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10 mei: Agrarisch verkiezingsdebat

Maandagavond 10 mei a.s. organiseert de Aelmans 
Adviesgroep in de Baexheimerhof te Baexem de 
derde editie van het Aelmans Agrarisch Verkiezings-
debat.  Het debat staat ditmaal onder leiding van 
mevrouw Simone van Trier.
Voor het debat worden de landbouwvertegenwoor-
digers van de grote politieke partijen uitgenodigd. 
Ze komen duidelijk maken wat hun standpunten en 
oplossingen zijn met betrekking tot de meest pran-
gende vragen die de land- en tuinbouw momenteel 
bezig houden. Bij deze nodigen wij u van harte uit 
om bij het debat aanwezig te zijn.
(Vervolg blz. 12)

Voorwoord

Op 1 juni 2010 bestaat de Aelmans Adviesgroep 20 jaar! Ve-
len van u mogen we reeds geruime tijd tot onze klantenkring 
rekenen; daar ben ik erg blij om. Enkele van mijn speerpun-
ten om in 1990 een eigen adviesbureau te beginnen waren: 
dichterbij de klant, met meer durf en doorzettingskracht 

klanten vooruit helpen. Ik mag –
zonder van zelfgenoegzaamheid te 
spreken- concluderen dat we daar 
nog steeds aardig in slagen. 

In 1990 was de start van een 
agrarisch adviesbureau nog groot 
nieuws. Het kreeg destijds ruim 
aandacht op de regionale nieuws-
zender, in het Agrarisch Dagblad 
en zelfs in Land en Vee, de huidige 
Nieuwe Oogst. In een tijdperk waar 

advies aan de agrarische sector nog vrijwel overal gratis 
was, was het starten van een particulier adviesbureau een 
gedurfde stap. Blijkbaar was gratis niet steeds goed genoeg, 
mogen we uit de groei van ons bedrijf afleiden. 

Inmiddels zijn we 20 jaar verder en heeft uw en onze advies-
wereld niet stilgestaan. Ons adviespalet is sterk gegroeid en 
het agrarisch adviesbureau groeide uit tot een adviesgroep 
met diverse disciplines en 40 zeer gemotiveerde medewer-
kers. Allemaal medewerkers die er toe doen en het bureau 
Aelmans maken tot wat het is en dit geheel in de filosofie 
zoals deze oorspronkelijk door mij is bedacht. 

Ook voor u als ondernemer is het inschakelen van adviseurs 
in de bedrijfsvoering niet meer weg te denken. De afge-
lopen jaren is de wereld veel complexer geworden en om 
uw bedrijf op adequate wijze te runnen of uw doelen te 
bereiken dient u vaak een breed palet van regels op elkaar af 
te stemmen.
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Bedreigingen kunt u zo ombuigen in kansen of een 
begaanbaar pad realiseren. Ook vandaag de dag biedt 
het advieswerk ons nog volop uitdagingen om de door 
u gewenste doelen, ambities of kansen te realiseren. 
Dank voor uw vertrouwen in de afgelopen tijd!
Ook de komende jaren blijven we voor u ons stinkende 
best doen, daar kunt u op rekenen!

Jo Aelmans

20 jaar!
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De agrarische sector heeft het niet makkelijk. 
Tal van overheden rollen over elkaar heen om 
de sector verder ‘aan banden’ te leggen.
Agrariërs moeten vervolgens steeds weer 
inspelen op het nieuwe beleid en zoeken naar 
nieuwe kansen. Op zich niets mis mee.
Een vaak gepropageerde kans is het realiseren 
c.q. leveren van groen/blauwe diensten. In de 
praktijk betekent dit het realiseren van na-
tuurdoelstellingen van de overheid. De over-
heid heeft voor dit doel regelingen ontwor-
pen (met name de SNL) en tracht deze “aan 
de man of vrouw” te brengen middels het 
toekennen van stimuleringsbedragen aan een 
beoogd grondgebruik (beheerpakketten). Dit 
beoogd grondgebruik, bijvoorbeeld kruidenrijk 
grasland of verarming van de bodem, druist 
vaak in tegen de gangbare landbouwpraktijk.

Pacht
Grondgebruikers die pachtgrond als “semi-
natuurgrond” willen gaan exploiteren kunnen 
een probleem krijgen. Dit blijkt onder andere 
uit een uitspraak door het Pachthof te
Arnhem.

Het is algemeen aanvaard dat “agrarisch na-
tuurbeheer” een vorm van bodemcultuur is en 
de deelname aan gesubsidieerd beheer doet 
niets af aan de kwalificatie van de “bedrijfs-
matigheid” van de exploitatie. Anders gezegd: 
agrarisch natuurbeheer voldoet aan de defini-
tie “landbouw” én kan ook gezien worden als 
“bedrijfsmatige uitoefening” als bedoeld in de 
regeling pacht (7:312 BW). Tot zover lijkt bin-
nen een pachtverhouding geen belemmering 
te bestaan voor deelname aan gesubsidieerd 
beheer van de gepachte landbouwgronden. 

Om dit te voorkomen adviseren wij de com-
municatie met verpachter steeds transparant 
te houden. Neem hierbij ook als pachter, vóór 
het aangaan van overeenkomsten in het kader 
van natuurbeheer, mee wat u als eigenaar zou 
doen. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan de 
wijziging van de planologische bestemming. 
Bij wijziging van enig bestemmingsplan zou 
het bevoegd gezag (gemeente/provincie) het 
inmiddels tot “natuur” verworden pachtobject 
als natuur in het nieuwe bestemmingsplan 
kunnen opnemen als de feitelijke situatie, met 
alle vermogensrechtelijke gevolgen van dien!

Schriftelijke toestemming
Ondanks dat naar het oordeel van het Hof, 
agrarisch natuurbeheer een “vorm van 
bodemcultuur” is en niets afdoet aan de 
kwalificatie “bedrijfsmatige uitoefening”, is 
schriftelijke toestemming van de eigenaar 
noodzakelijk voor wijziging van het overeen-
gekomen normale landbouwkundig gebruik 
in agrarisch natuurbeheer. Overleg met de 
eigenaar/verpachter is bij een wijziging van 
de bedrijfsstructuur en bedrijfsvoering niet 
alleen noodzakelijk maar ook zinvol. In goed 
onderling overleg zijn er creatieve oplossingen 
te bedenken waaruit voor beide partijen een 
win-winsituatie voortvloeit.

Jan Horsmans

De bepaling in artikel 7: 348 lid 1 BW kan be-
hoorlijk roet in het eten gooien. In dit artikel 
staat nadrukkelijk dat een pachter niet zonder 
toestemming van verpachter de gedaante of 
inrichting van het gepachte mag veranderen.  
Bij de vraag of sprake is van een verandering 
van de bestemming gaat het in dit verband 
om de door partijen in de pachtovereenkomst 
overeengekomen gebruiksbestemming.
Bij de uitleg van de pachtovereenkomst komt 
het aan op de zin die partijen in de gegeven 
omstandigheden over en weer redelijkerwijs 
aan de bepalingen van die overeenkomst 
mogen toekennen en op wat zij redelijker-
wijs mogen verwachten. Zijn partijen bij het 
aangaan van de pachtovereenkomst overeen-
gekomen dat het pachtobject bestemd is voor 
het uitoefenen van de gangbare landbouw 
waarbij een adequate bemesting en onkruid-
bestrijding evident zijn, lijkt natuurbeheer 
strijdig met de oorspronkelijke “gedaante en 
inrichting”. In deze situatie is toestemming 
van verpachter tot het gebruik in de vorm van 
agrarisch natuurbeheer noodzakelijk. Bij wei-
gering van deze toestemming kan de pachter 
overigens een vervangende machtiging bij de 
Grondkamer vragen.

Het zonder toestemming van de verpachter 
of zonder machtiging van de Grondkamer, 
deelnemen aan bepaalde pakketten van agra-
risch natuurbeheer kan voor de verpachter 
voldoende aanleiding zijn de pachtovereen-
komst op te zeggen. Deze opzegging leidt tot 
een daadwerkelijke beëindiging van de pacht. 
Op grond van de jurisprudentie en het voor-
gaande lijkt het risico van pachtbeëindiging 
niet aanvaardbaar.

Pacht en het feitelijk gebruik
van het gepachte
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Bedrijfsverplaatsing , overheidsingrijpen
en de herinvesteringsreserve

Reeds met ingang van 1 januari 2008 zijn de 
toepassingsmogelijkheden van de verruimde 
herinvesteringsreserve aanzienlijk uitgebreid. 
Met name het begrip overheidsingrijpen is 
ingrijpend gewijzigd. Bij de invoering op
1 januari 2008 van het nieuwe begrip over-
heidsingrijpen is een beleidsbesluit toege-
zegd. Om discussie in de toekomst zoveel 
mogelijk te voorkomen is aan deze toezegging 
gevolg gegeven door een besluit van
24 december jl. van de staatssecretaris. In dit 
nieuwe besluit worden de diverse begripsbe-
palingen en regelingen rondom overheids-
ingrijpen nader verduidelijkt. 

Zoals gezegd is er geen sprake van wijzigingen 
ten aanzien van de verruimingen per 1 januari 
2008 doch het besluit strekt ertoe om eendui-
digheid en duidelijkheid te verschaffen 

Vormen van overheidsingrijpen 
Met ingang van 1 januari 2008 is in artikel 
3.54, twaalfde lid, van de Wet IB 2001 gere-
geld dat voor de toepassing van dit artikel on-
der overheidsingrijpen moet worden verstaan:

A) Onteigening, daaronder begrepen minnelijke 
onteigening en verkoop ter voorkoming van 
onteigening. 

