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Voorwoord 

 

Dit rapport is geschreven in opdracht van Toekomstboeren en is onderdeel van het 

Wetenschapswinkel project:  ‘Boeren zonder land, hoe is dat mogelijk?’. In dit Wetenschapswinkel 

project is door de vereniging Toekomstboeren gevraagd hoe beginnende boeren op andere wijze dan 

via de gebruikelijke weg van aankoop en pacht langdurig toegang kunnen krijgen tot land in 

eigendom bij derden.    

 

Het onderzoek voor dit rapport heeft acht weken geduurd en was onderdeel van de Academic 

Consultancy Training (ACT) van Wageningen University. Het team bestond uit 6 enthousiaste 

studenten die allen graag willen bijdragen aan een verbeterde ontwikkeling van duurzame landbouw 

in Nederland. Drie van deze studenten hebben een sociaal wetenschappelijke achtergrond in 

internationale ontwikkelingsstudies of consumentenwetenschappen. De andere drie studenten hebben 

een natuurwetenschappelijke achtergrond in bos- en natuurbeheer en biologische landbouw. Samen 

vormden we interdisciplinair team met een kritische blik op de ontwikkelingen in duurzame landbouw 

en de vaardigheden om in acht weken tijd de pacht relaties tussen gemeenten en boeren tot in den 

diepste uit te pluizen.  

 

 
 

Graag zouden we onze coach, Astrid van Haren ontzettend willen bedanken voor haar hulp bij het 

project en het teamproces. Daarnaast zouden we graag onze academisch adviseur, Marcel Vijn, willen 

bedanken voor de input in het projectvoorstel en de feedback op dit rapport. Natuurlijk bedanken wij 

de boeren, vertegenwoordigers van de stichting en gemeenten heel erg voor de medewerking aan ons 

onderzoek. Tot slot bedanken we onze opdrachtgever Dirk Roep en zijn stagiair Pablo van Neste voor 

hun input voor het komen tot een eindproduct in lijn met het doel van het originele 

wetenschapswinkel project. 
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Summary 

In an era in which Dutch agricultural land is under increasing stress, there is a growing realisation that 

there is a need for more sustainable agricultural practices. However, this transition is partly hampered 

because sustainable farmers have great difficulty acquiring agricultural land on the expensive Dutch 

landmarket. Many of these farmers therefore engage in landlease arrangements with innovative 

agreements and alternative landowners. This research project investigates such landlease 

arrangements between sustainable farmers and Dutch municipalities. It focuses on the strengths and 

weaknesses of the agreements and how these affect the (in)security of the sustainable farmers. The 

results are based on semi-structured interviews with farmers and municipalities, as well as an 

investigation of the corresponding formal land lease contracts.   

 

We find that municipalities are increasingly engaged in leasing land to sustainable farmers, as there is 

a growing demand for sustainable farming. Yet, in the arrangements farmers are often faced with 

insecurities related to the duration of their agreement as well as the sustainability-related aspects. 

Since many municipalities do not see facilitating agricultural as part of their public mandate, they 

often have not yet developed a comprehensive vision and policy. Consequently, contracts are usually 

for short periods of time, thereby allowing municipalities to quickly re-acquire the land once they can 

use it for another purpose (regular urban development). These short-term contracts create insecurity 

for sustainable farmers as they require years to invest in their soils for high-yield sustainable 

production. The insecurity makes that farmers often have to rely on alternative sources of income. 

Municipal subsidies seem to allow farmers to make some necessary investments, but municipalities 

are generally reluctant to provide these as they want to treat the farms as normal economic enterprises. 

 

Municipalities and sustainable farmers agree on the value that mutual arrangements can have for the 

local community. Partly because of the limited immediate income from the farming itself, sustainable 

farmers often engage in activities related to education, care, and the public urban landscape. Such 

activities strengthen public support but are labour intensive. Having an intermediary that takes on part 

of this role, for instance in the form of a foundation, can therefore be a great help for farmers. They 

can also serve as a mediator between the interest of the farmer and the municipality, when trying to 

come to suitable agreements. Coming to specific and concrete agreements about this societal value of 

the farm can ultimately also help in attaining a more favourable deal in terms of duration and price. 

 

Based on our findings we encourage farmers and municipalities to learn more about each other’s 

needs and how landlease arrangements could be of mutual benefit. Having a clear plan on paper with 

a sound juridical basis can help farmers in convincing municipalities of these benefits. Such plans can 

assist in getting a better picture of the implications for the farmer’s (financial) security, which in turn 

can help the farmer to actually adhere to the agreements. From the side of the municipality it can be 

beneficial to communicate clearly about the municipalities ́ policies and motivation concerning 

sustainable agriculture. Possibly the task of communicating with sustainable farmers and interested 

initiatives should be assigned to one responsible functionary within the municipality.  
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Samenvatting  

In een tijdperk waarin de Nederlandse landbouwgrond onder toenemende stress staat, groeit het besef 

dat er behoefte is aan meer duurzame landbouwmethoden. Deze overgang wordt echter gedeeltelijk 

belemmerd omdat duurzame boeren grote moeite hebben om landbouwgrond te verwerven op de dure 

Nederlandse grondmarkt. Veel van deze boeren sluiten daarom innovatieve huurovereenkomsten met 

verschillende soorten landeigenaren, zoals bijvoorbeeld gemeenten. Dit project onderzoekt dergelijke 

pachtovereenkomsten tussen duurzame boeren en Nederlandse gemeenten. Het richt zich op de sterke 

en zwakke punten van de pacht- en huurovereenkomsten en hoe deze de (on)zekerheid van duurzame 

boeren beïnvloeden. De resultaten zijn gebaseerd op semi-gestructureerde interviews met boeren en 

gemeenten, evenals het analyseren van de overeengekomen formele pachtcontracten. 

We zien dat gemeenten in toenemende mate bezig zijn met het verpachten of verhuren van land aan 

duurzame boeren omdat er een groeiende vraag is naar duurzame landbouw. Toch worden boeren in 

deze regelingen vaak geconfronteerd met onzekerheden die verband houden met de duur van hun 

overeenkomst en de duurzaamheidsaspecten. Omdat veel gemeenten het faciliteren van landbouw niet 

als onderdeel van hun maatschappelijke taak beschouwen, hebben ze vaak nog geen alomvattende 

visie en beleid ontwikkeld. Als gevolg zijn contracten meestal van korte duur, waardoor gemeenten 

het land snel opnieuw kunnen verwerven zodra ze het voor een ander doel kunnen gebruiken (meestal 

stadsontwikkeling). Deze kortlopende contracten creëren onzekerheid voor duurzame boeren omdat 

ze jaren nodig hebben om te investeren in hun bodem voor duurzame productie met een hoog 

rendement. De onzekerheid zorgt ervoor dat boeren vaak moeten vertrouwen op alternatieve bronnen 

van inkomsten. Gemeentelijke subsidies lijken boeren in staat te stellen een aantal noodzakelijke 

investeringen te doen, maar gemeenten zijn over het algemeen terughoudend om deze te verstrekken 

omdat ze de boerderijen willen behandelen als normale economische ondernemingen. 

Gemeenten en duurzame boeren vinden elkaar in de waarde die onderlinge afspraken kunnen hebben 

voor de lokale gemeenschap. Mede vanwege de beperkte inkomsten van de landbouw zelf, 

ondernemen duurzame boeren vaak activiteiten die verband houden met onderwijs, zorg en het 

openbare stedelijke landschap. Deze activiteiten zorgen voor meer steun van de bevolking, maar 

kosten ook veel tijd en energie. Een tussenpersoon die een deel van deze rol op zich neemt, 

bijvoorbeeld in de vorm van een stichting, kan daarom een grote hulp zijn voor boeren. Zij kunnen 

ook dienen als bemiddelaar tussen het belang van de boer en de gemeente, wanneer ze proberen 

samen passende afspraken te maken. Specifieke en concrete afspraken maken over deze 

maatschappelijke waarde van de boerderij kan uiteindelijk ook helpen om tot gunstigere afspraken te 

komen wat betreft duur en prijs.  

Op basis van onze bevindingen moedigen we boeren en gemeenten aan om meer te weten te komen 

over elkaars behoeften en hoe pachtovereenkomsten in ieders voordeel kunnen werken. Een duidelijk 

plan op papier met een degelijke juridische basis kan boeren helpen gemeenten van deze voordelen te 

overtuigen. Dergelijke plannen kunnen helpen om een beter beeld te krijgen van de implicaties voor 

de (financiële) zekerheid van de boer, wat op zijn beurt de boer kan helpen om zich daadwerkelijk aan 

de afspraken te houden. Van de kant van de gemeente kan het nuttig zijn om duidelijk te 

communiceren over het beleid en de motivatie van de gemeenten met betrekking tot duurzame 

landbouw. Mogelijk moet de taak van communicatie met duurzame boeren en geïnteresseerde 

initiatieven worden toegewezen aan een verantwoordelijke functionaris binnen de gemeente. 
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1. Introductie 

  

We zullen duurzamer moeten gaan boeren in Nederland, als we de internationaal vastgestelde 

duurzaamheidsdoelen gerelateerd aan biodiversiteit en klimaatverandering willen behalen (Zwartkruis 

et al., 2018). Hoewel er bereidheid is om de duurzaamheidsdoelen toe te passen en er steeds meer 

initiatieven van zowel boeren als consumenten komen, zijn er veel uitdagingen waar de zogeheten 

‘duurzame boeren’ mee te maken krijgen. Dit zijn boeren welke produceren op een manier die in 

overeenstemming is met de wensen van de samenleving op het gebied van onder andere milieu en 

economie (Milieu en Natuur Planbureau, 2007). Volgens de vereniging Toekomstboeren - die een 

deel van deze moderne duurzame boeren vertegenwoordigt - is de onzekerheid met betrekking tot het 

verkrijgen van land een van de grootste uitdagingen voor deze boeren (Toekomstboeren, z.d.). De 

grondprijs in Nederland is door de jaren heen gestegen en is er sprake van een toenemende 

landconcentratie, wat inhoudt dat land in toenemende mate in de handen is van een klein aantal 

bedrijven (Oppedijk et al, 2018). Deze schaarse grond wordt steeds intensiever gebruikt waardoor de 

kwaliteit van grond onder druk is komen te staan om het geïnvesteerde geld in landbouwgrond weer 

terug te verdienen (van Middendorp, 2017). Omdat de meeste duurzame boeren niet uit een 

conventionele boerenfamilie afkomstig zijn, hebben zij meestal niet de mogelijkheid om land te erven 

van familie. Hierdoor zijn deze boeren afhankelijk van de dure Nederlandse pachtmarkt, waar zij 

pachtovereenkomsten aan kunnen gaan met verschillende landeigenaren zoals natuurorganisaties, 

private landeigenaren en gemeentelijke instanties (Toekomstboeren, z.d.). In deze context komen veel 

duurzame boeren onzekerheden tegen als gevolg van pachtovereenkomsten met een korte termijn en 

strenge eisen vanuit de landeigenaren (Wetenschapswinkel, 2019). 

 

De organisatie Toekomstboeren is een initiatief dat “de groeiende en bloeiende beweging van 

duurzame en maatschappelijk verantwoorde landbouw en voedselproductie zichtbaar wil maken en 

versterken. Met als doel de toekomst van een breed gedragen ecologische en sociale landbouw 

dichterbij te brengen” (Toekomstboeren, z.d.). Zij proberen de onzekerheidsproblematiek rondom 

pachtovereenkomsten te verbeteren door duurzaam boeren (zowel sociaal als ecologisch) in 

Nederland meer zichtbaar en beter bereikbaar te maken (Wetenschapswinkel, 2019). Als 

opdrachtgever van het project “Boeren zonder land, hoe is dat mogelijk?” uitgevoerd vanuit de 

Wetenschapswinkel van Wageningen University & Research, zou Toekomstboeren graag 

verschillende (zowel formele als informele) overeenkomsten tussen landeigenaren en boeren in kaart 

gebracht willen hebben. Zij hopen dat hieruit concrete punten voortvloeien welke bij kunnen dragen 

aan het verbeteren van afspraken tussen boeren en landeigenaren. De uitkomsten dienen bij te dragen 

aan het versterken van de (politieke) positie van duurzame boeren en het informeren van beginnende 

boeren, zodat zij voor zichzelf zekerheid kunnen creëren in hun bedrijf. Dit onderzoek probeert een 

bijdrage te leveren aan dit doel. 

  

1.1 Doelstelling 

Dit onderzoek beperkt zich tot het uitdiepen van overeenkomsten tussen duurzame boeren en 

gemeenten. Een overeenkomst is in dit onderzoek een overkoepelende term voor afspraken die 

betrekking hebben op het gebruik van land door een andere partij dan de eigenaar. Hieronder worden 

zowel formele als informele afspraken verstaan. Tevens wordt er zowel land verpacht als verhuurd. 

Voor de consistentie van dit rapport zal ook de verhuur van land onder verpachting geschaard 

worden.  
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Uit de ervaring van Toekomstboeren komt naar voren dat boeren vaak alleen voor korte periodes 

grond kunnen pachten van gemeenten. Dit betekent dat boeren ergens anders opnieuw moeten 

beginnen, met als gevolg dat ze opnieuw geld en tijd moeten investeren in het gebruiksklaar maken 

van een ander stuk land. De onzekerheden gerelateerd aan deze gevallen beïnvloeden niet alleen deze 

specifieke boeren, maar ook boeren in soortgelijke situaties. Daarnaast zorgen ze ervoor dat het voor 

nieuwe boeren minder aantrekkelijk wordt om duurzaam te boeren. Tot op heden ervaart 

Toekomstboeren een gebrek aan samenhangende informatie en communicatie over afspraken tussen 

boeren en gemeenten (Toekomstboeren, z.d.). 

 

Dit onderzoek brengt de sterktes en zwaktes van deze overeenkomsten in kaart en analyseert deze om 

zo de positie van boeren te versterken en hen goed te kunnen informeren. Nederlandse gemeenten zijn 

steeds gewilliger om hun agrarische pachtovereenkomsten te verduurzamen op ecologisch gebied 

(Bruil, 2019). Daarnaast kunnen deze afspraken gunstig zijn voor zowel boeren als voor de lokale 

gemeenschap. De stukken grond welke de gemeente verpacht voor agrarische doeleinden liggen 

namelijk vaak relatief dicht bij steden of dorpen, en bevorderen hierdoor directe verkoop aan 

consumenten. Na kritisch te analyseren wat er precies afgesproken is tussen gemeenten en boeren, 

wordt er een rapport opgesteld met aanbevelingen voor duurzame boeren, gemeenten, 

Toekomstboeren en toekomstig onderzoek. Verder wordt er een infosheet gecreëerd welke 

Toekomstboeren kan gebruiken om huidige en toekomstige duurzame boeren te informeren over 

aandachtspunten bij het pachten van agrarisch land van gemeenten. Hierin zullen de aanbevelingen 

ook worden opgenomen. Op deze manier probeert dit onderzoek bij te dragen aan de doelstelling van 

Toekomstboeren. 

 

Binnen dit onderzoek wordt er gefocust op twee aspecten van pachtovereenkomsten. Ten eerste, de 

duur van de overeenkomst. Hier wordt onderzocht of boeren mogelijkheden hebben om toegang te 

krijgen tot landbouwgrond voor een langere periode. Dit maakt duurzaam boeren ook daadwerkelijk 

een interessante en haalbare optie. Ten tweede, de mogelijkheid om te boeren op een duurzame 

manier en of de afspraken een effect hebben op de duurzaamheid van het landgebruik. Hier wordt 

gekeken naar de afspraken die (zowel formeel als informeel) gemaakt zijn over het boeren op een 

ecologisch-, sociaal-, en economisch-duurzame manier. Deze twee aspecten lijken volgens 

Toekomstboeren belangrijke factoren in het bepalen van de (on)zekerheid van een boer. Ook kunnen 

deze analyses inzichten geven in de verhoudingen tussen boeren en gemeenten die voortvloeien uit de 

juridisch gefundeerde afspraken. Dit biedt vervolgens aanknopingspunten voor hoe deze verhouding 

mogelijk kan worden veranderd in de richting van een sterkere positie voor (toekomstige) boeren. Dit 

alles heeft geleid tot het concrete doel om inzichten te verkrijgen in de effecten van de duur en 

duurzaamheid van pachtafspraken tussen duurzame boeren en gemeenten op de (on)zekerheid van 

boeren om zo (toekomstige) duurzame boeren te ondersteunen bij het aangaan van bevredigende 

afspraken over toegang tot en het behouden van landbouwgrond in Nederland. 

  

1.2 Onderzoeksvragen 

Om het gestelde doel te kunnen vervullen is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: 

“In hoeverre beïnvloeden verschillende pachtovereenkomsten tussen duurzame boeren en gemeenten 

de (on)zekerheid van boeren en hoe kunnen deze inzichten worden gebruikt om de positie van 

(toekomstige) duurzame boeren te versterken?” 

Deze hoofdvraag kan worden opgedeeld in de volgende deelvragen: 

• Hoe zitten de verschillende pachtovereenkomsten tussen gemeenten en boeren in elkaar? 
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• In hoeverre beïnvloeden afspraken over de duur van pachtovereenkomsten tussen duurzame 

boeren en gemeenten de (on)zekerheid van de boeren? 

•  In hoeverre beïnvloeden afspraken over duurzaam landgebruik van pachtovereenkomsten 

tussen duurzame boeren en gemeenten de (on)zekerheid van de boeren? 

• In hoeverre kunnen sterktes en zwaktes van pachtovereenkomsten tussen duurzame boeren en 

gemeenten gebruikt worden om de positie van (toekomstige) boeren te verbeteren? 

Om deze vragen te kunnen beantwoorden zijn er interviews gehouden met zowel boeren als 

gemeenten.  

 

Het conceptual framework (figuur 1) hieronder geeft een inzicht in de belangrijkste concepten en 

processen die dit onderzoek in kaart probeert te brengen. Aan de basis van dit onderzoek staan de 

pachtafspraken tussen boeren en gemeenten. Een eerste doel van dit onderzoek is het uitdiepen van dit 

soort afspraken. Daarbij is speciale aandacht voor afspraken die richting geven aan de duur van de 

pacht en pachtafspraken die samenhangen met duurzaamheidsaspecten. Deze twee facetten kunnen 

namelijk voor veel (on)zekerheden zorgen bij duurzame boeren. De duur en duurzaamheidseisen 

hangen onderling nauw samen. Zo is het bij onzekere kortdurende pachtovereenkomsten moeilijk de 

boerderij duurzaam te laten ontwikkelen. Aan de andere kant kan een bereidheid te voldoen aan 

strikte (ecologische) duurzaamheidseisen resulteren in een bereidheid tot pachtafspraken voor een 

langere periode. Deze strikte duurzaamheidseisen kunnen echter op zichzelf weer zorgen voor 

onzekerheden. Dit onderzoek probeert nadrukkelijk dit geheel van (on)zekerheden van duurzame 

boeren uit te lichten 

 

 

Het volgende hoofdstuk presenteert de achtergrond van het onderzoek en het theoretische kader. Dit 

wordt gevolgd door het hoofdstuk methodologie. Hierna zullen de resultaten van ons onderzoek 

besproken worden, gevolgd door een analyse van deze resultaten en de beperkingen van het 

onderzoek. We eindigen met een algehele conclusie met aanbevelingen. 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1 - Conceptual Framework 



11 
 

 

2. Achtergrond en theoretisch kader 

 

Dit literatuuronderzoek presenteert de achtergrond van alle termen en theoretische benaderingen 

welke gebruikt worden in deze studie. Naast academische literatuur, zal er ook gebruik worden 

gemaakt van ‘grijze’ literatuur om de ervaringen uit de sector mee te nemen. Eerst zullen de 

ontwikkelingen in de landbouw in Nederland besproken worden, wat opgevolgd zal worden door een 

conceptualisering van duurzame landbouw. Ook zullen ontwikkelingen omtrent het pachtbeleid 

besproken worden, inclusief de huidige problematiek en onzekerheden van boeren. Het hoofdstuk zal 

eindigen met het duiden van de verhoudingen tussen gemeenten en boeren en mogelijkheden om als 

boer deze verhoudingen te beïnvloeden. 

  

2.1 Duurzame landbouw in Nederland 

De landbouw in Nederland heeft zich in de laatste decennia in meerdere richtingen ontwikkeld. Na de 

tweede wereldoorlog heeft zich een ontwikkeling ingezet in de Nederlandse landbouw met als 

grootste boodschap: ‘nooit meer honger’ (Landbouw Economisch Instituut, 2006). Deze ontwikkeling 

had als doel de agrarische sector intensiever en zodoende efficiënter te maken (Oppedijk et al, 2018). 

Deze trend werd opgevolgd door een transitie van “import bescherming en kostendekkende 

bodemprijs [voor agrarische producten] naar vrije markt met prijsverlaging en gedeeltelijke 

compensatie [vanuit de Europese Unie]” (Oppedijk et al, 2018, p.8). Aangezien deze liberalisering 

gepaard ging met een verlaging van de prijzen die boeren voor hun producten kregen, resulteerde dit 

beleid in een investering in meer intensivering, mechanisering en schaalvergroting. Hoewel de 

liberalisering heeft gezorgd voor een stijging in voedselproductie en export, heeft het ook “grote 

invloed op de waterkwaliteit, biodiversiteit, klimaat en bodemvruchtbaarheid” (Oppedijk et al, 2018, 

p.9). Zodoende heeft er de laatste jaren op zowel wetenschappelijk als maatschappelijk gebied een 

groeiende realisatie plaatsgevonden dat de liberalisering van de voedselproductie grootse effecten 

heeft op zowel de maatschappij als de natuur. Dit is duidelijk te zien in de realisering van een 

wereldwijd Klimaatakkoord in Parijs in 2015 en een Nederlands Klimaatakkoord in 2019. Via het 

Klimaatakkoord van Nederland (Klimaatakkoord, 2019) zijn er beleidsinstrumenten in werking gezet 

die de agrarische sector, met name de melkveehouderijen (Koopman, 2017), onder druk zetten met als 

doel de uitstoot van broeikasgassen met 49% te verminderen in 2030 ten opzichte van 2005 (Straver 

& Zuidervaart, 2018). Enerzijds zorgt dit ervoor dat het voor traditionele boeren steeds moeilijker 

wordt om hun hoofd boven water te houden (Oppedijk et al, 2018). Anderzijds hebben dit soort 

ontwikkelingen gezorgd voor een groei van het aantal duurzame boeren (Oppedijk et al, 2018). 

Hoewel er geen exacte data bekend zijn over deze groei, zijn er genoeg indicaties om deze groei te 

bevestigen (Oppedijk et al, 2018). Zo is het aantal leden van Toekomstboeren sinds de oprichting 

gegroeid tot 300 leden, is het biologisch landbouwareaal in 2018 gegroeid met 10% en wordt net zo’n 

groei verwacht in 2019 (Bionext, 2018). Naast de bekende passie voor het boerenbedrijf werken 

duurzame boeren ook vanuit idealen die streven naar een duurzamere en socialere landbouwsector. 

