

•	 Begeleiding ruimtelijke en planologische 
processen;

•	 Landschapsvisies en landschapsplannen;
•	 Groenstructuurplannen;
•	 Inrichtingsplannen voor o.a. bedrijfs- 

locaties, tuinen, parken, landgoederen,  
begraafplaatsen, sport- en  
recreatieterreinen. 

Met name op het gebied van Stedenbouw, 
Beeldkwaliteitsplannen en Landschaps-
plannen is sprake van een uitbreiding van het 
dienstenpakket van het team Ruimte, 
Omgeving en Milieu binnen Aelmans.

Ruimtelijke ordening en milieu
Ruimtelijke ordening is in feite de stap tussen 
planontwikkeling en realisatie, hierbij 
rekening houdend met het beleid en de regel-
geving van overheidswege.

Zowel Aelmans als Pouderoyen Compagnons 
hebben een zeer ruime ervaring met het 
opstellen van vele soorten planvormen en 
beschikken hiervoor over de juiste kennis. De 
opdrachten variëren van een kleine func-
tiewijziging of bedrijfsuitbreiding tot een 
complete woonwijk. Bij de ontwikkeling van 
het plan is de milieucomponent een integraal 
onderdeel van het planproces. Wij adviseren 
over de te verrichten onderzoeken bij de start 
van een project en kunnen aangeven wat de 
milieubelasting is in relatie tot de voorgeno-
men ontwikkeling.

Dit alles vertaalt zich in verschillende 
producten/werkzaamheden: 
•	 Stedenbouwkundige Bestemmingsplannen 

in het kader van actualisatie en/of ontwik-
keling:

•	 Bestemmingsplannen buitengebied;
•	 Bestemmingsplannen voor kernen/woon-

gebieden;
•	 Bestemmingsplannen bedrijventerrein;
•	 Postzegelplannen;
•	 Ruimtelijke onderbouwingen;
•	 Beheersverordeningen;
•	 Handboeken digitale plannen;
•	 Juridische advisering en begeleiding;
•	 In company training;
•	 Onderzoeksbegeleiding en advisering bij de 

benodigde milieuonderzoeken;
•	 Weg- en spoorweglawaai;
•	 Luchtkwaliteit;
•	 Externe veiligheid (buisleidingen, lpg-tank-

stations, etc.);
•	 Geurhinder en veehouderij;
•	 Milieuzoneringsonderzoeken.

Met name voor wat betreft de grootschaligere 
bestemmingsplannen in kernen en op be-
drijventerreinen is sprake van een uitbreiding 
van ons dienstenpakket.
Voor meer informatie kunt u terecht op de 
website www.pouderoyen.nl 

Harm Arts



Energiefacturen en kostenbesparing
Energieadvies start bij het in kaart brengen 
van het energieverbruik en de aansluitcapa-
citeit. Deze informatie is terug te vinden op 
de factuur van het energiebedrijf. Bij groot-
zakelijke aansluitingen geeft de factuur van 
de netbeheerder nog aanvullende informatie 
over de capaciteit van de aansluiting. Bij klein 
zakelijke aansluitingen is deze informatie 
opgenomen in de jaarfactuur van de leve-
rancier. Daarom starten we ons advies met 
het opvragen en beoordelen van de facturen 
zodat meer inzicht wordt verkregen in de be-
drijfsspecifieke situatie. Bij complexe situaties 
wordt de situatie ter plaatse ook beoordeeld. 
Op basis van de verkregen informatie wordt 
beoordeeld welke kostenbesparing mogelijk is 
door een andere contractvorm of leverancier 
te kiezen of door een kleinere aansluiting of 
contractcapaciteit te realiseren. Ondernemers 
ervaren energiefacturen als moeilijk leesbaar 
waardoor fouten op de factuur snel over het 
hoofd worden gezien. Ervaring leert dat veel 
facturen fouten bevatten. In de praktijk blijkt 
dat op eenvoudige wijze 10% op energiekos-
ten is te besparen.

