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Voorwoord

Wij van Aelmans 
hebben besloten de 
gedrukte editie van 
de AelmanScoop 
-zoals u deze nu in de 
hand heeft- te blijven 
uitbrengen. Misschien 
wat tegen de draad in 
nu alles in deze tijd 
digitaal lijkt te 
moeten… We zijn 
echter overtuigd van 

het gemak en de gebruiksmogelijkheden van 
deze nieuwsbrief. 

Daarnaast zitten we al enkele jaren op de digitale 
snelweg met diverse sectorgerichte e-mail edities 
van onze AelmanScoop. Momenteel brengen we 
vier maal per jaar de AgriScoop, de HortiScoop en 
de HippoScoop uit. Met de OmgevingScoop en de 
HuizenScoop gaan we onze reeks completeren. U 
kunt zich kosteloos abonneren met een mailtje of 
via onze website.

Hoe we onze informatie en kennis ook bij u op de 
deurmat op de PC, iPad of smartphone brengen, 
onze ambitie blijft dat we -met beide benen op 
de grond- u uw ambities willen helpen realiseren. 
Dit doen we met betrokkenheid, durf, kennis 
van zaken en visie. Telkens weer opnieuw op 
een betrouwbare wijze en met een juiste prijs/
kwaliteit verhouding.

Jo Aelmans
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Invloed van de Floriade voor de regio 
Venlo is groot

De Floriade wordt eens in de 10 jaar gehouden. Tot nog 
toe werd de wereldtuinbouwtentoonstelling alleen 
gehouden in het westen van ons land: Rotterdam 
(1960), Amsterdam (1972 en 1982), Zoetermeer (1992) 
en Haarlemmermeer (2002). Dit jaar is de regio Venlo 
van 5 april tot 7 oktober gastheer voor naar schatting 
2 miljoen bezoekers uit binnen- en buitenland. Met de 
bouw van de Innovatoren en de Villa Flora onder-
schrijven de provincie Limburg en de regiogemeenten 
hun ambities op het gebied van de tuinbouw. 
De Innovatoren is als een echte ‘landmark’ op het kruis-
punt van de A73 met de A67 verschenen. Het is letterlijk 
en figuurlijk de toegangspoort voor alle bezoekers van 
de Floriade. 

Greenport Venlo is een vooruitstrevende duurzame 
regio in fresh, food, flowers en logistiek. De regio is al 10 
jaar lang het tweede tuinbouwgebied van Nederland. 
De Floriade zal deze positie ongetwijfeld versterken. 

Als Aelmans Adviesgroep zijn we intensief betrokken bij 
de ontwikkelingen van de tuinbouw in dit gebied en de 
omliggende regio. De bureaus van onze tuinbouw-
specialisten vormen als het ware vaak de kweektafel 
waarop de plannen van individuele tuinders wortel 
schieten. Dat we het succes van de Floriade voor de 
regio Venlo toejuichen zal u niet vreemd in de oren 
klinken.

Adrie van Oerle
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Handhaven of legaliseren?
Regelmatig bereiken ons vragen over situaties 
waarbij er is gebouwd zonder bouwvergun-
ning of dat van een verleende bouwvergun-
ning is afgeweken. Ook wordt geregeld 
gebruik gemaakt van gebouwen en percelen, 
die in strijd zijn met de gebruiksregels van het 
bestemmingsplan.

Handhavingsbeleid
Ondanks dat u zich in het geheel niet bewust 
hoeft te zijn van de (vermeende) overtre-
dingen, kunt u worden geconfronteerd met 
een overheid die in dat geval handhavend 
optreedt. Het handhavingsbeleid tussen ge-
meenten is sterk verschillend. Van een actief 
handhavingsbeleid is sprake als bouwloca-
ties worden bezocht en geregeld delen van 
het grondgebied van de gemeente worden 
gecontroleerd. Door gebrek aan mankracht 
gebeurt dit in de regel niet structureel. Bij een 
passief handhavingsbeleid wordt pas gebruik 
gemaakt van de handhavingsbevoegdheid 
indien een melding binnenkomt van (ver-
meende) illegale (bouw)activiteiten.

Beginselplicht tot handhaving
Indien een gemeente een handhavingsverzoek 
ontvangt van een derde die klaagt over ille-
gaal bouwen of illegaal gebruik van bijvoor-
beeld een opstal, is de gemeente in beginsel 
verplicht handhavend op te treden. Deze zoge-
naamde ‘beginselplicht tot handhaving’ vloeit 
voort uit een grote stroom uitspraken van de 
Raad van State (RvS). De gemeente moet in 
dat geval actie ondernemen. In de jurispru-
dentie zijn echter ook twee uitzonderingen 
geformuleerd.

De eerste uitzondering betreft het concreet 
zicht op legalisatie. Dit is bijvoorbeeld aan de 
orde als de overtreder een vergunning heeft 
aangevraagd, die strekt tot legalisering van de 
niet-vergunde activiteiten. Deze vergunning 
moet dan wel op het eerste gezicht vergun-
baar zijn. Door het aanvragen van een vergun-
ning lost u het probleem dan op.

De tweede uitzondering is aan de orde als 
handhavend optreden zodanig onevenredig is 
tot de daarmee te dienen belangen, dat van 
optreden in die concrete situatie moet worden 
afgezien. Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn 
bij incidentele overtredingen en overtredingen 
van geringe aard en ernst.

Handhavingsmiddelen
In de Algemene wet bestuursrecht (Awb) 
zijn de verschillende handhavingsmiddelen 
beschreven. De bekendste is wellicht de last 
onder dwangsom. Daarbij worden vanaf een 
in het dwangsombesluit genoemde datum 
dwangsommen verbeurd. De last onder 
dwangsom dient om een illegale situatie 
ongedaan te maken of om herhaling hiervan 
te voorkomen. Daarnaast kan bestuursdwang 
worden toegepast. Bij bestuursdwang gaat 
de overheid, na de overtreder eerst in de 
gelegenheid te hebben gesteld de overtre-
ding ongedaan te maken, zelf over tot het 
ongedaan maken van de overtreding. Dit kan 
bijvoorbeeld door op kosten van de overtreder 
een sloopbedrijf opdracht te geven tot het 
slopen van een illegaal gerealiseerde opstal.

Minder bekend is de bestuurlijke boete. Dit 
handhavingsmiddel wordt in het ruimtelijk 
bestuursrecht slechts zelden toegepast.

