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Het Programma Verrijkende Landbouw is een kennis- en innovatieprogramma voor het ontwikkelen van een
vernieuwd economische rendabel grondgebonden landbouwsysteem. Een systeem dat een positief effect
heeft op de kwaliteit van het bodem- en watersysteem en in verlengde daarvan op het landgebruik, ten
behoeve van gezonde gewassen en gezonde mensen.
Het vertrekpunt voor een nieuw landbouwsysteem is een nieuwe en eigentijdse balans van ‘Land’, ‘Waarde’,
en ‘Mens’. Dit rapport over Waarde geeft informatie over de wijze waarop mensen het natuurlijke bodem- en
watersysteem en de natuurlijke- en (voedsel)productiewaarden waarderen. Maar ook op de wijze waarop de
mensen de lusten en lasten die daarbij horen, verzilveren en verdelen. Het rapport is een bijlage bij het
hoofdrapport ‘Verrijkende Landbouw, een meerschalen benadering’.
Definitieve rapportage, maart 2021
Auteurs: Liesbeth Schipper, Linda Bruin (beiden Royal HaskoningDHV), Renée Zijlstra (zelfstandig adviseur)

1 Introductie
Het Programma Verrijkende Landbouw is het startpunt voor een brede maatschappelijke samenwerking om
uiteindelijk te komen tot een volhoudbaar landbouwsysteem. Een landbouwsysteem dat ten opzichte van het
huidige systeem een positief effect heeft op de bodemkwaliteit, ten behoeve van gezonde gewassen en
gezonde mensen.
Het programma is ontwikkeld door een samenwerkingsverband van Royal HaskoningDHV (penvoerder),
Aequator, De Coöperatieve Samenleving (enkel fasen 1 en 2), Wij.Land, Kadaster en ReBuilT en wordt
financieel mogelijk gemaakt door het Uitvoeringsprogramma van het Convenant Bodem en Ondergrond van
het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het programma zoekt naar verbreding en verbinding met
partners die ook willen werken aan een verrijkende landbouw.
Binnen het programma Verrijkende Landbouw hebben we gekozen voor een analyse- en ontwikkelkader dat
recht doet aan de complexiteit van het systeem. We gebruiken daarvoor drie oriëntaties: Land, Waarde en
Mens. In deze bijlage gaan we nader op de wijze waarop mensen het natuurlijke bodem- en watersysteem en
de natuurlijke- en (voedsel)productiewaarden waarderen. Maar ook op de wijze waarop de mensen de lusten
en lasten die daarbij horen, verzilveren en verdelen.
In deze notitie gaan we in op:
1.

Waarderingsmethodieken
A. Omgevingswaarden: grenswaarden en streefwaarden
B. Monitorariseren
C. Maatschappelijke kosten-baten analyse
D. Natuurlijk kaptiaal

2.

Waarden borgen en creëren effectief borgen/bekostigen/betalen
A. In de markt: true pricing
B. Door de gemeenschap: commons & gebiedsorganisatie
C. Door de overheid: belastingen

3.

Grondbeleid en financiering voor landbouwgebieden

In elk onderdeel geven we een kort overzicht/analyse van de methoden en ontwikkelingen die er zijn (voor
zover door ons ontdekt) en vervolgens gaan we in op de mogelijkheden om deze methodieken te gebruiken
binnen de gebiedsbenadering die gericht is op een nieuw toekomstbeeld in 2050. Omdat we ons richten op
2050, laten we ons daarbij zo weinig mogelijk beperken door de huidige economische en maatschappelijke
systemen, omdat ook die uiteindelijk zouden kunnen veranderen.
Op https://www.verrijkendelandbouw.nl/bibliotheek/ is nog meer informatie te vinden, onder andere over
gebiedsworkshops die hebben plaatsgevonden. Ook is daar een synthesedocument te vinden van de eerste
fase van Verrijkende Landbouw, waar het huidige waarderings- en economische systeem van de landbouw in is
beschreven.
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2 Waarderingsmethodieken
2.1 Inleiding
In dit hoofdstuk staan een aantal methoden en/of benaderingen die er op gericht zijn om het belang of de
betekenis dat mensen hechten aan functies van het natuurlijk systeem – zoals de zes functies van het bodemen watersysteem – te meten of op andere wijze uitdrukking te brengen.
Waarde en waardering zijn complexe begrippen waar verschillende disciplines anders naar kijken. De definitie
is sterk afhankelijk van hoe smal of breed je er naar kijkt. In het brede economische welvaartsbegrip is
(maatschappelijke) waarde een maatstaf voor het belang dat mensen hechten aan een goed of dienst oftewel
de voorkeur die ze hebben om het wel of niet te hebben. Welvaart kan worden ontleend aan producten die je
kunt kopen, aan diensten waar je voor betaalt, maar ook aan natuur of milieukwaliteit waar je van profiteert
ook al betaal je er niet direct voor (PBL 2015). Dit hoofdstuk richt zich op methode voor deze
maatschappelijke of economische waardering.
Naast de maatschappelijke of economische waarde (waarde als maatstaf voor welvaart in brede zin), worden
in de praktijk ook andere waardeconcepten gebruikt. Als gesproken wordt over veranderingen in ecologische
kwaliteit of veranderingen in aantallen soorten of aanbod van ecosysteemdiensten wordt soms gesproken
over veranderingen in ecologische waarde of biodiversiteitswaarde. Dit is een smaller begrip, dat alleen
betrekking heeft op wat er in een ecosysteem verandert zonder dat het belang dat mensen er aan hechten
daarbij een rol speelt. Eigenlijk is hier dus geen sprake van ‘waarde’, omdat het gaat om feitelijke
ontwikkelingen in natuurkwaliteit, los van de betekenis die mensen daaraan toekennen. Dat hiervoor toch het
begrip ‘waarde’ wordt gebruikt heeft te maken met het feit dat sommigen ervan uitgaan dat de natuur een
‘intrinsieke waarde’ heeft, die losstaat van menselijke preferenties (PBL 2015). Deze ‘intrinsieke waarde’ heeft
binnen het concept van de Verrijkende landbouw een plaats binnen de bouwsteen ‘Land’ en is ondergebracht
en bedoeld onder de functie ‘Landschap’.
Naast economische (maatschappelijke) en ecologische (biodiversiteits-)waarde wordt ook de term financiële
waarde gebruikt: de prijs van een goed of dienst op de markt oftewel de geldelijke waarde die een goed of
dienst heeft in het economische verkeer. Door allerlei marktproblemen komt deze financiële waarde vaak niet
overeen met de maatschappelijke waarde en komt dus ook niet (altijd) overeen met de voorkeuren die
mensen voor bijvoorbeeld natuur en milieu hebben. Het is echter wel de waarde waar het bedrijfsleven
rekening mee houdt omdat deze waarde het financiële rendement van zijn activiteiten bepaalt en dus van
belang is voor de continuïteit van de onderneming. (PBL, 2015). Ook voor de functie ‘voedselproductie’ is op
dit moment deze financiële waarde veelal bepalend voor grondgebruik en de keuzes van ondernemingen.
Binnen de gebiedsbenadering van Verrijkende landbouw zijn we op zoek naar mechanismen om juist de
maatschappelijke en economische waarde van het bodem-en watersysteem, inclusief zijn rol in de
voedselproductie, duurzaam mee te nemen en te beheren.

2.2 Omgevingswaarden: streefwaarden en grenswaarden
De waardering voor de kwaliteit van de leefomgeving komt onder meer tot uitdrukking door het toekennen
van kwaliteitsdoelstellingen of -eisen. Op basis van de milieuwetgeving zijn voor lucht, water, etc. grens- en
richtwaarden en/of milieukwaliteitseisen geformuleerd. In de Omgevingswet wordt een deel van deze
begrippen vervangen door het begrip Omgevingswaarden. Omgevingswaarden leggen de kwaliteit vast die
gemeente, provincie of het Rijk voor de fysieke leefomgeving wil bereiken. Deze kwaliteit moet objectief vast
te stellen en meetbaar zijn.
Het vastleggen van een omgevingswaarde of grens- en richtwaarden bieden de basis voor:
 Het treffen van maatregelen om de gestelde kwaliteitsdoelstelling – of eisen te behalen. In het geval van
Omgevingswaarden is een overheid verplicht om zich in te spannen.
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Het stellen van regels en eisen aan activiteiten, bijvoorbeeld via een omgevingsvergunning, een algemene
regel of een maatwerk;

2.3 Monitariseren
Er zijn verschillende methodes waarbij de waarde van natuurlijke functies en/of effecten van activiteiten op de
leefomgeving in geld wordt uitgedrukt (zie bijlage 1). We lichten hieronder er een paar toe.
True pricing
True pricing, of het bepalen van de echte prijs geeft een integraal beeld van de economische - en
duurzaamheidskosten van productie en consumptie van voedselproducten. Het berekenen van een echte prijs
gaat in drie stappen (MVO Nederland e.a, 2020):
1. De complete waardeketen van een product wordt in kaart gebracht, van grond tot mond;
2. Afwijkingen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens1 - en klimaatrechten2 als het
recht op een schone en gezonde leefomgeving ofwel een leefbaar loon, worden in kaart gebracht;
3. Kosten3 om eventuele afwijkingen te remediëren of regenereren worden berekend. De kosten voor
remediëring zijn de som van de kosten om schade te vergoeden, voorkomen en een boete. De
verantwoordelijkheid om te remediëren komt uit de Guiding Principles for Business and Human
Rights4, omarmd door de mensenrechtencommissie van de VN in 2011.
TEEB-studies
The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB, 2015) heeft veel onderzoek geïnitieerd naar het
waarderen van ecosysteemdiensten en biodiversiteit. Internationaal is er een werkgroep bezig om een ISOnorm op het waarderen van voornamelijk milieukosten op te stellen. In Nederland zijn er onder meer de
ecokosten van de TU Delft (Vogtländer, 2013) en de schaduwprijzen aanpak (CE, 2017).
SEEA
Voor natuurlijk kapitaal biedt het System of Environmental-Economic Accounting, SEEA, (UN, 2014) een
methodiek om de nationale rekeningen uit te breiden op het gebied van natuur.
Ecosystem Services Review
De Corporate Ecosystem Services Review (ESR) van de World Resources Initiative (WRI, 2012) helpt bedrijven
eerder geïdentificeerde impacts met betrekking tot ecosystem services te prioriteren.
Life Cycle Impact Assesment
Voor het converteren van interventies in de natuur, zoals emissies, landgebruik en grondstoffenonttrekking
naar indicatoren worden Life Cycle Impact Assessment-methodes gebruikt. De ReCiPe-methode (Huijbregts et
al., 2016) geeft indicatoren op verschillende niveaus en wordt veel gebruikt.
Eco-kosten (TU-Delft)
Ecokosten zijn een maat voor milieubelasting op basis van preventiemaatregelen. Het zijn kosten die eigenlijk
gemaakt zouden moeten worden om de vervuiling van bodem, water en lucht en de uitputting van de aarde te
verminderen tot een niveau dat in overeenstemming is met de draagkracht van onze aarde. Zo zou er
bijvoorbeeld voor elke 1000 kg CO2 emissie voor € 166,- geïnvesteerd moeten worden in windmolens in de zee
(en soortgelijke maatregelen). Men kan dergelijke berekeningen ook maken voor andere problemen van
milieuvervuiling zoals verzuring, vermesting, vorming van zomer smog en stofvorming, en verder voor verbruik
1

https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights
https://www.ipcc.ch/apps/njlite/srex/njlite_download.php?id=6471
3
Milieukosten zijn: Luchtvervuiling, Watervervuiling, Grondvervuiling, Klimaatverandering, Landgebruik,
Energiegebruik, Gebruik van grondstoffen, Watergebruik. Sociale kosten zijn: Onvoldoende lonen en sociale
zekerheid, Onvoldoende inkomen, Gezondheid & Veiligheid, Kinderarbeid, Gedwongen arbeid, Intimidatie,
Discriminatie, Overwerk, Ontzegging van vrijheid van vereniging.
4
https://www.ohchr.org/documents/publications/GuidingprinciplesBusinesshr_eN.pdf
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van (zware) metalen, fossiele brandstoffen en land (waaronder het regenwoud). Het rekensysteem van
ecokosten is ontwikkeld aan de TU Delft. Het praktische gebruik van ecokosten is het vergelijken van de
duurzaamheid van verschillende producten en/of diensten met dezelfde functionaliteit.
( www.ecocostsvalue.com).
Offerbereid of betalingsbereidheid
Waardering kan ook in beeld worden gebracht met de offerbereidheid van mensen: hoeveel zijn mensen
bereid op te geven (in natura, tijd of geld) om over een gewenst goed te kunnen beschikken, zoals voedsel,
een vakantie, schoon water of de aanwezigheid van een natuurgebied. Als die offerbereidheid in geld kan
worden uitgedrukt, wordt wel gesproken van de ‘willingness to pay’. De (minimale) willingness to pay kan
soms worden afgeleid uit marktprijzen (bijvoorbeeld de ‘premie’ voor een woning nabij een natuurgebied in
vergelijking met eenzelfde woning elders). In andere gevallen kunnen waarderingsmethoden zoals keuzeexperimenten een indicatie geven van de waarde van ecosysteemdiensten. Dergelijke waarderingsmethoden
kennen de nodige complicaties, waarop we hier niet ingaan. In elk geval is het van belang te vermelden dat
resultaten van waardering vaak locatiespecifiek zijn. Als de waarde van het behoud van 100 hectare wetlands
met bepaalde kenmerken op X euro wordt geschat, kan de waarde van 100 hectare wetlands met dezelfde
kenmerken op een andere locatie best een orde van grootte lager of hoger liggen. (PBL, 2015)