Haalbaarheidsonderzoeken
Energieverbruikcijfer uit de energiefacturen 
geven tevens informatie over welke inves-
teringen rendabel zijn vanwege energiebe-

sparing of toepassing van duurzame energie. 
Indien nodig maken we een berekening om de 
haalbaarheid te toetsen. Hierbij komen ook 
zaken aan bod zoals subsidiemogelijkheden 
en fiscale voordelen die de terugverdientijd 
aanzienlijk kunnen verkorten. Een aantal 
actuele investeringen zijn energiebesparende 
verlichting (o.a. LED), energiezuinige klimaat-
regeling, warmtekrachtkoppeling, houtstook, 
zonnepanelen, warmteterugwinning, warm-
tepomptoepassingen, windenergie, biogas 
en aardwarmte. Bij bedrijfsuitbreiding zijn dit 
soort investeringen eerder rendabel omdat 
conventionele investeringen achterwege kun-
nen blijven. 

Energiesubsidies
Er zijn een aantal energiesubsidies voor 
energiebesparende en/of duurzame energie-
technieken beschikbaar. Daarnaast zijn er een 
aantal fiscale voordelen te verkrijgen. Som-
mige investeringen zijn alleen rendabel als 
subsidies kunnen worden benut. De regelin-
gen zijn complex en er wordt veel informatie 
gevraagd bij het indienen van een aanvraag. 
Wij zetten de subsidiemogelijkheden op een 
rij en vragen de energiesubsidies voor u aan. 

Asbest eraf, zonnepanelen erop...
Voor bedrijven met bedrijfsgebouwen met 
asbest daken welke het asbest willen verwij-

deren en zonnepanelen willen plaatsen is er 
tot 1 september 2014 de mogelijkheid om 
subsidie aan te vragen. Het te saneren dakop-
pervlak moet minimaal 400 m2 groot zijn en 
er moet minimaal 15 kWpiek (60 zonnepa-
nelen van 250 Wattpiek) aan zonnepanelen 
worden geplaatst. Het subsidiebedrag is € 
3,- per m2 asbestdak met een maximum van 
€ 7500,- per aanvrager. Deze regeling komt 
boven op de fiscale voordelen die er zijn voor 
asbest sanering en het plaatsen van zonne-
panelen. 

Begeleiding bij aankoop en 
technische inpassing
Als u besluit om te gaan investeren in een 
energie installatie helpen wij bij het maken 
van een programma van eisen (bestek) voor 
het verkrijgen van vergelijkbare offertes. 
Tevens vragen we offertes op bij een aantal 
leveranciers welke concurrerend zijn in de 
markt. We helpen u bij het maken van een 
keuze uit de aangeboden offertes en in een 
later stadium bij het inpassen van de instal-
latie op uw bedrijf. Voor een hoger rendement 
is een juiste dimensie van de installatie en een 
optimale inpassing belangrijk. Evenals een 
juiste capaciteit van de netaansluiting.  

John van de Ven

John van de Ven (47) is afkomstig uit het 

Brabantse Schijndel wat mooi centraal 

ligt in het werkgebied van de Aelmans 

Adviesgroep. Bij zijn vorige werkgever DLV 

heeft hij in zijn carrière ruime werkerva-

ring en een groot netwerk opgebouwd. 

“Mijn kennis en specialistisch netwerk zet 

ik graag in voor de relaties van Aelmans. 

Daarbij staan voor mij de wensen van de 

klant voorop en uniek is onze volledige on-

afhankelijkheid. We hebben geen binding 

met vaste energieleveranciers”. 

Vragen? Neem vrijblijvend contact op met 

John van de Ven op 06-53706841 of mail 

naar jvandeven@aelmans.com.

