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Verzenddatum

Betreft: Optimalisatie pachtbeleid provincie Noord-Holland

2 8 MEI 2020
Kenmerk

Geachte leden,
Ter uitvoering van art. 1 67, tweede lid, van de Provinciewet (inzake de
actieve informatieplicht) brengen wij u het volgende besluit van ons
college ter kennis:

1377780/1429040

Uw kenmerk

Op 26 mei 2020 hebben wij het beleidsmatig kader vastgesteld voor de
verpachting van onze provinciale grond.
Het beleid en een uitgebreide toelichting hierop zijn vastgelegd in twee
aparte notities, die u als bijlage bij deze brief wordt toegestuurd.
Toelichting op het besluit:

De provincie Noord-Holland heeft circa 1.800 ha agrarische grond in
eigendom, die tijdelijk aan agrarische ondernemers in pacht wordt
uitgegeven in afwachting van de definitieve bestemming. Tot dit jaar
werden de uitgangspunten voor de verpachting van onze grond jaarlijks
door ons vastgesteld. Dit is veranderd, wij hebben nu vaststaand beleid.
De pachtpercelen worden dit jaar aangeboden via het portaal
www.pachtqrond.nu. zodat pachters meer keuze en invloed hebben op
wat zij willen pachten. De prijsstelling verandert ook: inschrijvers zullen
een bieding op de pachtprijs uit moeten brengen. Daarnaast blijven de
afstand tussen het bedrijf van de inschrijver en het pachtperceel én het
bezit van certificaten belangrijke factoren voor de toewijzing.
Verder houden wij vanaf nu een maximale gebruiks- en contractduur
aan van 4 jaar (voor akkerbouwgrond met een bouwplan 1:4) en 6 jaar
(overige grond).
Wij hebben ook besloten om het gebruik van het
gewasbeschermingsmiddel glyfosaat te verbieden op al onze grond.
Wij hebben hiertoe zekerheidshalve besloten, omdat er te veel
onduidelijkheid is over de mogelijke schadelijke invloed op ons
leefmilieu.
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Ongewijzigd is dat wij gebruiksvoorwaarden blijven hanteren in het
kader van natuur, duurzame landbouw en water. Deze voorwaarden zijn
er op gericht om de biodiversiteit op onze percelen te verbeteren.
De verbeteringen in het pachtbeleid zijn gericht op een efficiëntere,
klantgerichte en meer marktconforme werkwijze. Deze nieuwe
werkwijze brengt extra kosten met zich mee, maar deze worden gedekt
binnen de huidige portefeuille.
De nieuwe werkwijze en de inschrijvingsmogelijkheden gaan per direct
in en worden aangekondigd in diverse vakbladen, regionale media en
de provinciale website. Daarnaast ontvangen alle inschrijvers van het
pachtseizoen 2020 en huidige pachters een mailing. Vanaf juli start de
aanbieding van de pachtgrond. Het pachtseizoen start vanaf 1
november 2020.
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