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1
1.1

INLEIDING
Voorgeschiedenis
De agrarische ondernemers Michael Borsten, Jorrit Jonkers, Hein Klaasen, Jan Roefs en
Jan Docters van Leeuwen hebben allen dezelfde visie op landbouw. Drie van de
ondernemers werken Biologisch. Ze menen dat de kwaliteit van landbouwgrond op peil
moet blijven of zelfs moet verbeteren. Biodiversiteit is belangrijk in hun bedrijfsvoering.
Zij menen dat deze randvoorwaarden op langere termijn voor een economisch gezonde
bedrijfsvoering zorgen.
Hun plan is om de vrijgekomen landbouwgronden van de ‘Robuuste Ecologische
Verbindingszone Kleine Beerze’ aan te kopen. Mensen uit de streek verwerven
gezamenlijk de gronden. Deze worden ondergebracht in een coöperatie. Vervolgens gaan
de boeren deze percelen beheren op een manier die afwijkt van de gangbare praktijk.
Hun missie is: Een beter milieu, duurzaam bodembeheer, mooier landschap,
biodiversiteit bevorderen en een beter contact tussen boer en burger. Dit moet een
duurzaam model worden op het gebied van ecologie en economie.
Het is de bedoeling het project te koppelen aan andere ontwikkelingen die ook
in het gebied van de Kleine Beerze spelen. De belangrijkste ontwikkelingen zijn
beekherstel door Waterschap de Dommel en de gebiedsontwikkeling Kleine
Beerze door de gemeente Eersel.
In het verleden zijn meerdere onderzoeken gedaan naar de mogelijkheid van
‘natuurboeren in de kleine beerze’. In eerste instantie was er een samenwerking
met de ASN in gedachte. Het idee was toen dat de rente in streekproducten zou
worden uitbetaald. Dit bleek echter logistiek moeilijk haalbaar en een rendement
van rond de 5% was niet haalbaar in de bedrijfsvoering.
De provincie Noord Brabant ondersteunt het initiatief van de boeren en heeft in
afstemming met de boeren eind mei 2015 aan ZLTO de opdracht verstrekt
om een business model te ontwikkelen. Dit business model moet duidelijk richting geven
aan de wijze waarop het initiatief gerealiseerd kan worden en inzicht geven in de
praktische en economische haalbaarheid.

1.2

Status van dit plan
Een belangrijk vertrekpunt van het idee is dat het plan uiteindelijk financieel zelfstandig
kan draaien. De overtuiging bij de initiatiefnemers is dat daarmee de continuïteit het
beste geborgd kan worden. Dit plan is een uitwerking van het ‘business model’ dat
hieraan ten grondslag kan liggen.
In een business model komen de ‘bouwstenen’ van een business plan aan de orde en
wordt in grote lijnen aangegeven hoe deze vorm gegeven moeten worden. Hieronder zijn
deze bouwstenen in hun onderlinge relatie geïllustreerd.
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Op basis van het business model wordt besloten of het idee levensvatbaar is. Als die
vraag positief wordt beantwoord, volgt een volgende fase. Vanuit het business model
wordt dan stapsgewijs toegewerkt naar een business plan. Een business plan is feitelijk
een nadere uitwerking, onderbouwing en concretisering van de ideeën uit het business
model.
1.3

Werkwijze
Voor de uitwerking van dit business model zijn een aantal sessies belegd met de Beerze
Boeren en Maartje de Deugd van de Provincie Noord Brabant.
Hierbij is gebruik gemaakt van de uitgangspunten van ‘Canvas business modelling’ en
‘Value proposition Design’.
Verder is de praktische uitvoerbaarheid en financiële haalbaarheid van het business
model aan een aantal eerste toetsen onderworpen.
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2
2.1

DE BOEREN, DE GRONDEN EN HET IDEE
De boeren
Het initiatief komt van vijf boeren met hun bedrijf in het gebied tussen Vessem en De
Beerzen:
•

Michael Borsten

•

Jorrit Jonkers

•

Hein Klaasen

•

Jan Roefs

•

Jan Docters van Leeuwen

Hun huidige bedrijfsvoering is op duurzame principes is geschoeid. Een aantal past
biologische productie toe. Zij willen het gebruik van de gronden inpassen in hun huidige
bedrijfsvoering. Daarnaast willen ze met dit plan een hechtere relatie met de omgeving
bewerkstelligen.
In de bijlage is een persoonlijk profiel van hen opgenomen met hun persoonlijke
motivatie om dit initiatief op te pakken.

2.2

De gronden
De hierna opgenomen kaart schetst de kern van het gebied waar de gronden in gelegen
zijn. Het betreft percelen met agrarische bestemming nabij de beek ‘De kleine Beerze’.
De concentratie van de gronden bevindt zich rond de buurtschappen Donk en Meerven.
Dat neemt niet weg dat ook percelen die wat verder weg liggen als zogenaamde
‘satellietgronden’ in het plan ingepast kunnen worden als dat het plan sterker maakt.
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Deze gronden liggen in een gebied waar ook gronden met bestemming natuur en
beekherstel liggen.
Belangrijk uitgangspunt voor het plan is om de ontwikkeling en het gebruik van de
agrarische gronden in goede samenhang te laten plaatsvinden met de nabijgelegen
natuurgronden en de gronden t.b.v. beekherstel. Het is geen uitgangspunt, maar wel een
optie om deze gronden integraal onderdeel te laten uitmaken van het plan als dat het
plan sterker maakt.
Om het plan voor alle betrokkenen interessant te maken, dient de totale oppervlakte van
de agrarische gronden naar schatting minimaal 50 – 60 ha te bedragen, waardoor elk
deelnemend bedrijf ongeveer 10 ha tot zijn beschikking heeft. Dit hoeft niet in één keer,
maar kan ook in een (concreet) groeimodel gerealiseerd worden.
De gronden waarover in dit plan gesproken wordt, zijn in hoofdzaak (maar niet
uitsluitend) de gronden in dit gebied met agrarische bestemming die in eigendom zijn
van de Provincie Noord-Brabant en op dit moment zijn ondergebracht in de
grondportefeuille van het Huis van de Brabantse Kempen. De gronden zijn destijds door
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de Provincie verworven in het kader van de plannen voor een ‘Robuuste Ecologische
Verbindingszone’. Met de doorgevoerde bezuinigingen op ‘Robuuste Ecologische
Verbindingszones, wil de provincie de gronden bij de Kleine Beerze inzetten voor
projecten die private investeerders koppelen aan maatschappelijke doelen. Binnen dit
kader wil de provincie de gronden verkopen tegen een marktconforme prijs.
2.3

Het idee in een notendop
Het idee van de initiatief nemende boeren is om op de betreffende gronden duurzaam
agrarisch grondbeheer toe te passen met een goede inpassing in het totale gebied ‘De
Kleine Beerze’ en de daarin gelegen natuur- en watergronden. Duurzaam agrarisch
grondbeheer wordt nader uitgewerkt en vastgelegd in een ‘Goed Boeren Praktijk’
waaraan de boeren zich dienen te committeren
De boeren willen de gronden niet zelf kopen, maar pachten van private
investeerders/burgers met belang in het gebied. De investeerders verenigen zich in een
coöperatie, die de grond verpacht aan de boeren via een langjarige overeenkomst. De
coöperatie stelt feitelijk vast aan welke criteria het grondgebruik dient te voldoen. Dit
doet zij in nauwe afstemming met de boeren. Het opgebrachte pachtgeld wordt gebruikt
voor dividenduitkering aan de investeerders en voor het runnen van de coöperatie en het
beheren van de grondaandelen. Naast dividend, zit het financiële rendement voor de
investeerders vooral in de waardestijging van de gronden. Naast het financiële belang is
de zeggenschap over het grondgebruik en de daarmee beoogde kwaliteitsverbetering van
het leefgebied een belangrijke drijfveer voor de investeerders.
Een mix dus van financiële en sociaal-maatschappelijke belangen.
Het belang van de boeren is dat zij het gebruik van de gronden goed kunnen inpassen in
hun bedrijfsvoering die bij hen allen al op duurzame principes is geschoeid. Daarnaast
willen ze met dit plan een hechtere relatie met de omgeving bewerkstelligen.

2.4

Beoogd vervolg
De vijf boeren hebben, samen met provincie, middels dit plan een business model
ontwikkeld voor de coöperatie van investeerders. Het is de bedoeling om hier een groep
burgers (potentiële investeerders) zodanig mee te enthousiasmeren, dat zij het initiatief
overnemen voor de ontwikkeling van de coöperatie en het bijbehorende business plan en
dit vervolgens tot uitvoer brengen. Onderdeel hiervan is een zakelijke
pachtovereenkomst voor de gronden met de boeren onder de voorwaarden zoals
vastgelegd in de (nog nader uit te werken) ‘Goed Boeren praktijk’.
De boeren zullen maximale medewerking verlenen bij de realisatie van het vervolg.
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3

WAARDEPROPOSITIE
Om te bepalen of de boeren een onderscheidend product kunnen bieden voor een
bepaalde groep ‘klanten’ is een waarde propositie tabel opgesteld.
In de navolgende tabel is een nadere omschrijving opgenomen van wat de boeren
kunnen bieden (product), voor wie dit met name interessant kan zijn (klant), wat de
waarde van het product voor deze klant is en met welk alternatief er geconcurreerd moet
worden.
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Waardepropositie Natuurlijk boeren bij de Kleine Beerze
Product

Klant

Klantwaarde

Alternatief

Duurzaam kleinschalig

Particulier met spaargeld die

Functioneel:

•

agrarisch grondbeheer met

dit voor langere tijd (minimaal

•

natuurwaarden o.b.v. lange

3 - 5 jaar) kan missen en die

termijn verplichtingen voor

een directe betrokkenheid

grondgebruikers.

heeft met het gebied:

geldbelegging (gemiddeld

Dit als onderdeel van een

1. Wonend in of dichtbij het

5% waardestijging per jaar

totaalplan gebiedsontwikkeling

gebied ‘De Kleine Beerze’

de Kleine Beerze

(Middelbeers, Oostelbeers

agrarisch grondbeheer zijn
vastgelegd in “Goed
Boeren Praktijk”

Zekere waardevaste

Ontzorgend:

Oirschot

•

Eindhoven-Tilburg-Den
Bosch

met Brabants Landschap

4. Een warme relatie met het

en Waterschap) inclusief

gebied door herkomst,

borgingsmethodiek)

familie of anderszins.