Uitbreiding adviespakket

John van de Ven is onlangs als energiespecialist bij de Aelmans Adviesgroep gestart. John heeft ruime ervaring op zijn 

vakgebied. We laten John hier graag aan het woord: “Ik zie er naar uit om mijn uitgebreide expertise op het gebied van 

energie in te zetten voor de klanten van Aelmans. Energiemanagement is een ‘hot item’ voor zowel de glastuinbouw, maar 

ook binnen de overige agrarische sectoren. Energie wordt immers een steeds belangrijker item, omdat  bedrijven groter 

worden en energiekosten stijgen. Energieadvisering kent daarom een breed aandachtsgebied”. 
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De in 1714 gebouwde ‘Hoeve Ten Hove’ met omlig-
gende landerijen is enkele jaren geleden van de 
verpachter aangekocht. Hiermee is een nieuw tijdvak 
aangebroken aldus vader John: “We kunnen nu het heft 
in eigen handen nemen; er was decennia lang niets aan 
de gebouwen gedaan”. Het resultaat laat zich inmid-
dels goed terugzien in de renovatie van de hoeve en de 
nieuwbouw ernaast. De historie gaat aldus vader John 
terug tot in de Romeinse tijd. Dit is aangetoond door 
de vlak bij de hoeve verrichte opgravingen van de ‘Villa 
Rustica’ waar een grote herenboerderij met bijbeho-
rende woonvertrekken was gevestigd (www.villarustica.
nl). Herbouw daarvan is uiteindelijk te duur gebleken, 
dus zijn de resten weer onder een laag zand en vrucht-
bare löss gelegd, in afwachting van andere tijden… Met 
respect voor die zelfde historie wordt de eeuwenoude 
hoeve inmiddels wel gerenoveerd. John: ”Het wordt 
echter een meerjarenplan, waarbij we met behulp van 
een laagrentende lening en de fiscale tegemoetkoming 
nu een forse stap kunnen maken. Onderdeel van de 
huidige fase vormt daarbij de bouw van een 2e woning. 
John: “We willen graag na de op handen zijnde be-
drijfsopvolging op de hoeve blijven wonen. Met als doel 
om een passende functie binnen de hoeve te houden, 
werkten gemeente, provincie en monumentenzorg 
uiteindelijk mee aan een gedeeltelijke herbestemming 
in die zin”.

Het bedrijf omvat thans ongeveer 100 ha akkerbouw. 
Vader John en zoon Jos runnen het bedrijf, waarbij Jos 
nog als kredietbeoordelaar bij de Rabobank werkzaam 
is. Jos: “Ik kan mijn bedrijf en het werk bij de bank vrij 
goed combineren; het akkerbouwbedrijf kent enkele 
pieken, waarbij ik verlof neem. Verder kan ik wat schui-
ven als er dringende zaken aan de ene of de andere kant 
zijn. 

We hebben dit jaar een nieuwe bewaarplaats gebouwd 
voor 2.500 ton aardappelen en uien. De eerste oogst zit 
ondertussen in prima conditie opgeslagen. Zowel met 
het oog op de bewaarkwaliteit als de -capaciteit was dit 
een noodzakelijke investering. Planologisch ging aan de 
bouw uiteindelijk een heel traject vooraf. De gemeente 
had vanuit landschap een andere –niet functionele- lo-
catie voor onze loods voor ogen. Ook konden we daar 
niet meer uitbreiden. Dat heeft ons een jaar vertraging 
gekost. Uiteindelijk is de loods toch gekomen waar we 
hem wilde hebben. Dit mede dankzij de expertise van 
Aelmans”, sluit Jos af. 

“Met de realisatie van de bouwplannen hebben we 
goede stappen kunnen zetten om ons bedrijf meer 
‘toekomstproof’ te maken; we kunnen nu doorwerken 
aan de verdere optimalisatie en de opvolging”, geeft Jos 
zijn ambitie kernachtig weer. 

Adrie van Oerle

Ondernemen op Romeinse fundamenten
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Voor deze bedrijfsrapportage gaan we op bezoek bij de akkerbouwmaatschap van de familie 

Keijbets aan de Steinweg in Voerendaal. Op en rond het erf van deze historische hoeve is het 

druk met bouwvakkers en installateurs. Er wordt met de nodige voortvarendheid gewerkt aan de 

renovatie van de woonvleugel in de monumentale carré-hoeve. Voordat het winter wordt moet 

het dak er weer op zitten. 