Legaliseren
Soms kan een illegale situatie worden gele-
galiseerd, bijvoorbeeld door het (alsnog) ver-
lenen van een vergunning. Ook bij handelen 
in strijd met het geldende bestemmingsplan 
kan, met medewerking van de gemeente, een 
passend bestemmingsplan worden opgesteld. 
Een gemeente zal echter steeds het algemeen 
belang afwegen tegen het specifieke belang 
van de overtreder. Tot het algemeen belang 
worden niet alleen de belangen van derde-
belanghebbenden, zoals buren en omwo-
nenden, gerekend, maar ook bijvoorbeeld het 
belang van -bijvoorbeeld- het behoud van 
landschappelijke kwaliteit, het belang van 
een gezond milieu en het voorkomen van 
precedentwerking (wat bij de overtreder mag, 
moet in de toekomst ook bij anderen worden 
toegestaan).

Handhaving, wat nu?
Indien u wordt geconfronteerd met een 
vooraankondiging tot handhaving of een 
handhavingsbesluit, is het heel belangrijk na 
te gaan of het bevoegd gezag wel gronden 
heeft om tot handhaving over te gaan. Strijdig 
gebruik van opstallen kan bijvoorbeeld door 
overgangsrecht in een bestemmingsplan 
gelegaliseerd zijn. Hoe dan ook, het spreek-
woord ‘voorkomen is beter dan genezen’ geldt 
vaak ook voor handhavingstrajecten. Wij zijn u 
graag van dienst bij een advies, het aanvragen 
van vergunningen of het planologisch regelen 
van het door u gewenste gebruik van uw 
gronden en opstallen.

Paul Soogelee

De afgelopen jaren zijn er op het gebied van 
ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur 
en water tal van wetten en regels gemaakt 
waar u als ondernemer bijna dagelijks tegen-
aan loopt. Dit ‘omgevingsrecht’ bestaat nu uit 
meer dan 60 wetten, 100 Amvb’s en hon-
derden ministeriële regelingen. De overheid 
is voornemens deze wirwar aan wetten en 
regels te vereenvoudigen, moderniseren, ver-
soberen en samen te voegen tot één nieuwe 
Omgevingswet. Een eenvoudiger en beter 
samenhangend omgevingsrecht moet zorgen 
voor snellere en betere besluitvorming bij 
ruimtelijke projecten.

Deze uitgangspunten zullen ondernemers als 
muziek in de oren klinken en sluiten uitste-
kend aan bij de visie van ons kantoor om 
plannen sneller door procedures te loodsen. 
Door flink te investeren in de voorbereiding 
van plannen kan de kwaliteit van projecten 
fors verbeteren en kan, ook niet onbelangrijk, 
veel tijd en geld in de uitwerking en realisatie 
van ruimtelijke plannen worden bespaard, zo 
is de gedachte.
We voorzien echter, dat de praktijk ook in dit 
geval anders zal zijn dan de theorie! Ook van 
de Wabo hebben we recent geleerd dat veran-
deringsprocessen bij de overheid (veel) trager 
en moeizamer verlopen dan ons in beginsel 
wordt voorgehouden.

Stimuleren in plaats van vertragen
Doel van de nieuwe Omgevingswet is om een-
voudiger en beter aan gebiedsontwikkeling te 

werken. Complexe regels en procedures leiden 
op dit moment tot te lange doorlooptijden 
en te hoge onderzoekskosten voor ruimtelijke 
plannen. Dit staat een actieve en doelmatige 
aanpak van ruimtelijke projecten in de weg.

Vier thema’s staan binnen de nieuwe Omge-
vingswet centraal:
•	 snellere en betere besluitvorming;
•	 samenvoegen van plannen, procedures 

en toetsingskaders;
•	 ruimte maken voor meer bestuurlijke 

afwegingsruimte;
•	 doelmatigere omvang van onderzoeks-

verplichtingen.
Op het moment dat de eerste fase van de 
Omgevingswet in werking treedt worden be-
staande wetten zo veel mogelijk ingetrokken 
en zou sprake moeten zijn van één overzichte-
lijkere nieuwe wet.

Gelijk speelveld
De bestaande Europese wet- en regelgeving 
neemt de Omgevingswet als uitgangspunt 
en er wordt aangesloten bij Europese doelen. 
Deze nieuwe wet moet voorkomen dat Neder-
landse wetgeving leidt tot meer beperkende 
maatregelen dan Europees is bepaald. Hierbij 
kan o.a. gedacht worden aan de Natura-2000 
gebieden die in Nederland op dit moment nog 
met strengere eisen te maken hebben dan 
door de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn 
worden opgelegd. Een aantal regels in het 
natuurbeschermingsbeleid wordt hierdoor 
naar verwachting versoepeld.

Planning, voorbereiding en invoering
De voorbereiding van de Omgevingswet heeft 
inmiddels al (hoe verrassend) een half jaar 
vertraging opgelopen. Een voorstel voor de 
nieuwe Omgevingswet wordt in het voorjaar 
van 2013 ingediend bij de Tweede Kamer. Als 
alles volgens planning verloopt zal de nieuwe 
Wet in 2014 in werking treden. Het ministerie 
van Infrastructuur en Milieu neemt de coördi-
natie voor haar rekening.

Veranderen om te veranderen?
Op het moment dat u dit leest zult u denken: 
Waar heb ik dit alles meer gehoord?
Minder regels, moderniseren, versobering, 
eenvoudiger en minder kosten! De zoveelste 
nieuwe wettelijke regeling die van alles en 
nog wat belooft. Als dat allemaal nu ook maar 
waarheid wordt. Feit is dat nieuwe wetgeving 
veelal leidt tot vertraging in procedures en 
uitvoering van projecten. Ook in de praktijk 
ervaren onze adviseurs dat dit vaak op een 
aantal punten vast zit: kennis, kunde, wil, 
inzet en kwaliteit van de mensen die de regels 
moeten hanteren. Als ondernemers capabele 
beleidsmedewerkers aan tafel ontmoeten die 
hen met inhoudelijke kennis van bestaande 
wet- en regelgeving op een adequate en ef-
fectieve wijze kunnen en willen ondersteunen 
en adviseren, dan hebben we wellicht geen 
nieuwe Omgevingswet nodig.

Hub Steins & Sjoerd van de Venne

Sinds oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) pas van kracht en alweer staat er een 

nieuwe zeer ingrijpende hervorming van het omgevingsrecht voor de deur. Dit keer gaat het om een 

fundamentele herziening van het omgevingsrecht met als uitgangspunt : ‘eenvoudiger en beter’.