2.4 Maatschappelijke kosten-baten analyse
De MKBA is een instrument om beleids- en investeringsbeslissingen te ondersteunen door alle relevante
maatschappelijke kosten en baten van de mogelijke alternatieven systematisch in kaart te brengen, te
kwantificeren en waar mogelijk monetair te waarderen.
De systematiek van de maatschappelijke kosten/batenanalyse (MKBA) kan helpen bij het waarderen van
sociaal maatschappelijke aspecten zoals landschap, natuur en sociale baten. Zo kan worden bepaald –in euro’s
of andere eenheden– in hoeverre de waarde van woningen stijgt als bijvoorbeeld een park of landschap wordt
behouden. Het Centraal Plan Bureau (CPB) en Plan Bureau voor de Leefomgeving (PBL) hebben een leidraad
uitgebracht voor maatschappelijke kosten en baten. (gebiedsontwikkeling Nieuwe stijl (blz 37).
Informatie is ook terug te vinden op http://www.mkba-informatie.nl. Andere instrumenten zijn de
effectenarena, de effectencalculator en de Analyse Gemeentelijke Investeringen (verkorte MKBA)
www.atlasvoorgemeenten.nl/images/pdf/AGI-Prospectus.pdf

2.5 Natuurlijk kapitaal Nederland / TEEB
Bron: Natuurlijk Kapitaal, PBL, 2016
In een tweejarig onderzoeksprogramma heeft het Planbureau voor de Leefomgeving onderzocht hoe het
natuurlijk kapitaal duurzaam kan worden benut. Centraal stond daarbij de vraag in hoeverre de waarde van
natuurlijk kapitaal is mee te nemen in strategische besluitvorming van de betrokken bedrijven, overheden en
maatschappelijke organisaties. In alle praktijkvoorbeelden zijn, geïnspireerd op de TEEB-studies, drie
elementen bekeken, namelijk: 1) wat zijn de relevante ecosysteemdiensten, 2) hoe zijn deze te waarderen, en
3) wat zijn de mogelijkheden om deze waarden te verzilveren. De focus van het NKN-programma ligt sterk op
kansen om met natuurinclusieve oplossingen natuurontwikkeling te koppelen aan andere ontwikkelingen.
Kansen kunnen worden verzilverd door duurzame ondernemers, door ondernemend natuurbeheer en in
gebiedsontwikkeling.
Inzichten ten aanzien van ‘Waarderen’
Onderstaand figuur toont verschillende type waarden van natuur/natuurlijk kapitaal, namelijk opbrengsten,
kostenbesparing en welzijn.
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In de onderzochte projecten speelt monetariseren maar een beperkte rol; het waarderen van natuur bleek
meer een proces van bewustwording van het belang van specifieke ecosysteemdiensten voor de samenleving
te zijn, dan een methode om de in euro’s
uitgedrukte waarde van die ecosysteemdiensten
te schatten.
Hoe deze waarde moet worden weergegeven
om haar een plek te geven in afwegingen is niet
eenduidig te beantwoorden. Vanwege de
pluriforme betekenis van waarde is het soms
beter om haar op meerdere manieren weer te
geven:
 Voor sommige beleidsprocessen is het
voldoende te weten hoe de
biodiversiteit of een ecosysteem
verandert.
 Vanuit bedrijfseconomisch oogpunt
hebben bedrijven inzicht nodig in de
financiële waarde – wat is de prijs van
een ecosysteemdienst
 De maatschappelijke of economische
waarde geeft een maatstaf voor het
belang dat mensen hechten aan een
goed of dienst oftewel de voorkeur die
ze hebben om het wel of niet te
hebben. De waarde hangt dan samen
met de mate van relatieve schaarste ervan: naarmate een goed of dienst schaarser is in verhouding
tot de behoefte eraan, neemt de waarde toe. Er is een uitgebreide literatuur om deze waarden te
schatten, zie bijvoorbeeld (TEEB 2010, INBO 2015 h.8) voor een overzicht.
Meenemen van natuurlijk kapitaal in gebiedsprocessen
PBL geeft verschillende suggesties met name voor de overheid waar en hoe de waarde van functies kan
worden meegenomen in gebiedsontwikkeling. Deze zijn vooral gericht op het beter meenemen van natuurlijk
kapitaal in eigen procedures en processen (zoals bijvoorbeeld MIRT) of op bredere bewustwording van
natuurlijke waarden. PBL geeft ook aan dat er nieuwe manieren van financiering en verdelen van lusten en
lasten nodig zijn. De integrale aanpak kan namelijk extra kosten met zich meebrengen, maar ook tal van extra
maatschappelijke baten. Soms komen die baten direct ten goede aan de partijen die de kosten maken, maar
soms ook aan andere partijen, of ze komen pas in de toekomst beschikbaar. Deze ongelijke verdeling is een
bekende hinderpaal waardoor gewenste functiecombinaties niet altijd tot stand komen. Formele
samenwerkingsvormen en alternatieve financieringsconstructies, zoals financiële producten waar de
langetermijn baten worden gebruikt als mechanisme voor aflossing van leningen, kunnen deze belemmering
uit de weg ruimen.
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2.6 Mogelijke aansluiting bij gebiedsbenadering Verrijkende Landbouw
Aansluiting bij de functies van het natuurlijk bodem- en watersysteem
Binnen Verrijkende Landbouw is een groot aantal methodieken
bestudeerd die de functies van de bodem vaststellen en in kaart
brengen. Daaruit zijn 6 functies van het bodem- en watersysteem
gedestilleerd voor landbouwgebieden (zie kader). Uitgangspunt is dat
al deze 6 functies essentieel zijn voor het leven op aarde en voor de
mens nu en in de toekomst. Hoe kunnen waarderingsmethoden
aansluiten bij deze 6 functies?

Essentiele functies natuurlijk bodem- en
watersysteem (Verrijkende landbouw)





In bovenstaande waarderingsmethodieken kan grofweg onderscheid
worden gemaakt tussen kwalitatieve waarderingen
(omgevingswaarden,kwaliteits- doelstellingen, etc.) en monetaire
waarderingen.




Waterhuishouding en -zuivering
Koolstofvastlegging
Bodembiodiversiteit
Mineralenkringlopen
Voedselproductie
Landschap

Voor een aantal functies of elementen daarvan, zoals bijvoorbeeld de bodembiodiversiteit, de waterzuivering
of de minieralenkringloop lijkt met name de kwalitatieve waardering meer passend. Met
kwaliteitsdoelstellingen of omgevingswaarden kan het belang van deze natuurlijke functies worden benoemd
en eventueel vastgelegd. Daarbij is het niet zo dat er altijd synergie is tussen de kansen van alle functies. Er
moet dus veel meer aandacht zijn voor alle functies in elk gebiedsproces, waarbij ‘keuzes’ moeten worden
gemaakt.
Bij monetarisering is het de vraag of de complexiteit, onvoorspelbaarheid en het lange termijn belang van
ecologische processen goed worden meegenomen. Ook het meten van de ‘offerbereidheid’ lijkt vanwege de
‘onzichtbaarheid’ van de functies niet eenvoudig, omdat de bewustwording bij mensen van de functies laag is.
Voor de functies ‘ voedselproductie’ en’ landschap’ liggen bredere monetaire waarderingen meer voor de
hand. De methode van ‘true pricing’ is daarbij vooral geschikt om de effecten van voedselproductie op de
andere functies tot uitdrukking te brengen.
Het nadeel van het borgen van een kwalitatieve waardering is dat alleen wettelijke normen en regels daarbij
werken, hoewel die weer moeizaam te handhaven zijn. Kwalitatieve waardering borgen in gebiedsprocessen
op basis van vrijwilligheid blijkt veelal niet gedaan te worden, omdat het op korte termijn vaak meer kosten
met zich meebrengt en de baten vaak lange termijn zijn en niet goed kunnen worden verdeeld. Kortom, er
wordt alsnog gemonetariseerd, maar alleen op de korte termijn.
Grenswaarde en streefwaarde
Binnen Verrijkende landbouw wordt daarom voorgesteld de functies niet allemaal in z’n algemeenheid te
waarderen maar dat gebiedsgericht te doen. Voor elke functie wordt een ‘grenswaarde’ bepaald per
bodemtype in het gebied, die minimaal nodig is om de functie gezond te houden. Deze grenswaarde wordt
vastgelegd als norm. Daarnaast wordt een ‘streefwaarde’ per functie bepaald, die kansen aangeeft voor een
betere, intensievere benutting zonder verlies van kwaliteit. Door te combineren en de effecten van interactie
tussen functies mee te wegen, kunnen gebiedsgericht keuzes worden gemaakt waar welke functie het beste
kan worden geoptimaliseerd, afhankelijk van de kenmerken van de bodem en het water. Let op: niet alles kan
voor alle functies op een plek, want dan kom je onder de grenswaarden uit. Hier ontstaat dus een
ontwerpopgave op basis van de ‘natuurlijke’ functies en een proces van gebiedsontwikkeling waarbij het
bodem- en watersysteem nadrukkelijk ‘aan tafel’ zit. De mensen aan tafel wegen af waar zij in het gebied de
meeste behoefte aan hebben en hierbij kan ook de ‘offer- of betalingsbereidheid’ aan de orde komen.
Gebiedshuishoudboekje
Vervolgens is het belangrijk om de kosten en baten op een rij te zetten voor deze functies en daarvan een
gebiedshuishoudboekje te maken. Hier is nog nauwelijks ervaring mee in de praktijk en dit zou verder moeten
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worden uitgewerkt. Het zou kwantitatief, maar ook kwalitatief mogelijk moeten zijn. In de Haalbaarheidstudie
Gebiedsfonds Rivierenland is wel het gebiedshuishoudboekje benoemd is een nuttig instrument om het
potentieel van het gebied in kaart te brengen. Daarbij maken zij onderscheid tussen waarden en stromen.
‘Waarden’ in een gebied zijn fysieke objecten, maar ook andere gevestigde waarden in het gebied, zoals een
vereniging (culturele waarde), een natuurgebied, etc. ‘Stromen’ zijn waardes die in het gebied binnenkomen
en er ook weer uit kunnen, zoals geldstromen (van overheden en van private bedrijven), inkomsten van
burgers, maar ook groei of afname van biodiversiteit, water, etc.
Vanuit het land en de zes functies gedacht, kan het wellicht ook eenvoudiger, door de kosten voor het gezond
maken en beheren van de bodemfuncties en eventuele verminderde opbrengsten op te nemen en de
vermeden schades op de lange termijn en eventueel te monetariseren baten aan de andere kant te plaatsen.
Door dit voor het gehele gebied te doen ontstaat een beeld van de (potentiele) natuurlijke ‘waarde’ van het
gebied, uitgedrukt in kwaliteiten en bovendien gemonetariseerd. Dit geeft een basis voor een gebiedsrating
waardoor nieuwe financieringsmogelijkheden ontstaan. Ook kan dan opnieuw worden doordacht welke
verdienmodellen er zijn in het gebied en hoe de kosten en de baten kunnen worden verdeeld in nieuwe
businesscases.

