
Eef Spronck

Waarde
Fryslân 11 maart 2020

www.verrijkendelandbouw.nl

Land

Waarde

Mens

Systeem B

VOOR DE OOGST 
VAN MORGEN



De Reis

1. Uitgangspunt Land

2. Huidig beleid in landbouw en voedselsysteem

3. Huidige en nieuwe waardering 

4. Huidig en nieuw grondbeleid

5. Huidige en nieuwe financiering



Land (tbv landbouw)

Gebied: Land adhv 5 bodemfuncties project Landmark 

- water vasthouden en zuiveren 

- koolstofvastlegging

- bodem-biodiversiteit

- mineralenvoorziening

- productie

Bedrijf: Land adhv KLW, balansen etc

Lokaal: Land adhv bodemconditiescore, bodemanalyses,

Waterwijzer Landbouw etc



Overheid in de landbouw: Keteneconomie
19

65

Vrije markt 
grondwaarde

Toets lange pacht

Geen toets korte 
pacht

Gevolg:

Grondwaarde  30% 
3,5% heeft 20 %

Korte pacht

19
80

Vrije markt, handel, 

lagere prijzen + 
compensatie

Grondstofproductie

Geen toets op 
ecologisch effect

Gezondheid en 
landbouw gesplitst

Gevolg: 

Uitputting  landbouw

20
00

Mondiale expansie

Topsectorenbeleid en 
–subsidies

Schaalvergroting

Onderzoeksgeld 
WUR

Gevolg:

Uitputting landbouw;

Droogte- en 
natschade;

Klimaat, CO2, fijnstof, 
stikstof, biodiversiteit



Markt in de landbouw: Ketenoptimalisatie
19

65

Vrije markt grond

Gevolg: 

Grond niet bereikbaar 
en onbetaalbaar;

Speculatie

19
80

Schaalvergroting 
lokaal

Afzet, omzet, 
groeimarkt

Monopolies

Businesscase

Kostenbesparing in 
keten

Gevolg: 

De keten verdient, de 
boer niet en de 
consument betaalt;

20% naar NL

45 mjr doorvoer

Afwenteling op 
ecosysteem

20
00

Schaalvergroting 
mondiaal

Monopolies 

Agrotermijn markt

Financiële markten

Gevolg:

Boeren 50 mjr schuld
+ 25-40% onder 
minimumloon;
Rabobank 27 mjr

3,5 mjn rund, 25 mjn
varken en 200 mjn
kip per jaar

Oogst 2020 < 1950

Financiële sector los



Hoe ziet de keten in NL er dan uit?

<<plaatje gebruiken maar echt zichtbaar of nieuwe versie>>>

Concentratie invloed in de voedselketen

In Nederland

Boeren

65.000
Verwerkers

Distributie

Inkoop

Supermarkt 
concepten Supermarkt

6.500
1.500

5

25
4.400

Shoppers

7 miljoen

Consumenten

16,7 miljoen

Toeleveranciers?
Grondeigenaren?



Hoe ziet de keten in NL er dan uit?

<<plaatje gebruiken maar echt zichtbaar of nieuwe versie>>>

Nederland: 10 spelers 80%

Boeren

Verwerkers
Distributie

Inkoop

Supermarkt 
concepten Supermarkt

Shoppers

Consumenten

65.000 boeren

5 grondeigenaren

10 verwerking, 
logistiek, inkoop

5 financiers 



Boer Verwerker Distributie Inkoop
Supermarkt

concept
Supermarkt Shoppers Consument

Concentratie invloed in de voedselketen

In Nederland

Etc …..



Hoe ziet de keten in NL er dan uit?

<<plaatje gebruiken maar echt zichtbaar of nieuwe versie>>>

Publieke financieringsinvloed in de voedselketen

Nederland

90% Topsectoren subsidie + WUR 
als belangrijkste onderzoeker

RegiodealsRegiodeals

EU/Interreg/pop/EFROEU/Interreg/pop/EFRO
Cohesie/Green Deal

Regionale (innovatie- en energie)fondsen

NL Invest



Hoe ziet de keten in NL er dan uit?

