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Voorwoord

Voor u ligt alweer de 39e editie van de gedrukte 
AelmanScoop. In de jaren van haar bestaan heeft de 
gedrukte versie gezelschap gekregen van meerdere  
digitale en sectorgerichte edities. Kijk eens op onze 
website welke dit zijn en abonneer u er kosteloos op.

De ontwikkeling van onze berichtgeving aan u gaat 
hand in hand met de ontwikkelingen binnen onze ad-
viesgroep. We zijn in aanbod van diensten gegroeid en 
ook ons werkgebied is gegroeid. U leest hier meer over 

op pagina 2 van deze editie.  
We kunnen u door deze groei 
op professionele wijze integraal 
blijven bedienen. Ondanks deze 
groei blijven we echter ‘klein’ 
en dicht bij u als klant. Dat is 
immers waar we het voor doen: 
u nog beter bedienen zodat ook 
u uw toekomst met vertrouwen 
tegemoet kunt zien.

Het valt soms echter niet mee om vertrouwen te heb-
ben in de toekomst. Afgelopen jaar zaten er veel zaken 
‘tegen’. Zo kampten we met extreem weer, veelal slech-
te prijzen in de agrarische sector zwalkend beleid bij de 
overheden en discussies over de dingen die er eindelijk 
niet écht toe doen. Consumenten worden daarnaast 
steeds mondiger en hen worden tal van problemen aan-
gepraat. Hoeveel onderzoeken zijn er nu wel niet over 
de gezondheid van melk, het gebruik van antibiotica in 
de veehouderij of zelfs de gevolgen van de in Nederland 
gebezigde systematiek van hypotheekrenteaftrek?  
Vrijwel niemand die daar de bomen het bos nog kan zien.  

Gelukkig mogen we door de aantrekkende economie en 
de lage rente ook meer en nieuw vertrouwen en elan 
zien. Oude plannen worden ‘afgestoft’ en op haalbaar-
heid onderzocht.  

Verkoopplannen die ‘muurvast’ zaten worden weer 
opgepakt en verlopen opeens redelijk succesvol.  
Er ontstaat een hele nieuwe economie om de ‘fossiele 
economie’ op termijn de das om te doen. Dat neemt 
niet weg dat er nog steeds zorgen zijn, maar er zijn ook 
beslist weer volop kansen. Graag zoeken we die met u 
op. Neemt u gerust eens vrijblijvend contact op om te 
zien hoe wij tegen uw toekomst aan kijken en wat we 
daaraan kunnen doen.

Jo Aelmans

De directie en alle medewerkers van de  

Aelmans Adviesgroep wensen u prettige  

Kerstdagen. Tevens vertrouwen we erop  

in het nieuwe jaar weer op inspirerende  

wijze met u samen te mogen werken.

 

Directie en medewerkers

Aelmans Adviesgroep



Inbreng kennis 
“Naast de al bestaande disciplines binnen 
de Aelmans Adviesgroep wordt nu kennis 
ingebracht op het gebied van architectuur, 
restauratie, (agrarische) bedrijfsgebouwen, 
kantoren, woningen, horeca en civiele projec-
ten. Het reguliere CAD tekenwerk wordt nu 
nog verder uitgebreid. Om die reden zijn we 
met Aelmans Bouw meer dan een architec-
tenbureau”, aldus Tonny Kapteijns.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Het beschikbaar zijn en blijven van een vol-

doende groot areaal landbouwgrond is voor 

de agrarische bedrijfsvoering van cruciaal 

belang. De plantaardige sector is gebaat bij een 

voldoende groot areaal grond voor de jaarlijks 

terugkerende leveringsafspraken van het product 

en de teeltwisseling. Voor de dierlijke sector 

is grond van levensbelang ten behoeve van de 

voederwinning en ook steeds belangrijker voor 

de mestplaatsingsruimte. De eigendomssituatie 

is voor de agrarische bedrijfsvoering minder van 

belang dan de beschikbaarheid van de grond.

Grond in eigendom is altijd beschikbaar. Grond 

in reguliere pacht en in erfpacht in principe ook. 

Bijkomend voordeel van deze grondslag voor het 

grondgebruik is dat de investeringen in de grond 

en de bodemkwaliteit uiteindelijk weer aan jezelf 

ten goede komen. Bij grondgebruik op basis van 

( jaarlijkse) eenmalige pacht, mondelinge pacht 

of een grondgebruik om niet, is de voortzetting 
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Aanpassen ingediende 
aanvragen voor de Nbwet-
vergunning noodzakelijk

Zuidoost Nederland heeft veel  
te bieden voor ons adviesbureau
Kantoor in regio Den Bosch is mooie strategische plek

Sinds oktober dit jaar beschikt de Aelmans 
Adviesgroep over een 4e advieskantoor.  
In een historisch pand aan de Parklaan in 
Vught, onder de rook van Den Bosch, dicht 
tegen de A2 tussen de provinciehoofdstad en 
Brainport Eindhoven, is een team van circa 15 
adviseurs en ondersteuning neergestreken.  
 
De basis voor dit team is gelegd in april dit jaar 
met de overname van het vastgoedteam van 
Van der Heijden Rentmeesters. Overnames van 
A&D teken- en adviesbureau (o.a. Jos Arts) en 
Kapteijns Bouw (o.a. Tonny Kapteijns) hebben 
gezorgd voor aanvulling van stevige expertise 
op het terrein van ‘bouw’ in de breedste zin 
van het woord. Ondertussen zijn daar een 
aantal medewerkers aan toegevoegd welke 
het Omgevings- en Agroteam verder invullen.
 
 “Begin dit jaar sprak ik de ambitie uit om op 
korte termijn in Brabant een team van ca. 15 
adviseurs en specialisten bij elkaar te brengen. 

Dat is achteraf gezien sneller gerealiseerd dan 
vooraf verwacht. Een team van die omvang is 
een stevige basis voor integrale klantadvisering 
en biedt adviseurs vanuit verschillende kennis- 
terreinen de kans om met elkaar te kunnen 
sparren over complexe vraagstukken.  
Die formule rond de werkvelden Agro, Vast-
goed, Bouw en Omgeving is bij onze andere 
kantoren ook succesvol gebleken”, aldus een 
tevreden Jo Aelmans. 

