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Voorwoord

Strategie is het hoofditem van deze AelmanScoop 
geworden. We kunnen constateren dat de strategie 
van Europa kraakt in haar voegen; telkens weer laaien 
‘brandjes’ op die moeilijk blusbaar zijn. We zien ook 
dat de Nederlandse overheid een strategie volgt die 
voor velen als ‘onbetrouwbaar’ wordt ervaren. De 
regels worden tijdens de wedstrijd met regelmaat 
veranderd en dan kun je als individuele ondernemer 
of zelfs als sector alleen maar verliezen. Sprekende 
voorbeelden zijn het ammoniakbeleid en de regels 
rondom huisvesting. We kunnen ook constateren dat 
de strategie van ondernemers binnen veel primaire 
sectoren in Nederland te wensen overlaat. Er wordt 
immers geproduceerd voor een markt die er niet 

is of anders reageert dan 
wenselijk is; gevolg is dat de 
rendementen onvoldoende 
zijn en bedrijven in de 
problemen geraken. Een 
passende steun in de rug 
ontbreekt dan nét van die 
partijen die er toe doen.

Ook wij zijn met onze bedrijfsstrategie bezig. Uitvloeisel 
daarvan is een verdere groei van ons bedrijf  in 
Brabant, uitbreiding van ons vastgoedteam, verbreding 
en verdieping binnen onze agrarische advisering, 
anticiperen op nieuw beleid maar ook met beide benen 
op de grond blijven en zorgen voor een juiste prijs/
kwaliteitverhouding bij onze dienstverlening. In deze 
editie van de AelmanScoop kunt u kennis nemen van 
wat ons zoal bezig houdt. Ik wens u veel leesplezier, 
inspiratie en ondernemersgeest toe.

Jo Aelmans

Uitbreiding agrarisch 
advies-team met 
ervaren sparringpartners

Het aantal bedrijven in de land- en tuinbouw 
neemt af. Deze autonome ontwikkeling zal 
doorgaan. Daar staat tegenover dat de produc-
tievolumes in de diverse sectoren nog steeds 
stijgen. Bedrijven worden dus groter. De trend 
is verder dat u als agrarisch producent binnen 
de bedrijfsvoering met steeds meer zaken 
rekening moet houden. Denk daarbij aan: wet-
ten en regels, personeel, dierenwelzijn, milieu, 
energie, maatschappelijke acceptatie, consu-
mententrends, afzet et cetera. Plaats al deze 
facetten in de actuele economische context 
om te impact te ervaren. Onze waarneming 
daarbij is dat een groeiende groep agrariërs be-
hoefte heeft aan een ervaren sparringpartner. 
Die moet natuurlijk goed weten wat er in de 
sector speelt en daar een duidelijke visie over 
hebben, maar vooral ook u als ondernemer de 
spiegel voor durven te houden. 

Tegen deze achtergrond hebben we ons 
agrarisch adviesteam recent met 5 ervaren 
krachten uitgebreid. Met Guido Nabben 
(financieel specialist veehouderij) , Frans van 
de Wijdeven (strategie adviseur melkrundvee), 
Frans Schreurs (adviseur bouw- en milieu 
veehouderij) , Wim Steeghs (strategieadviseur 
& coach tuinbouw ) en Stef Limpens (advi-
seur regelingen en subsidies) kunnen we u nu 
nog beter van dienst zijn. Verderop in deze 
AelmanScoop kunt u door middel van artikelen 
van hun hand, kennis nemen van hun exper-
tise. In een bijbehorend kader stellen zij zich 
kort aan u voor.



     

Melkveehouderij  
zonder melkquotum

eHerkenning is het nieuwe digitale identificatiesysteem voor ondernemers 

dat vanaf 2015 gebruikt gaat worden om in te loggen bij diverse 

overheidsinstellingen. Vanaf 01-01-2015 is het daarom niet meer mogelijk 

om zonder eHerkenning in te loggen op bijvoorbeeld Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland (RVO). Vraag daarom voor het einde van het jaar 

nog eHerkenning aan en/of machtig uw adviseur om namens u handelingen 

uit te voeren.

Het leventestament

Na een periode van 30 jaar met melkquotering nadert nu 

het einde. Per 1 april 2015 is melkquotum verleden tijd. 

Melkquotum zal geen beperkende factor meer zijn als u  

wilt uitbreiden of meer wilt gaan melken op uw bedrijf.  

In de praktijk zien we dat daarom veel bedrijven alvast 

insteken op uitbreiding van de melkproductie.

Melkquotering is in het leven geroepen om de 
productie te beheersen en ervoor te zorgen 
dat er niet jaarlijks een groot overschot aan 
melk ontstond waarvoor de overheid een  
garantieprijs af gaf. Resultaat daarvan was 
destijds de zogenaamde boterberg die met 
belastinggeld was betaald. 

Nu de melkquotering vervalt, zal 
marktwerking een grotere invloed gaan 
krijgen op de melkprijs. De vraag naar melk 
is momenteel groot en er ontstaat de laatste 
jaren een kunstmatige schaarste. Hierdoor 
zijn de melkprijzen momenteel goed. Dat zal 
echter niet zo blijven; de toekomst zal zich 
kenmerken door fikse prijsschommelingen. 
Naast marktwerking zal ook marketing 
bepalen wat u als veehouder ontvangt voor de 
melk. Betaalt de markt (consumenten) voor de 
daadwerkelijk kwaliteit van het product melk 
of afgeleide producten daarvan? Of blijft een 
liter water in een mooie fles duurder dan een 
liter melk? De beleving bij de consument dat 
de kwaliteit goed is en dat de melkveehouderij 
voldoet aan duurzaam en diervriendelijk 
produceren zal de melkopbrengstprijs 
beïnvloeden; het blijft echter hard werken om 
deze beleving zo te houden. 

De laatste tijd is het zogenaamde ‘leventesta-
ment’ volop in opmars. Feitelijk is het leven-
testament niet veel meer dan een volmacht 
met daarin opgenomen instructies en wensen 
voor de gevolmachtigde(n) als de volmacht-
gever niet meer in staat is om zijn eigen zaken 
te regelen door bijvoorbeeld ziekte of een on-
geval (wilsonbekwaamheid). Het betreft dan 
zaken zoals verzoeken, opdracht tot schenk-
ingen en het behartigen van zakelijke- en 
privé belangen. Omdat het een volmacht 
betreft die bij leven wordt gebruikt wordt 
het daarom ook wel het leventestament 
genoemd.

U zult begrijpen dat dit een heel belangrijk 
document is als we de bedrijfscontinuïteit in 
ogenschouw nemen. Ook is het van groot be-

lang om vermogensoverdracht aan kinderen 
te kunnen realiseren of een schenkingsplan 
te kunnen voortzetten. Dit belang neemt toe 
nu ingeval van ziekte veelal een (forse) eigen 
bijdrage uit vermogen verschuldigd is. 

U zult begrijpen dat het met deze volmacht 
een stuk eenvoudiger wordt om uw zakelijke 
belangen voort te zetten of af te wikkelen als 
u daar zelf onverhoopt de tijd niet meer voor 
krijgt. Als gevolmachtigde wordt meestal de 
partner of kinderen aangewezen. Ik adviseer 
u om periodiek uw persoonlijke situatie te be-
zien en in overleg met uw adviseur of notaris 
te kijken of uw testamenten bij leven en na 
overlijden nog actueel zijn.