•

Aandeel geeft mede
zeggenschap over
gebiedsontwikkeling

•

Steun lokale economie
(1,2)

•

2. Lange termijn

Gezonde en aantrekkelijke
leefomgeving (1,2)

3. Wonend in de driehoek

Duurzaam Beleggen (en

commitment boeren

Een groot deel van de

zonder bijdrage aan

zichtbaar en geloofwaardig

doelgroep bevindt zich in de

maken (bv. door eigen

leeftijd 50+/ 55+ (hypotheek

Extra voordeel:

investering zonder

afbetaald)

•

graaicultuur)

3. Door uit te gaan van een

Recreatiemogelijkheid in
eigen omgeving (1)

belangenverstrengeling)
•

Waardestijging onroerend

stabiel economisch model

goed door

en niet afhankelijk te zijn

kwaliteitsverbetering

1,2 – 1,4 % (zonder
voorwaarde)

o

‘groenbeleggen’ tot

Eersel of gemeente

werken (ook afstemmen

voorwaarden)
o

(Fiscale voordeel
1,9%2)

1,4 – 1,9 %
(beperkende

1

2. Wonend in de gemeente

(richtlijnen nader uit te

o

over afgelopen 40 jaar)
•

of Vessem)
1. Criteria duurzaam

2/6/15)3:

Financieel rendement (±
0,5%)

•

Spaarrekening (per

2,1 – 2,35 (termijn
deposito)

•

Belegging

•

Groenbelegging
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Product

Klant

Klantwaarde

van subsidies is de

Alternatief

leefomgeving (1)

continuïteit beter

•

Relatiegeschenken

gegarandeerd.

•

Events

Het leveren van groene en

•

Boerderijbeleving

blauwe diensten kan

(deelnemende boeren

onderdeel vormen van het

bieden mogelijkheid om

economische model.

deel te nemen aan een
boerderij activiteit.

1.

Fiscaal voordeel groenbeleggen is niet zonder meer van toepassing. Hiervoor dient nog onderzocht te worden in hoeverre dit product kan
voldoen aan de hiervoor geldende voorwaarden. De daarmee samenhangende kosten bepalen vervolgens of het per saldo financieel
interessant is. Deze klantwaarde is hier tussen haakjes gezet, omdat de kans aanzienlijk geacht wordt dat dit niet (uit) kan.

2.

Voor 'groene' spaartegoeden of beleggingen tot €56.928 per belastingplichtige (voor stellen is dit het dubbele, oftewel €113.856) geldt in
2015 een fiscaal voordeel tot 1,9%. Dit bestaat uit 2 delen:
•1,2% vermogensrendementsheffing;
•0,7% heffingskorting.
De zogenoemde 'vrijstelling groene beleggingen' geldt naast het normale heffingvrij vermogen van €21.330 (2015) of €42.660 voor stellen.
Door de huidige, zeer lage spaarrentes is fiscaal voordelig groen sparen extra interessant.
In tegenstelling tot eerdere plannen blijft de heffingskorting de komende jaren op die 0,7%. Het vrijgestelde vermogen voor groen sparen en
beleggen telt wel mee bij het berekenen van de vermogenstoets voor zorg- en huurtoeslag en het kindgebonden budget.
Bron: http://www.consumentenbond.nl/sparen/extra/duurzaam-sparen-en-belasting/

3.

Bron: http://www.actuelerentestanden.nl/sparen/hoogste-spaarrente.asp
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4

STAKEHOLDERANALYSE
In de hiernavolgende tabel is de analyse van stakeholders (belanghebbenden)
weergegeven. Per stakeholder is aangegeven wat hun potentiële belang is bij het plan.
Het belang van de stakeholders voor het plan zelf is drieledig:
1. Ze kunnen optreden als partner in business middels inbrengen van gronden (al
dan niet tijdelijk), leningen en/of subsidies (zie derde kolom in de tabel);
2. Ze kunnen, net als private investeerders (zie klantdefinitie in hoofdstuk 3),
investeren in het plan; Of en in welke vorm dat samen dient te gaan met een
lidmaatschap van de coöperatie (zie hoofdstuk 8) is in voorkomend geval een
punt van aandacht
3. Ze kunnen gemobiliseerd worden als ambassadeur voor het plan richting hun
eigen achterban (potentiële private investeerders). Dit kan mogelijk verder
geëffectueerd worden via een positie in de raad van toezicht.
Onderstaande analyse is gemaakt binnen de projectgroep als eerste verkenning. De
volgende stap is om met de individuele stakeholders deze analyse gezamenlijk te maken.

Datum

21 juli 2015
Onderwerp

Business Model ‘Natuurlijk boeren bij De
Kleine Beerze’
Blad 13 / 50

Stakeholder

belang

Potentiële invulling

Brabants Landschap

Bijdrage aan de doelstellingen:

partnership
•

Extensief beheer akkers

•

Vergroting gebied

•

Geen loonwerkers inhuren

•

Betere waterkwaliteit door

voor grondbeheer
Waterschap ‘De Dommel’

toepassing van minder
chemische
gewasbeschermingsmiddelen
en minder bemesting
•

Afgewaardeerde grond tot
waarde brengen door deze
(tegen afwaarderingsprijs )
op te nemen in het plan.

Gemeenten Eersel en Oirschot

Provincie Noord-Brabant

Bijdrage aan:

Investeren in natura door eigen

•

Economie

gronden in te brengen

•

Recreatie

•

Gezonde leefomgeving

•

Verbinden van

Ontwikkeltijd bieden door als

maatschappelijke doelen aan

provincie de betreffende

agrarisch grondgebruik

gronden geleidelijke te

Bijdrage aan realisatie

verkopen aan het ‘fonds’ en de

ambities bestuursakkoord:

rest tijdelijk zelf te verpachten

•

o

participatie van
burgers en

tegen dezelde pachtprijs

Opmerking
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Stakeholder

belang

Potentiële invulling

Opmerking

partnership
ondernemers;
o

vitale bodem

o

verduurzaming van
de landbouw;

o

living labs.

Banken:

Vanwege karakter interessant

•

Rabo Groene Woud Zuid

product voor:

•

Rabo Kempenland West

•

Gunstige opstartlening

•

ASN

•

subdidie

•

Triodos

MKB bedrijven uit de kleine

Profilering richting

regio via ‘Kempisch

klantdoelgroepen.

sponsoring

Met Tauw is hierover al
concreet contact geweest

ondernemersplatform’
Grote bedrijven uit de grote

•

Verdienen van credits bij de

regio met een sociale binding

omgeving als compensatie

in het gebied (bv. ASML) en/of

voor overlast (bv. Eindhoven

die

Airport)
•

Sociale binding met de
omgeving

Heidemij

vóórfinanciering.

Contact via Joos van Hees

investeringsmaatschappij

(commissaris)

Fagoed

Waarschijnlijk niet interessant

(investeringsmaatschappij in

vanwege bovenliggend belang

grond)

m.b.t. rendement

Maatschappij voor welstand

Waarschijnlijk niet interessant
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Stakeholder

belang

Potentiële invulling

Opmerking

partnership
(beheer landgoederen en

vanwege bovenliggend belang

gebouwen met

m.b.t. rendement

maatschappelijke relevantie)
Trudo (woningbouwcorporatie

Betrokkenheid van bewoners met

met woningen in directe

leefomgeving vergroten

omgeving)
IVN

Bijdrage aan natuurontwikkeling

Landgoed de Baest:

Versterken van elkaars posities

De Baest wil ontwikkelen

Past een andere vorm toe van

door samenwerking en

richting biologisch dynamische

duurzaam agrarisch

afstemming

productie.

Belang is mogelijk tegengesteld

Het is zaak om goed contact

vanwege concurrentie in de

met deze boeren te houden en

belangstelling voor de gronden,

constructief naar oplossingen te

mede als potentiële ruilgronden

zoeken waar mogelijk

in het kader van vernatting van

tegenstrijdige belangen

het gebied door Waterschap in

ontstaan.

het kader van beekherstel.

Een negatieve houding van

grondbeheer in hetzelfde
gebied. Positieve uitstraling
naar de regio
Andere boeren in het gebied

deze boeren t.o.v. het plan kan
nadelig effect hebben op de
beleving ervan door de burgers
in de sociale omgeving van
deze boeren
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5

FINANCIEEL PRODUCT
Door de financiële component van de investering is dit feitelijk een financieel product dat
aan een aantal wettelijke/juridische voorwaarden zal moeten voldoen en waarvan de
financiële waarde voor de potentiële doelgroep geconcretiseerd en onderbouwd moet
worden.
In dit hoofdstuk wordt een aantal aspecten nader belicht.

5.1

Waardestijging van de grond
(Agrarische) grond heeft in de afgelopen decennia een vrij solide waardestijging laten
zien. De volgende figuren illustreren dit.

Ontwikkeling van de nominale prijs van onverpacht los bouwland, 1952 – 2008
Uit: Lange termijn ontwikkeling van de agrarische grondprijs, LEI, Den Haag 2009
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De vraag is vervolgens of er nu redenen zijn te voorzien die deze trend in de komende
jaren in belangrijke mate en structureel kan verstoren. Verstoring kan optreden door
natuurrampen of grote wijzigingen in het landbouwbeleid met een structurele
landbouwcrisis in de regio tot gevolg, maar dat valt respectievelijk wordt nu niet
voorzien.
In het artikel ‘Prijs hoger dan de waarde van landbouwgrond’ (2013, Planbureau voor de
leefomgeving, LEI, Alterra; http://www.pbl.nl/publicaties/prijs-hoger-dan-de-waardevan-landbouwgrond) wordt ook een beschouwing gemaakt van de verwachte
prijsontwikkeling van agrarische gronden. Een tijdelijke forse daling wordt daarin niet
uitgesloten. Tegelijkertijd wordt hierin ook de verwachting uitgesproken dat de grondprijs
op de langere termijn op peil blijft.
De inzet van de gronden in dit plan heeft mogelijk effect op de grondwaarde en de
waardeontwikkeling van de betreffende gronden. Dit kan te maken hebben met
beperkingen t.a.v. het gebruik (zolang de gronden deel uitmaken van dit plan). Maar ook
kan de waarde van de gronden extra toenemen door (langdurig) duurzaam gebruik,
waardoor de gronden niet uitgeput raken, maar juist aan agrarische gebruikswaarde
toenemen.
De waarde bij inzet in dit plan en de potentiële waarde ontwikkeling als gevolg van inzet
in dit plan zal nog nader vastgesteld moeten worden via o.a. een taxatierapport.
Voor de waarde ontwikkeling van de grond is het zaak dat de grondslag voor taxatie bij
zowel aankoop als tussentijdse waardering dezelfde is. Dat betekent dat als de grond bij
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aankoop gekocht (en dus gewaardeerd) wordt tegen een vrije marktprijs voor agrarische
grond, een tussentijdse waardering en eventuele doorverkoop van grondcertificaten
tegen dezelfde grondslag dient plaats te vinden.
5.2

Jaarlijks dividend
De hoogte van de dividend uitkering wordt feitelijk bepaald door het bedrag dat de
coöperatie jaarlijks uit de exploitatie overhoudt en niet gebruikt voor reservering of
vermogensopbouw.
De belangrijkste inkomsten bestaan uit de pachtgelden die door de boeren betaald
worden. De belangrijkste kosten zijn de operationele kosten voor de coöperatie en het
beheer van de grondcertificaten.
De opbrengst uit pachtgelden bedraagt naar schatting 1,2% van het geïnvesteerd
vermogen in de grond (verhouding grondprijs en pachtprijs)
Doel is om jaarlijks 0,5% dividend uit te kunnen keren. Dit is echter in belangrijke mate
afhankelijk van de omvang van de grondportefeuille (schaalgrootte van de coöperatie) en
de kosten voor beheer van de grondcertificaten (zie 5.3).