En hij vervolgt: “Met Pouderoyen Compagnons, 
onze dochteronderneming in Nijmegen, be-
schikken we bovendien over brede kennis op het 
gebied van stedenbouw, landschap, ontwerp en 
ruimtelijke ordening; zij gaan vanuit Vught een 
voor hen 2e locatie bemensen. Daarmee kunnen 
we in Zuidoost Nederland een stevige bijdrage 
leveren aan duurzame ruimtelijke ontwikkelin-
gen vanaf het eerste idee tot aan de realisatie”.

Adrie van Oerle

Op deze plaats stellen we onze 
adviseurs aan u voor die actief zijn 
vanuit ons kantoor in Brabant:

Team Vastgoed
• Hans van der Heijden
• Marco Roosen
• Bart van Oers
• Bram van Poppel
• Engelbert de Bruijn
• John Steenbakkers  
 (niet op de foto)
• Rick van Meurs
• Suzan Hanegraaf

Team Bouw
• Tonny Kapteijns
• Jos Arts
• Jan van Bommel
• (Vacature)

Team Omgeving (niet op de foto)
• Henk Ullenbroeck
• Gabi Stoffelen
• Harm Arts
• Maarten Koopman
• (Vacature)

Méér dan een architectenbureau

Grond voor  
uw bestaan

Sinds begin oktober 2016 is Aelmans Bouwadvies operationeel vanuit de vestiging 
in Vught. Met de komst van de teken- en adviesbureaus A&D en Kapteijns Bouw 
is er een stevige ‘bouwpoot’ binnen Aelmans Adviesgroep neergezet. Op het 
gebied van architectuur, tekenwerk, berekeningen, calculaties en bouwadvisering 
adviseren we niet alleen direct onze klanten, maar ondersteunen we intern ook al 
onze adviseurs met onze uitgebreide bouwexpertise.

 
Breed dienstenpakket
Nu de bouwkundige kennis geclusterd is  
op ons kantoor in Vught, is het goed om  
het brede dienstenpakket nog eens op  
een rij te zetten: 

• Ontwerp en architectuur
• Tekenwerk CAD (2D en 3D)
• Tekenwerk CAD milieu en bouwen  
 met renvooi
• Civieltechnisch en beton tekenwerk
• Berekeningen constructies, EPN,   
 brandveiligheid en bouwbesluit
• Bestekken en bouwkosten berekeningen
• Duurzame en innovatieve constructies
• Locatiescans
• Herontwikkeling locaties
• Aanbesteding en gunning
• Bouwbegeleiding
• Juridisch advies en schaderapporten 
 
“Wat ons opvalt is de meer integrale bena-
dering van de klantvraagstukken binnen 
Aelmans. Bouw heeft namelijk vrijwel altijd 
een relatie met bestemmingsplannen, vergun-
ningen, energie, economie of waardebepaling. 
En al deze aangrenzende kennisterreinen 
hebben we in eigen huis”, sluiten Jos en Tonny 
samen af.

Jos Arts en Tonny Kapteijns

Omvang projecten
Jos Arts is van oorsprong geworteld in de 
agrarische sector. Hij beschikt over veel ex-
pertise in de veehouderijsectoren, maar ziet in 
de onderlinge samenwerking ook de bredere 
mogelijkheden: “De omvang van de projecten 
varieert van een dakkapel tot en met comple-
te nieuwvestiging van een bedrijf of omvang-
rijke restauratieprojecten. Niet alleen voor de 
ondernemer (zowel agrarisch als mkb) , maar 
ook de particuliere opdrachtgever, zowel in 
het stedelijk als landelijk gebied”.

van het gebruik en het terugverdienen van inves-

teringen in grond en bodem minder vanzelfspre-

kend. Hierbij ben je min of meer overgeleverd 

aan de wil van de grondeigenaar. Bij verkoop of 

overlijden kan dit zeker gaan spelen. 

 

Moet je om die reden per sé grond in eigendom 

hebben? Voor een gezonde basis onder het 

bedrijf, als onderpand en als zekerheid voor de 

continuïteit van de exploitatie van het bedrijf, 

is het goed om landbouwgrond in eigendom te 

hebben. Is het nodig om de uitbreiding van het 

bedrijfsareaal in eigendom te krijgen? Dat is niet 

noodzakelijk. Met de huidige lage rentestand 

zijn de lasten in vergelijking met pacht en erf-

pacht niet noemenswaardig hoger. We laten de 

verplichting tot aflossing dan even achterwege. 

Immers, de aflossing van een lening op grond 

is feitelijk sparen. Dit hoort niet tot de primaire 

bedrijfsvoering.  

Wanneer het aankopen van grond tot een te 

hoge betalingsverplichting leidt, kan worden 

overwogen om grond in reguliere pacht of in erf-

pacht te nemen. Deze gebruiksrechten geven een 

jarenlange zekerheid, vaak een generatie lang.  

 

U koopt landbouwgrond en verkoopt het 

eigendomsrecht door aan een belegger, waarbij 

u het gebruiksrecht voor uzelf houdt. Voor dit 

gebruiksrecht betaalt u een opstappremie. 

Daarnaast betaalt u bij erfpacht in plaats van 

rente jaarlijks een canon of een pachtprijs bij 

(reguliere) pacht.  

Met pacht of erfpacht kan door een grond- 

eigenaar, die grond wil verkopen, maar ook met 

het oog op de bedrijfsoverdracht, het agrarisch 

grondgebruik langdurig worden overgedragen 

naar de bedrijfsvoerder of bedrijfsopvolger. De 

verkoper of uittredende vennoot verruilt zijn rol 

van agrariër naar die van belegger. Als agrariër 

bewerk je de grond om er een inkomen uit te 

verwerven. Als stoppende boer kun je grond 

in eigendom houden en verpachten als een 

belegging; en daarmee voorzien in je pensioen. 

Dit kan zeker een oplossing zijn wanneer verkoop 

van de grond te zeer aan het hart gaat.  

