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Aanleiding 

 

In het groenbeleidsplan is een actiepunt opgenomen om in overleg met onze pachters te bekijken 

hoe we de biodiversiteit kunnen bevorderen op dijkgraslanden en andere eigendommen die we 

verpacht hebben aan derden.  

  

Op 9 februari 2022 is in de vergadering van de VV de motie ‘vreemd aan de orde van de dag’ aan de 

orde geweest, ingediend door de fracties Water Natuurlijk en de Christen Unie. In de motie wordt 

gepleit voor het in lijn te brengen van het pachtbeleid met de belangen en doelstellingen van het 

waterschap en het groenbeleid en het opzetten van een stimuleringsregeling voor het op vrijwillige 

basis aanpassen van lopende pachtcontracten. Het college gaf in de vergadering aan het actiepunt 

uit het Groenbeleidsplan voortvarend op te pakken waarop Water Natuurlijk en Christen Unie de 

motie aangehouden hebben. In de Midtermreview is dit actiepunt ook opgenomen. 

 

Afgelopen half jaar is gekeken naar de pachtcontracten van WSHD en er is gesproken met een 

aantal van onze pachters. Ook is geïnformeerd bij andere overheden en terreinbeheerders hoe zij 

met pachtcontracten omgaan. In deze bestuurlijke informatiebrief worden de conclusies van dit 

vooronderzoek weergegeven. Tevens wordt aangegeven welke nadere invulling van het 

beleidsvoornemen het college voor ogen heeft. 

  

Conclusies tot nu toe 

 

Pachtsituatie Hollandse Delta 

Hollandse Delta heeft overwegend ‘reguliere pacht’ die niet eenzijdig opzegbaar is door het 

waterschap. Vaak worden historisch lage pachtvergoedingen betaald in de orde van €10,- tot €15,-

per ha. Nieuwe pachtcontracten worden uitgegeven als ‘geliberaliseerde pacht’ met een duur van 6 

jaar of korter. Deze worden openbaar aanbesteed en de pachtprijs is marktconform. De pachtprijzen 

kunnen oplopen tot €250,-/ha. 

 

Voorwaarden in pachtcontracten 

In 2005 zijn 4 waterschappen en een zuiveringsschap gefuseerd. Vanuit deze fusie zijn alle reguliere 

pachtovereenkomsten overgenomen. Binnen deze overeenkomsten zijn verschillende voorwaarden 

afgesproken ten aanzien van het gebruik van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. In een 

deel van de pachtcontracten zijn voorwaarden opgenomen die ook bijdragen aan het bevorderen van 

de biodiversiteit. In de meeste pachtcontracten is het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen 

verboden, alleen pleksgewijze behandeling wordt toegestaan. In een deel van de pachtcontracten is 

opgenomen dat bemesting verboden is. 

 

Kunnen voorwaarden in pachtcontracten aangepast worden? 

Bij de geliberaliseerde pachtcontracten kunnen de voorwaarden door het waterschap eenvoudig 

aangepast worden wanneer het pachtcontract afloopt. Bij reguliere pacht kan dat alleen met 

instemming van de pachter. Uit navraag is gebleken dat pachters geen belangstelling hebben voor 

het aanpassen van pachtcontracten. Dit is ook te verwachten, immers een ‘eeuwigdurend’ en 



goedkoop pachtcontract wordt ingewisseld voor een kortdurend pachtcontract met een 

marktconforme prijs. Pachters hechten veel waarde aan dit pachtrecht. 

In theorie kan de pacht eenzijdig opgezegd worden maar de ervaring leert dat dit slepende en 

langdurige juridische aangelegenheden zijn. Om dergelijke juridische procedures te kunnen winnen 

moet de verpachter zwaarwegende argumenten aanvoeren. 

 

Ervaringen van andere overheden en terreinbeheerders 

Navraag bij andere overheden en terreinbeheerders leert dat het aanpassen van reguliere 

pachtcontracten veelal niet mogelijk is omdat dat niet in het belang van de meeste pachters is.  

Vermeldenswaardig is dat verzekeringsmaatschappij ASR pachters een korting op de pachtprijs geeft 

voor duurzame productie en klimaatbestendig boeren. 

 

Natuurwaarden op verpachte dijken 

WSHD draagt bij aan het Deltaplan Rijke dijken van Stichting EIS, kenniscentrum insecten. 

Onderdeel van dit plan is onderzoek naar de biodiversiteit van dijken in ons beheersgebied. Dit jaar 

heeft Stichting EIS meerdere verpachte dijken onderzocht. Uit het onderzoek is gebleken dat er ook 

in de huidige situatie al een aantal waardevolle dijken aanwezig is met diverse zeldzame 

plantensoorten, bijen en hommels. Het zijn dijken die door de betreffende pachters relatief extensief 

gebruikt worden waarbij niet of weinig bemest wordt en gewasbeschermingsmiddelen alleen 

pleksgewijs toegepast worden. 

 

Waar zet het college op in? 

 

Uit het vooronderzoek is gebleken dat er vooral mogelijkheden zijn als het gaat om geliberaliseerde 

pachtcontracten. Bij reguliere pachtcontracten kan stimulering van pachters plaatsvinden door 

bijvoorbeeld het geven van subsidie of korting op de pachtprijs. Het college zet in op de 

onderstaande acties. 

 

Het ‘vergroenen’ van geliberaliseerde pachtcontracten 

Het college legt de focus op geliberaliseerde pachtcontracten omdat hier de meeste mogelijkheden 

zijn om duurzaamheidsaspecten in de voorwaarden op te nemen op het moment dat het 

pachtcontract afloopt. De mogelijkheden en consequenties worden op dit moment nader uitgewerkt. 

De uitkomsten zullen in januari worden teruggekoppeld aan de VV. 

 

Reguliere pacht: in overleg treden met pachters 

Uit de gesprekken met pachters is gebleken dat een aantal van hen bereid is om op vrijwillige basis 

de biodiversiteit te vergroten. Met kleine aanpassingen is vaak al veel winst te behalen. Te denken 

valt aan aanpassing van de begrazingsintensiteit of aanpassing van maaidata.  

 

Reguliere pacht: onderzoek naar korting of een beloning voor behaalde natuurresultaten  

Een andere wijze om pachters te stimuleren is om subsidie te verstrekken. Binnen het agrarisch 

natuurbeheer, zoals de Provincie dat kent, gaat het daarbij om het compenseren van 

inkomensverlies als gevolg van het doen of achterwege laten van bepaalde handelingen zoals het 

achterwege laten van bemesting of gewasbeschermingsmiddelen. Het college kiest daar niet voor. 

Reden is dat veel pachters al lage, niet marktconforme pachtbedragen betalen en er in de meeste 

pachtcontracten al voorwaarden zijn opgenomen die daarop betrekking hebben. 

Wel kan gedacht worden aan het belonen van pachters die bepaalde natuurdoelen realiseren. Het 

college treedt in overleg met de Provincie om te bezien of zij hierin bij willen dragen. Ook kan 

overwogen worden om pachters een korting op de pachtprijs te geven. Dit wordt de komende tijd 

verder uitgewerkt. 

 

 

 

Eventuele vragen naar aanleiding van deze informatiebrief kunt u e-mailen naar vvhollandsedelta@wshd.nl 
Vragen en antwoorden worden opgenomen in het Overzicht schriftelijke vragen/antwoorden.  
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