5.3

Coöperatie- en fondskosten
De coöperatie en fondskosten bepalen hoeveel ruimte er is voor dividend (zie ook 5.2).
De coöperatiekosten bestaan uit een aantal kostenposten voor activiteiten en diensten
die nodig zijn om de coöperatie als een coöperatieve vereniging te laten functioneren en
eventuele financieringskosten.
De fondskosten zijn mede afhankelijk van de vereiste toestemming van de AFM (zie 5.7).
Deze dienen nader verkend te worden.

5.4

Fiscale aspecten
Fiscaal voordeel groenbeleggen is niet zonder meer van toepassing. Hiervoor dient nog
onderzocht te worden in hoeverre dit product kan voldoen aan de hiervoor geldende
voorwaarden. De daarmee samenhangende kosten bepalen vervolgens of het per saldo
financieel interessant is. Vooralsnog wordt de kans aanzienlijk geacht dat dit voor dit
plan niet (uit) kan.
In het geval dat groenbeleggen van toepassing kan zijn, kan dit voor de particuliere
investeerder als volgt fiscaal voordelig uitwerken:
Voor beleggingen geldt voor particulieren normaliter een vermogensrendemenstsheffing
(box 3)
Voor 'groene' spaartegoeden of beleggingen tot €56.928 per belastingplichtige (voor
stellen is dit het dubbele, oftewel €113.856) geldt in 2015 een fiscaal voordeel tot 1,9%.
Dit bestaat uit 2 delen:
•1,2% vermogensrendementsheffing;
•0,7% heffingskorting.
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De zogenoemde 'vrijstelling groene beleggingen' geldt naast het normale heffingvrij
vermogen van €21.330 (2015) of €42.660 voor stellen. Door de huidige, zeer lage
spaarrentes is fiscaal voordelig groen sparen extra interessant.
In tegenstelling tot eerdere plannen blijft de heffingskorting de komende jaren op die
0,7%. Het vrijgestelde vermogen voor groen sparen en beleggen telt wel mee bij het
berekenen van de vermogenstoets voor zorg- en huurtoeslag en het kindgebonden
budget. (Bron: http://www.consumentenbond.nl/sparen/extra/duurzaam-sparen-en-belasting/)
5.5

Waarde van de certificaten
Bij opstart van de coöperatie en het in de verkoop brengen van de grondcertificaten, zal
de waarde van de certificaten vastgesteld moeten worden. Bij verkoop zal de waarde van
de certificaten steeds vastgesteld moeten worden. Het ligt voor de hand om dit te doen
op basis van een (her)taxatie van de gronden. Idee is om één keer per jaar een
hertaxatie uit te voeren en op basis daarvan de certificaatwaarde vast te stellen (dient
nog nader uitgewerkt).
Voor de waarde ontwikkeling van de grondcertificaten is het zaak dat de grondslag voor
taxatie bij zowel aankoop als tussentijdse waardering dezelfde is (zie ook 5.1).
Ook dient de minimale (en eventueel maximale) omvang van een belegging vastgesteld
te worden. Een eventuele maximale omvang hangt ook samen met hoe de zeggenschap
in de coöperatie is geregeld (‘one man one vote’ vs. stem naar rato van de ingebrachte
belegging).

5.6

Flexibiliteit van aan- en verkoop en transactiekosten
Het ligt voor de hand dat aan- en verkoop altijd via de coöperatie loopt.
Het karakter van de belegging en het doel vraagt om certificaten die een investeerder
aankoopt voor langere tijd. Voor de hand ligt een minimale periode van 3 – 5 jaar. Er
zullen clausules geformuleerd moeten worden waaronder een deelnemer in noodgevallen
zijn certificaten kan verkopen.
De transactiekosten van certificaten zullen bepaald moeten worden. Dit zal mede
afhankelijk zijn van hoe het beheer geregeld is.
Het ligt voor de hand om (een deel van) de transactiekosten voor rekening van de
aankopende/verkopende partij te laten komen.
Er kan gedacht worden aan meer flexibiliteit in de verhandelbaarheid als
certificaathouders zelf een koper aanbrengen.

5.7

Toestemming autoriteit financiële markten (AFM)
Met de AFM is een eerste contact gelegd over de vraag in hoeverre voor het te
ontwikkelen beleggingsproduct een vergunning van de AFM nodig is en wat daartoe de
criteria zijn:
In bijlage 2 is deze correspondentie met AFM integraal opgenomen.
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6
6.1

DUURZAAM GRONDBEHEER
Agrarisch grondgebruik ingepast in gebiedsvisie
De opzet is om het gebruik van de agrarische gronden in te passen in het totale gebied
waarin zich ook natuurgronden en gronden voor beekherstel bevinden. “We willen niet
een gebied waarin de boerenpraktijk naast de natuur ligt, als twee afzonderlijke
werelden. Het interessante voor dit project is dat we onze boerenpraktijk zo inrichten dat
de natuurontwikkeling en beleving van het gebied hand in hand gaan.”

6.2

Hoofdpunten agrarisch grondgebruik
De Focus van de boeren ligt op het gebruik van de agrarische gronden.
De intenties van de boeren voor het gebruik van de agrarische gronden1 zijn samen te
vatten in onderstaande zes hoofdpunten:
1. het gebied wordt bijna helemaal biologisch beheerd: weinig tot geen
bestrijdingsmiddelen en kunstmest;
2. extensief bouwplan: geen aardappelen en mais, maar bloeiende groenbemesters,
granen en grasklavers, bieten;
3. goed bodembeheer, verbeteren van de bodemvruchtbaarheid op natuurlijke
wijze;
4. vergroten biodiversiteit, ruime aandacht voor al wat leeft in het gebied;
5. akker en bloemenranden op dezelfde manier zoals dit bij Stika (Subsidieregeling
Groen Blauw Stimuleringskader) gaat, dus voor minstens 6 jaar;
6. het gebied is te allen tijde goed toegankelijk voor burgers;
7. koppeling met lokale initiatieven (voorbeeld: telen van brouwgerst t.b.v. ‘Beerze
Bier’ in de beoogde brouwerij in Vessem)

6.3

Goed Boeren Praktijk
In een eerder document is door de boeren een opzet gemaakt voor een verdere
uitwerking in een zogenaamde “Goed Boeren Praktijk” (GBP) (bron: Eén plus één is drie,
biodiversiteit maatregelen voor een rendabele melkveehouderij, Natuurlijk boeren, best
practices op Brabantse natuurgronden).
Algemeen:
•

samenbrengen van verschillende agrarische functies, vee – gras-klaver – akkerbouw
– tuinbouw

1

Voor zover gronden in het plan worden opgenomen die niet primaire bestemming agrarisch

hebben (bv. beekherstel of natuur), zijn hier dezelfde uitganspunten op van toepassing boven op de
gebruiksvoorwaarden voor deze gronden als gevolg van hun primaire functie.
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•

zorg voor natuurlijke processen, biologisch en extensief
→ afwisseling en variatie
→ ruimer bouwplan

•

kringlopen sluiten voor mest en ruwvoer
→ minder foodmiles

Bodem:
•

werken aan verhoging van de bodemvruchtbaarheid en bodemleven
→ organisch stof % omhoog -> bodemleven omhoog -> meer voedsel, meer vogels

Mest:
•

gerichter gebruik van verschillende soorten mest (potstalmest/compost /drijfmest)
→ organisch stof % omhoog
→ betere buffering van water en mineralen, minder verslempen van de bodem

•

uitmijnen, door een kali bemesting op gras-klaver kan er opgeslagen fosfaat
onttrokken worden aan de bodem
→ minder uitspoeling van fosfaat

Gewassen:
•

ruime vruchtwisseling
→ minder aaltjes, bodemgezondheid omhoog, gevarieerder bodemleven
→ diversiteit omhoog, beleving omhoog

•

(bloeiende) groenbemesters
→ uitspoeling mineralen omlaag, bodemstructuur omhoog, bodemleven omhoog
→ voedsel voor bijen en vogels
→ beleving omhoog

•

gebruik vlinderbloemigen
→ binden stikstof in de grond, zorgen voor goede beworteling, bodemstructuur
omhoog

•

keuze gras mengsels, meerdere soorten en kruiden, geschikt voor andere bemesting
en gebruik
→ diversiteit en beleving

Oogsten:
•

maaien en combinen van binnen naar buiten
→ wild kan vluchten

•

mozaïek beheer, niet alles tegelijk maaien
→ wild/vogels kunnen vluchten en houden beschutting

•

flora- en faunastroken, stroken met gewas wat niet mee geoogst wordt
→ beschutting en foerage ook in de winter, beleving
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7