De rentmeesters van Aelmans Rentmeesters  

& Makelaars kunnen u voorlichten over uw 

specifieke situatie.  

Engelbert de Bruijn
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De boer die lacht: groeiende bevolking en 
toenemende mondiale welvaart. 
De eenvoudige tabel hieronder spreekt boek- 
delen. Door gecombineerde effecten van 
populatiegroei, sterke groei van inkomens en 
verstedelijking is de prognose dat de wereld-
wijde vraag naar voedsel in 2050 verdubbeld 
zal zijn. Deze toenemende vraag biedt natuur-
lijk alle kansen voor u als boer of tuinder om 
van te profiteren.  

De afgelopen decennia is ingezet op het 
verhogen van de productiviteit. Daarin is de 
Nederlandse boer en tuinder erg succesvol 
geweest. Over vrijwel de volle breedte is een 
krimpend aantal bedrijven erin geslaagd om 
het productievolume te laten stijgen. In 2015 
bedroeg de Nederlandse landbouwexport 
81,3 miljard euro. Daarmee zijn we, achter de 
Verenigde Staten, de 2e grootste landbouw- 
exporteur in de wereld. Na Nederland komen 

De boer die huilt: krimpende marges en  
niets te verdienen
Het klinkt wellicht tegenstrijdig, maar hoge 
prijzen wakkeren de productie aan en lage 
prijzen evenzeer. Bij krimpende marges wordt 
gepoogd het inkomen op peil te houden 
door meer te produceren. Groei is op veel 
landbouwbedrijven een antwoord op het 
wegvallen van het Europees vangnet en een 
EU-beleid dat de landbouw meer op de 
markt oriënteert.  

Daarnaast hebben de agrariërs door fusies 
en toename van het aandeel huismerken te 
maken met een toenemende marktmacht 
van de supermarkten. De voedseldistributie 
in Nederland kent 
aan de ene kant 
duizenden produ-
centen en aan de 
ander kant miljoe-
nen consumenten. 
Daartussen zitten 
maar 3 tot 5 grote 
inkooporganisa-
ties van de Neder-
landse supermark-
ten. Europees en 
mondiaal bestaat 
hetzelfde beeld. De inkooporganisaties 
beschikken over veel marktmacht en de pro-
ducenten trekken vaak aan het kortste eind 
als het om de verdeling van de marges gaat. 
 

Toekomstperspectief van de 
Nederlandse agrarische sector

landen als Duitsland, Brazilië en Frankrijk.  
Als we landbouw gerelateerde producten 
meetellen, bedroeg de export in 2015 zelfs  
90 miljard euro. Dat is maar liefst 21% van  
de Nederlandse goederenexport (bron CBS).  

Internationaal staat onze agrosector bekend 
als efficiënt en innovatief. Er wordt door 
de Nederlandse agribusiness volop gebruik 
gemaakt van hightech toepassingen. Voor-
beelden zijn landbouwrobots die 24/7 grond 
bewerken, intelligente sensoren en drones die 
ingezet worden bij bemesting, water geven en 
het toepassen van gewasbeschermingsmid- 
delen. In de glastuinbouw is het bijvoorbeeld 
de ledverlichting die zijn invloed doet gelden.
Nederland wordt wereldwijd gezien als het 
land met het beste voedsel. Dit blijkt uit een 
onderzoek van OXFAM Novib (een wereld-
wijde ontwikkelingsorganisatie) naar de 
voedselsituatie in 125 landen. Tot zover dus in 
meerdere opzichten een succesverhaal.

Oplossingsrichting volgens deskundigen
Onder aanvoering van oud-landbouwminister 
Cees Veerman heeft een Europees expert-
panel onderzocht hoe de positie van de boer 
in de keten te versterken is. De commissie 
concludeert dat een onevenredige verdeling 
van de marges funest is voor de kracht van de 
voedselketen in zijn geheel. Ze doet daarbij 
ook een aantal concrete voorstellen om  
verbetering aan te brengen. Interessante 
opties zijn: meer werken op basis van contrac-
ten, de suggesties van termijncontracten om 
prijsfluctuaties op te vangen, meer mogelijk-
heden tot samenwerken en het maken van 
afspraken en betere financiële instrumenten. 
Mijn beeld is dat deze denkrichting slechts 

de helft van 
het verhaal is. 
Dit klopt als je 
er voor kiest 
om te produce-
ren voor open 
ketens, gericht 
op voortgaande 
schaalvergro-
ting. Als boer of 
tuinder ben je 
dan prijsnemer. 
De kostprijs 

wordt lokaal bepaald, terwijl de opbrengst-
prijs in Europa wordt bepaald. Het gevolg is 
dat de productie vaak hoger zal zijn dan  
de consumptie. 
 
 

De andere helft van de oplossing
Produceren voor gesloten ketens, waarbij er 
naar gestreefd wordt de productie meer in 
balans te brengen met de vraag. Samenwer-
ken in de (kortere) keten, meer toegevoegde 
waarde leveren. Luisteren naar de behoefte 
van de afnemer, zelf een stukje verwerken en 
bewerken of verpakken. Het leveren van ‘eten 
met een verhaal’. Let wel: Dat is niet voor ieder-
een weggelegd. Deze groep zal ook kleiner 
zijn, zeker qua productievolume. 

Bewuste keuzes maken
Ik had bij de inleiding al aangegeven dat er  
niet één antwoord is. Duidelijk is dat er 
mogelijkheden liggen. Voedsel is en blijft 
van primair belang. Het is wel belangrijk om 
keuzes te (durven) maken. Realiseert u zich dat 
er in dat kader 2 zaken zijn die belangrijk zijn. 
Als 1e: Hoe zit ik zelf als ondernemer in elkaar? 
Waar ben ik goed in en wat vind ik leuk om 
te doen? Dat doen wat het dichtste bij je als 
persoon ligt, heeft de meeste kans van slagen. 
En als 2e: Wat is de situatie van mijn bedrijf 
nu en in de toekomst? Heb ik de ruimte om te 
groeien, heb ik een opvolger of zie ik kans om 
meer toegevoegde waarde te leveren? 
Heeft u behoefte om dit soort cruciale en 
persoonlijke vragen eens goed te beleven? 
Deze periode van het jaar leent zich daar bij 
uitstek voor. En op verzoek schuif ik graag een 
keer aan tafel. 
 

