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Voorwoord

Op 1 juli 2015 was het precies 25 jaar geleden dat 
ik met een agrarisch adviesbureau startte. Betaalde 
dienstverlening aan agrariërs was in die tijd nog maar 
nauwelijks aan de orde. En als ‘groentje’ werd je aardig 
op de proef gesteld. De start van mijn bedrijf baarde 
zelfs zoveel ophef dat dit nieuws was voor zowel de re-
gionale radio als de provinciale en landelijke agrarische 
vakpers. Er is in 25 jaar veel veranderd in de agrarische 
advieswereld, maar zeker ook binnen de sector zelf. 

De huidige generatie boeren 
en tuinders beschikt via de mo-
derne media over oneindig veel 
informatie die hen ondersteunt 
bij de dagelijkse besluitvorming 
en bedrijfsvoering. Maar wat 
niet veranderd is, is het belang 
van een kritische sparring part-
ner. Een ervaren adviseur die u 
aan tafel ontmoet en – terwijl 
hij u recht in de ogen kijkt – 

bestookt met vragen die ‘er toe doen’. Die u dwingen na 
te denken over de toekomst van u zelf, uw gezin en uw 
bedrijf.

Wij hebben de afgelopen jaren op deze ontwikkeling 
ingespeeld. We zijn onze eigen(wijze) koers blijven varen 
en hebben, vaak tegendraads, kansen gezien en gepakt. 
Dat heeft er toe geleid dat we ondertussen beschikken 
over een club van ruim 60 adviseurs, die werkzaam zijn 
in geheel Zuidoost Nederland. Gekscherend zeg ik wel 
eens: ‘Het is eigenlijk een beetje uit de hand gelopen. 
In 1990 had ik niet kunnen bevroeden dat ik leiding zou 
gaan geven aan een bedrijf met ruim 60 medewerkers. 
Boeren en tuinders die nu terug kunnen kijken op 25 
jaar ondernemers ervaringen, zullen overigens wel 
hetzelfde gevoel hebben’. 

Jubileum 25 jaar  
Aelmans Adviesgroep  
en goede doelen
 

Bij gelegenheid van het 25-jarig jubileum was 

de ‘Cadeautip’ om een bijdrage te doen voor 

één of meerdere goede doelen. Het van relaties 

ontvangen bedrag wordt door ons aangevuld en 

besteed aan 2 goede doelen.

Besloten is om zowel aan de Stichting  

MS Research, als aan de Stichting ‘Dreams4you’ 

elk het mooie bedrag van € 2.500 te doneren. 

Op gepaste wijze zal de overhandiging 

plaatsvinden en gecommuniceerd worden.

U mag beoordelen of we als betrokken adviseur nog 
steeds adequaat voldoen aan uw verwachtingen. 
Ik herhaal hier een uitspraak van 10 jaar geleden: 
‘Bent u niet tevreden? Laat het ons weten! Bent u 
tevreden? Zegt het voort! En tenslotte, laat ik over 
een ding duidelijk zijn: Zonder u als klant was de 
Aelmans Adviesgroep er nooit in geslaagd om deze 
mooie ontwikkeling door te maken. Bedankt voor 
het in ons gestelde vertrouwen’. 

Jo Aelmans



Ruimte voor economische ontwikkelingen,  
sterkere natuur en minder stikstof. Dat is het 
doel van de Programmatische Aanpak Stikstof 
(PAS) waarin overheden, ondernemers en  
natuurorganisaties samenwerken.

De PAS vindt zijn wettelijke basis in de  
Natuurbeschermingswet 1998. Het Rijk en  
de provincies geven ruimte aan ondernemers, 
omdat ze belangrijk zijn voor onze economie. 
Tegelijkertijd moeten economische activi-
teiten passen binnen de draagkracht van de 
natuur.

Per 1 juli 2015 is de PAS daadwerkelijk in wer-
king getreden. Dit betekent voor de agrarische 
sector dat een Natuurbeschermingswet (Nb-
wet) vergunning vanaf dat moment voortaan 
onder de PAS wordt aangevraagd.  
Een belangrijke vraag is natuurlijk wat de 
gevolgen voor de individuele agrarische  
bedrijven zijn. Op die vraag kunnen we kort 
een antwoord geven: ‘De gevolgen zijn voor 
ieder bedrijf verschillend’.
 
De grootste verandering ten opzichte van  
de eerdere systematiek is dat de referentie- 
situatie gewijzigd is. Waar voorheen getoetst  
werd op basis van verleende milieuvergun-
ningen / meldingen Activiteitenbesluit, 
wordt in de PAS een nieuw referentiekader 
toegepast. In de PAS wordt gerekend met het 
feitelijk aantal dieren dat op enig moment 
tussen 2012 en 2014 aantoonbaar aanwezig 
was. Dat aantal dieren is in ieder geval 
vergunbaar. 

Ook nieuw in de PAS is de rekensystematiek. 
Voorheen werd het computerprogramma 
Aagrostacks gebruikt om de depositie op de 
gevoelige gebieden te berekenen. Nu wordt 
het programma Aerius daarvoor gebruikt. Aan 
de hand van Aerius wordt per bedrijf berekend 
wat de depositie is die door de bedrijfs- 
activiteiten wordt veroorzaakt. Deze depositie 
wordt weergegeven in mol / ha / jaar.

Aan de hand van de berekende depositie  
kan met behulp van een tabel worden bepaald 
of een bedrijf vergunningplichtig, melding- 
plichtig of vergunningvrij is.

Als bekend is wat per bedrijf van toepassing 
is, wordt vervolgens gekeken of een bedrijf 
Ontwikkelingsruimte (OR) nodig heeft.  
OR is het verschil tussen de depositie van de 
aan te vragen activiteit (aantal dieren) en de  
depositie van het aantal dieren dat op de 
referentiedatum aanwezig was.  

Beide situaties worden in de depositiebereke-
ning meegenomen. In het eerste tijdspad van 
de PAS (2015-2020) kan per bedrijf gebruik 
worden gemaakt van 3 mol OR. 