De omschrijving van deze vorm van overheids-
ingrijpen vanaf 1 januari 2008 komt tekstueel 
volledig overeen met de oude omschrijving. 
Echter door de toelichting bij de invoering is 
de werking van deze categorie in de praktijk 
aanmerkelijk uitgebreid. In de praktijk blijkt 
er regelmatig verschil van inzicht te bestaan 
over het begrip “verkoop ter voorkoming van 
onteigening”. Er zijn inspecteurs die zich op 
het standpunt stellen dat pas sprake is van 
verkoop ter voorkoming van onteigening als 
de gemeente het bestemmingsplan formeel 
heeft vastgesteld. Deze eis strookt niet met de 
praktijk. Gemeentes kunnen grond al eerder 
aankopen voordat het bestemmingsplan is 
vastgesteld.

Deze indirecte vormen van overheidsingrijpen 
zijn per 1 januari 2008 nieuw in de wet opge-
nomen. Dit onderdeel brengt tot uitdrukking 
dat sprake is van overheidsingrijpen indien 
een besluit of regeling van een publiekrech-
telijk rechtspersoon de mogelijkheden om de 
gehele of gedeelte onderneming op de hui-
dige locatie in de huidige vorm voort te zetten 
of uit te breiden in belangrijke mate beperkt. 
Wat wordt begrepen onder “in belangrijke 
mate” wordt in het nieuwe besluit nader toe-
gelicht. De algemene lijn daarbij is als volgt:
Bij het antwoordt op de vraag of sprake is van 
een “in belangrijke mate beperkt”, kan worden 
uitgegaan van een percentage van 30. Voor 
het antwoord op de vraag of sprake is van een 
zodanige beperking ligt het voor de hand dit, 
waar mogelijk, te beoordelen aan de hand van 
de productiefactoren waarvoor de beperking 
zich laat gelden, zoals bijvoorbeeld, hoeveel-
heid grond, aantal melkkoeien, aantal varkens 
enz.
Het voert te ver in dit verband alle ins en outs 
te behandelen, doch de richting is duidelijk.

C) Bij algemene maatregel van bestuur (AMvB) 
aangewezen communautaire of nationale 
regelgeving die leidt tot herstructurering van 
een bedrijfstak 

Hierbij gaat het met name om regelingen als 
de RBV (Regeling Beëindiging Veehouderijtak-
ken) welke reeds vanaf 2001 is aangewezen, 
maar ook de VIV (subsidieregeling Verplaat-
sing Intensieve Veehouderijtakken) en de 
Ruimte voor Ruimte regeling.
Overheidsingrijpen komen we als makelaar 
en adviseur tegen bij advisering van cliënten 
welke verplaatsen ten gevolge van de ontwik-
keling van o.a. nieuwe woonwijken, bedrijfs-
terreinen, wegen en natuurontwikkeling. Voor 
de ondernemer is van groot belang dat de 
verruimde herinvesteringsreserve toegepast 
kan worden, zodat deze zonder af te rekenen 
een nieuw bedrijf kan vestigen.

De wijziging in de regelgeving per 1 januari 
2008 in combinatie met het nieuwe besluit 
van december 2009 heeft een deel van de 
onduidelijkheid weggenomen. In veel situ-
aties kan eerder gebruik worden gemaakt 
van de mogelijkheid “overheidsingrijpen”. 
De lat is dus een stuk lager komen te liggen 
dan de situatie vóór 2008. Niet alle mist is 
echter opgetrokken en het toepasbaar zijn van 
overheidsingrijpen is niet voor alle gevallen 
eenduidig. Voor de praktijk zijn enkele onder-
delen te beperkt, kortom deze materie blijft 
ook in de toekomst een belangrijk aspect bij 
advisering.

Guus Lardinois & Fabienne van Hoven-Beusmans

Uitgangspunt is dat de belastingplichtige 
“weet of redelijkerwijs kan verwachten dat 
niet meewerken aan een verkoop te zijner tijd 
zal leiden tot een tegen hem gerichte onteige-
ningsprocedure”.
In het kader van de bewijslast is door de 
Staatssecretaris besloten dat een zodanige 
verwachting in ieder geval aanwezig wordt 
geacht bij: 

•	 Verkoop aan de desbetreffende gemeen-
te op grond van de Wet voorkeursrecht 
gemeenten.

•	 Verkoop die een gevolg is van een vast-
gesteld dan wel een verplicht nog vast 
te stellen inrichtings-, reconstructie-, of 
bestemmingsplan dat op grond (van bijv. 
artikel 122) van de Onteigeningswet tot 
onteigening zou kunnen leiden. 

•	 Verkoop in een vroegtijdig planstadium 
aan een publiekrechtelijke rechtspersoon 
die – nadat aan de overigens daarvoor 
gestelde vereisten is voldaan – tot 
onteigening bevoegd zal zijn, tenzij de 
inspecteur aannemelijk maakt dat die 
‘redelijke verwachting’ niet aanwezig kon 
zijn. Voorbeeld van zodanige verkoop is 
verkoop aan een gemeente of provincie 
naar aanleiding van een structuurvisie, 
een voorbereidings- en/of projectbesluit 
dan wel een ontwerp van een bestem-
mingsplan.

•	 Verkoop aan een ander dan een publiek-
rechtelijke rechtspersoon, zoals een 
projectontwikkelaar, in een plangebied 
waarin inmiddels ook één of meer verko-
pen als bedoeld in het hiervoor genoem-
de punt 3 hebben plaatsgevonden. 

B) Een besluit, daaronder begrepen een rege-
ling, op het gebied van ruimtelijke ordening, 
natuur of milieu van een publiekrechtelijke 
rechtspersoon dat de mogelijkheden om de 
onderneming of een gedeelte daarvan op de 
huidige locatie in de huidige vorm voort te 
zetten of uit te breiden in belangrijke mate 
beperkt. 

3
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Weer groter belang
correcte GDI aanvraag
Ieder jaar mag u als agrarisch ondernemer 
tussen 1 april en 15 mei de Gecombineerde 
opgave (GDI) invullen. Dit is een geïntegreerde 
opgave voor Landbouwtelling, mestwetge-
ving en GLB Verzamelaanvraag (aanvraag 
bedrijfstoeslag en subsidies). In korte tijd is 
de GDI uitgegroeid van de ‘meitelling’ tot een 
geïntegreerde opgave voor landbouwtelling, 
mestwetgeving en GLB Verzamelaanvraag 
(aanvraag bedrijfstoeslag en subsidies). Vanaf 
dit jaar moeten ook vele andere grondgebrui-
kers een aanvraag in te dienen.

Ten opzichte van 2009 zijn in de GDI 2010 een 
aantal wijzigingen doorgevoerd. Wij geven u 
een kort overzicht van de wijzigingen zoals die 
bij het schrijven van dit artikel reeds bekend 
waren.

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer
In het verleden kreeg u voor natuur- en land-
schapsbeheer jaarlijks automatisch een voor-
schot uitbetaald. Vanaf 1 januari 2010 is dit 
niet meer het geval. Bent u een subsidie voor 
agrarisch natuurbeheer (SNL-a) overeengeko-
men, dan moet u middels de gecombineerde 
opgave een verzoek tot uitbetaling in te 
dienen. Dient u géén gecombineerde opgave 
in dan volgt ook géén uitbetaling! 

Aangepaste perceelsregistratie 
De Europese Commissie heeft Nederland op 
de vingers getikt wat betreft het perceels-
register. Volgens Brussel werden middels de 
gecombineerde opgave de afgelopen jaren 
meer hectares landbouwgrond opgegeven 
dan de werkelijk aanwezige hectares. Daarom 
is voor heel Nederland het perceelsregister 
geactualiseerd. Niet alleen de maatvoering, 
maar ook o.a. landschapselementen zijn uit 
de oppervlakte landbouwgrond gehaald. De 
toegepaste correcties kunt u digitaal inzien. 
Bent u niet akkoord met de correcties die voor 
uw bedrijf zijn doorgevoerd, dan dient u dit 
gemotiveerd aan te geven in uw opgave.
Doet u dit niet dan loopt u het risico dat 
Dienst Regelingen (DR) uw “foutieve” 
perceelsopgave beoordeelt als opzet. Dit 
resulteert in een aanzienlijk kortingspercen-
tage op uw totale bedrijfstoeslag. Met dit 
in ons achterhoofd zal het indienen van een 
digitale opgave steeds meer invoering vinden. 
Op kantoor zijn we daartoe uitgerust. Wenst u 
toch de opgave op papier in te dienen dan ad-
viseren wij u de eventuele perceelscorrecties 
vooraf digitaal in te zien zodat u hierop tijdig 
kunt anticiperen.

Slachtpremie volwassen runderen en kalveren
Rundvee geslacht na 31 december 2009 komt 
niet meer in aanmerking voor slachtpremie. 
De slachtpremie voor volwassen runderen en 
kalveren is opgenomen in de toeslagrechten. 
Uitbetaling van deze toeslagrechten moet u 
aanvragen met de GDI.

Fosfaatdifferentiatie
In 2015 moet er een balans zijn tussen de 
hoeveelheid mineralen die een gewas nodig 
heeft en de hoeveelheid mineralen in dierlijke 
mest die worden gebruikt. Om deze milieu-
doelen te halen, zijn vanaf dit jaar de volgende 
categorieën voor de fosfaattoestand van de 
bodem vastgesteld: laag, neutraal en hoog.

In feite wordt voor elk perceel de fosfaattoe-
stand als ‘hoog’ vastgesteld. Dit betekent dat 
u moet rekenen met een lage fosfaatnorm. 
Wilt u gebruik maken van een andere cate-
gorie, en dus gebruik maken van een hogere 
fosfaatgebruiksnorm op een perceel, dan kan 
dat slechts na bemonstering en analyse. 
Uiterlijk 15 mei dient u middels de GDI aan te 
geven dat u gebruik wenst te maken van een 
hogere fosfaatgebruiksnorm voor een bepaald 
perceel. De fosfaattoestand van de bodem 
(uitgedrukt in een PAL-getal bij grasland en 
een Pw-getal bij bouwland) dient u op de 
opgave te vermelden.