Adrie van Oerle

Het zal u niet verrassen dat je als agrarisch adviseur regelmatig de vraag krijgt: “Hoe zie jij de 

toekomst van de sector?” Een eenduidig antwoord hierop is niet snel te geven. Er zit immers veel 

verschil in de diverse ‘takken van sport’ binnen de agrosector. In dit artikel doe ik toch een poging  

om de vraag te beantwoorden. Onder dé sector versta ik dé Nederlandse land- en tuinbouw.  

Het is voor mij een verhaal met 2 gezichten. Enerzijds het gunstige perspectief voor de 

producenten van voedsel, vanwege de groeiende vraag. Anderzijds het minder aansprekende  

beeld van krimpende marges en niets te verdienen.
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Een verhaal met 2 gezichten

Jaar

1960 3,0 mld 34%

2014 7,2 mld 54%

2050 9,6 mld 66%

Wereldbevolking Waarvan in steden

“Het klinkt wellicht 
tegenstrijdig, maar 
hoge prijzen wakkeren 
de productie aan en 
lage prijzen evenzeer.
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De Omgevingswet heeft als doel alle ruimtelijke 

milieu en natuurwetgeving verder te integreren 

na de invoering van de Wabo. Wat betekent dit 

nu voor de ‘gemiddelde burger’ of ‘ondernemer’ 

die zijn of haar locatie verder wil ontwikkelen? 

Zal hij daadwerkelijk sneller en makkelijker een 

vergunning of toestemming krijgen hiervoor? 

Zal hij daadwerkelijk met minder instanties en/

of overheden te maken krijgen? Zal hij hierdoor 

goedkoper uit zijn? Worden er uiteindelijk echt 

regels geschrapt? 

De effecten van het Wabo
Om deze vragen te beantwoorden is het goed 

om de effecten van de Wabo kort samen te 

vatten. De Wabo had destijds over het algemeen 

dezelfde doelstellingen als de Omgevingswet nu. 

Er kan worden gesteld dat de samenvoeging van 

meerdere aanvragen tot één aanvraag in veel 

gevallen een positieve verbetering is gebleken.  

Eén voorbereidingsprocedure is proceduretech-

nisch gezien een voordeel voor de aanvrager. 

Inhoudelijk is er echter nauwelijks iets gewijzigd. 

Alle ‘onderliggende’ inhoudelijke wetgeving is in 

stand gebleven. Met uitzondering van een kleine 

verschuiving van de milieuvergunningsplicht 

richting de melding Activiteitenbesluit, dienen 

aanvragers aan dezelfde eisen te voldoen  

als voorheen.  

Na het aankondigen van de 
komst van fosfaatrechten zijn 
we inmiddels bijna anderhalf 
jaar verder, met als gevolg nog 
meer onduidelijkheid én onze-
kerheid over wat de melkrund-
veehouders vanaf 1 januari 2017 
te wachten staat. 

Worden grondgebonden en biologische bedrijven 

ontzien? Welke sturingsmogelijkheden komen er? 

Krijgt Nederland wel of geen derogatie hetgeen 

gevolgen kan hebben voor het al dan niet invoeren 

van het fosfaatrechtenstelsel? Enzovoorts. 

De discussie derogatie en fosfaatrechten lijken 

twee verschillende problematieken te zijn. Dero-

gatie heeft namelijk betrekking op de plaatsings-

ruimte stikstof uit dierlijke mest en de fosfaatrech-

ten worden ingevoerd om de fosfaatproductie te 

reguleren tot onder het landelijke fosfaatplafond. 

Dit landelijke fosfaatplafond is tevens een van de 

voorwaarden voor het behouden en verkrijgen 

van derogatie. Om nieuwe derogatie te krijgen 

voor de periode 2018 t/m 2021 zal Nederland 

moeten aantonen dat het fosfaatplafond in de 

toekomst niet wordt overschreden. Hiervoor lijkt 

de wet voor fosfaatrechten nodig. Om derogatie 

voor 2017 te behouden moet de fosfaatproductie 

in 2017 al flink verminderd worden. Ten behoeve 

van de fosfaatreductie in 2017 is er onlangs een 

sectorplan in Brussel gepresenteerd.  

 

De thema’s van het Sectorplan zijn:

• fosfaatreductie in veevoer;

• opkoop - bedrijfsbeëindigingsregeling;

• fosfaatreductieplan zuivel.

 

Een nieuwe derogatieperiode betekent dat de 

sector vanaf 1 januari 2018 dient te beschikken 

over fosfaatrechten ten behoeve van het houden 

Ingewikkelde aanvragen worden (bijvoorbeeld 

vanwege kosten of risico’s) bewust door de 

aanvrager uit elkaar getrokken. Kortom, de Wabo 

heeft procedureel deels haar waarde bewezen, 

doch inhoudelijk is er weinig vereenvoudigd.  

Toenemende juridisering
Een belangrijke constatering die wij als advies-

bureau kunnen maken, is de toenemende juri-

disering. Uitspraken van rechters (rechtbank of 

Raad van State) ten aanzien van één zeer speci-

fieke casus leidt al snel voor tal van toekomstige 

aanvragers tot forse extra onderzoeksplichten 

en/of inperking van ontwikkelingsmogelijkhe-

den, etc. Een gevolg van deze juridisering is dat 

overheden zeer terughoudend worden in het 

nemen van risico’s. In veel gevallen draagt dit 

inhoudelijk niet bij tot een verbeterde aanvraag, 

doch nemen kosten toe en worden procedures 

stroperiger. 

 

Omdat de invoering van de Omgevingswet ook 

niet gaat betekenen dat inhoudelijke (milieu, 

natuur, water, etc.) wetgeving gaat verdwijnen, 

kan de verwachting worden uitgesproken dat in 

de toekomst op dit vlak zeer waarschijnlijk weinig 

gaat veranderen. Procedureel zal er een volgende 

stap worden gezet om nog meer van toepassing 

zijnde vergunningen en/of toestemmingen  

te combineren.  

van melkrundvee. Momenteel is er veel te doen 

over het behoud van derogatie 2017, echter men is 

nog volstrekt onduidelijk over de inhoud daarvan. 

