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Geacht bestuur,
In uw vergadering van 30 november jl. is, naar aanleiding van een vraag van dhr. Brandsma,
toegezegd dat schriftelijk wordt teruggekomen op de vraag of het waterschap korting op pachtprijzen
zou kunnen verlenen bij duurzame bedrijfsvoering. Hieronder gaan wij in op deze vraag.
Bij het uitgeven van onze (het waterschap) percelen wordt er gestreefd naar een duurzaam gebruik.
Daarbij wordt rekening gehouden met de eigenschappen van het perceel en de voorwaarden die door
het waterschap aan het gebruik worden gesteld, conform ons grondbeleid.
De percelen die wij uitgeven in pacht worden jaarlijks uitgegeven op basis van de tarieven van het
pachtnormenbesluit van Rijksdienst Voor Ondernemingen (RVO) overeenkomstig ons grondbeleid. In
het pachtnormenbesluit wordt geen directe relatie gelegd tussen de pachtprijs en
duurzaamheidseisen.
Op landbouwpercelen zijn geen bovenwettelijke beperkingen wat betreft duurzaamheidseisen van
toepassing. Landbouwkundige percelen worden in pacht uitgegeven eerst voor 1 jaar. Na afloop van
dit jaar wordt opnieuw bekeken of het kan worden uitgegeven of dat het waterschap deze percelen wil
inzetten t.b.v. toekomstige projecten, ruilingen, etc.. Duurzame bedrijfsvoering heeft pas effect bij
langere perioden van gebruik.
Bij verpachting van keringen, waterbergingen en onderhoudspaden ligt dit anders. De Keur van
WDODelta geeft aan dat aangewezen keringen niet bespoten en bemest mogen worden en bij
keringen en waterbergingen geven we korting op de pachtprijs.
Daarnaast worden onderhoudspaden in bruikleen uitgegeven. Hier wordt geen bedrag voor in
rekening gebracht. In de bruikleenovereenkomsten wordt bemesten en bespuiten niet toegestaan.
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