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Voorwoord

Het kan verkeren. Enkele jaren geleden woonde ik een 
inleiding bij van Prof. Cees Veerman; toch niet de eerste de 
beste. Hij gaf aan dat voor de agrarische sector een gouden 
toekomst in het verschiet ligt. Voedselkrapte, stijgende 

welvaart in grote delen van de 
wereld en een sector die op we-
reldniveau aan de top staat, zijn 
daarvoor de ingrediënten.
 
Inmiddels weten we dat deze 
aspecten ook een keerzijde 
hebben. Voedselschaarste be-
tekent ook duur voer voor onze 
dieren. Stijgende welvaart 
betekent ook meer vraag naar 
(duurzame) energie. Hoeveel 
goede producten verdwijnen er 

daardoor inmiddels in biogasinstallaties? Een sector aan 
de top betekent dat deze ieder klimaat- of huisvestings-
systeem kan maken waarbij de dieren optimaal groeien, de 
beste verzorging krijgen en voordat een griepje op komst is, 
is er al geënt. De publieke opinie is echter mordicus tegen 
deze ontwikkeling. Argumenten die we horen, zijn: tegen 
de natuur, te grootschalig, niet transparant genoeg en te 
belastend voor het milieu. 

En dan die krediet- of eurocrisis. Is die welvaart wel zo hoog 
of is het voor een belangrijk deel gebakken lucht. Het lijkt 
erop dat dit laatste het geval is; het Grieks model waarbij 
een sterke wissel op de toekomst wordt getrokken blijkt on-
houdbaar. We zullen dus verder terug moeten naar de basis. 

Om daar invulling aan te geven hebben we in deze nieuwe 
AelmanScoop weer een evenwichtig palet samengesteld 
met actualiteiten, achtergronden en weetjes. Ik vertrouw 
erop dat ook deze editie weer bij u in de smaak zal vallen!

Jo Aelmans
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Toch een NBwet-vergunning 
noodzakelijk?

Op 7 september 2011 deed de afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State 
(RvS) een belangrijke uitspraak over de 
NBwet-vergunningplicht voor veehouderijen 
gelegen in de nabijheid van beschermde 
natuurgebieden. 

De uitspraak geeft meer duidelijkheid over hoe 
artikel 19kd van de Natuurbeschermingswet 
dient te worden uitgelegd.
Artikel 19kd regelt de beoordeling van de 
vergunningplicht wanneer er per saldo geen 
sprake is van een toename van de ammoniak-
uitstoot op een beschermd natuurgebied. In 
de meeste gevallen was de vergunningverlener 
(de provincie) van mening dat, op grond van 
artikel 19kd NB-wet, er geen vergunningplicht 
was indien geen sprake was van een toename 
van ammoniakuitstoot. Hierbij is het mogelijk 
om een eventuele toename op bedrijfsni-
veau te salderen met ammoniak van andere 
bedrijven. De RvS is echter van oordeel dat uit 
de tekst van artikel 19kd niet volgt dat met de 
invoering van dit bewuste artikel de vergun-
ningplicht op grond van de Nbwet is komen te 
vervallen. (Vervolg op blz. 9)
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Praktijkervaringen na een jaar Wabo
1 jaar ervaringen
Op 1 oktober 2010 trad de Wabo (Wet alge-
mene bepalingen omgevingsrecht) in werking. 
Sindsdien heten bijvoorbeeld de bouwvergun-
ning en milieuvergunning een ‘omgevings-
vergunning’. Voor de invoering van de Wabo 
waren er veel kritische geluiden. Zou het 
daadwerkelijk sneller gaan? Is het papieren 
tijdperk daadwerkelijk voorbij? Zal een betere 
coördinatie plaatsvinden? Een jaar later is het 
tijd om de eerste balans op te maken en te 
kijken naar de eerste praktijkervaringen. 

Snelheid, papierwerk en coördinatie
Door de invoering van de Wabo is het in veel 
gevallen verplicht om alle benodigde vergun-
ningen samen te voegen tot één totaalaan-
vraag. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de 
sloopvergunning, de milieuvergunning, de 
bouwvergunning, de aanlegvergunning en 
de vrijstelling bestemming samengevoegd 
worden in één aanvraag.

In bovenstaande situatie is daarbij tevens de 
uitgebreide voorbereidingsprocedure van toe-
passing. Er gelden dan geen ‘harde termijnen’, 
doch ‘termijnen van orde’. De snelheid van 
de afhandeling van aanvragen waarbij deze 

Vrijstelling/Ontheffing
De invoering van de Wabo heeft ertoe geleid 
dat u alle aanvragen digitaal via het omge-
vingsloket kunt indienen. Dit geldt niet alleen 
voor benodigde vergunningen maar ook voor 
een benodigde ‘vrijstelling/ontheffing’. Deze 
voormalige zgn. vrijstellingen/ontheffingen 
heten sinds de invoering van de Wabo ook 
‘omgevingsvergunning’. Dit is echter een 
omgevingsvergunning die het toestaat om af 

uitgebreide procedure van toepassing is, is in 
de praktijk niet verbeterd. Hier liggen twee 
redenen aan ten grondslag.

De eerste reden is het feit dat voordat de aan-
vraag kan worden ingediend alle onderdelen 
tot in detail moeten zijn uitgewerkt. Dit kost 
extra tijd. Het indienen van één onderdeel is 
niet mogelijk aangezien een aanvraag dan 
niet volledig is en dus niet in behandeling 
wordt genomen. De tweede reden is dat door 
de complexiteit van de aanvraag het betref-
fende bevoegde gezag (veelal de gemeente) 
extra tijd nodig heeft om de aanvraag te 
beoordelen. Er vindt extra intern overleg 
bij de gemeente plaats. Daarnaast komt 
het regelmatig voor dat de aanvrager zijn/
haar aanvraag extra moet toelichten bij de 
case-manager (de ambtenaar die de gehele 
aanvraag intern coördineert).

Dit betekent dat aan de zijde van de aanvrager 
sprake moet zijn van een goede coördinatie, 
die erop toeziet dat alle onderdelen volle-
dig op elkaar zijn afgestemd. In de praktijk 
zien wij dat bij een aanvraag, bestaande uit 
meerdere onderdelen, het van groot belang 
is dat er één persoon is die alle aspecten van 

te wijken van bijvoorbeeld een bestemmings-
plan. 

Met de hierboven geschetste ervaringen 
constateren we een aantal verbeterpunten 
voor de aanvrager, alsook voor het bevoegd 
gezag (meestal gemeente). Door de opgedane 
ervaring van het afgelopen jaar is het voor 
de aanvrager van groot belang erop toe te 
zien dat de coördinatie bij het plan goed is 

het plan overziet. Hij moet voorkomen dat bij 
de aanvraag geen verschillen, hoe klein ook, 
ontstaan tussen bijvoorbeeld het aspect bou-
wen, de milieuvergunning en de ruimtelijke 
onderbouwing van het plan. 