Een nieuwe omgevingswet
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U VERLAAT DE BEBOUWDE KOM

en 83% vrijstelling over de goingconcern-
waarde boven €1.000.000,-. Deze vrijstelling 
is zodanig hoog dat er in de praktijk geen 
beletsel meer is om de overnamesom op 
een niveau vast te stellen welke het voor de 
overnemer mogelijk maakt om het bedrijf 
voort te zetten; zeker als er al een aantal jaren 
in maatschap of firma verband vermogen is 
opgebouwd. Sterker nog: in de praktijk blijkt 
dat de regeling zodanig ruim is dat deze 
niet volledig (kan) worden benut omdat de 
ouders ná de overname voldoende vermogen 
of inkomen dienen te behouden om van een 
welverdiende oude dag te kunnen genieten. 
Ook speelt het belang van de overige 
kinderen; de ouders willen een in redelijkheid 
bepaalde overnamesom, zodanig dat dit niet 
tot problemen in de familiesfeer leidt.

In de praktijk betekent het dat er veel energie 
gestoken dient te worden in het ‘op een lijn’ 
krijgen van alle partijen welke betrokken 
zijn bij de opvolging. Dat begint al vroeg bij 
de keuze van de opvolger om in het bedrijf 
werkzaam te worden en het opstellen van een 
maatschap of firma. Verder is het wenselijk 
om ook ruim voor het moment van overname 
eens een doorrekening op te stellen van 
wat kan en wat mag en in familieverband 
de verwachtingen te managen. De rol 
van de adviseur wordt zo meer een van 
procesbegeleider, die goed weet waar de 
grenzen liggen.

Jo Aelmans

Iedere ondernemer loopt er een keer 

tegen aan: bedrijfsopvolging. Veel 

bedrijven worden door ouders tegen 

een aanzienlijk lagere prijs dan de vrije 

verkeerswaarde overgedragen. Zeker in 

de landbouw, waarbij dit al generaties 

lang door het lage rendement is 

ingegeven. Eenvoudig gezegd wordt er 

dus een deel van de overnamesom aan 

de opvolger geschonken. 

Om de overdracht van bedrijven via schenking 
of vererving eenvoudiger te maken, is daarom 
de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in het 
leven geroepen. Deze regeling geldt uitslui-
tend voor schenking- en erfbelasting! Voor de 
Inkomstenbelasting gelden andere regels!

De bedrijfsopvolgingsregeling kent drie 
vrijstellingen:
•	 een vrijstelling van erf- en 

schenkbelasting voor degenen die de 
onderneming krijgen en voortzetten;

•	 uitstel van betaling van erf- en 
schenkbelasting voor degenen die de 
onderneming krijgen en voortzetten;

•	 uitstel van betaling van erfbelasting als 
er meerdere erfgenamen zijn.

In ons fiscaallandje is niets-voor-niets, 
dus er gelden voorwaarden en regels. 

Om te beginnen moet het gaan om een 
‘materiële’ onderneming. Dat betekent echte 
ondernemingsactiviteiten en niet bijvoorbeeld 
alleen belegd vermogen. Gaat het om 
vererving? Dan moet in geval van overlijden 
de erflater ten minste één jaar eigenaar zijn 
geweest van het bedrijf. Bij een schenking 
bedraagt deze termijn vijf jaar. Ook voor de 
bedrijfsopvolger gelden er voorwaarden: deze 
moet de onderneming minimaal vijf jaar 
voortzetten, anders komt de Belastingdienst 
alsnog met de rekening: een herziene aanslag 
erf- of schenkbelasting met rente.

De Belastingdienst berekent het ‘voordeel’ 
bij de opvolging en hanteert daarvoor 
twee waarden: de eerste waarde is de 
‘goïngconcernwaarde’: dat is de waarde van 
de gehele onderneming, inclusief de waarde 
van quota, rechten en goodwill. Verder 
wordt de zogenaamde ‘liquidatiewaarde’ 
gehanteerd. Dit is de totale verwachte 
opbrengstwaarde van alle individuele 
bedrijfsmiddelen indien de onderneming zou 
worden geliquideerd. De waardering (taxatie) 
van deze waarden is daarom van groot belang, 
temeer nu er in familieverband daar over 
wordt gepraat en soms bij andere kinderen 
de verwachting is dat de hoogste waarde 
daadwerkelijk op tafel komt.

Welke vrijstellingen kan de bedrijfsovernemer 
krijgen? Vrij vertaald krijgt de bedrijfs-
overnemer 100% vrijstelling over de 
goingconcernwaarde tot € 1.000.000,- 

De fiscale bedrijfsopvolgingsregeling (BOR)

Gecombineerde opgave 2012
 De periode 1 april tot en met 15 mei is weer als vanouds de tijdspanne om de gecombi-

neerde opgave in te dienen. Een opgave welke de laatste jaren meer en meer aan belang 

toeneemt. De opgave betreft niet uitsluitend een invulling van de in gebruik zijnde perce-

len, maar vormt eveneens de basis voor de mestplaatsing, de verzilvering van toeslagrech-

ten, aanvraag van diverse subsidies en de aansprakelijkheid omtrent verrichtingen op de 

percelen. Omtrent de mogelijke consequenties voor nieuw beleid zullen we het nog maar 

niet hebben; dat blijft immers koffiedik kijken.

bij de gecombineerde opgave op te geven. 
Géén opgave van PAL- of PW-waarde betekent 
dat u voor de fosfaatgebruiksnorm dient te re-
kenen met de laagste norm (85 kg bij grasland 
en 65 kg bij bouwland). 
Houdt er eveneens rekening mee dat de 
hoogte van uw fosfaatgebruiksnorm mede 
bepalend is voor het al dan niet kunnen toe-
passen van boer-boertransporten!

Subsidies
Het invullen van de gecombineerde opgave 
is eveneens het moment om een aantal sub-
sidies aan te vragen, waaronder uitbetaling 
toeslagrechten, uitbetaling subsidie natuur- 
en landschapsbeheer, probleemgebiedver-
goeding, tegemoetkoming premie brede 
weersverzekering, compensatie schapen en 
geiten e.d.

Aansprakelijkheid
Degene die een perceel op 15 mei op zijn 
gecombineerde opgave heeft staan is daarbij 
ook de aansprakelijke voor alle verrichtin-
gen die op het perceel plaatsvinden. Mocht 
bij een controle door de AID geconstateerd 
worden dat bijvoorbeeld niet aan een van de 
randvoorwaarden voldaan wordt dan wordt 
gekeken bij wie het perceel “in gebruik” is 
(lees: bij wie het perceel op de gecombineerde 
opgave staat). Deze landbouwer wordt bij een 
overtreding gekort op zijn bedrijfstoeslag. Ook 
in het geval dat het perceel in gebruik is bij 
bijvoorbeeld een particulier!