We weten namelijk niet hoe de voorwaarden er na 

een eventueel behoud uitzien!  

Hoeveel kilogram stikstof mag er per hectare 

geplaatst worden? Hoeveel procent van het land-

bouwareaal dient te bestaan uit grasland?  

Worden de dierproductienormen aangescherpt? 

 

Zo kunnen er nog heel wat vragen geformuleerd 

worden. Indien mocht blijken dat bovenstaande 

punten verder aangescherpt zouden worden, 

ontstaat wellicht de vraag hoe toepasbaar de 

derogatie überhaupt nog is. Van groot belang zou 

het zijn om duidelijkheid te verstrekken over de 

toekomstige inhoud van derogatie hetgeen moge-

lijk zou kunnen leiden tot een hoop besparing van 

discussies en energie. 

Geen derogatie, belang fosfaatrechten  
minder groot? 

Indien de melkveehouderij geen derogatie meer 

verleend krijgt, dan zal het probleem omtrent het 

overschrijden van het fosfaatplafond zich deels 

vanzelf oplossen. Voor het ontstane stikstofover-

schot (voor het gemak even rekenend met 60 kilo-

gram per hectare) zullen veel bedrijven meer mest 

moeten afvoeren, hetgeen de mestmarkt ver-

stoord en zal leiden tot stijgende afzetkosten. Er 

zal een oplossing gezocht moeten worden, waarbij 

gedacht kan worden aan het definitief inkrimpen 

van de veestapel, het uitbesteden van jongvee 

opfok en het uitbreiden van het grondareaal.

Grondgebonden bedrijven kunnen hier wellicht 

mee uit de voeten. 

Voor de intensieve bedrijven daarentegen kan het 

wegvallen van derogatie mogelijk tot bedrijfspro-

blemen leiden. Het verkrijgen van meer plaatsings-

ruimte is niet in elke regio een bereikbaar doel. 

Het afstoten danwel uitbesteden van rundvee 

leidt tot leegstand en de daarmee gepaard gaande 

Wat betekent dit voor u?
Voor u als toekomstig aanvrager is er op dit 

moment geen aanleiding om te veronderstellen 

dat de Omgevingswet een inhoudelijke oplos-

sing gaat bieden voor problemen waar u op dit 

moment nog tegen aanloopt. 

U kunt en hoeft, op welke manier dan ook, 

voorlopig geen actie te ondernemen. De bericht-

geving die de komende jaren over de Omgevings-

wet ons werkveld verder zal overspoelen kunt 

u met een schuin oog volgen. Het jaar vóór 

invoering (medio 2020) is het van belang om de 

dan bekend zijnde informatie hierover nogmaals 

te analyseren. 

De nieuwe Omgevingswet zal ingevoerd worden. 

Dit betekent dat wij u als adviesbureau, zoals u 

van ons mag verwachten, op een zo praktisch 

mogelijke wijze zullen ondersteunen met deze 

nieuwe regels. Onze verwachting is echter niet 

dat na invoering van de wet de zon zal schijnen 

als nooit tevoren. 

 

Hub Steins en Giel Pouls

financiële gevolgen wegens het niet optimaal en 

efficiënt produceren. 

Verlening derogatie, invoering fosfaatrechten
De Tweede Kamer heeft op 6 december besloten 

de fosfaatrechten met ingang van 1 januari 2018 

in te voeren. Er is echter nog geen duidelijkheid 

over de verlening van derogatie. Door invoering 

van fosfaatrechten probeert men onder het 

fosfaatplafond te komen. Dit betekent dat de  

fosfaatrechten generiek gekort moeten worden.  

Deze generieke korting blijft voor de grondgebon-

den bedrijven achterwege. Dit heeft uiteraard  

tot gevolg dat de niet grondgebonden bedrijven 

meer kilogrammen fosfaat moeten inleveren 

(hogere generieke korting). Voor de intensieve 

bedrijven en groeiers betekent dit weer financiële 

afwegingen maken.  

 

Worden fosfaatrechten gekocht om hetzelfde 

productieniveau te behouden? Wordt het opfokken 

van jongvee uitbesteed? Wordt getracht (deels) 

via het voerspoor minder kilogrammen fosfaat te 

produceren? Dit laatste heeft overigens alleen 

effect als met de Kringloopwijzer een lagere fos-

faatproductie door fosfaatefficiëntie mag worden 

aangetoond.

Zoals uit bovenstaand verhaal blijkt, is de grote 

lijn ten behoeve van het verminderen van de fos-

faatproductie binnen de melkveesector duidelijk. 

De invulling ervan lijkt echter nog aan een zijden 

draadje te hangen aangezien bepaalde regelingen 

nog juridisch getoetst moeten worden en er nog 

goedkeuring vanuit Brussel moet komen. Het 

al dan niet behouden en opnieuw verlenen van 

derogatie blijft voorlopig een onzekere factor. 

Gedurende de laatste weken van dit jaar zal dit 

thema een hot item binnen de politiek en de 

sector blijven. Mogelijke wijzigingen en actualitei-

ten na publicatie van dit bericht zullen we op onze 

website (www.aelmans.com) publiceren.

Marita Kreuels

6 7

Fosfaatproblematiek
Wat te doen  
met de ‘nieuwe’  
Omgevingswet?

De afgelopen jaren is er in ruimtelijke ordeningsland maar één onder-werp waar iedereen zich op richt:  
de Omgevingswet. Mark Rutte ziet het als een van de grootste ombuigingen voor de komende jaren. 
Vanuit meerdere kanten wordt de Omgevingswet beschouwd als dé oplossing voor alle problemen.  
De vraag die hierbij gesteld mag worden is of de Omgevingswet nu daadwerkelijk dé oplossing is?
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Geluidoverlast 
een bron van ergernis

Akoestisch onderzoek:  
steeds belangrijker

Drie bruikbare  
tips vanuit onze  
praktijkervaring

Bij oprichting/uitbreiding van uw bedrijf of wijziging in de bedrijfs-

voering zal het bevoegd gezag in veel gevallen vragen om een 

akoestisch onderzoek. Dat is niet zomaar een formaliteit. 