Ondergrens € 500
Bedraagt de waarde van uw toeslagrechten 
minder dan € 500 en vraagt u verder geen 
andere GLB-subsidie aan? Dan krijgt u uw 
toeslagrechten niet uitbetaald. Ze worden 
eveneens niet benut. Toeslagrechten die u 
twee jaar achter elkaar niet benut, vervallen 
aan de Nationale Reserve. Deze situatie kunt 
u o.a. voorkomen door tijdig toeslagrechten te 
kopen of te huren zodat uw bruto bedrijfstoe-
slag in ieder geval meer bedraagt dan € 500.

Controles
Het belang van een volledige en correcte 
opgave neemt toe. Er worden tal van contro-
les uitgevoerd op het toepassen van goede 
landbouwpraktijk en Cross Compliance 
maatregelen, welke van invloed zijn op het al 
dan niet uitbetalen van de gevraagde premies 
of subsidies. Het niet voldoen aan één of 
meerdere randvoorwaarden kan, afhankelijk 
van de mate van tekortkoming, leiden tot een 
aanzienlijke korting op uw totale bedrijfstoe-
slag. Laat u daarom goed adviseren.
Wij zijn u graag van dienst.

Marita Kreuels

4



5

Aelmans Advies verzorgt al minimaal tien jaar de 
Gecombineerde opgave (GDI) voor het melkgeiten- 
en akkerbouwbedrijf vof Krekels uit Baexem. Wij 
vroegen Marcel Krekels over het hoe en waarom.

Marcel Krekels: „Ja, zeker kan ik de GDI zelf invul-
len. Om dit foutloos te doen moet ik wel alle 
wijzigingen continue bijhouden. Dit kost me veel 
tijd, zeker naast mijn normale werk. Er is veel geld 
mee gemoeid. Kleine foutjes kunnen grote finan-
ciële gevolgen hebben. Terwijl dit geld meer dan 
welkom is op ons bedrijf.

Al zeker tien besteden wij de opgaaf uit aan 
Aelmans Advies. Zij zijn helemaal thuis in deze 
materie, ze weten precies wat wel en niet kan. Fa-
bienne Beusmans vult het steeds voor ons in. Als ik 
alle noodzakelijke gegevens bij me heb heeft ze dit 
binnen drie kwartier gepiept. Extra voordeel is dat 
ze ook aangeeft welke formulieren we wel en niet 
hoeven te bewaren. Overigens ben ik benieuwd 
hoe de digitale opgave gaat verlopen, het zal zeker 
sneller gaan.”

„Het invullen van de Gecombineerde opgave (GDI) 
staat bij ons niet ter discussie. Dit besteden wij 
al ruim tien jaar uit aan Aelmans Advies, waar 
Fabienne Beusmans en Marita Kreuels dit voor 
ons steeds prima verzorgen”, aldus Guido Frijns, 
biologisch melkveehouder te Reymerstok.

„Zelf een volledig correcte GDI invullen is bijna 
onmogelijk. Toch is dit nodig, om niet een forse 
korting voor je kiezen te krijgen. Jaarlijks voert de 
overheid tal van wijzigingen in de GDI door. 
Dit is voor een agrariër niet bij te houden. Het 
wordt er niet gemakkelijker op. Integendeel; het 
correct invullen wordt steeds ingewikkelder, zeker 
als je een biologisch bedrijf heb zoals ik. Er zijn 
steeds valkuilen. Zo moet ik steeds goed oppassen 
met percelen die ik in eigendom, pacht of erfpacht 
heb. Daarnaast blijven bij mij de omvang van de 
percelen wel gelijk, maar ik deel ze jaarlijks anders 
in. 

Ik ben beter buiten en in de stal dan achter het 
bureau alles zitten uit te knobbelen.”

Marcel Krekels: ‘Kleine foutjes hebben grote financiële gevolgen’

Guido Frijns: ‘Door de vele jaarlijkse wijzigingen is zelf invullen bijna onmogelijk’
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De voordelen van online 
automatisering

De gebruiksmogelijkheden van internet zijn 
grenzeloos. Sinds het versturen van het eerste 
e-mailtje zo’n 40 jaar geleden zijn heel wat 
stappen genomen. We kunnen nu zelfs een 
koelkast met wifi-verbinding kopen. U vraagt 
zich af wat daar het nut van is. In dit artikel 
willen we beknopt stilstaan bij enkele -beslist 
zinvolle- nieuwe toepassingen.
Een trend die zich al enige tijd afspeelt en 
waar u nu al mee te maken heeft is het 
online brengen van kantoorautomatisering. 
Van basistoepassingen zoals Word en Excel 
bestaan online versies. Maar ook bankieren, 
klantenbeheer en andere programma’s zijn al 
dan niet gratis via internet beschikbaar. Met 
een nieuw besturingssysteem gaat Google 
de concurrentie aan met Windows. Daarbij 
mikkend op laptops zónder harde schijf. Je 
werkt dan met alles online, toepassingen én 
persoonlijke data.

Webapplicatie
Op kleinschaliger niveau kan (de kleine) 
ondernemer software, welke op zijn specifieke 
bedrijfsvoering van toepassing is, eveneens 
online brengen. In sommige gevallen biedt 
de software-leverancier deze mogelijkheid. 
Vaak loont het zich niet om een -al dan niet 
op maat gemaakte- webapplicatie aan te 
schaffen.

Steeds vaker wordt daarom gekozen voor een 
webapplicatie. In feite is dit niets meer of 
minder dan een programma dat via internet 
draait en daarmee de voordelen biedt welke 
het medium kenmerken. De voordelen zijn 
duidelijk: beschikbaarheid, laagdrempeligheid 
en het ontbreken van technische randvoor-
waarden. Een computer met internetverbin-
ding is voldoende om aan het werk te kunnen. 

Koppeling
De meest basale webapplicaties zijn gekop-
peld aan een (bedrijfs-) website. Denk aan 
een content management systeem (voor het 
beheer en onderhoud van de website) en 
een mailing manager (beheer van digitale 
nieuwsbrieven, abonnees en doelgroepen). 
Betere voorbeelden in deze context zijn 
CRM-systemen (voor klantenbeheer), OMS’en 
(orderbeheer en factureren) en reserverings-
systemen. Enkele voorbeelden daarvan zijn 
bijgaand beschreven en illustreren zowel de 
mogelijkheden als de verhoging van efficiën-
tie van een op maat gesneden webapplicatie. 
De voordelen zijn uniform:

•	 Administratieve verlichting en een 
verhoging  van efficiëntie;

•	 Centralisatie van gegevens; alles op één 
plaats, altijd en overal inzichtelijk;

•	 Relatief lage investering in lokale hard- 
en software;

•	 Toegankelijk via internet, zonder speciale 
software;

•	 Een doorlopende back-up van gegevens 
en dus geen kans op verlies van data;

•	 Indien het een systeem met klantinter-
actie betreft: het gemak voor de klant, de 
professionele uitstraling, etc. (denk bv. 
aan online reserveringsystemen).

Aelmans iMedia ontwikkeld diverse webap-
plicaties. Indien mogelijk gebruiken we daarbij 
reeds ontwikkelde programmatuur. Anderzijds 
leveren we maatwerk om een nieuwe appli-
catie te ontwikkelen die op de exacte wensen 
van de klant is afgestemd. Ook iets voor u? We 
komen graag eens vrijblijvend van gedachten 
wisselen

Martijn Hoes

Vakantiewoningen Terlingerhoeve
De familie Wouters verhuurt 15 vakantie-
woningen in hun authentieke carré-boer-
derij te Noorbeek. Boekingen verlopen via 
de mail, per fax en vooral telefonisch. Met 
de binnenkort op te leveren webapplicatie 
gaat alles online plaatsvinden. Via de web-
site kan een bezoeker de beschikbaarheid 
controleren en vervolgens een reservering 
indienen. Met uiteenlopende keuzemoge-
lijkheden; van een extra kinderbedje tot de 
huur van een barbecue. Zaken als toeristen-
belasting worden automatisch uitgerekend 
en meegenomen in de boekingsbevestiging. 
Via het beheersysteem kan de Terlinger-
hoeve boekingen accorderen, factureren, 
vakantiewoningen bewerken (van het 
toevoegen van een foto tot het wijzigen 
van de beschikbaarheid) of desgewenst 
boekingen verwijderen. Op alle fronten een 
vooruitgang, voor zowel bezoeker als eige-
naar. Vanaf eind april is het systeem online; 
neemt u maar eens een kijkje op 
www.terlingerhoeve.nl.
 
Sportcentrum Kaldeborn
Al langere tijd kampte het Heerlense sport-
centrum Kaldeborn met de administratieve 
last om alle sportbanen continue in te plan-
nen. Een nieuw reserveringssysteem zorgt 
er nu voor dat voor elk type baan (squash, 
in-/outdoor tennis en indoor soccer) 
eenvoudig een reservering kan worden ge-
plaatst. Een overzichtelijke agenda voor het 
centrum én de leden, e-mail notificatie, het 
online brengen van het complete leden- en 
abonnementenbeheer, zijn slechts enkele 
van de functionaliteiten. Administratieve 
verlichting, een professionele uitstraling 
en een efficiëntere vulling van sportbanen 
vormen het resultaat.
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Bouwleges
Wanneer, hoe en hoeveel te betalen?

projectbesluit (delen van) het bestemmings-
plan buiten werking stelt, het projectbesluit 
ook als toetsingskader voor de bouwvergun-
ningverlening dient. 
 