<<plaatje gebruiken maar echt zichtbaar of nieuwe versie>>>

Private financieringsinvloed in de voedselketen

Nederland

Boeren

Verwerkers
Distributie

Inkoop

3 Supermarkt 
concepten Supermarkt

Shoppers

Consumenten

Wat wordt gewaardeerd?
Wie verdient aan wie?



Scale
building

Risk & 
Uncertainty 

Problem

Protyping
pilots

Co create
new value

Value 
mapping

Analyse 
problems

Publieke financiering
Maatschappelijke economie en MKBA

(via belastingen)

Private financiering
Financiële economie 

en financieel 
rendement

Waardering in de keten

GAP

Gevolg:
Klimaatverandering, bodemdaling , biodiversiteit … in gebieden



Risico en zorgplicht

Wie waardeert af?

De Boer?

De Bank?

De Supermarkt?

De Agrotermijnmarkt?

Gevolg:
Klimaatverandering, bodemdaling , biodiversiteit … in gebieden



Waarom waarderen we de regio niet?

Verplicht Schaal Vrijwillig

Rating
Weerstandsvermogen
IFRS
Emmissierechten/fosfaat-
rechten/melkquotum, etc
Stikstof

Land

Brede welvaart
SDG’s
Klimaat
CO2
MKBA

? Regio

Rating
FKBA
IFRS (beursgenoteerd)
Basel/Solvency (Financiële 
sector)
Stikstof

Bedrijf 

Ecosysteemdiensten
MKBA                   Klimaat
EROI Bodem
CO2 Water
Biodiversiteit
True price/true cost

Waarde definiëren

Wie 
betaalt de 

schade 

Waar valt 
het risico 

voor 
uitputting



Van Keten naar Gebied:
Spelregels veranderen & waarde dus ook

Tot 2021 Vanaf 2021

Publiek Privaat Publiek Burgerlijk Privaat

BBP Brede Welvaart & SDG’s

WRO: Grex Omgevingswet: 26, ieder, geen 
schade

Mededinging + staatssteun 
(EU DG 4)

Structuurversterking gebied 
+ sociale cohesie (EU DG 16)

Keteneconomie Gebiedseconomie

“cao” werk, werk, werk “cao” klimaatbestendig

© DCS/TSG

Coöperatieve 
gebiedsontwikkeling 

op een nieuw speelveld



Huidige Landbouw Nederland:  6 : 1

6 x meer energie input als voedselenergie output

Meino Smit, Wageningen.

Andere voorbeelden:
 Polyface vlees USA 2 : 1 
 Tarwe Kenia 1 : 3
 Voedselbos NL 1 : 25 

Voorbeeld EROI: uitgedrukt in energie input-output

6e

bodemfunctie?



Voorbeeld: Brede 
Welvaart gebieds-
boekhouding en 
SDG’s



Keten- of gebiedswaardering en wat 
is relevant?

Keten

Waardering ketens
Financiering ketens

Gebied

Waardering gebieden
Financiering gebieden



Scenario Investering 
water

Instand
houden 
water

Kosten 
productie

Opbrengst 
en 
productie

Bijvangst Schade Kosten- en 
baten 
afwenteling

Huidig

Veenweide 30 
cm drooglegging

Tussenvariant

Voorbeeld: Gebiedsboekhouding



Waardering: keten of gebied?