         

Voordat verder uitgeweid wordt over wat de groei van duurzame landbouw heeft betekend voor de 

beleidsvorming, is verdere toelichting van wat duurzame landbouw inhoudt nodig. Het voormalige 

ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij interpreteerde duurzame landbouw als “landbouw die in 

overeenstemming is met de wensen van de samenleving: wat betreft de geleverde producten en op het 

gebied van milieu, dierenwelzijn, voedselveiligheid, ruimtelijke structuur en omgevingszorg. En 
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daarbij moet de sector ook economisch duurzaam blijven" (Milieu en Natuur Planbureau, 2007, p.9). 

Deze brede conceptualisering raakt daarmee zowel de ecologische, sociale als economische dimensie 

van duurzaamheid. Dit contrasteert met meer beperkte conceptualiseringen waar de ecologische 

dimensie (e.g. Groenlinks z.d.) of de economische dimensie (eg. Unilever z.d.) voorop staan. Dit 

onderzoek gebruikt als start de bovengenoemde brede definitie van duurzame landbouw om recht te 

doen aan alle aspecten van de maatschappelijke rollen die moderne boeren tegenwoordig kunnen 

vervullen. Kort samengevat kunnen deze aspecten worden gezien als de drie P’s: People (de mensen), 

Planet (de natuur en het milieu), en Prosperity (de economie en welvaart). Deze drie P’s raken 

zichtbaar de eerder genoemde ecologische, sociale, en economische dimensies, en maken een 

concretere toetsing van de in dit onderzoek gebruikte casussen mogelijk. Om duurzaam boeren 

enigszins af te bakenen, richten wij ons in ons onderzoek specifiek op boeren die doen aan 

vollegrondstuinbouw en het natuurlijk herstel van hun bodem als expliciet doel hebben. Binnen dit 

rapport wordt de term breder gebruikt om te verwijzen naar boeren die zo nadrukkelijk bezig zijn met 

de ecologische duurzaamheid van hun bedrijf dat hun hele bedrijfsmodel hierdoor wordt beinvloedt. 

 

2.2 Duurzaam bodembeheer 

Zoals benoemd is natuurlijk herstel van de bodem, ook wel duurzaam bodembeheer genoemd, een van 

de toetsingsaspecten voor de casussen die verder onderzocht worden in deze studie. Essentieel voor 

duurzaam bodembeheer op een agrarisch bedrijf is vruchtbare grond. Een vruchtbare en gezonde 

bodem is de basis voor gezonde planten, dieren en mensen. Het fundament van een gezonde en 

productieve bodem is het gehalte organische stof in de bodem, welke een rol speelt in bijna alle 

bodemprocessen en de groei van gewassen. Wanneer het organische stof gehalte verminderd kunnen 

problemen met vruchtbaarheid, water beschikbaarheid, compactie, erosie, parasieten, ziektes, 

schimmels en insecten ontstaan (Magdoff & Van Es, 2009). Een Amerikaanse studie liet zien dat er 

een potentiële toename van 12% in gewasopbrengst is voor elke 1% toename in organische stof 

(Lucas et al, 1977). Organische stof kan op een natuurlijke manier toenemen door het proces van 

humificatie, waarin bijvoorbeeld dood plantenmateriaal afgebroken wordt tot kleinere moleculen. Dit 

is echter een langdurig proces van meerdere jaren, waarin de afbraaksnelheid bepaalt wordt door 

onder andere bodem-leven, -temperatuur en -vocht (Lehmann & Kleber, 2015). Het constante 

toevoegen of achterlaten van organisch materiaal en gewasrotaties zijn noodzakelijk in dit proces. Op 

lange termijn zijn, door de bodem op deze duurzamere manier te bewerken, extreme interventies zoals 

diepploegen, bespuiten met bestrijdingsmiddelen en het gebruik van kunstmest niet nodig (Bot & 

Benites, 2005).  

 

Tenslotte, relevant voor de context waarin deze achtergrond en theoretisch kader is geschreven, 

kunnen de bodems in en rondom de stad zeer uiteenlopende samenstellingen hebben, onder andere 

vanwege eerdere gebruiksbestemmingen van de bodem. Dit kan eventueel problematiek veroorzaken 

met compactie, verontreiniging en lage vruchtbaarheid (Bokhorst, 2013). In het geval van dit soort 

bodemproblematiek kan het proces van verduurzaming langer duren en meer geld kosten, wat 

vervolgens een directe invloed heeft op de gewasopbrengst. Kortom, duurzaam bodembeheer kan erg 

efficiënt zijn en de gewasopbrengst vergroten, mits de bodem meerdere opeenvolgende jaren intensief 

verzorgt wordt (Oppedijk et al, 2018). 

  

2.3 Ontwikkelingen in pachtbeleid 

Naast voortdurende ontwikkelingen in de duurzame landbouw, hangt dit project ook nauw samen met 

het Nederlandse pachtbeleid. Pacht is, volgens Grashof-Bokdam et al., (2018, p.50) “de huur van 

grond en gebouwen voor agrarische doeleinden”. De verdiensten van de verpachte grond zijn in 

principe voor de pachter. Pacht wordt gezien als een bijzondere overeenkomst en heeft hierdoor een 
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eigen regeling in het Burgerlijk Wetboek (2019). Alle overeenkomsten die voldoen aan de 

voorwaarden gesteld door de wet worden gezien als pachtovereenkomsten, ook als partijen andere 

intenties hebben. Pachtovereenkomsten vielen voorheen (1958-2007) onder de Pachtwet en sinds 

2007 onder de nieuwe Pachtwet (Art. 7:325 BW). Volgens deze wet moet reguliere pacht altijd 

schriftelijk worden aangegaan en de grondkamer dient goedkeuring te verlenen. Reguliere 

pachtovereenkomsten gelden ten minste 6 jaar voor los land en ten minste 12 jaar voor boerderijen. 

Na deze periode worden de overeenkomsten elke keer standaard verlengd voor een periode van 6 jaar. 

Als er een datum van beëindiging vastgesteld is, dan kan pacht korter of langer duren (Grashof-

Bokdam et al., 2018). 

 

Zoals eerder vermeld, is het pachten van grond vrijwel de enige optie voor moderne boeren die niet 

via familie toegang hebben tot land. Net zoals landbouw in het algemeen, zijn ook de 

landbouwgronden met bijbehorende eigendomsrechten en pachtconstructies de laatste jaren 

geliberaliseerd (Oppedijk et al, 2018). Als gevolg van de liberalisering van het pachtbeleid zijn het 

aantal kortlopende pachtcontracten toegenomen (Grashof-Bokdam, 2018). Daarnaast is de grondprijs 

in Nederland de afgelopen decennia hard gestegen, en is het kopen van land zonder aanzienlijk 

kapitaal-investering daarmee vrijwel onmogelijk geworden (Luijt & Voskuil 2009; Bouwmeester 

2017). Ook pachtprijzen zijn de laatste jaren hard gestegen. Hiertegenover staat een daling van het 

aantal reguliere pachtcontracten en erfpachtcontracten, waarbij de pachter traditioneel meer zekerheid 

heeft (Luijt & Voskuil 2009). Bij duurzame boeren bestaat doorgaans veel behoefte aan 

pachtcontracten die juist zekerheid bieden op een langere termijn en aan een pachtprijs die past bij de 

opbrengst van duurzame landbouw (Wetenschapswinkel 2019; Oppedijk et al., 2018). In het bijzonder 

bij duurzame akkerbouw zijn boeren erg afhankelijk van een langzaam ontwikkelende goede 

bodemkwaliteit. Dit maakt dat er bij deze boeren bijzondere aandacht is voor overeenkomsten en 

landeigenaren waarbij duurzaamheid hoog in het vaandel staat (Trouw, 2018). 

         

In toenemende mate zetten ook overheidsinstanties zoals provincies en gemeenten in op het 

verpachten van land aan duurzame boeren (Bruil, 2019; Oppedijk et al., 2018). De overheid is immers 

verantwoordelijk voor de ruimtelijke kwaliteit van het Nederlandse landschap en heeft een bijzondere 

verantwoordelijkheid in het behalen van klimaatambities (Dolman et al 2016; VNG, 2018). Zodoende 

hebben gemeenten steeds meer interesse om hun pachtconstructies dusdanig op te stellen dat het de 

ecologische duurzaamheid ten goede komt (Bruil, 2019). Provincies zoals Noord-Holland, Gelderland 

en Friesland verpachten nu al (een deel van) hun grond exclusief aan boeren met een 

duurzaamheidscertificaat, of boeren die bepaalde maatregelen nemen op het gebied van biodiversiteit 

(Doorn, 2018). In Noord-Brabant zijn provincie en gemeenten in samenwerking met particuliere 

initiatieven het platform ‘duurzame gronduitgifte’ gestart (De Gouw, 2018). Tevens erkennen 

gemeenten en provincies steeds meer hun rol in het faciliteren van regionale voedselsystemen met 

kortere ketens tussen producent en consument (VNG, 2017). Dit is onder andere terug te zien in het 

grote aantal stadslandbouw initiatieven dat zich sinds 2010 heeft ontwikkeld (Dekking, Veen & 

Jansma, 2015). Stadslandbouw wordt gekenmerkt door het verbouwen van voedsel in en rond de stad, 

dichtbij de burger (GroeneRuimte, z.d.). Stadslandbouw kan op allerlei verschillende manieren tot 

uiting komen: van daktuin tot volkstuin, CSA (community supported agriculture) tuinderij of 

kinderboerderij. Stadslandbouw kan gezien worden als een duurzame vorm van landbouw; het zijn 

veelal verse, onbewerkte producten die op kleine schaal worden geproduceerd, met biologische 

teeltwijzen. Naast de voedselproductie en maatschappelijke functies kan stadslandbouw ook nog 

andere rollen vervullen, zoals leverancier van energie, als waterbuffer voor de stad of als verwerker 

van afvalstoffen. Obstakels bij stadslandbouw zijn onder andere de grondprijzen in steden, de 

regelgeving en de bestemmingsplannen van locaties (Voedingscentrum, z.d.). Stadslandbouw creëert 
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dus meer dan alleen voedsel: het is ook van grote maatschappelijke waarde in de samenleving, wat 

helpt bij het opbouwen van een meer autonome positie van de boer (Van den Berg et al, 2018). Dit 

wordt verder uitgelegd onder het kopje ‘maatschappelijke waarde’. 

  

2.4 Onzekerheid 

Initiatieven waar boeren van gemeenten pachten kunnen vele voordelen hebben voor zowel de boer 

als voor de gemeenschap. Uit een onderzoek in opdracht van LTO Noord komt dan ook naar voren 

dat het voor sommige boeren een bewuste keuze is om dicht bij de stad te gaan boeren. De 

transportlijnen blijven zo kort; wat zowel kostenefficiënt als milieuvriendelijk is (De Klerk, 2017). 

Daarnaast kunnen boeren met hun duurzame bedrijf kansen bieden aan de gemeenschap op het gebied 

van bijvoorbeeld zorg, welzijn en educatie. Derwijze kan een pacht- of huurovereenkomst tussen boer 

en gemeente voor beide partijen een interessante ontwikkeling zijn. 

 

Echter brengt het boeren dichtbij een stad ook enkele nadelen met zich mee, zoals de hoge leges en 

belastingen, het moeilijk verkrijgen van vergunningen en de onduidelijkheid over 

bestemmingsplannen (De Klerk, 2017). Gemeentegronden worden nu vaak per jaar verpacht om 

braakliggende terreinen tijdelijk te benutten. Voor een duurzaam agrarische ondernemer is het echter 

juist belangrijk om er zeker van te zijn dat zijn bedrijf een aantal jaren kan blijven bestaan (Wing, 

z.d.). Het gevolg van kortlopende pacht is bijvoorbeeld dat de boeren niet de kans krijgen om te 

werken aan een duurzaam bodembeheer (Schuurbiers, 2018). Een pachtovereenkomst welke maar 1 

tot enkele jaren loopt kan dit in de weg zitten. Een investering in duurzaam bodembeheer kan vrij 

risicovol zijn voor de boer omdat zij of hij niet weet of de investering zich uitbetaald binnen de 

termijn waarop de boer het land pacht. Ook, zoals al eerder vermeldt, hebben bodems in en rondom de 

stad zeer uiteenlopende samenstellingen vanwege eerdere gebruiksbestemmingen. Dit kan leiden tot 

bodemproblematiek, wat het proces van verduurzaming vertraagd en nog duurder maakt (Wageningen 

Environmental Research, 2018). Dit heeft een directe invloed op de gewasopbrengst en vergroot de 

onzekerheid van de boer. Daarnaast kunnen grondeigenaren zoals gemeenten met eisen komen die de 

boer beperkt in zijn/haar bedrijfseconomische activiteiten. Ook dit soort beperkingen kunnen voor 

onzekerheid zorgen bij duurzame boeren. 

 

Deze onzekerheden zeggen iets over de relatie tussen gemeenten en duurzame boeren in het 

algemeen. Een gemeente voert taken uit die in het directe belang zijn van haar bewoners en is 

verantwoordelijk voor het uitvoeren van bestemmingsplannen (Rijksoverheid, z.d.). Deze taken 

kunnen botsen met de wensen van een duurzame boer. Zo is de gemeente ook verantwoordelijk voor 

de huisvesting en kan grond die voorheen een agrarische bestemming had, toegewezen worden om 

huizen op te bouwen, waardoor de boer naar elders moet uitwijken (Boerderij, 2018). Het huidige 

woningtekort (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2019) kan zeker meespelen 

in de overwegingen die gemeenten moeten maken. Deze overwegingen zorgen voor een bepaalde 

verstandhouding tussen gemeenten en duurzame boeren, welke dit onderzoek zal meenemen in de 

analyse. 

  

2.5 Boer-gemeente verhouding 

Zoals hierboven beschreven komen (toekomstige) duurzame boeren onzekerheden tegen als ze 

gemeentegrond (willen) pachten. De verhouding tussen de boer en de gemeente is hierbij van belang, 

omdat deze mede bepalend is voor de voorwaarden die afgesproken worden in een 

pachtovereenkomst. Als landeigenaar heeft de gemeente binnen de juridische kaders veel macht, 

vooral als het gaat om geliberaliseerde pachtovereenkomsten. Als gevolg daarvan ervaren boeren dat 
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gemeenten momenteel veelal de invulling van onderlinge afspraken bepalen (Boerderij, 2018). Echter 

kan een beter gebalanceerde verhouding wellicht helpen om eerder genoemde onzekerheden te 

minimaliseren. 

 

De analyse van deze positie van boeren ten opzichte van 

de gemeente als verpachter is complex. Het dient verder 

te gaan dan een simpel onderscheid tussen “machteloos” 

of “macht houdend”. De analyse dient recht te doen aan 

de diverse manieren van interactie tussen beide partijen. 

Om dit verder te begrijpen, kan Arnstein’s (1969) 

concept van de “ladder of participation” worden 

toegepast. Haar concept bevat een ladder, en elke stap op 

deze ladder vertegenwoordigt een bepaalde vorm van 

betrokkenheid van de gemeenschap in een 

besluitvormingsproces. Hoe hoger de ladder beklommen 

wordt, hoe meer macht voor de gemeenschap in het 

proces. De eerste twee niveaus van de ladder, 

manipulation (manipulatie) en therapy (therapie) zijn 

voorbeelden van een gebrek aan participatie. De 

machthebbende heeft als doelstelling om de 

belanghebbende om de tuin te leiden of te onderwijzen, maar niet om hen een stem te geven in het 

proces van besluit making. De stappen drie tot vijf (informing = informeren, consultation = 

raadpleging, en placation = plaatsen) beschrijven niveaus op welke de machthebbende symbolisch 

macht aan de belanghebbende overdraagt. Er vindt participatie plaats, omdat de stem van de 

deelnemers in het proces van besluitvorming mee wordt genomen. Er is echter geen garantie dat er 

iets verandert aan de status quo of dat de uitkomst van het proces ten gunste is van de 

belanghebbende. Stappen zes tot acht (Partnership = vennootschap, Delegated power = gedelegeerde 

macht en Citizen control = Controle door burgers) conceptualiseren situaties waarin de 

belanghebbende direct macht uitoefent op het besluitvormingsproces. 

 

Als deze ladder toegepast wordt op de situatie met de boeren dan is het denkbaar dat veel van de 

boeren momenteel niet hoger dan stap vier of vijf op de ladder zitten. Deze zijn immers afhankelijk 

van de (gemeente)grond. Deze afhankelijke positie maakt het lastig om eisen te stellen. Ze kunnen 

vaak wel in overleg met de gemeente kenbaar maken wat ze willen, maar ze hebben geen enkele 

garantie dat hier ook gehoor aan gegeven wordt. Ook zijn beleidsdocumenten vaak ingewikkeld, 

ontoegankelijk en ontbreekt er duidelijke kennis over hoe beleid opgesteld wordt binnen gemeenten 

en hoe je daar als burger zelf invloed op kunt uitoefenen (Kennisland, 2015). Dit kan ertoe kunnen 

leiden dat boeren niet weten wat precies hun positie is, waardoor er geen druk op de gemeente wordt 

gelegd om de machtsverhoudingen te herzien. Aan de andere kant heeft de boer bij het aangaan van 

een contract natuurlijk altijd de autonomie om de afspraken te weigeren. Een pachtovereenkomst 

wordt immers aangegaan door twee partijen. Boeren kunnen daardoor niet worden gezien als geheel 

machteloos. Het gebrek aan alternatieve beschikbare grond heeft echter wel als gevolg dat de boeren 

eerder geneigd zijn akkoord te gaan met voor hen ongunstige voorwaarden.  

 

Een voorbeeld van samenwerking waarin de gemeente een deel van zijn macht overdraagt is de 

Stadsboerderij Almere (Schuurbiers, 2018). De gemeente Almere heeft de Stadsboerderij betrokken 

bij de besluitvorming van het bestemmingsplan. Hierdoor werd het voor de boerderij mogelijk om 

Figuur 2: Ladder of Participation 
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maatschappelijke waarde toe te voegen door bijvoorbeeld het verzorgen van educatieve- en 

zorgactiviteiten. Dit maakt dat dit voorbeeld in te delen is op stap zes, partnership (samenwerking): 

beiden zorgen ze voor toegevoegde waarde voor de andere partij, en door samen te werken wordt dit 

belangstelling. In dit onderzoek zal onder andere worden gekeken welke mogelijkheden er zijn voor 

boeren om de ladder hoger te beklimmen en daarmee meer inspraak te krijgen in de besluitvorming. 

  

2.6 Maatschappelijke Waarde 

Zoals hierboven genoemd wordt er aangenomen dat de verhouding tussen boeren en gemeenten vaak 

ongelijk is. Een manier om deze ongelijkheid in balans te brengen en de ladder of participation 

figuurlijk te beklimmen is door het creëren van meer draagvlak onder de gemeente en draagvlak onder 

de bevolking. Een goede manier om dit te realiseren is door het tonen van een zekere ‘goodwill’ en 

het uitbreiden van de maatschappelijke waarde van het bedrijf. 

Zoals eerder geïntroduceerd, is landbouw dichtbij de stad niet alleen potentieel bevorderlijk voor de 

boer maar ook voor de lokale gemeenschap (Van den Berg et al, 2018). Een landbouwinitiatief in of 

nabij de stad kan voedselzekerheid en toegang tot verse en gezonde producten bieden welke lokaal 

worden geproduceerd en verkocht (FAO, z.d.). Daarnaast kan het zorgen voor verbintenis tussen 

mensen in de lokale gemeenschap door vrijwilligers te betrekken bij de dagelijkse werkzaamheden 

(FAO, 2015). Landbouw in en rondom de stad kan in dit opzicht multifunctioneel zijn. Zo kunnen 

bedrijven naast hun agrarische productie ook andere diensten leveren aan de samenleving zoals 

zorglandbouw, boerderijeducatie, boerderijwinkels/korte ketens, agrarische kinderopvang, agrarisch 

natuurbeheer en agrotoerisme. Al deze diensten bevatten een relatie tussen boerderij en burger die het 

land met de stad verbindt (WUR, z.d.).  

 

Om de maatschappelijke kosten en baten van een boer inzichtelijk te krijgen kan een 

Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse (MKBA) gedaan worden. Dit kan worden gezien als een 

duurzaamheidstoets van het betreffende initiatief welke kan worden uitgedrukt in geld. Uit een 

onderzoek van Witteveen en Bos en de WUR waar deze MKBA voor enkele duurzame boeren 

bedrijven wordt gedaan blijkt dat de onderzochte bedrijven maatschappelijk rendabel zijn (Abma et 

al, 2013). Een voorbeeld van een bedrijf waar landbouw multifunctioneel wordt ingezet en een grote 

maatschappelijk waarde heeft is Boerderij ‘t Geertje in Zoeterwoude. Zij zien het als een belangrijke 

taak om de stad met het platteland te verbinden en doen dit al zo’n 35 jaar. Naast hun boerderij 

hebben ze een winkel waar hun producten verkocht worden, een restaurant waar producten van de 

boerderij gegeten worden en worden er educatieve activiteiten georganiseerd (‘t Geertje, z.d.). In 2016 

is op initiatief van Boerderij ‘t Geertje de stichting ‘De Groene Ontmoeting’ opgericht. De aanleiding 

was dat ’t Geertje steeds meer maatschappelijke functies vervulde die verder gingen dan het eigen 

ondernemersbelang en daardoor werd er besloten op een bredere organisatie over te gaan waarin 

ruimte was voor burgers en maatschappelijke organisaties (De Groene Ontmoeting, z.d.). Kortom, het 

toevoegen van meer maatschappelijke waarde aan de gemeente door de boer wordt gezien als een 

manier om meer draagvlak voor de boer te creëren en hiermee zijn onderhandelingspositie te 

versterken. Dit draagt hopelijk bij aan meer langetermijn pachtovereenkomsten tussen gemeenten en 

duurzame boeren. 
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3. Methodologie 

  

In dit hoofdstuk zal er besproken worden welke methodes er zijn toegepast om de data te verzamelen 

en analyseren die nodig waren voor het beantwoorden van onze onderzoeksvragen. Als eerste zal de 

opzet van het onderzoek besproken worden, gevolgd door een nadere uitleg over de 

interviewmethodes en de verwerking en analyse van de interviews.  

  

3.1 Onderzoeksopzet en casussen 

Zoals hierboven genoemd, worden er in dit onderzoek bestaande pachtovereenkomsten in kaart 

gebracht tussen duurzame boeren en de gemeenten van welke deze boeren momenteel pachten. Om 

deze afspraken goed te kunnen doorgronden en diepgaande informatie te verkrijgen, zijn diepte-

interviews gebruikt als voornaamste methode. Deze diepte-interviews zijn semi-gestructureerd en zijn 

bedoeld om een diepgaand beeld te verkrijgen van de te onderzoeken situatie (Alles Over 

Marktonderzoek, z.d.). Ze voegen flexibiliteit en diepgang toe aan het onderzoek. Om de 

perspectieven van zowel de boeren als de gemeenten zo goed mogelijk te belichten is er gekozen om 

zowel boeren als gemeenten te interviewen.  