Geen leges
Op grond van artikel 3.13 Wro moet een 
gemeente een projectbesluit binnen één jaar 
(nadat het projectbesluit onherroepelijk is 
geworden) verwerken in een ontwerp van 
een bestemmingsplan dat ter inzage ligt. 
In bepaalde gevallen kan deze termijn met 
maximaal drie jaar worden verlengd. De 
sanctie voor de gemeente op overschrijding 
van deze termijn(en) is uiteindelijk het verlies 
van de mogelijkheid om leges te heffen voor 
de diensten die verband houden met het pro-
jectbesluit. Hierbij horen ook de bouwleges 
voor de te verlenen bouwvergunning. Deze 
legesheffing hangt namelijk samen met het 
projectbesluit. Vorenstaande betekent con-
creet, dat de gemeente pas bouwleges mag 
heffen op het moment dat het projectbesluit 
feitelijk is verwerkt in een bestemmingsplan. 
Bovenstaande geldt voor nu lopende aanvra-
gen. De inwerkingtreding van de Crisis- en 
herstelwet per 1 april 2010 zorgt voor een 
aanpassing van artikel 3.13 Wro. Dit betekent 
dat de leges die verband houden met een 
projectbesluit (dus ook de bouwleges) door 
de gemeente geheven kunnen worden op het 
moment dat het projectbesluit elektronisch 
wordt gepubliceerd. 

Kortom, leges is een onderwerp waar veel 
over valt te vertellen. Twijfelt u aan de juist-
heid van een aanslag schroom dan niet een 
specialist in te schakelen

Giel Pouls

Het betalen van bouwleges aan de gemeente 
doet niemand graag. Zeker niet nu die leges 
de laatste jaren fors zijn gestegen. Er is dan 
ook vaak discussie over de hoogte van die 
leges. Daarnaast is het vaak onduidelijk in 
welke gevallen en op welk moment bouwle-
ges moeten worden betaald. 
 
Wat zijn leges? 
Leges zijn vergoedingen voor door de overheid 
geleverde diensten. Hierbij moet in de regel 
sprake zijn van een dienstverlening aan een 
individuele burger. De Gemeentewet bepaalt 
dat het bedrag van een gemeentelijke belas-
ting (waaronder leges vallen) niet afhankelijk 
mag worden gesteld van het inkomen, de 
winst of het vermogen van de aanvrager. 
 
Bouwleges in agrarische sector 
De bouwaanvraag voor agrarische bouwwer-
ken valt op basis van het aanvraagformulier 
om bouwvergunning automatisch onder de 
noemer (lichte) ‘industrie’. Er bestaat voor 
agrarische bouwwerken geen afzonderlijke 
gebruiksfunctie. De aan die gebruiksfunctie 
gekoppelde leges zijn in de regel ook geënt 
op de veel duurdere kosten voor industriële 
bouwwerken en loodsen. Het is daarom van 
groot belang dat agrariërs uitdrukkelijk op de 
bouwaanvraag vermelden dat ze een gebouw 
of bouwwerk gaan oprichten ten behoeve van 
agrarische activiteiten en niet ten behoeve 
van (licht) industriële activiteiten.
 
Hoogte van de leges? 
In artikel 229b van de Gemeentewet is de 
eis van kostendekkend vastgelegd. Deze eis 
beperkt het kostenverhaal voor de gemeente 
tot 100%. Dit betekent dat een gemeente over 
alle gezamenlijke legesheffingen geen winst 
mag maken. De gemeente mag de ene dienst 
wel zwaarder belasten dan de andere. Soms 

wordt de hoogte van leges voor bouwvergun-
ningen gerelateerd aan de bouwkosten van 
het bouwwerk waarvoor de bouwvergunning 
is aangevraagd. In de meeste gevallen wordt 
de hoogte van de leges bepaald aan de hand 
van normbedragen die zijn gekoppeld aan 
de oppervlakte of inhoud van het te bouwen 
bouwwerk. 
Over de wijze van vaststellen van de leges 
zijn al meerdere procedures gevoerd. Ook de 
Hoge Raad heeft zich hierover uitgesproken 
(arrest van 14 augustus 2009). De kern van 
deze uitspraak is dat de opbrengstlimiet van 
artikel 229b van de Gemeentewet niet gaat 
om het kostendekkingspercentage per dienst 
of groep van diensten, maar om de kostendek-
king van alle in de Legesverordening opgeno-
men diensten. Gemeenten mogen dus winst 
maken op een bepaalde dienst (bijvoorbeeld 
bij bouwleges). Het is echter de vraag of 
percentages boven 2% door de beugel kunnen. 
Op grond van het arrest van de Hoge Raad 
staat dat niet vast.
 
Leges bij een bouwvergunning die verleend is 
op basis van een projectbesluit
Op 1 juli 2008 is de Wet ruimtelijke ordening 
(Wro) in werking getreden. Een opvallende 
verandering is de invoering van het projectbe-
sluit (artikel 3.10 Wro). De voorganger (artikel 
19) was en is beroemd en berucht in het 
praktijkveld van de Nederlandse ruimtelijke 
ordening. De functie van het projectbesluit is 
het buiten werking stellen van het bestem-
mingsplan om in afwijking van dat bestem-
mingsplan te mogen bouwen.

Volgens het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) 
kunnen aan een projectbesluit dezelfde voor-
schriften en beperkingen worden verbonden 
zover die in het bestemmingsplan staan. Het 
is in ieder geval duidelijk dat, voor zover het 

AANSLAG BOUWLEGES
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Veel gemeenten worstelen nu nog met de 
digitale verwerking van die plannen. Bij de 
digitale afhandeling van omgevingsvergun-
ningen voorzien we nog grotere problemen.
 
Verbeterde dienstverlening
Wat betreft het verbeteren van de dienst-
verlening en het verlagen van de admini-
stratieve lasten, lijkt de wet zijn doel voorbij 
te schieten. De gestelde kwaliteitseisen aan 
de vergunningaanvraag zijn zodanig hoog 
opgeschroefd, dat daarmee het doel van de 
wet (versnelling en vereenvoudiging van de 
vergunningverlening) wordt ondermijnd.
De verwachting is dat meer tijd en energie 
gestoken moet worden in de voorbereiding 
van de aanvraag. De versnelling in de af-
handeling wordt daarmee –zeker de eerste 
jaren na invoering- naar verwachting deels 
tenietgedaan.

Al met al is de Wabo zowel voor onderne-
mers als adviseurs en gemeenten een grote 
uitdaging. Wij gaan die uitdaging niet uit 
de weg. Als de gemeenten de doelstel-
lingen in het oog houdt, zal dit op termijn 
een verbetering van de klantgerichtheid 
kunnen betekenen. Wij denken echter dat 
na de invoering nog een aantal belangrijke 
wijzigingen in deze wet doorgevoerd moe-
ten worden om deze voor de praktijk goed 
werkbaar te maken.

Hub Steins

Op 1 juli 2010 treedt naar verwachting de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 
in werking. Deze wet regelt in hoofdzaak dat 
er één integrale vergunning komt: de zoge-
naamde omgevingsvergunning.

Deze ene vergunning komt in de plaats van 
circa 25 bestaande vergunningen op het 
gebied van onder andere bouwen, ruimtelijke 
ordening, milieu, natuur, en flora. Zo hoeft u 
niet meer voor elke afzonderlijke wet of rege-
ling een aparte vergunning aan te vragen. Als 
u bijvoorbeeld een bouw-, milieu- en aanleg-
vergunning en ontheffing in het kader van de 
Flora- en Faunawet nodig hebt, wordt dat in 
één aanvraag en één vergunning geregeld.
 
Stroomlijning
De Wabo is een procedurewet. Dit betekent 
dat inhoudelijk voor de verschillende vergun-
ningaanvragen niet veel wijzigt. Echter de 
procedures om te komen tot de vergunning-
verlening worden beter gestroomlijnd. Voor de 
ondernemers zou dit een één loket functie bij 
de overheid moeten betekenen en daardoor 
een betere dienstverlening. De meeste omge-
vingsvergunningen zullen worden afgegeven 
door de gemeente. Deze moet de aanvragen 
zelf coördineren met de andere overheden.
 
Bezwaarprocedure
Een ander voordeel van deze wet is, dat er nog 
maar één keer bezwaar en beroep mogelijk is, 
daar waar nu door belanghebbenden tegen 
elke individuele vergunning een bezwaar- en 
beroepsprocedure kan worden ingesteld. 

De omgevingsvergunning kan volledig 
digitaal worden aangevraagd. Dit betekent 
een enorme aanpassing voor de adviseurs 
en architecten. Daar waar het verschillende 
regelingen en wetten betreft zal de aanvraag 
goed moeten worden voorbereid en begeleid. 
Er mogen geen afwijkingen zitten tussen de 
verschillende onderdelen zoals bijvoorbeeld 
de tekening voor de bouwaanvraag en de 
tekening voor de milieuvergunning.
De gemeente zal hier strikt op toezien.

Aanloopproblemen 
Op dit moment kampt de overheid nog met 
problemen met de computerondersteuning. 
Alles digitaal verwerken vergt een enorme 
operatie, waar veel gemeenten nog niet op 
zijn ingericht en menig computersysteem 
bij gemeenten nog de nodige kinderziektes 
vertoont. Een vergelijkbaar beeld hebben we 
in de praktijk gezien bij de invoering van de 
verplichte digitalisering van bestemmings-
plannen per 1 januari 2010.