Hulp bij invullen of controle
Omdat wij in de periode tot 15 mei grote 
aantallen aanvragen geheel verzorgen of con-
troleren kunnen we de dwarsverbanden snel 
doorzien, de foutkans minimaliseren en/of uw 
aanvragen optimaliseren. Dit doen we snel en 
efficiënt, desgewenst tegen een vaste prijs. De 
belangen zijn groot, dus schroom niet. 

Marita Kreuels

 Perceelsopgave
In de opgave dient u uitsluitend die percelen 
op te geven welke u op 15 mei in gebruik 
heeft. Met name in het verleden werd flexi-
beler omgegaan met het opgeven van al dan 
niet in gebruik zijnde percelen. Ervaring leert 
echter dat dit verleden tijd is. Met name door 
de grote toename van het digitaal indienen 
van de gecombineerde opgave, lijkt het voor 
de beoordeling door Dienst Regelingen (DR) 
makkelijker om dubbele perceelsopgaven te 
constateren. Zowel telefonisch contact door 
DR als schriftelijke waarschuwingen beho-
ren tot de mogelijkheden als afwijkingen 
worden geconstateerd. Zorg daarom tijdig 
voor duidelijkheid omtrent het al dan niet 
kunnen gebruiken van percelen. Probeer er als 
grondgebruiker ook zelf voor te waken dat de 
eigenaar zelf geen (meerjarige) subsidies op 
het betreffende perceel heeft aangevraagd 
en/of het gebruik van het perceel niet aan een 
andere landbouwer heeft toegezegd. Indien 
u in het verleden een telefonische dan wel 
schriftelijke waarschuwing heeft ontvangen 
zal bij een volgende foutieve opgave DR een 
korting op uw bedrijfstoeslag toepassen.

Mestplaatsing
De gecombineerde opgave vormt eveneens de 
basis voor de mestplaatsingsruimte. De totale 
opgegeven -én uiteraard door DR goedge-
keurde- oppervlakte landbouwgrond vormt 
de maximale hoeveelheid te plaatsen mest op 
uw bedrijf. De mogelijkheid bestaat echter om 
hier van af te wijken door gebruik te maken 
van de fosfaatdifferentiatie. Deze is afhanke-
lijk van de fosfaattoestand in de bodem en 
kan u tot 20 kilogram fosfaat per hectare aan 
extra plaatsingsruimte opleveren. Indien deel-
name aan fosfaatdifferentiatie gewenst is, is 
dit niet verplicht voor de gehele bedrijfsopper-
vlakte maar mag u deze voor enkele percelen 
toepassen. Wenst u fosfaatdifferentiatie toe 
te passen, dan bent u verplicht betreffende 
percelen te laten bemonsteren en analyseren. 
De analyseresultaten mogen op 15 mei van 
het betreffende jaar niet ouder zijn dan vier 
jaar. Blijkt uit de analyseresultaten dat de PAL-
waarde < 50 en/of de PW-waarde < 55 is dan 
betekent dit dat u voor betreffende percelen 
extra plaatsingsruimte kunt krijgen. U dient 
hiertoe wel de betreffende PAL- of PW-waarde 
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Bodemonderzoek
1 aspect uitgelicht: Analyses grondmonsters

Voor de uitvoering van een bodemonder-
zoek naar de (mogelijke) aanwezigheid 
van bodemverontreiniging bestaan strikte 
protocollen. U heeft een bodemonderzoek 
bijvoorbeeld nodig voor uw aanvraag bouw-
vergunning of bij aan- of afvoer van een partij 
grond. De werkwijze voor het bepalen van de 
milieu hygiënische kwaliteit van de bodem 
en de eventueel daaruit vrijkomende grond 
wordt beschreven in de Nederlandse Eenheid 
Norm (NEN) nummer 5740.

Om u een beeld te geven van de omvang van 
de protocollen volgt hierna een opsomming 
van de meest relevante normen, namelijk 
de AS 3000, de NVN 5725 en de BRL SIKB 
2000. Alle werkzaamheden dienen te worden 
uitgevoerd door voor deze normen erkende 
bedrijven. Voor het uitvoeren van het veldwerk 
geldt eveneens een erkenning verplichting op 
persoonsniveau.

Analyseren van grondmonsters
De AS3000 bevat de kwaliteitseisen voor 
laboratoria voor het milieu hygiënisch bodem-
onderzoek. AS3000 vormt één van de centrale 
instrumenten voor bodemonderzoek in het 
kader van het nieuwe Besluit Bodemkwaliteit 
van het Ministerie voor Volksgezondheid, 
Ruimtelijke Ordening en Milieu. De eisen voor 
het uitvoeren van analyses van bouwstoffen 
en grond voor partijkeuringen zijn al in 1999 
vastgelegd in het Accreditatieprogramma 
AP04. De afgelopen jaren hebben commer-
ciële laboratoria, samen met VROM, onder 
leiding van Alcontrol Laboratories, ook een 
kwaliteitsdocument ontwikkeld voor milieu 
hygiënisch bodemonderzoek. AS3000 be-
schrijft alle kwaliteitseisen vanaf het moment 

van monsteroverdracht aan het laboratorium 
tot en met de analyse in het laboratorium. De 
AS3000 zorgt niet alleen voor een aanscher-
ping van het gehele kwaliteitssysteem; de 
AS3000 schrijft ook een verplichte monster-
voorbehandeling voor, bestaande uit malen 
en homogeniseren. Dit malen en homogeni-
seren van de grond verlaagt de kans op grote 
spreiding van analyseresultaten aanzienlijk. 
Dankzij de monstervoorbehandeling zijn de 
resultaten nog betrouwbaarder, wordt de faal-
kans dus kleiner en is er uiteindelijk minder 
aanvullend onderzoek nodig.

Welke stoffen worden onderzocht? 
Voor ruim 100 stoffen zijn in het Besluit 
Bodemkwaliteit normen opgenomen.
Dit is een groslijst van stoffen die, vanuit 
milieu hygiënisch oogpunt, een risico met zich 
kunnen meebrengen. Bij de beoordeling van 
de kwaliteit van de bodem of van een partij 
grond of baggerspecie, moeten in principe 
alle stoffen aan de normen voldoen. Uit een 
onderzoek van TNO blijkt echter dat het voor 
de meeste stoffen onwaarschijnlijk is, dat 
deze daadwerkelijk in de bodem voorkomen 
in een concentratie boven de Achtergrond-
waarden. Het analyseren van grond- en 
baggerspeciemonsters op het totale stof-
fenpakket is een kostbare zaak. Om die reden 
staat het Besluit toe dat er op een ‘minimum’ 
stoffenpakket wordt geanalyseerd wanneer 
er geen aanwijzingen zijn dat er ook andere 
stoffen in de bodem aanwezig kunnen zijn. 
Zijn deze aanwijzingen er wel, dan moet het 
te onderzoeken pakket met deze andere (mo-
gelijk) aanwezige stoffen worden uitgebreid. 
Daarom is het bijvoorbeeld aan te raden om 
bij het ontgraven van grond uit een voorma-

lige boomgaard deze ook te analyseren op 
bestrijdingsmiddelen. Een handhaver kan 
namelijk op alle stoffen handhaven. 