Jo Aelmans

De vraag voor u is daarom: “Wat gaat het 
verdwijnen van melkquotering voor uw 
onderneming betekenen? Gaan nu alle 
remmen los en wordt het motto zoveel 
melken als mogelijk? Wat is verstandig?” 
Het is inmiddels wel duidelijk dat er meer 
dan voldoende regelgeving is om groei van 
de veestapel in Nederland te beheersen. 
Omgevingsvergunningen, verplichte 
mestverwerking en natuurbeschermingswet 
scheppen voorwaarden en ruimte om te 
kunnen produceren. Het is een feit dat u 
niet aan deze regelgeving ontkomt. U kunt 
u als ondernemer laten leiden door deze 
regelgeving en de ontwikkeling van uw 
onderneming hierop afstemmen. U kunt er 
ook voor kiezen om te ontwikkelen vanuit uw 
eigen ambities en kracht.

Wat is de meest passende strategie? Het 
begint bij inzicht in de onderneming en in 
de ondernemer(s) zelf. Wat kan wel en wat 
kan niet? Wat wil ik als ondernemer? Eén 
van de doelstellingen zal zijn om inkomen 
uit uw bedrijf te halen. Hoeveel inkomen 
dient uw melkveehouderij op te leveren en 
voor welke periode? Neventakken, inkomsten 
buitenshuis, bedrijfsopvolging zijn hierop 
van invloed. Wat willen betrokkenen zoals 
medevennoten, partner, ouders en kinderen? 

Hoe en door wie wordt het werk gedaan? 
Wilt en kunt u werken met personeel? Richt 
u zich volledig op het melkvee of wilt u ook 
landwerk zelf blijven doen? Meer inzet van 
loonwerk? Traditioneel melken of gangbaar? 
Waar liggen mijn kwaliteiten als ondernemer? 
Waar bent u als ondernemer goed in? Waar 
is een eventuele bedrijfsopvolger goed in? 
Een bedrijf dat in omvang toeneemt vraagt 
een andere aansturing. Bent u in staat zaken 
goed te organiseren en het overzicht te 
bewaren? Bent u een onderhandelaar? Kunt 
u persoonlijk overweg met de druk van een 
zware financiering? Bent u erg diergericht en 
haalt u maximale productie uit een melkkoe? 

Kijk kritisch naar uzelf en beoordeel of uw 
rol een passende rol is en blijf bij een te 
volgen strategie.  Zo niet, stuur tijdig bij of 
ontwikkel uzelf. Dit is een voorwaarde om 
de onderneming in de toekomst succesvol te 
laten blijven. Onderschat dit niet.

Als u uw eigen (realistische) keuzes heeft 
gemaakt, spelen de randvoorwaarden in 
belangrijke mate mee om uw ambities te 
kunnen realiseren. Wat is haalbaar op uw 
locatie? Wat zijn huidige mogelijkheden 
qua vergunningen en wat is het 
toekomstperspectief hiervan? Is een andere 
locatie een optie? Wat is de financiële 
slagkracht van uw onderneming? Hoe zijn 
de technische en economische kengetallen?  
Heeft u een lichte of zware financiering? Bij 
groei van een onderneming is het een must 
dat gerealiseerde economische resultaten 
goed zijn en ook blijven. Als dit niet het 
geval is, zal bij een toenemende omvang het 
rendement van de onderneming meer dan 
evenredig hard dalen ten opzichte van de 
groei. Richt u dan eerst op verbetering van het 
huidige rendement en ontwikkel dan verder. 

De melkveehouderij is een sector die een 
kwalitatief hoogwaardig product produceert. 
De wereldwijde vraag zal blijven groeien. 
Dit is gunstig voor u als melkveehouder. Feit 
is dat de omvang van melkveebedrijven de 
afgelopen jaren is toegenomen en ook toe zal 
blijven nemen. De hoeveelheid afgeleverde 
melk per volwaardige arbeidskracht neemt 
toe. Deze trend zal natuurlijk ook voor uw 
bedrijf van toepassing zijn. De precieze 
invulling hiervan bepaalt u echter zelf. 
 

De melkveehouderij biedt volop kansen 
en perspectief. Mede door het bepalen en 
uitvoeren van de juiste strategie voor u en uw 
bedrijf, blijven kansen en perspectief ook voor 
u van kracht.

Frans van de Wijdeven

Frans van de Wijdeven is 

werkzaam als Strategisch adviseur 

Melkveehouderij voor de Aelmans 

Adviesgroep. 

Hij is een ervaren sparringpartner voor 

melkveehouders. De lezer van zijn 

artikel begrijpt nu waarschijnlijk zijn 

definitie van de goede adviseur. Dit is 

volgens Frans vooral de adviseur die de 

goede vragen weet te stellen. Vragen 

waar je het als ondernemer ‘warm’  

van krijgt. 

Op basis van de goede vragen gaat 

Frans graag met u aan de slag om voor 

u de  juiste toekomststrategie voor 

uw bedrijf uit te stippelen en deze 

adequaat te onderbouwen.

Frans kijkt terug op 18 jaar 

advieservaring. Eerst als strategisch 

adviseur in de melkveehouderij en 

later vooral als sparring partner van 

grotere melkveehouders.
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E-herkenning, regel het direct



Ecologisch focusbeleid
Voor het inrichten van het ecologisch 
focusgebied (5% inrichten voor ecologische 
doeleinden) dient er onderscheid gemaakt te 
worden tussen enerzijds de melkveehouder en 
anderzijds de akkerbouwer. Melkveehouders 
zullen merendeels vrijgesteld zijn van deze 
vergroening mits zij meer dan 75% van hun 
areaal als grasland voor eigen rekening en 
risico telen. Daarnaast geldt er een vrijstelling 
voor biologische bedrijven. 

Voor akkerbouwers is er geen vrijstelling, 
echter de wijze waarop invulling gegeven kan 
worden aan deze vergroeningseis is aanzienlijk 
versoepeld. Deze versoepeling is gekomen 
door het toevoegen van vanggewassen aan de 
lijst van toegestane maatregelen. Elke hectare 
vanggewas telt voor 30% mee. 

Voorbeeld: Een akkerbouwer met 60 ha 
bouwland moet voldoen aan de gewas-
diversificatie alsook inrichting van het 
ecologisch focusgebied. Als de akkerbouwer 
4 gewassen teelt bijv. 15 ha aardappelen, 15 
ha bieten, 15 ha tarwe en 15 ha gerst dan vol-
doet deze aan de gewasdiversificatie (mini-
maal 3 gewassen indien >30 ha bouwland). 
Om te voldoen aan de inrichtingseis van het 
ecologisch focusgebied moet 3 hectare (5% 
van 60 ha) worden ingericht. Dit betekent 
het inzaaien van 10 hectare groenbemester. 