 

Als eerste zijn er drie onderling verschillende casussen uitgekozen om te onderzoeken. Deze casussen 

zijn duurzame agrarische bedrijven die momenteel gevestigd zijn op grond die gepacht wordt van een 

gemeente. In totaal is door uitvraag bij verschillende experts van onder andere Toekomstboeren en de 

begeleidingscommissie van het Wetenschapswinkel-project een lijst van 18 boerenbedrijven opgesteld 

die geschikt konden zijn voor dit onderzoek. Na verdiepend onderzoek en initieel contact bleken 

slechts een beperkt aantal van deze boeren daadwerkelijk te pachten van gemeenten. De drie 

uiteindelijke casussen zijn gekozen in samenspraak met de vereniging Toekomstboeren. Deze 

pachtovereenkomsten verschillen van elkaar op het gebied van contractsduur en de rol van de 

boerderij binnen de gemeenschap. Dit onderscheid is bewust gemaakt in de keuze van de casussen, 

om op deze manier zoveel mogelijk nieuwe inzichten te verkrijgen in hoe zulke afspraken tot stand 

zijn gekomen en precies werken. De uitgekozen casussen zijn gevestigd in de gemeenten Leiden, 

Culemborg en Amersfoort en worden hieronder geïntroduceerd. Logischerwijs was het streven om 

dezelfde gemeenten te spreken waarin deze boerenbedrijven zich gevestigd hebben, om zo beide 

kanten van de afspraken te kunnen onderzoeken. Gemeente Culemborg en Amersfoort zijn 

respectievelijk geïnterviewd. Gemeente Leiden heeft echter laten weten niet mee te willen werken aan 

een interview omdat het onderwerp zowel binnen de ambtelijke organisatie als politiek gevoelig lag. 

Ook het mailen van de vragen naar de betrokken ambtenaren leverde geen informatie op die bruikbaar 

was voor dit onderzoek. Om wel drie standpunten van gemeenten mee te kunnen nemen in de analyse, 

zijn er in plaats van Leiden andere gemeenten benaderd voor een interview. In deze zoektocht zijn 

tien gemeenten op uiteenlopende wijze gecontacteerd. Uiteindelijk heeft er een interview 

plaatsgevonden met een vertegenwoordiger van gemeente Zwolle. Gemeente Zwolle verpacht veel 

grond (meer dan 600 hectare) aan boeren. Daarnaast zijn ze momenteel bezig om een nieuwe 

omgevingsvisie voor 2021 te creëren waarin zij aangeven dat stadslandbouw en duurzaamheid een 

grote rol zullen gaan spelen. Dit maakt de gemeente Zwolle een interessante gemeente om mee te 

nemen in de analyse. 
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3.2 Interviews 

Semi-gestructureerde interviews zijn gehouden met in totaal zeven belanghebbenden in de casussen. 

Dit betrof drie boeren/boerinnen, een bestuurslid van stichting Caetshage en drie vertegenwoordigers 

van gemeenten (Culemborg, Amersfoort en Zwolle). Voor deze interviews zijn er twee interview 

protocollen opgesteld, eentje voor de boeren en eentje voor de gemeenten. Voor het interview met de 

stichting zijn de vragen gerelateerd aan de stichting en het pachtcontract van het interviewprotocol 

voor de boeren gebruikt. Deze protocollen zijn te vinden in appendix I. Beide protocollen waren 

opgedeeld in thema’s, om zo structuur in de interviews te houden. Het interview protocol voor de 

boeren zag eruit als volgt: 

• Over het bedrijf 

• Pachtovereenkomst 

• Duurzaamheid en (on)zekerheid 

• Duur en (on)zekerheid  

• Overdraagbaarheid 

• Toekomst 

Het interview protocol voor de gemeenten was ook opgedeeld in de volgende thema’s: 

• Algemene vragen pacht en pachtbeleid 

• Invulling afspraken met duurzame boeren 

• Totstandkoming en wijziging afspraken 

• Relaties met duurzame boeren 

Deze thema’s hebben geleid tot vragen welke de basis hebben gevormd voor alle interviews. Tevens 

werd er soms verder doorgevraagd over bepaalde thema’s, zodat er een zo helder mogelijk beeld 

gecreëerd kon worden. Zodoende zijn de interviews semi-gestructureerd. De interviewers hebben 

geprobeerd zo objectief mogelijk te blijven gedurende de interviews, dit houdt in dat deze enkel 

vragen hebben gesteld en niet eigen meningen hebben gedeeld, om zo de geïnterviewde niet te 

beïnvloeden. Als een antwoord niet helemaal duidelijk was, werd er gevraagd wat er precies mee 

bedoeld werd. 

 

De interviews met de boeren vonden ofwel plaats op de boerderij, ofwel bij de boeren thuis. Dit zijn 

de meest natuurlijke omgevingen voor deze boeren, wat ze meer op hun gemak stelt. De interviews 

met de gemeenten vonden plaats op het gemeentehuis (Culemborg) of telefonisch (Amersfoort en 

Zwolle). De interviews begonnen met een korte introductie waarin ze verteld werd dat deelname 

volledig vrijwillig was en dat ze op elk moment mochten stoppen zonder opgaaf van rede. Ook 

werden ze ingelicht over de opnamerecorder - de interviews werden opgenomen met een recorder - en 

werd ze medegedeeld dat deze opnames direct verwijderd zouden worden na het transcriberen 

hiervan. Daarnaast werden de deelnemers gevraagd om hardop te denken, om het interview informeel 

te houden en om alles te benoemen wat relevant kan zijn. De deelnemers werden gevraagd of ze 

akkoord gingen met deze voorwaarden, en ze werden gevraagd om het informed consent formulier te 

ondertekenen zodra ze hiermee instemden. Hierna werd de audiorecorder gestart. Aan het einde van 

het interview werd de audiorecorder stopgezet en werd de geïnterviewde bedankt voor zijn/haar 

deelname.  

 

Tijdens de interviews werd ook gevraagd of de contracten met de betrokken gemeenten konden 

worden ingezien. De pachtcontracten van de casussen in Leiden, Amersfoort en Culemborg zijn alle 

drie ingezien. Gezien vrijwel alle punten uit de contracten ook terugkwamen in de interviews, zijn de 

inzichten uit de contracten verwerkt in de resultaten in hoofdstuk 5. Daar waar de contracten niet 
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genoemd werden of afweken van de verkregen informatie uit de interviews, wordt dit expliciet 

genoemd. 

 

3.3 Verwerking en analyse interviews 

In totaal zijn er drie interviews gehouden met boeren en drie interviews met gemeenten. De interviews 

zijn gehouden tussen 30 september en 9 oktober 2019. De interviews duurden tussen de 30 en 90 

minuten en zijn opgenomen met een audiorecorder. Deze opnames zijn getranscribeerd en gecodeerd. 

Voor het coderen is ‘substansive coding’ (substantieve codering) gebruikt. Dit bestaat uit twee fases: 

open en selectieve codering (Walker & Myrick, 2006). Open codering is eerst gebruikt, waarin het 

hele interview doorgelezen is en belangrijke tekstfragmenten bepaalde codes hebben gekregen. Deze 

codes leiden terug naar een thema, welke is aangegeven met een bepaalde kleur. Elk thema kreeg een 

kleur die aangaf welk gedeelte van het interview over dit thema ging. De thema’s zijn opgesteld 

volgens de interview protocollen. De thema’s voor de coderingen zijn te vinden in appendix II. 

Vervolgens vond selectieve codering plaats. Daarna zijn de thema’s van de coderingen gevat in 

hoofdthema’s, die behandeld worden in de resultaten.  

 

Voor de boeren zijn dit de ontstane hoofdthema’s: (1) de pacht overeenkomsten: welke formele en 

informele eisen de gemeente stelt aan de boer, (2) de relatie met de gemeente: hoe deze tot stand is 

gekomen en hoe de communicatie verloopt tussen de twee partijen; (3) de onzekerheden waar de 

boeren tegenaan lopen: algemene onzekerheden, onzekerheden met betrekking tot de duur van het 

contract en onzekerheden met betrekking tot de duurzaamheid van het boeren; (4) de 

maatschappelijke rol die boeren (kunnen) hebben en de overdraagbaarheid naar andere (toekomstige) 

boeren.  

 

De onderwerpen die in de interviews met de gemeente aan bod kwamen hebben geleid tot de 

volgende hoofdthema’s: (1) het pachtbeleid van de betreffende gemeenten, waarbij in het bijzonder 

aandacht is voor pacht aan boeren en speciale regelingen voor boeren met een duurzame doelstelling. 

Daarna komen (2) de pacht overeenkomsten aan bod, waarin specifieke of gebruikelijke 

pachtafspraken tussen boeren en gemeenten worden besproken. Hierbinnen komen ook nadrukkelijk 

de eisen die vanuit gemeenten aan boeren worden gesteld aan bod. Het thema erna richt zich specifiek 

op de (3) relatie en communicatie tussen gemeenten en boeren. Thema (4) focust op de sociaal-

maatschappelijke rol die de pacht-afspraken met de boer hebben voor de gemeenten. Ten slotte gaat 

binnen thema (5) alle aandacht naar de overdraagbaarheid van de afspraken die de gemeenten met 

boeren hebben gemaakt.  
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4. Cassussen 

  

4.1 Stadstuinderij Het Zoete Land (Leiden)  

Het Zoete Land is een tuinderij gelegen in het hart van 

Leiden. Onder leiding van professioneel tuinder Jessica 

zorgt deze tuin voor “lokaal en duurzaam geproduceerd 

voedsel en maakt daarmee de stad een beetje groener, 

mooier en leuker” (Het Zoete Land, z.d.). Sinds 2014 

huurt Jessica via de zelf opgezette stichting ‘Leiden 

Oogst’ ongeveer 3000 m2 voor de tuin, waarvan 

ongeveer 2500 m2 in gebruik is voor de teelt van 

gewassen. Momenteel groeit en bloeit er op het Zoete 

Land een grote variëteit aan gewassen; 60 verschillende 

groenten, 80 verschillende bloemen, 12 soorten bessen, 

en 30 verschillende fruitbomen. De gewassen worden op 

abonnementsbasis verkocht. Geïnteresseerden kunnen oogstdeelnemer worden. Deze deelnemers 

betalen elk jaar €275 en kunnen dan het hele oogstseizoen (30 weken per jaar) wekelijks zelf komen 

oogsten volgens het oogstbericht dat Jessica ze wekelijks stuurt. Ook leert Jessica deze mensen veel 

over het telen en oogsten van groenten, fruit en kruiden. Op dit moment heeft het Zoete Land plek 

voor 150 oogstdeelnemers en is er een lange wachtlijst. Vrijwilligers helpen Jessica mee om de 

stadstuin te onderhouden. Het enthousiasme en de samenwerking met de Leidse inwoners heeft voor 

Jessica een droom doen uitkomen. Het Zoete Land laat zien dat voedselproductie mogelijk is in 

harmonie met de natuur en samen met de mensen uit de stad. 

 

Voor deze casus is oprichtster Jessica geïnterviewd. Jessica wil graag voor een lange periode blijven, 

maar is gebonden aan korte termijn contracten. De resultaten van dit interview zijn te vinden in 

hoofdstuk 5.  

  

4.2 Stichting Eemstadboerderij (Amersfoort)  

De Stichting Eemstadboerderij ontwikkelt 

stadslandbouw in Amersfoort. Het doel van deze 

stichting is om duurzame landbouw naar de stad 

Amersfoort te brengen en dit willen zij bewerkstelligen 

door middel van Community Supported Agriculture 

(CSA). Deze stichting kende oorspronkelijk drie 

bestuursleden: Wytze, Jolke en Arnoud. Wytze heeft in 

het verleden een stuk grond in beheer gekregen, maar is 

na drie jaar verhuisd naar een ander stuk grond waar de 

stichting in totaal 2,5 hectare in beheer kreeg voor de 

drie boeren. Er werden veel verschillende producten 

verbouwd en verkocht, zoals groente, aardappels, fruit, 

maar ook graan, hooi, stro, eieren en kippen- en 

rundvlees. Daarnaast betrokken ze de gemeenschap van Amersfoort bij het reilen en zeilen van de 

boerderij door middel van educatie, het samen verbouwen en verkopen van voedsel en door een 

ontmoetingsplek te creëren op de boerderij. Wytze huurt inmiddels geen grond meer van de stichting 
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wegens conflict met de gemeente, maar zit nog wel in het bestuur. Ook Arnoud heeft de Stichting 

Eemstadboerderij in inmiddels verlaten als bestuurder en boer Jolke huurt momenteel nog wel grond. 

Door lidmaatschap is het mogelijk aandeelhouder te worden, waarmee je wekelijks een aandeel van 

de oogst krijgt. Daarnaast kan men ook een bloemen-aandeel kopen om 12 keer per jaar een bos 

bloemen te komen plukken. 

 

Voor deze casus is boer Wytze geïnterviewd. Zoals hierboven benoemd gebruikt hij momenteel geen 

land meer van stichting Eemstadboerderij wegens een conflict met de gemeente, maar zit hij nog wel 

in het bestuur van de stichting. Dit maakt boer Wytze een interessante informatiebron. Momenteel 

huurt hij particulier een stuk land in Soest en maait hij nog wel jaarlijks een aantal graslanden voor de 

gemeente Amersfoort. Ook de uitkomsten van dit interview zijn terug te vinden in hoofdstuk 4.  

 

4.3 Stadsboerderij Caetshage (Culemborg)  

De biologische boerderij en zorgboerderij Caetshage is 

een stadsboerderij dichtbij het centrum van Culemborg. 

De boeren Boudien en Todd huren sinds 12 jaar 

ongeveer 5 hectare grond van de stichting Caetshage, 

welke de grond pachten van gemeente Culemborg. De 

stichting Caetshage bestaat uit vier bestuursleden, en 

heeft als doelstelling het behouden van de 

multifunctionaliteit op de stadsboerderij. De functies zijn 

met name biologische voedselproductie, het runnen van 

een zorgboerderij, educatie en voorlichting, en een 

ontmoetingsplaats en stadspark onderhouden. Op het 

terrein wordt er naast het verbouwen van groente ook vee 

gehouden. Het idee van de stichting is om de productie 

plaats te laten vinden op een harmonische manier tussen mens, dier en natuur. Via groentepakketten 

of tijdens winkeltijden worden lokaal de producten van het land verkocht. Verder zijn er een kleine 

kinderopvang, educatieve rondleidingen voor jong en oud, een kleine kunsttentoonstelling, een plek 

met cultuurhistorische opgravingen en ruimte voor natuurontwikkeling aanwezig.  

 

Voor deze casus zijn boer Todd en twee bestuursleden van de stichting geïnterviewd. Omdat de boer 

huurt van de stichting, kon hij geen informatie verschaffen over het pachtcontract. Voor de pacht 

gerelateerde vragen en de relatie tussen de stichting en de gemeente is er ook een bestuurslid van de 

stichting geïnterviewd. Deze casus verschilt van de andere twee casussen, omdat er hier als enige 

sprake is van een lange termijn contract. Ook de resultaten van deze interviews zijn terug te vinden in 

hoofdstuk 5.  
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In de afbeelding hieronder zijn de methodologie en de casussen van dit onderzoek gevisualiseerd. Het 

onderzoek is gebaseerd op drie duurzame (stads)landbouwbedrijven: onze casussen. Om inzicht te 

krijgen in de pachtafspraken gerelateerd aan deze casussen hebben we verschillende betrokken 

stakeholders geïnterviewd. Gezien niet kon worden gesproken met de gemeente Leiden, is de 

gemeente Zwolle benaderd om meer te leren over het gemeentelijk perspectief op pachtafspraken met 

duurzame boeren. Alle interviews hadden uiteindelijk als doel inzicht te verkrijgen in de sterktes en 

zwaktes van onderlinge pachtafspraken en in de verhoudingen tussen boeren en gemeenten. Uit deze 

inzichten vloeien onze aanbevelingen voor de verscheidene betrokken stakeholders voort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2 - Casussen en Methodologie Overzicht 
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5. Resultaten 

  

De interviews hebben uitkomsten en inzichten gebracht over de (on)zekerheid waar boeren mee te 

maken hebben als ze grond pachten van gemeenten. Dit hoofdstuk is onderverdeeld in twee delen. In 

het eerste deel zullen de uitkomsten van de interviews met de boeren besproken worden. In het tweede 

gedeelte zullen de uitkomsten van de interviews met de gemeente aan bod komen. Zoals beschreven 

in de methodologie, zullen ook de inzichten uit de drie ingeziene contracten in deze resultaten worden 

meegenomen. In deze sectie zullen alleen resultaten besproken worden, hoe deze resultaten 

geïnterpreteerd worden komt aan bod in het volgende hoofdstuk ‘analyse’.  

  

5.1 Boeren 

Hieronder zal een samenvatting gegeven worden van de interviews met de boeren. Omdat de stichting 

Caetshage, welke ook geïnterviewd is, gezien wordt als de pachter van de grond en dus afspraken 

heeft met de gemeente, zijn de resultaten van dit interview verwerkt in deze sectie ‘boeren’. De 

samenvatting is geschreven volgens de verschillende thema’s genoemd in hoofdstuk 3.3. 

 

5.1.1 Pachtovereenkomsten 

Wanneer het aankomt op de duur en de prijzen opgenomen in de pachtovereenkomsten, is het 

duidelijk dat deze verschillen per casus. In tabel 1 is een overzicht te vinden van de gemaakte 

afspraken omtrent de akker oppervlakte, contractsduur, pacht-/huurprijs en opzegtermijn per casus.  

  
Tabel 1: Overzicht van de casussen 

Casus Akker grootte Pacht-

/huurprijs per 

jaar 

Duur van de 

overeenkomst 
Opzegtermijn 

Het Zoete Land (stichting 

Leiden Oogst en Jessica) 
3000 m2 (0,3 

hectare) -(2500 m2 

in gebruik) 

€ 2500,- 1-3 jaar 6 maanden 

Eemstadboerderij (stichting 

Eemstadboerderij en Wytze) 
+/- 5 hectare € 0-450,-  1-3 jaar 2 maanden 

Caetshage (stichting 

Caetshage en Todd) 
+/- 5 hectare (2.4 

hectare voor 

tuinbouw) 

€ 2600,- 30 jaar Geen  

 

De contractsduur van boerin Jessica is ieder jaar verhoogd; van 1 jaar naar 2 jaar naar 3 jaar. Na de 

afloop van het volgende contract kan deze voor onbepaalde tijd verlengd worden, maar het kan ook 

worden opgezegd als de gemeente andere plannen heeft met de grond. Het opzegtermijn bedraagt zes 

maanden. Omdat het huur betreft en geen pacht is de prijs relatief hoog; ongeveer 2500 euro per jaar 

voor 3000 m2. In tegenstelling tot de contractsduur van het contract tussen gemeente Amersfoort en 

stichting de Eemstadboederij is juist verkort: van 3 jaar naar 2 jaar naar 1 jaar. Boer Wytze heeft na 

het tweejarig durende contract de grond verlaten. Bij het eerste contract werden er geen kosten in 

rekening gebracht, omdat de gemeente als voordeel zag dat de grond beheerd en onderhouden werd. 
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Voor het tweede contract werd de prijs 450 euro per jaar. Het contract tussen de gemeente Culemborg 

en stichting Caetshage duurt 30 jaar (vanaf 2012) en heeft in principe geen opzegtermijn. Alleen met 

een bestemmingswijziging kan het contract ontbonden worden. Voorwaarden kunnen wel tussentijds 

wijzigen met wederzijdse overeenstemming. De pachtprijs voor het hele stuk grond bedraagt 2600 

euro per jaar voor ongeveer 5 hectare, waarvan 2,4 hectare gebruikt wordt voor tuinbouw.  

 

Hoewel alle drie de casussen anders in elkaar zitten, hebben alle drie de boeren samengewerkt met 

een stichting. Deze stichting heeft een pacht- of huurcontract met de gemeente voor het betreffende 

stuk grond. De boeren huren deze grond dan weer van de stichtingen middels een huurcontract. 

Boerin Jessica heeft de stichting ‘Leiden Oogst’ zelf opgericht samen met een compagnon, is uit het 

bestuur gestapt zodra de tuinderij echt van de grond kwam en is hierna als ZZP’er ingehuurd door de 

stichting. Zij is zelf initiatiefneemster geweest van de tuinderij. De stichting huurt de grond van de 

gemeente in plaats van het te pachten. Omdat de grond een groenbestemming heeft en geen agrarische 

bestemming. Boer Todd is daarentegen ‘uitgekozen’ door stichting Caetshage. Deze stichting heeft 

zelf het initiatief genomen voor een stadsboerderij en is toen opzoek gegaan naar een geschikte boer, 

welke de grond van hen huurt. Boer Wytze heeft net als Jessica ook samen met twee compagnons een 

stichting opgericht: ‘De Eemstadboerderij’. Zoals vermeldt in de casusbeschrijving huurt hij niet 

langer grond van deze stichting nadat de gemeente hem heeft gevraagd te vertrekken. Alle boeren en 

stichting Caetshage hebben aangegeven dat de stichtingen onmisbaar waren voor bijvoorbeeld het 

aanvragen van subsidies en/of het onderhouden van het contact met de gemeente. Deze subsidies zijn 

gebruikt bij de opstart van de bedrijven en voor andere grote investeringen. Volgens de stichting 

Caetshage heeft het nog meer voordelen voor een boer om via een stichting grond te pachten: “Met 

uitzondering van het woonhuis zijn alle opstallen van ons [...] wat natuurlijk een keer gaat gebeuren, 

dat het een keer wordt overgedragen, verkocht, doorverkocht, [...] en dan hoef je niet opnieuw een 

heleboel geld voor nieuwe opstallen en dergelijke te betalen, maar je betaald in feite je pacht en je 

huur”. 

 

In alle gevallen is de eis vanuit de gemeente dat de gepachte/gehuurde grond openbaar terrein moet 

blijven. Verder eisen de gemeenten Amersfoort en Culemborg dat er geen milieubelastende of 

milieuverontreinigende activiteiten plaats mochten vinden op de verpachte/gehuurde gronden. 

Gemeente Culemborg vereist dat er educatie verschaft moet worden en dat er agrarische activiteiten 

plaatsvinden. Tevens zijn er richtlijnen aangegeven waar stichting Caetshage en de huurders van het 

stuk grond zich zoveel mogelijk naar moeten schikken. Deze richtlijnen zijn biologische productie, 

zorgverlening, recreatie en natuurlijke ontwikkeling van de grond. Verder mag er vrijwel niets 

veranderd worden aan de grond in termen van vorm, ligging, en reliëf. Gemeente Leiden stelde tot 

slot dat er geen bomen of diepwortelende gewassen geplaatst mogen worden, dat er niet gebouwd 

mag worden, behalve als hier een vergunning voor afgegeven wordt, dat er geen directe verkoop 

plaats mag vinden vanaf het land en dat er geen goederen of etenswaren opgeslagen mogen worden. 

