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Geacht bestuur,
Zowel in uw vergadering van december 2021 als in uw vergadering van maart 2022 zijn vragen
gesteld over mogelijkheden van korting op pacht bij duurzaam grondgebruik.
In onze brief van 15 februari zijn wij met name ingegaan op de wijze waarop we thans in de pachtprijs
rekening houden met duurzame bedrijfsvoering. Naar aanleiding van de bespreking van deze brief in
uw vergadering van 22 maart jl. is gevraagd welke kansen wij zien om in meer gevallen korting op de
pachtprijs te verlenen in relatie tot duurzame bedrijfsvoering
Het huidige grondbeleid kent de mogelijkheid om korting te verlenen op de pachtprijs bij 'beperkingen'.
Op die grond verlenen we al korting bij verpachting van dijkpercelen en waterbergingen. Wij leggen
daar aan pachters immers beperkingen op ten aanzien van gebruik van gewasbeschermingsmiddelen
en mest.
Op dezelfde basis zou korting kunnen worden verleend bij 'duurzame bedrijfsvoering' van overige
pachtpercelen. Na afloop van pachtcontracten en bij het aangaan van nieuwe contracten zullen
pachters actief worden gevraagd om duurzame bedrijfsvoering toe te passen op stroken langs de
watergang.
Als pachters een strook van 4 meter langs de watergang niet bemesten en bespuiten (i.p.v. de
wettelijk voorgeschreven 0,5 m.), komt dat ten goede aan de waterkwaliteit. Het niet bemesten en
bespuiten kan worden aangemerkt als een beperking waarvoor korting kan worden toegekend op de
pachtprijs.
Als een pachter vrijwillig kiest voor duurzame bedrijfsvoering (niet bemesten/bespuiten), past het
binnen ons grondbeleid om daarvoor korting te geven. We zouden 'duurzame bedrijfsvoering' ook af
kunnen dwingen bij nieuwe pachtcontracten (in combinatie met een korting op de prijs). Dat vergt
echter aanpassing van het grondbeleid. Dat is nu niet opportuun.
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