
Aanmeldings- & selectieprocedure grondaankoop 
 
In dit formulier geven we een toelichting op het aanmeldingsformulier voor de ‘samen voor 
grond’ grondaankoop. We beschrijven waaraan Aardpeer belang hecht en waarop 
aanmeldingen getoetst zullen worden.  
 
Aanmelden 
Tot 1 maart 2021 kunnen belangstellenden zich aanmelden. Aangezien we verwachten dat 
er meer aanmeldingen zullen komen, dan de middelen die uit de obligatielening ‘samen 
voor grond I’ beschikbaar komen, zullen we een selectie moeten maken.  
 
Selectie 
Na de eerste ronde vragen we de overgebleven belangstellenden  om een uitgebreid 
bedrijfsplan in te dienen. Dit plan zullen we in een persoonlijk gesprek bespreken waarna 
besluitvorming plaatsvindt om tot grondaankoop en duurzame gronduitgifte over te gaan. 
 
I Toelichting op het aanmeldingsformulier 
 

1. Het onderschrijven van de drie basis principes van Aardpeer:  
 

a. natuur gedreven 
b. sociaal verbonden en  
c. economisch gedragen 

 
2. In de aanmelding wordt ten minste duidelijk: 

 
Het type bedrijf:  
(melk)veehouderij, akkerbouw, gemengd bedrijf, voedselbos, Herenboeren 
boerderij, agroforestry, CSA initiatief etc. 

 
Het “instapniveau”: 
bijvoorbeeld een keurmerk of certificaat (EKO, Demeter, Milieukeur, 
streekproduct etc.).  

 
Duurzaamheid: 
Indien er geen certificaat is (of meer toelichting nodig is), een omschrijving 
van de huidige duurzaamheid van de bedrijfsvoering van het initiatief. 

 
Ambities: 
Die de initiatiefnemer(s) nastreeft met zijn of haar bedrijf op het gebied van: 
 

• Natuurgedreven 



Denk aan: bevorderen van biodiversiteit, een gezonde bodem, herstel 
van landschap, integratie van natuur, klimaatadaptatie (o.a. omgang 
met water), sluiten van kringlopen. Let op: indien de aan te kopen 
grond wordt toegevoegd aan een bestaand bedrijf beschrijf dan de 
ambities van het gehele bedrijf. 

 
• Economisch gedragen 

Denk aan: lokale afzet of eigen producten, beschrijving van het 
continuiteitsmodel/bedrijfsmodel, globale indruk van de huidige 
verdiencapaciteit, globale inschatting van de toekomstige 
verdiencapaciteit, omgang met energie (duurzaam vs fossiel). 

 
• Sociaal verbonden 

Denk aan: betrekken van en/of samenwerken met burger of 
omgeving, abonnementsvormen, sociale activiteiten rondom voedsel 
of grondthema’s. 

 
3. Ligging & percelen 

 
De ligging van het initiatief en/of de via Aardpeer aan te kopen percelen grond op 
een kaart, met kadastrale oppervlakte, indicatie / inschatting van de koopprijs, 
wel/geen bedrijfsgebouwen. 

- Verklaring dat niet alleen het beoogde perceel wordt ingezet voor de transitie, maar 
dat het gehele bedrijf wordt meegenomen. 

 
 
II Toelichting op het selectieproces 

 
1. Rangschikking 

Er wordt op basis van de aanmeldingen een rangschikking gemaakt. De 
rangschikking wordt uitgevoerd op basis van beoordeling door de 
selectiecommissie, bestaande uit de leden van de kerngroep Aardpeer. Zij 
beoordelen de ingediende plannen door onafhankelijk van elkaar punten toe te 
kennen.  

 
2. Puntentoekenning 

Na de individuele puntentoekenning en rangschikking leggen de leden van de 
kerngroep hun bevindingen naast elkaar en komen tot een gezamenlijke selectie. 
Daarbij wordt behalve duurzaamheid en ambities op de 3 gebieden ook 
meegewogen dat er een evenwichtige verdeling over de typen bedrijven moet 
zijn en er een regionale spreiding is. 



 
3. Kennismaking 

Nadat eind maart bekend is hoeveel geld beschikbaar is uit de opbrengst van de 
obligatielening ‘Samen voor grond I’, worden geselecteerde initiatieven 
uitgenodigd om een uitgebreid bedrijfsplan in te dienen en een persoonlijke 
kennismaking.  

 


