
Notulen eerste Algemene Ledenvergadering (ALV) van 11 juli 2019, gehouden in Natuur & Milieu Centrum te 
Weert  

Aanwezig: er is van deze ALV een formele registratie gemaakt van de aanwezigen, in verband met diverse 
stemmingsrondes. De aanwezigheidslijst wordt gearchiveerd. Behalve vertegenwoordigers van 73 
certificaathouders, is ook Geert van der Veer van herenboeren NL aanwezig. 

 
Komende activiteiten: 
Zondag 8 september: activiteit op locatie Grotesteeg 1 voor leden en nieuwe leden. 

Agenda:  

1. Opening  
2. Vaststellen presentie 
3. Stand van zaken 

a) Introductie nieuwe locatie 
b) Conceptbegroting en impact PAS 

4. Vaststellen statuten en huishoudelijk reglement 
a) De statuten (concept) 
b) Het huishoudelijk reglement (concept)   

5. Kiezen en vaststellen van het bestuur 
6. Concept van inning inleggeld en wekelijkse bijdrage 
7. Instemming locatie 
8. Planning, wat gaat er allemaal gebeuren? 
9. Rondvraag 
10. Sluiting 

================================================================================== 

1. Opening 
Voorzitter Ron Geurts heet alle aanwezigen welkom en spreekt zijn voldoening uit over de grote opkomst. 
Ron stelt de agenda voor en die wordt goedgekeurd. 

 
2. Vaststellen presentie 

Vanwege het belang van deze ALV is er door Caesarine Mertens bij binnenkomst een registratie gedaan van 
de aanwezige leden en is elk geregistreerd certificaathouder voorzien van één groen en één rood kaartje in 
verband met de geplande stemmingen over een aantal onderwerpen.  

 
3. Stand van zaken betreffende de locatie 

Sander Pleunis en Ron Geurts lichten de zoektocht toe nadat de voorgaande locatie Stillenoord last-minute 
was afgevallen. De zoektocht is gebaseerd op een lijst van criteria die we op voorhand hebben opgesteld. 
Met gepaste trots willen we het resultaat vanavond presenteren. Na een intensieve periode van actief 
zoeken en partijen die ons hebben benaderd is er een droomlocatie gevonden. In de afgelopen week 
hebben de onderhandelen met eigenaren, investeerders en Herenboeren Nederland tot een concreet 
resultaat geleid. Het betreft locatie Grotesteeg 1, een ruim 100 jaar oude boerderij, een gemengd bedrijf, 
van de familie Kneepkens. De boerderij is al geruime tijd niet meer als zodanig in gebruik, de grond is 
jaarlijks verpacht en wordt samen met andere percelen rondom gebruikt voor het verbouwen van mais. 
Naast boerderij en bijgebouwen, heeft deze locatie 4 percelen grond, in totaal zo’n 12 ha. Deze 
landbouwgrond is al honderden jaren in gebruik en van hoge kwaliteit.  
Geert van der Veer van Herenboeren Nederland licht de rol toe die zijn organisatie heeft gespeeld bij de 
financiering en de realisatie van deze Herenboerderij locatie en de rol die Herenboeren Nederland speelt in 
de omschakeling van de grootschalige landbouw en veeteelt in Nederland.  
 
De financiële constructie is als volgt: een (niet nader genoemde) investeerder stelt de benodigde financiële 
middelen ter beschikking zodat Stichting Grondbeheer [zie bdgrondbeheer.nl] de boerderij met gronden 
kan aankopen en beheren. Herenboeren Land van Weert zal het geheel pachten van Stichting Grondbeheer 
met langdurige, vaste pachtkosten (binnen de grenzen die de pachtkamer toelaat). Daarmee is voor zowel 
de initiële investeerder als voor Herenboeren een stabiele situatie gecreëerd zonder directe 



afhankelijkheid. De overeengekomen voorwaarden zijn aanzienlijk gunstiger dan financiering vanuit 
reguliere bronnen zoals een bank. Herenboeren Land van Weert krijgt het vruchtgebruik van zowel de 
gronden als alle bijgebouwen. 
 