In de praktijk betekent dit dat veel bedrijven 
kunnen groeien door gebruik te maken van 
OR. Dit is dus een heel positief gevolg van de 
PAS. Concreet wil dit zeggen dat het verkrijgen 
van de Nbwet-vergunning voor veel bedrijven 
door de PAS geen belemmering meer is!

Als er gebruik gemaakt wordt van de OR, is 
belangrijk om te weten dat de gevraagde OR 
binnen een bepaalde tijd benut moet zijn.  
Indien er alleen sprake is van uitbreiding van 
de veestapel binnen bestaande stallen, dient 
de uitbreiding binnen 3 maanden na vergun-
ningverlening gerealiseerd te zijn. Wanneer de 
uitbreiding betrekking heeft op de uitbreiding 
van de stal, dan dient het aantal aangevraagde 
dieren binnen 2 jaar aanwezig te zijn. 

Kortom:
• De PAS is zeer werkbaar;
• De mogelijkheden verschillen per bedrijf;
• Voor veel bedrijven is er voldoende  

ontwikkelingsruimte (OR);
• Het is van belang dat OR alleen wordt 

aangevraagd als dit per bedrijf ook echt 
nodig is.      

Ton Crasborn en Frans Schreurs

Per 1 augustus 2015 is de nieuwe  
Regeling Ammoniak & Veehouderij (RAV) 
ingegaan. Ten opzichte van de oude RAV, 
is bij veel diercategorieën de emissie 
aangepast. Waar voorheen bijvoorbeeld 
bij een melkkoe (traditionele huisvesting 
met beweiden) werd geteld met 9,5 kg 
NH3, is dit per 1 augustus 2015 verhoogd 
naar 13 kg NH3 op jaarbasis. Ook voor 
veel andere diercategorieën zijn de  
normen per 1 augustus 2015 aangepast. 

Alle Nbwet-vergunningen die reeds zijn 
aangevraagd zijn berekend o.b.v. oude 
normen. Het gevolg van de nieuwe 
Regeling is dat alle berekeningen bij de 
aanvragen die ingediend en nog niet 
getoetst zijn, opnieuw door gerekend 
moeten worden. 

Voor de bedrijven die een aanvraag heb-
ben ingediend en nog geen (ontwerp-)
vergunning hebben, is het belangrijk om:

• Nieuwe berekeningen te laten maken 
en deze als aanvulling op te sturen 
naar de provincie;

• Wellicht het aangevraagde aantal 
dieren aan te passen, zodat er sprake 
blijft van een vergunbare aanvraag. 
N.b.: in de praktijk zien we dat het 
aantal dieren zowel naar boven als 
naar onder bijgesteld dient te worden, 
dit verschilt per bedrijfssituatie;

• Te kijken of de berekenings-systema-
tiek onder de PAS meer mogelijkheden 
biedt. Indien dat het geval is, is het een 
optie om een nieuwe aanvraag te doen 
en de reeds ingediende aanvraag in  
te trekken.

Uitbreiding makelaardij: 

bedrijfshuisvesting

Kunnen wij dit beter?

Het adviseren bij complexe vraagstukken is nou net 

het terrein waar we een uitdaging in zien. Met alle 

expertise onder één dak kunnen we al meer dan 

25 jaar nét dat stukje extra bieden wanneer men 

(on)verwachte hindernissen tegenkomt. Het is dan 

ook een logisch gevolg dat we continu op zoek zijn 

naar markten waar we meerwaarde kunnen bieden. 

De vraag: “Kunnen wij dit beter?” staat hierbij 

centraal.  

Bedrijfshuisvesting

Sinds 1 juli 2015 is daarom de discipline ‘Bedrijfs- 

huisvesting’ als volwaardige vorm van dienst- 

verlening toegevoegd aan de Aelmans Adviesgroep. 

We zien dat, net als in de agrarische sector, zakelijke 

partijen te maken hebben met complexe vraag- 

stukken wanneer het gaat om hun huisvesting.  

“Mogen wij ons hier wel vestigen? En: Kan het 

bestemmingsplan misschien worden aangepast?” 

zijn vragen van alledag die een makelaar normaal 

gesproken niet kan beantwoorden. Daarbij dient een 

makelaar/bemiddelaar geregeld extern advies in te 

winnen bij experts. Dit levert vaak tijdsvertraging 

op en kan bovendien financieel gezien aardig in de 

papieren lopen.  

Wij kunnen het verschil maken

De kans is heel groot dat wij de expertise wél in huis 

hebben en snel een conveniërend antwoord kunnen 

verschaffen. Het is voor menig ondernemer prettig 

om één aanspreekpunt te hebben, waar hij of zij met 

alle vragen terecht kan. Verder zien we in de markt  

de behoefte aan een partij die actief is in heel Zuid-

oost Nederland. Met vijf kantoren verspreid over  

Zuidoost Nederland beschikken we over de 

benodigde lokale marktkennis die onze klanten 

ambiëren. 

Inmiddels heeft dit geresulteerd in een bedrijfs- 

portefeuille van meer dan 50 objecten. We zijn 

er van overtuigd dat we ook hier het verschil 

kunnen maken. Wij sparren graag samen met u 

over uw leegstaande winkel, bedrijfsruimte of 

kantoorobject. Schroom niet om contact met ons 

op te nemen. We geven u graag een bondig en 

realistisch huisvestingsadvies en werken graag 

met u samen aan een voor alle partijen optimale 

oplossing.

Guus de Bock Msc 

Jack Aelmans Msc
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Sinds 1990 profileert de Aelmans Adviesgroep zich al op het gebied van agrarisch vastgoed.  

In het jaar 2000 was voor ons de toevoeging van woningen en nieuwbouw in het buitengebied 

een logische vervolgstap. Consumenten krijgen steeds meer te maken met ingewikkelde  

wet- en regelgeving. Denk aan zaken als bestemmingsplannen, bodemonderzoeken, regelgeving 

rondom asbest, ingewikkelde koopovereenkomsten en het feit dat de woningen in het  

buitengebied vaak net niet zo standaard zijn als in een stedelijke omgeving. Van hieruit is  

het een logische stap stap om ons vastgoed team te verbreden met bedrijfsvastgoed.

