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Hierbij ontvangt u ter kennisgeving het op 3 april 2018 door ons vastgestelde Handelingskader 

Pacht 2018 – 2021 als uitwerking van de onlangs vastgestelde Nota Opgavegericht Grondbeleid 

2018 – 2021. Dit Handelingskader geeft regels voor de pachtuitgifte van het provinciaal agrarisch 

eigendom. 

Op 31 januari 2018 hebben Provinciale Staten de Nota Opgavegericht Grondbeleid 2018 -2021 

vastgesteld. Deze nota is het uitgangspunt voor het Handelingskader 2018 -2021 en hiermee 

wordt de pachtuitgifte voor de pachtjaren 2019 tot en met 2022 geregeld. 

Het Handelingskader Pacht  2018 – 2021 is een actualisatie van het in 2016 vastgestelde 

Handelingskader Pacht en heeft betrekking op alle eigendommen van PZH, die agrarisch 

geëxploiteerd kunnen worden. 

Het Handelingskader Pacht  2018 - 2021 is een algemeen kader voor uitgifte in geliberaliseerde 

pacht aan agrarische ondernemers van agrarische grond op basis van inschrijving en toewijzing 

aan de hand van objectieve criteria. Dit sluit aan op de huidige werkwijze.

De pachtprijzen zullen jaarlijks in het najaar door middel van een pachtprijzenbesluit door GS 

worden vastgesteld op basis van de algemene ontwikkeling van de landelijk vastgestelde 

pachtprijzen.

Daarnaast biedt het handelingskader  ruimte voor gebiedsgerichte oplossingen op maat. De 

daadwerkelijke invulling is afhankelijk van het gebiedsproces.

Binnen het Natuur Netwerk Nederland (NNN) worden de geliberaliseerde pachtovereenkomsten 

met natuurvoorwaarden uitgegeven en het agrarisch gebruik beperkt, om alvast een begin te 

maken met het beheer van de gronden als natuurgebied.

De (natuur)voorwaarden kunnen niet alleen binnen het NNN maar ook, conform het huidige 

Handelingskader,  voor  weidevogelgebieden buiten de NNN worden ingezet. Het 
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Handelingskader Pacht 2018 - 2021 biedt o.a. ook ruimte voor voorwaarden voor gronden met 

botanische of entomologische waarde of voor gronden in gebieden waar bodemdaling aan de 

orde is. Daarmee kan dit Handelingskader bijdragen aan de provinciale opgaven en doelen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

wnd. secretaris, voorzitter,

ir. J.C. van Ginkel MCM drs. J. Smit
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