OMVANG DOELGROEP
De belangrijkste doelgroep wordt gevormd door ‘particulieren met spaargeld die dit voor
langere tijd (3 - 5 jaar) kunnen missen en die een directe betrokkenheid hebben met het
gebied (zie 3). Om de omvang van deze groep enigszins in te kunnen schatten, zijn de
demografische gegevens opgevraagd van:
1. Bewoners dicht bij het gebied De Kleine Beerze
2. Bewoners in de gemeenten Eersel en Oirschot.
Uit deze gegevens is met behulp van enkele aannames de omvang van de doelgroep
afgeleid.
Bij de indicatieve investeringsbegroting (zie 9.2) is gerekend met een gebiedsafhankelijk
percentage van de doelgroep waarvan redelijkerwijs verwacht mag worden dat ze binnen
ongeveer drie jaar via een investering lid worden van de coöperatie.
In de hiernavolgende tabellen zijn de basisgegevens opgenomen en het geschatte aantal
investeerders (oranje gemarkeerd) op basis van een aantal uitgangspunten (groen
gemarkeerd). Dit zijn nog zeer indicatieve aannames die via een marktonderzoek nader
vastgesteld moeten worden (zie 11.3.3).
Via de Excel bestanden kunnen de uitgangspunten aangepast worden, waardoor het
effect op het geschatte aantal investeerders direct zichtbaar wordt.
De omvangschatting van de doelgroepen in de driehoek ‘Eindhoven-Tilburg-Den Bosch’
en ‘elders wonende burgers met een warme relatie met het gebied door herkomst,
familie of anderszins’ (zie klantbeschrijving in hoofdstuk 3) is nog niet onderbouwd.
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8

ORGANISATIE
Meest voor de hand liggende organisatie is een coöperatie van certificaathouders. De
coöperatie beheert de grondportefeuille en de daaraan verbonden aandelen/certificaten
en bepaalt in overleg met de boeren de gebruiksvoorwaarden van de gronden.
Boeren en burgers hebben in dit plan een gezamenlijk belang en zijn hierin tot op zekere
hoogte tot elkaar veroordeeld. Vanuit zakelijk belang ligt het echter niet voor de hand
dat zij gezamenlijk één coöperatie vormen. De zakelijke belangen van de boeren
enerzijds en de investeerders anderzijds, zijn voor een deel tegengesteld: voor de
investeerders zal de pachtopbrengst een belangrijk element zijn in de financiële
rendementsverwachting. Zij zijn gebaat bij een zo hoog mogelijke pachtopbrengst. Voor
de boeren is het van belang om de pachtkosten zo laag mogelijk te houden voor een
rendabele bedrijfsvoering. De gebruiksvoorwaarden voor de gronden dienen in feite door
de investeerders te worden bepaald. Het spreekt wel voor zich dat dit in nauwe
afstemming met de boeren gebeurt.
De coöperatie van investeerders gaat een zakelijke verbinding aan met de boeren. Het
ligt voor de hand dat de boeren hiertoe met elkaar ook een coöperatie of andere
juridische entiteit vormen waarin zij de verdeling en inzet van de gronden regelen
alsmede met de coöperatie van certificaathouders overleggen over de
gebruiksvoorwaarden.
Zo mogelijk kan er ook geroteerd worden in het gebruik van de gronden door de boeren.
Dit met de kanttekening dat rotatie tussen biologische en niet biologische boeren niet
goed mogelijk is vanwege de voorwaarden voor biologische productie t.a.v. landgebruik.
Gezien de relatie en onderlinge afhankelijkheid tussen de investeerders enerzijds en de
boeren anderzijds is er intensief contact tussen beide groepen over de gronden en het
grondgebruik.
In het hiernavolgende diagram is de opzet van de organisatie weergegeven. Met pijlen is
aangegeven wat de middelen, producten of diensten zijn die over en weer geboden
(kunnen) worden om hier een ‘symbiotisch’ geheel van te maken.
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Als partner komen in principe alle partijen in aanmerking die als stakeholder genoemd zijn in hoofdstuk 4

Datum

21 juli 2015
Onderwerp

Business Model ‘Natuurlijk boeren
bij De Kleine Beerze’
Blad 26 / 50

9
9.1

KOSTEN EN OPBRENGSTEN STRUCTUUR
Uitgangspunten
Alle informatie en uitgangspunten uit de voorgaande hoofdstukken zijn vervat in een
indicatieve investerings- en exploitatiebegroting in een Excel bestand, waarin de
exploitatiebegroting is gekoppeld aan de investeringsbegroting.
Het zijn op dit moment de best mogelijke indicaties op grond van beschikbare informatie
en dient om een gevoel te geven waar de financiële uitdagingen liggen en om aan een
aantal ‘knoppen te kunnen draaien’ zodat het effect dan snel zichtbaar wordt.
De in dit hoofdstuk opgenomen begrotingen zijn een ‘snapshot’ uit het Excel bestand. Het
Excel bestand is als apart bestand bijgevoegd bij deze rapportage.
In het Excel bestand zijn de opgenomen getallen gedocumenteerd via bijgevoegde
opmerkingen bij een aantal cellen.
Dezelfde documentatie is ook vermeld als toelichting bij de tabellen.
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9.2

Indicatieve investeringsbegroting
Investeringsbegroting Duurzaam Agrarisch grondbeheer Kleine Beerze
Versie: 21 juli 2015
aantal ha.:
grondprijs per ha: €

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Investeringskosten
ontwikkelen en oprichten juridische
entiteit
opstellen criteria en borgings
systematiek 'Goed Boeren Praktijk'
0-meting biodiversiteit
ontwikkelen website en folders
uitwerken investeringsmodel
wervingscampagne investeerders

7. uitwerken business plan

50
69.000

bedrag

eenheid

totaal

Financiering

bedrag

investeerders:

€

10.000

1 €

10.000

Grondinvesteringen

€

1.000.000

€
€
€
€
€

5.000
5.000
5.000
10.000
5.000

1
1
1
1
1

€
€
€
€
€

5.000
5.000
5.000
10.000
5.000

Inleg Boeren
subsidies:
x
y
z

€

25.000

€
€
€

-

€

10.000

1 €

10.000

Subtotaal

€

50.000

Subtotaal

€

3.450.000

Totaal

€ 3.500.000

8. grondaankoop

€

rente

Particulieren
niet particuliere
investeerders

gemiddelde
aantal investering Totaal
100 €

10.000

€

-

Totaal

3.450.000

€ 1.025.000

aflossingstijd

benodigde lening totaal:

€ 2.475.000

= uitgangspunten

niet bancair

0,00%

10

€

-

= variabele

bancair

5,00%

20

€

2.475.000

= afgeleide

Toelichting:
•

Grondprijs:
De prijs waartegen de provincie de gronden zal aanbieden, zal gebaseerd zijn op de taxatiewaarde o.b.v. normaal agrarisch grondgebruik.
Maatschappelijke doelen kunnen wel als gebruiksvoorwaarden worden gesteld. De markt bepaalt dan uiteindelijk de prijs die voor de grond
verkregen wordt. Een aantal recente grondtransacties laat prijzen zien tussen de € 6,25 en € 7,50 per m2. In deze berekening hanteren we
het gemiddelde hiervan (= €6,90) als indicatie voor de grondprijs. Het gaat hier puur om de agrarische gronden. De optie om beekherstelsen/of natuurgronden in het plan op te nemen (waarvoor dan met een lagere grond- en pachtprijs moet worden gerekend), zijn niet in dit
model opgenomen.

•

Aantal particuliere investeerders:
zie hoofdstuk 7

€ 1.000.000
€

-

€ 1.000.000
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•

Gemiddelde investering particulieren:

•

Investeringen van stakeholders:

•

Inleg boeren:

•

Rentepercentage:

•

Benodigde lening:

Dit is een ruwe schatting van de gemiddelde investering die we van de doelgroep verwachten.
Deze zijn wel in het model opgenomen, maar vooralsnog allemaal op 0 gezet.
Door de boeren is geopperd om hun commitment en hun geloof in het plan te tonen middels een eigen inleg van de deelnemende boeren
Schatting van gemiddeld rentetarief voor investeringsleningen met laag risico.
dit getal is in het model een afgeleide van de benodigde investering minus de gerealiseerde financiering. Inzet is uiteindelijk om de
rentedragende leningen in dit plan zo dicht mogelijk bij 0 te krijgen/houden
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9.3

Indicatieve exploitatiebegroting
Exploitatiebegroting Duurzaam Agrarisch grondbeheer Kleine Beerze
Versie: 21 juli 2015
Kostenpost
1. dividend
gerealiseerde
grondinvesteringen
2. fondskosten

percentage bedrag
0,50%

0,50%

eenheid
totale
grondwaarde
totale
grondwaarde

€

Totaal
€
17.250

€

17.250

3. coöperatiekosten
(administratie, ALV,
jaarverslag)
4. rente

25.000

€

25.000

€ 123.750

€

123.750

5. aflossing

€ 123.750

€

123.750

6. relatiegeschenken

€

€

1.500

Totaal kosten

€

308.500

Exploitatie
overschot

€ -263.500

1.500

opbrengstenpost
ingebrachte
pachtgelden boeren

events

bedrag
€
800

€

eenheid
ha

5.000

Totaal
€ 40.000

€

5.000

7.

Totaal opbrengsten

Toelichtingen:
•

Dividend:
De pachtopbrengst bedraagt bij de huidige financiële uitgangspunten ongeveer 1,1 % van het geïnvesteerd vermogen. Gestreefd wordt om
ongeveer de helft hiervan uit te kunnen keren als dividend en de andere helft te gebruiken voor de fondskosten en overige kosten van de
coöperatie

•

Fondskosten:
Zie ook toelichting bij dividend. Fondsbeheer en daarmee gepaard gaande kosten dienen nader onderzocht te worden. Als aan de
groenbeleggingscriteria dient te worden voldaan, zullen de fondskosten hoger zijn. bij een relatief kleine omvang van het fonds, zullen de

€ 45.000
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fondskosten relatief hoger zijn. Ter referentie uit ASN notitie over Groenfondsen: "Minimaal 1% van het beheerde fondsvermogen moet ieder
jaar ter beschikking komen voor algemeen fondsbeheer. De kosten die hier gemaakt worden behelzen onder andere administratie van
aandelen, opstellen van jaarverslagen, kosten voor externe accountant, afschrijving oprichtingskosten, betaling toezichthouders op naleving
specifieke natuurbeschermende regels, betaling analisten en opstellers pachtcontracten."
•

Rente:

•

Aflossing:

•

Relatiegeschenken:

afgeleid van de benodigde lening uit de investeringsbegroting (zie investeringsbegroting)
afgeleid van de benodigde lening uit de investeringsbegroting (zie blad investering)
idee is om de investeerders jaarlijks een pakketje producten van het land te geven. Eigenlijk hoort deze dan niet thuis bij de exploitatie van
de coöperatie, maar dient dit voor rekening van de boeren te komen
•

Ingebrachte pachtgelden:
Provinciale gronden dienen in principe bij open inschrijving verpacht te worden. Indien hiervoor een uitzondering geldt dan wordt de
pachtprijs bepaald op basis van 3 referentiepercelen vanuit de openbare inschrijving (er is hiermee nog geen ervaring opgedaan door de
provincie). Inschatting is dat goede landbouwgronden met weinig beperkingen (zie document ‘Duurzame wijsheid in pacht’) een pachtprijs
laat zien tussen de € 800 en € 1500 per ha (dit kan zelfs oplopen tot €2.000,-).
Voor de gronden die binnen de ‘Robuuste Ecologische Verbindingszone’ liggen, maar nog wel in agrarisch gebruik zijn gelden beperkingen. De
verwachte pachtprijs hiervan ligt tussen de € 300 en € 500.
Voor het agrarisch grondgebruik van dit plan wordt door de boeren in overleg met de investeerders (coöperatie) een aantal beperkingen
opgesteld. Deze worden vastgelegd in de "Goed Boeren Praktijk".
Het is nog de vraag in hoeverre de beperkingen die de provincie heeft opgesteld ‘Robuuste Ecologische Verbindingszones’ (zie document
‘Duurzame wijsheid in pacht’) hiervoor als referentie worden gebruikt.
op basis van voorgaande wordt vooralsnog gerekend met een pachtprijs van € 800, per ha.
Afgewaardeerde gronden die het waterschap weer wil verkopen zijn niet in deze berekening meegenomen (verwacht 85% afwaardering van
deze gronden).