De gemeente toetst en controleert alle on-
derdelen zeer nauw op volledigheid. Daarna 
vindt de inhoudelijke beoordeling plaats, 
waarbij alle onderdelen van de aanvraag over 
elkaar heen worden gelegd. Bij de uitgebreide 
procedure wordt het proces opgeschort indien 
stukken ontbreken en/of er tegenstrijdighe-
den worden geconstateerd tussen de stukken/
tekeningen. 

Ook is het nu mogelijk om alle stukken digi-
taal in te dienen. Dit werkt in de praktijk erg 
goed voor de aanvrager, mits die stukken al-
lemaal digitaal beschikbaar zijn. Dit bespaart 
tijd en geld. Echter de ervaring tot nu toe leert 
dat de eerste stap van het bevoegd gezag bij 
een digitaal ingediende aanvraag vaak het 
uitprinten van die aanvraag is. Veel gemeen-
ten zijn nog niet ingesteld op het digitaal 
beoordelen van de stukken.

gewaarborgd, zodat de gehele procedure zo 
snel mogelijk wordt doorlopen. Om de aan-
vraag zo snel mogelijk af te handelen is het 
van groot belang dat de case-manager bij de 
gemeente iemand is die voldoende expertise 
bezit om het gehele overzicht te houden 
over de aanvraag. Bij een case-manager met 
weinig ervaring verloopt de afhandeling vaak 
moeizaam.

Giel Pouls

Gewijzigde onderdelen:
•	 Een bodembedekker (groenbemes-

ter) moet u uiterlijk 15 oktober (was 
1 december) inzaaien en mag u in de 
winter licht inwerken (mulchen). Als 
het hoofdgewas (bijvoorbeeld bieten en 
korrelmaïs) op 15 oktober nog niet is ge-
oogst, is de inzaai van de bodembedekker 
niet meer verplicht. Deze uitzondering 
geldt overigens niet voor maïspercelen 
op zand- en lössgronden. 

•	 De uiterste datum van de najaarsgrond-
bewerking is vervallen (was 1 december). 
Vanaf nu moet de grondbewerking z.s.m. 
na elke oogst worden uitgevoerd (dus 
ook na een oogst in december of januari).

•	 Ploegen op percelen met een helling van 
2% of meer en een hellinglengte van 
meer dan 50 meter moet u altijd melden 
(dus ook bij de teelt van wintergranen).

Algemene voorschriften:
De volgende algemene voorschriften moet u 
op alle percelen (dus ook op de “vlakke” perce-

Vanaf 2011 zijn een aantal zaken binnen de erosieverordening gewijzigd. Aangezien er nog steeds veel vragen 

bestaan over de erosieregels, zetten we in dit artikel de belangrijkste punten nog eens voor u op een rij.

Wijziging erosieverordening

len) binnen het gebied uitvoeren:
1. u bent verplicht om z.s.m. na elke oogst 

een najaarsbewerking met een minimale 
diepte van 15 cm uit te voeren;

2. bij het inzaaien van bieten, maïs of uien 
bent u verplicht om de sporen van de 
trekkerwielen te wissen, tenzij u een bo-
dembedekking toepast en in het voorjaar 
met de directzaaimethode bieten, maïs 
of uien inzaait;

3. u bent verplicht om percelen vanaf 
18% helling in grasland te leggen of te 
houden;

4. erosie en wateroverlast dient u direct te 
melden indien lijnvormige of vlakgewijze 
uitspoeling plaatsvindt dieper dan 12 cm. 

Specifieke voorschriften:
Percelen met een helling van 2% of meer 
en met een hellinglengte van meer dan 50 
meter mogen niet worden beteeld met een 
erosiebevorderend gewas. In de periode t/m 
2012 is dit wel toegestaan wanneer u aan de 
volgende voorwaarde(n) voldoet:

1. u past na de oogst van het hoofdgewas 
van dit jaar niet kerende grondbewerking 
toe en zaait een bodembedekking in, die 
u voor het inzaaien, planten of poten van 
het erosiebevorderend gewas wederom 
niet kerend bewerkt;

2. u ploegt volgend voorjaar, maar zorgt 
ervoor dat vóór 1 december a.s. een 
groenstrook of -vlak is aangelegd;

3. u ploegt in het najaar en zaait vervolgens 
uiterlijk 15 oktober een bodembedekking 
in, die u voor het inzaaien, planten of 
poten van het erosiebevorderend gewas 
niet kerend bewerkt;

4. u ploegt na 15 oktober en legt uiterlijk 1 
december een groenstrook of groenvlak 
aan.

Marita Kreuels
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De commissie is vooral geschrokken van het 
aantal malafide uitzendbureaus die vaak veel 
te lage lonen betalen. Het onderzoeksrap-
port spreekt ook van slechte, vaak gebrekkige 
huisvesting en overbewoning.
De provincie Limburg heeft samen met de 
Noord-Limburgse gemeenten nieuw ruimte-
lijk beleid opgesteld voor de huisvesting van 
arbeidsmigranten. Elke gemeente vertaalt 
dit apart in een eigen gemeentelijk beleid, 
waarbij het provinciale kader wel kan worden 
beperkt maar niet verruimd. Er zijn aparte 
hoofdstukken voor woningen, kamerverhuur, 
logies, logiesgebouwen in complexen, vrijko-
mende agrarische bebouwing, woonunits en 
stacaravans. 

Regelmatig zijn we als kantoor betrokken 
bij de totstandkoming van plannen voor de 
huisvesting van arbeidsmigranten. Onze 
betrokkenheid is divers; planologie en (bouw)
vergunning zijn het meest voorkomend. 
Brandveiligheid daarentegen is een aspect 
welk vaak maar zijdelings of in een laat sta-
dium aan de orde komt. Het is echter wel een 
belangrijk onderdeel in het bestaand beleid, 
met alle regels van dien en ook absoluut 
noodzakelijk voor een verantwoorde bedrijfs-
voering. Verhoogde brandrisico’s wil je als 
ondernemer niet lopen.

De brandbeveiliging van de huisvesting voor 
arbeidsmigranten is een complex geheel. 
Bouwkundige maatregelen, verschillende 
soorten installaties (brandmeld-, en noodver-
lichtingsinstallaties), blusmiddelen, vlucht-
routes en nooduitgangen zijn vastgelegd in 
verschillende wetten, besluiten en verordenin-
gen. Volgens de woningwet is de eigenaar of 
beheerder van het gebouw verantwoordelijk 
voor het juist toepassen van deze regelgeving. 
Gezien het belang van veilige huisvesting 
wordt de laatste tijd door de gemeente en 
brandweer streng gecontroleerd of een object 
aan alle regels voldoet. Bij deze controles blijkt 
dat de huisvesting van arbeidsmigranten (te) 
vaak nog niet op orde is. Om problemen bij 
controles of een calamiteit te voorkomen is 
het dus zaak om de huisvesting volgens de 
gestelde regels uit te voeren. 