  

5.1.2 Relatie met de gemeente 

De relatie tussen de boeren en stichtingen met de gemeente wordt over het algemeen heel wisselend 

ervaren. Boer Wytze heeft aangegeven een stroeve relatie te hebben (gehad) met de gemeente. In 

eerste instantie is hij in contact gekomen met de gemeente omdat hij zelf naar de gemeente gestapt 

was om zijn plan voor te dragen. Wytze ervaarde dat er veel verschillende afdelingen zijn bij de 

gemeente, met allemaal verschillende belangen. Daarnaast kreeg Wytze het gevoel geen inspraak te 

hebben in de beslissingen van de gemeente. Hij heeft het idee dat er sprake is geweest van 

vriendjespolitiek toen de gemeente hem heeft gevraagd te vertrekken en de grond aan een loonbedrijf 
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toegekend heeft. Bij de andere twee boeren verloopt het contact met de gemeente wat soepeler. 

Jessica is via een bekende bij een overkoepelende stichting aangedragen om deze tuinderij te starten. 

Via deze stichting is ze tevens in contact gebracht met de juiste mensen bij de gemeente. Ook zij heeft 

ervaren dat er binnen de gemeente verschillende afdelingen zijn met elk verschillende belangen. Dit 

heeft het contact met de gemeente soms lastig gemaakt voor haar. Daarnaast is in het begin de 

contactpersoon bij de gemeente regelmatig gewisseld, wat het proces niet makkelijker maakte. Wel 

heeft ze het idee door de jaren heen steeds meer steun te hebben gekregen van de gemeente. Er is 

bijvoorbeeld een oude wethouder die na aftreden oogst deelnemer is geworden. Deze voormalige 

wethouder ondersteunt Jessica bij de aanpak van gemeentelijke processen. Daarnaast is er momenteel 

een vast contactpersoon vanuit de gemeente. Wat ze wel als lastig ervaart is dat er toezeggingen 

gedaan worden waar geen rechten aan ontleend kunnen worden. Zo zegt ze onder meer “Ze hebben 

heel veel gezegd, maar ook ‘het Zoete Land moet duurzaam verankerd worden’. Wat is de betekenis 

van zo’n mondelinge afspraak? Die is dus eigenlijk nul”. Ze heeft navraag gedaan bij de gemeente, 

welke aangegeven heeft dat er eerst een visie opgesteld moet worden waarin duurzame 

(stads)landbouw opgenomen is. Zodra deze visie er is, kunnen er concrete afspraken gemaakt 

worden.   

 

Boer Todd heeft zelf geen contact met de gemeente, deze rol wordt vervuld door de stichting. Het 

contact tussen hem en de stichting ervaart hij als prettig en regelmatig. Hij heeft ook het gevoel dat hij 

onderhandelingsruimte heeft gehad bij het aangaan van de pacht van de stichting. Stichting Caetshage 

heeft al het contact met de gemeente, daar zij ook het pachtcontract afgesloten hebben met hen. De 

stichting heeft aangegeven dat de gemeente grond beschikbaar gesteld heeft voor lokale 

voedselproductie en dat zij een bemiddelende rol hebben tussen boer en gemeente. Ze beschrijven hun 

relatie met de gemeente als zakelijk en constructief, en hebben projectmatig contact met de gemeente. 

Ze streven ernaar om minstens 1 keer per jaar een gesprek te voeren met hun contactpersoon binnen 

de gemeente. Ook geeft de stichting aan dat de relatie tussen hen en de gemeente beïnvloedt wordt 

door de samenstelling van de gemeenteraad: “Dus een gemeente waarin op een gegeven moment de 

balans - in de politieke balans - wat rechtser wordt die zal wat minder genegen zijn om met ons, 

zegmaar, bio-koeken te eten. Bij een gemeente met een wat linkser profiel gaat dat dan weer 

makkelijker”. Buiten het beperkte contact met de gemeente ervaren ze ook weinig bemoeienis van de 

gemeente, mede omdat zij de overeengekomen doelstellingen (educatie, zorg, etc.) bewaken. De 

stichting heeft het gevoel makkelijker te kunnen onderhandelen dan de boer omdat ze kunnen worden 

gezien als de objectieve schakel tussen boer en gemeente en zij minder snel zullen worden verdacht 

van het slechts uit eigenbelang handelen. 

  

5.1.3 Onzekerheden 

Alle drie de boeren hebben meerdere onzekerheden over hun situatie met betrekking tot hun 

pacht/huurovereenkomst met de gemeente benoemd. Als eerste zullen alle onzekerheden met 

betrekking tot de duur van het contract besproken worden. De contracten voor zowel Jessica als 

Wytze zijn/waren voor relatief korte duur (1, 2 of 3 jaar). Het contract van Jessica wordt in principe 

stilzwijgend verlengd, maar kan ook opgezegd worden. De grond valt onder de gemeentelijke afdeling 

‘Vastgoed’. Momenteel heeft de grond nog een groenbestemming, maar er is geen zekerheid dat dit zo 

blijft. Zowel Wytze als Jessica hebben een langetermijn visie en zouden voor minimaal 10 jaar 

dezelfde bestemming willen huren. Dit is echter tot op heden nog niet mogelijk gebleken. Hun aanpak 

en houding hierin verschilden echter ook. Wytze heeft bewust gekozen om geen grote investeringen te 

doen voor het specifieke stuk grond vanwege de contractduur. Hij vertelt: “Het is allemaal zo opgezet 

dat het allemaal snel weer af te breken is”, en duidt hiermee op het feit dat hij een aantal keer van 

bestemming heeft moeten wisselen. Hij gaf aan dat dit voor spanningen zorgde met de gemeente, 
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omdat deze wel van hem verwachtte dat alles er netjes en verzorgd uit zag. Volgens hem was dit 

nagenoeg onmogelijk wegens de korte contractduur. Hij geeft aan dat het enorm lastig is om een 

bedrijf te beginnen met maar 1 jaar zekerheid. Jessica daarentegen wil juist ‘volwassenheid’ uitstralen 

naar de gemeente. Zij wil continu het beeld afgeven dat ze voor een lange tijd wil blijven: “Het eerste 

wat ik deed toen ik hoorde dat we voor een jaar een gebruikersovereenkomst hadden was 

bessenstruiken kopen. Bessenstruiken kun je pas na 3 jaar oogsten, dus dat doe je eigenlijk niet als je 

maar 1 jaar blijft. Maar ik wilde continu laten zien aan de gemeente dat wij langer willen blijven. Dat 

doe je ook door een soort van volwassenheid aan te geven dus door bomen te planten, struiken te 

planten, dingen die langer staan, dat je niet in die pioniersfase blijft maar vooruit kijkt”. Hierom 

heeft ze ook veel geïnvesteerd in ‘duurzame aspecten’, zoals bijvoorbeeld het verduurzamen van de 

grond en het aanleggen van een vijver. Hierbij geeft ze wel aan dat ze deze beslissingen heeft gemaakt 

omdat het niet haar eigen geld betrof. Al het geld kwam voort uit subsidies. Zonder deze 

subsidies  had ze minder risico willen lopen en had ze minder investeringen gedaan met een lange 

afschrijvingstijd. Echter, de subsidies maakte dat ze zich gesteund voelde door de gemeente. Todd 

voelt geen onzekerheid in dit opzicht, omdat hij weet dat er een pachtcontract is tussen de stichting en 

de gemeente voor een lange termijn (30 jaar), en omdat het doel van de stichting is om zo lang als 

mogelijk met dezelfde boer samen te werken. De stichting heeft geen onzekerheden over de duur van 

het contract benoemd, enkel dat de gemeente zelf de grond beschikbaar heeft gesteld voor dit 

initiatief. Dit zou erop kunnen duiden dat ze zich weinig zorgen maken.  

 

Over duurzaamheid gerelateerde onzekerheid is ook gesproken in de interviews. Alle drie de boeren 

ontvingen de grond in een matig tot zeer slechte conditie voor duurzaam boeren bij aanvang van het 

contract. Wytze benoemde dat de kwaliteit van de grond erg slecht was, met name de afwatering. Dit 

heeft wel eens gezorgd voor een slechte, onverkoopbare oogst wegens ongunstige 

weersomstandigheden. Hij had graag een sloot willen graven, wat een gunstig effect gehad zou 

hebben op de duurzaamheid en de zekerheid van zijn oogsten. Echter, - en dit linkt ook weer aan de 

duur van het contract - heeft hij dit niet gedaan omdat dit een te grote investering zou zijn als hij er 

maar 1 jaar mocht blijven. Dit heeft dus de mogelijkheid tot duurzaam boeren erg lastig gemaakt voor 

hem. Hij gaf aan dat met een grond die niet geschikt geacht wordt voor duurzaam boeren je extra 

afhankelijk bent van het weer. Extreme weersomstandigheden zijn tevens niet bepaald bevorderend. 

Jessica begon ook met een lage bodemvruchtbaarheid. Zij benoemde dat een vruchtbare bodem 

gevoed met organische stof de belangrijkste voorwaarde is om gezonde producten te kweken: “Dat is 

echt waarin je investeert sowieso; dat is de manier van werken. Zodra we hier aan de slag gingen, het 

eerste wat we deden was groenbemesters inzaaien en compost bestellen”. Ze geeft aan dat ze met het 

jaar meer resultaat ziet van de bodem op het gebied van vruchtbaarheid en dat er steeds meer goede 

producten vanaf komen. Bewust maken ze alleen maar de bovenlaag los en voorkomen ze kerende 

grondbewegingen (en dus ook trekkers), zodat alle schimmels en bacteriën op zijn plek blijven zitten. 

Verder worden er veel verschillende gewassen geteeld en zijn er geen grote stukken grond met 1 

gewas. Dit zorgt ervoor dat als er een keer iets als een luizenplaag is, het ook snel weer verdwijnt. 

Daarnaast is de plek bewust uitgekozen omdat er veel bomen en struiken om de grond heen staan. Dit 

zorgt voor veel natuurlijke vijanden in de omgeving. Er wordt nooit ingegrepen als er iets van een 

plaag is; volgens Jessica lost de natuur het zelf op. Het enige probleem welke zij benoemd is de 

droogte in de zomer, maar hiervoor hebben ze een goede beregeningsinstallatie aangelegd. Verder 

denkt ze bij alle beslissingen na over duurzaamheid, en heeft ze dit op verschillende manieren 

doorgevoerd (geen verpakkingsmateriaal, een composttoilet, geen CO2 uitstoot, buurtcomposteren), 

maar geeft aan dat er soms wel afwegingen zijn. Zo zou ze bijvoorbeeld zonnepanelen willen, maar 

deze investering is zo groot dat ze dit alleen zou overwegen als ze zeker weet dat ze voor een lange 

tijd mag blijven. Ook boer Todd geeft aan een matig tot slechte grond gekregen te hebben. De ideale 
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bodem lijkt volgens hem geenszins op de bodem die hij momenteel huurt. Bodemkundige rapporten 

uit de begintijd van de stadsboerderij gaven aan dat er eigenlijk geen tuinbouw mogelijk was op een 

aantal plekken. De afgelopen 12 jaar hebben ze hard gewerkt aan bodemopbouw, wat geresulteerd 

heeft in een mooie bodem. Echter blijft het hard werken en bij extreme weersomstandigheden is de 

bodem kwetsbaar. Ze ontvangen geen subsidie van de gemeente om investeringen te doen. Ze hebben 

dan ook in de beginjaren een kleine lening (welke inmiddels afgelost is) afgesloten bij de stichting om 

de bodemopbouw te kunnen realiseren en machines te kunnen kopen. Hij zou graag meer willen 

investeren in duurzaamheidsaspecten, zoals LED verlichting en zonnepanelen. Echter is er momenteel 

geen budget voor, dus voorlopig gaat dit nog niet gebeuren. Hij is wel bereid om te investeren in 

duurzaamheidsaspecten, mits hij ondersteuning krijgt van de stichting (ook bij een eventuele 

overname). 

 

Verder zijn er een aantal andere punten aangekaart welke onder het thema onzekerheid vallen, die 

logischerwijs niet onder duur of duurzaamheid vallen. Zo heeft elke boer aangegeven naast hun 

agrarische activiteiten nog andere bijverdiensten te hebben, omdat de inkomsten vanuit de tuinbouw 

niet voldoende zijn om van te leven. Wytze bijvoorbeeld heeft een biologische kippenfokkerij en is 

werkzaam voor stichting Bio-KI, een coöperatie van biologische boeren die samenwerken op het 

gebied van kunstmatige inseminatie bij melkvee. Dit is zijn grootste inkomstenbron. Toen hij nog 

werkzaam was bij de Eemstadboerderij kon hij alleen in combinatie met zijn kippenfokkerij uit, 

omdat de kosten voor het huren van de grond laag waren. Stadslandbouw is en was voor hem nooit 

voldoende om van te leven. Jessica geeft voedsel-les op een school in Leiden en is ook afhankelijk 

van het inkomen van haar partner. Todd haalt naast de tuinderij ook inkomsten uit de dienstensector: 

zorg facilitatie, groenonderhoud voor de gemeente en de (onder)verhuur van de gebouwen op het 

terrein. Hij geeft aan dat rond komen moeilijk zou worden zonder deze bijverdiensten en dat ze pas na 

het 5e jaar winst maakten. Geen van allen hebben ze een arbeidsongeschiktheidsverzekeringen of 

agrarische verzekeringen, en ook geen (goede) pensioenregeling. Jessica vertelde: “het is te weinig 

om daar een pensioen uit te halen. Ik heb ook geen arbeidsongeschiktheidsverzekering omdat er dan 

teveel van het inkomen afgehaald wordt”. Todd ziet de aankoop van zijn huis als een stukje 

pensioenopbouw. Geen van de boeren ervaart hun situatie als onzeker voor hen persoonlijk. Jessica 

gelooft erin dat ze wel weer iets nieuws vindt en Todd vertrouwt ook op Nederland, hij vindt dat 

dingen hier goed geregeld zijn. 

  

5.1.4 Maatschappelijke rol en overdraagbaarheid 

Alle drie de boeren vinden het toevoegen van maatschappelijke waarde belangrijk. Voor Jessica was 

het een must, omdat ze graag haar land wil delen en het leuk vindt om mensen een leuke tijd te 

bezorgen zodat ze met een blij gevoel weggaan. Naast het betrekken van de buurt bij de tuin, komt 

ook het verzorgingstehuis voor mensen met dementie elke week langs om te oogsten. Ook komen er 

scholen langs, maar niet regelmatig. Jessica zou graag nog meer educatie willen verschaffen in de 

tuin. Voor de gemeente Leiden was het toevoegen van maatschappelijke waarde geen eis. Alle 

initiatieven zijn door Jessica zelf bedacht en uitgevoerd. Wytze heeft bij het maaien een enkele keer 

een schoolklas over de vloer gehad, maar geeft aan dat het lastig te plannen viel omdat maaien 

afhankelijk is van het weer en er vaak last-minute dingen gepland worden. Hij had bij zijn tuinderij 

wel graag meer scholen en omwonenden willen betrekken. Volgens de stichting Caetshage wil de 

gemeente Culemborg graag dat Todd er voor de hele gemeenschap is. Naast dat de boerderij al zorg 

verleent en educatie en recreatie verschaft, zouden ze bijvoorbeeld ook graag willen dat de allochtone 

bevolking meer betrokken wordt. Stichting Caetshage ziet het als hun taak om te zorgen dat de 

maatschappelijke doelen die ooit beoogt zijn uiteindelijk ook gerealiseerd worden. Dit is een van de 

redenen dat een stichting als deze bestaat.  
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Daarnaast hebben alle drie de boeren en de stichting Caetshage aangegeven dat het toevoegen van 

maatschappelijke waarde ook helpt om draagvlak te creëren. Jessica zei bijvoorbeeld: “We hebben 

ook bewust de verbinding gezocht in het begin. Hoe meer je verankerd wordt in deze wijk, hoe groter 

je achterban ook is. Dus als op een gegeven moment iedereen zegt van ‘als jullie weg moeten dan 

gaan wij mee op de barricades’ [...] dat is gewoon heel erg fijn. Je voelt je enorm gesupport door de 

community”. Volgens Jessica versterkt dit ook je onderhandelingspositie. Ook Wytze wilde graag een 

grotere maatschappelijke rol voor zijn tuinderij, maar in tegenstelling tot Jessica wilde de gemeente 

Amersfoort niet dat er maatschappelijk bijgedragen werd. Wytze vertelde: “men wilde eigenlijk niet 

dat wij zegmaar contact zochten met grote groepen mensen die mee gingen doen. Want ze hadden 

altijd zoiets van ‘straks moet je weg en dan krijgen we protest”. Naast draagvlak creëren bij de 

gemeenschap, benoemde Wytze dat het ook belangrijk is om draagvlak te creëren bij de gemeente en 

goodwill te tonen. Todd ziet het creëren van (maatschappelijke) waarde ook als een manier om 

korting op de pachtprijs te bedingen als je pacht van een gemeente: “Dat is waardering dat wij ook 

gewoon dag en nacht klaar staan voor de gemeente. De gemeenschap. Dat dat verder niet uitgedrukt 

wordt in geld, in loon van de gemeente, maar wel in een korting op een te hoge pachtprijs”. Ook 

stichting Caetshage benoemde het creëren van draagvlak als een van hun grootste troefkaarten, en dat 

als je voldoende bewoners hebt die achter het initiatief staan, de politiek zich ook wel laat overtuigen.  

Naast het creëren van draagvlak als belangrijk aspect om zekerheid te bouwen, hebben alle boeren en 

stichting Caetshage aangegeven dat het werken met een stichting heel handig is geweest. In sommige 

gevallen zelfs onmisbaar. Zoals al eerder aangegeven, kan een stichting helpen bij het aanvragen van 

subsidies. Doordat deze subsidies verschaft zijn, heeft Jessica geen eigen geld hoeven investeren in 

haar tuinderij. Dit maakt dat ze zich gesteund voelt door de gemeente en vertrouwen heeft dat ze haar 

tuin voorlopig voort kan zetten. Ook Wytze heeft de stichting opgericht voor het aanvragen van 

subsidies. Todd heeft geen subsidie ontvangen van de gemeente, maar wel via de stichting een lening 

af kunnen sluiten. Hij vindt dat er veel voordelen zitten aan het gebruik van een stichting voor iemand 

met weinig geld: “Een stichting voor iemand met weinig geld en [in] een startende situatie kan ook 

veel betekenen op het gebied van crowdfunding, fundraising, contacten met gemeente of andere 

verhuurder, de ANBI status die ze hebben, het gebruik maken van vrijwilligers”. Hij raadt beginnende 

boeren met weinig kapitaal aan om samen te werken met een stichting, en geeft als tip aan beginnende 

boeren mee om een tussenpersoon te vinden. Dit kan binnen de gemeente zelf zijn maar ook de 

provincie of een particulier. Zoals al eerder vermeldt vindt stichting Catshaege het voordeel van een 

stichting dat zij de maatschappelijke doelen in het oog houdt.  

 

Als laatste zijn er punten genoemd welke, volgens de boeren, belangrijk zijn voor de 

overdraagbaarheid van dergelijke pachtconstructies. Zowel Jessica als Wytze benoemden dat het 

belangrijk is dat de betreffende gemeente een visie heeft welke duurzame (stads)landbouw 

aanmoedigt. Volgens Wytze ligt het er simpelweg aan hoe open gemeenten staan tegenover 

initiatieven, willen deze kans maken om te slagen of niet. Volgens Jessica hebben initiatieven meer 

houvast en een betere onderhandelingspositie bij de verhurende afdeling als er een stadslandbouw 

visie is. Deze kan namelijk helpen bij het maken van beleid voor dit soort initiatieven. Wytze zou 

beginnende boeren aanraden om ver van tevoren bij de gemeente aan te kloppen met een duidelijk 

plan, welke juridisch waterdicht is. Daarnaast raadt Jessica aan om te streven naar het vinden van 1 

contactpersoon binnen de gemeente die voor de belangen van de boer opkomt en uren toebedeeld 

krijgt om voor de boer aan het werk te gaan. 
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5.2 Gemeenten 

In het vervolg van dit hoofdstuk zal een korte samenvatting van de resultaten uit het geheel van 

interviews met drie gemeenten worden gepresenteerd op basis van de thema’s genoemd in hoofdstuk 

3.3.  

  

5.2.1 Pachtbeleid 

De drie gemeenten waarmee is gesproken verschillen van elkaar in pachtbeleid. De gemeente 

Culemborg heeft recentelijk geen actief grondaankoop beleid gevoerd. Gronden worden slechts 

incidenteel door de gemeente gekocht voor specifieke ruimtelijke projecten. Daarmee ligt deze 

gemeente op dezelfde lijn als gemeente Amersfoort, die de laatste 12 tot 15 jaar ook geen actief 

grondbeleid meer voert. Gezien Amersfoort als groeistad is aangewezen bezat het in het verleden wel 

een aanzienlijke grondportefeuille. Het laatste decennium is echter juist ingezet of het afstoten van 

gronden in het buitengebied die de gemeente niet meer nodig had. Het contrasteert daarmee 

nadrukkelijk met de gemeente Zwolle. Deze groeistad heeft juist jarenlang grond aangekocht en ook 

behouden met de intentie om de stad in de toekomst uit te breiden. Deze uitbreidingen hebben tot op 

heden slechts beperkt plaatsgevonden, wat maakt dat Zwolle momenteel nog een behoorlijke 

grondportefeuille heeft die wordt verpacht.  

 

In totaal heeft de gemeente Zwolle meer dan 600 hectare die ze momenteel verpachten aan boeren. Al 

deze grond wordt verpacht aan in totaal 55 bedrijven, waarvan het grootste gedeelte (ongeveer 80%) 

bestaat uit veehouderijen. Ter vergelijking, de gemeente Amersfoort verpacht minder dan 25 hectare 

buiten de bebouwde kom. Deze gemeente ziet het verpachten van grond aan boeren niet als hun taak, 

en doen het daarom ook maar beperkt. Alleen als er grondtransacties plaatsvinden die even duren 

voordat de geplande projecten van start gaan, dan mag een boer erop blijven. “Wat je dan ziet is dat 

we dan nog geen uitvoering kunnen geven aan de plannen, dus dat dan de agrariër die erop zat, het 

recht krijgt van voortgezet gebruik. […] Dus het verwaarloost niet. En op het moment dat we zover 

zijn dat we de bestemmingsplanwijziging erdoor hebben en er een nieuwe visie op het gebied hebben 

vastgesteld in de gemeenteraad en het budget hebben, en dan komt er een transformatie.” Deze 

motivatie om gronden te verpachten wordt overigens ook gedeelt door de gemeente Zwolle. Ook daar 

zijn de gronden in beginsel voor ontwikkeling aangekocht en worden ze verpacht, zodat de gronden 

worden onderhouden en ze niet verwaarlozen. De kleine gemeente Culemborg verpacht het minst. 

Hoewel de gemeente-vertegenwoordiger niet precies kon aangegeven hoeveel grond wordt verpacht, 

bestaan de boeren pachters uit een drietal hobbyboeren en de stadsboerderij Caetshage. Een relatief 

groot gedeelte van de pacht in Culemborg betreft erfpacht aan sociaal-maatschappelijke organisaties 

zoals sportverenigingen. Het beperkte aantal gronden die daarnaast nog geliberaliseerd worden 

verpacht hebben veelal een strategisch doel, bijvoorbeeld met het zicht op toekomstig 

watermanagement.   

