E-desk AgrimacoAgriAdvies (E-desk AAA)
Voor al uw beleids- en praktijkvragen ruimtelijke ordening en duurzaamheid in het
landelijk gebied snel het antwoord.
De agrarische sector levert in veel gemeenten een grote bijdrage aan de locale economie. De bedrijven zijn
gezichtsbepalend voor grote delen van de ruimte in de gemeente. Deze bedrijven produceren veelal voor een
internationale markt. Bedrijven zijn voortdurend in een veranderingsproces dat invloed heeft op mens,
ruimte en omgeving. Dit heeft zijn weerslag op ruimtelijke visies, bestemmingsplannen, bouwaanvragen etc.

Doel van E-desk AgrimacoAgriAdvies
Voor overheden en anderen biedt E-desk AAA snel ondersteuning op kleine en grotere vragen, visie en
strategieontwikkeling op het terrein van ruimtelijke ordening, duurzaamheid, water en energie.
Voorbeeld:
Het optreden als agrarisch deskundige bij verzoeken tot bestemmingswijziging van bedrijfs- naar burgerwoning, van
agrarische bedrijfsgebouwen naar een vervolgfunctie, het vestigen van (inpandige) bedrijfswoningen, het afwijken van de
bouwregels voor bedrijfsgebouwen. We kunnen hierbij optreden in opdracht van de gemeente als het gaat om een
wijzigingsbevoegdheid van het College van B&W maar ook in opdracht van de belanghebbende verzoeker.
Waarom E-desk AgrimacoAgriAdvies?

Maatwerk in aansluiting op uw behoefte;

Gedegen kennis en visie die u verder helpen;

Efficiënte werkwijze door goede afstemming met wat u zelf doet;

Scherpe tarief stelling.
Hoe werkt E-desk AgrimacoAgriAdvies ?
Indien u besluit mee te doen dan krijgt u een vast contactpersoon bij Agrimaco. Deze contactpersoon zorgt dat de vragen
die u stelt binnen de door u gewenste tijd worden behandeld. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van de ervaringen
binnen het Agrimaco team
Kernexpertises van Agrimaco in
relatie tot sector, landelijk gebied
en overheid en maatschappij.

Cees Moerman van Agrimaco

Cees Moerman
Specialisaties: Duurzame
ontwikkeling, sanering en
herstructurering,

“E-desk AAA is hét antwoord voor
overheden met steeds meer
proces verantwoordelijken. E-desk
AAA maakt het mogelijk bij te
blijven met een steeds diverser en
dynamischer geworden agrisector
en buitengebied.”

Kijk voor meer op
www.agrimaco.nl of neem contact
op met ons:
Rottedijk 10a
2751 DJ Moerkapelle
T +31 795 933 882
E info@agrimaco.nl

E-desk AgrimacoAgriAdvies en Agrimaco producten
E-desk AAA is gebaseerd op de brede ervaring die Agrimaco heeft opgedaan, o.a. met projecten in de ruimtelijke
ordening en duurzaamheid in land- en tuinbouw:

Projectleiding en directievoering herstructurering en verduurzaming glastuinbouw;

Advisering en uitvoering van Ruimte voor Ruimte waaronder inventarisatie, waardering, opstellen van
exploitatieoverzichten en coördineren vermarkting;

Verkenning en planvorming nieuwe glastuinbouwbestemming;

Uitvoeren van inventarisaties en haalbaarheidstudies duurzame warmte voorziening met onder andere aardwarmte,
restwarmte, biomassa, windenergie, PV, warmtekracht;

Duurzame gietwatervoorziening;

Het opstellen van sectorvisies;

Bedrijfs- en organisatieadvies van agrifood bedrijven;

Idem managementservices als interim-, crisis- en projectmanagement;

iPad applicatie voor het optimalisering van beheer agrifood bedrijven en beheerders van de buitenruimte, controle
instanties etc.

Kenmerken
Op maat voor kleine en grotere vragen.
Kennis met visie en een mening.

E-desk AAA door een gespecialiseerd en
zeer ervaren team.
Efficiënt en effectief.

Voordelen
Sluit aan bij uw actuele behoefte. Daarmee flexibel.
Onderken tijdig de veranderingen van de bedrijven voor uw (ruimtelijk)
beleid en regelgeving.
Inbreng van deskundigheid en het delen van ervaringen elders in de
sector.
Kostenbeheersing.

Over Agrimaco
Coöperatie Agrimaco U.A. vervult diverse advies- en managementrollen binnen bedrijven en
organisaties in en rond het agri-food complex. Wij verbeteren strategie, organisatie, marktpositie en
rendement en adviseren/realiseren duurzaamheid met name op het gebied van ruimtelijke ordening,
energie- en waterbenutting. En zijn gepassioneerd ondernemer.