‘Ontwerpen’ Investering
met inzicht in (herstel)
in alle 6 maatregelen
functies

Instand
houden
/beheer

Kosten
(meer)
productie

Opbrengst
productie

Bijvangst

Huidig
Ontwerp 1
Ontwerp 2
Impressie gebiedshuishoudboekje met daarin zowel kosten als opbrengsten
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Vermeden
schade

Afwenteling
naar andere
gebieden

3 Methoden om waarden te borgen
In dit onderdeel worden 3 methoden besproken om waarden te borgen in de maatschappij:
A. In de markt: beprijzen van waarden
B. Door de gemeenschap: commons & gebiedsorganisatie
C. Door de overheid: belastingen en heffingen

3.1 Waarden borgen in de markt: Beprijzen van waarden
INLEIDING
Voedselproductie draagt bij aan onder meer klimaatverandering, biodiversiteitsverlies, uitputting van de
bodem, onderbetaling, kinderarbeid en uitputting van grondstoffen. Deze maatschappelijke effecten van de
voedselproductie komen momenteel niet in de voedselprijs tot uitdrukking. True pricing, of het bepalen van
de echte prijs geeft een integraal beeld van de economische - en duurzaamheidskosten van productie en
consumptie van voedselproducten. Met deze informatie kunnen consumenten, beleidsmakers, bedrijven en
investeerders geïnformeerde afwegingen maken, om te sturen op positieve en negatieve maatschappelijke
effecten. Het doel van true pricing is het reduceren van de externe effecten/kosten (WUR, 2018).
De nieuwe prijsinformatie kan in drie fases worden ingezet om te verduurzamen (MVO Nederland e.a, 2020)::
1. Transparantie: Aanbieders van producten en diensten kunnen de informatie gebruiken producten en
diensten tegen een zo laag mogelijke echte prijs te produceren (minimaliseren externe kosten).
Klanten kunnen kiezen voor de laagste echte prijs;
2. Vrijwillige betaling: Aanbieders bieden klanten de optie om de echte prijs te betalen in plaats van de
marktprijs. De meerprijs wordt besteed aan verduurzaming, via instituties en infrastructuur om
sociale en milieukosten te herstellen, compenseren, voorkomen en/of beboeten.
3. Verrekening in een gelijk speelveld: overheden veranderen de marktregels (bijvoorbeeld CO2beprijzing) waardoor aanbieders de externe kosten geheel (of voor een deel van de externe kosten) in
rekening brengen. Klanten betalen de echte prijs
Naast de echte prijs wordt gesproken over de eerlijke prijs5. Een eerlijke prijs is de hoogte van het bedrag dat
billijk is om in rekening te brengen. Hier gaat het dus om de vraag wie welke financiële bijdrage zou moeten
doen om de externe kosten te betalen.
Een belangrijk aanvullend concept op de True Price is maatschappelijke baten. Bij True Pricing worden
maatschappelijke kosten meegenomen bij de prijsberekening van een product. Echter, bij productie ontstaan
vaak ook maatschappelijke baten, zoals werkgelegenheid of de opvang van CO2. Deze baten zijn op zichzelf
ook belangrijk, omdat ze zorgen voor welzijn. Ze worden vaak niet meegenomen in de berekening van echte
prijzen. De baten dienen als aparte doelen te worden nagestreefd.
Marktpartijen – bedrijven, consumenten, inkopers, investeerders -hebben behoefte aan integrale
sturingsinformatie die hen in staat stelt verscheidene maatschappelijke effecten en ook private doelen goed af
te wegen. Er is inmiddels een relatief robuuste methodiek voor het berekenen van de echte prijs op basis van
de directe externe sociale en milieukosten in de waardeketen. Echter, het berekenen van alle effecten, direct
en indirect, positief en negatief is nog volop in ontwikkeling[1] (WUR, 2018). True Price en Wageningen

5

TAPP Coalition 2020. WEcR 2020

[1]

Bij echte prijzen worden directe externe kosten in een monetaire eenheid uitgedrukt. Per toepassing verschilt het welke

externe kosten relevant zijn. Bij de echte waarde speelt naast objectieve waarde ook nog de individuele waardering een rol,
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Economic Research hebben een methodiek ontwikkeld voor het bepalen van de maatschappelijke effecten van
voedselproducten. Deze methodiek verschaft een aanpak die een volledig beeld geeft van de maatschappelijke
effecten van voedselproducten op zes kapitalen (financieel kapitaal, geproduceerd kapitaal, intellectueel
kapitaal, natuurlijk kapitaal, sociaal kapitaal en menselijk kapitaal). Deze methodiek is de eerste in haar soort
die een volledig beeld geeft van interne, externe, positieve en negatieve maatschappelijke effecten van
voedsel. Het is gestoeld op een breed welvaartsbegrip en gaat ervan uit dat de maatschappij zes kapitalen
heeft om welvaart te scheppen. Het staat toe om per product(groep) te bepalen wat de maatschappelijke
effecten zijn in de totale productieketen inclusief de consumptie van producten. Daarnaast geeft de methodiek
aan hoe belangrijk de maatschappelijke effecten zijn op basis van al beschikbare informatie.
MOGELIJKE AANSLUITING BIJ GEBIEDSBENADERING VERRIJKENDE LANDBOUW
Methodieken voor true pricing zijn primair gericht op ketens van productie tot consumptie. In een
wereldmarkt spelen de schaal van een gebied geen rol. Wanneer we true pricing als ‘instrument’ willen
toepassen op een gebied is het dus in ieder geval nodig om:
1.

2.

‘Korte ketens’ te ontwikkelen: kringlooplandbouw op niveau van bedrijf of gebied draagt bij aan een
verkorte keten, omdat (minder) grondstoffen van ver hoeven komen, restproducten niet als ‘afval’ uit
het gebied worden getransporteerd en in het algemeen de logistiek in de productieketen wordt
beperkt. Daarnaast kan de afzet in kortere ketens worden georganiseerd, daarvan zijn veel
voorbeelden beschikbaar in gebieden: consumenten kopen producten die geproduceerd zijn binnen
het gebied. Door de waardering van de 6 functies van het natuurlijke bodem- en watersysteem in het
gebied te ‘verwerken’ in de prijzen, ontstaat een volhoudbaar beheerd landgebruik.
Gebieden met een geografische, maar ook maatschappelijk-culturele samenhang zullen niet snel de
schaal hebben om volledig circulair zijn. Maar op basis van een beter zicht op de waarden, een
gebiedshuishoudboekje en ‘ware’ prijzen kan wel (ruil)handel ontstaan met andere gebieden en op
die manier opschaling plaatsvinden.

Over deze bovenstaande mechanismen is nog weinig onderzocht of ontwikkeld. De eerste stap daarvoor is de
inzet van methoden van waardering zoals in hoofdstuk 1 is beschreven. Hierbij is het bovendien ook nodig om
meer gebiedsgericht de ‘waarden’ van de productie in het gebied bij elkaar op te tellen en vervolgens mee te
wegen in prijzen. Het gaat dan om de waarden van de aanwezige natuur, de ecosysteemdiensten en de
aanwezigheid van grondstoffen. Hiervoor zijn wel verschillende aanknopingspunten te vinden:
VOORDELEN EN NADELEN
Voordelen
 Een voordeel van verwerken van alle waarden (kosten en baten) van de 6 functies van de bodem (en
eventuele andere verborgen kosten en baten) in de prijzen voor producten is dat nieuwe
businesscases ontstaan voor actoren. Daarnaast is dit op zich in te passen in ons huidige monetaire en
economische systeem van vrije markten, financiering etc.
 Door de prijzen transparant vast te stellen worden nu nog ‘onzichtbare’ waarden zichtbaarder voor
consumenten, waardoor meer bewustzijn ontstaat over de milieubelasting van bepaalde producten
ten opzichte van anderen. Dit kan helpen om de huidige eetcultuur te veranderen, waardoor de
belasting op het natuurlijke bodem- en watersysteem ook kan afnemen.

Nadelen
die moeilijk in één prijs is uit te drukken voor alle personen. Bij de echte winst wordt inzichtelijk gemaakt welke externe kosten
en externe baten door bedrijven gerealiseerd worden naast de winst voor de aandeelhouders (WUR, 2018).
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Er zijn nog geen gebiedsgerichte toepassingen op basis van de methode van beprijzen. De
ontwikkelde methodieken richten zich vooral ‘duurzaam ondernemen’. Deze benadering kan in de
context van verrijkende landbouw waarschijnlijk niet op zich zelf staan. Projecten om het gebied van
duurzaam ondernemen vanuit het natuurlijk kapitaal laten zien dat er een noodzakelijke
samenwerking nodig is met allerlei organisaties op lokaal en en regionaal niveau in het
productiegebied (PBL, natuurlijk kapitaal, 2016, p12)
Het is een indirecte vorm van sturing die zich primair richt op het beperken van de impact van
economische activiteiten op het natuurlijk systeem. Daarmee is het nog geen middel voor het
beheren of borgen van de bestaande kwaliteiten / functies.
Binnen de huidige wereldmarkt liggen sturingsmechanisme en keuzes om true pricing toe te passen
vooral op sector- of productniveau. Voor veel ondernemingen zal het lastig zijn om zich aan deze
wereldmarkt te ontrekken. Om true pricing in te kunnen zetten binnen de gebiedsbenadering is het
nodig om gebiedsgerichte markten te creëren.
Indien de markt als middel wordt ingezet is regie gewenst voor het realiseren van collectieve doelen
(WUR, 2018, p11)