WABO: één omgevingsvergunning 
vervangt 25 bestaande vergunningen
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Hoe lang is een visie op een sector houdbaar? 
Net zo lang als de prijzen stabiel zijn! En we 
weten dat de marktprijzen voor tuinbouw-
producten net zo veranderlijk zijn als het 
weer. Vorig jaar in ons aprilnummer van de 
Aelmanscoop schetste ik nog dat er volop 
kansen zijn voor de glastuinbouw in Zuidoost 
Nederland. Als we nu af mogen gaan op al-
lerlei negatieve berichten in de media lijkt het 
erop dat die visie herzien zou moeten worden. 
Is dat ook werkelijk nodig?

Natuurlijk is 2009 voor de glasgroentesector 
abominabel slecht geweest. Het autonome 
proces van afnemend aantal glastuinbouw-
bedrijven zal zich de komende jaren als gevolg 
daarvan versneld doorzetten. De vraag is waar 
de kansen liggen. Belangrijke spelers in de ke-
ten komen in deze crisistijden met hun visie. 

Bijvoorbeeld de visie van LTO Glaskracht 
Nederland: De glastuinbouwsector ontwikkelt 
zich de komende jaren ondanks de voortdu-
rende gevolgen van economische crisis tot 
een duurzame en sterke sector binnen de 
Nederlandse economie. De forse inkrimping 
van de internationale handel door de huidige 
wereldwijde recessie heeft een sterke invloed 
op de glastuinbouwsector. De sector heeft 
niet eerder te maken gehad met zo sterk 
gedaalde productprijzen. 
LTO Glaskracht Nederland is er van overtuigd 
dat, ondanks grote gevolgen voor individuele 
bedrijven, de sector in staat is deze recessie te 
overleven en er qua rendement versterkt uit 
te komen. In de toekomst blijft de welvaart en 
daarmee gepaard gaande koopkracht van de 
consument toenemen. 
De Europese markt biedt voor de Nederlandse 
kwaliteitsproducten volop kansen. De Neder-
landse glastuinbouw kan door het leveren van 
hoogstaande kwaliteit haar voorsprong op de 
concurrentie uit met name andere Europese 
landen behouden. 

Gevolgen: De bedrijfsontwikkeling zal trager 
gaan, maar duurzaam produceren blijft de 
insteek. Denk daarbij aan energieneutraal of 
energieproducerend telen, gesloten teelt-
systemen en vermindering van de milieube-
lasting door bijvoorbeeld nieuwe technieken 
(belichting, schermdoek, e.d.).

Bovendien krijgt de kwaliteit van de ge-
biedsontwikkeling voor de omgeving meer 
aandacht. 

Rabobank presenteerde onlangs haar studie 
‘Meer met minder’ voor de Nederlandse 
glasgroenteteelt. Verdere schaalvergroting en 
productie-uitbreiding noemt de grootste agra-
rische kredietverlener in Nederland ineens een 
gelopen race. Dat is nog eens nieuws. Boven 
de 20 hectare zijn er volgens Rabobank geen 
schaalvoordelen meer te realiseren. Alsof de 
sector bestaat uit overwegend bedrijven bo-
ven de 20 hectare. De onderlinge concurrentie 
zoals die op dit moment plaatsvindt, waar 
Rabobank overigens zelf voluit aan meege-
werkt heeft, werkt destructief. De visie van de 
grootbankier lijkt een beetje op de prestaties 
van een Raborenner. Prestaties zijn immers 
afhankelijk van ‘de vorm van de dag’. Met zo’n 
visie kan een ondernemer die investerings-
beslissingen neemt niet zo veel. Een eenmaal 
ingeslagen weg zal een aantal jaren volgehou-
den moeten worden. Leningen hebben ook 
een looptijd van meerdere jaren.

In de visie van de Rabobank wordt een krimp 
in het glasareaal voorspelt van 1.000 hectaren 
tot 2015. Dit is 10% van het totaal. Krimp is 
in zijn algemeenheid is een slechte zaak voor 
de sector. 

Hoe ziet Aelmans Glastuinbouw Advies de 
ontwikkelingen in Zuidoost Nederland?
Voor de bedrijfsomvang zijn geen eenduidige 
normen te hanteren; maartwerk is het devies. 

Een zekere schaalgrootte is noodzakelijk, zeker 
in de glasgroenten. Wat dat betreft zal er in 
het westen van het land nog een slag plaats 
moeten vinden. Reconstructie van de oude 
glastuinbouwgebieden in West Nederland 
leidt aldaar tot minder glas. De druk op de 
ruimte is in dit deel van het land immers erg 
groot.

Onze inschatting is dat in Zuidoost Nederland 
er ook krimp plaats zal vinden bij de solitair 
gevestigde bedrijven. Dit is overigens volledig 
afhankelijk van de individuele ligging.
Glastuinbouwgebieden als bijvoorbeeld Cali-
fornië, Siberië, Deurne en De Kievit bieden alle 
mogelijkheden voor het realiseren van struc-
tureel gezonde bedrijven met de nieuwste 
technieken, voldoende omvang en ontwikke-
lingsmogelijkheden. Wat dat betreft zitten we 
in een sterke regio.

Het duurt nog even voordat we de balans op 
kunnen maken van het effect op de ontwik-
keling van deze regio. In die tussenliggende 
jaren zullen er nog meerdere visies langs ko-
men. De individuele ondernemer kan van die 
visies gebruik maken. Of hij zich er altijd door 
moet laten leiden is nog maar de vraag. Hij 
heeft voor zijn beslissingen echter te maken 
met zijn eigen uitgangssituatie. En deze is 
altijd uniek. Voor de verdere bedrijfsontwikke-
ling, en dat kan ook verplaatsing of beëindi-
ging zijn, is die individuele situatie altijd het 
vertrekpunt. Dat we voor dit soort strategi-
sche keuzes of voor de bedrijfsontwikkeling op 
de bestaande locatie graag uw gesprekspart-
ner zijn spreekt voor zich. Investeren in een 
eigen visie loont.

Adrie van Oerle

Investeren in een eigen visie
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Actieplan Ammoniak en vervolg

Tot 1 april 2010 hadden veehouders de 
mogelijkheid om in een plan aan te geven 
hoe en wanneer ze voldoen aan de eisen voor 
ammoniakuitstoot. Dit om in aanmerking te 
komen voor uitstel tot uiterlijk 1 januari 2013. 
Veel bedrijven hebben inmiddels een Bedrijfs-
ontwikkelingsplan ingediend.
Wat is de volgende stap?
 
Welke vervolgstappen nu ondernomen moe-
ten worden hangt af van de categorie-indeling 
van uw veebedrijf. Wij geven u een overzicht 
van de categorie-indeling en de te nemen 
vervolgstappen.
 
A) Bedrijven met milieuvergunning in over-
eenstemming met Besluit huisvesting

A1) Milieuvergunning én bouwvergunning 
verleend.
•	 De aanpassingen van de bestaande 

stallen moeten vóór 01-07-2011 (of 
een latere datum als dat vanwege de 
lengte van de productiecyclus nodig is, 
maar niet later dan 01-01-2012) worden 
uitgevoerd. Eventuele nieuwbouw vóór 
01-01-2012.

 
A2) Milieuvergunning verleend, maar bouwver-
gunning (nog) niet 1.
•	 Aanvraag bouwvergunning (indien dat 

nog niet is gebeurd) vóór 01-04-2010
•	 Realisatie aanpassing bestaande stallen 

vóór 01-07-2011 (of een latere datum als 
dat vanwege de lengte van de produc-
tiecyclus nodig is, maar niet later dan 
01-07-2012). 
Eventuele nieuwbouw vóór 01-01-2012.

•	 Vanaf 01-01-2010 is geen uitbreiding van 
het veebestand toegestaan.

•	 Uiterlijk op 01-01-2013 emissiereduce-
rende maatregelen nemen, zodat op die 
datum dezelfde reductie wordt gereali-
seerd als wanneer zou worden voldaan 
aan het Besluit huisvesting. Dit mogen 
alternatieve maatregelen zijn zoals 
voeradditieven en het afstoten van vee 5.

C3) Realisatie verplaatsing vóór 2013.
•	 Aanvraag vergunningen voor de nieuwe 

locatie vóór 01-07-2011 (of zoveel eerder 
als nodig is vanwege de lengte produc-
tiecyclus).

•	 Realisatie vóór 01-01-2013.
 
C4) Realisatie verplaatsing ná 2013. 
Uiterlijk op 01-01-2013 worden op de ‘oude’ 
locatie emissiereducerende maatregelen 
getroffen, zodat op die datum dezelfde 
reductie wordt gerealiseerd als wanneer zou 
worden voldaan aan het Besluit huisvesting. 
Dit mogen alternatieve maatregelen zijn zoals 
voeradditieven en het afstoten van vee. 

D)  Overige veehouderijen
 
D1) Milieuvergunning op 01-01-2010 wel, 
maar op 01-01-2012 niet in overeenstemming 
met Besluit huisvesting 6. Bedrijf heeft een 
verlenging van de overgangstermijn nodig
(bijv. vanwege de lengte van de productiecy-
cluscyclus).
•	 Aanvraag vergunningen vóór 

01-07-2011 7  (of zoveel eerder als nodig 
is vanwege de lengte productiecyclus).

•	 Realisatie vóór 01-01-2013.

B)  Bedrijven met milieuvergunning die niet in 
overeenstemming is met Besluit huisvesting 
 
B1) Geen samenloop met wettelijke eisen 
dierenwelzijn 2.
•	 Aanvraag vergunningen vóór 

01-07-2010.
•	 Realisatie aanpassing bestaande stallen 

vóór 01-01-2012 (of een latere datum als 
dat vanwege de lengte van de produc-
tiecyclus nodig is, maar niet later dan 
01-01-2013). 
Eventuele nieuwbouw vóór 01-07-2012.