•

Events:
optie is besproken om (op termijn) als boeren samen met de coöperatie events te organiseren om de zichtbaarheid van het project te
vergroten en daarmee de betrokkenheid van de burgers. Hier zou een bescheiden winstdoelstelling aan gehangen kunnen worden door bv.
verkoop van consumpties.

9.4

Eerste analyse
Burgerinvesteringen als financiële drager van dit plan vertegenwoordigen het beste de
waarde en uniciteit van het plan. Inzet zal dus moeten zijn om de omvang hiervan
maximaal te maken en hiervoor ook een minimale omvang te definiëren.
De eerste analyse laat zien dat het business model (in ieder geval in aanvang) gestoeld
zal moeten worden op twee fundamenten:
1.

Een zeker aantal particuliere investeerders die een substantieel deel van de
grondinvesteringen voor hun rekening nemen

2.

Een aantal niet particuliere belanghebbenden (zie hoofdstuk 4) die optreden als
partner in business middels inbrengen van gronden, private leningen en/of subsidies
of door als (niet-particuliere) investeerder een aandeel te nemen.
Dit kan ook in een nader overeen te komen tijdelijke vorm om een geleidelijke groei
van het aantal particuliere investeerders mogelijk te maken.

Overwegingen hierbij zijn als volgt:
•

Het business model volledig stoelen op fundament 1 is naar huidige verwachting
financieel moeilijk rond te krijgen:
o

Het te realiseren financiële rendement en de daarmee samenhangende
risico’s voor (particuliere) investeerders lijken op zichzelf niet zwak, maar
door het ‘nieuwe’ en de daarmee samenhangende onzekerheden zal de
concurrentie met andere financiële producten nog gedegen zijn.

o

Het maatschappelijke rendement voor investeerders zal voor velen een
kwestie kan zijn van vertrouwen opbouwen en ‘eerst zien en dan geloven’

o

De omvang van de doelgroep is relatief klein i.r.t. de benodigde investeringen
(zie hoofdstuk 7)

•

Een substantiële omvang van fundament 1 (financieel commitment van de burgers)
zal de waarde van het plan voor niet-particuliere belanghebbenden vergroten.

•

Andersom werkt dit ook: als professionele organisaties zich financieel committeren
met het plan, zal dit het vertrouwen van de private investeerder in het plan
vergroten.

9.5

Potentieel groeimodel
Op grond van de huidige schattingen en aannames, kom je dan uit op een potentieel
groeimodel waarin in de eerste drie jaar bijvoorbeeld 15 ha grond wordt verworven via
particuliere investeringen. De overige 35 ha (totaal ± 50 ha nodig voor een
uitvoeringsplan van betekenis) worden dan ingebracht in het plan door (niet-particuliere)
belanghebbenden. Dit kan in verschillende vormen zoals hiervoor ook al aangegeven:
inbrengen van gronden, private leningen en/of subsidies of door als (niet-particuliere)
investeerder een aandeel te nemen. In ruil voor de ingebrachte gronden kan dan door de

coöperatie een jaarlijkse vergoeding worden uitgekeerd die vergelijkbaar is met het
dividend dat de leden ontvangen.
Bij doorgroei van het aantal particuliere investeerders kan het aandeel van nietparticuliere belanghebbenden dan geleidelijk teruggebracht worden.
Wanneer voor het overige dezelfde uitgangspunten worden gehanteerd als bij 9.2 en 9.3
ziet de hierbij behorende indicatieve investerings- en exploitatiebegroting er dan uit als
in de hiernavolgende tabellen.
Hieruit blijkt dat de exploitatie met deze uitgangspunten nog niet sluitend te krijgen is.
hiervoor zal dan nog verder aan de kosten- en/of de opbrengstenkant van de coöperatie
gesleuteld moeten worden.
Ook maakt dit het des te interessanter om te kijken naar het inpassen van de
afgewaardeerde gronden (t.b.v. beekherstel en of natuur) in het plan. Deze optie is nog
niet in het financiële model verwerkt.
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Investeringsbegroting Duurzaam Agrarisch grondbeheer Kleine Beerze: potentieel groeimodel
Versie: 21 juli 2015
totaal aantal ha.:

50

w.v. ingebracht door particuliere investeerders:

15

ingebracht door niet -particuliere belanghebbenden
grondprijs per ha: €

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Investeringskosten
ontwikkelen en oprichten juridische entiteit
opstellen criteria en borgings systematiek 'Goed
Boeren Praktijk'
0-meting biodiversiteit
ontwikkelen website en folders
uitwerken investeringsmodel
wervingscampagne investeerders

35
69.000

bedrag
€
10.000

7. uitwerken business plan

eenheid

totaal
1 €
10.000

Financiering
Grondinvesteringen
Inleg Boeren
subsidies:
x
y
z

€
€
€
€
€

5.000
5.000
5.000
10.000
5.000

1
1
1
1
1

€
€
€
€
€

5.000
5.000
5.000
10.000
5.000

€

10.000

1 €

10.000

Subtotaal

€

50.000

Subtotaal

€

1.035.000

Totaal

€ 1.085.000

8. grondaankoop

€

bedrag
€ 1.060.000
€
€
€
€

investeerders:
Particulieren
niet particuliere
investeerders

25.000
-

Totaal

1.035.000
= uitgangspunten
€ 1.085.000

= variabele
= afgeleide

rente

aflossingstijd

benodigde lening totaal:

€

-

niet bancair

0,00%

10

€

-

bancair

5,00%

20

€

-

Exploitatiebegroting Duurzaam Agrarisch grondbeheer Kleine Beerze: potentieel groeimodel
Versie: 21 juli 2015
Kostenpost
1. dividend
grondinvesteringen
en ingebrachte
gronden
2. fondskosten

percentage bedrag
0,50%

eenheid
Totaal
totale grondwaarde €
17.250

0,50%

totale grondwaarde
€

25.000

€

17.250

€

25.000

3. coöperatiekosten
(administratie, ALV,
jaarverslag)
4. rente

€

-

€

-

5. aflossing

€

-

€

-

6. relatiegeschenken

€

1.500

€

1.500

Totaal kosten

€

61.000

Exploitatie
overschot

€

-16.000

opbrengstenpost
ingebrachte
pachtgelden boeren

events

bedrag
€
800

€

5.000

eenheid
ha

Totaal
€ 40.000

€

5.000

7.

Totaal opbrengsten

€ 45.000

gemiddelde
aantal investering Totaal
100 €
10.000 € 1.000.000
3 €

20.000

€

60.000

€ 1.060.000
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TOETSING VAN HET IDEE

10.1 Burgers uit de omgeving
Op 1 juli 2015 heeft een bijeenkomst plaatsgevonden waarin het plan voor een aantal
mensen uit de omgeving is gepresenteerd. Voor deze bijeenkomst zijn een aantal
mensen persoonlijk door de boeren uitgenodigd. Gedachte hierachter is dat hun mening
over het plan een beeld geeft van de mening van de mensen uit de omgeving en dat zij
tevens een rol kunnen spelen in de beeldvorming bij de doelgroep. Zij worden gezien als
potentiële ambassadeurs van het plan.
In bijlage 3 is het verslag van deze bijeenkomst opgenomen.
De eindconclusie is dat de reacties zeer positief waren en dat ze inspireren om hard
verder te werken aan het plan.
Veel deelnemers willen graag meedenken over de verdere planvorming en een aantal
heeft concrete hulp aangeboden bij de uitwerking.
10.2 Stakeholders
Op 9 juli heeft een bijeenkomst plaatsgevonden waarin het plan voor een aantal
stakeholders is gepresenteerd: Gemeente Oirschot, Gemeente Eersel en Waterschap de
Dommel. De bijeenkomst werd voorgezeten door Roeland van Hooff, voorzitter van het
Huis van de Brabantse Kempen
Een aantal hoofdpunten uit deze bijeenkomst:
•

Enthousiaste reacties op het plan en vooral de wijze waarop agrarisch grondbeheer
wordt geïntegreerd in een gebied met meerdere functies

•

De vraag is opgeworpen in hoeverre de natte gronden van het waterschap integraal
in het plan kunnen worden opgenomen: gesproken is over de beperkingen in
agrarisch gebruik en tegen welke koop/pachtprijs dit nog rendabel te maken is in het
plan. Dit moet verder worden verkend.

•

De vraag naar grond in dit gebied is enorm. Agrariërs die hun huidige gronden in het
gebied zien vernatten door beekherstel, zullen ook een claim willen leggen op de
gronden als ruilgrond. Dit werpt de vraag op hoeveel grond er dan nog voor het plan
beschikbaar zal zijn. En in hoeverre kunnen er alternatieve ruilgronden geboden
worden zodat de gronden in het gebied zoveel mogelijk kunnen worden ingezet voor
de realisatie van het plan. Gebouwen vormen vaak een bottleneck voor verplaatsing
naar verder weg gelegen gronden. Dit is een puzzel die verder zal moeten worden
uitgewerkt. Hierover wordt een vervolgafspraak gepland met de provincie en het
waterschap.

•

In het kader van voorgaand punt is het belangrijk dat de boeren zelf aangeven welke
gronden voor hun plan belangrijk zijn en wat de minimale omvang van de gronden is
om het plan te kunnen realiseren.
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•

De gemeente Eersel heeft in haar visie 2013 een belangrijke rol toegedicht aan
landbouw en natuur. Daarbij is gekeken naar hoe landbouw zich binnen deze visie
moet kunnen ontwikkelen. De gemeente biedt aan om aan de hand van een concreet
plan voor het initiatief van de Beerze Boeren te willen bekijken wat de gemeente
hieraan kan bijdragen.