Zoals bekend, draait in Boxtel al enige tijd een Herenboerderij volgens hetzelfde concept zoals wij dat ook 
gaan doen. Boxtel heeft echter alleen grond, geen boerderij. Per 1 mei 2019 is in Loenen de tweede 
Herenboerderij in Nederland opgestart. Weert is de derde locatie in Nederland, maar wel de eerste met het 
ultieme concept van een echte stadsboerderij, inclusief gronden en gebouwen. Later dit jaar en in 2020 
volgen nog meer locaties in Nederland. 

 
 Conceptbegroting en impact PAS 

Penningmeester Peter Bongers stelt voor om in het najaar van 2019 de inleg van 1.000 of 2.000 
Euro per half/heel certificaat te innen. Bij voorkeur d.m.v. een factuur op basis van het certificaatnummer 
en naam dat bij ons in het systeem staat. Op 8 september zal er een open dag worden georganiseerd, 
waarbij nieuwe leden een certificaat kunnen verkrijgen. Direct daarna zal de inleg worden geïnd, zodat we 
de investeringen feitelijk kunnen gaan doen. 

 
Raymond Pahlplatz licht de impact toe van de PAS (Programma Aanpak Stikstof) op onze boerderij. In 
verband met een recente uitspraak van de Raad van State mag in Natura 2000 gebieden de PAS niet zomaar 
toegepast worden om toestemming te krijgen bij uitbreidingsplannen. Deze uitspraak heeft enorme invloed 
op allerlei grote en kleinere (infrastructurele) projecten in Nederland, zo ook voor ons. In de praktijk en op 
korte termijn betekent dit dat Herenboerderij Land van Weert vooralsnog minder dieren (varkens en 
kippen) mag houden dan in onze oorspronkelijke plannen voorzien is. Op termijn verwachten we echter van 
de overheid een oplossing omdat de minister van harte initiatieven zoals het Herenboeren concept steunt. 
Overigens kunnen wij de impact beperken door bijvoorbeeld af te zien van legkippen en onze eieren extern 
te betrekken. Ook kunnen we de mix varkens/kippen aanpassen.  

 
4. Vaststellen statuten en huishoudelijk reglement 

De leden hebben tevoren kennis kunnen nemen van de concept Statuten en Huishoudelijk reglement.  
 Ine van Woensel brengt allereerst de instemming met de eerder vastgestelde statuten in stemming. Er 

wordt met algemene stemmen ingestemd met de statuten. 
 Vervolgens wordt het concept Huishoudelijk reglement ter vaststelling voorgelegd. De volgende 

opmerkingen ter sprake; 
a) Er is nog geen kascommissie benoemd. Voorstel om dit de volgende ALV te doen. 
b) Artikel 6: in geval van overschot, bepaalt de boer wat ermee gebeurt, maar er is een opgelegde 

volgorde van opties genoemd. Is dit echt zo bedoeld? Voorgesteld wordt om de volgorde niet 
bindend te verklaren. 

c) Verkoop aan derden (een van de opties van voorgaande punt). Hier is men niet over eens. 
Voorgesteld wordt om verkoop aan derden als optie te schrappen en te vervangen door het 
aanleveren aan de voedselbank. 

 Het huishoudelijk reglement zal worden aangepast aan bovenstaande opmerkingen en bij de volgende ALV 
in stemming worden gebracht. 

 
5. Kiezen en vaststellen van het bestuur 
 De voorzitter moet door de ALV formeel worden benoemd. Ron heeft gedurende de aanloopfase naar de 

coöperatie het voorzitterschap op zich genomen en is bereid om dat te blijven doen totdat onze 
Herenboerderij een feit is. Ine van Woensel brengt daarom in stemming om Ron officieel te benoemen tot 
voorzitter. Dat voorstel wordt unaniem aangenomen. Vervolgens stelt Ron de huidige bestuursleden kort 
voor. Alle bestuursleden zijn bereid aan te blijven en een rooster van aftreden wordt gepresenteerd. Dat 
voorstel wordt in stemming gebracht en aangenomen. Gevraagd wordt om de bestuursleden en hun rol te 
vermelden in dit verslag. 