De voorwaarden wat deze vanggewassen 
betreft is dat deze vóór 1 oktober ingezaaid 
worden met een mengsel van twee gewassen. 
Tevens dient het vanggewas minimaal 10 
weken in stand gehouden te worden. Het 

Na lange periode van voorbereiding is 
inmiddels grotendeels bekend hoe het nieuwe 
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid ingevuld 
gaat worden. In dit artikel komen daarom met 
name de laatste ontwikkelingen aan de orde.

De te ontvangen betalingsrechten worden 
uit een aantal componenten opgebouwd. 
Een van deze componenten betreft de 
vergroeningspremie, welke de laatste tijd 
ook het meest ter discussie heeft gestaan. 
In beginsel werd de vergroeningseis als een 
beperking in de bedrijfsvoering ervaren. Nu, 
na behoorlijk wat bijschaven, blijkt dat ook 
deze eis toch voor de meeste bedrijven vrij 
makkelijk in de huidige bedrijfsvoering te 
verwezenlijken is. De stand van zaken voor 
wat de vergroening betreft ziet er als  
volgt uit:

Blijvend grasland
Het nationaal areaal blijvend grasland mag 
niet meer dan 5% dalen ten opzichte van 
2012. Op het moment dat er sprake is van een 
grotere daling zal er een scheurverbod en/
of herinzaaiplicht ingesteld worden. Zolang 
dit verbod of deze verplichting niet geldt 
zijn er voor wat dit punt betreft geen risico’s 
voor de vergroeningspremie en is men vrij 
om grasland om te zetten naar bouwland. 
Uitzondering hierop is grasland gelegen 
in Natura 2000 gebieden, deze dienen als 
grasland in stand gehouden te worden!

Gewasdiversificatie
Binnen de gewasdiversificatie hebben 
geen noemenswaardige veranderingen 
plaatsgevonden ten opzichte van de eerdere 
berichtgeving. 

verplicht in te zaaien vanggewas na de teelt 
van maïs telt in dit geval niet mee.
Samenvattend betekent dit dat de eisen 
minder streng en voornamelijk praktischer zijn 
geworden dan in eerste instantie voorgesteld. 

Graasdierpremie
Veehouders die schapen en/of zoogkoeien 
houden kunnen graasdierpremie aanvragen. 
Deze premie ontvangen veehouders ter 
compensatie voor de niet subsidiabele 
gronden (natuurterreinen met zeer extensief 
gebruik) waarop geen betalingsrechten 
worden verstrekt. Om de graasdierpremie 
te berekenen wordt eerst bepaald hoeveel 
schapen/zoogkoeien gehouden kunnen 
worden op in gebruik zijnde subsidiabel 
grasland. Hierop ontvangt de veehouder 
geen graasdierpremie. Na de correctie van 
eigen grond kan bepaald worden hoeveel 
graasdierpremie ontvangen kan worden. De 
ondergrens voor uitbetaling bedraagt €1.000,-
 
De referentie zoals voor u toegepast, is 
inzichtelijk in ‘mijn dossier’. Noodzaak is om 
deze te controleren en wellicht hierop te 
reageren. 

Om de bedrijfstoeslag voor uw bedrijf in 
de toekomst veilig te stellen kan het zijn 
dat aanpassingen in de bedrijfsvoering 
noodzakelijk c.q. wenselijk zijn. Ook zullen 
er ongetwijfeld vragen zijn omtrent andere 
specifieke invullingen voor het jaar 2015. 
Graag brengen wij de gevolgen voor uw 
bedrijf samen met u in kaart!
 

Marita Kreuels / Stef Limpens
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(Hoe) wordt u gewaardeerd?

Update: GLB 2015

Vanuit de AFM en de Nederlandse Bank is 
aangedrongen op transparantie en objecti-
vering. Er is voor wat betreft het Agrarisch 
en Landelijk vastgoed aansluiting gezocht bij 
internationale regelgeving. Er is daarom sinds 
2012 gewerkt aan een uniforme Taxatiericht-
lijn voor Agrarisch Vastgoed (TAV) en een 
nieuw model taxatierapport. De TAV geldt als 
minimum standaard voor opdrachtverlening, 
uitvoering en verslaglegging van taxaties van 
agrarisch vastgoed. Dit model wordt binnen 
Aelmans al sinds 2012 als standaard gebruikt.

Kwaliteit voor kwantiteit
Naast dat alle taxaties binnen de EU op 
dezelfde wijze uitgevoerd dienen te worden, 
dient de kwaliteit van de taxaties verbeterd te 
worden. Het taxeren van agrarisch vastgoed is 
complex en vraagt om specifieke kennis. Een 
van de eisen die voortkomt uit het convenant 
is dat taxaties uitgevoerd moeten worden 
door goed opgeleide professionals met ken-
nis van de markt en waarderingsmethodes. 
Enkel het taxeren op basis van objectverge-
lijking c.q. referentietransacties is niet meer 
voldoende. Uit onderzoek van het Platform 
Taxateurs en Accountants (PTA) is gebleken 
dat in 25% van de transacties de koopsom 
meer dan 10% (zowel positief als negatief) af-
week van de taxatiewaarden. Men kan en mag 

tegenwoordig niet meer blind varen op één 
waarderingsmethode. Het PTA heeft richting 
brancheorganisaties, toezichthouders en an-
dere belanghebbenden recent 28 aanbevelin-
gen voorgelegd hoe de kwaliteit van taxaties 
verbeterd kan worden. De aanbevelingen zijn 
vertaald naar ‘best and good practices’ waar-
aan de taxateur zich moet conformeren.

Eén register voor professionals
Om de kwaliteit van de professionals te 
kunnen waarborgen hebben de Autoriteit Fi-
nanciële Markten (AFM) en de Nederlandsche 
Bank (DNB) besloten om per 1 januari 2015 
alle taxateurs, die nu nog aangesloten zijn bij 
verschillende registers waaronder Vastgoed-
Cert en RICS (waar de taxateurs en makelaars 
van Aelmans bij ingeschreven staan), onder te 
brengen in één nieuw Centraal Taxateurs Re-
gister. Taxateurs binnen het nieuwe CTR wor-
den voortdurend bijgeschoold via een educa-
tietraject en alle taxateurs worden onderhevig 
aan tuchtrecht. Het educatie- en tuschrecht 
is echter niet nieuw. Vanuit de brancheorga-
nisatie NVM, NVR en VastgoedCert/RICS zijn 
de taxateurs en makelaars al onderhevig aan 
permanente educatie en tuchrecht.

Wat veranderd er voor u?
In beginsel taxeren de taxateurs van Aelmans, 

afhankelijk van het taxatiedoel, al volgens 
de hoogste eisen die banken en accountants 
stellen en is bovenstaande al gemeengoed. 
We zijn daarom door veel partijen als bureau 
erkend en staan op de zogenaamde ‘short-
list’. Er zal in de toekomst meer aansluiting 
gezocht gaan worden bij de bedrijfsexploitatie 
die u voert. Aan de hand van de kasstromen 
wordt dan een commerciële c.q. marktwaarde 
gevonden van waaruit banken de financie-
ring kunnen verstrekken. De taxateurs van 
Aelmans kunnen daarbij uitstekend gebruik 
maken van de brede bedrijfskundige ken-
nis en ervaring die binnen de adviesgroep in 
totaal aanwezig is. Uw vastgoed zal dus in de 
toekomst niet alleen meer gewaardeerd wor-
den op basis van de hoeveelheid aanwezige 
“stenen” maar ook op uw bedrijfsexploitatie. 