De PAS is zeer werkbaar! Aanpassen ingediende 
aanvragen voor de Nbwet-
vergunning noodzakelijk
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Veel kopers met een droom om in het buiten-
gebied te wonen weken de laatste jaren nood-
gedwongen uit naar een goedkopere woning. 
Enerzijds omdat ze nog met een restschuld 
zaten van hun huidige woning, anderzijds om-
dat banken strenger waren met het verstrek-
ken van leningen en bleek dat men minder 
kon lenen dan voor 2008. Nu dit tij aan het 
keren is, wordt het tijd om eens met een frisse 
blik opnieuw te kijken naar hoe woningen in 
het buitengebied in een aansterkende markt 
kunnen worden aangeprezen. 

Het Buitenstate-label is in 2010 opgericht 
door een selecte groep NVM makelaars om 
vrijstaande landelijke woningen in het buiten-
gebied te onderscheiden op de woningmarkt. 
Want het platteland is anders. Niet alleen 
krijgt een (ver)koper van een woning in het 
buitengebied te maken met unieke wetten 
en regels, ook de woningmarkt gaat haar 
eigen weg. 

Buitenstates 
Buitenstates zijn vrijstaande woningen of 
bouwkavels van méér dan 1.000 m2 in het 
buitengebied, gekenmerkt door een bele-
ving van natuur, rust en ruimte. Met andere 
woorden, Buitenstates zijn unieke objecten 
die het dan ook verdienen om op een unieke 
manier te worden aangeboden op de woning-
markt. Buitenstate is juist opgericht om deze 
objecten landelijk te kunnen differentiëren in 
de markt en daarbij te voorzien van de best 
passende makelaarservaring. 

Maatwerk
Het Buitenstate-label voorziet in een lande-
lijke dekking. De 11 aangesloten makelaars, 
waarvan Aelmans het gebied zuidoost Neder-
land vertegenwoordigt, hebben jarenlange 
kennis en ervaring van het buitengebied 
en weten daardoor wat belangrijk is in de 
bemiddeling bij de aan- en verkoop van deze 
specifieke objecten. Zij weten daardoor veel 
van wet- en regelgeving in het buitengebied. 

Het Besluit huisvesting landbouwhuisdieren is 
van toepassing op alle inrichtingen, dus zowel 
op vergunningplichtige- als meldingsplichtige 
inrichtingen. Iedere inrichting dient (op ter-
mijn) te voldoen aan de emissienormen zoals 
in het Besluit opgenomen. Ten opzichte van 
de oude versie zijn in het nieuwe besluit meer 
diercategorieën opgenomen, verder wordt er 
niet  meer gesproken over veehouderijen maar 
over landbouwhuisdieren. De reikwijdte van 
het Besluit huisvesting landbouwhuisdieren 
wordt hiermee beperkt tot huisvestingssyste-
men voor landbouwhuisdieren die gehouden 
worden voor de productie van vlees, eieren 
of melk. Overige inrichtingen met dieren die 
in het maatschappelijk verkeer eveneens als 
veehouderij worden gezien (kinderboerderij 
etc.), worden hierdoor niet getoetst aan het 
besluit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met het Besluit huisvesting landbouwhuisdieren is het huidige Besluit ammoniakemissie  
huisvesting veehouderij vervangen. Ook dit nieuwe besluit heeft tot doel de emissie van  
ammoniak uit dieren-verblijven zoveel mogelijk te beperken, hiertoe heeft er een verdere  
aanscherping en uitbreiding van de maximale emissiewaarden van ammoniak per dierplaats. 
De belangrijkste redenen voor de aanpassing van de stalemissies is het terugdringen van de 
ammoniakbelasting op de stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Met het terugdringen  
van de emissie wordt getracht deze gebieden te beschermen. 

Besluit emissiearme huisvestings-
systemen landbouwhuisdieren

De kern is dat klanten op aangename wijze 
worden geholpen bij de zoektocht naar of de 
goede verkoop van de woning. Bij een unieke 
woning hoort een unieke dienstverlening. 
Daarom worden klanten als individu bena-
derd en hanteert Buitenstate geen standaard 
dienstverleningspakket, alles is maatwerk.

Buitenstate Plus
Een positief aspect van deze samenwerking 
van makelaars is de gezamenlijke kennis die 
in de loop der jaren is ontstaan en uiteinde-
lijk kan deze kennis nog beter helpen bij het 
vinden van een koper. Met het Buitenstate 
Plus-label krijgt een woning niet alleen het 
label Buitenstate, maar gaan 11 makelaars 
met in totaal 17 vestigingen aan de slag om 
een geschikte koper te vinden. 
Indien u concrete plannen heeft om uw 
Buitenstate te verkopen of u heeft de ambitie 
om in een Buitenstate te wonen, neemt u dan 
gerust vrijblijvend contact op om de mogelijk-
heden met ons te bespreken.

Guus Lardinois

In het besluit worden een aantal categorie-
en productiebedrijven uitgezonderd, het 
gaat hierbij om:
• huisvesting van dieren op biologische 

bedrijven;
• huisvesting voor varkens die met uitloop 

waarvan het inpandig leefoppervlak en, 
indien van toepassing) de uitloop, aan  
minimale maten voldoen;

• huisvesting van legkippen of de (groot)
ouderdieren in aangepaste kooien  
(alternatieve kooien, verrijkte kooien  
en koloniehuisvesting);

• vrijloopstallen voor melk- en kalfkoeien;

De belangrijkste veranderingen met dit 
nieuwe besluit zijn:
• er gelden niet meer alleen maximale      

emissiewaarden voor ammoniak, maar  
ook voor fijnstof (fijnstof geldt alleen  
voor de hoofdcategorie kippen en de  
diercategorieën vleeskalkoenen en  
vleeseenden);

• een aantal van de maximale emissie- 
waarden voor ammoniak is aangescherpt 
(dit geldt voor de diercategorieën melk-  
en kalfkoeien, vleesvarkens, legkippen, 
vleeskuikens en (groot)ouderdieren  
van vleeskuikens); 

• er is voor een aantal diercategorieën,  
waarvoor in het verleden geen maximale 
emissiewaarde bestond, nu wel een maxi-
male emissiewaarde opgenomen (dit geldt 
voor de diercategorieën vleeskalveren,  
opfokhennen (niet batterijhuisvesting), 
(groot)ouderdieren van vleeskuikens in 
opfok en vleeskalkoenen).

