Beste ondernemer in de Kempen,
In gemeente Eersel en Oirschot is een burgerinitiatief gestart met de werktitel ‘‘Natuurlijk Boeren bij
de Kleine Beerze’. In een notendop houdt dit in dat burgers, boeren en bedrijfsleven investeren in
gronden rondom de Kleine Beerze gelegen tussen Vessem en Middelbeers. De gronden worden
verpacht en op een duurzame manier bewerkt.
Deze gronden (zo’n 50 hectare) zitten nu nog in de grondportefeuille van Provincie Noord-Brabant en
worden beschikbaar gesteld met als voorwaarde dat er maatschappelijke doelstellingen aan
gekoppeld zijn. Die doelstelling is oa dat deze gronden duurzaam worden bewerkt waardoor bodem
en waterkwaliteit verbetert en biodiversiteit toeneemt. De gronden worden in een op te richten
coöperatie aangekocht. Leden van de coöperatie investeren en hebben daarmee een aandeel in de
coöperatie. Zij bepalen de duurzame voorwaarden waaronder de gronden verpacht worden en
nemen zo verantwoordelijkheid in de ontwikkeling van hun leefomgeving en verbeteren de relatie
boer en burger. Het gebied krijgt daarmee een eigen entiteit en stimuleert tot lokale duurzame
samenwerkingsverbanden. Daarnaast wordt rendement op de investering verkregen door uitkering
van het dividend (uit pachtopbrengsten) en verwachte waardestijging van de gronden. Meer
achtergrondinformatie verkrijgt u in de bijlage van deze brief waarin het businessmodel verder
beschreven staa of in het volgende filmpje ; https://www.youtube.com/watch?v=CsukZkc8dZc
Momenteel wordt het concept uitgewerkt tot een businessplan. In diverse werkgroepen met
betrokken boeren en burgers uit de regio wordt hieraan gewerkt. De werkgroepen houden zich bezig
met het bepalen van de duurzame voorwaarden, het financiele product, de organisatie en
communicatie. Inmiddels is er een voorlopige visie geformuleerd die verder gaat dan alleen het
verpachten van de gronden aan duurzame boeren. Het voorlopige visie statement is:
Het Beekdal van de Kleine Beerze geeft jou energie in het samen leven, werken, boeren, leren en
recreëren waarbij duurzaamheid, streekgebonden en leefbaarheid kernwaarden zijn
Naast de bereidheid van private investeerders worden ook de mogelijkheden onderzocht of
bedrijven bereid zijn om hierin te investeren en daarmee invulling geven aan hun MVO
doelstellingen.
Om die bereidheid te toetsen is de organisatie op zoek naar een 10-tal bedrijven uit de regio die
MVO hoog in het vaandel hebben. We willen in gesprek komen om, ten behoeve van de uitwerking
van het businessplan, een gevoel te krijgen bij de investeringsbereidheid van het bedrijfsleven. Wilt u
daar een uurtje voor vrijmaken? We stellen dat zeer op prijs.
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