Tijd van wonen in een oude caravan is voorbij 

“Bouwkundige maatregelen bij huisvesting arbeidskrachten”

U VERLAAT DE BEBOUWDE KOM

vooralsnog wat nadelen. De Belastingdienst 
is van mening dat niet geherwaardeerd mag 
worden tot slechts WEVAB waarde, doch 
altijd dient te worden uitgegaan van de WEV 
(waarde economisch verkeer). Dit betekent 
dat WEV/WEVAB verschillen direct vrij vallen 
en dus belast zijn. Ook is het voorbehouden 
van pachtersvoordelen of een afgeboekte HIR 
(herinvesteringsreserve) niet mogelijk. Verder 
dient u voor alle grond het zelfde waarde-
ringssysteem te kiezen. Kortom bij onverkorte 
toepassing van het nieuwe stelsel, zoals de 
Belastingdienst dit voorstaat, is dit slechts 
voor weinigen interessant. 

Proefproces
Omdat de belangen groot zijn loopt momen-
teel een proefproces. Het is mogelijk dat u alle 
opties openhoudt en aansluit bij dit proces. 
U hoeft daarvoor niet zelf te procederen of 
veel kosten te maken, maar u kunt met de 
Belastingdienst een vaststellingsovereen-
komst sluiten. Na uitspraak door het hoogste 
rechtscollege kunt u dan alsnog beslissen of 
u de stelselwijziging doorzet of u het bij het 
oude laat. Een goede mogelijkheid lijkt mij dit 
om alle opties open te laten.

Jo Aelmans

In een eerder stadium schreven we al over de 
waarschijnlijke afschaffing van de landbouw-
vrijstelling, zoals opgenomen in artikel 3.12 
Wet IB 20001. Dat deze zal worden afgeschaft 
lijkt vrijwel zeker; deskundigen zijn het daar 
wel over eens. De vraag is alleen wanneer en 
komt er dan een goede overgangsregeling?
De bezuinigingsdrift bij de overheid is zeker 
nog niet ten einde. Bovendien kan er zomaar 
een kabinet komen van een ander pluimage 
die de keuzes verlegt.

Het zorgen voor een goede overgangsregeling 
lijkt voor de wetgever niet erg interessant, 
want dan levert de afschaffing de eerste jaren 
weinig extra belasting op. Kortom, het onder-
werp van een naderende afschaffing van de 
landbouwvrijstelling blijft daarom actueel. Af-
gelopen jaren is al veel grond geherwaardeerd 
of overgestapt op een ander waarderingsstel-
sel. Een korte update.

Herwaardering
Rekening houdend met een aantal spelregels 
kunt u landbouwgrond (onbelast) herwaarde-
ren. Onbelast herwaarderen kan slechts tot de 
WEVAB waarde (= de waarde in het econo-
misch verkeer met voortgezette agrarische 
bedrijfsuitoefening). Goede momenten om 

dit te doen zijn in het algemeen het toe- of 
uittreden van vennoten in een samenwer-
king, wijziging van de gerechtigdheid in stille 
reserves van de onderneming en bedrijfsop-
volging. Aanwezige belaste componenten 
kunnen veelal voorbehouden blijven. Ook kan 
een combinatie met gebruik-en-genot voor 
bepaalde percelen een oplossing bieden. In-
middels hebben we op dit vlak al veel ervaring 
opgedaan en kunnen zo voldoende maatwerk 
leveren. 

Stelselwijziging
U kunt ook kiezen voor een stelselwijziging. 
Bij Accon-AVM deden dat ruim 4.000 klanten. 
Wat speelt er op dit punt? Waardering van 
bedrijfsmiddelen dient te geschieden op basis 
van ‘goed koopmansgebruik’.

In het verleden werd vrijwel zonder uitzonde-
ring gekozen voor waardering tegen ‘kostprijs 
of lagere marktwaarde’. Afgelopen jaren is 
geëxperimenteerd met een stelsel waarbij de 
grond jaarlijks wordt geherwaardeerd op basis 
van WEVAB. Voordeel hiervan is dat u altijd 
‘bij’ bent en niet na enkele jaren weer een 
stukje herwaarderingsmogelijkheid mist. 

Aan invoering van dit stelsel zitten echter 

Winst op landbouwgrond nog 
onbelast?!

Mogelijkheden
Afhankelijk van de gebruiksfunctie (woon- of 
logiesfunctie) van het object zijn er verschil-
lende manieren om de vereiste brandveilig-
heid te realiseren. Ook is het mogelijk om met 
een afwijkende, gelijkwaardige oplossing aan 
de gestelde eisen te voldoen. Vooral bij het 
aanpassen van bestaande gebouwen is het 
niet altijd mogelijk om aan alle bouwkundige 
eisen te voldoen. Vaak zijn de wanden niet 
voldoende brandwerend en de vluchtwegen 
onvoldoende brandveilig of zijn er onvol-
doende brandtrappen aanwezig. Aanvullende 
maatregelen op het gebied van detectie 
en bestrijding van brand kunnen voor een 
gelijkwaardige brandveiligheid zorgen. In 
overleg met de brandweer, die deze oplossing 
moet goedkeuren, kan de beveiliging voor een 
object ‘op maat’ gemaakt worden.

Daarentegen kan er bij nieuwbouw of ingrij-
pende verbouwingen heel goed volgens de 
geldende eisen worden gebouwd. Een kwestie 
van een goede voorbereiding van de plannen 
en vooral van logisch nadenken over brand-
wanden, vluchtwegen en alarmeringen. 
Het ontwerp en de uiteindelijke bouwteke-
ningen dienen de eisen en maatregelen te 
bevatten. Dit voorkomt lastige opmerkingen 
van gemeente en brandweer, en bouwkundige 
problemen achteraf. Het voorkomt vooral 
onveilige of zelfs levensbedreigende situaties 
voor de arbeidskrachten.

Wij hebben de nodige ervaring bij al deze 
aspecten en ondersteunen u graag met ont-
werp, bouwtekeningen, brandveiligheidsplan, 
vergunningaanvraag, bouwkundige bestekken 
en begeleiding bij de uitvoering.

René Sleutel/Hans Verdonschot

Nederland is niet in staat geweest om de toestroom van arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa in goede 
banen te leiden concludeert een onderzoekscommissie van de Tweede Kamer. 

