
Opening

Anne-Marie Spierings 
(gedeputeerde agrarische ontwikkeling, energie en bestuur)

Grondprijzen, bodemvruchtbaarheid en 

een meer duurzame inzet van (pacht)gronden

Willem Bruil (bijzonder hoogleraar Agrarisch Recht Rijksuniversiteit Groningen)

Mythes over en praktische bezwaren tegen duurzame gronduitgifte

Mary Fiers (directeur Groen Ontwikkelfonds Brabant)

Verhalen uit de praktijk

met onder andere:
- Sjaak Sprangers (melkveehouder Duinboeren);
- Mario Jacobs (wethouder gemeente Tilburg);
- Dick van den Oever (directeur landelijk vastgoed a.s.r.)

Afsluiting

Erik van Merrienboer (gedeputeerde ruimte en fi nanciën)

Reflectie

Armand Scheurs doorgrondt op ludieke wijze het probleem én de oplossing

Borrel en napraten

De bijeenkomst staat onder leiding van Susan Martens (Bureau ZET)

Programma 27 september 2018

‘Duurzame gronduitgifte: 
met beide benen op de Brabantse grond’ 

Wat is duurzame gronduitgifte?

Door voorwaarden te stellen aan de gronduitgifte dragen we bij aan 
een duurzamer gebruik van (landbouw)gronden. Daardoor verbetert 
de kwaliteit van bodem en water en neemt de biodiversiteit, zowel 
onder- als bovengronds, toe.

Duurzame gronduitgifte 
zorgt voor…

•  behoud van de waarde 
van de grond;

•  op termijn een betere 
opbrengst  (productievermogen);

•  waardering voor de 
 inspanningen van duurzame, 
agrarische ondernemers;

•  realiseren van overheidsdoelen 
op het gebied van water, natuur, 
klimaat en landschap;

•  als overheid doen wat we 
 z eggen.

 

“Een goed beheer 

van onze gronden vertaalt zich 

niet alleen in fi nancieel rendement op 

korte termijn, maar ook in het  dienen 

van  maatschappelijke doelen, zoals 

 duurzaamheid en omgevingskwaliteit. 

We hebben in Brabant  intussen een 

schat aan informatie en  

goede  voorbeelden. 

Dus pak de handschoen op!”

Erik van Merrienboer, gedeputeerde 
provincie Noord-Brabant
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De website www.duurzamegronduitgifte.nl is bedoeld als inspiratie-
platform voor grondeigenaren, die het gebruik van de gronden die 
zij verpachten of in gebruik geven, willen verduurzamen. 

Het inspiratieplatform is een initiatief van negen Brabantse 
 organisaties: Groen Ontwikkelfonds Brabant, provincie Noord- 
Brabant, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Brabants  Landschap 
en de vier Brabantse waterschappen. Zij werken samen om het 
 feitelijk gebruik van de gronden, die zij verpachten of in gebruik 
 geven, te verduurzamen. Zij stellen voorwaarden aan het gebruik van 
de  gronden, maar bedenken ook nieuwe aanpakken, die zij graag 
met anderen delen op dit inspiratieplatform. 
De negen hebben een ambitiestatement opgesteld, waarin zij 
 hebben afgesproken dat zij “met zoveel mogelijk grondeigenaren 
kennis delen over duurzame gronduitgifte willen delen”. Met het 
 inspiratieplatform, maar bijvoorbeeld ook de organisatie van de 
 bijeenkomst van vandaag wordt die  belofte waargemaakt.

Zelf aan de slag?
Op zoek naar informatie of een gesprek over wat past bij en mogelijk 
is binnen uw organisatie? 
Neem contact op met: Wessel de Gouw, telefoon 06-28964195 of  
via mail WdGouw@brabant.nl 

“Duurzame ontwikkeling is 

 zoveel meer dan landbouwgrond 

 rücksichtslos volplempen met 

 zonnepanelen. Dat betekent ook 

 principieel er voor kiezen om de 

 bodem te behouden voor toekom-

stige generaties. Ook de gemeente 

moet hierin zijn rol pakken. Dat is pas 

echt duurzame inzet van grond!”

‘Veel agrariërs dragen graag bij aan 

een vitale bodem, natuur en een 

 aantrekkelijk landschap.  

Maar het kan niet alleen van ons 

komen. Grond is voor ons van groot 

belang. Als gronden verpacht  worden 

door de overheid dan willen de 

ondernemers die zich inspannen dan 

ook graag een streepje voor.’

‘A.s.r. real estate creëert voor haar 

vastgoed eeuwigheidswaarde.  

Voor onze landbouwportefeuille be-

tekent dit dat wij streven naar een ge-

zonde bodem. Voor de boer als ge-

bruiker en voor a.s.r. als belegger met 

een ultra lange  beleggingshorizon 

van groot belang. Samen dragen we 

bij aan een duurzame, leefbare en 

werkbare samenleving.’

“Duurzame gronduitgifte:  

de eerste stap naar  

kringlooplandbouw!”

DuurzameGronduitgifte.nl

Sjaak Sprangers,  
biologische melkveehouder en 
 voorzitter Duinboeren

Mario Jacobs,  
wethouder gemeente Tilburg

Peter Glas,  
watergraaf waterschap De Dommel

Dick van den Oever, 
Directeur Landeljk Vastgoed a.s.r.
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