Het stoffenpakket is vastgelegd in de 
volgende norm documenten:
•	 nBRL 9335 (partijen grond)
•	 NEN 5740 (landbodems)
•	 NVN 5720 (waterbodems)
•	 Richtlijn voor het opstellen van  

bodemkwaliteitskaarten

Het stoffenpakket volgens de NEN5740 zijn 
die stoffen die nodig zijn voor het onderzoe-
ken van bodem of grond ten behoeve van de 
vraag of die bodem of grond voldoet aan de 
achtergrondwaarden in situaties waarbij geen 
aanvullende specifieke verdenkingen bestaan. 

Dit standaardpakket bodem en grond 
bestaat uit:
•	 het droge stofgehalte;
•	 de bodemkenmerken: organische stof  

en lutum;
•	 de metalen: barium, cadmium, kobalt, 

koper, kwik, lood, molybdeen,  
nikkel en zink;

•	 de organische parameters: som-PCB’s, 
som-PAK’s en minerale olie.

Binnen ons bedrijf worden er jaarlijks duizen-
den grondmonsters genomen en geanaly-
seerd. De analyses worden voor Aelmans ECO 
BV uitgevoerd door Alcontrol Laboratories. 
Het interpreteren van de analyseresultaten 
en het geven van advies omtrent het gebruik 
in een rapport is vervolgens het sluitstuk van 
ons werk.

Silvie Pasmans

Schadefactoren
Veel voorkomende schadeaspecten zijn: 
aantasting privacy, verlies van uitzicht, 
verslechtering van de milieuomstandigheden 
(geur, geluid, trilling, verlies aan licht of teveel 
aan (kunst)licht, schaduwwerking). Sinds een 
aantal jaren wordt voor de bepaling van de 
schade de tabel hieronder gehanteerd.

Welke schade komt voor vergoeding in 
aanmerking?
Sinds de invoering van de Wet ruimtelijke 
ordening (Wro) in 2008 is in artikel 6.2 
Wro opgenomen dat binnen het ‘normale 
risico’ vallende schade voor rekening van 
de aanvrager dient te blijven. Dat is bij 
inkomensderving en bij waardedaling in ieder 
geval 2%. 

Daarnaast moet er nog aan een aantal andere 
voorwaarden voldaan zijn zoals:
1. de schade dient niet-voorzienbaar te zijn 

geweest ten tijde van de aankoop van uw 
onroerende zaak;

2. verder geldt de voorwaarde dat de 
schade niet of niet voldoende door 
aankoop, onteigening of anderszins  
reeds is vergoed.

De schade kan bijvoorbeeld al anderszins 
zijn vergoed, bijvoorbeeld in het geval 
dat in verband met de wijziging van een 
bestemmingsplan van u grond is aangekocht, 
in welke aankoop tevens een vergoeding voor 
planschade is opgenomen.
Basis bij de bepaling van de planschade 
is de vergelijking van de planologische 

regimes oud en nieuw. Daarbij geldt 
nadrukkelijk NIET de feitelijke situatie, doch 
de maximaal toegestane bebouwings- en 
gebruiksmogelijkheden die de regimes bieden. 
Vaak komt dit niet overeen, waardoor de 
feitelijke situatie dus niet van belang is!

Verjaring
Sinds 2005 is het wettelijk geregeld dat 
planschade verjaart. Dit wil zeggen dat 
u binnen vijf jaren na het onherroepelijk 
worden van een planologische maatregel een 
verzoek om planschade bij de gemeente moet 
worden ingediend. Na deze periode is verhaal 
van planschade niet meer mogelijk.

Guus Lardinois & Giel Pouls 

Al vaker schreven we op deze plek over planschade. Dit onderwerp blijft veel besproken en we krijgen 

er ook steeds vaker vragen over. Kern van het leerstuk is dat door wijziging van een bestemmingsplan 

schade kan ontstaan. Burgemeester en Wethouders zijn, op basis van artikel 6.1. Wet ruimtelijke 

ordening (Wro), gehouden om een belanghebbende de schade die ontstaat in de vorm van 

inkomensderving of waardevermindering van een onroerende zaak, te vergoeden. De schade die daarbij 

vergoed wordt is slechts die schade welke redelijkerwijs niet tot zijnen laste behoort te komen. Een 

tegemoetkoming in de schade wordt slechts op verzoek toegekend.

Planschade blijft een 
veel besproken onderwerp...

Classificatie 
van de schade

Hoogte van de schade Oorzaak

Lichte schade Enkele procenten schade van 

de verkeerswaarde

Een enkele beperkte schadefactor bijv. bij minder vrij uitzicht of bij niet al te nadrukkelijke aantasting van de 

privacy in de achtertuin, balkon of woning. De kans dat een redelijk denken en handelend koopgegadigde zijn 

koopbereidheid en zijn biedprijs laat beïnvloeden, is geringer dan in het geval dat het mis gaat om slechts een 

enkele beperkte schadefactor dan bij cumulatie van schadefactoren dan wel bij een ingrijpende schadefactor.

Middelmatige 

schade

Meer dan enkele procenten 

waardevermindering (4-6%)

Bij een dergelijke grotere negatieve invloed van een planologische mutatie, bijvoorbeeld door een samengaan 

van meerdere schadefactoren en door een ingrijpender gevolg van deze schadefactoren, zal de taxatie 

resulteren in een waardevermindering zoals hiernaast genoemd.

Ernstige schade Waardevermindering van 7 of 

8% en meer

Hiervan is sprake wanneer zich meerdere schadefactoren ingrijpend voordoen dan wel één factor in zeer 

ingrijpende mate. De toeneming bijvoorbeeld van de geluidsbelasting op een woning met 10dB(A), al dan niet 

na een ontheffing van de geluidwaarde, zal in de praktijk worden gewaardeerd als een ernstige schade.

Algemeen Een schadevergoeding van 10% of meer van de verkeerswaarde komt weinig voor.

