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ALV FPG 28 nov 2020 – Openingswoord Roel Robbertsen 
 
 
Welkom 
 
Dames en heren, 
Heel hartelijk welkom op deze eerste digitale ledenvergadering van onze federatie. Graag hadden we 
als bestuur, u natuurlijk weer ontvangen op een mooie locatie om elkaar te kunnen spreken.  
Een belangrijk onderdeel van het zijn van een vereniging. 
 
Corona 
Jammer genoeg kan dat nu niet en dat maakt 2020 toch wel tot een vreemd jaar. 
Het coronaspook heeft flink huisgehouden en het virus had en heeft een enorme impact op onze 

fysieke en geestelijke gezondheid. En het zorgt er ook voor dat de economie piept en kraakt en geeft 

de nodige zorgen bij menig lid van onze federatie. 

Ik hoop dan ook dat u deze moeilijke tijd goed doorstaat en 2021 ons betere tijden zal brengen en we 

elkaar weer kunnen treffen onder beter omstandigheden.  

Pacht en VRH 

Ondertussen gaat het werk gewoon door. Belangrijke ontwikkelingen zien we in de afgelopen weken 

op het pachtdossier. Minister Schouten wil op de valreep van dit Kabinet toch nog een fundamentele 

aanpassing van het pachtstelsel voorstellen via een Kamerbrief.                                                                   

Als FPG zitten we volop aan tafel met het ministerie om onze verpachtersbelangen terug te zien in 

het nieuwe beleid.  

Een nieuw toekomstgericht pachtstelsel vergt dat verpachter en pachter onderling afspraken kunnen 

maken over duurzaam grondgebruik, pachtprijs en -duur en fiscaal wordt gestimuleerd in plaats van 

ontmoedigd.  

We zien tot nu toe dat het ministerie onze wensen serieus neemt en verwachten goede elementen in 

de Kamerbrief van de minister terug te zien. Deze brief wordt nog voor de kerst verwacht, maar 

gezien eerdere vertraging kan dit langer duren.                                                                                           

Ook komen de verkiezingen eraan en dat betekent dat de daadwerkelijke wetswijziging pas onder 

een nieuw Kabinet vorm kan krijgen.  

NSW 

2020, stond ook in het teken van de afronding van de evaluatie van de Natuurschoonwet.                      

In oktober is als laatste beleidsdocument in een set van drie, na publicatie van het 

Rangschikkingsbesluit en de Wijzigingswet NSW, het Openstellingsbesluit gepubliceerd.  

Ik ben trots op het resultaat en de rol van de FPG. We hebben het initiatief op dit onderwerp 
duidelijk naar ons toe getrokken en een traject van bijna zeven jaar tot een succesvol einde gebracht. 
Een resultaat dat er mag zijn en niet mogelijk was geweest zonder de deskundige inbreng van en 
door leden van de FPG. Dank aan eenieder die hieraan heeft meegewerkt. We zijn nu volop bezig 
met het plannen van ledenbijeenkomsten om uitleg te geven over de nieuwe NSW.  
We hopen u dan ook daar weer te zien. 
 
Ruimtedruk 
Een ander actueel punt is de toenemende druk op het buitengebied en daarmee ook op onze 
gronden. Met de stikstofcrisis, duurzame energieambities, klimaatverandering en woningnood zien 
we een stijging aan grondclaims.                                                                                                                            



 2 

Het biedt natuurlijk ook kansen zoals we ook zien in het Programma Natuur of via het 
Deltaprogramma, waarover we straks inhoudelijk komen te spreken.                                      
Desalniettemin beangstigt het enorme scala aan overlappende overlegtafels, gebiedsprocessen en 
sturende overheden soms ook.  
Gelijkberechtiging, respect voor eigendom en een eerlijke beloning voor beheer zijn speerpunten die 
constant ingebracht worden om de nodige realiteitszin bij deze ontwikkelingen te behouden.  
 
Oproep aan FPG-leden 
 
Ja ook gelijkberechtiging, want het is zeker nog steeds geen usance dat particuliere eigenaren gelijk 
behandeld worden en procedures juist worden toegepast en moeten we als FPG en PV’s voortdurend 
met name overheden daarop aanspreken.  
Maar ook ten aanzien van het verleden is er nog steeds geen duidelijkheid.  
Het Europese Hof van Justitie heeft onlangs weliswaar de bezwaren van Natuurmonumenten, de 12-
landschappen en het Rijk in hun bezwaren in het ongelijk gesteld en moet de Europese Commissie 
een nieuwe procedure starten, hetgeen de positie van de Vereniging van Gelijkberechtiging 
aanzienlijk heeft versterkt,…  maar de strijd is nog steeds niet gestreden en zal moeten worden 
vervolgd. Een belangrijke casus die verdient te worden ondersteund.  
Bij deze doe ik een oproep aan u de VGG hierin financieel te ondersteunen. 
 
Vernatting en verdroging” 
 
Dames en heren, 2020 is, ik zei het al, een vreemd jaar. 
Ook als we kijken naar het weer, het klimaat. 
Nooit eerder begon een zomer zo droog als dit jaar. De erfenis van een uitzonderlijk en tamelijk 
warme lente, waarin vrijwel geen spatje regen viel. En daarna? Toen kwamen opeens de buien en je 
zou denken dat daarmede het probleem wel weer was opgelost, maar dat was alleen maar aan het 
oppervlak. 
Onderliggend is de Nederlandse bodem momenteel droger dan in de 5-procent droogste zomers. 
Anders gezegd deze situatie zou een keer per eeuw moeten voorkomen. Maar de praktijk leert dat 
het alweer het derde jaar op rij is dat de landbouw en natuur te kampen hebben met ernstige 
droogte, hittestress en zware kortstondige buien. 
 
De vraag is dan of dit toeval is? En hoe schadelijk is droogte eigenlijk? En wat kun je eraan doen? 
 
Vragen die we zullen moeten beantwoorden.                                                                                             
Vandaar dat deze ALV in het teken staat van “vernatting en verdroging”.                                                           
En ook is het komende nummer van de Landeigenaar geheel aan dit thema gewijd.                                  
En ook daarna zal het denken niet stopgezet kunnen worden.                                                                             
Na het huishoudelijk deel zullen Deltacommissaris Peter Glas, bosecoloog Bart Nyssen en 
akkerbouwer Titus van de Torren u meenemen in dat denken en handelen. 
 
Daarmee is het werk van u, de PVs en FPG relevanter dan ooit. We treden op als belangenbehartiger, 
als kennisdeler, als vereniging en als uitvoerder van projecten om zo de positie van onze leden te 
versterken.  
Dat doen we graag en we zetten ons ook in 2021 weer volop daarvoor in.                                            
Samen met u als leden. 
We hopen in het nieuwe jaar weer op uw steun! 
 
 
 


