Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

Geachte

Stichting AAB <info@stichtingaab.nl>
donderdag 21 april 2016 15:13
RE: Burensestraat 2
Benodigde gegevens bedrijfsplan.pdf

,

De S/A/A/B beschikt niet over aanvraagformulieren, ook niet voor het vergroten/wijzigen agrarisch bouwvlak. Het is
ons wel bekend dat de gemeente Buren over formulieren beschikt.
Verder verstrekt de S/A/A/B aan gemeente wel eens bijgevoegd document met informatie over waar een
bedrijfsplan aan wordt getoetst/dient te voldoen. Afhankelijk van het precieze voornemen en/of het een bestaand
bedrijf betreft, dienen de verschillende onderdelen meer/minder uitgewerkt te worden.
Aannemende u hiermede voldoende geïnformeerd te hebben verblijf ik,
Met vriendelijke groet,
Adviseur agrarische bouwplannen

Stichting Advisering Agrarische Bouwplannen
Postbus 1149
6501 BC Nijmegen
Tel: 024 - 360 87 43
Fax: 024 – 360 87 51
info@stichtingaab.nl
www.stichtingaab.nl
******************************************************************************
De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze
informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Openbaarmaking, vermenigvuldiging,
verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan, behoudens voorafgaande
schriftelijke toestemming van Stichting Advisering Agrarische Bouwplannen (S/A/A/B). S/A/A/B staat niet in voor de
juiste en volledige overbrenging van c.q. de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.
Uitsluitend het door de bevoegde persoon of het bevoegde bestuursorgaan getekende papieren document is
bindend.

Van:
@buren.nl]
Verzonden: donderdag 21 april 2016 9:04
1

Aan: Info@stichtingaab.nl
Onderwerp: RE: Burensestraat 2
Geachte

,

Dank voor uw heldere en positieve reactie.
Zou u nog zo vriendelijk willen zijn mij het juiste aanvraagformulier te mailen. Ik beschik slechts over het
aanvraagformulier voor het vergroten/wijzigen agrarisch bouwvlak. Ik betwijfel of dat het juiste formulier is voor het
onderhavige geval.
Bedankt en met vriendelijke groet,

Van: Stichting AAB [mailto:info@stichtingaab.nl]
Verzonden: woensdag 20 april 2016 10:30
Aan:
Onderwerp: RE: Burensestraat 2
Geachte

,

De S/A/A/B adviseert ook inzake agrarisch verwante aangelegenheden. In geval ook voor de gemeente duidelijk is
dat het bij mestverwerking gaat om agrarisch verwante bedrijvigheid, kan de S/A/A/B u daarbij adviseren. De
S/A/A/B beschikt over de benodigde kennis om te adviseren inzake de volwaardigheid van mestverwerking.
Voor de advisering verkrijgt de S/A/A/B gaarne de informatie die door het bedrijf aan uw gemeente is/wordt
verstrekt. Deze informatie zal getoetst worden. Aangezien de S/A/A/B al eens een bedrijfsbezoek heeft gepleegd, is
dit waarschijnlijk niet wederom benodigd. Zo nodig zal wel contact worden opgenomen voor verdere informatie.
De kosten voor een landbouwkundig advies bedragen overeenkomstig de overeenkomst met uw gemeente
exclusief BTW (tot juni 2016). Voor adviesaanvragen ingediend na 1-6-2016 wordt het bedrag
ex BTW.
Aannemende u hiermede voldoende geïnformeerd te hebben verblijf ik,
Met vriendelijke groet,
Secretaris/penningmeester

Stichting Advisering Agrarische Bouwplannen
Postbus 1149
6501 BC Nijmegen
Tel: 024 - 360 87 43
Fax: 024 – 360 87 51
info@stichtingaab.nl
www.stichtingaab.nl
******************************************************************************
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De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze
informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Openbaarmaking, vermenigvuldiging,
verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan, behoudens voorafgaande
schriftelijke toestemming van Stichting Advisering Agrarische Bouwplannen (S/A/A/B). S/A/A/B staat niet in voor de
juiste en volledige overbrenging van c.q. de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.
Uitsluitend het door de bevoegde persoon of het bevoegde bestuursorgaan getekende papieren document is
bindend.

Van:
@buren.nl]
Verzonden: woensdag 20 april 2016 8:36
Aan: Info@stichtingaab.nl
CC:
Onderwerp: Burensestraat 2
Geachte heer, mevrouw,
Op dit moment bekijkt de gemeente Buren de mogelijkheden om al dan niet mee te werken aan de vestiging van
een mestverwerkingsbedrijf. Als gemeente hebben wij deskundigheid in huis om te beoordelen of er sprake is van
een reeel en volwaardig agrarisch verwant bedrijf. Heeft uw stichting die kennis en deskundigheid wel in huis? In dat
geval wil ik namelijk graag via de gebruikelijke weg een advies aan u vragen. Als u die niet heeft, kunt u mij dan een
naam geven van een bedrijf of instelling die die deskundigheid wel in huis heeft?
Bednakt en met vriendelijke groet,
******************************************************************************
Elke e-mail die de gemeente Buren ontvangt wordt vertrouwelijk behandeld. Het is echter niet helemaal uit te
sluiten dat een e-mail door derden ingezien wordt. De gemeente Buren kan in geen enkel geval hiervoor
aansprakelijk worden gesteld. Informatie over de gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op het e-mailverkeer
van en met de gemeente Buren vindt u op onze website. De gemeente Buren zet zich in voor een schonere wereld
en een leefbaar klimaat. Wij vragen u dan ook aan het milieu te denken, voordat u besluit deze e-mail te printen.
*****************************************************************************
******************************************************************************
Elke e-mail die de gemeente Buren ontvangt wordt vertrouwelijk behandeld. Het is echter niet helemaal uit te
sluiten dat een e-mail door derden ingezien wordt. De gemeente Buren kan in geen enkel geval hiervoor
aansprakelijk worden gesteld. Informatie over de gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op het e-mailverkeer
van en met de gemeente Buren vindt u op onze website. De gemeente Buren zet zich in voor een schonere wereld
en een leefbaar klimaat. Wij vragen u dan ook aan het milieu te denken, voordat u besluit deze e-mail te printen.
*****************************************************************************
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