Een akoestisch onderzoek biedt namelijk enerzijds omwonenden 

een vorm van garantie dat ze niet worden aangetast in hun woon-

genot en anderzijds biedt het de ondernemer inzicht in wat wel  

en niet kan binnen het bedrijf en onder welke voorwaarden.

• Plaats de ventilatoren van een   

 luchtwasser altijd inpandig, voor  

 het waspakket, in plaats van buiten  

 achter het waspakket. Dit scheelt   

 ruim 10 dB en daarnaast verslijten de  

 ventilatoren veel minder snel. 

• Pas frequentieregelaars toe op  

 stalventilatie-systemen. Ze hebben   

 niet alleen een akoestisch voordeel,   

 maar verdienen zich bovendien terug 

 (energiebesparing). 50% minder  

 ventilatie kan door 50% van de  

 ventilatoren uit te schakelen (-3 dB,   

 50% minder energie) maar ook door 

 alle ventilatoren op 50% van het  

 nominale toerental te laten draaien   

 (-15 dB, 75% minder energie). 

• Bekijk vooraf met de akoestisch   

 adviseur de indeling/logistiek van   

 een plan: eigen gebouwen kunnen   

 prima als geluidscherm fungeren 

 voor bewegingen met zwaar  

 materieel, installaties of laad-  

 en losactiviteiten. 

 

In veel gevallen is het akoestisch onderzoek 
gebaseerd op prognose- en archiefgegevens. 
Natuurlijk, meten is weten, maar dat kan 
helaas pas na realisatie, terwijl anticiperen 
op mogelijke toekomstige klachtensituaties 
(of erger…) u veel ellende, tijd en geld kunnen 
schelen.  

Ga maar eens na hoe vervelend het is om 
continu op gespannen voet met de omgeving 
te leven, telkens in rechtszaken verwikkeld te 
zijn en steeds zienswijze op zienswijze te  
ontvangen op uw plannen waardoor vergun-
ningprocedures jaren lopen.  
 
En wat als uw inrichting reeds (grotendeels) 
is gerealiseerd en vervolgens rigoureus moet 
worden aangepast in verband met (geconsta-
teerde) overschrijdingen van geluidnormen? 
Dat zijn ongewenste, ongeplande en niet 
bepaald renderende investeringen. 

 
Vaak is vooraf goed in te schatten hoeveel 
geluid bepaalde installaties en activiteiten 
met zich meebrengen. Op basis van een 
rekenmodel kan dan ook een goede prognose 
worden gemaakt van de gehele inrichting en 
kan worden bekeken waar de (akoestische) 
knelpunten liggen. Tevens kan de akoestisch 
adviseur met u, uw leverancier of uw installa-
teur zoeken naar akoestische maatregelen of 
akoestisch gunstige alternatieven.  

Zie een akoestisch onderzoek dus als een kans 
om uw plannen vooraf goed in te steken en 
klachtensituaties, kosten en ellende achteraf 
te voorkomen.  
 
Neem bij nieuwe plannen vroegtijdig contact 
op met een van onze akoestici.

Jo Smeets en Janine Goertz

Het aantal situaties waarbij een akoestisch onder-

zoek nodig is, is de laatste jaren sterk toegenomen. 

Dit voorjaar reden voor Aelmans om het geluidteam 

uit te breiden met een specialist, Jo Smeets.  

Jo heeft jarenlange ervaring op diverse vlakken van 

het geluidspectrum en vormt nu samen met Janine 

Goertz ons geluidteam. Om u een beeld te geven 

welke akoestische onderzoeken Aelmans voor u kan 

uitvoeren, hebben we ze in dit artikel even voor u 

op een rijtje gezet. 

Akoestisch onderzoek naar de geluidbelasting 

Weg- en railverkeerslawaai: het bepalen van de ge-

luidbelastingen als gevolg van weg- en railverkeer-

slawaai en het toetsen ervan aan de Wet geluidhin-

der. Bijvoorbeeld bij nieuwbouw of herbestemming 

van woningen en bij herinrichting (reconstructie) 

van een weg. In overleg met de klant kan de toe-

passing van bijvoorbeeld een geluidwal of scherm 

bekeken worden.

 

Industrie- of horecalawaai of windturbines: met dit 

akoestisch onderzoek toont de uitbater van een 

bedrijf (agrarisch, horeca, industrie, windpark etc.) 

aan, dat de geluidbelasting als gevolg van de acti-

viteiten binnen dit bedrijf voldoen aan de gestelde 

geluidnormen. 

 

Omgekeerd dient de initiatiefnemer van een plan 

met eenzelfde onderzoek aan te tonen dat dit plan 

bedrijven in de omgeving niet inperkt in hun be-

drijfsvoering en, als het plan bestaat uit woningen, 

aldaar sprake is van een goed woon- en leefklimaat.

Bouw-akoestische onderzoeken

Ook in de bouw is geluid een belangrijk aspect, met 

name gericht op een prettig akoestisch binnenkli-

maat. Denk hierbij aan de volgende aspecten: 

Interne geluidwering: wanneer er meerdere functies 

in een gebouw worden gecombineerd, moet aan de 

normen voor lucht- en contactgeluidisolatie uit het 

Bouwbesluit worden voldaan.  

Geluidwering van de gevel: in het Bouwbesluit zijn 

ook normen opgenomen betreffende luchtgeluid- 

isolatie van buiten naar binnen het gebouw. Dit is 

het geval wanneer de geluidbelasting op de gevel 

de zogenaamde voorkeursgrenswaarde overschrijdt.  

Nagalm BGV en ruimteakoestiek: Voor nagalmtijden 

in besloten gemeenschappelijke verkeersruimten 

zijn in het Bouwbesluit ook normen opgenomen. 

Tevens zijn er voor veel andere ruimten (kantoortui-

nen, atria, gym- en muziekzalen, ruimten in cultu-

rele centra en scholen) ook richtlijnen of bestaat er 

een zogenaamd pakket van eisen. 