Maatwerk
U kent ons kantoor al als gedegen, onafhanke-
lijk, maar ook als flexibel en beschikbaar voor 
maatwerk. Dat blijft zo. Ook binnen de nieuwe 
regels is er ruimte voor een -desgevraagd- ver-
kort rapport, een brieftaxatie of een periodie-
ke actualisatie zonder dat dit enorme kosten 
met zich meebrengt.

Frank Hendrikx

Sinds het uitbreken van de economische crisis is de vastgoedmarkt flink onder druk komen te staan. Vanuit Europa hebben 

banken, door het Basel III convenant, strengere kapitaaleisen opgelegd gekregen. Ook is  er meer aandacht voor ‘een 

verantwoorde financiering’ en de gedegenheid waarbij deze tot stand komt. Voor iedere financiering moeten banken goed 

weten wat de waarde is van het vastgoed dat zij financieren. De wijze waarop uw vastgoed daarbij gewaardeerd moet worden 

is eveneens vastgelegd in dat Basel III convenant. In het convenant is opgenomen dat alle taxaties binnen de EU op dezelfde 

wijze moeten gebeuren en er is een gedegen onderbouwing van de waarde vereist.
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Bouwplannen, maak eerst
een goed basisplan

Door de nodige praktijkervaring wijzer geworden bij deze direct een eerste 

advies: Maak eerst een goed basisplan of programma van eisen. Dit moet 

uiteraard ook passen c.q. passend te maken zijn binnen het bestemmingsplan, 

maar reken ook door of dit haalbaar is qua geur, ammoniak en fijnstof emissies 

en deposities. Is het naar verwachting mogelijk, stap dan ook in een vroeg 

stadium naar uw bank of financieel adviseur alvorens u overgaat tot het 

aanvragen van de benodigde vergunningen. Check vooraf of uw plannen 

realistisch én financierbaar zijn. Het is immers doodzonde van al het werk en de 

kosten als uw plan achteraf financieel niet haalbaar blijkt te zijn. In het algemeen 

kan gesteld worden pak het moeilijkste probleem het eerste aan…

Een goed ontwerp is cruciaal. Uw bouwplan 
moet uiteindelijk passen binnen het 
bestemmingsplan. Verder mogen geur, 
fijnstof en ammoniak uw plannen niet 
belemmeren. Hierbij bepalen o.a. afstanden 
t.o.v. omwonenden en (kwetsbare) 
natuurgebieden, maar ook: bedrijfsomvang, 
afmetingen van de gebouwen, plaats van 
emissiepunten en keuze van het stalsysteem 
of uw nieuwbouwplan wel of niet te 
realiseren is.
Naast uw eigen wensen wordt het ontwerp 
van uw stal in behoorlijke mate bepaald 
door de mogelijkheden binnen de wet- en 
regelgeving, subsidieregelingen (denk aan 
de Maatlat) en fiscale regelingen. Om in 
aanmerking te komen voor subsidies moet 
u mogelijk andere keuzes maken dan u in 
1e instantie voor ogen had. Verder heeft 
u ook nog te maken met het Bouwbesluit 
en de Bouwverordening. Een belangrijk 
aandachtsveld hierin vormen de voorwaarden 
rondom brandveiligheid. Doordat de stallen 
alsmaar groter worden kan daarin voor 
uw ontwerp een groot knelpunt schuilen. 
Regionaal kunnen daar overigens grote 
verschillen in zitten. Feit is dat het bij de 
bouwaanvraag beoordeeld wordt en dat 
uw bouwplan moet voldoen aan de eisen. 
Voor grote bouwwerken moet in de regel 
een brandrapport worden opgesteld.  Gevolg 
kan zijn dat u bijvoorbeeld een ander 
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meeste werk oplevert bij de beoordeling van 
bouwplannen, waardoor veruit het grootste 
deel van de leges wel in rekening worden 
gebracht.  

Deze splitsing van de verschillende diensten 
die verleend worden in verband met een 
aanvraag om een omgevingsvergunning, 
is nog niet door een (belasting)rechter 
beoordeeld. Het is dan ook maar zeer de vraag 
of gemeenten hiermee weg komen. 
Wat ook wordt gedaan, is wel leges heffen, 
maar vervolgens deze niet invorderen. Indien 
een initiatiefnemer dan netjes betaalt, wordt 
dit niet teruggestort, omdat de betaling niet 
onverschuldigd is. Indien niet wordt betaald 
en bezwaar wordt gemaakt, ziet de gemeente 
in dat geval af van het innen van de leges.
Ondanks dat het op deze wijze heffen van 
leges als onfatsoenlijk wordt ervaren, geeft 
het wel aan dat gemeenten er veel aan is 
gelegen toch leges te heffen, ondanks dat 
ze zelf in verzuim zijn door niet tijdig zorg te 
dragen voor actuele bestemmingsplannen. 
Hoe zich dit verhoudt tot de beginselen van 
behoorlijk bestuur, is voer voor bezwaar- en 
beroepsprocedures. 
Omdat ook binnen ons werkgebied de 
nodige gemeenten zijn die niet beschikken 
over actuele bestemmingsplannen, wordt 
geadviseerd hier goed op te letten bij een 
eventuele legesnota. 
Aelmans  volgt de ontwikkelingen ten aanzien 
van legesheffing op de voet en procedeert 
daar ook over. Schroomt u niet om uw vragen 
te stellen.

Hub Steins / Paul Soogelee

Leges algemeen
Gemeenten mogen leges heffen voor 
verleende diensten. Het bekendste 
voorbeeld zijn de bouwleges bij een 
omgevingsvergunning. Uit een vergelijking 
van onze hand tussen recent opgeleverde 
projecten blijkt, dat de door verschillende 
gemeenten in rekening gebrachte leges grote 
verschillen vertonen. Met name voor het 
afwijken van bestemmingsplannen wordt bij 
de ene gemeente een bedrag van pakweg 
€ 1.500,- geheven, terwijl een andere 
gemeente tot wel het 20-voudige(!) in 
rekening brengt.
Deze verschillen ontstaan omdat het Rijk wel 
heeft bepaald dat voor diensten leges mogen 
worden geheven, maar niet op welke wijze 
dit moet gebeuren. Gemeenten passen dan 
ook vele systemen toe, die er bijna allemaal 
op neerkomen dat de volledige kosten van de 
afdeling bouw- en woningtoezicht worden 
verdeeld over de verleende vergunningen. 
Leges worden daarmee in deze tijd van 
bezuinigingen een steeds belangrijkere 
inkomstenbron.
Veelal worden leges geheven als een 
percentage van de bouwkosten, welke 
nogal verschillen tussen gemeenten. Bij een 
aanvraag omgevingsvergunning moeten 
deze bouwkosten worden aangegeven. Het 
is van belang dat een redelijke aanname van 
de bouwkosten wordt gedaan. Indien de 
gemeente zelf de bouwkosten moet bepalen 
dan wordt in de regel een standaardtabel 
gebruikt welke leidt tot een veelal te hoge 
inschatting van de bouwkosten. 