Bestaande dierenverblijven hoeven pas uiter-
lijk op 1 januari 2020 aan de aangescherpte 
normen te voldoen. De aanscherping en 
uitbreiding van de maximale emissiewaarden 
voor ammoniak is alleen van toepassing op 
huisvestingssystemen die onderdeel uitmaken 
van een nieuw dierenverblijf of van een  
grotere uitbreiding van een bestaand dieren- 
verblijf. Indien er plannen bestaan om de 
bedrijfssituatie te wijzigen of aan te passen 
zal in een aantal gevallen rekening gehouden 
moeten worden met het nieuwe Besluit in 
combinatie met de (verplichte) aanvraag van 
een Nb-vergunning. Het is dan ook van belang 
om vooraf de mogelijkheden te inventariseren 
om daarmee een eenduidig plan op te stellen.

Ton Crasborn

Na een lange winter, is het eindelijk weer lente op de woningmarkt. De hypotheekrente 

is naar een historisch laag niveau gedaald. Huizenprijzen zijn weer stijgende en het aantal  

verkochte woningen zit ook in de lift. Dit is goed nieuws voor (ver)kopers van woningen,  

maar in het bijzonder voor (ver)kopers van vrijstaande woningen in het buitengebied. 

4
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Ervaringen met het nieuwe Bor  

Op 1 november 2014 is het nieuwe Bor 

(Besluit omgevingsrecht) in werking 

getreden. Dit besluit regelt in bijlage II 

ook het vergunningvrij bouwen en mo-

gelijkheden om eenvoudig af te wijken 

van het bestemmingsplan. Het voeren 

van een uitgebreide procedure zou dan 

niet meer nodig moeten zijn.

Binnen bebouwde kom
We zien dat vooral binnen de bebouwde kom 
de afwijkingsmogelijkheden van het bestem-
mingsplan ruimer zijn. Als er een bouwkavel 
voor een woning ligt kun je met het nieuwe 
Bor die woning met bijgebouwen vrij eenvou-
dig uitbreiden; ook als die uitbreiding niet aan 
het bestemmingsplan voldoet. Dit bespaart 
tijd en geld. Bij het afwijken van het bestem-
mingsplan moet dat bouwplan wel goed wor-
den gemotiveerd en worden toegelicht. Het 
afwijken van het bestemmingsplan is immers 
een bevoegdheid van het college van burge-
meester en wethouders en geen verplichting.

Bijgebouwen
Ook het vergunningvrij bouwen van bij- 
gebouwen (bijbehorende bouwwerken  
genaamd) in het achtererfgebied bij woningen 
in de bebouwde kom is in de meeste gevallen 
verruimd. Afhankelijk van de oppervlakte van 
de tuin (het zogenaamde bebouwingsgebied) 
mag er maximaal 150 m2 vergunningvrij 
worden gebouwd.  
 
 

De verwachting was dat  

na het einde van de melkquo-

tering de melkprijs meer zou 

gaan fluctueren. Inmiddels 

zijn hiermee de eerste ervarin-

gen opgedaan. De afgelopen 

tijd bent u geconfronteerd 

met een wat lagere melkprijs. 

De vraag daarbij is: Hoe gaat  

u als veehouder hiermee om 

en hoe houdt u financiële  

controle zelf in de hand?

De planning van de liquiditeit van uw bedrijf 
wordt hierdoor steeds belangrijker. In welke 
periode kan er worden gereserveerd en kan  
er een voldoende financiële buffer worden  
opgebouwd voor de periode van lage prijzen? 
Wanneer verwacht ik deze buffer nodig te 
hebben en hoe worden tijdelijke tekorten 
overbrugd? Moet ik het zelf financieren, of is 
het verantwoord om dan tijdelijk een beroep 
te doen op de bank? Hoe pak ik dit aan? Het 
zal voor u als melkveehouder een uitdaging  
worden hieraan een goede invulling te geven. 
U moet anticiperen op toekomstige prijs- 
fluctuaties. Investeringen kunt u niet verant-
woord doen op basis van de stand op de 
lopende rekening.

Verschil met de oude regeling is, dat ook 
al vergunde bijgebouwen (bijbehorende 
bouwwerken) bij die oppervlakte van 150 m2 
moeten worden meegerekend. De 150 m2 lijkt 
daarmee een behoorlijke oppervlakte, doch  
in de praktijk valt het vaak tegen omdat er 
zeker op grotere kavels  in het buitengebied 
vaak al een behoorlijke oppervlakte bijgebou-
wen staat. 
Een ander nadeel bij de bijgebouwen (bijbe-
horende bouwwerken) blijft, dat de maximale 
bouwhoogte is begrensd op 5 meter. Bij een 
qua oppervlakte groter gebouw ga je al snel 
over die bouwhoogte heen. In dat geval is 
alsnog een omgevingsvergunning bouw nood-
zakelijk en loop je aan tegen de beperkingen 
van het bestemmingsplan.

Mantelzorg
De huisvestingsmogelijkheden voor mantel-
zorg zijn met het nieuwe Bor verruimd.  
Ook een bestaand vrijstaand gebouw mag nu 
vergunningvrij gebruikt worden voor mantel-
zorg. Voorheen was dit alleen toegestaan in  
of aansluitend aan de woning. Dat gebouw 
moet voor die huisvesting uiteraard wel 
voldoen aan het Bouwbesluit en de Bouw-
verordening (constructie-eisen etc.).  
Van mantelzorg is sprake in de familiesfeer.  
Er moet dan intensieve zorg worden verleend 
die de gebruike-lijke zorg van huisgenoten 
voor elkaar overstijgt. Hiervoor dient men 
een verklaring van een huisarts, wijkverpleeg-
kundige of ander sociaal-medisch adviseur  
te overleggen.
 
