Vandaag is het zo, morgen is het anders!
Denk je het geregeld te hebben, haalt
de regelgeving je weer in...

Hoe sta jij er voor??

Check het nu!!
Smart APK - Onderhoud en reparatie
voor je vergunning
Voor een zekere bedrijfsvoering
Klopt het aantal dieren dat je houdt met de aantallen die vergund zijn? Of ben je gaan
opstallen in plaats van beweiden en wordt het tijd om dat te legaliseren? Loop niet het
risico bij cross-compliance gekort te worden op subsidies of toeslagrechten.

Voor behoud van milieurecht
Is het vergund aantal dieren voor milieu lager dan voor natuur? Je loopt dan het risico
dat een deel van de natuurtoestemming wordt ingetrokken omdat ze voor milieu niet
vergund zijn. Houd je ontwikkelingsruimte vast!

Voor het geval je vooruit wilt
Weet je hoe lang het tegenwoordig duurt voordat je vergunning hebt? Met een uitgebreide
procedure, een wijziging van een bestemmingsplan, mogelijke bezwaarprocedures die
daarop volgen: je bent zo een jaar of meer verder.

Voor als je wilt bouwen
Een vergunning voor milieu of bouw wordt alleen afgegeven als er toestemming is voor
natuur. Samenhang in vergunningen voor bouw, milieu en Wet Natuurbescherming is een
must. Voorkom een mismatch.

Voor de juiste financiering
Je wilt investeren? Je plan financieren? Of het bedrijf klaarmaken om te verkopen? Moet er
getaxeerd of verzekerd worden? Zorg dat de papieren in orde zijn. Kopers, makelaars en
banken vragen erom en willen zekerheid.

Voorkom gezeur over handhaving en dwangsommen
Zijn er zaken veranderd? Houd je inmiddels andere of meer dieren? Heb je gekozen voor
een andere emissiearme vloer? Is een dieseltank verplaatst? Als de papieren in orde zijn hoef
je je geen zorgen te maken over een milieucontrole.

Eén of meer vinkjes?
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Heb je de vergunningen
niet in orde? Vergunningen
vergen onderhoud.
Vraag de specialist met
kennis van zaken. Neem
meteen contact met ons op!

ing. Karin Kooijman

”Ik ben goed thuis in de wirwar van regels in
de rundveehouderij en help je graag
je doel te bereiken”
0522-291635

www.hoeve-advies.nl

Henk Hof

kooijman@hoeve-advies.nl

ing. Wim Hoeve

”Het bedenken van oplossingen voor
ingewikkelde plannen in de veehouderij,
daar krijg ik energie van!”

”Als ik een ondernemende veehouder kan
helpen zijn droom te verwezenlijken
is mijn dag goed!”

hof@hoeve-advies.nl

info@hoeve-advies.nl

www.hoeve-advies.nl

