
 
 
 

 

 

Fiscale afrekening van een VAB 
 
De komende jaren stoppen veel agrariërs. Veel locaties komen leeg te 
staan. Er is veel Vrijkomende Agrarische Bebouwing. We willen de 
leefbaarheid en kwaliteit van het landelijk gebied behouden en 
versterken. Daarom werken we in beide regio’s met regelingen om met 
het verwijderen van leegstaande schuren nieuwe ontwikkelingen 
mogelijk te maken. 
 
Ondernemers moeten zelf echter afwegen of de beslissing om het bedrijf 
te stoppen financieel haalbaar is. De huidige fiscale afrekening vormt 
daarbij vaak een rem en vertraagt de fysieke transitie in het landelijk 
gebied van de regio’s Amersfoort en FoodValley. 
 
Wij nodigen u uit om tijdens deze middag uit de eerste hand kennis te 
nemen van de ervaringen in de praktijk. Verschillende voormalig agrariërs 
vertellen u graag over hun dilemma’s. Dit gebeurt op locaties waar de 
uitkomsten zichtbaar zijn in de omgeving. 
 

Programma 
 
12.00 Ontvangst   Lunch  in World Food Center te Ede 
12.30 Opening   Bestuurlijk Voorwoord  

13.00 Excursie  Blik achter de financiële deur  
Ervaringen van twee ondernemers 
Locaties bezoeken 

17.00 Borrel   World Food Center  Ede 
 
In verband met de organisatie vernemen wij graag of u komt.  
 
Hartelijke groet, 
 
Interregionale stuurgroep VAB 
Samenwerkende regio's Amersfoort en FoodValley 

Datum  
M aa nda g 24 se ptem ber  

Tijd  
12.0 0 uur tot  17.30 uur  

Wie  
L ede n Tweed e Kam er, GS en 
PS Gelde rland  e n Utrecht ,  
wethoud ers Reg io ’s 
Ame rsfoort  en Food Va lley   

Startlocatie   
World  Foo d Center  Ed e  
Nieuwe K aze rnelaa n 2,  6711 J C 
Ed e 

Meer informatie  
De locat ie is  ui tstek end 
be reikb aa r,  dez e l igt  naa st  het  
sta tion Ed e-Wa geninge n. Op  
het  P& R terrein is  vo ldoen de 
p ark eerge legenhe id . 
  
Niet  a l le nav ig at ie sys te men  
weten d e lo ca t ies nog te 
vind en. Gebruik  d aa rom 
Goog le M ap s of  nav ig eer  op 
Ako est icum  Ed e. 
 
Aanmelden 
Aanm eld en en me er info k unt 
u  ontva ngen via :  
se cre tariaa t@o- ge n.nl  of  
033 277 63 9 0  
 
 
 