 
 
 

Behaalde rendementen vormen de basis  
voor de betalingscapaciteit en de uiteindelijke 
financiële weerstand van uw onderneming. 
Als adviseur wordt ik geconfronteerd met 
steeds grotere verschillen in behaalde  
rendementen. Vanuit de praktijk van de  
melkveesector krijg ik steeds vaker de vraag 
om behaalde rendementen te kwalificeren 
en om aan te geven of en hoe verbetering 
hiervan mogelijk is. Om deze vraag adequaat 
te kunnen beantwoorden, hebben we de 
Aelmans Rendements-Scan Melkveehouderij 
ontwikkeld. Met deze tool geven we u elk 
kwartaal inzicht in het gerealiseerd rende-
ment. Naast het voortschrijdend inzicht van 
uw eigen situatie geven we ook een vergelij-
king met uw collega melkveehouders.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Algemene indruk
De eerste algemene indruk van dit gewij-
zigde Bor is dat er met name binnen de 
bebouwde kom ruimere mogelijkheden zijn. 
De beoor-deling van vergunningvrije bouw-
mogelijkheden is er mede door de gebruikte 
definities en oppervlakteberekeningen echter 
niet eenvoudiger op geworden. De regels zijn 
ingewikkelder en er moeten in het algemeen 
meer toetsen plaats vinden om te beoordelen 
of een gebouw ook echt vergunningvrij is. Dit 
maakt het nieuwe Bor moeilijk toegankelijk 
voor burgers en bedrijven. In de praktijk zijn  
er al juridische toetsen nodig om de regels  
uit te leggen. Dit maakt het nieuwe Bor voor 
niemand gebruiksvriendelijk en de vraag kan 
dan ook worden gesteld of men met deze 
aanpassing van het Bor niet te ver is door- 
geschoten. Verder blijkt dat in goed overleg 
met de gemeente vaak creatieve toepassingen 
kunnen worden gevonden om bouwwerken 
die niet rechtstreeks binnen het bestem-
mingsplan passen met het nieuwe Bor toch 
middels een eenvoudige afwijkingsprocedure 
kunnen worden gerealiseerd. Daarmee kan 
geld en tijd worden bespaard.

Aelmans ROM BV volgt de ontwikkelingen ten 
aanzien van het Bor op de voet. Voor vragen 
kunt  contact opnemen met onderstaande 
adviseurs.

ing. H.N.J.M. Steins

mr. P.H.J. Soogelee

Sprekende kengetallen met specifiek advies 
gericht op melkopbrengst, omzet en aanwas, 
voeding en diergezondheid krijgt u elk kwartaal 
overzichtelijk gepresenteerd. De Aelmans 
Rendements-Scan Melkveehouderij biedt u de 
mogelijkheid om concreet te sturen en te eva-
lueren of gewenste effecten worden gehaald.

De Rendements-Scan in combinatie met een 
liquiditeitsplanning geeft inzicht. Aan de hand 
van dit inzicht geef ik u concrete adviezen die 
direct in uw bedrijfsvoering kunnen worden 
doorgevoerd. Uw financiële positie wordt 
hiermee versterkt. Vanzelfsprekend breng ik 
graag de mogelijke voordelen voor u in beeld. 

Frans van de Wijdeven

6 7

Rendement en liquiditeit bepalen uw financiële positie

Vergunningvrij bouwen
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In de intensieve veehouderij 

zijn luchtwassers al een aantal 

jaren gemeengoed. Zonder 

luchtwassers is uitbreiding 

van een intensief bedrijf 

nagenoeg niet meer moge-

lijk. Zeker niet in Limburg en 

Brabant waar minimaal 85% 

emissiereductie wordt geëist 

bij uitbreiding en nieuwbouw 

in de intensieve veehouderij.

In de rundveehouderij zien we een ontwikke-
ling in dezelfde richting. Zeker als bij uitbrei-
dingsplannen intern salderen noodzakelijk 
is voor het verkrijgen van een vergunning in 
het kader van de Natuurbeschermingswet 
en emissiearme vloersystemen onvoldoende 
ruimte bieden.

Binnen de PAS blijft intern salderen mogelijk 
om ontwikkelruimte te creëren binnen uw 
eigen bedrijf. U bent dan niet alleen afhanke-
lijk van de ontwikkelruimte die de PAS u wel of 
niet biedt. 

Welnu, als een luchtwasser voor u de enige 
optie is, dan is het zaak om een goede keus  
te maken en de voor- en nadelen goed met  
elkaar af te wegen. Er zijn veel leveranciers 
van luchtwassers en iedereen wil graag  
leveren. Voor de melkveehouderij is er  
momenteel één erkend systeem en zijn  
nieuwe ontwikkelingen met luchtwassers  
in onderzoek. Voor de intensieve veehouderij 
zijn meerdere luchtwassystemen voor- 
handen. Goede oriëntatie en advisering 
 is dus belangrijk.

Met de ervaring die wij als Aelmans Advies-
groep hebben uit de intensieve veehouderij 
kunnen wij u goed adviseren bij de aanschaf 
van een luchtwasser. Samen met u bekijken 
wij de mogelijkheden van een luchtwasser 
in uw stal. We bekijken met u waar deze het 
beste gesitueerd kan worden en welke voor-

zieningen er verder bij komen kijken.  
In dit proces letten we vooral op de inpas-
baarheid, de bereikbaarheid, de duurzaam-
heid maar zeker ook op de veiligheid van het 
systeem. Verder beoordelen wij de offertes 
op de gestelde voorwaarden en eisen, en een 
juiste vergelijking van de prijs en de kwaliteit. 
Daarnaast is het van belang dat een leveran-
cier niet alleen een goed werkende wasser 
aflevert, maar vooral ook instaat voor snelle 
en goede service bij storingen of problemen 
met de luchtwasser. 