Oude situatie Nieuwe situatie
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veldmakelaar kunnen zij samen met u de 
mogelijkheden op uw percelen bekijken en 
eventueel een aanvraag voorbereiden. Als u 
de aanvraag via de stichting indient is deze 
service voor u geheel gratis. Op de internet-
pagina www.landschap-ontwikkeling.nl vindt 
u meer informatie.

Subsidie (agrarisch) natuurbeheer (SNL) 
(voorheen PSAN)
Beheerders van agrarische gronden en eigena-
ren van natuurterreinen of bos kunnen vanaf 
15 november 2011 ook weer subsidie aanvra-
gen voor (agrarisch) natuurbeheer. 
Deze subsidie valt onder het Subsidiestelsel 
Natuur en Landschapsbeheer (SNL). Aanvra-
gen kunt u tot en met 31 december 2011. 
Wilt u dit jaar een aanvraag indienen voor 
agrarisch natuurbeheer, dan is het belangrijk 
dat uw percelen goed geregistreerd staan. 
Dit kunt u controleren bij Dienst Regelingen 
in ‘Mijn dossier’.De provincie Limburg heeft 
bepaalt in welke gebieden en op welke per-
celen u subsidie kunt aanvragen. Indien uw 
beoogde aanvraag hierin niet past kunnen we 
voor u bezien of wijzigingen in 2012 mogelijk 
zijn. 

SNL of GBD?
GBD-landschapspakketten komen qua 
voorwaarden en vergoeding overeen met de 
SNL-landschapspakketten. Daarnaast geldt op 
dit moment het navolgende handvat:
Vanaf dit jaar is voor het verkrijgen van subsi-
die voor landschapselementen van belang of 
dit landschapselement in de EHS ligt of niet. 
GBD aanvragen moeten buiten de EHS liggen 
en SNL aanvragen moeten binnen de EHS lig-
gen. Er is hiervoor dit jaar 1 uitzondering: SNL-
aanvragen buiten EHS worden alleen via SNL 
afgehandeld indien het gaat om een zoge-
naamde continueringsaanvragen (verlenging 
van beheer dat in 2010/’11/’12 afloopt), dan 
wel beheersaanvragen voor elementen die in 
de landinrichtingsprojecten “Centraal Plateau” 
en “Mergelland-Oost” met overheidssubsidie 
buiten de EHS zijn aangelegd.

GBD en EU Beleid
Momenteel vindt er een heroverweging plaats 
van de EU subsidies. Zoals de vlag er nu bij-
hangt zullen de huidige toeslagrechten vanaf 
1 januari 2014 worden vervangen. 
Het meest voor de hand ligt dat daarbij het 
huidige ‘historische model’ (met aan eenieder 

individuele rechten met een verschillende 
waarde) wordt vervangen door een basisbe-
drag (flat rate). Verder wordt er over gespro-
ken om de agrarische bedrijven vanaf 2014 
vanuit de 1ste EU pijler in aanmerking te laten 
komen voor een toeslag van 30% als deze één 
of meerdere groen-blauwe diensten leveren 
(of dit vrijwillig is of verplicht en/of alleen in 
bepaalde gebieden etc. is nog onduidelijk). 
Het lijkt er verder op dat deze toeslag een 
‘koekje van eigen deeg’ zal zijn, met andere 
woorden: de toeslag wordt gekort met 30% 
als geen groen-blauwe diensten worden 
geleverd. Hoe dan ook, het ziet ernaar uit dat 
het leveren van groen-blauwe diensten van 
groot belang gaat worden. Er in 2012 of 2013 
er mee aan de slag gaan kan dus geen kwaad. 

Ettien Eijssen/Marita Kreuels

Subsidieregelingen 
landschapsinrichting en onderhoud 

Landschapsontwikkeling
Agrariërs en particulieren die gronden behe-
ren buiten de grote bos- en natuurgebieden 
(Ecologische Hoofdstructuur (EHS) gaan een 
steeds grotere rol spelen in het onderhoud 
van het landschap; althans dat is de doelstel-
ling. Toch komt een en ander nog niet echt 
van de grond. Beschikbaarheid van geld, 
wijzigende regels en het gebrek aan 
continuïteit zijn daar vaak de reden van. 
Desondanks willen wij u wijzen op de 
mogelijkheden die het huidig beleid biedt.

Vanaf 2011 kunnen grondgebruikers we-
derom een beroep doen op de subsidierege-
ling GroenBlauwe Diensten (GBD). De regels 
worden provinciaal uitgevoerd. In dit artikel 
richten wij ons gemakshalve op de Limburgse 
regeling. Met de nieuwe regeling wil de pro-
vincie Limburg een nieuwe impuls geven aan 
het herstel en onderhoud van het agrarisch 
cultuurlandschap.

De subsidieregeling is relatief eenvoudig. 
Grondgebruikers krijgen een vergoeding voor 
de kosten voor het onderhouden en/of het 
aanleggen van landschapselementen. Dat 
kan variëren van de aanleg en onderhoud 
van een poel tot het aanplanten en beheren 
van knotbomen, hagen, singels of hoogstam-
boomgaarden. Ook kunt u subsidie ontvangen 
voor de aanleg en onderhoud van kruidenrijke 
gras- en akkerranden of het natuurvriendelijk 
beheer van hele percelen.
Bij alle GBD-beheerpakketten geldt verder de 
voorwaarde dat u geen bestrijdingsmiddelen 
en mest mag toepassen. Een uitzondering 
vormt het pakket hoogstamboomgaarden, 
deze mogen wel worden bemest. 
Binnen de GBD geldt dat aanvragen worden 

Voor wat betreft inrichtingsaanvragen gelden de navolgende zaken:

•	 u dient een inrichtingsplan en begroting op te stellen;
•	 u dient een beeld te geven van de uitgangssituatie en de situatie na inrichting;
•	 u dient uitsluitend gebruik te maken van autochtoon plantmateriaal! Blijkt na de aan-

plant dat u niet aan deze voorwaarde heeft voldaan, dan wordt de subsidieaanvraag 
ingetrokken.

ingedeeld per gemeente. Of u überhaupt sub-
sidie verkrijgt is dus afhankelijk van de mate 
waarin uw gemeente met de regeling mee-
doet. De provincie verdubbelt iedere euro die 
de gemeente voor de GBD reserveert. Afgelo-
pen periode heeft ons geleerd dat sommige 
gemeenten geld te kort komen en andere een 
budget hebben dat niet of nauwelijks wordt 
aangesproken. Tevens geldt het principe “wie 
het eerst komt, die het eerst maalt”. 