Keten Gebied

True cost, true price van 
natuurlijke grondstoffen en van 
ecosysteemdiensten in de 
markt

Brede welvaart, KPI’s op 
gebiedsniveau

Verhandelbare rechten Regels, normen vanuit de 
overheid

Verzekeren schade en 
inkomstenderving door 
uitputting

Collectief gebiedsproces 
waarin alle waarden worden 
meegenomen en afgewogen 
om keuzes te maken



Grondbeleid Nederland

Geen gereguleerde grondmarkt

Geen toetsing op grondprijs

Prijs hangt af van ligging, vraag en aanbod



Pachtbeleid

Grond is eigendom van agrariër of van derde:
1. ASR, BV of NV, Vitens, Stichting, Vereniging Fryske Gea 

of particulier.
2. Uitgifte in erfpacht = zakelijk recht minimaal voor 26 jaar 

geen toetsing door Grondkamer
3. Uitgifte in reguliere pacht > 6 jaar voor los land en 12 

jaar voor een hoeve en land, toetsing pachtprijs en 
voorwaarden door Grondkamer

4. Uitgifte in geliberalieerde pacht voor 6-12 jaar, toetsing 
door Grondkamer

5. Uitgifte in geliberaliseerde pacht voor 1-6  jaar, geen 
toetsing door Grondkamer wel registratie.

Tendens : terugloop van reguliere pacht en groei van 
geliberaliseerde pacht korter dan 6 jaar. 



Waardering grond in de huidige situatie

1. Grond wordt als ‘ruimte/ha’ gewaardeerd

2. Grond is ‘in eigendom’ en in de vrije markt verhandelbaar

3. Daardoor is grond ook in bezit bij veel verschillende eigenaren, 
ook van buiten het gebied (vervreemding)

4. De kwaliteit van bodem/water systeem wordt niet gewaardeerd

 In principe kunnen alle functies mogelijk zijn of worden

 Daardoor is speculatie op grond mogelijk



Grondgebruik

Stichtingen & Coöperaties

Wie is eigenaar en wie financiert?



Nadenken over ‘commons’

 Zuiver collectieve goederen: lucht, zonlicht

 Onzuivere collectieve goederen: waterbron, 
parkeerplaats

 Verdeelbare hulpbronnen: landbouwgrond, onroerend 
goed



Nieuwe mogelijkheden verrijkend grond- en 
pachtbeleid in een gebied voor landbouwgrond

Grond blijft ‘in eigendom’ Grond wordt ‘common’

Grond is gekoppeld aan 
gebruiker/boer in gebied (geen 
vervreemding)

Grond is van een collectief van alle 
burgers van een gebied (Coöperatie)

Grond is in ieder geval in eigendom 
van een inwoner van het gebied (bv 
landgoedeigenaar)

Grond wordt beheerd door de overheid, 
waarbij de waarden van de 6 functies 
worden beheerd door de overheid

Gebruiksvoorwaarden regelen met 
alle inwoners van het gebied

Verschillende oplossingen voor 
verschillende ‘commons’ (zuiver, 
onzuiver….)

Grondtransacties alleen binnen het 
gebied waarbij waarde grond bepaald 
wordt door waarden van 6 functies  
barometers)



Hoe ziet de keten in NL er dan uit?

<<plaatje gebruiken maar echt zichtbaar of nieuwe versie>>>

Private financieringsinvloed in de voedselketen

Nederland

Boeren

Verwerkers
Distributie

Inkoop

3 Supermarkt 
concepten Supermarkt

Shoppers

Consumenten

Wat wordt gewaardeerd?
Wie verdient aan wie?



Boer Verwerker Distributie Inkoop
Supermarkt

concept
Supermarkt Shoppers Consument

Private financieringsinvloed in de voedselketen

In Nederland

Etc …..