AANBEVELINGEN














True pricing is primair een ‘marktmechanisme’. Dat betekent dat de voedselverwerkende bedrijven,
die sterk bepalend zijn voor het bepalen van prijzen hierin een essentiele rol moeten spelen. Zij
kunnen prijzen opnieuw berekenen, leveranciers (boeren) een true price betalen en consumenten
een true- of een eerlijke prijs laten betalen.
Effectieve implementatie van True pricing vereist een aantal randvoorwaarden (WUR, 2018):
o een standaard voor het opstellen van sturingsinformatie (die bijvoorbeeld specificeert welke
indicatoren meegenomen worden bij de duurzaamheidsmeting),
o een haalbaar kostenplaatje voor bedrijven
o het scheppen van transparantie in de markt
o het formuleren van meetbare doelstellingen
o een handelingsperspectief voor bedrijven en consumenten (zoals het realiseren van een
positieve echte winst of het kopen van producten met een lage echte prijs).
T.a.v. het scheppen van transparantie zien we dat allerlei keurmerken worden gebruikt, om
acceptatie bij de consument te vergroten en de waarde van een duurzame product te ‘verkopen’. Het
is niet altijd duidelijk of en hoe keurmerken bijdragen. Nadelen zijn dat er al snel heel veel
keurmerken zijn, dat de controle voor het keurmerk moeizaam is en soms te kort schiet en dat de
consument dus door de bomen het bos niet meer ziet en geen vertrouwen heeft in een keurmerk.
De overheid kan ook een grotere rol spelen in de ontwikkeling en handhaving van keurmerken, door
hiervoor kaders te stellen of het gebruik van keurmerken beter te reguleren of te stimuleren.
Daarnaast bestaan er voor sommige producten ook vergelijkende en informerende sites. Milieu
Centraal is een belangrijk voorbeeld met een onafhankelijke statuur. Net als voor keurmerken geldt
hier dat de kwaliteit van vergelijkingen voor een consument moeilijk te beoordelen is en dat er al snel
veel verschillende sites ontstaan.
De overheid kan zelf direct een rol spelen, door toezicht, analyse, rapportage, inkoop, financiële en
fiscale prikkels, wet- en regelgeving en het faciliteren van sectorafspraken;
De overheid kan een belangrijke rol spelen bij het verder stimuleren en opschalen van toepassingen
van echte prijzen door bedrijven, financiële instellingen en maatschappelijke organisaties. Dit houdt
bijvoorbeeld in dat ze bedrijven en organisaties ondersteunt bij investeringen om True Pricing te
realiseren. Kennis, onderwijs en onderzoek naar True Pricing financiert, bijvoorbeeld via NWO. De
methode, de mondiale True Pricing-standaard, financiert. Of True Pricing integreert in (de criteria van)
andere beleidsinstrumenten. Voorbeelden daarvan zijn: financieringen voor ondernemers via RVO, de
topsectoren of corona-gerelateerde regelingen, convenanten, transparantiebenchmark(s) en
internationale samenwerkingsprogramma’s.
Om True Pricing op gebiedsniveau te kunnen toepassen is verdere uitwerking en onderzoek nodig.
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3.2 Waarden borgen door de gemeenschap: commons &
gebiedscoöperaties
INLEIDING
Energie, drinkwater, de publieke ruimte, huisvesting, de natuur, frisse lucht, zorg en welzijn, onderwijs en
scholing, openbaar vervoer … het zijn allemaal diensten en basisbehoeften van ieder mens die we als
gemeengoed kunnen zien, in plaats van als handelswaar of grondstof voor winst. In de coöperatieve economie
kunnen deze basisbehoeften of hulpbronnen democratisch beheerd worden door een gemeenschap: een
common (https://de99vanamsterdam.nl/proeftuin-amsterdam-de-cooperatieve-wijkeconomie/). Het begrip
common wordt ook gebruikt voor alles wat van ons allemaal is, bijvoorbeeld onze gronden, ons water, schone
lucht, biodiversiteit, een gezond klimaat, maar hier gebruiken we het woord in de eerste betekenis.
Een common is het gezamenlijke beheer en gebruik van een hulpbron door burgers (leden van een groep, of
gemeenschap). Vroeger was er vaak sprake van het gezamenlijk beheer van een grondgebied in of bij een dorp
(een meent of brink). De hulpbronnen kunnen weliswaar in privé-eigendom zijn, maar de eigenaar geeft
bepaalde vormen van gebruik vrij, zoals een weidegrond voor begrazing door vee.
(www.wikipedia.nl/wiki/commons). Tegenwoordig zien we commons of collectieve (burger)initiatieven in de
vorm van gezamenlijk beheerde voedseltuinen, een windmolen waarbij de winst naar bewoners gaat,
broodfondsen, autodelen, open source software, etc. Steeds vaker nemen burgers het initiatief om nieuwe
afspraken te maken rond het beheer van de commons in hun lokale gemeenschap. Bijvoorbeeld via het
oprichten van een coöperatie (waarbij de gemeenschappelijke goederen eigendom zijn van de coöperatie) of
via een overeenkomst met de eigenaar van de hulpbron, bijvoorbeeld de grondeigenaar (zie voorbeelden in
het kader). Uitgangspunt is dat men niet uitgaat van het eigen belang, het collectieve belang komt alle
participerende leden ten goede.
Bij commons gaat het om mensen die door middel van goede afspraken samen een gedeelde hulpbron
beheren (http://new-commons.blogspot.com/). In 2009 ontvingen econome Elinor Ostrom e.a. de Nobelprijs
voor Economie "voor haar analyse van economisch bestuur, in het bijzonder de commons". Ostrom had
aangetoond dat het gezamenlijke gebruik van hulpbronnen lang niet altijd leidt tot overbenutting en
uitputting, zoals economen lang hadden aangenomen ('Tragedie van de meent').
(www.wikipedia.nl/wiki/commons). Uit het onderzoek van Elinor Ostrom kwamen acht basisprincipes voor het
beheer van dit soort gemeenschappelijke goederen (Governing the commons):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Duidelijke definities van wat de gemeenschappelijke middelen zijn en wie de gebruikers zijn
De regels zijn geschreven op de lokale situatie
Gemeenschappelijke besluitvorming door de bezitters
Zorg dat de gemeenschappelijke zeggenschap erkend wordt door de autoriteiten en overheden
buiten de groep
Er is een systeem om het gedrag van elke gebruiker te monitoren
Er zijn steeds zwaarder wordende sancties voor diegenen die de regels overtreden
Goedkope en laagdrempelige arbitrage bij geschillen
Voor grootschalige commons bronnen een gelaagd systeem met lokale groepen

Er is een subtiel maar belangrijk verschil tussen commons en het publiek domein. Publiek domein verwijst naar
een algemeen gedeeld eigendomsrecht én gebruiksrecht (niemand wordt van toegang uitgesloten, niet zelden
omdat dit praktisch onuitvoerbaar is, zoals bij lucht). Bij commons is er niet noodzakelijk sprake van gedeeld
eigenaarschap. De eigenaar van een hulpbron (bijvoorbeeld een landeigenaar of een auteursrechthebbende)
kan aan anderen (specifieke personen of iedereen) vormen van gebruiksrecht toestaan. De personen aan wie
gebruiksrechten zijn toegekend, worden ‘commoners’ genoemd. (www.wikipedia.nl/wiki/commons).
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Gebiedscoöperatie
Commons zijn er ook in de vorm van gebiedscoöperaties
(https://www.cooperatieexpert.nl/gebiedscooperatie/). In een gebiedscoöperatie werken ondernemers,
onderwijs, maatschappelijke instellingen, natuurbeheerorganisaties, kennisinstellingen en burgers samen. Het
doel is om het gebied waarin ze werken te versterken. Te zorgen voor meer werkgelegenheid, het bevorderen
van onderlinge samenwerking en het veerkrachtiger maken van het gebied waarin men woont en werkt. Door
deze samenwerking via een coöperatie te structureren ontstaat een organisatie met meer slag- en daadkracht.
Elke gebied is uniek en er bestaan vele vormen van gebiedscoöperaties, soms voor kleine stukken land, soms
voor veel grotere gebieden. Hieronder zijn een aantal voorbeelden genoemd. Het is mogelijk om
samenwerking over de eigen gemeentegrenzen vorm te geven. Belangrijk is dat coöperaties het gebied kunnen
waarderen en dat de inkomsten en uitgaven kunnen worden ingezet voor alle betrokkenen. Voor landbouw is
Herenboeren een mooi voorbeeld van een coöperatie, maar wel voor een heel klein gebied (zie hieronder) en
gebaseerd op een pachtconstructie. Voor grotere gebieden wordt ook wel gesproken over een vorm van
gebiedsboekhouding, bijvoorbeeld in de verkenning van de gebiedscoöperatie ‘Rivierenland’
(Haalbaarheidsstudie, Rapportage stap 1 - Oktober 2017, Andrea Zierleyn, Dennis Kerkhoven, Arjen Gerritsen).
Vervolgens zou je het gebied daarmee ook kunnen waarderen waardoor ook financiering mogelijk wordt. Dit
lijkt nog nergens echt haalbaar of gerealiseerd.
De gebiedscoöperatie wordt doorgaans in de eerste fase gefinancierd vanuit de provinciale en lokale
overheden, natuurbelangenorganisaties, ondernemers en maatschappelijk organisaties. Ook bedrijven met
een groot gemeenschappelijk belang, denk aan lokale Rabobanken, financieren de eerste fase vaak mee.
Uiteindelijk zou echter de gebiedscoöperatie zelf ‘rendabel’ moeten zijn om te kunnen overleven.
MOGELIJKE AANSLUITING BIJ GEBIEDSBENADERING VERRIJKENDE LANDBOUW
Commons bieden mensen (burgers, grondeigenaren, etc.) in een gebied de mogelijkheid om ‘van onderop’ zelf
bepaalde waarde(n) in een gebied gezamenlijk te waarderen en de lusten en lasten vervolgens eerlijk te
verdelen, bijvoorbeeld via de hiervoor genoemde gebiedscoöperatie. Ze zijn in feite ook ‘gemaakt’ voor
gebieden. De gemeenschap (gebruikers van de common) bepalen zelf wat er gebeurt, waarom, hoe en met
wie.
In hoofdstuk 1 is toegelicht hoe een eerste stap van ‘Land’ naar ‘Waardering’ kan worden gemaakt binnen de
scope van grondgebonden landbouw (en landschapsbeheer), op basis van de 6 gedefinieerde functies voor het
bodem- watersysteem. Voor de tweede stap gaan we er vanuit dat in het gebied inzichtelijk is hoe elke functie
op een gezonde wijze kan worden beheerd en wat er mogelijk is om de functies verder te benutten, waarmee
extra waarde kan worden gecreëerd. Hoe kan het organiseren van een common, bijvoorbeeld een
gebiedscoöperatie, vervolgens bijdragen aan de verwaarding en nieuwe verdienmodellen die voortkomen uit
de 6 gedefinieerde functies? Er zijn nog geen voorbeelden in de praktijk die daadwerkelijk een
gebiedscoöperatie kennen binnen deze scope, wel is of wordt gewerkt aan gebiedscoöperaties, meestal met
een bredere scope en vooral uitgewerkt voor natuurontwikkelings-, energie- en zorg vraagstukken,
bijvoorbeeld in IJsseldal en het Rivierengebied.
Ook zijn er nog geen voorbeelden van een uitgewerkt gebiedshuishoudboekje voor alle 6 functies, dus vanuit
het bodem- en watersysteem ontwikkeld. Daarvoor is het nodig om op gebiedsniveau een overzicht te hebben
van kosten per functie (voor minimaal beheer, herstel en voor het realiseren van meerwaarde) in een
waardering van alle opbrengsten per functie. Pas wanneer dit er is zou een rating voor gebieden kunnen
worden opgesteld die echt gerelateerd is aan het natuurlijk bodem en watersysteem in het gebied en waarin
de reële economie als uitgangspunt wordt gehanteerd.
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Voorbeelden Commons ‘Landbouw, voedsel, natuur en landschap’
Herenboeren
Herenboeren is een burgercollectief met een boer in dienst. Een Herenboerderij is een duurzaam opererend,
kleinschalig coöperatief gemengd bedrijf. Het is ongeveer 20 hectare groot en brengt in beginsel voedsel voort. De
Herenboerderij wordt dagelijks gerund door een boer (m/v) die fungeert als bedrijfsleider. De boer werkt voor de
leden van de coöperatie en wordt ook door hen betaald. De boer organiseert de bewerking van het land, of doet het
zelf, en draagt de zorg voor een gezonde bodem; dat alles met zo min mogelijk externe input en met als doel te
komen tot een optimale, gezonde oogst. Het collectief is samen verantwoordelijk voor de boerderij en verdeelt
onderling de kosten, het werk en natuurlijk de oogst In 2016 werd in Boxtel de eerste Herenboerderij opgezet maar
ondertussen bestaan er op steeds meer plekken in het land volledig zelf draaiende Herenboerderijen Landelijk is er
een overkoepelende organisatie, Herenboeren Nederland, die voor ondersteuning zorgt. Op de website van
herenboeren is een kosten en batenplaatje gegeven.
Community Supported Agriculture (gemeenschapslandbouw)
CSA staat voor community supported agriculture, in het Nederlands ook wel vertaald met ‘gemeenschapslandbouw’.
Een Community Supported Agriculture (CSA) model houdt in dat boeren werken voor een gemeenschap van vaste
klanten (aandeelhouders) voor langere termijn. Met deze gemeenschap delen ze de oogst. Als aandeelhouder ben je
het hele jaar welkom om je groentes te komen oogsten, voor een vast bedrag per jaar. Risico’s worden ook
gedeeld, er kan dus een misoogst zijn maar zeker ook overvloed. Dit biedt de boeren financiële zekerheid zodat zij
voedsel op eerlijke en verantwoorde wijze kunnen telen. De groentes worden op ecologische wijze geteeld, mede
gericht op het verbeteren van de bodemkwaliteit en biodiversiteit. Een voorbeeld van een CSA model is Ushof.
Fruitmotor
De Fruitmotor is een ketencoöperatie. De Fruitmotor vormt samen met de Betuwse fruittelers, fruitverwerkers,
afnemers uit het hele land en consumenten een coöperatieve samenwerking in de fruitketen, waardoor een eerlijke
prijs mogelijk is voor alle partners. Door de fruitteler een eerlijke prijs voor zijn restappels te bieden, met
daarbovenop een biodiversiteitspremie, komt er weer ruimte om te investeren in wat we allemaal belangrijk vinden:
een rijke bodem, een rijk insectenleven, schoon slootwater, meer wilde bijen door aanleg van bijenhagen en
bloemenranden en een bloemrijk landschap.
Gebiedscooperatie Binnenvelse Hooilanden, Wageningen
In de Coöperatie Binnenveldse Hooilanden werken boeren natuurliefhebbers, terreinbeheerders en overheden
samen aan de realisatie van nieuwe natuur tussen Wageningen, Veenendaal en Rhenen. Door het aankopen van
grond en het (mede)beheren ervan..
Gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon
De gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon heeft als doel om het Buijtenland van Rhoon verder te ontwikkelen als
gebied waar natuur, landbouw en recreatie hand in hand gaan. In de coöperatie zitten boeren, natuurorganisaties,
recreatieondernemers en alle anderen die een bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van het gebied.
Ondernemers en maatschappelijke organisaties die het streefbeeld onderschrijven en die bijdragen aan de realisatie
daarvan kunnen lid worden van de gebiedscoöperatie.