 

Binnen alle drie de gemeenten gaat de afdeling vastgoed of grondzaken over het uiteindelijke beheer 

van de pachtgronden en het opstellen van de pachtcontracten. Echter, binnen alle gemeenten zijn ook 

andere wethouders en afdelingen regelmatig nauw betrokken bij een pacht-afspraak of 

grondtransactie. Het feit dat stadsboerderij Caetshage in Culemborg verschillende functies heeft 

maakt ook dat verschillende partijen binnen de gemeente bij het project betrokken zijn. De 

geïnterviewde ambtenaar in Culemborg geeft aan niet te weten wie er allemaal in contact staat met de 

boer of stichting: “Ik ben dan van de pacht, maar degene van recreatie […] die zal er ook wel mee 

bemoeid zijn […] en de duurzaamheids-ambtenaar […], nee dat zou dan de hele tafel hier kunnen 

vullen.” Bij zowel de gemeente Zwolle als Culemborg wordt verder aangegeven dat er wel eens 
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discussies zijn over bepaalde pachtafspraken binnen de ambtelijke organisatie. In Zwolle gaat het dan 

vaak over de duur, in Culemborg ook over de prijs. Door dit soort discussies kan het soms ook lang 

duren voordat een overeenkomst met de gemeente tot stand komt.  

 

Als kleine gemeente heeft Culemborg een nog redelijk individuele en gemoedelijke aanpak als het 

gaat om het aangaan van pachtovereenkomsten. Binnen de twee grotere gemeenten Zwolle en 

Amersfoort wordt er bij het pachtbeleid gewerkt op basis van een vast beleid. Bij de gemeente Zwolle 

wordt daarvoor gebruik gemaakt van een zogenaamde ‘pacht ladder’. Dit beleidsmodel bepaalt 

uiteindelijk het pachtbeleid en de richt-afspraken voor een bepaald stuk grond. De gemeente 

Amersfoort houdt in algemene zin jaarlijkse pachtafspraken aan en houdt vast aan marktconforme 

prijzen. Hoewel de gemeente Zwolle in praktijk op dit moment vaak tot soortgelijke afspraken komt, 

heeft zij wel de ambitie om haar pachtbeleid op den duur te veranderen na het herzien van de 

omgevingsvisie. De verwachting is dat er in dit nieuwe pachtbeleid ook meer ruimte zal zijn voor 

variatie in pachttermijnen. “Nu verpachten wij gewoon jaarlijks. Ja, maar ik verwacht dat als straks 

de omgevingsvisie ook helder is […] dat we er dan daar wel nuances in kunnen aanbrengen; dat [we] 

bepaalde stukken misschien langdurig kunnen verpachten en anderen misschien wel kunnen 

verkopen.” 

 

De gemeente Amersfoort hanteert geen gunstige pachtvoorwaarden of stimulerende maatregelen voor 

duurzame boeren. Sterker nog, de geïnterviewde ambtenaar geeft aan ook te hopen dat deze indruk 

niet zal ontstaan. Duurzame boerenbedrijven worden gelijk behandeld als andere boerenbedrijven. Het 

is voor de ambtenaar immers maar de vraag of duurzame landbouw economisch meer voor- of 

nadelen heeft dan andere vormen van landbouw. “Dat een boer duurzaam wil zijn, je kan ook 

redeneren, dat dat misschien wel een markt voordeel geeft. Want je gaat, je gaat op zoek naar een 

bepaald segment van consumenten, die waarschijnlijk bereid zijn meer te betalen voor het product.” 

Zwolle verpacht momenteel land aan 2 duurzame initiatieven, waarbij duurzaamheid voor de 

gemeente Zwolle verschillende facetten heeft. “De omgang met de grond, de relatie met de gemeente 

Zwolle, de productie voor de stad. Dat kunnen allerlei zaken zijn.” Vanuit de eerder genoemde pacht 

ladder wordt in Zwolle gekeken of biologische boeren in sommige gevallen geen voorrang moeten 

krijgen ten opzichte van reguliere boeren. Daarnaast zijn er echter ook in Zwolle geen 

subsidieregeling voor deze biologische boeren. Zij worden gezien als volwaardige landbouwbedrijven 

die geen subsidie-ondersteuning behoeven. De afgelopen jaren hebben verscheidene initiatieven in 

Zwolle een duurzame relatie proberen op te bouwen met de gemeente. Echter, tot op heden kan de 

gemeente alleen kortlopende contracten aanbieden tot uiterlijk 2021, wanneer de nieuwe 

omgevingsvisie klaar moet zijn. De gemeente realiseert zich ook dat deze korte-termijn contracten 

niet voldoen aan de behoeften van veel (stads)boeren, maar geven aan op dit moment simpelweg nog 

geen zekerheid te kunnen geven over de periode na 2021. Ook in Culemborg geeft de gemeente aan 

vrijwel maandelijks benaderd te worden door mensen die een initiatief willen starten. Hoewel hun 

namen worden bijgehouden, is het gebrek aan beschikbare grond in eigendom hier reden dat er verder 

weinig mee wordt gedaan. Er zijn mede daarom verder ook geen bijzondere regelingen om pacht aan 

duurzame boeren te stimuleren.  

 

Het enige boeren initiatief met een nadrukkelijk duurzame doelstelling in Culemborg is Stadsboerderij 

Caetshage. Echter, de duurzaamheidsdoelstellingen zijn hier voor de gemeente van onderliggend 

belang. Caetshage heeft juist nadrukkelijk een maatschappelijke bestemming als stadsboerderij met 

overeenkomstige eisen. Binnen de bebouwde kom van Amersfoort zijn er niet echt serieuze pacht 

relaties. Sociaal-maatschappelijke functies die gebruik maken van gemeente-eigendom zijn er wel, 
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maar hierbij zitten geen stadsboerderijen. Wil je iets vinden voor permanente landbouw in 

Amersfoort, dan moet je het zoeken in het buitengebied. Er is volgens de gemeente-

vertegenwoordiger namelijk geen ruimte voor (permanente) stadslandbouw binnen de bebouwde kom 

van Amersfoort. Hier is het volgen van het bestemmingsplan de insteek, niet het promoten van 

verpachten van (braakliggende) terreinen. De gemeente is welwillend naar initiatieven die de leegte 

tijdelijk wil opvullen, maar ziet ook dat tijdelijk gebruik vaak een verwachting schept bij boeren die 

de gemeente niet kan waarmaken. In Zwolle bestaat vanuit de afdeling Groen en Natuurbeleid juist 

wel de wens om stadslandbouw aan de stadsranden te stimuleren. Dit is ook opgenomen in de groene 

agenda, welke door de raad is aangenomen in 2015. Dit beleid moet uiteindelijk worden ingebed in de 

eerder genoemde nieuwe omgevingsvisie. 

  

5.2.2 Pachtovereenkomsten 

In zowel Zwolle als Amersfoort bestaat veruit het grootste deel van de contracten uit één-jarige 

geliberaliseerde pachtcontracten. De gemeente Amersfoort hanteert daarbij meestal ook een korte 

opzegtermijn. De Eemstadsboerderij in Amersfoort maakt gebruik van die kortlopende contracten. Zij 

gebruiken braakliggende gronden op bedrijfsterrein binnen de Amersfoortse bebouwde kom. Dat is 

voor hen dan ook de pachtafspraak: tijdelijk gebruik zolang er niet gebouwd wordt. De gemeente 

Amersfoort ervaarde echter de wens bij de ondernemer om van een tijdelijke business een permanente 

business te maken. Het betrof een ondernemer die binnen zijn beperkingen kansen zocht. Dit past 

echter niet binnen het eerder-genoemde beleid van de gemeente. De gemeente Zwolle vindt zich vaak 

in soortgelijke situaties, maar geven aan op dit moment simpelweg nog geen zekerheid te kunnen 

geven over de periode na 2021, wanneer de nieuwe omgevingsvisie moet worden vastgesteld. Deze 

korte-termijncontracten staan in schril contrast tot het 30-jaar lopende erfpachtcontract van de 

stichting Caetshage. Dit contract, dat in principe ook niet eenvoudig tussentijds kan worden opgezegd, 

loopt nog tot 2042.  

 

Bij de gemeente Zwolle geeft men aan dat contractvoorwaarden nog wel relatief vaak worden 

aangepast. Boeren en initiatieven lopen vaak na het aangaan van een contract tegen bepaalde 

uitdagingen aan. Deze uitdagingen worden serieus genomen door de gemeente. Als zij reden zien om 

af te wijken van de bestaande afspraken dan wordt daar wel rekening mee gehouden. Ook in 

Culemborg kunnen binnen de kaders van het bestemmingsplan afspraken vrij eenvoudig worden 

aangepast via bijvoorbeeld een begeleidende brief bij het contract. Zo is het pachtcontract ook 

recentelijk aangepast. De prijsverhoging die in het originele contract was afgesproken is daarbij 

komen te vervallen omdat de boer en stichting aangaven dit niet te kunnen opbrengen. De beperkte 

kwaliteit van de bodem speelde daarbij een rol en dit werd ook erkent in de taxatie van de grond. De 

gemeente Amersfoort is minder flexibel en heeft in het beperkte aantal pachtcontracten dat ze hebben 

vrij heldere eenvormige afspraken waar in principe niet van wordt afgeweken.  

 

Alle gemeenten geven aan dat het belangrijk is de pachtprijs (publiek) te kunnen verantwoorden. De 

gemeente Amersfoort geeft aan dat een rentmeester daarom uiteindelijk altijd de prijs bepaald, en ook 

bij Caetshage is een taxateur verzocht de grondwaarde te beoordelen. Beperkingen voor het 

bedrijfseconomisch gebruik van het land worden wel altijd meegenomen in het bepalen van de 

pachtprijs, aldus de gemeente vertegenwoordigers. In het geval van Caetshage zijn dit bijvoorbeeld de 

maatschappelijke eisen die worden gesteld, in Zwolle duurzaamheidseisen en in Amersfoort de 

tijdelijkheid en het beperkte oppervlakte.“De beperkingen zijn groot en de tijdelijkheid is ook een 

beperking - de investeringsmogelijkheden zijn nihil want het is allemaal tijdelijk gebruik. Nou dat is… 

dat soort overwegingen worden wel in die prijsstelling meegenomen.” 
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Duurzaamheids-eisen zijn er vanuit de gemeente vrijwel niet voor Caetshage. Deze leggen de boer en 

stichting vooral aan zichzelf op. De ambtenaar verwacht ook niet dat de gemeente daar snel meer 

eisen aan zal gaan stellen: “we moeten eerst naar onszelf kijken voordat we daar Caetshage op gaan 

aanspreken. […] Caetshage loopt ver voor op ons, dus ik denk niet dat ze daar last van ondervinden.” 

Wel is het zo dat het gebied een maatschappelijk groene bestemming heeft, wat ook beperkingen 

oplegt voor de pachter in wat hij met het perceel kan doen. Vooral bij uitbreiding van 

bedrijfsgebouwen kan dit een belemmering zijn. In lijn met deze bestemming zijn de richtlijnen 

opgesteld die ook door de boer en stichting al werden benoemd. Zowel gemeente Amersfoort als 

Zwolle stellen bewust geen eisen aan de maatschappelijke en gemeenschappelijke bijdrage van 

duurzame (stads)boeren, omdat ze de boeren niet verder willen beperken in hun economisch 

functioneren. Wel stelt de gemeente Amersfoort bredere eisen aan de Eemstadboerderij als het gaat 

om hoe het land eruit ziet en functioneert. Denk daarbij aan omheiningen, maar ook hoeveel bezoek er 

mag komen, parkeergelegenheid en het gebruik van bedrijfswagens. Daarnaast was de duurzaamheid 

van het gebruik wel een voorwaarde voor het ontwikkelen van de stadsboerderij. De precieze 

invulling van deze eisen is de ambtenaar niet bekend, maar er zijn in ieder geval restricties rond 

pesticidengebruik en bemesting. De gemeente Zwolle geeft nadrukkelijke de voorkeur aan het werken 

met keurmerken. Het ligt volgens de vertegenwoordigers namelijk niet binnen de taak en expertise 

van de gemeente om de duurzaamheid van boerenbedrijven te inspecteren. Op het moment werkt de 

gemeente met de eis dat boeren SKAL gecertificeerd moeten zijn. Dit betekent dat het bedrijf moet 

voldoen aan wettelijke voorschriften voor biologische landbouw die door SKAL Biocontrole worden 

gecontroleerd. De gemeente spreekt de verwachting uit dat er in de toekomst meer eisen zullen 

worden gesteld rond duurzaamheid, waarbij ook wordt gedacht aan het werken volgens een 

puntensysteem zoals dat ook door verschillende provincies wordt gebruikt. “Ik denk dat we die kant 

ook op gaan - een soort puntensysteem, dat als je voldoet aan het SKAL-systeem of aan het Beter 

Leven keurmerk of andere zaken, kunt [je] daarmee punten verdienen en daardoor ook hoger op de 

pacht ladder komen te staan.” 

  

5.2.3 Relatie met boeren 

Bij de gemeente Zwolle zien ze dat boeren en initiatieven vaak zelf naar de gemeente komen met een 

plan. Dit komt zowel vanuit nieuwe pachters, maar ook vanuit bestaande boeren die in de krappe 

markt moeilijk aan land kunnen komen. De gemeente heeft daarnaast eenmalig een locatie 

aangeboden waarbij bedrijven aan bepaalde voorwaarden moesten voordoen. Het hebben van een 

SKAL biologische keurmerk was er daar één van. Er is de verwachting dat deze constructie vaker gaat 

worden gebruikt wanneer de nieuwe duurzaamheidsvisie wordt geïmplementeerd. Zowel in 

Culemborg als Zwolle bestaat er de indruk dat er meer dan voldoende interesse is om meer 

initiatieven en bedrijven te beginnen. Echter ervaren ook beide vertegenwoordigers dat ze vanuit de 

gemeente (nog) niet aan de vraag van de initiatieven kunnen voldoen. Caetshage is voor de gemeente 

Culemborg dan ook een uitzondering. De gemeente heeft het perceel waar Caetshage op zit al zo’n 20 

jaar geleden in bezit gekregen. De ontwikkeling van de boerderij hangt daar nauw samen met de 

naastliggende ecowijk en een relatie tussen het initiatief en de gemeente die inmiddels lang teruggaat. 

In Amersfoort zoekt de gemeente momenteel naar een nieuwe locatie waar de Eemstadboerderij, een 

volkstuincomplex en zorgboerderij samengaan op 1 gebied van 2 tot 3 ha gehuurde grond. Er is 

momenteel een discussie gaande over wat nu een goede huurprijs is. Er is namelijk wat de gemeente 

betreft verschil in de huur aan de volkstuin en de zorg en stadsboerderij. De laatste twee worden 

gezien als volwaardige economische activiteiten. 
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Voor de gemeente Amersfoort is de relatie tussen pachter en verpachter puur zakelijk. De pacht is 

gebaseerd op markt-gerelateerde overwegingen. De relatie tussen gemeente en verpachter wat betreft 

maatschappelijke of sociale functies is een andere relatie dan een pacht relatie volgens de 

geïnterviewde ambtenaar. Deze relaties mogen geen geen invloed hebben op de pacht relaties. Deze 

scheiding is minder groot bij de gemeente Culemborg. Hier loopt het contact vanuit de stichting vaak 

direct via een wethouder. Het helpt daarbij dat Culemborg een kleine gemeente is waar de afstand 

tussen burgers en wethouders vrij klein is. Caetshage kan door dit rechtstreekse politieke belang en 

contact vrij veel gedaan krijgen. Het maakt afspraken echter ook politiek gevoeliger omdat met 

verkiezingen bestaande verhoudingen en relaties weer kunnen worden omgegooid. Gezien Caetshage 

een erfpacht van lange duur heeft, zullen zij hier echter niet heel gevoelig voor zijn. Verder is het 

contact met de ambtenarij ook in Culemborg en Zwolle vooral zakelijk van aard en veelal gerelateerd 

aan specifieke processen en afspraken die op dat moment lopen. In Culemborg is het wel zo dat het 

contact loopt via de stichting, waarbij de ambtenaar zich kan voorstellen dat dit wel voordelig is 

omdat informatie dan wordt gefilterd.  

  

5.2.4 Maatschappelijke rol 

De gemeente Amersfoort ziet duurzame boerenbedrijven primair als een bedrijfsmatige activiteit. De 

maatschappelijke baten zijn uitdrukkelijk een nevenfunctie. Dit maakt de maatschappelijke bijdrage 

uiteindelijk een eigen keuze, daar worden met de gemeente geen afspraken over vastgelegd. Wel is 

het bij de nieuwe Eemstadboerderij zo dat de boerderij vlakbij een nieuwe woonwijk komt te liggen. 

Van daaruit is het wel de verwachting van de gemeente dat het initiatief betekenis heeft voor de 

inwoners. “En we willen dat zo’n functie […] betekenis heeft voor de inwoners. Omdat daar 

natuurlijk ook wel een recreatieve functie bijzit dat mensen daar naar kunnen kijken of zich betrokken 

bij kunnen voelen.” Voor de gemeente Zwolle is de relatie tussen stad en land erg belangrijk bij 

duurzame initiatieven. Zij denken dat de maatschappelijke waarde van duurzame boeren daarmee erg 

groot kan zijn. Zij realiseren zich echter ook dat een langdurige relatie hiervoor essentieel is. De 

gemeente ziet in de toekomst een meer bepalende rol van de gemeente als het aankomt op het 

vormgeven van de maatschappelijke rol van de boeren binnen de gemeente. Dit zal echter dus vooral 

vorm krijgen in afspraken en eisen wanneer de omgevingsvisie is afgerond. In Culemborg wordt 

Caetshage reeds uitdrukkelijk gezien als een initiatief van grote maatschappelijke waarde. Concreet 

creëert de boerderij waarde bijvoorbeeld op het gebied van toerisme, maar ook educatie. “Dit is echt 

de enige plek waar landbouw wordt getoont in Culemborg, voor de rest is alles volgebouwd. Dus ja, 

voor kinderen en alles is het echt een educatief iets.”  

 

Het draagvlak onder de bewoners is essentieel voor steun van de gemeente Culemborg aan het 

initiatief: “Want als hier de omwonende mensen alleen maar gaan klagen dat het in Caetshage 

stankoverlast, of herrie elke keer is, dan gaan we wel anders denken. Maar wij horen wel enkel en 

alleen maar louter positieve dingen”. De waardering voor Caetshage binnen de gemeenschap en de 

politiek maken dat zij makkelijker afspraken kunnen maken met de gemeente. Voor de gemeente 

Zwolle is dit draagvlak ook belangrijk, maar bestaat de wens om stadslandbouw promoten met name 

om biodiversiteit te stimuleren. Daarnaast kan duurzame landbouw een mooie manier zijn om het 

buitengebied toegankelijker te maken door het openstellen van paden en percelen. Als bijkomend 

voordeel ziet de gemeente dat in biologische landbouw het gebruik van bestrijdingsmiddelen beperkt 

is, wat wel kan helpen om conflict met stedelijke bewoners te voorkomen. Binnen de gemeente 

Amersfoort wordt heel anders tegen dit draagvlak aangekeken. Zij ervaren dit juist als een risico en 

dat maakt dat tijdelijke projecten moeilijker zijn te beëindigen wanneer het uiteindelijke geplande 

stedelijke project klaarstaat. “Want wat wij soms wel merken is dat je iets tijdelijk toestaat, op een 

locatie, iets wat leuk is, bijvoorbeeld een pop-up park, we hebben ook van dat soort initiatieven, en 
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dat zo’n pop-up park dan zo’n betekenis krijgen in de buurt, dat op het moment dat we eindelijk een 

eh, een mooi stedenbouwkundig plan hebben en er komt een eh, kantoorgebouw dat er zoveel verzet 

komt, dat eh, ja, terwijl natuurlijk die grond bedoeld was en een waarde heeft voor zo’n 

kantoorgebouw.” 

  

4.2.5 Overdraagbaarheid 

Geen van de betrokken gemeenten durft te zeggen dat ze een voorbeeldgemeente zijn als het aankomt 

op hun omgang met duurzame boeren. Hoewel de gemeente Culemborg erg tevreden is over de 

afspraken met Caetshage, geven ze ook toe dat het gebied simpelweg beperkt commercieel interessant 

is voor ander gebruik. Dit komt bijvoorbeeld door een cultuur-historische kasteelmuur op het perceel 

van Caetshage. Daarnaast wordt aangegeven dat veel van de voordelen die Caetshage ervaart 

samenhangen met de kleinschaligheid van de Culemborgse gemeente organisatie. De ambtenaar geeft 

aan dat er in grotere gemeenten vanwege een meer rigide beleid en andere prioriteiten wellicht minder 

ruimte is voor dit soort initiatieven. De grotere gemeente Zwolle realiseert zich dat het in ieder geval 

niet achterloopt als het om duurzame landbouw gaat. Er wordt echter ook aangegeven dat dit te maken 

heeft met de grote hoeveelheid grond die de stad in eigendom heeft. Dit is heel anders voor andere 

gemeenten. Zij zien veel steden die de beperkte grond die ze hebben ook nadrukkelijk willen 

gebruiken voor stadsontwikkeling. Provincies zijn in dit opzicht anders en richten zich nadrukkelijk 

meer op duurzaam grondbeheer. “op dit moment zijn er veel provincies die veel grond hebben op 

agrarisch gebied en daar ook inderdaad de duurzaamheid willen garanderen. […] daar zoeken ze 

veel meer naar de duurzame relatie, niet naar een tijdelijk verhaal. Soms kopen ze wel eens wat. En 

die willen echt grote stukken duurzaam laten beheren.” De gemeente luistert daarom ook veel naar 

verschillende provincies om inspiratie op te doen voor hun beleid. Zo halen ze kennis uit Noord-

Brabant en Overijssel op het gebied van langdurige duurzame landbouw. Zij verwachten dat andere 

partijen dit ook doen.  
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6. Analyse 

 

In dit hoofdstuk zullen de resultaten van de boeren en gemeenten samengebracht en geïnterpreteerd 

worden om zo tot waardevolle inzichten te komen. De deelvragen van dit onderzoek zullen gebruikt 

worden als basis voor het aanbrengen van structuur. Eerst zal er besproken worden hoe de 

pachtafspraken precies in elkaar zitten. Dit zal opgevolgd worden door een reflectie op de mate 

waarin afspraken de duur en de duurzaamheid van boeren beïnvloeden. Het hoofdstuk zal afgesloten 

worden met een discussie over hoe de sterktes en zwaktes van pachtovereenkomsten gebruikt kunnen 

worden om de positie van (toekomstige) boeren te verbeteren. 

  

6.1 De pachtovereenkomsten en gemeentelijk pachtbeleid. 

 

Deelvraag 1: Hoe zitten de verschillende pachtovereenkomsten tussen gemeenten en boeren in elkaar? 

  

De resultaten hebben een inzicht gegeven in de pachtovereenkomsten die de de drie onderzochte 

casussen hebben met gemeenten. Wat blijkt uit de resultaten is dat alle drie de boeren gebruik maken 

van een tussenpersoon. Echter, de manier waarop de boeren dit hebben aangepakt is verschillend. 