Het aanvragen van subsidie kan vanaf 
1 januari tot 1 oktober 2012 waarbij de 
ingangsdatum van de regeling dan 1 april 
2012 of 1 oktober 2012 wordt (afhankelijk van 
moment van indienen van de aanvraag). Wij 
raden u aan, indien u interesse heeft in beheer 
of inrichting van landschapselementen om 
zo snel mogelijk het voorwerk te doen, zodat 
begin januari u aanvraag meteen gereed ligt 
om in te dienen.

Stichting LandschapsOntwikkeling Limburg
De Stichting LandschapsOntwikkeling Lim-
burg is een onafhankelijke stichting die zich 
inzet voor het bevorderen en stimuleren van 
(agrarisch) natuurbeheer en overige land-

schappelijke ontwikkelingen. De Stichting is 
door de Provincie Limburg aangewezen als 
veldmakelaar voor geheel Limburg en is een 
initiatief van de Aelmans Adviesgroep. 

Momenteel zijn Pierre Grooten, Marita Kreuels 
en Ettien Eijssen als veld-& landschapsmake-
laar aangewezen en verrichten werkzaamhe-
den voor de stichting. Vooral Pierre Grooten 
heeft als bioloog en landschapsdeskundige 
een ruime ervaring in het groene gebied met 
veel specifieke planten- en soortenkennis. Hij 
kan u op –en in- het veld goed adviseren voor 
wat betreft keuzesoorten, aanleg landschaps-
elementen, mogelijkheden inrichting dan wel 
beheer etc. Marita en Ettien kunnen de brug 
slaan naar de agrarische praktijk, de Natuur-
schoonwet en de diverse (fiscale) regelingen. 
Zij verzorgen veelal ook de uitwerking en 
afwikkeling van de plannen. 

Kort gezegd betekent het dus dat u voor al het 
advies en de aanvraag omtrent inrichtings- en 
beheersvergoedingen, voor landschapsele-
menten en de bijbehorende vragen bij deze 
stichting terecht kunt. Dit alles in het kader 
van de regeling GroenBlauwe Diensten. Als 
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Actualiteiten 
onteigeningsrecht

Het ontwerp natuurbeheerplan 2012 van de 
provincie Noord Brabant heeft onlangs ter 
inzage gelegen en is inmiddels vastgesteld. In 
het Natuurbeheerplan staan twee kaarten: de 
ambitie- en de beheertypekaart. De beheerty-
pekaart laat zien hoe het er nu uitziet. De am-
bitiekaart geeft aan hoe het eruit moet gaan 
zien. Het plan vormt de basis voor subsidies 
voor beheer en inrichting; zoals subsidies voor 
agrarisch natuurbeheer. Op het ontwerp
Natuurbeheerplan heeft Triple Adviseurs 
onlangs met succes een zienswijze ingediend 
om de ontwikkeling van een landgoed moge-
lijk te maken. 

Verordening Ruimte 
De provincie Noord Brabant bereidt op dit mo-
ment een aantal wijzigingen voor die ze wil 
doorvoeren in de Verordening Ruimte. In de 

Verordening Ruimte 
heeft de provincie 
regels opgenomen 
waaraan ruimtelijke 
ontwikkelingen in 
Noord Brabant 
dienen te voldoen. 
De onderwerpen die 
in de verordening 
staan, komen uit de 

provinciale structuurvisie. Daarin staat welke 
belangen de provincie wil behartigen en hoe 
ze dat wil doen. De verordening is daarbij een 
van de manieren om die provinciale belangen 
veilig te stellen.   De gewijzigde Verordening 
Ruimte wordt binnenkort ter inzage gelegd 
voor inspraak.

Harm Arts

Onteigening is een ultiem middel van de overheid om eigendom te 

ontnemen. In dit proces is als basis dat beide partijen (onteigende 

én onteigenaar) zich als redelijk handelend partijen dienen op te 

stellen. Regelmatig komen zaken voor de rechter waarbij bepaald 

wordt wat de norm is van dit uitgangspunt. Enkele belangrijke uit-

spraken willen wij belichten.

Voorstrook: Werkelijke waarde of complex-
waarde? 
In artikel 40d van de Onteigeningswet is de 
egalisatieregel neergelegd, ook wel aange-
duid als de complexwaarde benadering. De 
wetgever heeft deze regel opgenomen om te 
voorkomen dat bij de verwerving/onteigening 
ten behoeve van een nieuw bestemmings-
plan eigenaren worden geconfronteerd met 
een hogere of lagere waarde van de grond 
ten gevolge van de op hun grond rustende 
bestemming. Om die reden wordt voor de 
waardebepaling het totaal aan rendabele en 
onrendabele bestemmingen over alle gronden 

die als een complex worden gezien geëgali-
seerd, uitgesmeerd. Voor de vraag of er sprake 
is van een complex zijn met name de feiten en 
omstandigheden van dat geval belangrijk.
Een concrete vraag die in dit kader kan wor-
den gesteld, is of een strook grond gelegen 
aan een bestaande weg welke geschikt is voor 
bebouwing, een zogenaamde voorstrook, 
recht heeft op een hogere waarde of dat deze 
voorstrook dient te worden meegenomen in 
de complextheorie. In de literatuur is bepleit 
dat het redelijk is dat dergelijke voorstroken 
niet mogen vallen onder de egalisatieregel. 
In het arrest (LJN: BP2316) van 15 april 2011, 

waarbij de gemeente Venray als onteigenaar 
opkwam, oordeelde de Hoge Raad (HR) dat 
artikel 40d van de Onteigeningswet er niet 
toe dient om waardeverschillen geheel te 
elimineren. De HR oordeelde dat wanneer een 
perceel wordt onteigend en deel uitmaakt van 
een complex als bedoeld in artikel 40d van de 
Onteigeningswet, een hogere waarde dient 
te worden toegekend, indien de ligging of de 
hoedanigheid van het betreffende perceel 
zodanig is, dat bij een transactie in het vrij 
economische verkeer door een redelijk han-
delende koper en verkoper een hogere prijs 
dan de complexwaarde zal worden betaald. In 
dat geval moet de hogere werkelijke waarde 
worden vergoed. Bij beantwoording van deze 
vraag mag geen rekening worden gehouden 
met de toekomstige bestemming van het 
perceel. 

Eliminatie lucratieve dwangbestemming
Wanneer een ander of een hoger orgaan dan 
de gemeente een bestemming op een perceel 
legt spreekt men over een dwangbestem-
ming. Veelal betreft het rijks- of provinciale 
plannen. De Onteigeningswet bepaalt dat bij 
de waardebepaling de dwangbestemming 
moet worden weggedacht, c.q. geëlimineerd. 
Het wegdenken van werken waarvoor ontei-
gend wordt, dan wel een dwangbestemming, 
is neergelegd in de eliminatieregel van artikel 
40c van de Onteigeningswet.