•

Gemeente Oirschot is zeer gecharmeerd van het plan. Een dergelijke vorm van
agrarisch grondgebruik heeft duidelijk voorkeur boven ‘intensief’ gebruik. De
gemeente wil serieus bekijken in hoeverre gronden van de gemeente in het project
kunnen worden ingebracht.

•

Wat betreft partnership met het Waterschap, ligt de focus in eerste instantie op het
inpassen van de natte gronden in het plan.
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11

CONCLUSIE, EN AANBEVELINGEN VOOR HET VERVOLG

11.1 Conclusie
De opgave om een sluitend financieel plan te maken is stevig maar wordt zeker niet als
onmogelijk gezien. De bevindingen uit de voorgaande hoofdstukken bieden al met al
voldoende motivatie, inspiratie en perspectief voor haalbaarheid om een volgende stap te
zetten naar de realisatie van het plan.
In de volgende paragraaf staan per thema de belangrijkste aandachtspunten genoemd
voor het vervolg. Vervolgens staat een advies beschreven voor een stapsgewijze aanpak
met de belangrijkste inhoudelijke punten per stap.

11.2 Belangrijkste aandachtspunten voor het vervolg

11.2.1 Financieel
Het plan wordt in eerste opzet zeer positief ontvangen door de omgeving. De financiële
uitdaging is tegelijkertijd enorm, doordat de omvang van de directe doelgroep (bewoners
uit directe omgeving) naar eerste schatting relatief klein is. Daardoor moet het
percentage dat besluit tot investering in het plan relatief groot zijn. Verwachting is niet
dat het vanaf de start lukt om de benodigde investeringen bij elkaar te krijgen voor de
aankoop van de benodigde gronden. Hier zal een groeimodel voor uitgezet moeten
worden, waarin het aantal investeerders de eerste jaren geleidelijk zal toenemen tot een
meerderheidsbelang in de gronden. Dat betekent dat voor de aanvangsperiode (eerste 5
jaar) in ieder geval alternatieve vormen gevonden moeten worden voor de financiering of
het eigenaarschap van de gronden.
De provincie Noord-Brabant kan hierin een belangrijke rol spelen door een deel van de
gronden voorlopig nog in eigendom te houden, maar wel in te brengen in het plan voor
een te bepalen pachtprijs.
Hetzelfde geldt voor de gemeenten en het waterschap die ook gronden in het gebied in
bezit hebben of gronden buiten het gebied kunnen inzetten om andere agrariërs in het
gebied te compenseren.
Ook andere stakeholders (zie hoofdstuk 4) dienen benaderd te worden voor een
mogelijke bijdrage (financieel of in natura) om het plan financieel van de grond te
krijgen.
Het inpassen in het plan van gronden die niet primair agrarisch zijn, is ook nog een
interessante optie om verder te onderzoeken.
Uitgangspunt van het plan is dat de exploitatie van het plan op bedrijfseconomische
principes en zonder structurele hulp in de vorm van subsidies moet kunnen draaien.

Datum

21 juli 2015
Onderwerp

Business Model ‘Natuurlijk boeren
bij De Kleine Beerze’
Blad 37 / 50

Binnen de gestelde uitgangspunten/aannames voor kosten- en opbrengsten is ook dat
nog een forse opgave.
In het exploitatiemodel vormen de fondskosten een belangrijke factor die nog nader
verkend moeten worden. De overige coöperatiekosten zijn ook nog een aandachtspunt.
Zelfwerkzaamheid binnen de coöperatie kan mogelijk kosten besparen.

11.2.2 De gronden
De keuze van agrarische gronden (passend bij de uitgangspunten zoals beschreven in
2.2) en de daadwerkelijke beschikbaarheid hiervan voor het plan moet vastgesteld
worden.
Ook dient nader bepaald te worden of en in hoeverre de gronden met primaire functie
‘beekherstel’ (waterschap) en/of de gronden met primaire functie ‘natuur’ (Brabants
Landschap) integraal onderdeel kunnen gaan vormen van het plan in die zin dat zij gaan
behoren tot de grondportefeuille van de coöperatie en door de boeren gepacht worden
voor het uitoefenen van agrarische activiteiten. Daarbij rekening houdend met
natuurlijke, respectievelijk functionele beperkingen.
11.2.3 Organisatie
In hoofdstuk 8 is een organisatieplaatje geschetst dat op grond van het idee en de
belangen het meest voor de hand ligt. Belangrijk is om de positie van de burgers en de
boeren in het plan helder te hebben en hierover dus ook met de groep betrokken burgers
(zie 10.1) een eenduidig beeld te vormen.
Voor de verdere vormgeving van de organisatie en met name de coöperatie dient het
initiatief verlegd te worden naar de groep betrokken burgers.

11.3 Aanbevolen vervolgstappen
11.3.1 Algemeen
In het plan van aanpak voor het business model (d.d. 28 april 2015) is het vervolgtraject
als volgt geschetst: Bij een “Go” (op basis van het getoetste business model) dient het
traject vervolgd te worden met het verder creëren van draagvlak bij partners en
potentiële investeerders (fase 2). Hiertoe wordt op de fundamenten van het business
model een business plan gebouwd. Daarin worden ambities en commercieel plan
(verdienmodel van het idee) nader uitgewerkt en geconcretiseerd naar een financieel
plan (o.a. investeringsplan en meerjarige prognose van kosten en opbrengsten). Naast
de ‘zachte doelen’ zullen potentiële investeerders hiermee overtuigd moeten worden om
te participeren in dit project.
In fase 3 volgt dan het tot uitvoer brengen van het business plan: de
uitvoeringsorganisatie(s) dient te worden opgericht en de voorgenomen investeringen en
de beoogde overeenkomsten zullen geëffectueerd moeten worden.
Tot slot (fase 4) kan dan het gebiedsontwikkelplan inclusief beheer en alle andere
daarmee samenhangende activiteiten tot uitvoer worden gebracht.
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Met de wetenschap van alles wat in het onderhavige business model beschreven is, is
hierna een aanbevolen stappenplan geschetst voor de ontwikkeling van het business
plan. Belangrijk element in de procesmatige aanpak is het ‘inbouwen’ van een pilot fase
(11.3.4)
De ‘druk’ op de betreffende gronden en de besluitvorming hierover door de provincie
vereisen een vlotte voortgang en dus een adequate inrichting van het proces.
De genoemde periode voor uitvoering is indicatief en de haalbaarheid daarvan is sterk
afhankelijk van de organisatie van het proces.
11.3.2 Stap 1: vorming nieuwe initiatiefgroep en inrichting vervolgtraject
Burgergroep oprichten die bereid is om het initiatief samen verder op te pakken. Samen
met hun het vervolgtraject organiseren inclusief de daarvoor benodigde financiering.
Periode: augustus/september 2015

11.3.3 Stap 2: uitwerking elementen business plan (fase 1)
Inrichten van een vervolgtraject met de volgende activiteiten (niet in volgorde
opgenomen):
•

Een nader marktonderzoek uitvoeren onder de doelgroep van investeerders. In
dit marktonderzoek ook vragen opnemen naar de belangrijkste kritische
succesfactoren van het product. Daarvan kan worden bekeken in hoeverre
hiermee rekening gehouden kan worden in de uitwerking van het product.
voor de uitvoering van dit onderzoek zijn via het Huis van de Brabantse Kempen
al contacten gelegd met onderwijsinstellingen.
Deze activiteit kan ook vóór stap 2 worden uitgevoerd, maar dat kan tot
tijdverlies leiden.

•

het investeringsproduct concreet uitwerken op alle aspecten.
o

Wettelijke eisen als financieel product

o

Mogelijkheden/eisen voor kwalificatie als groenfonds

o

Fondsvorming en inzicht in kosten voor het beheer van het fonds (hangt
samen met voorgaande punten)

o

Waardebepaling bij aan- en verkoop

o

Voorwaarden en flexibiliteit bij aan- en verkoop

o

Minimale (en maximale?) waarde van een aandeel

o

Transactiekosten

o

Beschrijven van de klantpropositie

o

Checken van verwachte wijzigingen in het nieuwe belastingstelsel voor de
vermogensrendementsheffing

Dit vergt enige financiële expertise en afstemming met financiële instellingen
•

Nadere duiding van de gronden: (minimale) startpercelen en uitbreiding.
Vervolgens bepaling van de waarde van de gronden waartegen ze in het business
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plan worden opgenomen.
De perceelskeuze is met name aan de boeren in combinatie met de
beschikbaarheid vanuit de provincie, maar speelt ook een rol richting doelgroep.
•

Verbinding zoeken met de andere boeren in het gebied die ook een potentieel
belang hebben bij de betreffende gronden. Samen met hun en andere
belanghebbenden met een grondbelang naar een oplossing zoeken voor
eventuele knelpunten.

•

(principe) overeenkomst over de aankoop van de gronden. De daadwerkelijke
aankoop kan pas plaatsvinden tijdens stap 4 na een succesvolle afsluiting van de
pilot (zie 11.3.4)

•

Ontwikkelen van een (communicatie)campagne voor de werving van
investeerders. Hierin gebruik maken van de ‘ambassadeursfunctie’ van de
burgerinitiatiefgroep en de belangrijkste stakeholders en hun lijnen naar hun
eigen achterban.

•

Individuele gesprekken met Brabants landschap en andere stakeholders en
concreet praten over mogelijke invulling partnership op basis van business
model: wat kunnen zij op welke manier bijdragen om het plan te kunnen
realiseren op korte en eventueel ook langere termijn.
Uitvoering door combinatie boer/burger

•

Uitwerken van het financieel plan voor de coöperatie
investerings- en meerjarige exploitatiebegroting en plan voor de financiering
daarvan. Hierin is verwerkt het ontwikkelmodel van de coöperatie (groei aantal
investeerders/investeringen in de tijd). Tevens een liquiditeitsbegroting.

•

Ontwikkeling van de coöperatie van investeerders
Ontwikkeling statuten en huishoudelijk reglement waarin o.a.
o

Doel

o

lidmaatschap

o

Bestuurlijke inrichting en toezicht

o

Zeggenschap i.r.t. waarde aandeel

o

aansprakelijkheid

•

Ontwikkeling van een organisatiemodel voor de uitvoeringstaken van de

•

Ontwikkeling van een activiteitenplan en daartoe geëigende organisatie van het

coöperatie
boerencollectief. Dit op basis van de functies en verantwoordelijkheden i.r.t. de
coöperatie en eventueel daarbuiten.
•

Goed boerenpraktijk concretiseren (= onderdeel van je investeringspropositie:
wat heb je sociaal/maatschappelijk te bieden).