In alle gevallen geeft het akoestisch onderzoek aan 

met welke materialisering wordt voldaan aan de 

gestelde normen en eisen.

 

Geluidmetingen

Aelmans beschikt sinds kort ook over moderne 

professionele klasse I meetapparatuur. Hiermee 

kunnen we u nog beter en completer van dienst zijn.

 

Evenementen: overal vinden evenementen plaats 

met luide (live)muziek, waarvoor de gemeente 

een vergunning afgeeft. Gemeenten, organisatie 

of omwonenden kunnen tijdens zo’n evenement 

controlegeluidmetingen wensen. 

Referentie- of achtergrondniveau: bij het vaststellen 

van grenswaarden voor de vergunning van een  

bedrijf speelt het heersende achtergrondgeluid- 

niveau (referentieniveau) een rol. 

Bouw-akoestiek: met speciale apparatuur is het 

mogelijk de lucht- of contactgeluidisolatie te meten. 

Dit kan gewenst zijn bij nieuwbouw (controle van 

de (ge)bouwkwaliteit i.v.m. garanties) als ook in 

klachtensituaties bij bestaande bouw.

 

Kortom geluid kent vele aspecten, waarbij geldt: 

meten is weten.

Jo Smeets en Janine Goertz

Hoe cliché ook, maar  
voorkomen is altijd  
beter dan genezen!
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De maatregelen die beschreven zijn worden 
daarbij ondergebracht in 3 zogenaamde 
Actielijnen: 

1. Bouwen aan ketensturing, waarbij ingegaan  
 wordt op marktgericht produceren.
2. Revitalisering en innovatie, handelend over  
 sanering van oude stallen en het bieden van  
 ruimte voor ontwikkelingen voor de blijvers.
3. Kostenreductie, vooral gebaseerd op  
 verwerking en verwaarding van mest.

Bouwen aan ketensturing
Het doel van deze actielijn is versterking van 
de markt- en ketenpositie van de varkenshou-
ders door onderscheidende marktconcepten 
te ontwikkelen, die aan verdergaande kwali-
teitseisen voldoen dan de reguliere productie, 
voor deelmarkten in binnen- en buitenland 
en samen te werken in gesloten ketens met 
ander ketenpartijen. 

het Ontwikkelingsbedrijf Varkenshouderij, de 
Vitaliseringsmaatschappij Varkenshouderij en 
een sociaal vangnet voor de ondernemers.
Met deze combinatie van initiatieven wordt 
beoogd de positie van de blijvers in de keten 
te versterken, de sloop van verouderde 
stallen (met name in kwetsbare gebieden) te 
realiseren en te komen tot een toekomst vaste 
(provinciale) productiestructuur.

Kostenreductie
De productiekosten als gevolg van over-
heidsmaatregelen (denk aan mestwetgeving, 
dierenwelzijn, keuring en toezicht) bedragen 
in Nederland ongeveer € 0,20 per kg tegen 
ongeveer € 0,06 in andere lidstaten. Het cre-
eren van een level playing field draagt bij aan 
verbetering van het perspectief van de sector.  
Er zijn actiepunten geformuleerd op de 
volgende onderwerpen: verlagen van de keu-
ringskosten, reduceren van ‘extra wettelijke 

Hiervoor zijn een aantal thema’s / maatrege-
len geformuleerd: het Label ‘Holland Varken’ 
en deelmarkten, exportpromotie, ketenkwali-
teitssysteem, communicatie en een marktin-
formatiesysteem.
Het beoogde doel van deze combinatie van 
acties bestaat uit het realiseren van meer 
onderscheidende kwaliteitsproducten en 
een hogere en stabielere opbrengstprijs in de 
keten en dus ook voor de varkenshouders.

Revitalisering en innovatie
Revitalisering via herstructurering: het onder-
steunen van blijvers bij de ontwikkeling van 
hun bedrijf, bedrijven zonder toekomst- 
perspectief beëindigen en het verbeteren  
van het maatschappelijk imago.
Met name het versterken van de blijvers zal 
verder inhoud krijgen door fondsen voor in-
novatie en mestverwerking. Hiervoor worden 
gerealiseerd: een varkenskaart per provincie, 

Het leveren van kwalitatief hoogwaardige 
producten is een essentieel onderdeel van 
onze dienstverlening. Aelmans kijkt dan ook 
continu hoe de kwaliteit verder verbeterd 
kan worden. Wij werken al volgens een lan-
delijk erkend kwaliteitssysteem in de vorm 
van het zogenaamde ISO-9000 certificaat. 
Uit gesprekken met onze klanten blijkt dat 
zij het belang hiervan onderstrepen.

Zo is Aelmans Eco op het gebied van  
bodem sinds kort lid van de Vereniging 
Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB).  
De VKB streeft naar kwaliteitsborging en 
een continue verbetering van milieutech-
nisch bodemadvies bij de aangesloten 
adviesbureaus.

Met het VKB-keurmerk toont Aelmans Eco 
aan dat zij actief bezig is met kwaliteits-
verbetering, voldoen aan alle door de VKB 
voorgeschreven, strenge kwaliteitscriteria 
en de werkzaamheden worden uitgevoerd 
door ervaren, competente medewerkers 
volgens de vigerende VKB-protocollen. 
Dit betekent dat uw uit te voeren bodem- 
onderzoek bij ons in vertrouwde handen is. 

In de praktijk blijkt immers dat bodemwerk, 
maatwerk is. Iedere locatie is anders en door 
het uitvoeren van gericht bodemonderzoek 
kunt u in veel gevallen onnodige kosten 
van bijvoorbeeld uit te voeren bodemsane-
ring besparen. De overheid stelt ook steeds 
hogere eisen aan de bodemsanering zelf.  
Dit betekent dat milieukundige begeleiders 
bij een sanering aanwezig moeten zijn en 
hun goedkeuring eraan moeten geven. 
Aelmans Eco heeft verschillende erkende 
medewerkers hiervoor in dienst. 

