
 

Staccato uiteenzetting van de Brûsplakbijeenkomst op 26 april jl. In Friens. 
 
Hieronder volgt puntsgewijs wat aan de orde is gekomen, waar vragen over zijn gesteld en opvallende 
zaken die in de dialogen genoemd werden. Onderaan staan de punten waarover aanwezigen een 
oproep hebben gedaan.  

Dit document is m.n. bedoeld voor de mensen die fysiek of online aanwezig waren, zodat de 
context duidelijk is. 

 Voor de invoering van natuurinclusieve landbouw is grondpositie nodig. Grond vormt de sleutel. 

 Margriet Goris:  gemiddeld wordt 29% van het land in Nederland verpacht, in Friesland ligt dat 
% nog hoger, wel rond de 40%.  

 Pacht is knelpunt. Nieuwe pachtwet kan uitkomst bieden. Er zijn wel pacht constructies waarin 
afspraken te maken zijn.  

 Om tot langjarige NIL pachtcondities te komen moet de tijd genomen worden om hierover te 
spreken en dit te laten ontwikkelen. Bijvoorbeeld: bij Ecolana heeft dit wel 3 jaar geduurd.  

 Jetze Genee van provincie Fryslân werkt aan nieuw GLB. Pacht is daarin niet een issue. Terwijl 
40% van de grond in Friesland is verpacht, dit wordt ingebracht als aandachtspunt.  

 Nieuwe GLB wordt prestatiebeleid. Er komen eco-regelingen en ANLb-beleid gaat voor flora en 
fauna, klimaat en water.  

 Henk de Vries is directeur van It Fryske Gea.:  

o Hij stelt de volgende term voor:  landbouwinclusieve natuur i.p.v. natuurinclusieve 
landbouw.  

o Grasland verworven voor weidevogels, hoogwater, extensief bemesten.  

o Maatwerk over de kosten voor de pacht.  

o Kortlopende pacht contracten, langlopende relatie.  

o Eerste recht van koop bij pachter.  

o Nieuwe sturing afspraken per kortlopend contract.  

o Pachtwet 1937 is te weinig op natuur gericht. Meer op landbouw. Dus aanpassing 
instrument.  

o Veel soorten zijn kwijtgeraakt. Nieuwe pachtwet nodig.  



 

 Economisch rendement is vaak voor de korte termijn leidend. 

 Zware voorwaarden komen in het GLB. Premie zal niet meer worden. Inkomstenkant vergroten.  

 Puntensysteem voor pachters om het land dan opnieuw te mogen pachten.  

 Natuur van 50 jaar terug willen is een utopie volgens de landbouw.  

 Bedrijven laten passen binnen Planetproof. Ook pacht daarin laten passen.  

 Pachtwetgeving is afgestemd op de gangbare landbouwpraktijk. Beperking Glyfosfaat is 
beperking daarin. Duurzaamheid eisen verwerken in de pachtcontracten zou meer ruimte 
kunnen krijgen.  

 Landbouwgrond inbrengen voor zonnepanelen ligt gevoelig. In kader van natuurinclusieve 
landbouw.  

 Wat kunnen particulieren doen? Kwantumlandbouw. Juridische moeras.  

 Bij initiatief Land van ons kunnen particulieren investeren in natuurinclusieve landbouw. 

 Natuurinclusieve pacht. Provincie komt op de markt om zonder al te veel visie al die grond op te 
komen. Laat de grond die wordt opgekocht uitgegeven worden voor de natuurinclusieve pacht.  

 Voorbeeld bij Stichting Aardpeer: Huren 10 ha van provincie Friesland. Op een natuurlijke 
manier toch tot een hoge productie komen. Pacht contract voor 30 jaar. Stel je mag iets 
veranderen. VERTROUWEN is de crux. Grond is emotie.  

 Akkerbouw; regeneratieve Akkerbouw, 100 ha. Kosten voor verduurzaming zijn € 35000 per ha. 
Tijd nodig om terug te verdienen. Langdurige pacht contracten. Er is nu al wel veel mogelijk! Als 
pachter wel afhankelijk van goodwill.  

 1% procent rendement nodig. Investeerder ASR alles in de erfpacht. Huur loskoppelen van het 
verdienmodel en ecologisch opbrengen vermogen. Wil niet gedwongen worden tot erfpacht 
constructie.  

 Pachtprijsstijging op basis van consumentenprijsstijging. Erfpacht is geen goede constructie 
voor natuurinclusieve landbouw. 

 Boer moet goede boterham kunnen verdienen. Daarvoor moet de regulier pacht overeind 
blijven. Zit weinig tot geen sturing op, dat is knelpunt.  

 Pachtboer is afhankelijk, daarom blij dat hij grond kon kopen. Gras! Melk! Koop die grond dan 
heb je zelf de macht.  



 

 Kees van der Bos: wetgeving is heel lastig en verandert niet. Weinig inzicht in het verdienmodel 
van de boer. CO2 vastleggen. Per ha een ton CO2  vastleggen.  

Oproep van de aanwezigen: 

 Let wel dat de ruimte van de verpachter afhangt van hoeveel ruimte die heeft in het 
vastgestelde statuten/beleid, en natuurlijk ook waaraan de pachtopbrengst besteed moet 
worden. Dit zal altijd het uitgangspunt zijn.  

 De verpachter heeft wel een minimum rendement nodig.  

 Vergeet niet om ook te rekenen met melkproductie! 

 Belangrijk: Versnippering oplossen. Oproep om te komen tot een heldere lijn. 

 Duidelijk wordt dat de provinsje Fryslân hierin zou moeten faciliteren en meer aan kennisdeling 
zou moeten doen. Oproep van aanwezigen: Maak keuzes om met pacht NIL te stimuleren! 

 Friese grondbank: Meer sturing vanuit de overheid.  

 Verpachter heeft sturing nodig en pachter heeft vertrouwen nodig. Dus: Nieuwe pacht 
constructie nodig. 

 Nu: Momentum herziening pachtwet. Pakken! 

 Aanwezige Jeanet van der Woude doet oproep om beleidsbrief voor nieuwe Pachtwet te 
onderschrijven. 

 Let op: de wereld is niet te verbeteren in 1 generatie. Dit gaat tijd kosten. 

 

 

 

 

 

  