Tabel: Schadefactoren
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De Kaderrichtlijn
Water als nieuwe maat?

De ontwikkeling van de Nederlandse landbouw wordt 

enerzijds beheersd door economische factoren en anderzijds 

door van buiten komende invloeden. Op de puur economische 

invloeden wil ik nu even niet ingaan. Wel op de vraag waaraan 

de primaire grondgebonden landbouw binnen Nederland zijn 

bestaansrecht ontleent.

De maatschappij legt de landbouw de 
plicht op om betaalbaar en veilig voedsel te 
produceren. Het negeren van deze “eis” heeft 
-tenminste op termijn- directe invloed op 
de economische situatie van de individuele 
bedrijven. Daarnaast worden zekerheidseisen 
gesteld aan het behoud van onze omgeving 
voor volgende generaties. Hierbij zij opge-
merkt dat het terugbrengen van zogenaamde 
“natuur” zijn doel volledig voorbij lijkt te 
streven. In deze tot zaligmakend verheven 
doelstelling wordt immers voorbij gegaan 

aan de natuurlijke evolutie van onze aardbol. 
En laten we toch helder zijn: een agrarisch 
landschap wordt door de burger minstens zo 
goed gewaardeerd als die gebieden die voor 
“natuur” moeten door gaan. Wat daar ook van 
zij, wél is het zo dat we onze voedingsbron-
nen -waarvan water er één is- ondanks de 
technische en economische ontwikkelingen 
goed dienen te beheren, zodat deze ook op de 
lange termijn hun functie als zodanig (veilig) 
kunnen blijven vervullen.

Nitraatrichtlijn
Een aangetoond belangrijk criterium voor de 
kwaliteit van ons grondwater is de hoeveel-
heid nitraat. Omdat de ontwikkeling van de 
hoogte van dit kengetal zorgen baart, zijn een 
tweetal Europese richtlijnen opgesteld die 
bekend staan als “Kaderrichtlijn Water” en de 
“Nitraatrichtlijn”. Deze Europese regelgeving 
is vertaald naar de Nederlandse situatie en 
vormgegeven in o.a. de actieprogramma’s 
Nitraatrichtlijn. We zijn inmiddels bij het 
vijfde actieprogramma aangekomen (2014-
2017). De brief van 28 september 2011 van de 
Staatssecretaris van EL&I aan de Tweede Ka-
mer, medeondertekend door de Staatssecre-
taris van Infrastructuur en Milieu is duidelijk 
richtinggevend.

Niet bewust
Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat 
de grondgebonden sectoren zich onvoldoende 
bewust zijn van de ernst van de situatie, met 
name daar waar het gaat om het onderwerp 
“stikstof in de bodem”. Deze indruk wordt 
bevestigd door de constatering dat er over 
dit onderwerp veel gesproken, veel onder-

zocht en (te) weinig mee wordt gedaan. Wél 
wordt vastgesteld dat voor de productie van 
grasland de ondergrens van de toe te passen 
(wettelijke) stikstofnormen bereikt is. Deze 
vaststelling vindt zijn grondslag in het feitelijk 
geconstateerde droge stof opbrengstniveau 
en in het eiwitgehalte van graskuilen. De vier 
achtereenvolgende actieprogramma’s hebben 
ertoe geleid dat de aanwendingsnormen 
steeds naar beneden zijn bijgesteld. Omdat 
de taakstelling van Europese regelgeving nog 
steeds niet is gehaald (waardoor mogelijk 
zelfs een volgend derogatieverzoek voor 
stikstof niet gehonoreerd zou kunnen worden) 
zouden bij voortzetting van het huidige beleid 
de normen weer verder omlaag moeten. 
In het vijfde actieprogramma 2014-2017 
wordt nu o.a. teruggegrepen naar een “oud” 
uitgangspunt van “verantwoorde mestafzet/
aanwending”, met handhaving van de aan-
wendingsnormen.

Dit betekent dat een substantieel deel van 
de mest buiten de landbouw zijn plaats 
moet gaan vinden om aldus ook de “nega-
tieve waarde” van mest om te buigen in een 
positieve waarde. In de praktijk blijft het nog 
steeds “lucratief” om zo veel mogelijk mest 
op de grond aan te wenden. De hoeveelheden 

aan te brengen mest op perceel niveau en het 
tijdstip waarop lijkt, soms door de (weers-) 
omstandigheden gedwongen, niet de hoogste 
aandacht te hebben. Op bedrijfsniveau klopt 
het dan wel doch “puntbelastingen” zijn 
evident. Het is niet uit te leggen dat bij een 
bepaalde hoeveelheid aan te wenden stikstof 
én de opbrengst en de kwaliteit van het 
gewas onder druk staat én er te veel stikstof 
richting bodemwater stroomt. Dit kan alleen 
zijn oorzaak vinden in onvoldoende benutting 
door het gewas. Immers alle nitraatstikstof 
die niet door het gewas wordt opgenomen is 
in beginsel mobiel in de bodem.
Zoals eerder vastgesteld is er al veel onder-
zoek gedaan waaruit gebleken is dat bepaalde 
maatregelen een beperking opleveren van 
de uitspoeling van stikstof naar diepere, niet 
voor de plant bereikbare, grondlagen. Er wordt 
echter (te) weinig mee gedaan.

Ondanks dat ik mij bewust ben van het feit 
dat de te nemen maatregelen pas  na 10 of 
15 jaar aantoonbaar effect sorteren op de 
kwaliteit van ons grondwater, hoop ik hiermee 
de primaire grondgebonden landbouw toch 
aan te moedigen om op innovatieve wijze de 
“handschoen op te pakken”. Dit ook om zo te 
voorkomen dat de overheid (weer) strengere 

maatregelen zal opleggen. Zie het ook als 
een kans! Een betere benutting door de plant 
betekent hogere opbrengst met dezelfde 
hoeveelheid toegediende stikstof.

Eerder dit jaar is in Zuid Limburg een project-
groep -die de naam “waardenetwerk” draagt- 
opgestart. Typerend is het “van onderop” 
organiseren, beproeven op haalbaarheid en 
het binnen een half jaar uitvoeren van maat-
regelen die effectief leiden tot een efficiëntere 
benutting van de toegediende nutriënten. 
In dit geval gaat het enkel om nitraat. In dit 
project staat de ondernemer centraal. Het 
opzetten van dit project, de samenstelling van 
de groep deelnemers en de werkwijze is op 
zich zelf al innovatief. Bij het slagen hiervan 
dient deze systematiek tevens als “pilot” voor 
andere projecten. Het project kwam tot stand 
op initiatief van de Agribusiness Vereniging 
Zuid Limburg en wordt ondersteund door de 
Provincie Limburg en gefaciliteerd door een 
aantal bedrijven, waaronder het onze. U hoort 
hier zeker meer van.