 Rooster van aftreden: 
 

2020 Caesarine Mertens Peter Bongers  
2021 Jan Poodt Raymond Pahlplatz Ine van Woensel 
2022 Ron Geurts Sander Pleunis Tiny v.d. Wittenboer 

  
 Rol van de bestuursleden: 



 
Ron Geurts Voorzitter 
Peter Bongers Penningmeester 
Tiny van den Wittenboer Secretaris 
Sander Pleunis Communicatie 
Jan Poodt Bestuurslid 
Caesarine Mertens Bestuurslid 
Ine van Woensel Bestuurslid 
Raymond Pahlplatz Bestuurslid 

 
6. Concept van inning inleggeld en wekelijkse bijdrage 

Peter Bongers presenteert het plan hoe en wanneer de wekelijkse bijdrage te innen. Het idee is om dat via 
een maandelijkse incasso, vanaf het voorjaar 2020, te doen, wanneer de eerste opbrengsten van het land 
komen. Maar uiteindelijk is dat een gezamenlijk besluit. De hoogte van de wekelijkse bijdrage, dat is het 
bedrag per mond (persoon) per week, is sterk afhankelijk van het aantal ‘monden’ dat wij als coöperatie 
zullen gaan hebben. Op dit moment hebben wij zo’n 125 certificaathouders die ongeveer 318 monden 
vertegenwoordigen. De wekelijkse bijdrage komt dan neer op ongeveer 14,50 Euro per mond voor een 
pakket inclusief vlees. Een vegetarisch pakket is zo’n 2,50 goedkoper. Wij zouden graag groeien naar 
ongeveer 450-500 monden, zodat de pakketprijs lager kan zijn terwijl de boer het werk toch nog aankan. 
 

7. Instemming locatie 
 Tiny van den Wittenboer brengt het plan om op de voorgestelde locatie de Herenboerderij Land van Weert 

op te starten in stemming. Vóór stemmen betekent dat de locatie aangekocht gaat worden door de 
investeerder, dat Herenboeren Land van Weert een langdurig pachtcontract gaat tekenen en dat we in het 
najaar kunnen gaan beginnen. Tégen stemmen betekent dat we in 2019 niet kunnen beginnen en dat er 
een alternatieve locatie/plan moet worden onderzocht. 

 Elk certificaat heeft recht op één stem. Het plan wordt unaniem aangenomen! Dat betekent dat onze 
Herenboerderij in Weert er gaat komen. 

 
8. Planning 

Op 18 juli is er een informatie- en overlegavond gepland met de omwonenden. Een van onze criteria is dat 
we welkom zijn in de buurt. Wij zullen er alles aan doen om een goede relatie met de buurt op te bouwen. 
Op zondag 8 september zullen we een open dag organiseren op locatie voor leden en aspirant-leden. We 
willen dan ook de incasso-machtigingen voor de inleg gaan regelen. 
Natuurlijk willen we graag gebruik maken van alle kennis, energie, ideeën en enthousiasme van jullie 
allemaal. We zullen daarom jullie hulp vragen voor uiteenlopende klussen en taken, zodat we er een 
herenboerderij van maken van en voor ons allemaal. We komen later nog hierop terug. Bedenk ook dat we 
nog graag willen groeien in het aantal leden; zeker nu het plan concreet is, een goede reden om in uw 
kennissenkring onze Herenboerderij nog eens onder de aandacht te brengen. 
 

9. Rondvraag 
Er zijn vele vragen vanuit de zaal, mogelijk heb ik ze niet allemaal verzameld. Mochten er nog meer vragen 
zijn; ze kunnen via e-mail altijd gesteld worden: 
Vraag: is er al een boer? 
Antwoord: nog niet. We zijn ernaar op zoek, samen met Herenboeren Nederland. We hebben de boer nodig 
vanaf maart/april 2020. Ook als we (nog) geen boer hebben gevonden, gaat Herenboeren Nederland ons 
helpen met een tijdelijke oplossing. Er is op dit moment een groep studenten in opleiding op de HAS, die 
zich weer gaan richten op het gemengd bedrijf. 
Vraag: gaat het woonhuis van de boerderij gebruikt worden? 
Antwoord: dat zou kunnen, maar niet noodzakelijkerwijs. Om de boerderij geschikt te maken voor moderne 
bewoning en te laten voldoen aan de eisen van deze tijd, is een serieuze investering nodig. De afweging is 
nog niet gemaakt. We zouden de boerderij ook voor andere doeleinden kunnen gebruiken en geschikt 
maken. Dit zal in de toekomst een gezamenlijk besluit zijn, samen met de nieuwe eigenaar/beheerder. 
Vraag: de boerderij heeft nu 12ha; is er uitbreiding voorzien of mogelijk? 
Antwoord: uitbreiding behoort zeker tot de mogelijkheden, maar is vooral afhankelijk van wat wij als 
coöperatie met de boerderij willen. Willen wij bijvoorbeeld runderen? Het is de verwachting dat in de 
omgeving, te zijner tijd, boeren zullen stoppen. Ook is direct aangrenzende grond pachtgrond. Die is 
verpacht aan een ander, maar dat kan op termijn veranderen. Natuurlijk heeft ook de PAS grote impact 
vooralsnog. 