Gevolg is dat de aanvrager van de vergunning 
dan alsnog een bezwaar- en eventueel 
beroepsprocedure moet doorlopen om teveel 
betaalde leges terug te vorderen. 
 
Legesheffing bij verouderde 
bestemmingsplannen
Gemeenten mogen geen leges meer heffen 
voor de diensten die betrekking hebben op 
een bestemmingsplan dat ouder is dan 10 jaar 
en niet tijdig is geactualiseerd of verlengd. 
De eerste vraag is wat wordt verstaan onder 
‘diensten die betrekking hebben op een 
bestemmingsplan’. Sinds de invoering van de 
Wet ruimtelijke ordening (Wro) in 2008 werd 
deze zogenaamde ‘legessanctie’ zo gelezen, 
dat voor verleende bouwvergunningen 
binnen dergelijke oude bestemmingsplannen 
géén leges konden worden geheven.  Nu 
een aantal gemeenten niet hebben voldaan 
aan de actualiseringsplicht voor verouderde 
bestemmingsplannen,  proberen die onder de 
legessanctie uit te komen.
Gemeenten redeneren nu dat de leges 
gedeeltelijk kunnen worden ingevorderd 
bij verjaarde bestemmingsplannen, door de 
verschillende werkzaamheden (diensten) van 
elkaar te scheiden in de legesverordening. 
Als gemeenten dat doen dan beogen zij 
de leges in verband met de toetsing van 
bouwaanvragen aan het bouwbesluit, de 
bouwverordening en het welstandsbeleid 
wel te vorderen. De leges in verband met de 
toetsing aan het bestemmingsplan kunnen 
in elk geval niet meer worden ingevorderd. 
De praktijk leert dat de toetsing aan het 
bestemmingsplan doorgaans niet het  

isolatiemateriaal moet kiezen, een gebouw 
iets moet opschuiven en/of een bepaalde 
voorziening moet aanbrengen om het plan 
vergunbaar te krijgen. Bij grote bouwwerken 
is vooroverleg met de brandweer zeer zeker 
aan te bevelen. Zo kunt u uw ontwerp nog 
tijdig aanpassen als dit nodig is. 

Het ontwerp van uw gebouw(en) is dus 
een samenspel tussen uw wensen, de 
mogelijkheden binnen de wet- en regelgeving, 
alsook de financiële haalbaarheid. Het is 
een legpuzzel waarvan alle stukjes in elkaar 
moeten passen alvorens u verder gaat met de 
volgende procedure. Als adviseur zien we veel 
stallen en kennen we de goede en de slechte 
voorbeelden met betrekking tot bijvoorbeeld 
ventilatie en klimaat. Dat geldt overigens ook 
voor logistieke processen en looplijnen. Kennis 
van de bedrijfsvoering is een basisvereiste.

Een goed stalontwerp kost veel tijd en 
energie. Besteedt hier ruimschoots aandacht 
aan, want als u straks uw plan moet wijzigen 
moet in het ergste geval alles overnieuw. 
Vanuit Aelmans Bouwadvies  zijn we u graag 
behulpzaam met het opstellen van een goed 
stalontwerp. Wij bouwen samen met u aan 
uw toekomst!

Frans Schreurs

Frans Schreurs is sinds 1 september 

werkzaam als Adviseur Bouw 

& Milieu bij de Aelmans 

Adviesgroep. Hij heeft 20 jaar 

ervaring m.b.t. Bouw & Milieu 

in de veehouderij in Brabant en 

Limburg.

Zijn expertise:
•  Stalontwerp
•  Aanvragen vergunningen en
 meldingen (o.a. Activiteiten-besluit, 

Omgevingsvergunning en  
NB-vergunning),

• het verzorgen van tekenwerk in 
samenwerking met onze eigen 
afdeling Bouw,

• het verzorgen van de benodigde 
onderzoeken en brandrapporten 
uitgevoerd door eigen collega’s 
of uitbesteed aan betrouwbare 
onderzoekbureaus,

• het opstellen van diverse (kosten)
begroting, benodigd voor het 
investeringsplan/bedrijfsplan,

• het opvragen offertes en 
offertevergelijking, en 
bouwbegeleiding.

Bij al deze activiteiten is volgens 

Frans een constructief overleg een 

vereiste om de klant zijn wensen 

te kunnen realiseren. Zowel met 

opdrachtgevers,  de burger, de 

overheid, betrokken aannemers en 

stalinrichters, alsook zijn collega’s.

Legesheffing bij 

bouwplannen

6 7



Omgevingswet: 
Eenvoudiger en beter?

Zorgplicht banken  
en renteswaps

Veel (agrarisch) ondernemers hebben in de periode 2007-2010 

een renteswap afgesloten om (een deel) van hun renterisico 

af te dekken. De afwegingen die hieraan ten grondslag lagen 

kunnen zeer divers zijn geweest: behoefte aan afdekking 

van een mogelijke toekomstige rentestijging, een stijgende 

rente kan niet in de kostprijs van het product opgevangen kan 

worden, het alternatief (traditionele vaste rente) was  

0,3 tot 0,5% duurder.

Rentederivaten zijn in principe prima 
instrumenten om het renterisico van een 
onderneming te  beperken. Middels een cap 
(een plafond) of een swap (renteruil) wordt 
de rente-afspraak als het ware losgekoppeld 
van de lening en kan een onderneming 
zich wapenen tegen stijgende rentekosten. 
Echter… er kleven ook nadelen aan het 
afdekken van het renterisico middels een 
swap.

Overhedge
Als de aflossingen op de lening(en) sneller 
gaan dan de aflossingen op de renteruil, 
ontstaat er een zogenaamde overhedge: 
feitelijk wordt er dan rente betaald over 
financiering die men niet heeft! Deze situatie 
kan ontstaan als gevolg van een onjuiste 
inrichting van de financiering (advisering) 
dan wel als gevolg van onvoorziene 
omstandigheden: discontinuïteit als gevolg 
van verkoop of staking. Met name daar waar 
er sprake is van een onjuiste inrichting van de 
financiering, kan de vraag gesteld worden: 
‘Was er wel sprake van een passend advies bij 
het aangaan van de renteswap?

Boete
Daar waar de algemene voorwaarden 
bij de meeste banken, bij volledige 

Het huidige omgevingsrecht, waartoe o.a. 
de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo) behoren is complex en onduidelijk. 
Het is verdeeld over tientallen wetten en 
honderden algemene maatregelen van 
bestuur (Amvb’s). Bij iedereen bekende 
producten ervan zijn het bestemmingsplan 
en de omgevingsvergunning (milieu en bouw).
 
Veel overheidsinstanties (zoals gemeenten, 
provincies en waterschappen) bemoeien 
zich met het omgevingsrecht, ze werken 
ongecoördineerd naast elkaar, vaak 
zonder goede onderlinge afstemming. Een 
bestemmingsplanprocedure vergt daardoor 
minimaal 1 tot 1,5 jaar doorlooptijd, hoge 
kosten en de uitkomst is ook nog eens 
onvoorspelbaar vanwege mogelijke juridische 
procedures in de vorm van bezwaarschriften 
en beroep bij de rechter. De overheid is 
tot de conclusie gekomen dat het huidige 
omgevingsrecht niet meer toekomst-
bestendig is. 