In de aanhef van artikel 40c is bepaald dat het 
eliminatiebeginsel geldt voor zowel optreden-
de voordelen als nadelen. Met andere woor-
den: waardevermeerdering als gevolg van een 
hoger plan moet worden geëlimineerd. Bij de 
begroting van de schadeloosstelling dient de 
dwangbestemming buiten beschouwing te 
worden gelaten.

Onrendabele top
Het deel van de stichtings- of verbouwings-
kosten in een vervangende onroerende zaak, 
waarvoor de onteigende bij directe verkoop 
geen vergoeding krijgt, omdat de onder-
handse verkoopwaarde in de markt lager is, 
noemt men de onrendabele top. In de huidige 
ontspannen vastgoedmarkt is er vaker sprake 
van een onrendabele top!

De onrendabele top is een vermogensnadeel 
en de onteigenende partij moet dit zodoende 
volledig en integraal vergoeden. Of en zo ja, in 
hoeverre er sprake is van een onrendabele top 
is onder meer afhankelijk van de beantwoor-
ding van de navolgende vragen, zoals uit de 
conclusie van advocaat-generaal Moltmaker 
blijkt bij het arrest over de zaak Van Rijswijk/
Amsterdam17:
•	 is vervanging economisch verantwoord 

en gebeurt vervanging op economisch 
verantwoorde wijze? Als bijvoorbeeld 
nieuwbouw is gepleegd terwijl er een 

bestaand, vervangend pand op de markt 
was, dan is de vervanging niet econo-
misch verantwoord;

•	 in hoeverre moet bij de bepaling van de 
waarde van het vervangende pand een 
rol spelen dat de onteigende die het 
pand geschikt heeft gemaakt voor zijn 
bedrijf de beste gegadigde is? Hoe cou-
ranter de onroerende zaak is, hoe kleiner 
de onrendabele top is.

Uiteraard zijn ook andere zaken van belang als 
het gaat om de vaststelling van de onrenda-
bele top, zo kan het bijvoorbeeld voorkomen 
dat voor een onteigende op een of andere 
manier is bepaald dat herbouw van de onroe-
rende zaak verplicht is. Met deze verplichting 
zullen deskundigen bij het vaststellen van de 
schadeloosstelling rekening houden. 

Zelfrealisatie
Wanneer een grondeigenaar (veelal een 
projectontwikkelaar of een consortium van 
een of meer eigenaren met een ontwikkelaar) 
in staat en bereid is de aan de grond gegeven 
bestemming zelf te realiseren, is onteigening 
in beginsel niet noodzakelijk. Dit is vaste 
jurisprudentie van de Kroon die alle onteige-
ningszaken behandelt. Indien de gemeente 
een andere vorm van planuitvoering wenst 
dan de grondeigenaar/ontwikkelaar en boven-
dien kan aantonen dat in het kader van het 
publieke belang hier dringend behoefte aan 
is, kan de gemeente alsnog overgaan tot ont-
eigening. Het gemeentebestuur beoordeelt in 
beginsel de vorm van planuitvoering.

Net als de bepalingen over de woningbouw-
categoriën en faseringen wordt de planuit-
voering opgenomen in het exploitatieplan. 
Het exploitatieplan speelt een rol bij de 
beoordeling van het beroep op zelfrealisa-
tie. Zijn de plannen van de ontwikkelaar op 
enigerlei wijze strijdig met het exploitatieplan 
waardoor de uitvoering van het bestem-
mingsplan niet kan worden gewaarborgd, 
dan kan de gemeente alsnog met succes 
overgaan tot onteigening. Een en ander blijkt 
uit een uitspraak van de Kroon voor het plan 
Hoog Dalem te Gorinchem. Het besluit is van 
30 mei 2011 met nummer 11.001310. Deze 
uitspraak van de Kroon beperkt fors het recht 
op zelfrealisatie. Een ontwikkelaar die een 
beroep doet op zelfrealisatie zal zich dus moe-
ten conformeren aan het door de gemeente 
vastgestelde exploitatieplan. Dit beperkt de 
onderhandelingsruimte tussen overheid en 
ontwikkelaar aanzienlijk.. 

Jo Aelmans/ Guus Lardinois

Brabants Natuurbeheerplan 2012

(Vervolg van blz. 1)
Ook als er per saldo geen sprake is van 
toename van de stikstofuitstoot, blijft een 
vergunning op grond van de Nb-wet nodig, 
aldus de hoogste bestuursrechter.  Verder 
is de RvS van mening dat de in artikel 19 kd 
genoemde referentiedatum (7-12-2004) in 
sommige gevallen in strijd is met Europese 
regels. De door de wetgever beoogde uitzon-
dering op de vergunningplicht is gekoppeld 
aan de datum van ten vroegste 7 december 
2004. Dit is de dag waarop een groot aantal 
Nederlandse natuurgebieden bescherming 
kreeg op grond van de Europese Habitatricht-
lijn. Naar het oordeel van de RvS gaat de 
gekozen referentiedatum voorbij aan het feit 
dat een groot aantal natuurgebieden al vóór 
7 december 2004 beschermd werd op grond 
van de Europese Vogelrichtlijn. Omdat artikel 
19kd op dit punt geen correcte implementatie 
van de Vogel- en Habitatrichtlijn is, moet het 
artikel in sommige gevallen buiten toepassing 
worden gelaten, aldus de RvS.

Deze uitspraak heeft met name gevolgen voor 
veehouderijen. Ze geeft aan dat veehouderijen 
toch een Nbwet-vergunning moeten hebben, 
ook al neemt de depositie van ammoniak op 
nabijgelegen Vogel- en Habitatrichtlijngebie-
den niet toe. In gevallen waarin de provincie 
heeft geoordeeld dat door invoering van ar-
tikel 19kd geen vergunningplicht meer geldt, 
moet wellicht alsnog een Nbwet-vergunning 
worden aangevraagd. Daarbij zal goed 
moeten worden gelet op het hanteren van de 
juiste referentiedatum.

Tegen uitspraken van de RvS is geen hoger 
beroep mogelijk, de volledige tekst van deze 
uitspraak (zaaknummer 201003301/1) is te 
vinden op de website van de RvS (www.raad-
vanstate.nl/uitspraken).
 