  
B2) Wel samenloop met wettelijke eisen 
dierenwelzijn 3.
•	 Aanvraag vergunningen vóór 

01-01-2011 4.
•	 Realisatie aanpassing bestaande stallen 

vóór 01-07-2012. Eventuele nieuwbouw 
vóór 01-01-2013.

 
C)   Bedrijven die op korte of middellange 
termijn worden beëindigd of verplaatst in het 
kader van reconstructieplan
  
C1) Bedrijven die vóór 2013 stoppen.
•	 Stoppen en zo nodig intrekken milieu-

vergunning vóór 01-01-2013 (maar bij 
legkippen in batterijen vanwege dieren-
welzijn vóór 01-01-2012).

•	 Vanaf 01-01-2010 is geen uitbreiding van 
het veebestand meer toegestaan.

 
C2) Bedrijven die ná 2013 stoppen.
•	 Stoppen en zo nodig intrekken milieu-

vergunning uiterlijk vóór 01-01-2016 of 
01-01-2020.

1. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen een 

situatie, waarbij de aanvraag in behandeling is en de 

situatie dat nog geen bouwvergunning is aange-

vraagd.

2. Deze categorie heeft vooral betrekking op kip-

penbedrijven (legkippen niet-batterij, vleeskuikens 

en vleeskuiken-ouderdieren) met stallen die vóór 

01-01-1997 zijn vergund.

3. De samenloop met wettelijke eisen voor dieren-

welzijn is alleen relevant voor zeugen (groepshuis-

vesting). 

4. Indien vóór 1 oktober 2010 bekend is gemaakt 

dat het toekomstige Besluit landbouwactiviteiten 

uiterlijk op 1 april 2011 in werking treedt, hoeven 

de bedrijven die niet uitbreiden tot boven de IPPC-

grens geen milieuvergunning aan te vragen, maar 

moeten deze vóór 1 april 2011 een ontwerp-melding 

indienen.

5. Indien het bedrijf tussentijds besluit om toch niet 

te stoppen, dient het uiterlijk op 1 januari 2016 of

1 januari 2020 te voldoen aan het Besluit huisves-

ting. 

6. Deze categorie heeft betrekking op kippenbe-

drijven (legkippen niet-batterij, vleeskuikens en 

vleeskuiken-ouderdieren) met stallen die na

01-01-1997 vergund zijn.

7. Indien vóór 1 oktober 2010 bekend is gemaakt 

dat het toekomstige Besluit landbouwactiviteiten 

uiterlijk op 1 april 2011 in werking treedt, hoeven 

de bedrijven die niet uitbreiden tot boven de IPPC-

grens geen milieuvergunning aan te vragen, maar 

moeten deze vóór 1 oktober 2011 een ontwerp-

melding indienen.
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Actieplan Ammoniak en vervolg

D2) Bedrijven in zone rond voor verzuring 
gevoelig natuurgebied waarvan nog niet 
duidelijk is of dat gebied door de provincie als 
zeer kwetsbaar gebied als bedoeld in de Wet 
ammoniak en veehouderij gaat aanwijzen.
•	 Aanvraag vergunningen vóór 01-07-2011 

(of zoveel eerder als nodig is vanwege de 
lengte productiecyclus).

•	 Realisatie vóór 01-01-2013.
 
D3) Bedrijven die een prioritair knelpunt vor-
men in het kader van NSL (Nationaal Samen-
werkingsprogramma Luchtkwaliteit) en voor 
de emissiereductie voor fijn stof en ammoniak 
kiezen voor integrale maatregelen.
•	 Aanvraag vergunning(en) overeenkom-

stig afspraken in kader uitvoering NSL.
•	 Realisatie overeenkomstig afspraken in 

kader uitvoering NSL 8.

Duidelijk is dat het Actieplan Ammoniak niet 
eindigt bij het indienen van een bedrijfsont-
wikkelingsplan (BOP). De gemeente zal erop 
toezien dat er uitvoering wordt gegeven aan 
het BOP. Er zullen dus milieu en bouwvergun-
ningen, binnen de in het Actieplan genoemde 
termijnen, aangevraagd moeten worden.
Het is zaak deze termijnen in acht te nemen 
en aanvragen tijdig bij de gemeente in te 
dienen, Aelmans Adviesgroep kan u hierbij 
behulpzaam zijn.

Johan van Selst

8. De derogatie voor uitstel van de kwaliteitseisen 

voor fijn stof loopt tot 10 juni 2011. Indien om te 

voldoen aan de normen voor fijn stof wordt gekozen 

voor afzonderlijke maatregelen, is deze categorie 

niet van toepassing.
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Heeft u ook een “buitenstate”?
Reeds eerder informeerden wij u dat kantoor 
Aelmans mede initiatiefnemer en deelnemer 
is geworden van de makelaarsformule buiten-
state. Een “buitenstate”? Wat is dat? Hoor ik u 
denken! Buitenstate is een formule van scherp 
geselecteerde NVM makelaardijen die zich 
hebben gespecialiseerd in onroerend goed in 
het buitengebied. Door uw pand te verkopen 
via buitenstate ontstaat een mogelijkheid om 
uw object op speciale wijze onder de aandacht 
te brengen bij een geselecteerd publiek. In de 
huidige markt kan dat geen kwaad….

Voor deelname aan “buitenstate” dient uw 
object aan een aantal  criteria te voldoen.
Zo dient het object naar voorkeur in het bui-
tengebied te liggen. Ook dient het vrijstaand 
te zijn gelegen op een perceel van minimaal 
1.000 m². “Rust en ruimte” zijn de termen die 
hierbij horen. Wanneer er aan minstens drie van 
deze genoemde voorwaarden voldoet, is ook 
uw object aan te merken als een buitenstate en 
kan dit via de speciaal ontwikkelde verkoopfor-
mule -welke de verkoop van de eigen makelaar 
ondersteund, doch niet voorneemt- aangebo-
den worden. Verder staat buitenstate voor de 
volgende kernwaarden:
EIGEN Eigen staat voor vertrouwd zijn met de 
gewoonten en gebruiken van het platteland 
want daar woont u of wilt u gaan wonen. De 
buitenstate makelaars weten dus wat er speelt 
en dat is ook nodig want het aan-en verkopen 
van een buitenstate is één van de belangrijke 
beslissingen.
SOLIDE Een buitenstate makelaar is een 
vakman. Hij beschikt over de kennis en kunde 

Agrarische Lobby?
Wie vertegenwoordigt u echt?

Enkele voorbeelden van bij Aelmans te koop staande buitenstates

Voor de agrarische sector is het van 
groot belang er achter te komen welke 
partijen nu en in de toekomst nog echt 
opkomen voor de groene belangen. Wat 
zijn de standpunten van die partijen als 
het gaat om bijvoorbeeld grondclaims, 
verdeling van de marges in de keten, Na-
tura 2000 en ammoniakbeleid, (grenzen 
aan) bedrijfsontwikkeling, dierenwelzijn 
en de Europese marktordening?

Het bedrijfsleven in het algemeen, en de 
agrarische sector in het bijzonder, zijn 
gebaat bij politieke duidelijkheid en sta-
biliteit. In het derde Aelmans Agrarisch 
Verkiezingsdebat op maandagavond
10 mei a.s. kunt u antwoord krijgen op 
uw vragen en kunt u kenbaar maken 
wat u van de politiek verwacht. U bent 
van harte uitgenodigd.

In verband met de organisatie verzoeken 
wij u aan te melden via de mail
(postbaexem@aelmans.com) of per fax 
(0475 - 459 282).

Adrie van Oerle

(Vervolg blz. 1) 
Op pagina 1 heeft u reeds kennis kunnen 
nemen van het op 10 mei te houden 
agrarisch verkiezingsdebat. We nodigen u 
allen uit om de (aspirant) kamerleden het 
vuur aan de schenen te leggen.
Het is inmiddels decennia geleden dat het 
groene front nog een politieke machts-
factor van betekenis was in Nederland. 
De vertegenwoordigers van de boeren-
organisaties, de landbouwambtenaren 
samen met de uit de agrarische wereld 
afkomstige Tweede Kamerleden vormden 
vele jaren een drie-eenheid. Deze drie-
eenheid kon vrijwel ieder gewenst beleid 
afdwingen. 

De agrarisch politieke invloed is al jaren 
aan forse erosie onderhevig. Debet daar 
aan is de toenemende invloed van Brussel, 
een dalend aantal kiezers uit de agra-
rische sector, een groeiende groep die 
roept om minder intensieve landbouw 
en aandringt op de inzet van de groene 
ruimte voor allerlei andere doelen. Met 
de naderende Tweede kamer verkiezingen 
moeten we vaststellen, als we de opinies 
mogen geloven, dat de agrarische invloed 
in Den Haag verder erodeert.
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Heeft u ook een “buitenstate”?

•	 Schuren & stallen op een perceel 
van 6.230 m²

•	 Geschikt voor dubbele bewoning
•	 Hobbymatig houden van dieren of 

beroep aan huis
•	 Mogelijkheid deel boerderij aan 

te kopen!

•	 Mogelijkheid tot kantoor of dubbele 
bewoning

•	 Gelegen nidden in het natuurgebied 
“Rozendaal”

•	 Een uitstekende staat van 
onderhoud!

•	 Nabij uitvalswegen A2 (Maastricht-
Eindhoven) en A73 (Venlo)

Printhagenstraat 12 te Beek

Ireneweg 7 te Montfort

Vraagprijs: € 625.000,- k.k.

Vraagprijs: € 850.000,- k.k.

Enkele voorbeelden van bij Aelmans te koop staande buitenstates

om een buitenstate voor de juiste prijs en con-
dities aan- of te verkopen. Ook de juridische 
afhandeling wordt op professionele wijze uit-
gevoerd zodat u ervan verzekerd bent dat u op 
de juiste wijze wordt begeleid en het object 
voldoet aan uw verwachtingen.