Er wordt daarom al weer enkele jaren gewerkt 
aan één samenhangende Omgevingswet 
die 24 afzonderlijke wetten moet gaan 
vervangen. Deze nieuwe wet moet de 
regels op het gebied van de leefomgeving 
vereenvoudigen en bundelen. Er komt één wet 
met één samenhangend stelsel van planning, 
besluitvorming en procedures. De wet moet 
ruimte maken voor ontwikkelingen, innovaties 
en duurzaamheid. De totstandkoming van 
deze wet is een omvangrijke operatie. De 
Omgevingswet bevat uitvoeringsregelingen 
in de vorm van Amvb’s en ministeriële 
regelingen. Ook het uitwerken daarvan vergt 
nog veel tijd.

Het wetsvoorstel Omgevingswet is op 
17 juni 2014 naar de Tweede Kamer gestuurd. 
Vast staat dat deze nieuwe wet niet vóór 
1 januari 2018 in werking treedt.

Het omgevingsrecht moet met de 
Omgevingswet eenvoudiger en beter worden. 
 

bedrijfsbeëindiging, voorzien in boetevrije 
aflossing van een lening met een traditionele 
vaste rente, geldt dit niet bij een renteruil: 
er is geen sprake van boetevrije aflossing. 
Als gevolg van de renteontwikkeling van de 
afgelopen jaren, zal de swap in de meest 
voorkomende gevallen een (forse) negatieve 
waarde kennen. Dit is vergelijkbaar met de 
boeterente voor vervroegde aflossing op de 
traditionele vastrentende lening, die echter 
(fors) uit de hand kan lopen.

Wijziging bank
Bij het afsluiten werd vaak door de bank 
aangegeven dat bij een wijziging van de 
bankrelatie, het gekochte rentederivaat kan 
worden behouden. In de praktijk valt dat 
niet mee. We zien in de praktijk meerdere 
problemen, die variëren van een verplichte 
afkoop, tot een harde blokkade om van bank 
te kunnen wisselen, omdat de condities niet 
meer passend zijn voor de nieuwe financier.

Wijziging opslagen
In de periode dat de renteswaps grote opgang 
kenden (2007-2008) en er nog sprake was 
van stabiele financiële markten, werden de 
swaps afgesloten als instrument om zich 
tegen stijgende rentekosten in te dekken 
en werd er in de bijgeleverde documentatie 

Speerpunten zijn:
• het vergroten van de inzichtelijkheid,  

de voorspelbaarheid en het gebruiksgemak 
van  het omgevingsrecht;

• het samenvoegen van plannen en 
toetsingskaders;

• het versnellen en verbeteren van 
besluitvorming over projecten;

• het doelmatig uitvoeren van onderzoeken.
 
Met deze wet wordt het roer omgegooid. Het 
doel is om te werken vanuit vertrouwen en 
draagvlak in de omgeving van een project. 
Burgers en bedrijven worden daarbij centraal 
gesteld en niet de regels. Bestuurders 
moeten daarbij het hoofd koel houden, maar 
niet te benauwd zijn om risico te nemen. 
De gemeenschappelijke noemer wordt 
dereguleren en het zo eenvoudig mogelijk 
houden van het proces. Bundeling en 
procedurele snelheid zijn nu al veel gebruikte 
toverwoorden.

We werken inmiddels al weer enkele 
jaren met de omgevingsvergunning. De 
omgevingsvergunning heeft ook een aantal 
procedures en regelingen gebundeld en 
gekoppeld. In de praktijk zien we dat dit zeker 
bij kleinere projecten niet op alle vlakken 
leidt tot gebruiksgemak, kostenbesparing en 
versnelling in de besluitvorming.

Wij voorzien dat de Omgevingswet leidt tot 
een verdere samenvoeging en koppeling 
van regels die bij een omgevingsvergunning 
integraal moeten worden beoordeeld en 
getoetst. Bij de omgevingsvergunning 
heeft dit door een toename en bundeling 
van aspecten vaak niet geleid tot versnelde 
procedures en/of kostenbesparing, doch 
door de vele te beoordelen aspecten tot 
stroperige besluitvorming. Ook ontbreekt 
het regelmatig aan bestuurlijke daadkracht 
of durf om van geëffende en veilige paden 
af te wijken. Hoewel de Omgevingswet dit 
poogt te doorbreken voorzien we met de 
inwerkingtreding ervan over circa 4 jaar 
eenzelfde beeld als bij het werken met de 
omgevingsvergunning.

Hub Steins

niet of nauwelijks aandacht geschonken aan 
het feit dat de bank de mogelijkheid had de 
debiteurenopslag of liquiditeitsopslag naar 
boven bij te stellen. Het rentepercentage 
van de swap was weliswaar vast, maar als 
gevolg van de aangepaste debiteuren- of 
liquiditeitsopslag stegen de rentekosten 
mogelijk wel. Juist op dit punt wringt vaak de 
schoen. 

Ondanks alle negatieve berichtgevingen kan 
een renteswap een functioneel instrument 
zijn voor het beperken van renterisico. De 
renteruil biedt de mogelijkheid om een 
renteafspraak in de toekomst te maken, 
bijvoorbeeld vooruitlopend op het aflopen van 
een vastrentende lening. Ook het renterisico 
van een deel  van de financiering kan worden 
afgedekt, zonder het onderliggende contract 
open te breken.

Samengevat is de conclusie dat we van 
mening zijn dat de renteswap in veel gevallen 
verkocht is als een product om de rentekosten 
te ‘fixeren’. In de praktijk geeft de swap wel 
een bescherming tegen een rentestijging, 
maar van fixatie is geen sprake omdat de 
banken opslagen eenzijdig kunnen verhogen. 
Momenteel worden er daarom op tal van 
plaatsen pittige discussies en zelfs procedures 
gevoerd omdat de bank in gebreke is gebleven 
bij haar adviesrol. 

Mochten er naar aanleiding van dit artikel 
vragen bij u opkomen, dan raden we u aan 
het gesprek met ons of uw bank aan te 
gaan. In deze tijd van lage rentes kan het erg 
interessant zijn om maatregelen te nemen 
tegen rentefluctuaties, zowel voor lopende 
financieringsovereenkomsten als nieuwe 
verplichtingen. Daarbij ben ik graag uw 
kritisch klankbord.

Guido Nabben

Guido Nabben is sinds 1 september 

werkzaam als Strategisch adviseur 

voor de Veehouderij bij de 

Aelmans Adviesgroep.

Hij heeft een brede, financiële en 

economische achtergrond en kent 

de veehouderij vanuit de praktijk. 

Hij is een adviseur die de taal van 

de boer spreekt.

Zijn uitdaging is om samen met 

u en uw gezin aan de keukentafel 

de toekomst  van uw bedrijf uit 

te stippelen. Hij werkt graag 

op basis van een goed gesprek 

en een gedegen analyse van 

jaarrekeningen, de technische en 

economische cijfers.