Het voordeel voor u als ondernemer is niet 
alleen dat wij beschikken over veel infor- 
matie m.b.t. luchtwassers. U kunt bij ons ook 
rekenen op de steun van een ervaren en vooral 
onafhankelijke deskundige.  Het is voor u  
van belang dat u op basis van zo objectief 
mogelijke criteria kunt vergelijken en kunt 
komen tot de juiste keuze. Uiteindelijk wenst 
u zaken te doen met een leverancier die voor 
uw bedrijf een duurzame oplossing biedt.

Frans Schreurs
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De glastuinbouw  
als leermeester voor  
de veehouderij?

Energie- 
management 

Er zijn veel ontwikkelingen in ventilatie- 
systemen in de agrarische sector. In de glas-
tuinbouw gaat het vooral om ontvochtigen 
van kaslucht. In de dierlijke sector vooral om 
verminderen van uitstoot van stof en ammo-
niak en een optimaal stalklimaat. Met de af-
gevoerde lucht wordt ook warmte afgevoerd. 
Met een wisselaar kan deze warmte worden 
teruggewonnen. Of investeren hierin zinvol is, 
is afhankelijk van de kosten en het te behalen 
voordeel. Bedrijven worden groter en daarmee 
neemt het totale ener-
gieverbruik ook toe. Het 
wekelijks registreren 
van uw energieverbruik 
geeft een goed inzicht 
in uw verbruiksprofiel. 
Aelmans Adviesgroep 
beschikt over een regis-
tratiemodel, waarin u 
uw gemeten energie-
verbruik, de productie (aantal of kg) en de 
energiefacturen met elkaar kunt vergelijken. 
Resultaat: meer inzicht én een goede controle 
op uw energiefacturen. Verder geeft het 
model ook informatie over verandering van 
uw energiekosten als u energieprijzen vast 
legt. Wacht niet op een jaarafrekening om een 
beslissing te nemen bij het vastleggen van 
uw energieprijs. Door op het juiste moment 
een overwogen keuze te nemen houd u uw 
energiekosten laag!

Ontwikkelingen glastuinbouw
In de glastuinbouw is energie een belangrijke  
kostenpost en wordt dus veel aandacht 
besteed aan onderlinge vergelijking van 

Warmte hergebruiken in afdelingen zonder 
belichting maar ook clustering met naastgelegen 
agrarische bedrijven biedt mogelijkheden.   
 
Ontwikkelingen intensieve veehouderij
In de intensieve veehouderij produceren 
vooral volwassen dieren warmte en is voor 
een goed stalklimaat luchtverversing nodig 
waarbij warme lucht wordt afgevoerd en 
koude buitenlucht wordt ingebracht. Vooral 
bij jonge dieren moet er nog extra worden 
gestookt. Warmteterugwinning uit ventilatie-
lucht is in opkomst, vaak in combinatie met 
een luchtbehandeling systeem vanwege de 
noodzakelijke verbetering van luchtkwaliteit 
van uitstromende lucht.  Teruggewonnen 
warmte kan ook op andere plekken binnen 
het eigen bedrijf of dat van een buurman 
worden hergebruikt. Naast energiebesparing 
is een beter stalklimaat het voordeel. Ook het 
opslaan van teruggewonnen warmte om op 
andere momenten te hergebruiken behoort 
tot de mogelijkheden. Zo kan warmteover- 
schot uit de zomer via een bodemopslag in  
de winter worden benut.  

Registratie van  energie en energiekosten 
gedurende het jaar geeft de noodzakelijke  
informatie voor het doorrekenen van investe-
ringen voor energiebesparing.  De toegevoeg-
de waarde van energiebesparende technieken 
en advies bij de inkoop van energie is voor elke 
situatie specifiek. Maatwerk advies is derhalve 
een vereiste.

John van de Ven

energiegebruik met collega bedrijven. Het 
gasverbruik per eenheid product daalt de 
laatste jaren door toepassing van extra 
schermdoeken, meer schermuren en minder 
inzet van minimum buis temperaturen. Dit 
brengt echter risico’s met zich mee omdat 
de kaslucht meer vocht bevat wat afgevoerd 
moet worden om problemen in de teelt te 
voorkomen. In de praktijk ontstaan nieuwe 
technieken die worden ingezet om het vocht 
uit de kas af te voeren waarbij warmteverliezen 

worden voorkomen. 
Aelmans Adviesgroep 
heeft samen met o.a. 
LTO glaskracht de meest 
relevante luchtbehan-
deling systemen in de 
praktijk geanalyseerd. 
Bedrijven zijn vooral 
op zoek naar goedkope 
systemen waarmee 

voldoende vocht kan worden afgevoerd maar 
waarbij energiebesparing gehandhaafd blijft. 
Daarnaast wordt in steeds meer kassen  
assimilatiebelichting toegepast. Dit veroor-
zaakt snel warmte overschot waardoor extra  
ventilatie nodig is.  Vooral boven in de kas 
loopt de temperatuur op terwijl onderin nog 
steeds warmte nodig is.  Door het omlaag 
brengen van deze warmte middels ventila- 
toren wordt energiebesparing gerealiseerd. 
Desondanks zal er eerder gelucht moeten 
worden om warmte af te voeren. Hier is 
nog energie te besparen door toepassing 
van warmteterugwinning uit de afgevoerde 
warme kaslucht. Deze warmte moet dan wel 
nuttig kunnen worden ingezet.  

In de praktijk ontstaan nieuwe 
technieken die worden ingezet  
om het vocht uit de kas af te 
voeren waarbij warmteverliezen 
worden voorkomen.