Waar boeren Jessica en Wytze zelf een stichting hebben opgericht samen met compagnons, heeft boer 

Todd te maken met een stichting waar externen aan het roer staan. Een belangrijk verschil hierbij is 

dat in het geval van boer Todd uit Culemborg, de stichting veel niet-landbouw taken op zich neemt. 

Dit is werk dat anders door de boer zelf zou moeten worden gedaan. Daarnaast kan er in zo’n stichting 

worden gekozen voor personen met de benodigde kennis en kwaliteiten, wat voor een duidelijk 

voordeel kan zorgen. Zo kan de stichting in het geval van Culemborg een bemiddelende rol nemen. 

Dit zorgt er dus voor dat de boer wordt ontlast door de stichting. Verder vertolkt de stichting in het 

geval van Wytze en Jessica een faciliterende rol als het aankomt op het verkrijgen van subsidies. 

 

De duur van de verschillende pachtovereenkomsten verschilt erg van elkaar. Waar boer Todd en de 

stichting uit Culemborg een contract hebben voor 30 jaar, moeten boerin Jessica en boer Wytze het 

vooral met kortdurende contracten doen. Dit heeft onder meer te maken met het feit dat het 

huurcontracten betreft en geen pachtcontracten. Zoals vermeldt in het hoofdstuk ‘achtergrond en 

theoretisch kader’, stelt de pachtwet dat pachtovereenkomsten voor ten minste 6 jaar (voor los land) 

en tenminste 12 jaar (voor boerderijen) moeten gelden (Grashof-Bokdam et al, 2018). Voor 

huurcontracten geldt deze minimumperiode niet, wat het mogelijk maakt om contracten voor een 

korte termijn aan te gaan. Boer Todd en de stichting uit Culemborg betalen hiernaast ook nog een 

relatief lage pachtprijs, waar boerin Jessica aanzienlijk meer moet betalen. In het geval van boer 

Wytze was het zelfs zo dat hij gedurende het eerste contract niets hoefde te betalen.  

 

Interessant voor deze analyse is om het pachtbeleid van de verschillende gemeenten naast deze 

afspraken te leggen. Geen enkele gemeente ziet het faciliteren van stadslandbouw of duurzame 

landbouw als een kerntaak voor de gemeente, en hierdoor is er nog geen beleid voor deze initiatieven. 

Het bovenstaande maakt duidelijk dat (stads)landbouw het gemeentelijk grondbeleid niet of 

nauwelijks lijkt te beïnvloeden. Gemeenten met weinig grond in bezit hebben boeren daardoor 

simpelweg nog weinig te bieden, terwijl gemeenten met meer grond in bezit makkelijker kansen zien 

om initiatieven te faciliteren. Gemeente Culemborg heeft aangegeven dat er veel boeren naar de 
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gemeente komen die op zoek zijn naar land, maar dat er simpelweg geen grond is om te verpachten. 

Desalniettemin, maakt de gemeente Culemborg de bewuste keuze stichting Caetshage de ruimte en 

tijd te geven zich te ontwikkelen. Zo is er een duidelijk verschil in hoeverre een visie op het gebied 

van duurzaamheid of maatschappelijke waarde hierin naar voren komt. Waar een groeistad als 

Amersfoort er bewust voor kiest om veel omliggend land te verkopen aan particulieren, besluit 

bijvoorbeeld de gemeente Zwolle, tevens ook een groeiende gemeente, om veel land op te kopen. Op 

deze manier heeft de gemeente Zwolle de mogelijkheid een nieuwe omgevingsvisie vorm te geven. 

Hierin krijgen ook duurzame boeren de ruimte, omdat dat wordt gezien als een heilzame ontwikkeling 

voor de bevolking van de gemeente Zwolle. Er is dan ook meerdere keren uitgesproken dat de 

gemeente Zwolle de stad en het platteland dichter bij elkaar wil brengen, zoals ook zichtbaar in de 

opgestelde omgevingsvisie uit 2017 (Gemeenteraad Zwolle, 2017). In tegenstelling tot Zwolle, 

spreekt de gemeente Amersfoort uit dat land verpachten aan (duurzame) boeren puur een kwestie is 

van tijdelijk gemak. Hiermee is de lage prijs die Wytze moest betalen voor de stukken grond wel goed 

te verklaren, aangezien zijn werk meer werd gezien als iemand die het stuk grond kon onderhouden 

voordat er gebouwd zou worden dan als een investering voor de toekomst. Deze ontwikkelingen 

binnen de verschillende gemeenten heeft dus zijn weerslag op de (toekomstige) duur van de 

pachtcontracten.   

 

Wanneer het aankomt op de door de gemeente gestelde eisen op het gebied van duurzaamheid en 

maatschappelijke functie die zijn vastgelegd in de contracten, zijn er ook duidelijke verschillen te 

zien. Deze zijn wederom te herleiden uit de verschillende visies. Naast dat in alle drie de casussen de 

locaties openbaar moesten blijven, onderscheidt de gemeente Culemborg zich van de overige drie 

gemeenten door duidelijke richtlijnen te verschaffen op het gebied van biologische productie, 

zorgverlening, recreatie, en natuurlijke ontwikkeling van de grond. Dit is wederom te verklaren door 

de duidelijke keuze van Culemborg om het betreffende stuk grond in te zetten voor een 

maatschappelijke functie, waar Leiden en Amersfoort bij elke beslissing in hun achterhoofd houden 

dat andere functies prioriteit genieten. Daarnaast is er ook naar voren gekomen dat de gemeente 

Amersfoort bepaalde aannames had over de voor- en nadelen van een duurzaam landbouwbedrijf, 

welke niet algemeen bekend zijn. Dit staat in contrast met de inhoudelijke kennis van de gemeente 

Culemborg wat betreft een duurzaam landbouwbedrijf. 

 

Deze visies op stadslandbouw en duurzame landbouw lijken zich vooral te ontwikkelen binnen de 

maatschappelijke (cultuur) en natuur-georiënteerde afdelingen binnen gemeenten. Echter zullen er 

altijd conflicten binnen gemeente organisaties zijn over prioriteiten en afspraken, wat maakt dat 

gesprekken met gemeenten altijd tijd zullen kosten en geduld zullen vereisen (Steenbakkers et al, 

2011). Wat blijkt uit dit onderzoek, is dat kleine gemeenten een minder rigide pachtbeleid en kortere 

connecties tussen politiek en ambtelijke organisaties lijken te hebben. Ook in grote gemeenten kan via 

de politiek veel worden bewerkstelligd, maar het zal vaak wel enkele jaren duren voordat individuele 

of partij visies ook daadwerkelijk worden vertaald in corresponderend grond- en pachtbeleid. 
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6.2 Onzekerheid 

Omdat zowel deelvraag 2 als deelvraag 3 over onzekerheden gaan en in elkaar verwikkeld zijn, zullen 

deze twee deelvragen samen besproken worden: 

 

Deelvraag 2: In hoeverre beïnvloeden afspraken over de duur van pachtovereenkomsten tussen 

duurzame boeren en gemeenten de (on)zekerheid van de boeren? 

Deelvraag 3: In hoeverre beïnvloeden afspraken over duurzaam landgebruik van 

pachtovereenkomsten tussen duurzame boeren en gemeenten de (on)zekerheid van de boeren? 

  

Uit de resultaten is gebleken dat de duur van de afspraken een grote invloed kan hebben op de 

(on)zekerheid van de boeren. Aansluitend op de discussie wat betreft de gemeentelijke visies, is het 

zichtbaar dat het ontbreken van een visie op het gebied van duurzame landbouw de kans vergroot dat 

de huidige gepachte of gehuurde grond in de nabije toekomst een andere bestemming toebedeeld 

krijgt dan het huidige. De stukken grond worden in alle gemeenten beheerd door afdeling vastgoed of 

grondzaken, welke vaak gericht zijn op de maximale (marktconforme) waarde uit - vooral 

binnenstedelijke- grond te halen. Dit belang botst vaak met de belangen van afdelingen die willen 

investeren in duurzaamheid. Dit maakt de onzekerheid van de boeren groter omdat zij niet weten hoe 

lang zij kunnen blijven, terwijl ze die zekerheid wel zoeken. Zowel Wytze als Jessica gaven aan het 

liefst dezelfde bestemming voor 10 jaar te willen huren, wat tot op heden nog niet mogelijk blijkt. Dit 

contrasteert met het sterke gevoel van zekerheid van boer Todd. Door de lange duur van het 

pachtcontract, mede mogelijk gemaakt door de stichting die ertussen zit, hoeft Todd zich niet druk te 

maken over de mogelijkheid dat hij niet mag blijven. Dit laat goed zien wat de duur van een 

pachtcontract voor betekenis kan hebben voor het gevoel van (on)zekerheid bij de boeren. Waar 

zowel Wytze als Jessica moesten leven met pachtcontracten van korte duur, kozen beiden voor een 

verschillende strategie om hiermee om te gaan. Waar Jessica koos voor een proactieve aanpak waarin 

ze probeerde een langer durende pacht relatie af te dwingen bij de gemeente, koos Wytze ervoor om 

zich te schikken in de rol van ‘nomade’, waarin hij meerdere kortdurende pachtconstructies op het 

oog had. Echter door onrealistische verwachtingen van de gemeente Amersfoort was deze manier van 

aanpak voor Wytze vaak onwerkbaar.  

 

Daarnaast maakt een onduidelijke en/of korte pachttermijn de mogelijkheden tot duurzaam boeren 

minder gunstig. Zoals aangegeven door de geïnterviewde boeren en vermeldt in het hoofdstuk 

‘achtergrond en theoretisch kader’, heeft grond een aantal jaren nodig om vruchtbaar te worden en een 

hoger organisch stofgehalte te krijgen volgens de principes van duurzaam bodembeheer (Bot & 

Benites, 2005). Als een boer geen zekerheid heeft dat hij voor een lange tijd kan blijven, kan dit 

zorgen voor stress en financiële onzekerheid. Zeker de eerste jaren zijn spannend, omdat de bodem 

dan nog niet genoeg tijd heeft gehad om zich te ontwikkelen. Boerin Jessica heeft vanaf het begin 

geïnvesteerd in duurzaamheidsaspecten, omdat ze hiermee volwassenheid wil uitstralen en wil laten 

zien dat zij er voor een langere periode wil blijven. Dit was echter alleen mogelijk omdat zij subsidies 

ontvangen heeft voor deze investeringen. Als ze geen subsidie had ontvangen, zou ze minder risico 

hebben genomen en minder hebben geïnvesteerd in zaken waar een lange afschrijvingstijd aan vast 

zit. Dit betekent dat zij zonder de subsidies van de gemeente minder mogelijkheden gehad zou hebben 

tot duurzaam boeren. In tegenstelling tot de situatie van Jessica is gebleken dat de onderzochte 

gemeenten niet snel geneigd zijn om subsidies te verlenen aan duurzame boeren. Dit hebben zowel 

Amersfoort, Zwolle als Culemborg aangegeven. Zij zien deze bedrijven als volwaardige 

landbouwbedrijven die in principe geen subsidie-ondersteuning behoeven. Als subsidies of andere 

vormen van kapitaal uitblijven, lijkt het voor een particuliere boer niet gunstig om veel geld te 
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investeren in duurzaamheidsaspecten zolang hij geen zekerheid heeft dat hij deze investeringen ook 

weer terug kan verdienen in het geval van de contractsduur.  

 

Daarnaast hebben alle geïnterviewde boeren naast hun baan als tuinder ook nog bijverdiensten of zijn 

afhankelijk van het inkomen van hun partner om rond te komen. Ze hebben geen pensioenopbouw en 

zijn niet verzekerd voor arbeidsongeschiktheid, omdat er dan simpelweg te weinig geld overblijft om 

van te leven. Boer Todd mag alleen maar in zijn huis wonen als hij ook daadwerkelijk agrarische 

activiteiten onderneemt. Als hij arbeidsongeschikt raakt, is hij niet verzekerd en zal hij zijn huis 

moeten verlaten. Deze onzekerheden zorgen er mede voor dat het extra belangrijk is dat boeren de tijd 

krijgen om een goede bodem met een hoog organische stof gehalte op te bouwen. Zoals Jessica 

bijvoorbeeld aangaf, heeft zij duurzaam bodembeheer toegepast om de bodem zo rijk en met een zo 

hoog mogelijk organisch stofgehalte mogelijk te maken. Dit heeft zijn vruchten afgeworpen: de 

bodem is momenteel zo vruchtbaar, dat er veel groente vanaf komt en de prijs voor de oogst 

deelnemers omhoog kan. Hoe vruchtbaarder de bodem, hoe groter de opbrengst en dus ook hoe 

kleiner de (financiële) onzekerheid.  

 

Verder zijn er een aantal overige punten die boeren toe kunnen passen om de zekerheid van hun 

opbrengsten te vergroten. Zo heeft Jessica bijvoorbeeld ook aangegeven bewust niet teveel van 

dezelfde gewassen naast elkaar te telen om grote uitbraken van ziektes te voorkomen. Ook heeft zij 

bewust een plek uitgekozen met veel natuurlijke vijanden en heeft ze een druppelinstallatie liggen bij 

bepaalde gewassen om water te besparen en ook in droge tijden de gewassen in leven te houden. Dit 

soort punten zorgen er allemaal voor dat haar bodem redelijk weerbaar is tegen externe 

omstandigheden zoals extreem weer of ziektes.  

  

6.3 Verhouding tussen boer en gemeente 

 

Deelvraag 4: In hoeverre kunnen sterktes en zwaktes van pachtafspraken tussen duurzame boeren en 

gemeenten gebruikt worden om de positie van (toekomstige) boeren te verbeteren? 

  

Het eerste belangrijke discussiepunt voor het beantwoorden van deze vraag kan verbonden worden 

aan zowel een sterkte als aan een zwakte: het al dan niet hebben van een samenwerking met een 

stichting (als tussenpersoon). Elke boer heeft aangegeven dat het samenwerken met een stichting het 

proces vergemakkelijkt heeft. Gezien het feit dat stichtingen een andere rechtspositie hebben dan een 

individu, kunnen stichtingen een belangrijke bijdrage leveren aan bijvoorbeeld het aanvragen van 

subsidies,  het onderhouden van het contact met de gemeente, het helpen van contact leggen met de 

juiste mensen en het creëren van een sterkere en serieuzere positie richting de gemeente en steun 

leveren. Ook houdt een stichting toezicht op dat beoogde (maatschappelijke) doelstellingen behaald 

worden. Door het ontvangen van subsidies (via de stichting) loopt de boer minder risico.   

 

Het valt te betwijfelen of het handig is dat een boer onderdeel uitmaakt van de stichting waarbij zijn 

bedrijf aangesloten is. Aan de ene kant geeft het een boer mogelijkheden om zijn belangen directer te 

behartigen. Het geeft hem immers een stem in besluitvorming binnen de stichting in plaats van dat hij 

zijn punt alleen maar aandraagt, waarbij anderen de uiteindelijke beslissingen nemen. Aan de andere 

kant kan juist een stichting waarin de boer geen (bestuurs) rol heeft objectief zicht houden op de 

belangen van zowel de boer als gemeente. Dit maakt, volgens stichting Caetshage, ook dat de 

gemeente eerder geneigd is in zee te gaan met hun aangedragen punten. Daarnaast kan het handig zijn 
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om een bestuurslid te hebben in de stichting die verstand heeft van de (bureaucratische) werkwijze 

van de gemeente en goed kan communiceren met de gemeente.  

 

Er is gebleken dat de communicatie tussen boer en gemeenten niet altijd vlekkeloos verloopt. Dit 

heeft mede te maken met een verschillende werkwijze. Binnen de gemeenten hebben ambtenaren en 

wethouders zich te houden aan bepaalde beleidsnormen en er zijn veel verschillende factoren en 

belangen die invloed hebben op deze normen (Steenbakkers et al, 2011). Daarnaast zijn er binnen 

gemeenten veel verschillende afdelingen en (politieke) partijen betrokken bij deze initiatieven, omdat 

er vaak verschillende functies zijn (e.g. zorg faciliteren en educatie verschaffen) naast de agrarische 

functie. Dit maakt dat het voor betrokken ambtenaren lastig kan zijn om te weten wie er allemaal bij 

een project betrokken zijn, zoals aangegeven door onder andere gemeente Culemborg. Het kan voor 

boeren lastig zijn om deze werkwijze te begrijpen, omdat zij het gevoel hebben vaak van het kastje 

naar de muur gestuurd te worden en niet altijd een vast contactpersoon binnen de gemeente hebben. 

Dit punt kan worden ondersteund door onze eigen ervaring met de zoektocht naar de juiste persoon 

binnen gemeenten. In totaal zijn er tien gemeenten benaderd voor een interview via verschillende 

ingangen. Binnen die gemeenten zijn er ook verschillende mensen geweest die keer op keer 

doorverwezen naar het algemene contactformulier of een andere persoon omdat zij aangaven niet over 

de juiste kennis te beschikken. Dit soort situaties kunnen leiden tot onbegrip en frustratie vanuit beide 

kanten en is niet bevorderlijk voor de kwaliteit van de communicatie. In de meeste gevallen levert dit 

tot nu toe nog de meeste nadelen op voor de boeren, omdat zij afhankelijk zijn van de gemeente voor 

de grond. Kortom, het hebben van een persoon binnen een stichting welke een (vast) contactpersoon 

heeft bij de gemeente die de gemeentelijke processen begrijpt, kan het communicatieproces 

vergemakkelijken en daarmee de positie van de boer versterken.  

 

Daarnaast, zo luidt een van de belangrijkste bevindingen, kan het creëren van draagvlak onder de 

bevolking ook helpen om de positie van de boer te versterken. Zoals besproken in de resultaten heeft 

Jessica heel bewust gekozen voor het betrekken van de buurt bij haar tuinderij. Zij gaf aan dat ze zich 

hierdoor gesteund voelt, maar dat het ook meehelpt in periodes van onzekerheid. Zo heeft zij te 

kampen gehad met een verschil in huurprijs van 0 euro naar 2500 euro per jaar. Omdat de oogst 

deelnemers toch al enthousiast waren over de tuin, hebben zij zonder enige problemen hun bijdrage 

verhoogd. Ook kan zij rekenen op een hoop steun en support vanuit de buurt mocht de gemeente 

besluiten de bestemming te wijzigen en haar contract op te zeggen. Ook bij de gemeente kan dit 

draagvlak positief geïnterpreteerd worden. De gemeente werkt immers voor haar burgers. Zoals 

benoemd is het draagvlak onder de bewoners van Culemborg essentieel voor steun van de gemeente. 

Doordat de gemeente louter positieve aspecten hoort over Caetshage, is de waardering groot en dit 

maakt dat zij makkelijker afspraken kunnen maken met de gemeente. Gemeente Amersfoort is 

terughoudend in het geven van tijd en ruimte aan duurzame boeren die een relatie willen opbouwen 

met de directe omgeving, omdat het risico bestaat dat het door steun vanuit de gemeenschap voor de 

gemeente erg lastig wordt de boer van het land te krijgen wanneer het pachtcontract afgelopen is. Al 

deze inzichten maken dat het creëren van draagvlak een goede toevoeging zijn voor het verbeteren 

van de onderhandelingspositie van de boer. Ook voor een beginnende boer kan het creëren van 

draagvlak meehelpen om een bedrijf op te richten. Het starten van bijvoorbeeld een petitie en het 

verzamelen van handtekeningen kan, in combinatie met een goed doordacht en concreet plan, de 

onderhandelingspositie versterken. Daarnaast kan het helpen om het plan op een bepaalde manier 

visueel te maken, zodat het voor de omgeving en de gemeente duidelijk wordt waar de betreffende 

boer van plan is de grond voor te gebruiken (Van Alebeek et al, 2011). Zodra een gemeente ziet dat 

een groot gedeelte van de buurt achter deze plannen en ideeën staat, is zij eerder geneigd te luisteren 

naar de aangedragen plannen. Het creëren van draagvlak onder de gemeente en de bevolking gaat 
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gepaard met het tonen van goodwill. Op het moment dat bijvoorbeeld boerin Jessica naar de gemeente 

stapt met een enthousiaste en proactieve houding, is het waarschijnlijker dat een gemeente daar 

positief op reageert.  

 

Het creëren van draagvlak gebeurt onder meer door het toevoegen van maatschappelijke waarde, zo is 

gebleken uit de resultaten. Bij gemeente Culemborg waren de maatschappelijke functies zorg- en 

educatie verlenen en recreatie verschaffen eisen. Mede doordat de gemeenschap zo bij de boerderij 

betrokken wordt, staat de gemeenschap hier positief tegenover. Zoals gemeente Culemborg al zei, 

wordt er louter positief gereageerd in plaats van dat er wordt geklaagd over bijvoorbeeld stank 

overlast. De nevenactiviteiten maken dat de buurt liever de boerderij heeft, dan bijvoorbeeld een 

nieuwe woonwijk, welke vaak gepaard gaat met parkeerproblemen en slechter uitzicht, aldus het 

interview met boer Todd. Als consequentie zal de gemeenschap eerder geneigd zijn achter de boer te 

staan in tijden van conflict of onzekerheid (Van Alebeek et al, 2011). Een andere manier om 

draagvlak te creëren bij de gemeente is aangedragen door Jessica. Zij heeft wethouders en de afdeling 

Vastgoed uitgenodigd om een dag te komen oogsten in de tuin, zodat zij konden ervaren wat er 

gebeurd. Door mensen persoonlijk kennis te laten maken met het initiatief krijgen ze een beeld van de 

situatie en ontwikkelen ze een bepaald gevoel bij het bedrijf. Dit maakt het wat persoonlijker dan 

wanneer de bedrijven louter beschreven staan op papier. Op deze manier kan er meer begrip gewekt 

worden door de afdelingen die nog niet (volledig) achter het initiatief staan. Dit vergroot de draagvlak 

onder de gemeente en kan de onderhandelingspositie bevorderen. 

 

Alle bovengenoemde punten zijn essentiële aspecten waar (toekomstige) boeren naar kunnen kijken 

bij het aangaan van pachtafspraken met gemeenten. Door op deze punten in te spelen kunnen zij hun 

onderhandelingspositie ten opzichte van de gemeente vergroten en daarmee ook figuurlijk de ‘ladder 

of participation’ beklimmen.  
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7. Beperkingen binnen het onderzoek 

  

Dit onderzoek is logischerwijs beperkt door de kaders die voorafgaand aan het onderzoek zijn gesteld. 

Daarnaast waren er een aantal beperkingen tijdens het onderzoek die de resultaten en analyse hebben 

beïnvloed. Een van de belangrijkste beperkingen is het beperkte aantal casussen dat is onderzocht. 

Gezien de korte duur van het Academic Consultancy Training vak waar dit onderzoek uit voortvloeit, 

was er slechts tijd voor het bestuderen van een drietal casussen. Dit is ook nadrukkelijk ingegeven 

door de wens van de opdrachtgevers om diep op onderzochte materie in te gaan. Hoewel de lange en 

uitgebreide interviews deze diepte kunnen benaderen, kan men door het beperkte aantal casussen wel 

vraagtekens zetten bij de representativiteit van de data en resultaten van dit onderzoek. Het is goed 

mogelijk dat bij een grote steekproef van boeren en gemeenten ook terugkomende thema’s aan bod 

waren gekomen die niet spelen bij de casussen die in deze studie zijn onderzocht. Uitgebreider 

vervolgonderzoek kan uitwijzen in hoeverre de in dit onderzoek terugkerende resultaten 

overeenkomen met de realiteit en ervaringen van soortgelijke pachtafspraken en relaties. 