VOORDELEN EN NADELEN
Voordelen
Het beheren en gebruiken van bronnen en waarden in een gebied kent enkele voordelen:
 Autonomie: commons geven mensen meer controle over en betrokkenheid bij de eigen leefwereld in een
tijd waarin de spelregels voor het dagelijkse leven veelal lijken te worden bepaald op de G8, de financiële
markten of in Europa. Ook al wordt de prijs van voedsel misschien wat hoger, de inwoners in een gebied
hebben meer zeggenschap over de wijze waarop voedsel wordt geproduceerd en wat er eventueel
gebeurt met de winst. (zie ook http://new-commons.blogspot.com/p/wat-is-een-common.html)


Subsidiariteit: de gebruikers van de common hebben zelf het meeste informatie over de specifieke lokale
context en kunnen die context ook van dag tot dag opvolgen terwijl ze ervan gebruikmaken. Doordat in
een common de gebruikers zelf de baathebbenden en de regelgevers zijn, is de aanname dat meer
rekening wordt gehouden met de draagkracht van het land en het natuurlijke systeem, ook voor de
langere termijn. Commons die economische waarde toevoegen, zoals energiecoöperaties, zorgen dat deze
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waarde terugvloeit naar de gemeenschap, wijk of stad.
(https://de99vanamsterdam.nl/category/commons/)





Op het gebied van voedsel zorgen comons voor een kortere keten tussen producent en consument. Hier
ligt dus een relatie met ‘true pricing’, omdat op die manier sommige kosten worden gereduceerd, keuzes
kunnen worden gemaakt om de natuur en een gezond bodem- en watersysteem in stand te houden en dit
door te vertalen in prijzen, en consumenten bereid zijn wat meer te betalen. Voordelen van korte ketens
zijn een hoger inkomen voor de boer, betere toegang tot gezond voedsel voor de consument, een
aantrekkelijker buitengebied, meer werkgelegenheid op het platteland of in de stad, minder emissies door
transport, etc. Ook een ultra korte keten (stadslandbouw) is geen doel op zich maar een middel om
andere doelen te bereiken, zoals betere toegang tot gezond voedsel voor de stedeling, een aantrekkelijker
stedelijke buitenruimte, sociale cohesie, betere toegang tot de arbeidsmarkt voor achtergestelde
doelgroepen, water buffering, etc. (Korte ketens in beleid, Dr. J.W. van der Schans, 2018). Daarbij zijn
kortere ketens een kraamkamer voor vernieuwing, ook voor langere ketens. (Korte ketens in Gelderland,
Wageningen Economic Research Nota 2019-072).
Tot slot zijn commons kleine leerscholen voor solidariteit en het denken in collectief belang. Hoe gaan we
zorgen voor een rechtvaardige en duurzame verdeling van onze hulpbronnen? Een nieuwe nieuwe manier
van denken die ook op grotere (wereld)schaal nodig is. (VPRO Tegenlicht, ons gemeengoed).

Nadelen
 Deskundigen wijzen er op dat voor een langdurig succesvol beheer het van belang is om goede afspraken
te maken over het gebruik en de betaling van de bronnen/middelen, maar zeker ook over monitoring en
sancties ( o.a. www.cooperatieexpert.nl/blog/elinor-ostroms-commons-cooperatie/). De continuïteit kan
onder druk komen te staan.
 Het is de vraag welke schaalgrootte een common kan aannemen. Bij grotere collectieven raken de leden
vaak de binding met de gemeenschappelijke organisatie kwijt, bijvoorbeeld bij melkveehouders
coöperaties waar de leden een ledenraad kiezen, die dan weer een raad van bestuur controleert, met
daaronder een grote organisatie. Een gelaagd systeem van inspraak (zie ook principe 8 van Elinor Ostrom)
biedt dan een oplossing.( www.cooperatieexpert.nl/blog/elinor-ostroms-commons-cooperatie/). Daarmee
wordt de groepsgrootte en misbruik of freeriding eerder voorkomen (VPRO tegenlicht, ons gemeengoed).
 De voorbeelden van commons die er zijn richten zich soms op het in eigendom nemen van land, maar
vaker ook op het gebruik van land. Door hoge grondprijzen kunnen investeringen en risico’s bij het (ook) in
eigendom nemen van grond erg hoog worden. Tegelijkertijd kan de grond zodanig in waarde stijgen dat
het plotseling voor de beheerders gezamenlijk aantrekkelijk om dit te verkopen, en het maatschappelijke
doel, bijvoorbeeld een duurzamere voedselproductie of landschapsbeheer, los te laten. Dit levert een
conflict op tussen de initiatiefnemers, die mogelijk niet eens meer in de groep zitten, en degenen die van
de verkoop profiteren. Dit is wel te voorkomen, bijvoorbeeld met een blijvend instemmingsrecht door de
initiatiefnemers of een overheid, maar vergt wel extra aandacht, Dit dillemma van ‘grond’ is verder
beschreven in deel 3 van deze notitie.
 Voor sommige lasten is het de vraag of deze door een kleine groep mensen of op lokaal niveau gedragen
kunnen worden, bijvoorbeeld als de omslag naar een duurzamere landbouw met een gezond bodem- en
watersysteem om heel veel ‘herstel’-maatregelen vraagt of het langdurig beheer van het watersysteem
voor een groter landsdeel, waaruit voor het gebied niet direct baten voortkomen. Principiële vraag of hier
niet juist een rol voor de overheid ligt.
 Commons op gebiedsniveau willen zoveel mogelijk waarden in het gebied houden. Dat betekent dat zij
een level playing field willen realiseren binnen een gebied, maar niet op nationale of wereldschaal. Dit
leidt tot een vorm van bescherming van de markt, met het risico op mededinging. Wanneer lokale
overheid ook participeren (bijvoorbeeld de gemeente), ontstaat daarnaast een risico van staatssteun.
AANBEVELINGEN


Een common heeft belang bij een gezond bodem- en watersysteem en zal dus in het algemeen beter
luisteren naar de ‘stem van de bodem’, maar het is geen vanzelfsprekendheid. Ook hier kunnen (groepen)
mensen toch kiezen voor korte termijn gewin. Een common leidt dus alleen tot een verrijkende,
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volhoudbare landbouw en landschapsbeheer als hiervoor waarborgen worden ontwikkeld en worden
vastgelegd.
Momenteel zijn Commons en/of gebiedscoöperaties vaak kleinschalige initiatieven. Het is belangrijk meer
zicht te krijgen op de opschaling, bijvoorbeeld via grootschalige crowd funding of investeringen in
landbouw bedrijven via pensioenfondsen. (Korte ketens in beleid, Dr. J.W. van der Schans, 2018)
Een alternatief economisch systeem in een gebied zal botsen met gemeentelijke, nationale en Europese
regels. Om Commons en/of gebiedscoöperaties in het algemeen beter en makkelijker mogelijk te kunnen
maken zijn systeemwijzigingen nodig en/of is een nieuw institutioneel kader nodig. In plaats van meer en
meer publiek-private partnerschappen (PPS), hebben we Common Public Partnerships nodig – langdurige
samenwerkingsovereenkomsten tussen gewone mensen en overheidsinstellingen om specifieke
problemen op te lossen (denk aan de vrijwillige brandweer). Hier gaan we verder op in in bijlage ### over
‘organisaties’. Om bijvoorbeeld verkoop van grond door beheerder te voorkomen kan bijvoorbeeld
instemmingsrecht van de overheid te regelen. https://de99vanamsterdam.nl/proeftuin-amsterdam-decooperatieve-wijkeconomie/).
Als ‘commons’ daardwerkelijk verantwoord het bodem- en watersysteem willen gaan beheren en daarop
een gebiedseconomie ontwikkelen, is ook een andere kennis- en innovatie infrastructuur nodig. Lokale
gebiedsorganisaties en/of overheden hebben toegang nodig tot kennis- en innovatiegelden en moeten
meer zeggenschap krijgen op het programmeren van onderzoek en innovatie.
Daarbij moet het innovatiebeleid, zowel nationaals als regionaal, zich meer richten op organisaties of
ketens die gebiedsgericht zijn en minder op sectoren of individuele bedrijven of projecten die daar min of
meer los van staan.
Het huidige grondbeleid en de ruimtelijke ordening heeft aanpassingen nodig om commons beter te
kunnen ontwikkelen. Keten van product naar consument (inclusief verwerking en logistiek) kunnen ook
ruimtelijk anders worden gepland en gestimuleerd. Het grond- en pachtbeleid moet langdurig
gemeenschappelijk beheer beter waarborgen (zie ook: Korte ketens in Gelderland , Wageningen Economic
Research Nota 2019-072).
Het Rijk zou de ontwikkeling van commons expliciet moeten onderzoeken en als als een expliciete
beleidsdoelstelling op te nemen ook voor Nederland in het nieuw te formuleren Nationaal Strategisch
Plan in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid.
Bij het ontwikkelen van commons/coöperaties samen met overheden (Common Public Partnerships) is
nieuwe regelgeving nodig waarbij onder voorwaarden marktbescherming en ‘staatsteun’ mogelijk
worden, bijvoorbeeld in het kader van een algemeen belang.
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3.3 Waarden borgen door de overheid: belastingen en heffingen
INLEIDING
De overheid kan goederen en diensten beheren en bekostigen, indien de bekostiging door de individuele
gebruiker ofwel niet mogelijk is, ofwel tot ongewenste effecten leidt. Er is dan sprake van marktfalen als reden
voor overheidsingrijpen. Dit geldt bijvoorbeeld voor collectieve of publieke goederen. En ook voor
‘bemoeigoederen’ als huisvesting, onderwijs en gezondheidszorg, die zonder overheidsingrepen onbetaalbaar
zouden zijn voor mensen met lage inkomens, en waarbij we ook om andere redenen vinden dat iedereen er
gebruik van moet kunnen maken.
De zorg voor publieke goederen wordt vaak georganiseerd via de overheid. Publieke goederen zijn goederen
die niet-uitsluitbaar en niet-rivaliserend zijn. Dit houdt in dat je mensen niet kunt uitsluiten of beletten het te
gebruiken. De consumptie van een publiek goed beperkt evenmin het vermogen van iemand anders om het te
gebruiken (in tegenstelling tot een privaat goed). Er zijn maar weinig echt publieke goederen.
Zelfs infrastructuur is niet een volledig publiek goed, want er zijn tolpoortjes zoals bij snelwegen mogelijk. Bij
zuiver publieke goederen gaat het gebruik door de een niet ten koste van de ander. Wordt slechts aan een van
de twee voorwaarden voldaan dan is er sprake van een semipubliek goed.
Voorbeelden van publieke goederen zijn:






defensie (een heel land wordt verdedigd, of je dat nu wil of niet),
vuurwerk (iedereen kan het bekijken),
dijken (iedereen wordt beschermd),
schone lucht (die iedereen inademt),
groepsimmuniteit (iedereen wordt beschermd, ongeacht eigen immuniteit).