Hoe kom je tot een duurzame keuze 
bij de aanschaf van een luchtwasser?
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Particulieren, bedrijven en (overheids-)instel-
lingen mogen in 2024 geen asbestdaken meer 
bezitten. De maatregel moet gezondheidspro-
blemen door asbest voorkomen. Oude daken 
kunnen door de jaren heen zijn aangetast 
door weer en wind. Daardoor kunnen asbest-
vezels vrijkomen. En die vormen een gevaar 
voor de volksgezondheid. In 2024 is het 30 jaar 
geleden dat bouwbedrijven geen asbest meer 
mochten gebruiken.
Wie na 2024 nog een asbestdak heeft moet 
dit verwijderen. Gemeenten kunnen eige-
naren met een boete (dwangsom) dwingen 
om het asbestdak te verwijderen. Het verbod 
geldt voor asbestdaken die in contact staan 
met de buitenlucht. Bijvoorbeeld golfplaten 
en dakleien.

Het verbod geldt niet voor asbesthoudend 
materiaal aan de binnenkant van gebouwen.  
Zoals vloerbedekking, rioleringen of schoor-
stenen. Het verbod geldt ook niet voor  
dakbedekking dat niet in contact staat met  
de buitenlucht zoals dakbeschot of isolatie- 
materiaal onder het dak. En het verbod gaat 
alleen om dakbedekking. Dus niet om bijvoor-
beeld boeidelen, dakgoten en gevelpanelen. 

Voor 2016 is 10 miljoen euro gereserveerd. 
Of de subsidiepot lopende het jaar nog wordt 
aangevuld, is onduidelijk.

Doelstelling van de regeling is dat er de 
komende jaren – ter ondersteuning van het 
verbod per 2014 – gespreid gesaneerd gaat 
worden. Het risico dat eind 2023 niet alle 
asbestdaken zijn verwijderd, wordt op deze 
wijze kleiner.
Bedrijven, agrariërs en eigenaren van een 
voormalig agrarisch bedrijf of voormalig agra-
risch bouwblok kunnen ook al gebruik maken 
van de provinciale subsidieregeling ‘Asbest 
eraf, zonnepanelen erop’.  
In principe handhaven gemeenten het verbod 
op asbestdaken, maar soms ligt de hand-
having bij de provincie. Bijvoorbeeld in een 
beperkt aantal gevallen bij grote bedrijven.
 

Fiscale regelingen /subsidies

Fiscale regeling voor vervangen asbestdaken 
als bedrijf
Vanaf 1 januari 2016 is er geen fiscaal voor-
deel meer vanuit de Milieu Investeringsaftrek 
(MIA) en Willekeurige afschrijving op Milieu 
Investeringen (VAMIL) indien u een asbest dak 
verwijderd.
 
Fiscale regeling voor plaatsen zonnepanelen
Wilt u uw stal, loods, schuur of kantoor 
asbestvrij maken en zonnepanelen plaatsen? 
Dan kunt u als bedrijf voor de zonnepanelen 
gebruikmaken van de fiscale regeling  
Energie-investeringsaftrek (EIA).
Via de Energie Investeringsaftrek (EIA) kunnen 
bedrijven fiscaal voordelig investeren in ener-
giezuinige technieken en duurzame energie. U 
kunt 58% van de investeringskosten aftrekken 
van de fiscale winst, bovenop uw gebruikelijke 

Vaak is het wel verstandig om dit gelijk mee 
nemen bij een sanering.

Is een asbestdak in een heel slechte toestand 
of verwaarloosd? Dan kan de gemeente nu al 
eisen om het dak meteen te (laten) verwijderen.  
Beschadigde daken mogen niet tot 2024 
blijven liggen. Eigenaren van asbestdaken zijn 
zelf verantwoordelijk voor de verwijdering van 
asbest. Een particulier mag maximaal 35 m2 
asbestdak dat in goede toestand is zelf ver-
wijderen. Dit mag alleen in strikt omschreven 
gevallen. Gemeenten kunnen particulieren  
informeren onder welke voorwaarden dit 
mag. Verwijdering van asbest moet altijd 
gemeld worden bij de gemeente.
In de meeste gevallen moet een gespeciali-
seerd asbestverwijderingsbedrijf het asbest-
dak verwijderen. Particulieren mogen nooit 
zelf dakleien verwijderen.

Landelijke subsidieregeling voor verwijdering 
asbestdak
Vanaf 4 januari 2016 is er een nieuwe lande- 
lijke subsidieregeling voor het verwijderen van 
asbestdaken van kracht. Het subsidiebedrag 
is € 4,50 per m2 asbestdak. Het maximum is 

afschrijving. Met deze regeling stimuleert het 
ministerie van Economische Zaken duurzaam 
ondernemen. Er is wel een maximum van 
€ 750,- per kWp geïnstalleerd vermogen en 
de EIA kan alleen worden aangevraagd bij een 
minimaal geïnstalleerd vermogen van 25 kWp. 
Er kan alleen EIA worden aangevraagd indien 
de netaansluiting maximaal 3x 80 A is.

Provinciale subsidieregeling  
‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’! 
In 11 provincies kunnen agrariërs gebruik 
maken van de subsidieregeling ‘Asbest eraf, 
zonnepanelen erop’! De meeste asbestdaken 
(75%) zijn van agrarische bedrijven.  
Agrariërs die in aanmerking willen komen 
voor de subsidie moeten asbestdaken verwij-
deren of vervangen in combinatie met 5 kWp 
zonnepanelen. Deze mogen ook op een ander 
dak binnen het bouwblok. De subsidie moet  
in deze regeling vooraf worden aangevraagd.  
De te saneren daken in het bouwblok moet 
minimaal 250 m2 groot zijn. Er wordt € 4,50 
per m2 subsidie gegeven met een maximum 
 van € 15.000,- . Aanvragen kan tot 31 oktober 
2016. De uitvoering moet in 2016 plaats 
vinden. Deze regeling kan in principe worden 
gecombineerd met de landelijke regeling.  
Vanaf 1 juli 2014 is de regeling uitgebreid en 
komen ook personen die een agrarisch bedrijf 
hebben gehad of personen die eigenaar zijn 
van een voormalig agrarisch bouwblok in 
aanmerking van de regeling ‘Asbest eraf, 
zonnepanelen erop’.
 
