Beste heer Goijaarts,
Gisterenavond tijdens onze bestuursvergadering van ZLTO-afdeling de Meierij is het verpachten van
gronden door de gemeente aan agrariërs uitgebreid besproken. Er is ambtelijk overleg geweest hoe
om te gaan met deze gronden. Voor ons als bestuur is helder dat vrijkomende gronden worden
verpacht onder de actieve agrariërs. Er zijn tijdens dat ambtelijk overleg geen specifieke percelen
besproken. En er is beslist niet gesproken over het stopzetten van bestaande afspraken.
Er zijn echter twee agrariërs, Ben Beks en Martien Verbakel, beide woonachtig op het Lijnt in
Keldonk, die tegen problemen aanlopen. Deze agrariërs zijn allebei op een laat tijdstip benaderd en
verrast om de gronden die zij al lang naar tevredenheid pachten te moeten laten liggen. Beide
agrariërs geven aan dat de gronden die zij pachten beschikbaar moesten blijven als er onverhoopt
grond voor de gemeente moet worden geruild voor wegen industrie enz. Deze afspraak wordt door
beide ondernemers onderschreven. Tot op heden waren Ben Beks en Martien Verbakel de enige
pachters voor deze percelen.
Beide agrariërs hebben voorbereidingen getroffen voor dit teeltseizoen en hebben dus geïnvesteerd
in de gronden die zij pachten van de gemeente Meierijstad om volgend jaar er aardappelen en uien
te telen. Op het moment dat zij deze voorbereidingen troffen was er totaal nog geen sprake van dat
deze gronden volgend jaar niet meer beschikbaar waren voor hen.
Wij als bestuur van de ZLTO-afdeling de Meierij vragen dan ook niet meer als het volgende: hanteer
hier de menselijke maat en laat deze percelen zeker komend jaar toe aan deze twee agrariërs. En
voor de langere termijn: ga eerst het gesprek aan met deze agrariërs voordat er veranderingen gaan
plaats vinden. Vele jaren grond pachten voelt voor agrariërs toch iets anders als het stopzetten van
een abonnement.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur ZLTO afdeling de Meierij,
Mevr. Tjen van den Berg
Secretaris