Guido was ruim 20 jaar werkzaam 

als accountmanager veehouderij bij 

de Rabobank in Midden Limburg. 
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Strategie moet richting geven en veranderin-
gen opleveren!  Is marktgericht produceren, 
aanbodbundeling, areaalbeperking de strate-
gie om uit de moeilijke tijden te komen? Als 
je de schuld geeft aan overproductie dan kijk 
je op de eerste plaats niet naar jezelf ondanks 
dat je deel bent van het probleem.

Met strategie is een tuinder dagelijks bezig. 
Niet bewust maar iedereen maakt dagelijks 
keuzes die gebaseerd zijn op uitgangspunten. 
Die keuzes moeten zijn gebaseerd op een stra-
tegische koers die je kunt uitwerken. Rabo-
bank kwam in een onderzoek tot de conclusie: 
Strategie loont! Als je als ondernemer zelf de 
touwtjes in handen neemt en ervoor zorgt 
dat je niet afhankelijk bent, dan ben je goed 
bezig. “Weten wat de eindgebruiker wil, dat is 
strategie”. Geen aanbodbundeling dus? Ieder 
voor zich en God voor ons allen? Hoe kom 
je tot de juiste strategische koers om uit de 
moeilijke tijden te komen? Als je niet zelf kiest 
dan doet een ander dat voor jou en ben je niet 
onafhankelijk.

Met je partner, aandeelhouders, personeel en 
samen met een strategisch adviseur kun je je 
onderneming in kaart brengen. De adviseur 
moet wel een specialist zijn in de sector en 
liefst de onderneming van buitenaf kunnen 
bekijken.

Voor de analyse kunnen allerlei tools worden 
gebruikt. Je analyseert jouw onderneming 
d.m.v. een sterkte en zwakte analyse en be-
paalt de kansen en bedreigingen. Bij deze ana-
lyse moeten alle aspecten worden benoemd. 
Kijk dus niet alleen naar de marktkant, de 
financiële kant of organisatorische kant maar 
neem vooral ook mee waar je soms in eerste 
instantie niks aan denk te kunnen doen. Steek 
je hoofd niet in het zand.
1. Je analyseert je bedrijf door de sterktes, 

zwaktes en de kansen en bedreigingen in 
beeld te brengen.

2. Je formuleert de strategievragen op basis 
van de raakvlakken tussen de sterktes, 
zwaktes én de kansen en bedreigingen.

3. Je formuleert de ACTIES!

Ondernemers houden van acties en slaan 
vaak stappen 1 en 2 over. Acties spreken het 

meest aan, want als je geen acties definieert 
dan geldt:

“Als je blijft doen wat je altijd deed, krijg je 
steeds minder dan wat je altijd kreeg”

Acties die voortkomen uit de analyse moeten 
een veranderende richting hebben. Verander 
je onderneming dus op basis van een strate-
gisch doel om problemen op te lossen, uit de 
weg te gaan of om een nieuwe toekomst te 
zoeken.

Indien je op dit moment naar de problemen 
kijkt in de Tuinbouw heb je de neiging om 
met volle kracht de problemen aan te pakken 
met meer marketingkracht of door een (nog) 
lagere kostprijs (innovatie). Wellicht is dit voor 
de gehele Tuinbouw een analyse maar voor 
een individueel bedrijf ligt het vaak anders. 
Immers ook in moeilijke tijden zijn er onder-
nemers die het wel of beter lukt!
Makkelijk hé? Als je echter afhankelijk bent 
van de bank, de markt, je personeel en van de 
investeringen die je al gedaan hebt dan zit je 
er wel aan vast. Vergeet ook niet de interna-
tionale concurrentie. Ben je daar afhankelijk 
van? Hoe wordt je dan onafhankelijk?

Onder alle omstandigheden kun je je strategie 
bepalen. Soms leiden de acties die er uit 
volgen tot een complete ommezwaai. Soms 
betekent dit kleine dingen aanpassen om 
grote veranderingen te bereiken en soms 
betekent dit grote zaken aanpassen om een 
nieuwe toekomst te kiezen. 

Tuinders beginnen bij de plant om daar alles 
omheen te bouwen. Het zou eigenlijk moeten 
zijn:

“Van Klant naar Plant en 
van Plant naar Rekening Courant.”

De Aelmans Adviesgroep investeert in (zeer) 
moeilijke tijden in extra (strategische) advies-
kracht ook in de Tuinbouw! Wij geloven in de 
toekomst van de Tuinbouw, in de innovatieve 
kracht en de flexibiliteit. Aelmans heeft dus 
een strategische koers uitgezet waarna er 
concrete acties zijn ontstaan om meer advies-
kracht te gaan inzetten voor u.

Wim Steeghs

Strategie in (zeer) moeilijke tijden
“Als je doet wat je altijd gedaan hebt dan krijg je wat je altijd gekregen hebt.”

de bijgebouwenregeling gekoppeld aan de 
omvang van het bebouwingsgebied (het 
perceel). Er mag dan maximaal 150 m2 aan 
bijbehorende bouwwerken worden opgericht. 
Met andere woorden: hoe groter de tuin 
des te meer vierkante meters mogen er 
vergunningvrij worden bebouwd.

In het achtererfgebied bij een woning mag 
ook vergunningvrij een mantelzorgwoning 
worden geplaatst, zodat bijvoorbeeld 
familieleden die hulpbehoevend raken 
kunnen worden verzorgd door familieleden. 
Onder de oude regeling was dat zonder 
procedure en vergunning niet mogelijk. Er 
moet daarbij wel sprake zijn van een sociale 
relatie tussen de personen.

Resumé: met de recente verruimingen 
voor vergunning vrij bouwen is vooral voor 
particulieren een stap in de goede richting 
gezet. Voor ondernemers verandert er weinig. 
Laat u vooraf goed informeren omtrent de 
mogelijkheden en de te volgen procedure en 
voorschriften die resteren.

Sjoerd van de Venne

Een belangrijke wijziging betreft het mogelijk 
maken van planologische functiewijzigingen 
(het wijzigen van het gebruik van een 
gebouw).

De afgelopen jaren zijn vele panden leeg 
komen te staan (bijvoorbeeld winkels en 
kantoren). Per 1 november wordt niet langer 
een beperking gesteld aan de maximale 
oppervlakte van een bouwwerk. Daarnaast 
worden er ook uitpandige bouwactiviteiten 
toegestaan, zolang de bebouwde oppervlakte 
en het bouwvolume maar niet worden 
vergroot. De gevelindeling van het gebouw 
mag dus ook worden veranderd. Verder is ook 
het gewijzigd gebruik van het aansluitend 
terrein voor een nieuwe functie toegestaan.

Ook wordt het mogelijk om voor gebruik 
van een gebouw een omgevingsvergunning 
te krijgen voor het tijdelijk afwijken van het 
bestemmingsplan voor de duur van 
10 jaar. Dit was voorheen 5 jaar. De gemeente 
moet daarop nu beslissen in een reguliere 
procedure van 8 weken na het indienen van 
de aanvraag. 