Sterk gerelateerd aan publieke goederen is het 'free rider' probleem. Omdat niemand zich gedwongen voelt te
betalen voor deze publieke goederen of diensten, wordt de taak om hiervoor te zorgen vaak overgelaten aan
de overheid. Om deze reden voert de overheid belastingen in, omdat het individu anders mee zou kunnen
profiteren/genieten van de voordelen van het systeem of dienst zonder ervoor te betalen. Free riden betekent
dus het consumeren van een niet-uitsluitbaar goed, zonder daarvoor een vergoeding te betalen. (Semi-)
publieke goederen kunnen soms buitensporig worden gebruikt, wat kan leiden tot negatieve externe effecten
voor alle gebruikers; bijvoorbeeld luchtverontreiniging en verkeerscongestie .
(https://nl.wikipedia.org/wiki/Publieke_goederen).
Omdat collectieve goederen niet rivaliserend en niet uitsluitbaar zijn, kun je geen prijs vragen voor het gebruik
van een collectief goed. Omdat je geen prijs kunt vragen valt er niets te verdienen met collectieve goederen.
De markt produceert dus geen collectieve goederen.
Mondiale publieke goederen (MPG’s), ook wel Internationale Publieke Goederen (IPG’s) of Global Common
Goods (GPG’s) genoemd, zijn grensoverschrijdende goederen die in principe iedereen raken, of die voor
iedereen beschikbaar zouden moeten zijn. Zo maakt iedereen gebruik van de lucht en raakt vervuiling van die
lucht ook iedereen. Er bestaan verschillende opvattingen over wat precies onder de MPG’s geschaard kan
worden. De MPG’s zijn grofweg op te delen in 3 categorieën; 1) natuurlijke of milieu-MPGs, zoals oceanen en
klimaat, 2) sociale MPG’s, zoals gezondheid, vrede en veiligheid en 3) economische MPG’s zoals financiële
stabiliteit. (Mondiale publieke goederen, NCDO,2013)
In het Weisbrod-model voldoen non-profitorganisaties aan een vraag naar publieke goederen, die niet wordt
vervuld door overheidsvoorzieningen. De regering voldoet aan de vraag van de mediane kiezers en biedt
daarom een niveau van algemeen belang dat lager is dan dat van sommige burgers - met een vraagniveau dat
groter is dan de wens van de gemiddelde kiezer. Aan deze onvervulde vraag naar het algemeen belang wordt
voldaan door non-profitorganisaties. Deze non-profitorganisaties worden gefinancierd door de donaties van
burgers die de output van het algemeen belang willen vergroten. Publiek goed (economie) https://nl.qaz.wiki/wiki/Public_good_(economics)
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MOGELIJKE AANSLUITING BIJ GEBIEDSBENADERING VERRIJKENDE LANDBOUW
De overheid wordt uiteindelijk aangestuurd door de politiek, de Tweede Kamer. Wanneer de Tweede Kamer
vindt dat een bepaalde ‘waarde’ belangrijk is, kan de overheid een aantal instrumenten inzetten om die
waarde te borgen in de maatschappij. Dit is een belangrijke vorm van waarderen.
Wetten en regels: geboden en verboden
De overheid kan beleid ontwikkelen om bepaalde waarden te beschermen. Dit heeft dan consequenties voor
de ruimtelijke ordening, het gebruik van de ruimte en het beïnvloeden van de fysieke leefomgeving. Als we
naar de 6 functies van het natuurlijk bodem en watersysteem kijken, blijkt dat sommige functies (deels)
beschermd worden, anderen helemaal niet. Vanaf 1 januari 2022 regelt met name de nieuwe omgevingswet
dit beleid. Beschermend of beherend beleid leidt tot kosten en eventueel verminderde economische
opbrengsten. De baten worden niet gemonetariseerd. Beleid wat als waardering voor (één van de) 6 functies
van het bodem- en watersysteem kan worden beschouwd is onder andere het beschermen van natuur (Natura
2000) en daarvan afgeleid de biodiversiteit in natuurgebieden.
In landbouwgebieden zijn er geen regels om de totale biodiversiteit in stand te houden of te beschermen en er
is geen norm voor een ‘goede bodembiodiversiteit’. Voor het integrale watersysteem zijn deels regels maar
deel ook niet. Voor het oppervlaktewater is er de Kader Richtijn Water (europees) en er zijn normen voor
drinkwaterbeschermingsgebieden. De provincies zorgen voor de bescherming van het grondwater. Er zijn
echter geen regels die integraal een gezond watersysteem in het landelijk gebied borgen (niet kwantitatief en
niet kwalitatief). Er zijn wel regels voor het wel/niet beïnvloeden van de natuurlijke nutriëntenkringloop, in de
vorm van het mestbeleid, maar er zijn geen grenswaarden of normen in het bodem en watersysteem die dat
systeem direct beschermen. Voor sommige chemische stoffen zijn die normen er wel, maar er komen zo snel
zoveel stoffen op de markt, dat dit lang niet voor alle stoffen geldt, bovendien wordt geen rekening gehouden
met de effecten van een cocktail aan stoffen. Deze wetten en regels zijn dus deels regiospecifiek, langs de
grenzen van waterschappen en provincies. Ze worden niet gerelateerd aan specifieke afspraken in gebieden,
behalve als het gaat om ‘natuurgebieden’.
Er is geen beschermend beleid voor de instandhouding op lange termijn van de biomassa en voedselproductiefunctie van het natuurlijke systeem en ook niet voor klimaatmitigatie (regels voor de emissie van
broeikasgassen uit de bodem). Voor het behoud van landschappen zijn geen wetten, wel zijn er soms
kwaliteitshandboeken en is er beschermingsbeleid voor cultureel erfgoed en landschappen.
Beheer en gebruikstaken wettelijk toedelen aan de overheid
Tenslotte kan de overheid zelf taken uitvoeren en daartoe specifieke belastingen heffen of overheidsgeld voor
reserveren inde begroting. Een goed voorbeeld zijn de waterschappen die het watersysteem beheren en
daarvoor zelf belastingen heffen. De waterveiligheid wordt niet aan de markt overgelaten maar door de
overheid geregeld. Ook het verdelen van zoetwater voor allerlei gebruikers is in Nederland een taak van de
overheid en water wordt niet beprijsd, het is geen markt (in veel andere landen is dit niet zo, daar worden
bijvoorbeeld concessies uitgegeven voor stukken land met het recht om water op te pompen en te verkopen).
De invulling van de taken worden wel deels gestuurd door mogelijke wetten en regels.
Los van het waterbeheer beheert de overheid geen van de andere functies van het natuurlijke bodem en
watersysteem helemaal zelf, behalve in sommige natuurgebieden, waar Staatsbosbeheer dit doet voor Rijk en
provincies.
N.B. Een overheid die economische activiteiten verricht (het aanbieden van goederen of diensten op de
markt), is aan te merken als een onderneming. Hier is geen sprake van als de activiteiten op wettelijke
overheidstaken zijn gebaseerd.
Stimuleren: bewustwording en subsidies
Het is ook mogelijk om publiek in te zetten of stimuleren. Bewustwording is net als wetten en regels gericht op
beschermen of duurzaam benutten: Denk aan campagnes voor burgers of bedrijven om minder water of
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bestrijdingsmiddelen te gebruiken. Voor sommige funties/waarden zijn er mogelijkheden om gewenst beheer
of vormen van gewenst gebruik te laten uitvoeren door private organisaties, zoals agrariërs, via vergoedingen
van de overheid. Dit gebeurt in de vorm van subsidies. Voor agrariërs bestaan er heel veel subsidies, zowel
regionaal als nationaal als van de EU (GLB). Voor een verrijkende, volhoudbare landbouw zijn bijvoorbeeld de
subsidies voor agrarisch natuurbeheer belangrijk. Deze subsidies worden voor 6 jaar vergeven. Voor de nieuwe
ronde van het GLB is in Europa nu voor het eerst afgesproken dat 20% van de subsidies bedoeld zijn voor
agrariërs die werken aan een groenere landbouw. Ook is er meer aandacht voor regiospecifieke
aandachtspunten. Hoe dit in Nederland zal worden uitgewerkt is nog niet bekend.
Om verder steun te verlenen in de landbouwsector, kunnen decentrale overheden gebruikmaken van
de Landbouwvrijstellingsverordening (LVV). Deze verordening is van toepassing op agrariërs in de primaire
productie en de verwerking en afzet van landbouwproducten. Ook bevat de verordening een speciaal gedeelte
voor steun voor plattelandsontwikkeling. De LVV stelt de volgende categorieën vrij van melding:






steun aan kleine, middelgrote en micro-ondernemingen;
steun voor investeringen voor de instandhouding van cultureel en natuurlijk erfgoed op
landbouwbedrijven;
steun voor het herstel van de schade als gevolg van natuurrampen in de landbouwsector;
steun voor onderzoek en ontwikkeling in de landbouw- en de bosbouwsector;
steun voor bosbouw.

(https://europadecentraal.nl/onderwerpen/staatssteun/vrijstellingen/mkb-landbouwvrijstellingsverordening/)
Daarnaast bestaan er lokaal, regionaal en nationaal vele stimuleringsregelingen, bijvoorbeeld voor
weidevogelbeheer, bloeiende akkerranden etc. Dit gebeurt vaak per gemeente maar is in principe ook te
relateren aan een gebiedsbenadering.
VOORDELEN EN NADELEN
Voordelen van wetten en overheidstaken




Iedere inwoners heeft in gelijke mate toegang (semi) publieke goederen, ongeacht zijn of haar inkomen,
woonplaats of persoonlijke situatie
Het is solidair: iedereen betaald mee naar draagkracht, door middel van belastingen of heffingen
Omdat het van collectief belang is dat functies in stand worden gehouden en een eventueel falen op lange
termijn grote consequenties heeft voor alle inwoners en/of de economie.

Nadelen van wetten en overheidstaken






De overheid kan alleen diensten/goederen/waarden beheren en bekostigen als er sprake is van
marktfalen, binnen de huidige EU regels. Kijkend naar de benoemde essentiële functies van het bodemen watersysteem kan voor de meeste functies beargumenteerd worden dat er sprake is van marktfalen.
De vraag is of dit ook bij voedselproductie mogelijk is.
Wetten en regels zijn altijd algemeen en het is ingewikkeld om gebiedsgericht maatwerk te ontwikkelen.
Het veranderen of aanpassen van een systeem van wetten en regels kost veel tijd en geld
Publiek beheer wordt vaak beschouwd als duurder en staat politiek onder druk omdat het leidt tot hogere
belastingen.

Voordelen van stimuleren
 Het stimuleren van duurzamer beheer en bescherming is flexibeler en kan in de tijd worden aangepast aan
nieuwe inzichten, behoeften en belangen.
 Stimuleren kan een tijdelijke impuls geven, waarna de markt of ‘commons’ het overnemen
 Het laat meer over aan burgers en bedrijven
Nadelen van stimuleren
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De tijdelijkheid is ook een nadeel, met name als het gaat om subsidies, met name als de taken feitelijk niet
tijdelijk zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor agrarisch natuurbeheer, dat natuurlijk niet na 6 jaar klaar is maar
waarvoor dan het risico bestaat dat de bekostiging van maatregelen door de agrariër opeens wordt
stopgezet.
Het is vrijblijvend omdat subsidies nu vooral aan marktpartijen of individuen worden toegekend en leidt
niet tot gebiedsgerichte aanpakken.
Een groot deel van de subsidies (en met name EU subsidies) hebben alleen een sociaal-economisch
perspectief en veronachtzamen de uitputting van de aarde. Het vergt in Europa heel veel tijd om hierin
verandering te brengen.