Het loont dus om tijdig met ons te over- 
leggen waarom u een bodemonderzoek 
moet uitvoeren en welke eisen eraan  
gesteld worden. Hierna maken wij voor  
u een offerte op maat. Wij staan u graag  
te woord.

Harry Horbach

Actieplan Vitalisering  
Varkenshouderij En wat kan  

ik hier mee op mijn  
eigen bedrijf?

maatregelen’ en het maken van afspraken 
met EZ (en andere departementen en  
provincies) bijvoorbeeld in het kader van 
vergunningverlening.

Naast het reduceren van keurings- en toezicht 
kosten wordt beoogd een substantiële bijdra-
ge te kunnen leveren aan de kostenreductie 
van mestverwerking. Hierbij kan worden 
gedacht aan het terugdringen van de ‘vergun-
ningsproblematiek’, koppeling mestverwer-
king aan duurzame energieproductie en de 
problematiek rond kunstmestvervangers.

Maar: wat kan ik er mee op mijn eigen bedrijf?
Meer dan u denkt. Voorbeelden als Livar, Vlees 
van Veijf, Ruyghveen of het Peelvarken tonen 
aan dat het bouwen aan ketensturing om 
een hogere opbrengstprijs te realiseren zinvol 
kan zijn op. Deze initiatieven koppelen een 
onderscheidend product aan een regionale 
productie en afzet.
Het (maatschappelijk) imago verdient 
continu aandacht door bijvoorbeeld deel te 
nemen aan maatschappelijke discussies, het 
realiseren van zichtstallen, landschappelijke 
inpassing van bedrijven, boerderijeducatie en 
‘Loeren bij de boeren’.
Het streven naar lagere kosten op het indivi-
duele bedrijf zit in de genen van de Neder-
landse boer en zal een doorlopende focus 
blijven houden van de blijvers in de sector.
 
Genoemde initiatieven en aandachtsgebieden 
kunnen (en moeten) los van het Actieplan 
Vitalisering Varkenshouderij ontwikkeld en 
gewaardeerd (blijven) worden. 

Heeft u er wel eens aan gedacht om een  
persoonlijk revitaliseringsplan op te stellen?  
Ik ben graag uw sparringpartner. 
 
Guido Nabben

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Continu aandacht voor 
het verbeteren van 
onze (bodem)kwaliteit

Deze zomer heeft een regiegroep met daarin een aantal knappe koppen het Actieplan Vitalisering 
Varkenshouderij gepresenteerd. Tijdens de totstandkoming van het rapport is duidelijk geworden dat 
forse veranderingen in de sector en de keten noodzakelijk zijn. Het is niet een kwestie van meer of minder 
produceren, maar juist om ‘beter en anders’. Maar hoe dan? Onder meer door op veranderende wensen 
van consumenten in te spelen, duurzamer te produceren, de overlast naar de omgeving te verminderen en 
om een antwoord te hebben op de lege en vaak verouderde stallen van bedrijven die gestopt zijn.
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De jaren van de vorige generatie meegeteld, wordt 
er bij Tuinderij ‘De Locht’ al 50 jaar gepionierd in deze 
‘nicheteelt’. En nog liggen er volop uitdagingen waarin 
deze tuinder zich vast weet te bijten. Deze ondernemer 
pur sang is te typeren als een echte duizendpoot.  
Hij beheerst de teelttechniek tot in de details en weet 
daarin nog steeds de grenzen te verleggen. Essentieel 
is de hoeveelheid koude die de planten moeten krijgen, 
alvorens te planten en forceren. 

Zijn verhaal beluisterend komen we tot de conclusie dat 
hij duurzaam geteelde rabarber op de markt zet. Voor 
de teeltwisseling werkt hij samen met een melkvee-
houder in de buurt. Daarmee beschikt hij over de 
nodige ‘verse’ grond. Een ander aspect is de technische 
kant van zijn bedrijf. Voor de grondbewerking, het 
planten en het bestrijden van het onkruid is zijn volledig 
computergestuurde trekker zijn belangrijkste ‘knecht’. 
De komende jaren wil Erwin daar nog meer mee gaan 
doen, hiermee is nog het nodige te winnen. 

In 2014 is er een nieuwe loods met koelcellen en een 
docking-station gebouwd. Daarmee beschikt het bedrijf 
over de noodzakelijke bedrijfsruimte om zich verder te 
ontwikkelen. De koelcel vervult een belangrijke rol bij 
het koelen van de planten voordat deze geplant worden 
en bij de afzet van de groente zelf. 
 
 

De enorme druk op zijn bedrijf, maar zeker ook op  
ondernemers in het algemeen, als gevolg van de stro-
perige wet- en regelgeving in ons land, zijn Erwin een 
doorn in het oog. “Achter iedere boer en tuinder fietst 
een heel peloton aan wetgevers, ambtenaren en advi-
seurs”, aldus Erwin. “En die moet ik allemaal uit de wind 
houden. De wetgever, maar ook de consument realiseert 
zich te weinig dat je een boer en tuinder 3 keer per dag 
nodig hebt. Die regeldruk heeft tot gevolg dat ik me 
niet voldoende bezig kan houden met de dingen die iets 
toevoegen. En dan te weten dat ik al 25 jaar rabarber 
op de markt zet die al die jaren intensief gecontroleerd 
wordt met 0,0 aan residu”. 

Hans Verdonschot en Adrie van Oerle

Het lekkerste fruit onder de groenten
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Voor deze bedrijfsreportage bezoeken we het bedrijf van Erwin Schroijen in het buitengebied  

van het kerkdorp Haler (gemeente Leudal). Erwin exploiteert in vennootschapsverband met  

zijn partner Esther Smeets een tuinbouwbedrijf dat gespecialiseerd is in de teelt van rabarber.  

De teelt vindt plaats in een kas, een gedeelte onder tunnels en in de vollegrond. 

Voor Tuinderij De Locht verzorgden onze  

adviseurs 2 jaar geleden de aanpassing van  

het bestemmingsplan, tekenden we het  

ontwerp van de gebouwen en verrichten 

we de begeleiding van het project.

Tuinderij De Locht, 50 jaar ervaring in rabarber

Meer informatie? www.tuinderij-de-locht.nl