 

Daarnaast zijn wij bij dit onderzoek tegen het probleem aangelopen dat de relevante 

vertegenwoordigers binnen gemeenten vaak moeilijk te bereiken zijn. Het vinden van de juiste 

contactpersoon kostte veel tijd en gemeenten stonden in eerste instantie niet altijd welwillend 

tegenover meewerken aan onderzoek. Vanuit hun rol als uitvoerder van het publieke belang dat per 

definitie onderhevig is aan verschillende (politieke) meningen, reageren ambtenaren vaak 

terughoudend op verzoeken tot een interview. Dit maakte ook dat wij helaas de gemeente Leiden, die 

verpacht – of in dit geval verhuurt – aan één van onze casus-boeren, niet hebben kunnen spreken. 

Daar komt bij dat we in ons onderzoek telkens spreken met één of twee gemeente-

vertegenwoordigers. Zij zijn vaak verbonden aan een specifieke afdeling, terwijl ook uit ons 

onderzoek blijkt dat er binnen gemeenten vaak verschillende afdelingen bij pacht-afspraken en 

relaties betrokken zijn. Vooral bij grotere gemeenten kan de vraag worden gesteld in hoeverre het 

perspectief van één ambtenaar voldoende representatief is voor een volledige gemeente. Ook hier kan 

uitgebreider vervolgonderzoek meer inzichten opleveren. 

 

Wanneer het op onze aanpak aankomt, zijn er ook beperkingen die samenhangen met de uitvoering 

van de interviews en de analyse. Bij de interviews liepen wij er tegenaan dat waardevolle informatie 

vaak buiten de officiële kaders van het interview wordt vergaard. Dit kan zijn tijdens informele 

gesprekken voorafgaand aan het interview, in gesprek aan de telefoon, maar ook in observaties tijdens 

bezoeken aan de boerenbedrijven. Dit is voor een groot gedeelte niet te voorkomen, maar een meer 

flexibele benadering van de gebruikte methoden – waarbij ook observaties een meer prominente rol 

krijgen – kan hier helpen. Daarnaast hebben wij er in samenspraak met onze opdrachtgever en 

academisch adviseur voor gekozen om de interviews te laten uitvoeren door verschillende mensen. 

Hoewel de semi-gestructureerde natuur van deze interviews de impact hiervan zou moeten beperken, 

zullen er altijd verschillen zijn in hoe de interviews door verschillende personen zijn aangepakt. 

Hetzelfde geldt ook voor de coderingen van de interviews. Hoewel er bewust voor is gekozen om de 

interviews met gemeenten door één persoon te laten coderen en de interviews met boeren door één 

ander, kunnen accentverschillen een impact hebben gehad op onze resultaten.  
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8. Conclusie 

 

Deze studie heeft een begin gemaakt in het onderzoeken hoe pachtovereenkosmten tussen gemeenten 

en boeren in elkaar zitten. De sterktes en zwaktes die voortkomen uit de analyse van onderzochte, 

bestaande afspraken kunnen het proces en daarmee het resultaat van onderhandelingen tussen boeren 

en gemeenten in de toekomst verbeteren. Voortvloeiend uit de analyse, leiden de antwoorden op de 

deelvragen tot het beantwoorden van de hoofdvraag: 

  

“In hoeverre beïnvloeden verschillende pachtovereenkomsten tussen duurzame boeren en gemeenten 

de (on)zekerheid van boeren en hoe kunnen deze inzichten worden gebruikt om de positie van 

(toekomstige) duurzame boeren te versterken?” 

 

Zoals gebleken uit de analyse kunnen zowel de duur van het contract als de duurzaamheidsaspecten 

van het boerenbedrijf invloed hebben op de (on)zekerheid van duurzame boeren. Een korte pacht- of 

huurtermijn kan ervoor zorgen dat een boer zijn bedrijf niet op de gewenste manier op kan bouwen, 

wat kan leiden tot stress en een gevoel van onzekerheid. Ook zijn de mogelijkheden tot duurzaam 

boeren minder gunstig bij een korte contractduur, omdat de grond een aantal jaren nodig heeft om 

vruchtbaarheid op te bouwen. Dit kan als gevolg hebben dat boeren, zeker in de eerste jaren, in 

(financiële) onzekerheid leven. Ook zorgt dit er vaak voor dat extra bijverdiensten noodzakelijk zijn 

om rond te kunnen komen.   

  

Daarnaast zijn er een aantal observaties gedaan welke boeren kunnen helpen hun positie te versterken 

en daarmee hun zekerheid te vergroten. Het samenwerken met een tussenpersoon, zoals bijvoorbeeld 

een stichting, kan voor (beginnende) boeren erg gunstig zijn wanneer deze een pachtrelatie aan 

(willen) gaan met een gemeente. Stichtingen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het 

pachtproces, bijvoorbeeld door de relatie tussen boer en gemeente te faciliteren, door het helpen van 

contacten leggen met de juiste mensen, door het toezicht houden op het behalen van 

(maatschappelijke) doelstellingen en door het aanvragen van subsidies. Het ontvangen van 

gemeentelijke subsidies kan het gevoel van zekerheid vergroten, omdat het laat zien dat de gemeente 

het plan ondersteunt en omdat een boer dan zelf geen of minder eigen geld in hoeft te leggen. 

Hierdoor loopt de boer minder risico. Bepaalde duurzaamheidsaspecten zoals bijvoorbeeld specifieke 

teeltmaatregelen kan de zekerheid van de gewasopbrengst vergroten. Dit draagt op zijn beurt ook bij 

aan de zekerheid van de boer. 

 

Verder kan het creëren van draagvlak onder zowel de bevolking als binnen de gemeente helpen om de 

positie van de boer te versterken. Een gemeente werkt voor haar burgers en als deze burgers achter 

een bepaald initiatief staan, zijn zij eerder geneigd het initiatief te ondersteunen. Dit maakt het voor de 

gemeente ook moeilijker om het initiatief tegen te werken. Het voordragen van een goed doordacht, 

concreet en juridisch gefundeerd plan kan helpen om het draagvlak binnen de gemeente te vergroten. 

Daarnaast helpt het als boerenbedrijven maatschappelijke waarde toevoegen. Het uitvoeren van 

functies zoals zorgverlening en educatie door een boer voegt waarde toe aan een gemeenschap. Dit 

helpt een gemeente bij het uitvoeren van haar maatschappelijke taken.  

 

De hierboven genoemde maatschappelijke waarde is ook voor gemeenten een argument om na te 

denken over het pachten aan duurzame (stads)boeren. Uit het onderzoek blijkt ook dat gemeenten die 
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duurzame boeren actief faciliteren, enthousiast zijn over de meerwaarde die deze boeren voor de 

gemeenschap hebben. Het kan waardevol zijn voor gemeenten om zich verder in deze en andere 

voordelen te verdiepen en aan de hand daarvan een visie op duurzame landbouw te ontwikkelen. 

Natuurlijk is het ook goed mogelijk dat duurzame landbouw (nog) geen plek heeft in het beleid van 

een gemeente. Ook in dit geval is het goed om dit beleid en de achterliggende motivatie helder te 

communiceren aan initiatiefnemers en burgers. Bij het realiseren van een goede communicatie kan het 

waardevol zijn één verantwoordelijk contactpersoon aan te wijzen binnen de gemeentelijke 

organisatie. Het geheel van inzichten dat voortvloeit uit deze conclusie zal puntsgewijs worden 

gepresenteerd in het volgende hoofdstuk ‘aanbevelingen’. 
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9. Aanbevelingen 

 

Dit hoofdstuk levert aanbevelingen aan een drietal belanghebbenden van dit project: (toekomstige) 

duurzame boeren, gemeenten en onze opdrachtgevers. Daarnaast biedt dit hoofdstuk suggesties voor 

toekomstig onderzoek. Alle aanbevelingen zijn gebaseerd op opgedane bevindingen uit deze studie.  

 

9.1 (Toekomstige) duurzame boeren 
De eerste aanbevelingen zijn gericht aan (toekomstige) duurzame boeren. De aanbevelingen bevatten 

tips over waar deze boeren rekening mee moeten en kunnen houden als zij grond willen pachten van 

een gemeente.  

 

9.1.1 Vergaar kennis over de visie van de gemeente 

In het rapport kwam duidelijk naar voren dat er gemeenten zijn met en zonder een 

duurzaamheidsvisie. Bij een ontbrekende duurzaamheidsvisie is ondersteuning voor duurzame 

landbouw vanuit de gemeente vaak afwezig. Hierdoor is het lastig of zelfs onmogelijk om bij zo’n 

gemeente een langdurig pachtcontract af te dwingen, omdat er vaak meerdere belangen in het spel 

zijn. Het is dus belangrijk om te onderzoeken of de gemeente waarin een boer graag aan het werk zou 

gaan, wel een visie heeft die de plannen ondersteund. Mocht dit niet het geval zijn, dan kan het 

wellicht een beter idee zijn om te kiezen voor een gemeente in de buurt die wel een visie op het 

gebied van duurzame landbouw handhaaft. De kans om overeenstemming te bereiken is groter met 

een gemeente die welwillend is omtrent duurzame ontwikkelingen.  

 

9.1.2 Zorg voor een duidelijk, concreet en juridisch gefundeerd plan 

Het is belangrijk om pas naar de gemeente te stappen met een plan zodra deze goed uitgewerkt is. Zo 

is het voor de gemeente direct helder wat een boer precies zou willen doen met zijn of haar initiatief. 

Een duidelijk en concreet plan zorgt ervoor dat een boer eerder serieus genomen wordt en dat een 

gemeente makkelijker kan bepalen of het past bij de visie van de gemeente. Het is dan ook van belang 

te vermelden in de planbeschrijving waarom het initiatief voor de gemeente van toegevoegde waarde 

kan zijn. Daarnaast is het belangrijk om te zorgen dat het plan juridisch gefundeerd is, om boeren 

ervan te verzekeren dat ook in een later stadium het initiatief juridisch gezien uitvoerbaar blijft. Het 

kan helpen om dit plan te presenteren aan een gemeenteambtenaar die werkt binnen de afdeling 

duurzaamheid. Dit kan de kans vergroten dat het plan in eerste instantie positief ontvangen wordt door 

de gemeente. Mocht deze gemeente ambtenaar overtuigd zijn, dan kan deze wellicht ondersteuning 

bieden tijdens het voorleggen van het plan aan de afdeling vastgoed of grondzaken, die over het 

verpachten van grond gaat  

 

9.1.3 Werk samen met een tussenpersoon 

Mocht er niet voldoende kapitaal en/of kennis zijn om zelf de hele procedure te ondergaan, dan kan 

het handig zijn om samen te werken met anderen. Een slimme aanpak kan zijn het oprichten van een 

stichting of het vinden van een tussenpersoon die het boeren initiatief ondersteuning kan bieden. Een 

tussenpersoon kan bijvoorbeeld iemand met kapitaal zijn die het plan als een goede investering ziet en 

die het plan dus zal bekostigen. Een tussenpersoon kan ook iemand zijn met veel kennis over 

gemeentelijke procedures, pachtconstructies en mogelijke implicaties van deze procedures en 

constructies. Deze persoon kan als adviseur dienen en informeren over allerlei belangrijke zaken om 
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rekening mee te houden. Een stichting kan tevens dienen als een goede tussenorganisatie. Zoals 

vermeldt in het rapport kunnen stichtingen veel ondersteuning bieden bij bijvoorbeeld het aanvragen 

van subsidies en hierbij mede bijdragen aan het kapitaal. Daarnaast kan een stichting helpen met het 

leggen en het behouden van contacten met de juiste mensen, waaronder de gemeente. Op deze manier 

kan een stichting veel werk uit handen van de boer nemen.  

 

9.1.4 Creëer draagvlak  

Daarnaast wordt er aanbevolen om draagvlak te ontwikkelen binnen de gemeenschap. Dit houdt in dat 

je betrokkenheid creëert binnen zowel de gemeente als omwonenden. Een draagvlak ontwikkelen 

binnen de gemeenschap kan je onder meer doen door met mensen te gaan praten om het plan duidelijk 

uit te spreken. Wat houdt het boeren initiatief precies in, wat ga je precies doen en wat is de 

meerwaarde ervan voor de gemeenschap. Tevens is het van belang uit te leggen wat mogelijke minder 

goede kanten van het plan kunnen zijn, zoals bijvoorbeeld stankoverlast. Het kan in deze handig zijn 

om met ideeën te komen hoe deze valkuilen binnen je plan op te lossen, zodat er transparantie 

ontstaat. Dus als mensen vragen of zorgen hebben, zorg dan dat je antwoorden en oplossingen paraat 

hebt. Het vergroten van de draagvlak binnen de gemeente kan bijvoorbeeld door met een voorbeeld te 

komen of een proefvlak die het plan kleinschalig tentoon stelt. Door vertegenwoordigers uit te 

nodigen om een kijkje te komen nemen kun je dan direct laten zien wat het initiatief te bieden heeft. 

Op deze manier krijgen de gemeenteambtenaren een gevoel bij het plan, wat voor meer begrip kan 

zorgen. Een stichting kan ook tevens ondersteuning bieden in het creëren van draagvlak. De stichting 

kan namelijk bijdragen aan het motiveren van ambtenaren om naar de plannen te komen kijken. Het 

vergroten van het draagvlak bleek in de onderzochte casussen inderdaad te zorgen voor een sterkere 

onderhandelingspositie voor de boer binnen gemeenten.  

  

9.1.5 Vervul maatschappelijke functies door nevenactiviteiten 

Het vergroten van draagvlak en het overtuigen van de gemeente kan onder andere ondersteund 

worden door het vervullen van maatschappelijke functies. Nevenactiviteiten zoals zorg verlenen en 

educatie verschaffen kunnen voor een gemeente meer van toegevoegde waarde zijn dan een 

geldbedrag dat betaald wordt om het stuk grond te pachten. Daarnaast zijn dit soort activiteiten leuk 

en waardevol om te doen en zorgt het voor extra inkomen, wat de financiële zekerheid weer vergroot.  

 

9.1.6 Onderhoud een goede relatie met de gemeente 

Vergeet niet dat een boer afhankelijk is van een stuk grond om een bedrijf op te beginnen. Bij conflict 

staat de gemeente vaak sterker dan de boeren en bestaat er de kans dat de boer weg zal moeten. 

Hierom is het belangrijk om een goede relatie te onderhouden met de verpachter. Hoe prettiger de 

samenwerking en de relatie, hoe minder problemen er zullen ontstaan. Je houden aan de gemaakte 

afspraken is hier een belangrijk onderdeel van, zorg dat de pachtafspraken nageleefd worden. 

Daarnaast, zoals eerder genoemd, is het ook leuk de gemeenteambtenaar uit te nodigen op eventuele 

evenementen of open dagen die je organiseert. Zowel het onderhouden van een goede zakelijke als 

persoonlijke relatie kan een positieve uitwerking hebben op de bedrijfszekerheid.  

 

9.1.7 Denk na over de mogelijke implicaties van de pachtafspraak  

Het is belangrijk om na te denken over de mogelijke gevolgen die  de pachtafspraken kunnen hebben 

voor de bestaanszekerheid. Zoals is gebleken uit dit onderzoek, is een korte contractduur ongunstig. 

Dit betekent dat het verstandig is om van te voren na te denken over wat het voor het bedrijf zou 

betekenen als je maar een korte tijd zou mogen blijven. Denk hierbij ook aan pensioenopbouw en 

(arbeidsongeschiktheids)verzekeringen. Denk tevens goed na of een gemeente als verpachter wel bij 
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jou past als boer. Als je bijvoorbeeld alleen maar ecologisch duurzaam wil boeren en je wil geen 

maatschappelijke functies vervullen, dan is het wellicht verstandig om uit te zoeken of er niet een 

andere landeigenaar is die beter bij het bedrijf past (bijvoorbeeld een particulier). Let dus wel, een 

gemeente is slechts een van de mogelijke uitgangspunten om aan land te komen. Heb goed voor ogen 

wat verpachten van een gemeente als meerwaarde kan geven.  

 

9.2 Gemeenten 
Daarnaast zijn er een aantal aanbevelingen voor gemeenten. Deze aanbevelingen zullen hieronder 

besproken worden. 

 

9.2.1 Zorg voor een duidelijke visie en bijbehorend beleid 

Dit onderzoek heeft aangetoond dat gemeenten op verschillende manieren bezig, of niet bezig zijn 

met ruimte creëren voor duurzame boeren initiatieven. Zo zijn er gemeenten die niet open staan voor 

het langdurig verpachten van grond aan duurzame boeren, maar ook gemeenten die hier in de 

toekomst graag meer in zouden willen gaan betekenen. Dit heeft onder meer te maken met het wel of 

niet hebben van een (duurzaamheids)visie. In beide gevallen kan er tijd en energie bespaard worden 

door het hebben van een duidelijk beleid rondom dit onderwerp. Als een gemeente niet open staat 

voor duurzame initiatieven van boeren, dan zou het boeren helpen om hier vanaf het begin af aan 

duidelijkheid over te krijgen. Door de gemeentevisie en het bijbehorende beleid van begin af aan 

helder te hebben kan onnodige moeite in deze mogelijke pachtovereenkosmt voorkomen worden. 

Mocht een gemeente hier wel voor open staan voor duurzame boeren initiatieven, dan zouden boeren 

geholpen zijn als ze goed geïnformeerd kunnen worden over de mogelijkheden die er dan zijn binnen 

het gemeentebeleid. Het creëren van beleid omtrent pachtmogelijkheden binnen de gemeentelijke 

visie is dan van essentieel belang. Mocht er beleid gecreëerd worden is het van belang dat hierbij goed 

nagedacht wordt over zowel wat de mogelijkheden voor boeren zijn binnen dit beleid, alsook wat 

boeren nodig hebben om hun werk goed uit te kunnen voeren (zoals bijvoorbeeld een langdurig 

contract). Binnen een duidelijk beleid is dus enige flexibiliteit vereist.  

 

9.2.2 Onderzoek de voordelen 

Vanwege onder andere het Klimaatakkoord zullen alle gemeenten hun best moeten doen om bepaalde 

duurzaamheidsaspecten te implementeren in hun beleid. Een aanbeveling is om te onderzoeken wat 

duurzame landbouw precies inhoudt en welke voordelen dit kan leveren ten opzichte van andere 

aspecten. De logische vervolgstap is dan om te kijken op welke manier de gemeente hieraan bij kan 

dragen. Dit kan zijn om misschien toch een duurzaamheidsaspect in de gemeentevisie te 

implementeren.  

 

9.2.3 Onderzoek maatschappelijke functies 

Zoals terug te vinden in het rapport, zitten er aan het verpachten van gemeentegrond aan boeren die 

maatschappelijke functies vervullen soms meer voorwaarden dan simpelweg de pachtprijs die jaarlijks 

ontvangen wordt. Het kan voor een gemeente interessant zijn om te onderzoeken welke 

maatschappelijke functies belangrijk of nodig zijn en welke een boeren initiatief hiervoor kan 

invullen. Op deze manier ontvangt de gemeenschap wellicht meer toegevoegde waarde van een boer 

dan van een andere invulling van die specifieke grond. De gemeente kan met een duurzaam initiatief 

van boeren nu zowel invulling geven aan de grond en tegelijkertijd een maatschappelijk draagvlak 

creëren voor de gemeenschap. 
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9.2.4 Leer de boer kennen 

Het kan heel interessant zijn om bij een boer langs te gaan om zijn bedrijf en zijn motieven te leren 

kennen. Dit creëert een persoonlijk gevoel en geeft de gemeente ook een beter idee bij waar deze voor 

tekent of zich voor inzet.  

 

9.2.5 Overweeg de inzet van een specifieke contactpersoon/coördinator   

Uit dit onderzoek bleek dat er vaak geen vast contactpersoon binnen de gemeente is die gaat over het 

pachten van een stuk grond aan duurzame boeren. Er zijn verschillende mensen van verschillende 

afdelingen betrokken bij het opzetten en uitvoeren van een initiatief op een gepacht stuk 

gemeentegrond. De verschillende mensen van verschillende afdeling zijn vaak niet op de hoogte van 

elkaars bezigheden en ideeën. Dit maakt het voor zowel de gemeente als voor de boer lastig om 

beslissingen te nemen. Belangrijke informatie is lastig te vinden door deze versnippering. Het kan 

daarom voordeliger zijn om een vast overkoepelend contactpersoon binnen de gemeente in te zetten, 

die de verschillende afdelingen aan elkaar kan verbinden. Deze contactpersoon kan er dan voor 

zorgen dat de boer zijn verhaal niet aan alle betrokken afdelingen apart opnieuw uit te leggen. Voor 

de gemeente zelf kan deze persoon tevens dienen als coördinator van verschillende lopende projecten. 

Deze coördinator kan  contacten onderhouden met alle betrokken personen binnen de boeren 

initiatieven alsook het overzicht bewaren van lopende initiatieven. Het aanwijzen van zo’n 

coördinator zorgt voor tijdsbesparing binnen het proces, omdat nu duidelijk is met wie contact 

ondernomen kan worden en er sneller kennis of hulp van de juiste afdeling binnen de gemeente kan 

komen.   

 

9.3 Toekomstboeren  

Voor Toekomstboeren is het advies om op verschillende vlakken te faciliteren bij het totstandbrengen 

van een sterke pacht relatie tussen een boer met de gemeente. Hieronder zijn vijf aanbevelingen 

waardoor Toekomstboeren dit kan bewerkstelligen. 

 

9.3.1 Opstellen van een overzicht van geschikte gemeenten 

Het opstellen van een overzicht met geschikte gemeenten als grond verpachters of verhuurders kan als 

hulpmiddel dienen voor boeren om snel een beredeneerde keuze te kunnen maken over de locatie van 

het toekomstige bedrijf. Het overzicht kan worden opgesteld onder beschouwing van de visie van 

gemeenten en de hoeveelheid grondbezit. Een gemeente met een duurzaamheidsvisie en een grote 

hoeveelheid grond kan bijvoorbeeld een geschikte gemeente zijn om contact mee te leggen om een 

voorstel in te dienen. Daarnaast is het ook zinvol om aan te geven hoeveel en wat voor initiatieven er 

al lopen of op de wachtlijst staan bij de gemeente. Dit bespaard de boer veel tijd, omdat deze het dan 

niet de gemeenten hoeft af te zoeken naar een potentiële, welwillende gemeente. Van belang is het om 

dit overzicht te blijven updaten. Het overzicht van visie en grondbeschikbaarheid functioneert 

hierdoor als een handige kant-en-klare tool voor een toekomstige boer.  