AANBEVELINGEN







Vergroot de bewustwording ten aanzien van de noodzaak om bepaalde semi-publieke grondstoffen of
diensten die voortkomen uit het natuurlijke bodem en watersysteem op een juiste manier te verdelen en
te beheren. Tot nu toe werd feitelijk uitgegaan van overvloed: het ongelimiteerd kunnen ‘gebruiken’ van
het bodem- en watersysteem en het onttrekken van natuurlijke grondstoffen daaraan. Nu dat niet meer
blijkt te kunnen ontstaat feitelijk een nieuwe reden om dit als overheid niet (volledig) over te laten aan
individuen en/of de markt, maar dit beter te regelen. Dit vraagt om onderzoek en politieke
bewustwording om te bepalen wat de maatschappij op langere termijn nodig heeft.
Verken de parallellen met andere sectoren waar het beheer van functies zijn toegewezen aan de overheid.
Ooit is het beheer van dijken overgegaan van ‘commons’ (samenwerkingsverbanden van boeren) naar de
overheid (hier verplaatst een dienst zich van een common naar een overheid). De mijnbouwwet regelt het
mijnen van waardevolle stoffen uit de ondergrond, waar in eerste instantie iedereen een put mocht slaan
(hierdoor wordt een markt gereguleerd en een paar publieke deelbelangen geborgd). Ook het beheer van
ons bodem- en watersysteem en de natuurlijke grondstoffen die daaruit worden onttrokken zou de
overheid in theorie naar zich toe kunnen trekken om een duurzaam, toekomstig beheer beter te
organiseren.
Analyseer subsidies om te bezien of ze wel bijdragen aan een beter beheer van het natuurlijk bodem en
watersysteem.
Richt subsidies meer op gebieden en bijvoorbeeld korte gebiedsgebonden ketens in plaats van op
bedrijven en individuen.
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4 Grondbeleid en financiering
4.1 Introductie / probleemanalyse
Een van de obstakels voor een ‘verrijkende landbouw’ is de beschikbaarheid, prijs en financiering van grond.
De waarde van een perceel grond reflecteert, zeker in Nederland, niet (meer) de capaciteit ervan om voedsel
te produceren (of zelfs alle bodemfuncties te vervullen) maar wordt bepaald door geheel andere
(toekomstige) gebruiksmogelijkheden (speculatie) en ligging!!. Er is een hoge grondtransactiesnelheid met
hoge grondprijzen. Daarbij worden maatschappelijke opgaven als schoon grondwater, biodiversiteit, en in
zekere mate zelfs bodemkwaliteit niet gewaardeerd en meegenomen in de waardering, investering en het
gebruik van de grond.
De huidige financiers en financieringsmodellen - voor aankoop van grond, maar ook gebouwen, machines etc. in de private sector zijn om meerdere redenen een belemmering voor de opgaven waar we voor staan:
 Geen waardering van de gevolgen van de bodemconditie, waarbij de 6 functies van de bodem gezond en
volhoudbaar worden beheerd;
 Focus op financieel rendement;
 Het duurzame financieringsbeleid bestaat uit thema’s die per partij verschillend zijn met uitzondering van
CO2 en klimaatverandering. Deze thema’s zijn vertaald naar sectoren, ketens en bedrijven. Minder naar
landen en niet naar regio’s of gebieden;
 95% van het geld dat in onze economie circuleert is geïnvesteerd in de financiële markten niet in de reële
economie/samenleving;
1% wordt geïnvesteerd in maatschappelijke projecten met aparte allocatie van geld voor bijvoorbeeld
waterprojecten via green bonds, climate bonds, social bonds;
 De looptijden van financiering (gemiddeld 3 tot 10 jaar) matchen niet met de doorontwikkeling van lange
termijn energie- en andere transitieprogramma’s en investeringen.
 Een liberaal grond en pachtbeleid, waardoor speculatie met grond alle ruimte krijgt en pacht vaak
kortdurend is.
Meer informatie is opgenomen in het synthesedocument Verrijkende landbouw fase 1.

4.2 Oplossingsrichtingen
Binnen zowel de financiële, publieke en private sector als daarbuiten zijn nieuwe financieringsvormen in
ontwikkeling.
Financiele sector
De laatste jaren is het denken in Nederland over het doel van financiële instellingen flink verschoven.
Inmiddels hebben vrijwel alle grote financiële instellingen in Nederland hun maatschappelijke taak omarmd.
Daarbij wordt veelal de term‘purpose’ of gehanteerd.
Er zijn nieuwe waarderingsmethodieken in ontwikkeling voor het stellen van duurzaamheidseisen aan
financieringsproducten. Enkelen banken zijn gestart met de ontwikkeling van biodiversiteitsbeleid, een enkele
met bodembeleid. En er wordt gekeken naar watervraagstukken, met name waterschaarste. Vrijwel iedereen
richt zich op thema’s en sectoren, maar nog weinig op toekomstige risico’s. Triodos is de eerste financiële
partij met een visie op een landbouw- en voedselsysteem en haar financieringspositionering daarin. Zij heeft 3
pijlers: inclusive prosperity, healthy ecosystems en health. Rabobank en a.s.r. landelijk gebied werken samen
met partijen zoals Vitens aan een bodem- en biodiversiteitsindex. (zie H3)
Publieke sector

(Groene) Grondbank: gemeenten of provincie kopen grond aan die langdurig en tegen een redelijke prijs
aan boeren beschikbaar worden gesteld. Dat kan via pacht of huurkoop, zodat het past binnen de
financiële bedrijfsvoering van de agrariër. De extra grond is nodig om de overstap naar een duurzame
vorm van landbouw (kringloop) mogelijk te maken.
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Extra eisen aan het gebruik van de grond moeten bijdragen aan een duurzaam gebruik van de grond.
Daar moet tegenover staan dat de pacht en koopprijs in proportie staan tot de gestelde extra eisen. In de
praktijk zal dit resuleren in een verlaging van de grondprijs. De grondbank betaalt het verschil.
(https://www.boerenbusiness.nl/grond/artikel/10890449/maak-groene-grondbank-voor-verdienmodelboer)
 Groenontwikkelfonds Brabant: de provincie betaalt de helft van de grondwaarde op voorwaarde dat een
natuurnetwerk wordt ontwikkeld. Er zit 240 miljoen in het fonds en 2.000 ha grond. Er wordt o.a. voor 30
miljoen (400 ha) langdurig verpacht aan boeren die onder beperkende voorwaarden natuurinclusief willen
boeren en uiteindelijk de grond kunnen kopen.
 Vereveningsfonds: In het verleden heeft een (door de overheid in samenspraak met het bedrijfsleven
geïnitieerd) vereveningsfonds een belangrijke bijdrage geleverd aan het milieubeleid (Winsemius 1989: 98
e.v.). Daarbij kreeg loodhoudende benzine een opslag die gebruikt werd om de prijs van loodvrije benzine
te verlagen. Het instrument was (overheids-) budgetneutraal en bleek opmerkelijk effectief. Zo’n fonds kan
ook worden ingezet voor het bevorderen van duurzamer geproduceerd en gezonder voedsel. Brancheorganisaties kunnen hiertoe het initiatief nemen, terwijl de overheid (om free riders te voorkomen) hun
overeenkomst eventueel algemeen verbindend kan verklaren. (https://www.duurzaamnieuws.nl/wrr-wilnaar-duurzaam-voedselbeleid-supermarkten-niet/). Dit instrument levert niet direct financiering maar kan
wellicht wel worden ingezet voor tekorten en overschotten op de gebiedsbalansen van koolstof, mineralen,
water etc.
Franse grondbank
In Frankrijk bestaat reeds het systeem van een grondbank (de 'Société d'Aménagement Foncier et
d'Établissement Rural' ofwel SAFER). Als in Frankrijk een stuk landbouwgrond in de verkoop komt, heeft de
grondbank het eerste recht op de koop ervan. In geval van schenking, een bruidsschat, verkoop aan
erfgenamen, overdracht binnen een maatschap en bij een aantal uitzonderingen, kan de grondbank de grond
niet kopen. Wanneer de commissie van de grondbank grond in bezit heeft, moet deze binnen 5 jaar na
aankoop weer worden verkocht.
De grondbank bepaalt aan de hand van een aantal eisen wie een geschikte koper is. Als eerste komen de
agrarische ondernemers van wie grond is onteigend of opgeëist in aanmerking. Hun areaal is immers
gekrompen en dat snijdt in hun winstgevendheid en dus overlevingskansen op de markt. Binnen de tweede
groep vallen jonge boeren en in de derde groep ondernemer die door verkaveling hun bedrijf kwijtraakten
(bedrijfsverplaatsing). Deze Franse regulering van grond kopen en verkopen bevoordeelt jonge boeren op
levensvatbare bedrijven. De grondprijs blijft gelijk, omdat land wordt gekocht met de expliciete bedoeling het
door te verkopen. De SAFER houdt de grond in agrarische handen en wijst aan bij welke boer de grond het
beste past.
(https://www.boerenbusiness.nl/grond/artikel/10890449/maak-groene-grondbank-voor-verdienmodel-boer)

Private financieringsvormen
 Grondfonds: Grond wordt aangekocht door een stichting. Op basis van donaties, obligaties, leengeld, en/of
beleggingscertificaten wordt geld verzameld om gronden aan te kopen. De grond wordt eigendom van het
grondfonds dat de grond tegen gunstige voorwaarden verpacht aan duurzame boeren, die natuurinclusief
willen boeren.
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Aardpeer
Aardpeer is een initiatief van Stichting BD Grondbeheer, Stichting Herenboeren NL, Stichting Wij.land en
Triodos Regenerative Money Centre, organisaties die voortdurend streven naar het verbeteren van onze
leefomgeving. Het doel is om de Nederlandse landbouwtransitie te bespoedigen en zoveel mogelijk boeren en
nieuwe voedselinitiatieven de kans te geven om de bodem op natuurlijke wijze te bewerken en de
biodiversiteit te behouden. Stichting BD Grondbeheer, één van de partners in dit initiatief, heeft
voorbereidingen getroffen om op korte termijn obligaties (januari 2020) uit te geven. Met het geld van die
obligaties koopt Stichting BD Grondbeheer grond aan (of herfinanciert grond die zij vooruitlopend op uitgifte
van de obligatie al heeft aangekocht), die tegen betaling van een eerlijke pacht ter beschikking wordt gesteld
aan natuur gedreven en sociaal verbonden boeren en voedselinitiatieven.

Grondfonds CommonGround: koppeling tussen impactbeleggen en natuurinclusieve landbouw
Het concept ‘CommonGround’ is een grondfonds voor natuurinclusieve landbouw, onderwikkeld door
Commonland, Centrum voor Landbouw en Milieu, Milieufederatie Utrecht en het Nationaal Grondfonds heeft
Noorderstaete rentmeesters / Van Ameyde Waarderingen.
In de beleggingswereld een trend naar impactbeleggen. Een groeiende groep beleggers wil (een deel van) hun
vermogen beleggen in assets met een maatschappelijke impact. CommonGround wil dit geld aantrekken en
daar op geschikte plekken landbouwgrond voor kopen en onder voorwaarden uitgeven aan agrarische
ondernemers die natuurinclusief willen (gaan) boeren. Beleggers kunnen particulieren, fondsen en
institutionele beleggers zijn die met hun vermogen willen bijdragen aan natuur op landbouwbedrijven in een
duurzaam landbouwsysteem. Deze beleggers ontvangen een groene participatie die zijn waarde houdt
(landbouwgrond is een waardevaste belegging), maar in plaats van de jaarlijkse pacht, rente of dividend in
euro’s realiseren zij een maatschappelijk rendement.