Voorgaande punten dienen voldoende ver uitgewerkt te zijn om de volgende stap te
zetten. Het verdient voorkeur om voor de uitvoering van taken gericht expertise in te
zetten die in de initiatiefgroep van burgers beschikbaar is. Dit uit oogpunt van
betrokkenheid en kosten.
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Een doorlooptijd van 4 maanden zou hiervoor moeten kunnen volstaan mits goed
georganiseerd en voldoende beschikbaarheid van tijd van betrokkenen.
Periode: september – december 2015

11.3.4 Stap 3: pilot
Een periode stellen voor het werven van investeerders. Een tijdpad instellen (bv. 3
maanden) die je je zelf geeft om een minimaal aantal investeerders / investeringen
concreet te werven. Dit moet tot de definitieve ‘Go’ leiden.
Het minimale aantal is afhankelijk van het minimale aantal/bedrag dat je uiteindelijk in je
business plan nodig hebt. Hiervan afgeleid dient als doelstelling een kritische waarde te
worden geformuleerd die minimaal nodig is om voldoende vertrouwen te hebben in de
haalbaarheid van het plan.
Periode: januari – maart 2016
11.3.5 Stap 4: uitwerking elementen business plan (fase 2)
Dit op basis van een ‘go’ na stap 3. Dienen de elementen uit stap 2 verder uitgewerkt te
worden en geëffectueerd (oprichting organisaties, regelen financiering, financiële
transacties). Tegelijkertijd kan de werving van nieuwe investeerders voortgezet worden.
Periode: april –juni 2016
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12

BIJLAGEN

12.1 Profiel Boeren

Naam

Michael Borsten

Geboortejaar
Soort bedrijf

600 melkgeiten

Bedrijfsvorm
Locatie bedrijf

Neereindseweg 6
5091 RD Oostelbeers

Contactgegevens

06-28439469; mborsten@elda.nl

Persoonlijke

Het mooie en uitdagende van dit project is dat we proberen een

motivatie om aan dit

systeem te ontwikkelen waarbij landbouw en natuur elkaar

initiatief deel te

kunnen versterken: op ons bedrijf op een rendabele manier voer

nemen

winnen en de natuur mogelijkheden bieden om zich te
ontwikkelen. Dit levert een mooi en gevarieerd gebied op met
een gevarieerd bouwplan, biodiversiteit en vruchtbare grond. Een
hoger organische stofgehalte levert meer gewas op maar ook
meer bodemleven dat ten goede komt aan vogels, muizen enz.
Naast de uitdaging om agrarische praktijk samen te brengen met
natuurontwikkeling, ligt er ook de uitdaging om samen met
burgers/consumenten de verantwoording te nemen voor dit
gebied.
Mijn hoop is dat de deelnemers aan dit plan het gebied gaan
ervaren als een stukje van henzelf, hun achtertuin.
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Naam

Jorrit Jonkers

Geboortejaar

1976

Soort bedrijf

Biologische glasgroenten teelt met locaties in Middelbeers en
Oirschot. Particuliere verkoop in Oirschot (Spoordonk) met wat
kleinschalige vollegrondsgroenten teelt

Bedrijfsvorm

Oirschot Organics BV, Adri, Mia en Jorrit Jonkers

Locatie bedrijf

Molenbroekseweg 2, 5091 TG Middelbeers

Contactgegevens

06-23153488; jorrit.jonkers@planet.nl

Persoonlijke

Vanaf het jaar 2000, toen we begonnen met biologische

motivatie om aan dit

glasgroenten, ontvangen we mest van Michael Borsten. Onze

initiatief deel te

gewasresten composteren we en hiermee bemesten we onder

nemen

andere land waarop we gras / klaver telen. Deze gras / klaver
gaat weer naar Michael. Hiermee sluiten we de mineralen
kringloop. Dit willen we uitbreiden. Vanuit mijn hobby’s jagen en
bijenhouden weet ik hoe belangrijk het is dat er volop bloeiende
en diverse planten er in het landschap aanwezig zijn. Daarom ben
ik ook veel bezig met het inzaaien van akkerranden en
wildakkers. Ik vind dat de meeste landbouw bedrijven in mijn
omgeving daar te weinig aandacht voor hebben.
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Naam

Hein Klaasen

Geboortejaar

1980

Soort bedrijf

Biologisch melkveebedrijf verdeeld over twee locaties in Knegsel

Bedrijfsvorm

Commanditaire vennootschap samen met mijn ouders. Ikzelf
woon samen met mijn vriendin Ellen en onze twee kinderen Jop
en Kaat op de boerderij op de Vessemseweg waar de koeien
gemolken worden. Mijn ouders wonen op de andere locatie, waar
een deel van het jongvee loopt.

Locatie bedrijf

Vessemseweg 9 5511 KA Knegsel (hoofdlocatie)

Contactgegevens

06-10905492; hpklaasen@gmail.com

Persoonlijke

In 2010 ben ik in het familiebedrijf gestapt en toen direct de

motivatie om aan dit

omschakeling ingezet naar een biologische bedrijfsvoering. Dit

initiatief deel te

had drie redenen. Ten eerste omdat mijn vader altijd al op een

nemen

biologische manier werkte, maar nooit echt de stap heeft durven
nemen; ten tweede door invloeden van buitenaf. Vooral tijdens
mijn studie in Wageningen heb ik veel mensen leren kennen die
mijn geïnspireerd hebben het ‘anders’ te doen; maar de
belangrijkste reden was eigenlijk dat ik om mij heen grote stallen
zag verschijnen met daaromheen biljartlakens, maïs of
aardappelen. Dat wilde ik per se niet. Ik wilde een boer blijven die
dicht bij de natuur met de seizoenen mee zijn werk kon blijven
doen. Een boer die niet alleen denkt aan de hoeveelheid melk die
zijn koeien produceren, maar ook aan het landschap en de
omgeving waarin hij werkzaam is. Hierdoor neem ik deel aan dit
project en hoop dat dit de goede aanzet is voor een toekomst
waarin boeren, terrein beherende organisaties, waterschappen.
politiek en burgers beter met elkaar gaan samenwerken.
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Naam

Jan Roefs

Geboortejaar
Soort bedrijf

Akkerbouw en Vollegrond groenteteelt (extensief)

Bedrijfsvorm
Locatie bedrijf

Voorteindseweg 18
5091 TK Middelbeers

contactgegevens
Persoonlijke
motivatie om aan dit
initiatief deel te
nemen

06-11910635; jan.roefs@yahoo.nl
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Naam

Jan Docters Van Leeuwen

Geboortejaar

1962

Soort bedrijf

Melkveebedrijf met kleine tak Akkerbouw, suikerbieten

Bedrijfsvorm

Maatschap met echtgenoot

Locatie bedrijf

Mr. Van Hasseltweg 3, 5512 NM Vessem

Contactgegevens

0497-591385; jdoctersvanleeuwen@hetnet.nl

Persoonlijke

Ik wil graag aantonen dat het mogelijk is om zonder kosten voor

motivatie om aan dit

de gemeenschap natuur, landbouw en recreatie met elkaar te

initiatief deel te

verenigen. Daarvoor is wel een langdurige overeenkomst voor het

nemen

grondgebruik nodig op basis van duurzaamheid en goed
rentmeesterschap.
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12.2 Correspondentie AFM
Van: ondernemersloket [mailto:ondernemersloket@afm.nl]
Verzonden: woensdag 1 juli 2015 11:58
Aan: Fuchs, Hans
Onderwerp: RE: vraag
Geachte heer Fuchs,
Dank voor uw e-mail van 30 juni. Graag informeer ik u als volgt.
De informatie die u heeft verstrekt is te beknopt om concreet te kunnen beoordelen op welke wijze
uw onderneming onder het toezicht van de AFM valt. In het algemeen kan ik u als volgt berichten.
Aanbieden van beleggingsobjecten
Mogelijk biedt uw coöperatie beleggingsobjecten aan. Het is op grond van artikel 2:55, lid 1 van de
Wet op het financieel toezicht (Wft) verboden om in Nederland zonder vergunning
beleggingsobjecten aan te bieden. Dit betekent dat iedere aanbieder van beleggingsobjecten een
vergunning bij de AFM moet aanvragen, tenzij hij van de vergunningplicht is vrijgesteld. Relevante
vereisten om te beoordelen of het aan consumenten aangeboden product is aan te merken als
beleggingsobject, zijn dat:

•

er sprake moet zijn van een zaak, een recht op een zaak en/of een recht op rendement in
geld of een gedeelte van de opbrengst van een zaak;

•
•
•

dat anders dan om niet moet worden verkregen;
een rendement in geld in het vooruitzicht wordt gesteld; én dat
het beheer van de zaak door een ander dan de verkrijger wordt uitgevoerd.

Om de vergunningseisen te raadplegen klikt u hier.
U hebt geen vergunning nodig als een vrijstelling van toepassing is. Voor de volgende zaken hebt u
geen vergunning nodig:

•
•

beleggingsobjecten die u aan minder dan honderd consumenten aanbiedt
beleggingsobjecten die onderdeel zijn van een serie; die serie moet uit minder dan 20
beleggingsobjecten bestaan; een serie heeft beleggingsobjecten met dezelfde kenmerken

•
•

beleggingsobjecten waarvan de waarde niet kan worden bepaald
beleggingsobjecten die u aanbiedt voor ten minste €100.000 per stuk.