Ton Crasborn

Toch een NBwet-vergunning 
noodzakelijk?
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BRL Veilig en Milieukundig Slopen 
Het is bekend dat onzorgvuldig of ondeskun-
dig handelen bij sloop tot ongevallen en grote 
schade kan leiden. Steeds meer opdrachtge-
vers zijn zich bewust van de (aansprakelijk-
heids-)risico’s van sloopwerkzaamheden en 
vragen daarom dat de sloper werkt volgens 
de Beoordelingsrichtlijn Veilig en Milieukun-
dig Slopen (BRL SVMS-007). Deze BRL bevat 
eisen op het gebied van de uitvoering van het 
sloopproces, de behandeling en afvoer van 
vrijkomende sloopmaterialen en de bedrijfs-
organisatie van de sloopaannemer. Van een 
gecertificeerde sloopaannemer mag u daarom 
kennis van zaken verwachten. Verplichtingen 
zoals het uitvoeren van een asbestinventari-
satie, het aanvragen van een sloopvergunning 
en regelgeving rondom de behandeling en 
afvoer van de sloopmaterialen hebben een 
vaste plaats in het ‘gecertificeerde’ slooppro-
ces. Daarnaast verloopt het proces volgens 
een aantal vaste stappen:

1. Vooraf wordt een stoffeninventarisatie of 
een inspectie van het sloopobject uitge-
voerd, waardoor inzicht ontstaat in aard, 
hoeveelheid en mogelijke verontreinigin-
gen van vrijkomende sloopmaterialen.

2. Er wordt een sloopplan opgesteld met 
daarin de beschrijving van de wijze van 
selectief en milieukundig slopen, de 
behandeling en afvoer van vrijkomende 
materialen, de te treffen veiligheidsmaat-
regelen en de eventuele uitvoeringseisen.

3. De uitvoering van de sloop vindt plaats 
conform het sloopplan en door deskun-
dig personeel.

4. De oplevering van een project vindt 
plaats door o.a. een stoffenverantwoor-
ding van de vrijkomende sloopmaterialen 
te overleggen.

De BRL SVMS-007 bevordert de veiligheid 
van het sloopproces en vermindert gedoe 

achteraf. In de BRL zijn veiligheidseisen op-
genomen, welke mede zijn ontleend aan de 
Arbo regelgeving. In het sloopplan worden 
de maatregelen en voorzieningen beschre-
ven die nodig zijn om de arbeidsveiligheid 
en omgevingsveiligheid (zoals belendende 
percelen) te waarborgen. Daarnaast is een 
gecertificeerde sloopaannemer tevens 
gecertificeerd volgens de VGM Checklist Aan-
nemers (VCA).

Milieukundig slopen
Bij milieukundig slopen staat een verant-
woorde omgang met vrijkomende sloop-
materialen centraal. In het sloopplan wordt 
de wijze van selectieve sloop en afvoer van 
sloopmaterialen vastgelegd. Dit vindt plaats 
op basis van de stoffeninventarisatie. Voor 
een verantwoorde omgang met sloopmate-
rialen is verder van belang dat vooraf inzicht 
bestaat in de acceptatiecriteria van de afne-
mers volgens zogenoemde productbladen. 
Ook wordt nagegaan of de afnemer beschikt 
over de vereiste milieuvergunningen.

Een professionele sloopaannemer herkent u 
aan het onderstaande logo.
 
Meer info en de lijst met gecertificeerde 
sloopaannemers kunt u vinden op www.
ccvdsl.nl.

Silvie Pasmans

Gecertificeerd slopen
Tot voor kort was slopen –zeker in de agrarische sector- een kosten-

post die beperkt diende te blijven tot een minimum. De sloop werd 

daarom bijna zonder uitzondering aan de goedkoopste aannemer 

gegund. Inmiddels zijn we vele ervaringen rijker en is er (soms veel) 

leergeld betaald. Zo werd er niet zelden asbest weer onder de grond 

gestopt, asbest vermeng met grond, verontreinigde grond aange-

voerd om de gaten te vullen enzovoort. Door deze malafide praktij-

ken is de sloopbranche in een slecht daglicht gezet. Vaak onnodig, 

want er zijn meer dan voldoende bonafide slopers die hun werk naar 

behoren doen. Waar moet u op letten?
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Janine Goertz (39)
Per 1 januari is Janine Goertz als adviseur ROM 
in dienst getreden. Janine is geboren en geto-
gen op het ouderlijk agrarisch bedrijf in Kerk-
rade en woont momenteel in Montfort. “Thuis 
was ik altijd samen met mijn vader en broer te 
vinden op het land of in de stallen. Het was dan 
ook bijna vanzelfsprekend dat ik een agrarische 
opleiding zou gaan volgen”, aldus 
Janine. Op 19 jarige leeftijd begon ze haar car-
rière als keurmeester van vee en vlees. Hierna 
werd zij kwaliteitsmedewerker vleesverwerker 
bij vleeswarenfabriek Pauli te Maasbracht. 
Verdere studie aan de Hogeschool Zuyd (MER) 
en een rechten studie aan de OU (bachelor cum 
laude behaald) bracht haar in de agrarische 
advieswereld. Eerst bij een adviesbureau in 
Brabant en vanaf 2011 bij Aelmans. 
Naast het algemene Ruimtelijk- en Milieu ad-
vieswerk is Janine gespecialiseerd in het model-
leren van geluidseffecten. Zij zorgt daarom voor 
de akoestische onderzoeken bij Aelmans.

Paul Soogelee (28)
Sinds 1 februari is Paul werkzaam bij het team 
ROM. Paul is afkomstig uit Ulestraten, waar in 
familieverband nog steeds een kleinschalig 
akkerbouwbedrijf wordt gerund. Na een rech-
tenstudie aan de Universiteit Maastricht ging 
hij in 2009 bij een adviesbureau als jurist omge-
vingsrecht aan de slag. Zijn klanten waren daar 
vooral overheden. Bij Aelmans is het vakgebied 
hetzelfde gebleven; doch nu vanuit het perspec-
tief van de ondernemer/burger met plannen. 
Ook verzorgt Paul een aantal algemene juri-
dische werkzaamheden, zoals het voeren van 
bezwaar- en beroepsprocedures. “Voor mij is 
het een uitdaging om de wensen van een klant 

daadwerkelijk (planologisch-juridisch) mogelijk 
te maken; de kaders die de diverse overheden 
hiervoor stellen worden steeds strakker. Dit 
maakt de uitdaging alleen maar groter. Met 
kennis van zaken en de nodige creativiteit is 
echter nog veel mogelijk”, aldus Paul. 

Rudy Tegels (31)
Sinds 1 juni is Rudy Tegels als adviseur bij 
Aelmans werkzaam. Rudy woont in Sevenum en 
is politiek actief in Horst a/d Maas als voorzit-
ter van het CDA. Na de HAS Den Bosch is hij in 
Wageningen economie gaan studeren. Vanaf 
2004 is Rudy werkzaam geweest bij Coppens 
diervoeding in Helmond in de varkenshoude-
rij en beschikt daarom in die sector over veel 
ervaring.

