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Geachte leden,
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Ter uitvoering van art. 167, tweede lid, van de Provinciewet (inzake de
actieve informatieplicht) brengen wij u het volgende besluit van ons
college ter kennis:

Uw kenmerk

Op 1 7 april 201 8 hebben wij de uitgangspunten vastgesteld voor de
verpachting van de provinciale grond voor het pachtseizoen 201 8-201 9.
De uitgangspunten zijn vastgelegd in een aparte notitie, die u als
bijlage bij deze brief wordt toegestuurd.

Toelichting op het besluit:
De provincie verpacht jaarlijks agrarische grond, die in beheer wordt
uitgegeven aan agrarische ondernemers in afWachting van de
definitieve bestemming. Voor de verpachting van deze gronden
hanteren wij criteria waaraan gegadigden moeten voldoen. Daarnaast
worden gebruiksvoorwaarden gesteld teneinde de biodiversiteit te
vergroten en te streven naar duurzame landbouw.
Er is een aantal wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van het
voorgaande pachtseizoen, te weten:
•

•
•

NH0001

Het afstandscriterium bij de selectiecriteria is gewijzigd: in
plaats van alleen het KvK-adres te gebruiken voor de
afstandsberekening tot aan het te verpachten perceel, wordt nu
het totale areaal van eigendom, erfpacht en reguliere pacht
gebruikt.
Er wordt een duidelijke consequentie verbonden van uitsluiting
van pacht in het volgende seizoen bij het niet naleven van de
pachtvoorwaarden en de gebruiksvoorwaarden.
Aanpassing gebruiksvoorwaarden:
Aan de uitgestelde maaidatum wordt een begindatum
O
toegevoegd;
De gebruiksvoorwaarden voor percelen met een
O
weidevogeldoelstelling en percelen binnen NNN
begrenzing worden beter afgestemd op de
beleidsdoelstelling. De aanpassingen hebben betrekking
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op de uitgestelde maaidatum en het gebruik van
bestrijdingsmiddelen en mest.
De overige uitgangspunten en selectie- en gebruiksvoorwaarden van het
voorgaande pachtseizoen blijven ongewijzigd van kracht.
Verder is uit alle input gebleken dat we het pachtproces op een
positieve wijze hebben gewijzigd vorig jaar en dat gegadigden voor
onze grond in stijgende mate het proces met een voldoende
beoordelen. Er zijn nog wel verbeteringen mogelijk, zoals in onze
communicatie. Hier wordt dan ook aandacht aan besteed, zoals het
geven van achtergrondinformatie, verbetering teksten op de website en
mailing en.
Nu wij het besluit voor de uitgangspunten verpachtingen 201 8-2019
hebben vastgesteld, kan het pachtproces starten. De
inschrijvingsperiode wordt spoedig aangekondigd in diverse vakbladen,
regionale media en de provinciale website. Daarnaast ontvangen alle
inschrijvers voor het pachtseizoen 201 7-201 8 een mailing. Aansluitend
kan een kandidaat zich in de periode van 1juni tot en met 30juni 2018
via de website inschrijven om in aanmerking te komen voor pachtgrond.
Het pachtseizoen start op 1 november 201 8.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
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