AANGENAAM De aan- en verkoop van een bui-
tenstate is een intensief proces en het is wel 
zo prettig als de wijze waarop u hierin wordt 
ondersteund plezierig en constructief is.

EN NET EEN BEETJE ANDERS Het onderschei-
dende van buitenstate is toch wel dat ze 
het net een beetje anders (lees: gedurfder, 
origineler, deskundiger) dan het gebruikelijke 
doet: de wereld is immers al grijs genoeg en 
daarom kiest buitenstate voor een aanpak die 
kleurrijker is maar altijd passend bij de klant.

AELMANS RENTMEESTERS EN MAKELAARS 
heeft in Limburg als enige het predikaat van 
buitenstate-makelaar. Wij kunnen u van 
dienst zijn op het moment dat u uw (woon-)
boerderij te koop wil aanbieden of voorne-
mens bent er een aan te kopen. De combinatie 
van makelaars, specialisten op het gebied van 
ruimtelijke ordening, bestemmingsplannen, 
milieu en regelgeving voor het buitengebied 
die u bij ons kantoor aantreft biedt u als 
koper of verkoper de beste condities voor een 
geslaagde transactie.

WAT BIEDT BUITENSTATE NOG MEER? In het 
speciale buitenstate magazine worden de 
panden regelmatig uitgebreid gepresenteerd. 

Het magazine wordt onder speciaal geselec-
teerde potentiële kopers aangeboden. Verder 
wordt het pand gepresenteerd via inter-
net, waar uw woning uiteraard op www.
aelmans.com, WoonpleinLimburg.nl en niet 
de minste “FUNDA” wordt gepresenteerd. 
Daarnaast staat uw object op de voor de 
speciale doelgroep ontwikkelde site
www.buitenstate.nl.
Op deze website treft u van een aantal 
geselecteerde NVM makelaars uit heel 
Nederland het aanbod van objecten die aan 
de genoemde criteria voldoen. Geïnteres-
seerden in dit soort speciale objecten weten 
dat ze voor een groot aanbod van hetgeen 
zij zoeken hier door de bomen wel het bos 
kunnen zien.
Met speciale borden, flyers en het speciale 
magazine bereikt u de doelgroep die u zoekt. 
Het label werkt ook voor u! Ieder object, 
variërend van “shabby tot chic”; zeg maar 
van nog te renoveren woonboerderij tot be-
toverend landhuis telt mee als buitenstate 
met in het achterhoofd “rust en ruimte”. 
Bij verkoop van “uw grootste goed” zijn de 
rentmeester en makelaars van Aelmans u 
graag van dienst. U verdient de kwaliteit die 
past bij uw object.
Kijk op www.buitenstate.nl of neem contact 
op met één van de buitenstate-makelaars/
registertaxateurs van Aelmans.
Zij vertellen u er graag meer over.

Eric Horsmans, Roger Vloet, Roland Kuijpers

•	 Gerenov. monument. carréboerderij, 
2e woning mogelijk

•	 5 paardenboxen, zadelkamer, verlichte 
rijbak & weiland

•	 Landelijk gelegen, privacy en rust, 
perceel 10.000 m²

•	 Luxe leefkeuken & 4 slaapkamers, 
inhoud 845 m³

•	 Karakteristiek pand op maar liefst 
1,5 hectare

•	 Mini-camping met 23 standplaatsen, 
uitbreiding mogelijk!

•	 Vrij uitzicht over weilanden en 
landerijen

•	 Gelegen nabij natuurgebied 
“Het Leudal”

Hofstraat 11 te Bocholtz

Scheyvenhofweg 10 te Heythuysen

Vraagprijs: € 569.000,- k.k.

Vraagprijs: € 695.000,- k.k.
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De afgelopen maanden waren bij aannemers 
de arbeidsomstandigheden een heikel punt. 
Oorzaak was niet alleen de lange vorstperiode 
maar ook het aspect asbest bij “Bodemsa-
nering bij civieltechnische werken”. Voor ons 
aanleiding kort in te gaan op de ARBO regels 
met betrekking tot asbest in de bodem, zoals 
deze gelden voor een opdrachtgever, een
bodemonderzoeksbureau en een aannemer. 
 
Opdrachtgever
Als opdrachtgever moet u er voor zorg dragen 
dat in de ontwerpfase van een werk rekening 
wordt gehouden met de verplichtingen voor 
de arbeidsomstandigheden die gelden voor de 
uitvoeringsfase. In het bijzonder de verplich-
tingen bedoeld in artikel 3 (V&G-ontwerp), 
artikel 5 (RI&I) en artikel 8 (Voorlichting en 
Onderricht) van de Arbeidsomstandighe-
denwet. Houdt u zich niet aan een van deze 
verplichtingen dan begaat u een overtreding 
van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

De omschrijving van artikel 2.26 uit dit besluit 
luidt: de opdrachtgever zorgt ervoor dat in de 
ontwerpfase rekening wordt gehouden met 
de verplichtingen voor de arbeidsomstan-
digheden die gelden in de uitvoeringsfase. 
Dit betekent dat u bodemonderzoeken moet 
laten uitvoeren zoals bedoeld in de circulaire 
bodemsanering van VROM.
 
Bodemonderzoeksbureau
Een bodemonderzoeksbureau moet bodem-
onderzoeken uitvoeren zoals bedoeld in de cir-
culaire bodemsanering van VROM. Afhankelijk 
van de bevindingen uit het historisch bodem-
onderzoek en/of zintuiglijke waarnemingen 
moet een onderzoek worden uitgevoerd naar 
asbest in de bodem, conform de NEN 5707 
of NEN 5897. Zijn er fundatiematerialen op 
de locatie aanwezig dan moet te allen tijde 
een asbestonderzoek worden uitgevoerd. 
Een uitzondering betreft fundatiemateriaal 
bestaande uit hoofdzakelijk slakken en sintels. 

Werkzaamheden in met asbest verontreinigde 
bodemmaterialen moeten gemeld worden bij 
de Arbeidsinspectie.
Het niet (op tijd) schriftelijk of digitaal melden 
van werkzaamheden in asbestverontreinigde 
grond is een overtreding van artikel 4.47c, 1e 
lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit. 
Het melden van de werkzaamheden moet 
gebeuren via www.arbeidsinspectie.nl.
Via “Melden en Aanzeggen” en het formulier 
“Kennisgeving/meldingen” kunnen de werk-
zaamheden worden gemeld. Het formulier 
heet: “Asbestverwijdering Risicoklasse 1 en 
asbesthoudende grond”. De melding moet 
uiterlijk 48 uur voor aanvang werkzaamheden 
bij de Arbeidsinspectie binnen zijn.
 
Aannemer
Voordat u start met grondwerkzaamheden, 
waarbij een asbestverontreiniging is aange-
troffen, moet u de aard, de mate en de duur 
van de blootstelling beoordelen. Dit in het 
kader van de Risico Inventarisatie en Evalu-
atie uit de Arbeidsomstandighedenwet en 
conform het Arbeidsomstandighedenbesluit. 
Doet u dit niet (correct), dan stelt u werk-
nemers onnodig bloot aan stoffen die een 
gevaar kunnen opleveren voor de veiligheid of 
de gezondheid, hetgeen in overtreding is met 
eerder genoemde artikel.  
Ook de aannemer moet er op toezien dat 
het asbestbodemonderzoek conform de NEN 
5707 of NEN 5897 is uitgevoerd. Indien hij 
hier niet aan toetst neemt hij niet de grootst 
mogelijke zorgvuldigheid, ordelijkheid en 
zindelijkheid in acht. Hij handelt dan in strijd 
met artikel 4.1.c van het Arbeidsomstandighe-
denbesluit. Normaliter dient de aannemer de 
melding te verrichten zoals beschreven onder 
het kopje “bodemonderzoeksbureau”. Indien 
wordt gewerkt met asbestverontreinigde 
grond moet hij de volgende maatregelen 
nemen: 
•	 Het verontreinigde gebied afzetten met 

hekwerken en het aanbrengen van waar-
schuwingsborden;

•	 Bodemonderzoek uitvoeren minimaal 
conform NEN 5740 en NEN 5707 of NEN 
5897;

•	 Opstellen van een specifiek werkplan/
V&G plan voor het uitvoeren van de 
werkzaamheden;

•	 Toetsing en begeleiding door een HVK of 
arbeidshygiënist.

Meer informatie over Arbeidsomstandigheden 
vindt u onder meer op arbeidsinspectie.nl.

Ragna Eeken

John Steenbakkers

Graag stel ik me aan u voor. Ik, John Steenbak-
kers, 41 jaar, gehuwd en trotse vader van 3 
kinderen. Per 1 mei 2010 treed ik in dienst bij 
Aelmans Adviesgroep.
Ik ben woonachtig in Liempde, midden in 
het ‘groene hart’ van Noord Brabant. Die 
omgeving past prima bij mijn vakgebied, de 
boomkwekerijsector. Als adviseur in de boom-
teeltsector beschik ik over een brede expertise 
op het gebied van economie, makelaardij, 
ruimtelijke ontwikkeling, onteigeninsaangele-
genheden en gewastaxaties. 
Ik zie het als een uitdaging de specifieke 
kenmerken van de boomkwekerijsector op het 
gebied van ROM. Naar de praktijk te verta-
len Teeltondersteunende voorzieningen en 
aanlegvergunningenstelsels in bestemming-
plannen buitengebied zijn voor mij bekende 
terreinen.
Ook ben ik als gecertificeerd  makelaar/taxa-
teur actief. Daarbij richt ik me met name op 
de waardebepaling van onroerend goed en 
plantopstanden in de boomteeltsector. De 
laatste jaren heeft het taxeren van gewas-
schades in een breed scala aan tuinbouwge-
wassen een vlucht genomen.
Ik verheug me erop om mijn kennis en erva-
ring via de Aelmans Adviesgroep in te blijven 
zetten voor relaties in mijn huidig netwerk. 
Daarnaast zie ik ook volop kansen om, in sa-
menwerking met het bestaande adviesteam 
van Aelmans, mijn relatiebestand verder uit 
te breiden. Ik maak graag een keer vrijblijvend 
een afspraak met u.