Verder vervalt de beperking dat slechts een 
tijdelijke vergunning kan worden verleend 

voor een activiteit die voorziet in een tijdelijke 
behoefte. Voor een activiteit die voorziet in 
een permanente behoefte (bijv. de huisvesting 
van arbeidsmigranten) wordt het dus ook 
mogelijk om een tijdelijke vergunning aan te 
vragen. Je hoeft dan niet meer aannemelijk 
te maken dat er na die termijn geen behoefte 
meer bestaat aan die activiteit. Wel moet het 
feitelijk mogelijk en aannemelijk zijn dat de 
activiteit zonder onomkeerbare gevolgen kan 
worden beëindigd.

Onder de oude regeling mocht verder 
vergunningvrij een uitbouw aan een woning 
worden gerealiseerd met een maximale 
diepte van 2,5 meter. In de praktijk had dit 
weinig waarde omdat dat nauwelijks ruimte 
bood om iets neer te zetten. Met de huidige 
wijziging wordt de bouwdiepte vergroot 
tot 4 meter rond de woning, waardoor de 
gebruiksmogelijkheden aanzienlijk groter 
worden. De bouwhoogte wordt verhoogd van 
4 naar 5 meter.

Ook worden de regels voor het vergunningvrij 
plaatsen van bijbehorende bouwwerken 
(bijvoorbeeld een tuinhuis) aangepast. De 
toegestane hoogte daarvan wordt verruimd 
naar 5 meter (was 3 meter). Daarbij wordt 

Vergunningsvrij bouwen verruimd

Per 1 november 2014 is het voor bedrijven en burgers gemakkelijker om aan- of uitbouwen, bijgebouwen of andere kleine 

bouwwerken aan de achterkant van een woning of ander gebouw te plaatsen. Ook wordt het gebruik van bestaande 

bebouwing verruimd. Dit is geregeld in het Besluit omgevingsrecht (Bor).
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Wim Steeghs is werkzaam als 

Strategisch adviseur (glas)Tuinbouw 

voor de Aelmans Adviesgroep.

Hij helpt tuinbouw ondernemers met 

het uitwerken van de strategie van 

een bedrijf om vandaar uit acties te 

definiëren die een bedrijf zullen gaan 

veranderen.

Acties kunnen zijn het opstellen 

van een nieuw  bedrijfsplan, 

het analyseren van nieuwe 

investeringen of het opstellen van 

een nieuw financieringsplan met een 

bijbehorende liquiditeitsbegroting.

Wim Steeghs kan u ook helpen met 

andere bedrijfskundige zaken zoals 

gewastaxaties, bedrijfsovernames, 

herfinancieringen of gewoon als 

coach om u een spiegel voor te 

houden.

Wim was 15 jaar werkzaam als 

adviseur in de Tuinbouw en heeft de 

laatste jaren gewerkt als adviseur 

en investeerder in Ethiopië in de 

vermeerdering van jonge planten 

voor de rozenteelt en de boomteelt.
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In deze bedrijfsrapportage een afgerond bouwproject. 
Zijn de wensen van de ondernemer gerealiseerd en de 
verwachtingen waar gemaakt? We schuiven aan tafel in 
het nieuwe kantoor van Ton Vestjens uit Neer. 

In 1983 heeft Ton het gemengd bedrijf met varkens, 
akkerbouw en tuinbouw van zijn ouders overgenomen. 
Door echt te ondernemen en dat betekent in de ogen 
van Ton keuzes durven maken, is dat traditionele be-
drijfstype anno 2014 getransformeerd naar een modern 
bedrijf met een zakelijke en moderne uitstraling. En 
met klanten over geheel Europa. De bedrijfsactivitei-
ten bestaan uit de teelt van zo’n 35 ha asperges, 40 ha 
aspergeplanten en 15 ha bosbessen. Echte seizoenge-
bonden producten die tot gevolg hebben dat er met 
slechts 2 vaste krachten wordt gewerkt. In het hoogsei-
zoen aangevuld met in totaal wel 50 seizoenarbeiders. 
Seizoenarbeiders die gehuisvest worden in woningen in 
het dorp. Ton hierover: “Een bewuste keus. Zowel voor 
me zelf als voor het personeel”. 

Op de bedrijfslocatie aan de Brumholt in Neer ligt naast 
de woning het onlangs gerealiseerd loodsencomplex. 
Aan de bouw is een uitgebreid en intensief traject van 
voorbereidingen vooraf gegaan. “In het vergunning 
traject is het essentieel om de goede lijntjes te hebben 
naar de gemeente. Doortastendheid is geboden als er 
knopen gehakt moeten worden”, aldus Ton. “Mijn erva-
ring naar aanleiding van dit bouwproject is verder dat 
het cruciaal is om te redeneren vanuit de logistieke pro-
cessen binnen het bedrijf. Een indeling kun je maar één 
keer goed maken. Daarbij was het waardevol dat we op 
bepaalde onderdelen zelf met het personeel schetsjes 
in klad gemaakt hebben. Eigen wensen en inzichten, 
en de deskundigheid van onze adviseur hebben er toe 
geleid dat we super tevreden zijn over het resultaat”. 

Tijdens de rondleiding over het bedrijf wordt duidelijk 
dat het geen loze kreten zijn. Een uitgekiende opstel-
ling van sorteer- en verpakkingslijnen. Koelcellen met 
doordachte afmetingen en uitgerust met hightech 
voorzieningen. De capaciteit van de CA-koelcellen is 
goed voor maar liefst 350 ton blauwe bessen. Aandacht 
voor scheiding tussen schone en vuile wegen. 2 laad-
docks aan beide zijden van het bedrijf, waardoor mini-
male interne transportafstanden.  Ruime functionele 
loodsen voor  het machinepark, verpakkingsmaterialen 
en opslag van meststoffen. En gewasbeschermingsmid-
delen in een keurig met beveiligingscode afgeschermde 
ruimte voorzien van een afzuiginstallaties.  

Geïntegreerd in de hoek van de loods liggen kantine, 
toiletten en kantoorruimtes. Op de meest strategische 
plek bekijken we het kantoor van Ton zelf. “Van hieruit 
heb ik een goed overzicht over het bedrijf, ondersteund 
met camerabeelden. Dat lijkt luxe maar geeft me wel 
veel rust”.

Filosoferend over de toekomst komen er bij Ton nog 
wel enkele vraagstukken langs: “In ons bedrijfstype is 
maagdelijke grond een kritische succesfactor. Dat wordt 
in deze regio steeds lastiger. Een gedeelte kan in eigen-
dom. Samenwerken met andere agrariërs met serieuze 
percelen grond wordt steeds belangrijker. Of over de 
grens kijken? En vooruitkijkend naar de volgende gene-
ratie – de zoon van 18 jaar gaat nu naar de HAS - ben ik 
met mijn strategisch adviseur al wat aan het sparren 
over zijn mogelijke toekomst”.
Als we Ton de hand drukken en bedanken voor de erva-
ringen die we van hem mogen optekenen, realiseren we 
ons dat het weer een voorrecht was om een ‘onderne-
mer pur sang’ te ontmoeten. Een ondernemer die het 
lef heeft om keuzes te maken. En met resultaat. 

Hans Verdonschot en Adrie van Oerle12

Plantenkwekerij Vestjens 
een bedrijf met seizoenen

“Bedrijfsopzet doordacht ontworpen
en gerealiseerd”


