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Stand van zaken uitvoering besluit verpachting gemeentegrond ten behoeve van
biologische landbouw

Op 7 mei 2013 hebben wij positief gereageerd op een verzoek van LTO, sectie biologische landbouw,
en van Agriboard/Biovalley om gemeentegrond beschikbaar te stellen voor biologische landbouw. Dat
besluit hebben wij indertijd ook genomen omdat wij ongeveer tegelijkertijd verzoeken kregen van
enkele biologische boeren.
Stimuleren van biologische landbouw past in het beleid dat de raad heeft vastgesteld in de
Structuurvisie. Onze ambitie sluit ook aan bij het provinciaal beleid, waarin gemeenten worden
opgeroepen de verduurzaming van de agrarische sector ter hand te nemen en biologische landbouw
te faciliteren. De provincie stelt als doel het aandeel biologische landbouw te laten groeien tot 7 % in
2015. De Provincie begeleidt bedrijven die willen omschakelen. Ook past het beleid bij onze ambitie
als millennium- en Fair Trade-gemeente. En – ook niet onbelangrijk - de lokale werkgelegenheid, met
name voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, is er mee gediend. Niet alleen door de
arbeidsintensievere teelt, maar ook door de arbeidsintensievere manier om producten af te zetten.
Het gaat om gemeentelijke gronden die in het verleden veelal door ons zijn aangekocht voor met
name woningbouw en bedrijventerreinontwikkeling. In totaal bezit de gemeente 92 ha
landbouwgronden, die worden verpacht. 30 ha daarvan is verpacht voor 6 jaar; 5 ha is om niet in
voortgezet gebruik gegeven en 57 ha is voor 1 of 2 jaar verpacht. Alleen om die laatste 57 ha,
waarvoor zeer kortdurende contracten zijn afgesloten, gaat het. Van deze 57 ha willen wij 34 ha bij
voorkeur aan biologische telers verpachten en blijft 23 ha verpacht aan de huidige telers. Pas als
contracten aflopen – en de pachter zich daarop heeft kunnen voorbereiden – komt grond eventueel in
aanmerking voor verpachting aan een biologische boer of aan een agrariër die die omschakeling wil
maken. De pachtvoorwaarden blijven gelijk. En alleen gronden die langdurig beschikbaar komen,
komen ervoor in aanmerking.
Zoals wij uw raad hebben toegezegd zal onze aanpak een zorgvuldige zijn. De agrarische sector in
Langedijk is immers gebaat bij een uitvoering waarbij rekening gehouden wordt met de belangen van
zowel de biologische als de traditionele agrariërs.
Om de uitvoering van ons besluit nader vorm te geven, hebben wij inmiddels een afspraak gemaakt
voor overleg met vertegenwoordigers uit de sector. i.c. LTO-noord, LTO-Langedijk, LTO-noord sectie
biologische landbouw, Stivas en BioValley. Over de uitkomst van het overleg zullen wij u te zijner tijd
informeren.