 

9.3.2 Lobby bij gemeenten met potentie 

Toekomstboeren kan ook faciliteren door te onderzoeken bij welke gemeenten een 

duurzaamheidsvisie ontbreekt, maar die wel veel grond in bezit heeft. Bij zo’n gemeente zou lobbyen 

voor het verpachten van grond aan duurzame boeren een uitkomst kunnen zijn. Dit advies wordt 

gegeven onder de aanname dat gemeenten veelal geen invulling hebben voor gronden die voor 

meerdere jaren beschikbaar komen.Mocht het lobbyen tot een uitkomst leiden, dan kan het de totale 

hoeveelheid beschikbare grond voor duurzame land-en tuinbouw vergroot worden.  
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9.3.3 Informeer de boer over de werking van het pachtbeleid  

Voor boeren kan het soms lastig zijn om de juiste informatie te vinden over wat pachten van een 

gemeente inhoudt en welke gevolgen dit heeft voor hun bedrijf. Dit komt mede doordat duidelijke 

procedures niet bestaan en een echt beleid regelmatig ontbreekt binnen gemeenten. Dit onderzoek 

heeft geprobeerd om een stap in die richting te zetten, maar de informatie moet uiteraard ook bij de 

boeren terecht komen. Daarnaast dient die informatie aangevuld te worden met meer concrete 

(juridische) informatie. Toekomstboeren zou hier een rol in kunnen spelen.  

 

9.3.4 Ondersteuning bieden 

Ondersteuning bieden bij het oprichten van stichtingen of het zoeken van een (financiële) 

tussenpersoon kan boeren veel hulp bieden. Met name boeren die niet over voldoende kapitaal en 

kennis beschikken worden aangeraden om investering en/of hulp bij de procedures te zoeken. Een van 

de meest voorkomende tussenpersonen zijn stichtingen, die vaak bestaan uit deskundigen en 

geïnteresseerden op verschillende gebieden die betrekking hebben tot het verpachten van agrarisch 

land. Stichtingen kunnen helpen bij het aanvragen van subsidies, maar ook dienen als tussenpersoon 

voor het contact tussen de gemeente en boer. De vereniging Toekomstboeren kan boeren 

ondersteunen bij het oprichten van stichtingen door bijvoorbeeld informatie verschaffen over wat deze 

procedure inhoudt, maar ook door op verschillende manieren boeren te koppelen aan deskundigen. 

 

9.3.5 Het aannemen van een verbindende rol  

Naast een algemene verbindende rol die Toekomstboeren aan kan nemen, kan het ook voorkomen dat 

er meerdere boeren in dezelfde gemeente willen gaan boeren. Toekomstboeren zou kunnen 

overwegen om deze mensen met elkaar in contact te brengen, zodat ze wellicht een 

samenwerkingsverband kunnen aangaan. Een samenwerkingsverband kan een boer een sterkere 

positie geven in de trant van onderhandeling met de gemeente of het oprichten van een stichting. 

 

9.4 Toekomstig onderzoek  

Als laatste zijn er nog een aantal aanbevelingen voor toekomstig onderzoek. Ook deze aanbevelingen 

zijn gebaseerd op de bevindingen van de studie.  

 

9.4.1 Onderzoek doen naar andere landeigenaren 

Uit dit onderzoek is gebleken dat de werkwijze voor het maken van pachtovereenkomsten 

binnen  gemeenten niet te generaliseren zijn. Elke pachtovereenkomst zit anders in elkaar en maakt 

het onmogelijk om te generaliseren. Veel gronden worden opgekocht om op lange termijn de bouw 

van woningen of industrieterreinen te realiseren. Het onderzoeken van overige mogelijke 

landeigenaren met andere motieven (zoals provincies en particulieren) kan van belang zijn voor het 

maximaliseren van de totale grond die beschikbaar komt voor het aangaan duurzame en langdurige 

pacht relaties. Het zou interessant zijn om te onderzoeken welke (mogelijke) landeigenaren er zijn en 

om net zoals in dit rapport te kijken wat hier de sterktes en zwaktes van zijn.  

 

9.4.2 Drijfveren gemeenten in kaart brengen 

Uit dit onderzoek is gebleken dat het soms lastig was te achterhalen of en waarom een gemeente een 

duurzaamheidsvisie heeft. Waarom gaan ze bijvoorbeeld wel of niet in zee met boeren? Wordt dit 

bepaald door de politieke verdeling in de raad, of wellicht door wat de burgers willen? Het zou erg 

interessant zijn voor toekomstig onderzoek om uit te zoeken welke drijfveren er achter gemeentelijke 

processen schuil gaan en waarom het gaat zoals het gaat. Deze inzichten kan Toekomstboeren 

gebruiken om het lobbyproces makkelijker te maken en de kans tot slagen te vergroten.  
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9.4.3 Betere inzichten in pacht- en huurrechten 

Tot slot zijn er meer inzichten nodig in de pacht- en huurwetten. Hierbij is het van belang dat de 

verschillende eisen en voorwaarden goed in kaart gebracht worden. Een huurcontract kent andere 

voorwaarden dan een pachtcontract. Dit maakt dat boeren met een huurcontract wellicht ook de 

zogeheten huurbescherming genieten na een langere tijd. Voor een boer kan dit positief uitpakken, 

maar hierdoor kunnen landeigenaren terughoudend zijn met het verpachten van land dat uiteindelijk 

voor iets anders bestemd is. Het zou hier om echter zonde zijn land jarenlang braak te laten staan. Het 

is dus wenselijk om uit te zoeken hoe dit precies in elkaar steekt en wat hieraan gedaan kan worden 

zodat dit land toch tijdelijk gebruikt kan worden door boeren die niet perse een vast stuk grond nodig 

hebben voor een lange periode.   
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Appendices 

 

Appendix I – Interviewprotocollen 

 

Interviewprotocol boeren        

 

Thema 1: Over het bedrijf 

1. Kunt u in het kort wat meer vertellen over uw bedrijf?  

a. Hoe is het bedrijf ontstaan? Kunt u iets over het verloop vertellen? 

b. Hoe groot is het bedrijf (hectare)? 

c. Hoeveel mensen werken er? (vrijwillig, betaald, op zorg basis)  

d. Wat voor producten worden er geproduceerd en hoeveel? 

e. Wie zijn uw afnemers? 

f. Maakt u winst met uw agrarische bedrijf? 

→ zo ja, sinds wanneer? 

g. Heeft u naast agrarische activiteiten nog bijverdiensten? Waarom wel/niet? 

h. Bent u tevreden met uw inkomsten? Waarom wel/niet? 

i. Ontvangt u ook subsidies? Zo ja, welke subsidies en van welke instanties? 

j. Heeft u een lening moeten afsluiten om uw bedrijf op te bouwen? Waarom wel/niet? 

k. Heeft u een pensioenregeling? Waarom wel/niet? 

l. Heeft u een agrarische/bedrijfs verzekering afgesloten? Waarom wel/niet? 

Thema 2: Arrangement 

2. Waarom heeft u gekozen voor het pachten van land?  

3. Hoe bent u op het idee gekomen om te gaan pachten van een gemeente?  

4. Waarom heeft u gekozen voor gemeente Culemborg/Leiden/Amersfoort? 

5. Hoe bent u uiteindelijk in contact gekomen met de gemeente? 

6. Hoe verliep het eerste contact met de gemeente?  

7. Hoe voelt u zich over uw relatie met de gemeente? Waarom voelt dit goed of juist minder 

goed? 

8. Tot welke overeenkomsten bent u met de gemeente gekomen? 

a. Met betrekking tot prijs, duur, 

b. Andere maatschappelijke voorwaarden,  

c. Voorwaarden met betrekking tot natuur en milieu 

9. Heeft u het gevoel dat u onderhandelingsruimte heeft gehad in het maken van de afspraken? 

Waarom wel/niet? 

10. Hoe zijn deze afspraken vastgelegd? 

a. Formeel/informeel? 

b. Voor formele afspraken: kunnen wij deze na het interview wellicht inzien? 

11. Heeft u het gevoel dat u als gelijkwaardige behandeld wordt tijdens alle communicatie met de 

gemeente? Waarom wel/niet?  

12. Zijn er ook afspraken over het betrekken van de gemeenschap/ inwoners van gemeente bij uw 

bedrijf? 

a. Zo ja: welke? waarom?  

b. Zo nee: Heeft u weleens nagedacht over een (grotere) maatschappelijke rol voor uw 

bedrijf? 
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13. Zijn de afspraken met de gemeente in overeenkomst met de manier waarop u uw bedrijf wilt 

runnen? Waarom? 

14. Wat zijn voor u de voordelen van deze overeenkomst? Waarom? 

15. Wat zijn voor u de nadelen van deze overeenkomst? Waarom? 

16. Zijn er punten binnen uw afspraken met de gemeente welke u anders zou willen zien? 

a. In hoeverre denkt u dat u hier zelf invloedt op kan uitoefenen?  

Thema 3: Duurzaamheid en (on)zekerheid 

17. Wat is voor u geschikte grond voor agrarische activiteiten? Waarom? 

18. Bent u van mening dat uw grond geschikt is voor uw agrarische activiteiten 

a. Grondsoort 

b. Organische stof gehalte   

c. Bodemstructuur (compactie, porositeit)  

d. Nutriëntengehalte in de bodem (tekorten en/of overschotten)  

e. Vochthoudend vermogen  

f. Drainage 

19. Heeft de bodem voldoende capaciteit om zich te beschermen, bijvoorbeeld tegen extreme 

weersomstandigheden of ziektes, vooral nu klimaatverandering speelt? 

a. Welke beschermende maatregelen neemt u momenteel?  

b. Welke beschermende maatregelen zou u het liefste willen nemen? 

c. Wat weerhoud u ervan om beschermende maatregelen wel/niet te kunnen nemen? 

20. Heeft de kwaliteit van de bodem invloed op de opbrengst? Waarom wel/niet? 

21. Zijn er naast de bodem andere duurzaamheids aspecten waar u aan zou willen werken binnen 

uw bedrijf. Waarom? 

22. Is er in uw pachtcontract ruimte om hierin te investeren? Waarom wel/niet? 

23. Stel u mag het land voor 10 jaar gebruiken? 

a. Wat zou u op korte termijn veranderen? Waarom? 

b. Wat zou u op lange termijn veranderen? Waarom? 

c. Bent u bereid om een hogere pacht te betalen voor een langere gebruikstermijn? 

Waarom wel/niet? 

Thema 4: Duur en (on)zekerheid 

24. Hoe lang loopt uw pachtcontract met de gemeente? 

a. Bent u daar tevreden mee? Waarom wel/niet? 

b. Hoe lang zou u willen pachten? Waarom? 

25. Zou u uw contract willen verlengen? Zo ja, denkt u dat dat kan? 

26. Weet u de opzegtermijn van uw contract? Zo ja, hoe lang? 

a. Bent u daar tevreden mee? Waarom wel/niet? 

27. Bent u zich bewust van het bestemmingsplan van uw stuk grond? 

a. Communiceert de gemeente hierover met u? 

28. In hoeverre beïnvloeden de duur en de opzegtermijn van uw pachtcontract het 

toekomstperspectief van uw bedrijf? 

29. Bent u voorbereid op een scenario waarin de gemeente (onverwachts) uw pachtcontract zou 

beëindigen?  

a. Zo ja: wat is het plan? Hoe bent u hierop gekomen? 

b. Zo nee: waarom niet?  

Thema 5: Overdraagbaarheid 
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30. Ziet u andere boeren met soortgelijke afspraken met gemeenten om u heen? 

a. Ja: kunt u hier meer over vertellen? 

b. Nee: -> vraag 31 

31. Ziet u mogelijkheden voor andere boeren om soortgelijke pacht afspraken te kunnen maken 

met gemeenten?  

 

Thema 6: Toekomst 

 

32. Hoe ziet u de toekomst van uw bedrijf voor zich? 

 

 

Interviewprotocol Stichting                       

Thema 1: Over het bedrijf 

1. Hoe is de stichting ontstaan? Kunt u iets over het verloop vertellen? 

2. Waarom is de stichting opgericht 

3. Waar houdt de stichting zich mee bezig? 

4. Wat zijn de voordelen dat er een stichting betrokken is bij uw bedrijf? 

5. Wat zijn de nadelen dat er een stichting betrokken is bij uw bedrijf? 

6. Heeft de stichting geholpen bij het contacteren/contact onderhouden met de gemeente? 

7. Hoe groot is het bedrijf (hectare)? 

8. Hoeveel mensen werken er? (vrijwillig, betaald, op zorg basis)  

9. Heeft u naast agrarische activiteiten nog bijverdiensten? Waarom wel/niet? 

10. Ontvangt u ook subsidies? Zo ja, welke subsidies en van welke instanties? 

11. Heeft u een lening moeten afsluiten om uw stichting op te bouwen? Waarom wel/niet? - 3 ton 

12. Heeft de stichting een rol in de pensioenregeling en of verzekering van de boer? Waarom 

wel/niet? 

13. Heeft u een agrarische/bedrijfs verzekering afgesloten? Waarom wel/niet? 

Thema 2: Arrangement 

14. Hoe bent u op het idee gekomen om te gaan pachten van een gemeente?  

15. Waarom heeft u gekozen voor gemeente Culemborg/Leiden/Amersfoort? 

16. Hoe bent u uiteindelijk in contact gekomen met de gemeente? Hoe verliep het eerste contact 

17. Hoe voelt u zich over uw relatie met de gemeente? Waarom voelt dit goed of juist minder 

goed? 

18. Tot welke overeenkomsten bent u met de gemeente gekomen? 

a. Met betrekking tot prijs, duur, 

b. Andere maatschappelijke voorwaarden,  

c. Voorwaarden met betrekking tot natuur en milieu 

19. Heeft u het gevoel dat u onderhandelingsruimte heeft gehad in het maken van de afspraken? 

Waarom wel/niet? 

20. Hoe zijn deze afspraken vastgelegd? 

a. Formeel/informeel? 

b. Voor formele afspraken: kunnen wij deze na het interview wellicht inzien? 

21. Heeft u het gevoel dat u als gelijkwaardige behandeld wordt tijdens alle communicatie met de 

gemeente? Waarom wel/niet? 



58 
 

22. Zijn er ook afspraken over het betrekken van de gemeenschap/ inwoners van gemeente bij uw 

bedrijf? 

a. Zo ja: welke? waarom?  

b. Zo nee: Heeft u weleens nagedacht over een (grotere) maatschappelijke rol voor uw 

bedrijf? 

23. Zijn de afspraken met de gemeente in overeenkomst met de manier waarop u uw bedrijf wilt 

runnen? Waarom? 

24. Zijn er punten binnen uw afspraken met de gemeente welke u anders zou willen zien? 

a. In hoeverre denkt u dat u hier zelf invloedt op kan uitoefenen?  

Thema 3: Duurzaamheid en (on)zekerheid 

25. Bent u van mening dat uw grond geschikt is voor duurzame agrarische activiteiten? 

26. Heeft de kwaliteit van de bodem invloed op de opbrengst? Waarom wel/niet? 

27. Zijn er naast de bodem andere duurzaamheids aspecten waar u aan zou willen werken binnen 

uw bedrijf. Waarom? 

28. Is er in uw pachtcontract ruimte om hierin te investeren? Waarom wel/niet? 

Thema 4: Duur en (on)zekerheid 

29. Hoe lang loopt uw pachtcontract met de gemeente? 

a. Bent u daar tevreden mee? Waarom wel/niet? 

b. Hoe lang zou u willen pachten? Waarom? 

30. Zou u uw contract willen verlengen? Zo ja, denkt u dat dat kan? 

31. Weet u de opzegtermijn van uw contract? Zo ja, hoe lang? 

a. Bent u daar tevreden mee? Waarom wel/niet? 

32. Bent u zich bewust van het bestemmingsplan van uw stuk grond? 

a. Communiceert de gemeente hierover met u? 

33. Wat maakte dat u de stap zette op deze plek te starten ondanks dat de toekomst dat u voor 

langere tijd kon blijven onzeker was.  

34. In hoeverre beïnvloeden de duur en de opzegtermijn van uw pachtcontract het 

toekomstperspectief van het bedrijf? 

35. Bent u voorbereid op een scenario waarin de gemeente (onverwachts) uw pachtcontract zou 

beëindigen?  

a. Zo ja: wat is het plan? Hoe bent u hierop gekomen? 

b. Zo nee: waarom niet?  

Thema 5: Overdraagbaarheid 

36. Ziet u andere boeren met soortgelijke afspraken met gemeenten om u heen? 

a. Ja: kunt u hier meer over vertellen? 

b. Nee: -> vraag 31 

37. Ziet u mogelijkheden voor andere boeren om soortgelijke pacht afspraken te kunnen maken 

met gemeenten?  

Thema 6: Toekomst  

38. Hoe ziet u de toekomst van de stichting en de boer voor zich? 

a. Zijn er mogelijkheden om uit te breiden? 
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b. Zou je ergens anders opnieuw beginnen als de gemeente uiteindelijk wat anders zou 

willen met de grond? 

 

Interview protocol Gemeenten 

Thema 1: Algemene vragen pacht en pachtbeleid 

1. Hoeveel hectare grond verpacht [deze gemeente]? 

a. Hoeveel hectare daarvan verpacht u aan boeren? 

b. Aan hoeveel boeren-bedrijven of initiatieven verpacht u in totaal? 

c. Wat voor een boeren zijn dit gemiddeld genomen (akkerbouw, veeteelt)? 

2. Waarom verpacht [deze gemeente] landbouwgrond? (tijdelijk, voor woningbouw, 

industrieterreinen, etc.) 

3. Heeft deze gemeente een pachtbeleid? Zo ja, hoe ziet dit beleid eruit? 

a. Heeft de hoogste prijs voorrang? Wordt er gestreefd naar langere relaties met 

dezelfde pachter? 

4. Welke gemeentelijke afdeling(en) en wethouder(s) gaat binnen deze gemeente over het 

pachtbeleid? 

a. Is er wel eens discussie binnen de gemeente over het pachtbeleid? Waarom? 

i. Zo ja: wat zijn dan de standpunten van de verschillende fracties?  

5. Verpacht u ook aan boeren of bedrijven met een specifiek duurzame doelstelling? 

** onze definitie duurzame boeren: boeren die zo nadrukkelijk bezig zijn met de 

ecologische duurzaamheid van hun bedrijf dat hun hele bedrijfsmodel hierdoor wordt 

beinvloedt. 

a. [als zelf beantwoord]: wat verstaat u daarbij onder duurzaamheid? 

b. Waarom doet u dit? 

i. Heeft de gemeente een bepaalde visie waar het besluit om aan duurzame 

boeren te pachten op aansluit? 

[bijv. voedselvisie of duurzaamheidsvisie] 

c. Zijn er subsidieregelingen of andere gemeentelijke regelingen voor duurzame 

landbouw initiatieven? 

 

Thema 2: Invulling afspraken met Duurzame Boeren? 

6. Hoe zien de pacht-afspraken met duurzame boeren er gemiddeld genomen uit? [en in dit 

specifieke geval?] 

a. In hoeverre zijn de afspraken formeel en informeel? 

b. Is er meestal sprake van huur, reguliere pacht, erfpacht of geliberaliseerde pacht?  

c. Wat is de gemiddelde looptijd van de pacht-afspraken? 

d. Wat is de gemiddelde opzegtermijn van de pacht-afspraken? 

e. Stellen jullie binnen de pacht-afspraken specifieke eisen aan de duurzaamheid van de 

bedrijfsvoering? 

f. Stellen jullie binnen de pacht-afspraken specifieke eisen aan de bijdragen aan de 

maatschappij of gemeente? 

7. Verschillen de afspraken met verschillende boeren veel of zijn deze veelal hetzelfde? 

8. Is de gemeente tevreden over de gemiddelde invulling van de pacht-afspraken met duurzame 

boeren? [en in dit specifieke geval?] 

a. Wat had de gemeente graag anders willen zien? 

9. Heeft de gemeente een indicatie van de bedrijfsbehoeftes van een gemiddeld duurzaam 

landbouwbedrijf wat betreft grond en pacht?  [en in dit specifieke geval?] 
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a. Zo ja, wat zijn volgens jullie die behoeftes?  

b. In hoeverre is er rekening gehouden met de behoeftes van een duurzaam 

landbouwbedrijf bij de invulling van de pacht-afspraken? 

c. Laten de boeren hun behoeftes weten? 

Thema 3: Totstandkoming en wijziging afspraken 

10. Hoe komen pacht afspraken tussen de gemeente en duurzame boeren gemiddeld genomen tot 

stand? [en in dit specifieke geval?] 

11. In hoeverre hebben boeren gemiddeld genomen invloed op de pacht afspraken? [en in dit 

specifieke geval?] 

12. In hoeverre zijn pacht afspraken nog aan te passen wanneer deze zijn overeengekomen 

wanneer de noodzaak hiertoe bestaat? 

a. Op gebied van duur 

b. Op gebied van duurzaamheidseisen 

c. Op gebied van prijs 

Thema 4: Relaties met Duurzame Boeren 

13. In hoeverre denkt u dat duurzame boeren maatschappelijke waarde kunnen toevoegen aan de 

gemeente?  

a. In hoeverre denk u dat dat nu gebeurt in uw gemeente? [en in dit specifieke geval?] 

b. speelt de gemeente hierin een (faciliterende) rol? 

c. In hoeverre beïnvloedt deze maatschappelijke rol de inhoud van de pacht-afspraken 

(bijv. prijs)? 

d. Zou de gemeente bereid zijn om voor een langere duur te verpachten als de boer voor 

een aantal maatschappelijke projecten zorg draagt? 

14. Hoe voelt u zich over de relaties tussen uw gemeente en duurzame boeren/initiatieven? [en in 

dit specifieke geval?] 

a. Hoe ziet u de verhouding tussen de gemeenten en de boeren?  

b. Hoe vaak hebt u contact? 

c. In welke vorm communiceert u? 

d. Is uw contact direct, puur zakelijk, neemt u deel aan gezamenlijke bijeenkomsten of 

workshops of organiseert u deze? 

i. Waarover communiceert u het meest met boeren? 

1. Communiceert u ook over het bestemmingsplan? 

2. Bedrijfsvoering u ook over de (duurzame) bedrijfsvoering? 

15. In hoeverre kunnen de afspraken en relaties tussen uw gemeente en duurzame boeren als 

voorbeeld dienen voor andere gemeenten? [en in dit specifieke geval?] 

a. In hoeverre zijn deze overdraagbaar? 

16. Hoe ziet u de toekomst van uw gemeente in relatie met duurzame boeren voor zich? [en in dit 

specifieke geval?] 
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Appendix II – Coderingsthema’s interviews 

Boeren en Stichting 

 

1. Over het bedrijf 

2. Pachtovereenkomst 

3. Relatie met gemeente 
4. Voor/nadelen 

5. Duurzaamheid en onzekerheid 

6. Duur en onzekerheid 
7. Overige onzekerheden  

8. Maatschappelijke waarde 

9. Overdraagbaarheid 
10. Verbeterpunten/toekomstperspectief 

11. Overige interessante bevindingen 

 

Gemeenten 

 

1. Pacht en pachtbeleid. 

2. Motivatie gemeente om te verpachten (maatshappelijk meerwaarde) 
3. Gemeente visie 

4. Bestemmingsplan 

5. Afspraken met duurzame boeren. 

6. Totstandkoming en wijziging afspraken. 
7. Relaties met duurzame boeren. 

8. Overdraagbaarheid  

9. Overige interessante zaken 

 

 

 

 

 

 