Arbeidsomstandigheden (ARBO) versus bodem
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Giel Pouls

Sinds 1 februari werk ik bij het team Ruimte-
lijke Ontwikkeling en Milieu. Dit betekent voor 
mij de start van mijn werkzame carrière. Tot 
eind januari 2010 heb ik gestudeerd aan de 
Radboud Universiteit van Nijmegen. Ik volgde 
twee Masteropleidingen: planologie en de 
eerstegraads lerarenopleiding aardrijkskunde. 
Tijdens mijn opleiding kwam ik gaandeweg 
tot de conclusie dat in de planologie de 
meeste uitdagingen liggen 

Via mijn ‘vakantiewerk’ bij Zuilen zachtfruit 
kwekerij kwam ik in contact met de Aelmans 
Adviesgroep. Toen de vacature voor een ROM 
adviseur/planoloog beschikbaar kwam was 
de kogel snel door de kerk. Dit functie past erg 
goed bij mij en biedt ook volop uitdaging en 
toekomstperspectief. 
Tijdens mijn studie planologie heb ik al een 
gedegen basis gelegd voor de werkzaam-
heden die ik bij Aelmans’ uitvoer. Van alle 
agrarische en niet agrarische ontwikkelingen 
in het buitengebied ben ik goed op de hoogte; 
dit sluit goed aan bij de ruimtelijke vraagstuk-
ken waar het ROM-team zich mee bezighoudt. 
Mijn specialisatie is het begeleiden van 
particuliere initiatieven met betrekking tot 
ruimtelijke ontwikkelingen. Voor het voeren 
van de eerste overleggen tot uiteindelijk het 
opstellen van het bestemmingsplan kunt u bij 
mij terecht.

Roland Kuijpers

Met een flinke dosis aan ervaring in de wo-
ningmakelaardij en veel enthousiasme ben 
ik op 1 maart jl. bij Aelmans Rentmeesters & 
Makelaars binnengestapt.
Ik woon sinds 2 jaar in Montfort samen met 
mijn vrouw Veronique en onze zoon Stijn. Mijn 
roots liggen in Linne, waar ik nog altijd actief 
spelend lid bij de voetbalvereniging ben.
Inmiddels al 15 jaar geleden ben ik als assi-
stent-makelaar begonnen in Eindhoven,via 
de Grontmij te Roermond (WOZ-taxateur) 
ben ik in 2000 begonnen als woningmake-
laar bij Ruijters Makelaardij te Sittard. Na 
enkele jaren ervaring ben ik beëdigd als 
NVM-makelaar. Daarnaast ben ik eveneens 
nog altijd ingeschreven in het WOZ-register 
van Vastgoedcert. Tot nog toe bestonden mijn 
werkzaamheden uit taxaties, bemiddeling bij 
verkopen en aankopen van bestaande wonin-
gen,  nieuwbouwprojecten en bedrijfsonroe-
rend goed. 
Met mijn vestigingsplaats Baexem en de 
woonomgeving in Montfort, zie ik enorme 
kansen liggen om in de regio de makelaardij 
uit te breiden. Vooral bijzondere woningen in 
en rond het buitengebied, woonboerderijen 
en –wellicht uw woning? Ik vertrouw erop zo 
wat meer naamsbekendheid voor Aelmans te 
krijgen in de kerkdorpen aan “de andere kant 
van de Maas”.

Jos Martens

Mijn naam is Jos Martens en per 1 mei a.s. zal 
ik als adviseur in dienst treden bij de Aelmans 
Adviesgroep. Ik woon samen met mijn vrouw 
en 2 kinderen in Maarheeze. In mijn vrije tijd 
mag ik graag fietsen, tuinieren en reizen. 
Mijn ouders hadden vroeger een boerderij 
met melkvee en varkens, dus het gevoel voor 
de agrarische sector is er met de paplepel 
ingegoten.
Mijn specialisatie is om de juiste antwoorden 
te vinden op alle strategische en economische 
vraagstukken, met name in de melkveehoude-
rij, waar u als ondernemer regelmatig mee te 
maken hebt. Voorbeelden hiervan zijn vragen 
op het gebied van bedrijfsontwikkeling, - 
overname, - beëindiging, - verplaatsing en ver-
betering van de economische resultaten. Ook 
voor vragen op het gebied van “Hoe verder?” 
of “Is mijn bedrijf nog wel levensvatbaar?” 
kunt u bij mij terecht. 
Zeer belangrijk vind ik dat het uiteindelijke 
advies ook goed moet aansluiten bij uw per-
soonlijke wensen. 
Op bovenstaande  adviesgebieden heb ik 
ruim 20 jaar ervaring opgedaan bij andere 
agrarische advies- en accountantsbureaus. In 
combinatie met de gedegen kennis die bij de 
Aelmans Adviesgroep al aanwezig is op tal 
van andere vakgebieden, wordt mijns inziens 
het team aan adviseurs alleen maar sterker. 
Een noodzakelijke ontwikkeling om u in te 
toekomst goed te kunnen blijven adviseren en 
begeleiden bij de steeds complexer wordende 
vraagstukken.

Even voorstellen...
De markt vraagt gesprekspartners met specialistische kennis en bij voorkeur met de nodige 
ervaring. In antwoord op deze vraag breidt de Aelmans Adviesgroep haar adviesteam in kantoor 
Baexem uit met 4 nieuwe adviseurs. In dit artikel stellen zij zich graag aan uw voor.
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Het bestieren van een akkerbouwbedrijf in de hoofd-
stad van Limburg met 120.000 inwoners is niet mak-
kelijk. Naast ruimtegebrek kunnen stadse mensen anno 
2010 veelal moeilijk of niet met een boerenbedrijf in 
de directe omgeving omgaan. Desondanks wilde Edwin 
Kerkhofs niet verkassen uit Maastricht en investeerde 
hij in een nieuwe aardappelbewaarloods om daarmee 
zijn toekomst veilig te stellen. 

De afgelopen decennia zag de familie Kerkhofs de stad 
letterlijk oprukken. Inmiddels ligt de boerderij in de stad 
Maastricht. Het akkerbouwbedrijf, met een omvang van 
circa 80 hectare, beschikt zelfs niet meer over een huis-
kavel. De monumentale boerderij wordt omgeven door 
woonwijken en een golfbaan. „De akkers liggen voor de 
helft in het aanpalende België en de andere helft aan 
de westkant van Maastricht. Desondanks liggen alle 
percelen redelijk in de buurt”, onderstreept Edwin (37) 
die in 2004 het bedrijf overnam van zijn ouders.

Huisverkoop
Ieder nadeel heeft ook zijn voordeel, deze Johan Cruyf-
siaanse uitspraak gaat ook op voor Edwin Kerkhofs. De 
vele tienduizenden in de directe omgeving woonachtige 
consumenten vormen immers een belangrijke financi-
ele poot onder zijn bedrijf. Een aanzienlijk deel van de 
aardappels zet hij rechtstreeks af aan de Maastrichtse 
consumenten en wederverkopers. Een bedrijfsverplaat-
sing was daarom niet aan de orde. Bovendien was van-
wege de ligging van de gronden een verplaatsing ook 
uit bedrijfstechnisch oogpunt niet wenselijk. Om het 
bedrijf levensvatbaar te houden was de bouw van een 
nieuwe aardappelloods noodzakelijk. Op 30 augustus 
2006 had Edwin hierover het eerste gesprek met Hub 

Steins van Aelmans ROM. Na dit gesprek duurde het 
uiteindelijk drie jaar voordat Erwin de aardappels in de 
nieuwe aardappelschuur met een capaciteit van 1300 
ton kon opslaan. „Eén jaar langer dan vooraf gedacht”, 
aldus Edwin.   

Overlast
Omwonenden vertraagden de bouw. Na intensief 
beraad zette de gemeente Maastricht het sein op groen. 
„De gemeente had geen moeite met de loods.
Ze verleende alle medewerking. Probleem vormde 
echter de monumentale status van onze boerderij en 
een aanwezige oude boom. Om de loods meer bij de 
boerderij te laten passen heb ik deze deels moeten 
bouwen met bakstenen en hout en om de boom te spa-
ren heb ik de loods iets verschoven”, blikt Edwin terug. 
Omwonenden (op 50 meter afstand) gingen echter 
tegen de verleende vergunning in beroep. Zij vreesden 
geluidsoverlast en veelvuldige transportbewegingen. 
Edwin kon deze bezwaren weerleggen door onder an-
dere te wijzen op de toepassing van nieuwe technieken 
bij de ventilatoren, zodat aan de geluidsnormen wordt 
voldaan. Uiteindelijk wees de rechtbank in Maastricht 
het beroep af en kon Edwin aan de slag”, blikt Hub 
Steins van Aelmans ROM terug. Hij besluit door er op te 
wijzen dat het toch mogelijk is om een lang bestaand 
familiebedrijf in een stad te handhaven, door creatief 
te denken en daar waar nodig aanpassingen in het 
plan door te voeren, en je niet neer te leggen bij niet 
steekhoudende bezwaren van derden. Een duidelijk doel 
en vasthoudendheid van de ondernemer zijn daarbij 
belangrijk.

Guus Queisen
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Stad belangrijke poot
onder akkerbouwbedrijf