Silvie Pasmans

John van de Ven

€ 25.000,- per adres. Aanvragen van de sub-
sidie kan bij Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland (RVO). De subsidie kan achteraf 
worden aangevraagd, maar er zijn wel een 
aantal regels waar aan moet worden voldaan. 
In het kader rechts staan de belangrijkste 
punten van deze regeling.

In de rijksbegroting van het ministerie is voor 
de komende vijf jaar (in totaal) circa € 76 
miljoen gereserveerd voor de subsidieregeling. 
Dit bedrag stemt overeen met de eerdere 
aankondiging door Staatssecretaris Mansveld. 
De verdeling van deze € 76 miljoen over de 
komende vijf jaren is weergegeven in onder-
staande grafiek.
 
 
 

 
 
 
 
 

Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Asbestdaken verweren in de buitenlucht 

waardoor asbestvezels vrij kunnen komen. Het inademen daarvan kan schadelijk zijn voor 

de gezondheid van mensen. Het verbod beschermt mens en milieu tegen de gevaren van 

blootstelling aan asbest. 

Verbod op asbestdaken
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Budget subsidieregeling in miljoenen euro’s

De landelijke regeling ziet  
er als volgt uit:

• € 4,50 subsidie per m2 asbestdak. 

• Sanering hoeft niet gepaard te gaan 
met het terugplaatsen van zonnepa-
nelen. 

• Minimaal 35 m2 te saneren  
asbestdak. 

• Per adres mag maximaal €25.000,- 
subsidie worden aangevraagd. 

• Niet alleen agrariërs, maar ook  
particulieren kunnen gebruik maken 
van de regeling. 

• Er zijn een aantal eisen waar het 
asbestverwijderingsbedrijf aan moet 
voldoen om voor de subsidie in aan-
merking te komen.  

• De subsidie kan achteraf worden 
aangevraagd, maar wel binnen 6 
maanden na voltooiingsdatum van  
de verwijdering van het asbestdak.  

• De verwijdering van het asbestdak 
moet voltooid zijn in de periode  
1 januari 2016 tot en met  
31 december 2019.
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Diergaerderhof is nog steeds een echt familiebedrijf.  
Vader Ton Vullers heeft de leiding en onderhoudt de 
contacten, geeft adviezen en richt zich op de commercie.  
Moeder Fieke heeft de leiding over het laboratorium en 
de administratie. Twan doet de automatisering en het 
landbouwbedrijf. Ruud werkt voor Provimi en Mariëlle 
studeert diergeneeskunde in Utrecht. Beiden springen 
thuis bij waar mogelijk. Verder bestaat het team uit  
een internationaal gezelschap van dierenartsen en 3 
medewerkers verantwoordelijk voor de dagelijkse  
verzorging van de paarden. 

De bedrijfsopzet is ruim en modern geoutilleerd. De 
dierenartsen die aan het bedrijf verbonden zijn, wonen 
bij het bedrijf en zijn in principe 24/7 beschikbaar. Voor 
hun werkzaamheden hebben ze de beschikking over 
onderzoeksruimtes, waarbij aan alles gedacht is m.b.t. 
veiligheid en hygiëne. De paarden beschikken over 
ruime boxen met veel licht, lucht en ruimte. Dit is geen 
luxe, immers er staan jaarrond merries met veulens. 
Voer- en mestopslag zijn zodanig ingericht dat de 
dagelijkse verzorging van de paarden fysiek geen grote 
belasting is. Het bedrijf beschikt over 80 ha landbouw-
grond die garant staat voor de voederwinning. Het gras 
is van hoogwaardige kwaliteit en vormt de basis voor 
een gezonde voeding.  

De foto’s aan de muur in de kantine zijn levendige  
getuigen van het mondiale karakter van dit bedrijf. 
Olympische winnaars leveren genetisch uitgangs-
materiaal voor topfokkers die vanuit alle hoeken van 

de wereld naar Maria Hoop komen om hun beste 
merries te kruisen met het beste wat er op het gebeid 
van hengsten voor handen is. Klanten investeren in 
springpaarden, dressuurpaarden, maar ook Arabieren. 
Ze komen uit heel Europa, de Verenigde Staten, Zuid 
Amerika, maar ondertussen ook uit Qatar en andere 
oliestaten. 

Als we met Ton in gesprek komen over de meest  
recente technologische ontwikkeling in zijn bedrijf, 
de zogenaamde ICSI-techniek, beginnen zijn ogen 
te twinkelen. “Op het gebied van deze technologie 
vindt nauwe samenwerking plaats met de humane 
gezondheidszorg”, aldus Ton. En hij vervolgt: “Op ons 
voorjaar 2015 gehouden internationaal symposium 
hebben we de wereldtop op het gebied van paarden-
genetica ingevlogen. Hoofdspreker was professor John 
Dumoulin die leiding geeft aan het IVF laboratorium 
van de Universiteit in Maastricht waarmee we intensief 
samenwerken. Hij gaf daarbij aan dat de bij ons bedrijf 
opgedane kennis vanuit de paarden, zelfs relevant is 
voor IVF bij mensen. Zo’n uitspraak doet je toch wel 
wat”, sluit Ton met gepaste trots af.

Adrie van Oerle

Animal Embryo Centre Diergaerderhof
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In deze bedrijfsrapportage een indruk van een uniek bedrijf in een nichemarkt. Tot de eeuwwis-

seling graasden er melkkoeien in de weilanden van de familie Vullers in Maria Hoop. Nu lopen er 

grote aantallen ontvangstermerries in het gras. En het gebouwencomplex heeft een ware meta-

morfose ondergaan. Het resultaat: Een uniek bedrijf gespecialiseerd in een hoogwaardige toepas-

sing van moderne reproductie technologieën bij paarden, zoals embryotransplantatie (ET) en IVF. 

ICSI: Voluit spreken we van Intracytoplasmatische sperma- 

injectie. Een methode waarbij één spermacel rechtstreeks wordt 

ingebracht in een eicel. Een methode waarbij met weinig en/of 

kwalitatief slecht, maar genetisch wel hoogwaardig uitgangs-

materiaal, goede resultaten behaald kunnen worden.


