MEMO
Aan

: Gemeenteraad

Van

: College van B&W

Datum

: 15 december 2013

Onderwerp : Uitvoering besluit verpachting gemeentegrond t.b.v. biologische landbouw.

In de memo van 10 december hebben wij aangegeven het overleg aan te gaan met
vertegenwoordigers uit de sector. i.c. LTO-noord, LTO-Langedijk, LTO-noord sectie biologische
landbouw, Stivas en BioValley. Dit overleg heeft op 12 december plaatsgevonden.
Tijdens overleg hebben wij toegelicht hoe de gemeente tot besluitvorming is gekomen en benadrukt
dat het areaal dat bedoeld is om bij voorkeur aan biologische telers te verpachten slechts 34 hectare
bedraagt, op een totaal areaal aan landbouwgronden van 92 hectare.
Vanuit LTO Noord is aangegeven dat zij zowel gangbare als biologische telers zien als ondernemers,
die er belang bij hebben om langdurig over landbouwgronden te kunnen beschikken. LTO noord
merkte ook op dat zij vindt dat de gemeente niet marktverstorend moet optreden door biologische
telers de voorkeur te geven. Zij vindt het overigens positief dat gebieden die eerder voor de
ontwikkeling van woningbouw en recreatie bestemd waren, behouden blijven voor de landbouw.
LTO Langedijk bracht naar voren dat zij vindt dat de huidige pachters moeten kunnen blijven zitten en
dat zij er geen problemen mee heeft dat vrijkomende percelen bij voorkeur aan biologische telers
worden verpacht.
BioValley heeft toegelicht dat er een groot tekort is aan biologische gronden en dat voor
omschakeling naar biologische landbouw een overgangsperiode van 2 jaar nodig is, alvorens
biologisch geproduceerd kan worden. Hiervoor is het van belang dat biologische telers langdurig de
beschikking hebben over gepachte landbouwgronden.
Stivas (Stichting ter verbetering van de agrarische structuur) heeft aangeven dat er met het besluit van
de gemeente geen sprake is van verslechtering van de landbouwstructuur. De gronden blijven
namelijk behouden voor de landbouw. Verder is het voor zowel voor gangbare als biologische telers
van belang om langdurig over de gronden te kunnen beschikken. Maar de gronden die het betreft
hebben kortlopende pachtcontracten die aflopen en het is uiteindelijk de keuzevrijheid van de
grondeigenaar om te kiezen aan wie en hoe ze deze verpacht.
Als gemeente hebben wij nogmaals benadrukt op een zorgvuldige wijze ons besluit te zullen
uitvoeren, waarbij wij rekening zullen houden met de omstandigheden van de betreffende agrariers.
Gemaakte afspraken:
- Gronden die bij voorkeur aan biologische telers worden verpacht en waarvoor geen
belangstelling is, zullen onder dezelfde voorwaarden worden verpacht aan gangbare telers.
Minimaal vier jaar met verlenging van telkens een jaar.
- Langedijk wil haar overige gronden inbrengen in een gebiedsproces om te komen tot een
betere landbouwstructuur. De gemeente wil daarin faciliterend zijn en niet leidend. LTO
Langedijk en Stivas zullen hierin het initiatief nemen.