Jan Horsmans
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Breng uw plan in beeld
Technieken voor het ontwerpen van gebouwen hebben in de afgelopen jaren een aardige vlucht gemaakt. Waar je tien jaar 

geleden bijna uitsluitend schetsen en tekeningen zag in het platte vlak, zie je nu bij de ontwikkeling van gebouwen vrijwel 

standaard driedimensionale ontwerpen verschijnen. Of het nu gaat om een loods, stal, kantoor of tuincentrum, een 3D vorm 

laat direct zien waar het om gaat. Het gebruik van een maquette neemt daarom zienderogen af.

Een eerste eigen aanzet
In alle gevallen begint het in het hoofd van 
een ondernemer. Hij heeft meestal een pakket 
van wensen en een kladje papier en daaruit 
vormt zich na verloop van tijd een eigen beeld.

In gedachten kun je er al doorheen lopen en 
krijgt alles gaandeweg een plaats. Voor velen 
is het echter lastig om het plan goed op pa-
pier te krijgen. Hulp van een architect of een 
bouwkundige die dit wel onder de knie heeft 
is dan nodig. Zo’n hulp, of noem het een spar-
ringpartner, is trouwens sowieso belangrijk 
om af en toe je eigen ideeën over boord te zet-
ten en een frisse kijk te krijgen op het geheel. 
Pas daarna kom je tot een goed plan waarbij 
diverse opties met voor- en nadelen de revue 
zijn gepasseerd.

Ontwerp op het scherm
Als volgende stap is het de kunst om de 
gevormde gedachte op papier te krijgen. Je zal 
namelijk moeten zorgen voor een verdere uit-
werking om je plan daadwerkelijk te realise-
ren. Een bijna onmisbaar hulpmiddel daarbij 
is een 3D tekenprogramma. Er wordt steeds 
vaker gebruik gemaakt van deze technieken 
aangezien de aanschafkosten ervan behoorlijk 
zijn gedaald. Bij de meeste ontwerpbureaus 
is dit een standaard onderdeel geworden van 
het ontwerpproces. De ondernemer heeft 
direct een beeld van het plan, maar dat geldt 

ook voor de ontwerper zelf en de overige 
partijen die ermee te maken krijgen. Eén 3D 
beeld zegt meer dan een groot vel vol met 
plattegronden en aanzichten.

Aanvraag provincie en gemeente
Het plan heeft nu vorm gekregen en is aardig 
uitontwikkeld, maar vervolgens dienen we 
ermee naar gemeente en/of provincie te stap-
pen, meestal is dit de welstandscommissie. 
De laatste tijd beginnen we bijna standaard 
met het overleggen van het 3D-plan, waarin 
het ontwerp ingepland is in de luchtfoto. 
Daarbij trekken we ook eenvoudig de gebouw-
tjes in de omgeving op, evenals de aanwezige 
bomen, struiken en hagen. Deze zogenaamde 
modelstudie is het hulpmiddel om een en an-
der gedragen te krijgen bij de vergunningver-
leners. Samen met de streetview, waar steeds 
meer gemeentes mee werken, krijg je een 
goed beeld van de huidige plek en de nieuwe 
gewenste ontwikkeling.

Draagkracht in omgeving
Iets waar we ook niet meer omheen kunnen is 
de omgeving. We moeten zorgen dat het plan 
geaccepteerd wordt in de buurt. Het moet 
erbij passen en de buurtbewoners moeten het 
kunnen accepteren. Sinds de nieuwe Omge-
vingswet zijn alle aanvragen via internet te 
bekijken, inclusief alle ingediende onderzoe-
ken, tekeningen en beelden. Door duidelijke 

beelden van de ontwikkeling te laten zien ben 
je duidelijk, eerlijk en open naar je omgeving. 
Daarmee creëer je draagkracht en worden ook 
controversiële plannen beter realiseerbaar.

Enthousiasme bij iedereen
Iedereen enthousiast, geen verrassingen en 
helderheid. Dat is het doel dat meestal wordt 
bereikt. Als dit niet lukt is de kans groot dat 
het plan later sneuvelt . Daarom is het beter 
om bij aanvang een wijziging door te voeren 
dan verderop in de planfase. Dat levert bespa-
ring op in zowel tijd als geld!

De bouwkundigen bij Aelmans
Bij Aelmans maken we uitgebreid gebruik 
van deze nieuwste digitale technieken, vooral 
voor het opstellen van modelstudies, voor de 
aanvragen bij welstand en bij het ontwerp en 
de bouwbegeleiding van loodsen, kantoren, 
stallen en woningen. Daarvoor nodigen wij 
onze klanten uit op ons kantoor en maken 
het ontwerp samen op een groot scherm. De 
opgedane ervaringen met de 3D presentaties 
zijn uiterst positief.

Heeft u plannen?
Maak gerust een vrijblijvende afspraak!

Hans Verdonschot & René Sleutel

In tegenstelling tot de ons omliggende landen 
liggen er in Nederland maar mondjesmaat 
boerendaken vol met zonnepanelen. Ter 
vergelijking: eind 2010 was in Duitsland 
ruim 12.00 hectare welke goed is voor 17.200 
Megawatpiek(MWp) aan collectoren te vin-
den. In Vlaanderen 623 hectare (889 MWp). 
Dit in schril contrast met Nederland waar 
slechts 62 hectare ofwel 88MWp ligt. Dat alles 
is geheel toe te schrijven aan het beleid van de 
betreffende overheden. In de ons omringende 
landen is er sprake (geweest) van een stimu-
lerend beleid, in Nederland is daar nauwelijks 
sprake van geweest.

Terugverdientijd onder de 10 jaar
De komende jaren zal het gebruik van zon-
nepanelen nog sterk toe gaan nemen. Door 
toepassing van nieuwere technieken zal 
het rendement (de energieopbrengst per 
vierkante meter) sterk toenemen en komt de 
terugverdientijd onder de 10 jaar te liggen. 
Verder blijven marktpartijen investeren in 
installaties. Deze huren dakruimte en leveren 
in combinatie daarmee energie terug aan de 
verhuurder. Dit tegen een ‘kale’ prijs waardoor 
transportkosten en energiebelasting bespaard 
wordt. Al met al een redelijk rendement van 
een dak wat verder weinig anders brengt dan 
bescherming tegen weersinvloeden.