 Terre de Liens: Een vergelijkbaar initiatief als het hiervoor genoemde grondfonds in Frankrijk. Een stichting
koopt grond aan, gefinancieerd vanuit donaties in de vorm van geld, boerderijen en land. Deze grond
wordt voor eeuwig/langdurend gebruik ter beschikking gesteld aan kleinschalige biologisch boeren.
 Streekrekening: Op een aantal plaatsen is door de Rabobank samen met gebiedspartijen een
streekrekening opgezet. Een bekend voorbeeld is Het Groene Woud. De basis voor een streekrekening
bestaat uit een spaarrekening voor zakelijke partijen die bereid zijn om minimaal € 25.000,-- in te leggen.
De maximale inleg is € 5 mln. De financiële middelen op de streekrekeningen blijven eigendom van de
rekeninghouders en zij krijgen een marktconforme rente. Rabobank schenkt een deel van de totaal
uitgekeerde jaarrente aan een streekfonds (ofwel gebiedsfonds zie verderop). Daarnaast wordt aan de
eigenaar ook gevraagd of hij een deel van zijn rente-inkomsten wil schenken aan het fonds. Het blijkt dat
nogal wat eigenaren (een deel) van de rentewinst schenken. Ook ontstaan er bijdragen van bedrijven
doordat zij via de RaboStreekrekening betrokkenheid hebben gekregen bij het gebied en het fonds.
(https://www.recreatieenruimte.nl/wp-content/uploads/Factsheet-gebiedsfondsen-en-beeldverhalen.pdf)
 Crowdfunding: Crowdfunding is een open verzoek via het internet en andere media aan een
ongedefinieerd netwerk van mensen voor een financiële bijdrage aan een initiatief, in ruil voor het
toekomstige product (voorverkoop) of een andere materiele dan wel een immateriële tegenprestatie
(definitie van Hol in Platform 31).
Er zijn lokale crowdfunding initiatieven die land kopen voor duurzame landbouw. De meeste van deze
initiatieven zijn gekoppeld aan een bepaalde boerderij of streek. Daardoor zijn er verschillende
constructies. Zo hebben klanten van CSA De Nieuwe Ronde in Wageningen land gekocht dat door de boer
in de loop van de jaren zal worden afbetaald. In andere constructies wordt land eigendom van de klanten
en betaalt de boer pacht. Melkveehouderij de Hooilanden in Bennekom pacht een deel van het land dat ze
gebruiken van De Hooilanden Landcoöperatie, die grond heeft geworven door certificaten van 25.000 euro
uit te geven. De Grote Voort in Lunteren heeft een soortgelijke constructie met de Remeker
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Landcoöperatie. Een klein aantal lokale land initiatieven begint toe te werken naar het idee van de
commons, zoals Land van ons (zie kader). (Grond van bestaan)

Land van ons
Land van ons is een coöperatie die grond aankoopt van het ingebrachte kapitaal van de deelnemers (burgers).
De gronden blijven cultuurgronden, waarbij ecologie en herstel van biodiversiteit de basis vormt. Daarnaast
wordt langetermijnonderzoek opgeet naar revitalisering van landbouwgronden, samen met
onderzoeksinstituten en deelnemers die daarvoor kennis en belangstelling hebben. (landvanons.nl)

Tenslotte: Er zijn ook een aantal gedachten en initiatieven voor Publiek-private financieringsvormen van
ketens. ‘Zo zou FrieslandCampina de melkprijs iets kunnen verhogen, de waterschappen kunnen

onder specifieke condities een korting op de waterschapheffing verlenen, de bank kan een
rentekorting geven… Als je op die manier allemaal een deel van de verantwoordelijkheid neemt voor
de toekomst van een gebied – waarbij de boeren een belangrijk vertrekpunt zijn – dan heb je het
uiteindelijk heel mooi georganiseerd. En is er een duurzaam verdienmodel dat niet afhankelijk is van
uiteindelijk toch eindige subsidies.’ De deal tussen Ahold en Royal Aware is ook een voorbeeld van
zo’n ketenoplossing (hoewel zonder publieke bijdrage).

4.3 Kansen voor een gebiedsgerichte benadering Verrijkende Landbouw
Bovenstaande initiatieven zijn vooral werkzaam op bedrijfsniveau of een samenwerking op kleine
schaal. Daarnaast zien wij de volgende aanknopingspunten op gebiedsniveau. Bovenstaande
financieringsvormen kunnen – samen met andere middelen zoals energieopbrengsten, groengarantie, CO2
compensatie, etc - onderdeel zijn van een gebiedsarrangement of gebiedsfonds.
Bovenstaande financieringsvormen kunnen onderdeel zijn van een gebiedsarrangement. Een
gebiedsarrangement is een samenwerkingsovereenkomst waar overheid, grote marktpartijen en de
mensen in het gebied afspraken maken over de toekomstige ontwikkeling van het gebied, rechten en
plichten van alle partijen, waardeninbreng en waardering, verdelen en risico’s, investeringen en
rendementen fair verdelen.
De praktijk van de stedelijke gebiedsontwikkeling laat zien dat binnen de bredere gebiedsontwikkeling (het
gebiedsarrangement) vaak wordt gekozen voor aparte business cases per onderwerp/thema (zoals
grondexploitatie, energie, infrastructuur, etc.) met eigen financiering. De verwachting is dat het makkelijker is
om de financiering op basis van dit principe rond te krijgen dan via een integrale gebiedsfinanciering op basis
van een brede business case. Immers de separate business cases zijn beperkter in omvang en hebben een
beperkter risicoprofiel dan de brede business case van een gebied. (Gebiedsontwikkeling Nieuwe Stijl). De
vraag is of dit ook voor het landelijk gebied kan werken, waarin het natuurlijke bodem- en watersysteem meer
centraal staat en een integrale afweging en beheer nodig heeft.
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Een optie is het opzetten van een (circulair)
gebiedsfonds (ook wel streekfonds). In een
gebiedsfonds6 bundelen verschillende type
investeerders (overheden, private partijen en
maatschappelijke partijen) hun middelen, om een
korte- en langetermijn financiering te faciliteren met
als primair gemeenschappelijk doel het integraal
ontwikkelen en beheren van een gebied (landschap,
leefbaarheid, cultuurhistorie, etc.). Het figuur toont op
welke wijze een gebiedsfonds kan worden gevoed.
Door een gebiedsfonds kunnen projecten worden
gefinancieerd, en/of kunnen langjarige contracten
worden aangegaan met bijvoorbeeld voeren voor het
instand houden van de bodem of het
(cultuur)landschap. In een circulair gebiedsfonds wordt
de waarde in het gebied behouden. De kracht van
gebiedsfondsen is dat energie en geld worden gebundeld.
Financiering streekfonds via privaat geld (gele hokjes),
publiek geld (blauwe hokjes) of zowel publiek als
privaat geld (paarse hokjes). (www.streekfonds.nl)

In de praktijk blijkt dat, om tot een fonds te komen in gebiedsontwikkeling, er vier uitgangspunten gelden:
1.
2.
3.
4.

commitment creëren om tot een fonds te komen met de bestaande en toekomstige partijen in het gebied;
de waarde proposities van alle partijen in beeld brengen en kunnen spreken van gedeelde belangen;
het programma voor de gebiedsontwikkeling is bekend
er moet een keuze worden gemaakt voor een type fonds

(Platform 31, Verkenning nieuwe financieringsvormen in gebiedsontwikkeling, 2015)
Aandachtspunt bij gebiedsfondsen is dat overheden, maatschappelijke partijen en private partijen drie
intrinsiek verschillende type stakeholders zijn met verschillende belangen. Publieke belangen moeten vaak
uitgebreider en vooraf onderhandeld worden door gebruik te maken van ruimtelijke ordeningsinstrumenten,
zoals het al dan niet verlenen van een bouwvergunning.
(https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/gebiedsfonds-geen-panacee-voor-nederlandsegebiedsontwikkeling/ )
In de Haalbaarheidstudie Gebiedsfonds Rivierenland is naar voren gekomen dat alvorens te komen tot een
gebiedsfonds meer inzicht gewenst is in het potentieel van het gebied. Een gebiedshuishoudboekje is een
nuttig instrument om het potentieel van het gebied in kaart te brengen. Hierbij worden de waarden en
stromen zichtbaar, wat nu al uitgegeven wordt aan duurzaamheid, energie-, voedsel- en agrotransitie.
Ook crowd-funding kan – al dan niet als onderdeel van een gebiedsfonds- worden ingezet voor de financiering
van duurzame landbouw en gebiedsontwikkeling. De toepassingen in gebiedsontwikkeling zijn nog schaars.
Voorwaarden bij het inzetten van crowdfunding voor projecten in gebiedsontwikkeling zijn:




Gemeentelijke rol duidelijk: faciliteren, actief, regisserend.
Laat de markt en derden toe met haar ideeën en wensen en zoek de verbinding.
Schaalgrootte: gebiedsontwikkelingsprojecten kennen vaak een grote schaal. De bedragen die daarbij
komen kijken lijken al snel te hoog om met crowdfunding bijeen te brengen. Focussen op kleine (deel)
projecten met een kleinere schaalgrootte binnen de gebiedsontwikkeling kan wel succesvol zijn. Het
tot stand brengen van een klein project kan ook als aanjager werken voor het hele gebied. Dit past
ook goed in de strategie van organische gebiedsontwikkeling.
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Betrokkenheid bij de gebiedsontwikkeling: crowdfunding werkt als er actieve betrokken in het gebied
zijn. Bij elk project waarin crowdfunding mogelijk een rol kan spelen moet worden nagedacht over
wie crowd is en hoe die kan worden aangesproken. Daarbij kan opschaling plaatsvinden.
Open proces van financiën.
Uiteindelijk is crowdfunding een verdeel- en heersmodel. Dat betekent dat degene die geld heeft, dan
kan bepalen hoe het project er uit gaat zien of hoe deze vorm krijgt.
Zijn er eerste middelen beschikbaar van de eerste initiatiefnemers, de donateurs, dan is het mogelijk
de beheerfase uit te besteden. Laat zien welke investeringen worden gefinancierd met welk geld.
Open proces van organisatie met betrekking tot de crowd: geef de crowd inzicht in de planning en
geef inzichten in de stedenbouw, planning etc. van de gebiedsontwikkeling.
Een duidelijk concept dat past binnen het grotere verhaal of doel van de gebiedsontwikkeling.

Ook vanuit juridisch oogpunt zijn er randvoorwaarden aan crowdfunding. (gebaseerd op Platform 31,
Verkenning nieuwe financieringsvormen in gebiedsontwikkeling, 2015)

4.4 Aanbevelingen
Er zijn vele aanbevelingen te bedenken die de benoemde ideeen verder zouden kunnen ontwikkelen voor
gebieden. Echter dit vraagt ook om andere systemen. De eerste notie is dat financiering makkelijker
beschikbaar zou moeten zijn voor initiatieven waar gebiedsbalansen in beeld zijn gebracht/maw: waar er in
ieder geval een eerste indruk is van volhoudbaarheid van het landgebruik en van de mate van
circulariteit/balansen op gebiedsniveau. Financiering die afwentelen impliciet of expliciet beloont brengt het
nooit naar Systeem B.
Een belangrijke stap is in ieder geval het aanpassen van het huidige grond en pachtbeleid en de praktijk. Voor
het pachten van landbouwgronden kunnen boeren zowel bij andere boeren, particuliere grondbezitters als bij
de overheid terecht. Afhankelijk van welke partij gronden verpacht, kunnen er aanvullende voorwaarden voor
de pachtgronden gelden of kan de hoogte van de pachtprijs variëren. De grootste verpachter van
landbouwgrond in Nederland is het Rijksvastgoedbedrijf (voormalig Dienst Domeinen). Zij beschikt over ruim
40.000 hectare agrarische grond en geeft haar gronden in pacht en erfpacht uit. Ook provincies, gemeenten en
waterschappen hebben veel grond in eigendom. De overheid zou het goede voorbeeld moeten geven door
land niet meer kortjarig te verpachten, niet meer per definitie aan de hoogste bieder te verpachten, maar
voorrang te geven en aanvullende voorwaarden te stellen voor een duurzaam beheer van de 6 bodem- en
waterfuncties (Grond van bestaan).
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