“Hoewel de intensieve veehouderij een moei-
lijke periode doormaakt, ben ik er van overtuigd 
dat er in deze prachtige sector nog steeds kan-
sen en mogelijkheden zijn. Het is zaak om te 
optimaliseren en op het juiste moment de 
juiste keuzes te maken. Mijn uitdaging is om u 
daarbij te begeleiden”, zo geeft Rudy zijn signa-
tuur af. Rudy zal bij Aelmans speciaal aandacht 
hebben voor mest(verwerking), innovaties en 
uiteraard economie binnen de veehouderijsec-
toren.

Lesley Ogg (33)
Sinds 1 mei is Lesley Ogg als controller werk-
zaam bij Aelmans. De basis hiervoor heeft hij 
gelegd in zijn vooropleidingen: een Bachelor-
opleiding Bedrijfseconomie aan de Hogeschool 
Zuyd te Sittard en een post-Hbo / master 
Accountacy aan Nyenrode School of Accountacy 

& Controlling te Breukelen. Eerder was Lesley 
bijna 9 jaar als zelfstandig-accountant / rela-
tiebeheerder werkzaam bij een middelgroot 
accountantskantoor. Met deze werkervaring is 
de overstap gemaakt naar de Aelmans Advies-
groep. “Met een omvang van 40 medewerkers 
en een gezonde groeiambitie is de Aelmans 
Adviesgroep in een fase beland waarin de no-
dige uitdagingen liggen voor een controller. De 
eerste maanden in mijn nieuwe werkomgeving 
heb ik dat al voldoende mogen ervaren”, aldus 
Lesley.

Frank Hendrikx (25)
Frank is momenteel de jongste telg binnen de 
Aelmans Adviesgroep. Na afronding van zijn 
opleiding tot zelfstandig hovenier is hij Bos 
en Natuurbeheer aan de Hogeschool Van Hall 
Larenstein te Velp gaan studeren. Zijn speciali-
satie daar was Vastgoed en Grondtransacties. 
“Ik ben opgegroeid op het pluimveebedrijf van 
mijn ouders te Someren en heb het gevoel dat 
het leven nu pas echt gaat beginnen.
Als assistent van ‘mijn leermeester’ Guus 
Lardinois krijg ik binnen Aelmans Rentmeesters 
& Makelaars alle kans om me te verdiepen. Die 
unieke kans wil ik zeker benutten. Vastgoed en 
de rentmeesterij zijn geweldige vakgebieden 
waar ik bij Aelmans mooie combinaties mee 
kan maken”, zo geeft Frank enthousiast zijn 
statement af.

Even voorstellen

11

In 2011 zijn weer diverse jonge, fijne, enthousiaste, maar vooral ook kundige 

nieuwe medewerkers aan de verschillende adviesteams toegevoegd. Hieronder 

stellen wij enkelen nader aan u voor.

Janine Goertz Paul Soogelee Rudy Tegels Lesley Ogg Frank Hendrikx
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Agrarische ondernemers van niet agrarische komaf, 
zijn redelijk uniek.  Gerard en Ellen Mertz exploiteren 
in Sint Geertruidsinds 2008 een  Kleinfruitbedrijf. ’In 
enkele jaren heeft het echtpaar Mertz een relatief 
klein, maar b(l)oeiend bedrijf opgebouwd. 

Wat ooit als hobby van de ouders van Ellen begon, is nu 
uitgegroeid tot een bedrijf met ambitie en een gunstig 
toekomstperspectief. Tot 2008 was de werktuigbouw-
kundig MTS-er Gerard Mertz met een compagnon nog 
actief in de constructiesector. Het lassen van stalen 
trappen was zijn vak. Ellen werkte tot 2010 in de finan-
ciële sector. Het bloed kroop echter waar het niet gaan 
kan. Op de vraag ‘Vanwaar de overstap naar kleinfruit?’ 
antwoordt Gerard dat het een soort van passie is. “Het 
kleinfruit van mijn schoonvader heeft me op de één of 
andere wijze steeds getrokken”. De hobby van een halve 
hectare rode bessen is ondertussen uitgegroeid tot een 
fruitbedrijf met momenteel 4,5 ha rode bessen, 0,5 ha 
bramen en 1 ha kiwibessen. 

Kwaliteit
Het woord ‘kwaliteit’ valt voortdurend tijdens ons 
gesprek met deze ondernemers. Dat dit geen loze kreet 
is blijkt tijdens een rondgang over het bedrijf. Zowel de 
gewassen als de bedrijfsuitrusting stralen kwaliteit uit. 
De velden met regenkappen en teeltondersteunend 
materiaal liggen er strak bij. De ruime, doelmatige en 
functioneel ingerichte bedrijfsloods past in de omge-
ving. Zowel de bewaring, verwerking, als verpakking 
van het product is immers arbeidsintensief. 

Omvormen
Planologisch was de realisatie van het bedrijf geen 
makkelijk dossier. Het wijzigen van de bestemming 

particuliere- naar bedrijfskavel, de realisatie van een 
agrarisch bouwblok, de aanleg van teeltondersteunen-
de maatregelen, de bouw van een nieuwe bedrijfsloods 
waren allemaal aspecten die op de nodige gevoelighe-
den konden rekenen.

Ondersnemerschap
Meerwaarde realiseren. Hierbij  komen de kwaliteiten 
van het ondernemersechtpaar pas echt naar voren. 
Daarbij gaat het om ambitie, durf, innovatie, samen-
werking en gedrevenheid. Gerard noemt tal van voor-
beelden: “Zo verlengen we het afzetseizoen. De oogst 
vindt traditioneel plaats van juli tot september, maar 
door de juiste koeling spreiden we de afzet tot maart. 
Aan het eind van het kleinfruit plukseizoen schuift ons 
oogstpersoneel door naar een collega met hardfruit. 
De kiwibes staat nog volledig in de kinderschoenen, 
maar het pionieren om de teelt te optimaliseren vinden 
we een uitdaging op zich. Verder hebben we een mix-
verpakking voor kleinfruit geïntroduceerd. Van de kwali-
tatief mindere vruchten maakt Ellen een uitgebreid 
assortiment jamsoorten en vruchtensappen. Allemaal 
puur, zonder toevoegingen.”

Afzet
Een gewaardeerde partner voor Mertz Kleinfruit vof is 
Fruitveiling Mergelland. “In relatie met de veiling is in 
enkele jaren veel veranderd”, blikt Gerard terug. “Toen ik 
in 2008 voor het eerst op de veiling kwam met een kist 
bessen, werd me gevraagd: Wie ben jij dan? Dit jaar zijn 
alle hoofdinkopers bij ons op het bedrijf komen kijken 
omdat ze ons product zo graag in het schap hebben”, 
aldus een lachende Gerard.  Conclusie: Kwaliteit en 
ondernemerschap loont!

Adrie van Oerle

Een speler van 
buiten de sector 
in het kleinfruit