Subsidies worden daarom gaandeweg over-
bodig. Momenteel zijn er wel nog een aantal 
fiscaal gerelateerde bijdragen bij aanschaf van 
een installatie mogelijk: energie-investerings-
aftrek, versnelde afschrijving en eventueel 
kleinschaligheidsaftrek. Het rendement 
daarvan is echter sterk afhankelijk van de 
individuele situatie.

Op dit moment zijn zonnepanelen interessant 
voor akkerbouwers en melkveehouders. Voor 
de intensieve veehouders is het minder inte-
ressant omdat zij al belastingkorting krijgen 
vanwege het grootverbruik. Hierdoor hoeft er 
minder voor elektriciteit betaald te worden 
waardoor er evident minder bespaard wordt 
en het rendement op de investering afneemt.

Nieuwbouw
Bij nieuwbouw is het aan te bevelen rekening 
te houden met aanbrengen van panelen. 
Standaard wordt er gerekend met een 
constructie welke voorziet in het dragen van 
de eigen constructie, vermeerderd met een 
opslag voor natuurlijke verschijnselen zoals 
wind en sneeuw. Aanbrengen van zonnepane-
len levert extra gewicht (12-15 kg/m2), dus is 
vaak een iets zwaardere constructie nodig of 
wenselijk. Tijdens de bouw zijn dat relatief ge-
ringe meerkosten. Het zelfde geldt vaak met 

betrekking tot dakhelling en/of situering voor 
optimalisatie van het rendement. Wanneer de 
dakhelling en/of situering niet optimaal zijn 
kan dat een opbrengstverschil van zeker 15% 
opleveren.

Vervanging asbestdaken door zonnepanelen
Wanneer u overweegt om uw asbestdaken te 
saneren kan het een interessante optie zijn 
om in combinatie daarmee zonnepanelen aan 
te brengen. Op 1 februari 2012 heeft staats-
secretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) 
bekend gemaakt dat de overheid de vervan-
ging van asbestdaken in combinatie met de 
aanleg van zonnepanelen wil stimuleren. De 
stimulering geschiedt door een combinatie 
van de milieu- (het saneren van de asbestda-
ken) en de energie-investeringsaftrek. Nu is 
het alleen mogelijk om bij een dergelijke ver-
vanging gebruik te maken van één van deze 
regelingen. Tevens wordt bezien of daarbij ook 
de zonnepanelen versneld kunnen worden 
afgeschreven. Uiterlijk begin 2013 moeten 
deze nieuwe regelingen dan ingaan.

Guus Lardinois

Zonne-energie: stralende toekomst?

10 11

Zonne-energie blijft, ondanks dat de subsidies in Nederland vrijwel geheel zijn afgebouwd, volop in de 

belangstelling staan. Er zijn daar meerdere redenen voor aan te geven: zonnepanelen worden zowel goedkoper 

als efficiënter, de energieprijs blijft stijgen en er is toenemende aandacht voor duurzaam ondernemen.
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De afgelopen acht jaar zijn voor de maatschap Scholte 
uit Helden gemiddeld in sneltreinvaart verlopen. Soms 
was er sprake van een stoptrein met vele haltes, de 
andere keer ging het met de snelheid van een TGV.

Zittend aan de keukentafel in de nieuwe bedrijfswo-
ning zijn Magriet en Jan Scholte trots op hetgeen ze de 
afgelopen jaren hebben gepresteerd. Van een regulier 
varkensbedrijf is de onderneming op een nieuwe locatie 
omgevormd tot een boomkwekerij die zich toelegt op 
de teelt van bloeiende vaste tuinplanten.

Ondanks de soms onzekere tijden hebben ze zich door 
hun vasthoudendheid, de sterke familieband en het 
ondernemersbloed van hun twee zoons een prachtige 
nieuwe stek verworven aan de Dekeshorst in Helden. 
Hun zoons Jasper en Stef staan inmiddels aan het roer 
van de onderneming; de voormalige bedrijfswoning 
aan de Siberië te Maasbree is gesloopt en daarmee is 
de laatste tastbare herinnering aan dit gebied voor hen 
geschiedenis.

Even terug in de tijd: In 2004 startte de familie Scholten 
bij het toenmalige varkensbedrijf aan de Siberië te 
Maasbree op initiatief van de zonen Stef en Jasper 
met het kweken van tuinplanten. Na een aanvankelijk 
ligging buiten het glastuinbouwconcentratiegebied 
Siberië kwam na een situering ín het plangebied met in-
pasbaarheid toch het besluit om ‘vrijwillig’ te verplaat-
sen. Dit om de bouw van grootschalige tuinbouwbedrij-
ven mogelijk te maken. Vanaf 2007 is de familie daarom 
samen met de gemeente en de projectontwikkelaar op 
zoek gegaan naar een geschikte nieuwe locatie. Dit was 

een lastig en stroperig traject. Dankzij de vasthoudend-
heid van de familie Scholte en de bereidwilligheid van 
de gemeente werd er toch tijdig een geschikte locatie 
gevonden.

“Achteraf gezien is de omslag in denken en hande-
len gekomen toen de locatie Siberië definitief werd 
verkocht aan de projectontwikkelaar. De zoektocht naar 
een geschikte plek -waar we onze ambities waar kon-
den maken- was een hele kluif”, aldus Jan. „In dat tra-
ject is intensief samengewerkt met de gemeente, pro-
jectontwikkelaar en John Steenbakkers van de Aelmans 
Adviesgroep. Op deze ene plek moest dan alles samen 
vallen: het realiseren van de juiste bestemming en de 
benodigde vergunningen, aankoop tegen marktconfor-
me waarde, een efficiënte en doelmatige inrichting van 
het perceel en een plan dat zowel financierbaar is als 
voldoende perspectief biedt voor de volgende generatie. 
Voor al deze disciplines was het zeer waardevol dat we 
de juiste sparringpartners hebben gevonden onder één 
dak. En dat was bij Aelmans”, besluit Jan Scholte.

Omschakeling van bedrijfstak, uitbreiden, bedrijfs-
overdracht én verplaatsen binnen acht jaar vergt forse 
inspanningen en het nodige ondernemerslef. Jan, 
Magriet, Stef en Jasper hadden vooraf niet kunnen be-
vroeden dat ze hun droom op in vogelvlucht slechts 
5 kilometer konden realiseren. Ze zien de toekomst voor 
hun bedrijf op de huidige plek zonnig in. „Bedenk wel, 
net zoals bij de spoorwegen, kan het spoorboekje altijd 
weer wijzigen”, besluit Jasper.

John Steenbakkers

Jan Scholte: 
“Investeren met het oog 
 op de volgende generatie”