Ook is een voorgeschreven vrijstellingsvermelding ingevoerd. Lees meer over deze regels.
Verhandelbare waardebewijzen
U geeft aan dat de coöperatie mogelijk grondcertificaten zal uitgeven, die verhandelbaar zouden
kunnen zijn. Graag wijzen wij u erop dat bij de uitgifte van waardebewijzen mogelijk sprake kan
zijn van een prospectusplicht op grond van artikel 5:2 van de Wft. Dit is afhankelijk van de vraag of
er sprake is van een verhandelbaar effect. Om te kunnen bepalen of er sprake is van een
verhandelbaar effect, verwijs ik u naar de beleidsregel verhandelbaarheid:
http://www.afm.nl/~/media/files/wetten-regels/beleidsregel/beleidsregel-verhandelbaarheid.ashx
Op pagina 6 van deze beleidsregel staat een stroomschema waarmee u kunt bepalen of er sprake is
van verhandelbaarheid.
Als er sprake is van prospectusplicht, kan er in bepaalde gevallen ook sprake zijn van een
vrijstelling. Voor een overzicht van de vrijstellingen klikt u hier. Een vrijstelling wordt niet verstrekt
of geregistreerd door de AFM. Het is aan u om vast te stellen of een dergelijke vrijstelling van
toepassing is. Een toelichting op de mogelijke vrijstellingen wordt gegeven in de online cursus
goedkeuringsprocedure prospectussen AFM, zie hiervoor: www.afm.nl/cursusprospectus. In de
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cursus wordt ook aandacht besteed aan de prospectusregels. Er zijn geen voorbeeldprospectusssen
beschikbaar.
Als er geen prospectusplicht van toepassing is, kan er mogelijk nog wel sprake zijn van het
aantrekken van opvorderbare gelden. De beoordeling of dit het geval is ligt bij De Nederlandsche
Bank (DNB), zie voor meer informatie: http://www.toezicht.dnb.nl/2/50-201848.jsp
Juridisch advies
Voor de volledigheid wijzen wij u er op dat wij in ons antwoord de informatie hebben betrokken die
u zelf heeft verstrekt. De beantwoording geeft de inhoud van de Wet op het financieel toezicht (Wft)
op hoofdlijnen weer en is primair bedoeld om uw eigen afweging met betrekking tot de Wftverplichtingen te ondersteunen. Wij adviseren u een adviseur of jurist in te schakelen om te bepalen
of de coöperatie vergunningplichtig en/of prospectusplichtig is.
Als u nog vragen heeft, kunt u ons bereiken op werkdagen tussen 10:00 en 17:00 uur via
telefoonnummer 0800-6800680.
Met vriendelijke groet,
mw. S. Fessahaye
Medewerker Ondernemersloket
Toezicht Service Centrum

Autoriteit Financiële Markten
Bezoekadres : Vijzelgracht 50 - Amsterdam
Postadres : Postbus 11723 - 1001 GS Amsterdam
www.afm.nl
De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten.
Disclaimer

Voor de goede orde wijzen wij u erop dat dit oordeel is gebaseerd op de door u aan ons ter beschikking gestelde
informatie. Wij behouden ons derhalve het recht voor op dit oordeel terug te komen ingeval zich omstandigheden
voordoen of feiten bekend worden op grond waarvan wij, zo deze omstandigheden zich thans hadden voorgedaan
of deze feiten thans bekend waren geweest, een ander oordeel zouden zijn toegedaan.
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12.3 Verslag bijeenkomst buurtbewoners
Onderwerp:

Toetsing plan Beerze Boeren aan opinieleiders uit gemeenten Eersel

Datum:

1 juli 2015

en Oirschot

Enkele vragen/opmerkingen tijdens plenaire discussie n.a.v. de presentatie
1.

Zijn er vergelijkbare projecten die als voorbeeld kunnen dienen?
Genoemd zijn:
a.

een project genoemd door Arnold de Vries waar ZLTO ook een rol in speelt (gaat
blijkbaar om een natuurproject)

b.

Roland Pessers noemt zelf landgoed de Baest: bodembeheer staat hier heel centraal.
In het najaar wordt een symposium over bodem georganiseerd. Hij geeft nadrukkelijk
aan naar samenwerking te zoeken

c.

Het voorbeeld van Remeker kaas zoals eerder besproken

2.

Zijn er beperkingen op de gronden?

3.

Roland Pessers: zorg dat je jezelf eerst een missie oplegt. Wat staat voorop? Duurzaam

Maartje: niet bij aankoop. De coöperatie kan wel zelf beperkingen opleggen
bodembeheer en circulaire systemen zouden hier uit moeten springen, niet te veel puur
rendementsdenken. Verhaal van Jorrit over zijn bloemenakker sloot hier goed op aan.
moraal: straal nog meer idealisme uit. Van de andere kant moet het ook geen dagdromerij
worden
4.

Aangegeven wordt dat er behoefte is om vanuit de burgers mee invulling te geven aan de
uitwerking van de plannen. Het moet niet allemaal een gegeven feit zijn. Van andere kant ook
behoefte aan focus met gerichte uitwerkingsvraagstukken

5.

Stel de coöperatie vindt dat andere boeren beter bij het plan van de coöperatie passen dan de
initiatiefnemers?
Dat is dan zo, maar zou wel erg jammer zijn. Het gaat om het gebied en hoe je dat als
burgercoöperatie wilt inrichten

6.

In hoeverre spelen Brabants landschap en provincie een rol om te bewaken dat de natuurdoelen
niet ondersneeuwen?
Dat is aan de coöperatie en hoe zij zelf het toezicht regelt

7.

Zijn er subsidies beschikbaar om het plan mogelijk te maken?
We willen in de uitvoering niet afhankelijk worden van subsidies. Voor de ontwikkelkosten van
het plan en de initiële investeringen zijn ze echter welkom.

8.

Joos van Hees: ervaring is dat gebiedskwaliteit voor een belangrijk deel wordt bepaald door
gebiedsvariatie. daar past dit plan goed in. Wel belangrijk om strategisch overleg te voeren met
de andere strategische partners in het gebied, die de andere gronden beheren. De kracht zit in
de combinatie.

9.

Zorg dat het maakproces interactief wordt. Maak de kracht van de regio zichtbaar (boeren
burgers en gemeenten). Dan heb je een sterke boodschap.

10. Is er contact met de ANV’s?
hier is eerder een informerend gesprek mee geweest.
Rondje langs de deelnemers (beginnen van links met de wijzers van de klok mee:
1.

Frans Verouden: Een mooie en redelijk unieke ontwikkeling. Prachtig initiatief. Mooie combi van

2.

Roland Pessers: Een heel goed plan, dat in lijn ligt met de Baest. Is sterk voor om elkaars

3.

Jos van Spreuwel (auditor, accountant): hoe werkt het richting investeerders? Zorg voor mooie

idealisme en business. Goede missie en visie van belang
krachten te versterken. Puik initiatief
combi van ideologie en rentabiliteit (ook in softe waarden). Belangrijk dat het plan zelfstandig
levensvatbaar is.
4.

Jan van Ham (Abab): waarom gronden kopen van provincie en niet pachten?
mooie van het plan is dat je met grond als instrument maatschappelijke doelen probeert te
bereiken
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5.

Joos van Hees (KNHM Brabant): unieke kans voor sociaal ondernemen: zowel wat betreft de
mensen als de plek.
Tip: vandaag al een bewonersklankbordgroep realiseren

6.

Pieter Dieker (Rabo): houdt van de natuur en blijft dit graag volgen

7.

Jan den Otter: moest vóór pauze weg, maar heeft nog wel laten weten heel positief te zijn.

8.

Johan Janssen: positief initiatief. Benieuwd naar het vervolg
belangrijk om het positief uit te dragen en de publiciteit te zoeken. Is een keer een ander geluid
dan de megabedrijven. Meer burgers er bij betrekken. Zorg dat beslissingsbevoegdheid bij de
coöperatie blijft.

9.

Arnold de Vries (HAS). Het gaat om dingen die ons erg aan het hart liggen. Mooi voorbeeld van
transitie naar maatschappelijk denken. Denkt dat er veel draagvlak is. probeer mogelijkheden
van provincie te benutten om snel verder te komen. Stel een duidelijk doel wanneer dit klaar
moet zijn. Het moet niet 5 jaar duren. De tijd is er nu rijp voor.
Is bijzonder geïnteresseerd. Ook in relatie tot mogelijke inzet van studenten

10. Bea Janssen (betrokken burger): ik word hier heel erg blij van. Heeft veel de negatieve kant de
discussie over boeren meegemaakt. Maak goed zichtbaar dat dit een initiatief van de boeren
zelf is.
11. Ricki de Veth (bestuurslid IVN): ziet vanuit IVN heel veel mogelijkheden. Ook als burger erg
enthousiast. Heeft kennis en ervaring bij het opzetten van coöperaties (zorgcoöperaties). Eerste
tips: zorg voor een kartrekker en zorg dat je snel kleine succesjes boekt.
12. Lisette Kemperman (buurtbeheer Middelbeers): prachtig initiatief. Werkt bij Universiteit van
Tilburg en kan dat netwerk mogelijk ook inzetten voor verdere realisatievragen.
13. Frans van Hoof (wethouder): erg enthousiast. Vind het jammer dat Rens van Gemert vanavond
ontbreekt i.v.m. bericht in de krant. Belangrijk dat we meer mensen enthousiast maken
14. Ria Bernards woont in het gebied en is bestuurslid ecologische tuinen in Bladel. Mogelijk
dwarsverbanden?
15. Gerry Dorrestein (HAS en voorzitter dorpsraad Vessem): heeft afgelopen week foto’s uit het
gebied gezien. Geweldig initiatief
16. Henry Ebbing (voormalig voorzitter van klankbordgroep Kleine Beerze): dit initiatief past
volledig in lijn met eerdere ideeën uit de klankbordgroep. Betrek de bevolking er bij. Voorziet
ook veel juridische problemen die opgelost moeten worden (bv. coöperatiestructuur, betrekken
van de overheid etc.) over het algemeen kun je beter werken met samenwerkingscontracten
met partners dan lidmaatschap in de coöperatie
17. Kees Schoenmakers (minicamping in gebied): veel mensen gaan wandelen in het gebied. Heel
goed initiatief. Als er Europese subsidie is voor bergboeren in Oostenrijk, moet dat hier toch ook
mogelijk zijn.
18. Jacco Kwaaitaal: Lid van burger boerderij in Esbeek. Via een bijdrage deel je in de oogst.
Belangrijkste motivatie: gezond eten.
Wil dit initiatief van harte ondersteunen. Zit in dorpsraad Oostelbeers. Kunnen er fondsen
worden ingezet uit vrijgevallen agrarische gebouwen? Als je het format voor dit plan klaar hebt,
kun je dit ook verder uitbreiden naar andere gebieden
Is ook heel actief betrokken bij de ontwikkeling van de Glasvezel coöperatie. Zelf de statuten
min of meer opgesteld. Lokale binding is heel belangrijk. Zorg dat je dit verankert in de
statuten. De organisatievorm moet aansluiten bij de doelstelling. Het coöperatieve model is
daartoe het meest geschikt.
Eindconclusie:
Zeer positieve reacties die inspireren om hard verder te werken aan het plan
Veel meedenkers en helpers hebben zich vanavond aangeboden
Na de zomer zoeken we weer contact om aan de hand van ons business model verdere stappen te
zetten