Vraag: krijgen de leden inzicht in waar de investering aan besteed wordt? 
Antwoord: dat is zeker de bedoeling. Na de vakantieperiode gaan we met Herenboerderij Nederland 
werken aan de inrichtings-schets en de daaruit voortvloeiende investeringen. Tot nu toe werken we met 
een concept-blauwdruk. De investeringsbegroting voor onze boerderij wordt gedeeld en besproken in het 
ledenoverleg. 
Vraag: de inleg en dus het investeringsbudget hangt sterk af van het aantal certificaten. Hoe te managen? 
Antwoord: inderdaad zijn de mogelijke investeringen afhankelijk van het aantal leden bij aanvang. Maar er 
zijn genoeg posten in de investering die we kunnen beperken en beïnvloeden. We kunnen sommige 
investeringen uitstellen of besluiten niet te doen. In de blauwdruk kunnen we simuleren wat de 
mogelijkheden zijn. Het huidig aantal certificaten laat toe dat we kunnen beginnen. 
Vraag: wat doet de rente tijdens de looptijd van ons pachtcontract? Lopen we risico daardoor? 
Antwoord: door de opzet met financiering door Stichting grondbeheer hebben we feitelijk een stevige basis 
voor een vaste pachtprijs voor 20 jaar. Vanwege de regelgeving in de pachtwet is de formele looptijd van 
het pachtcontract misschien lager, bijvoorbeeld 12 jaar, maar de onderliggende financiële constructie 
verandert niet de komende 20 jaar. We zijn dus in goede handen bij Stichting Grondfonds en niet bij een 
commerciële partij. 
Vraag: wat is de impact van het buurtoverleg? Kan het plan daarop nog stuklopen? 
Antwoord: nee, het plan kan door de buurt niet worden geblokkeerd. Wel willen we in goed overleg met de 
omwonenden oprecht rekening houden met hun wensen en zorgen voor zover dat mogelijk is. 
Vraag: in verband met de zandgrond van het perceel; is er een waterbron voor irrigatie? 
Antwoord: ja, er is een bron waartoe we toegang hebben. We gaan een irrigatiesysteem aanleggen, dat zit 
in de investeringsbegroting. 
Vraag: heeft de PAS grote invloed op ons plan? 
Antwoord: ja, in feite wel, zeker op korte termijn. De invloed is echter niet onoverkomelijk en we rekenen 
daarnaast op termijn ook op een oplossing vanuit de overheid omdat er velerlei onbedoelde consequenties 
zijn van de uitspraak van de Raad van State, die oplossingen vereisen. Het is zeker geen overheidsbeleid en 
intentie om initiatieven zoals die van ons te blokkeren. 
Vraag: is er al een naam? 
Antwoord: eigenlijk niet, vooralsnog denken we aan Alt Weert, maar het is zeker een goed idee om 
daarover nog eens te brainstormen of een speciale actie op te zetten. Wordt vervolgd. 
Opmerking: het zittende bestuur wordt bedankt voor de vasthoudendheid en doorzettingsvermogen om te 
blijven zoeken naar een geschikte locatie voor onze Herenboerderij 
Antwoord: we voelen ons zeer vereerd met dit compliment! 
 

10. Sluiting  
 Ron bedankt eenieder voor de steun en instemming met het plan. 
 Iedereen een bijzonder fijne vakantie toegewenst. 
 We gaan beginnen met onze boerderij! 
 
 
Namens het bestuur, Tiny van den Wittenboer, secretaris 










