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Agrop l an  on twe rp  en  ad v i e s  is onderdeel van Rentmeesterskantoor Noordanus en Partners B.V. 

 

Programma mini-symposium ‘Herontwikkeling agrarische bedrijfslocatie’ 

vrijdag 24 november 2017 

 
 
12.45 uur  Inloop  

 

13:00 uur Opening door ing. Pieter Noordanus, directeur van Noordanus & Partners 

 

13.05 uur  ‘Nieuw beleid functieverandering regio De Vallei’ door ir. Lara de Graaf, 

adviseur omgevingsrecht en landschapsarchitect bij Noordanus & Partners 

Wat zijn de (on)mogelijkheden vanuit het ‘nieuwe’ functieveranderingsbeleid 

binnen regio De Vallei? Welke aanknopingspunten zijn er om een zo optimaal 

mogelijke ontwikkeling op uw kavel te realiseren?   

 

13.30 uur  ‘Door de bril van de initiatiefnemer’ door Gert-Jan Bloemendal 

Gert-Jan is eigenaar van landgoed De Wolfskamer, een voormalig melkveebedrijf 

dat is omgevormd naar een landgoed met 5 bouwkavels. Het traject van landgoed 

De Wolfskamer is meer dan 10 jaar geleden gestart. Waar staat Gert-Jan nu en 

hoe kijkt hij terug op de afgelopen jaren?  

 

14.00 uur  Rondgang landgoed (denk aan stevige schoenen of laarzen!) 

 

14.45 uur  Koffie en thee 

 

15.00 uur  ‘Wat zijn de financiële gevolgen van mijn keuze?’ door ing. Erwin Zark, 

adviseur landelijk vastgoed bij Noordanus & Partners 

Welke overwegingen en financiële aspecten komen kijken bij staking van een 

(agrarische) onderneming en een eventuele herontwikkeling van de 

bedrijfslocatie? Is verkoop van de bedrijfslocatie een optie, of is het verstandiger 

om te kiezen voor een functieverandering naar wonen en/of werken? Welke voor-  

en nadelen kleven er aan de verschillende opties en waar dient u rekening mee te 

houden bij het bepalen van uw keuze?  

 

15:30 uur Pitch door mr. dr. Guido Enthoven, directeur van het Instituut 

Maatschappelijke Innovatie 

Het combineren van verschillende functies zoals bosbouw en landbouw biedt 

perspectief voor initiatiefnemers.  

 

15.40 uur  ‘Natuurschoonwet en estate planning’ door mr. Cindy Karnebeek, senior 

specialist belastingadvies bij Accon avm  

Staking van het bedrijf en omvorming daarvan tot een Natuurschoonwet landgoed 

brengt de nodige fiscale gevolgen met zich mee. Van belang is dat het vermogen 

zoveel mogelijk in stand blijft en uiteindelijk op de gewenste wijze vererft. Cindy 

Karnebeek bespreekt de fiscale en juridische mogelijkheden om dit op de juiste 

wijze vorm te geven. 

 

16.10 uur  Afronding en conclusies en aansluitend een hapje en een drankje 

 

 

Adresgegevens locatie mini-symposium: 

Landgoed De Wolfskamer, boerderij De Oude Vaarst, Bloemendaallaan 110, 3771 HW  Barneveld 