Financiële 
Markten

Reële 
economie

 “Triple A” 
landen en 
bedrijven

 Afzet, omzet 
groeimarkt

 Financieren 
op risico van 
derden

 Reële 
risico’s bij 
de 
samenleving

Geld, financiering en waardering

Geldstromen:
85% in Financiële 

markten;

5% Maatschappelijk;

10% Reële economie

Waardering 
= 

Vermogen 
om winst te 

maken

2300 mjr

230 mjr



Beperking oogstrisico’s in  
agrotermijnmarkt

Forwards = afspraak vooraf over hoeveelheid x prijs x termijn

Derivaten = verkoop als grondstof > afgesproken prijs (speculatie)

Vanaf 2000 toename speculatie financiële motieven en prijs: 

Product Prijsstijging 2003 -2008

Koffie 167%

Soja 314%

Graan 199%

2008: $ 517 biljoen 2017: $ 595 biljoen

25 biljoen
transacties 

en 
2,6 biljoen 
in agrifood

Crisis 2008



Scale
building

Risk & 
Uncertainty 

Problem

Protyping
pilots

Co create
new value

Value 
mapping

Analyse 
problems

99% overheid +  goede 
doelen; 

1 %
private sector

80% overheden +  
goede doelen;

20 % private 
sector

30% overheid + 
goede doelen;

70 %
private sector

100% private 
sector

Financiële keten

Staat los van de financiële markten



Gebiedsgerichte Financiering 

Fondsen met leningen

AGRI3 fonds VN, IDH, Rabo 
= publiek private lening + 
garantie voor risico’s projecten 
duurzame landbouw + 
bosbehoud

Landscape fund = Fonds om 
gebieden te herstellen 

Transitiefonds greenpeace = 
belastingen, subsidies in 
overheidsfonds (investerings-
en compensatiefonds) voor 
nieuw landbouwsysteem

Stadmakerfonds = leningen 
voor stadmakers/publieke 
gebiedsontwikkelaars 

etc

Banken

CO2 bank = regionale 
compensatie en uitruil CO2

Natuurbank = financieren +  
compenseren + verbeteren 
bestaande natuurgebieden

Grondbank = beheer van 
eigen gronden, aankoop 
gronden en samenwerking 
partners

Grondbank = grond van 
derden in beheer aan boeren 
met lening

Crowdfunding = private 
partijen en burgers financieren 
met/zonder lening en 
met/zonder rente 

Fondsen met beheer

Groen ontwikkelfonds Brabant 
= grond, subsidie en kennis

Grondfonds = stichting koopt 
grond en uitgegeven aan boeren 
met voorwaarden

Terre de Liens = lang gebruik 
grond door boer met financiering 
overheid, burger en markt in 
cash en kind

Gebiedsfonds = partijen krijgen 
vergunning onder verplichting 
afdracht in fond tbv gebied

Circulair gebiedsfonds = 
bundeling overheid, burger en 
private financiering 
gebiedsopgaven en vereffening

Voorkomen van schade en 
afwaarderen als basis?



Gebiedscooperatie CCRV:
Korte Keten

Bodem- en natuurinclusief landbouwprogramma

Boeren

Groente-snijderij

Logistiek

Data
Afnemers   



Financiering?
cash & kind 

Investeerders uit gebied



Nieuwe mogelijkheden voor gebiedsfinanciering

Extern, vanuit markt Binnen het gebied

Alleen financiering in gebied 
toestaan als aan gebiedsregels 
is voldaan

Burgers financieren naar behoefte  
elkaar

Verwachting dat externe 
financiers (banken) zelf goede 
regels en voorwaarden 
opstellen

Gebiedsfonds: Overheid, burgers en 
marktpartijen financieren en vereffenen 
samen

Verwachting dat de overheid 
regels en voorwaarden stellen 
aan financiering door externen

Gebiedsbank: partij die namens derden 
in gebied cash/kind verdeelt



Vraag voor Mens
Aanvulling in docentenboek op professor Heertje

Rode draad economie: besturen van samenwerkingsverbanden

In het economieonderwijs staan markt en overheid centraal

bestuurders …ook vormen van vrijwillige binding, zoals ethiek, relaties en een goede

keuzearchitectuur om rekening te houden met alle opbrengsten en 
kosten voor belanghebbenden

Lans Bovenberg


