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1. Inleiding
De provincie Fryslân biedt hierbij landbouwgrond in geliberaliseerde pacht aan. Deze
brochure bevat belangrijke informatie over de aangeboden pachtgrond. Wij verzoeken u
vriendelijk deze brochure aandachtig door te lezen alvorens u zich inschrijft op het object op
www.pachtgrond.frl
Deze brochure bevat een omschrijving van het pachtobject gevolgd door kaarten van het
pachtobject. Daarna treft u de inschrijfvoorwaarden. Hierin wordt de procedure van uitgifte
toegelicht en staat omschreven aan welke voorwaarden u dient te voldoen om op het object
te kunnen inschrijven. Tot slot treft u de geliberaliseerde pachtovereenkomst met nadere
voorwaarden.
Om in aanmerking te komen voor de in deze brochure aangeboden grond dient u zich op het
pachtobject in te schrijven op de website www.pachtgrond.frl. Doormiddel van uw inschrijving
gaat u akkoord met de in deze brochure vermelde inschrijfvoorwaarden, geliberaliseerde
pachtovereenkomst en aanvullende voorwaarden.
Derhalve heeft een potentiële inschrijver een eigen onderzoeksplicht en kan de inschrijver
geen rechten ontlenen aan deze brochure.
De uitgifte van de gronden zal gaan plaatsvinden op basis van een door de provincie
Friesland van tevoren vastgestelde pachtprijs per ha.
De toewijzing vindt plaats op basis van de hoogte van de duurzaamheidsscore waarbij
degene met de hoogste score als eerste wordt beoordeeld op de gestelde
inschrijvingsvoorwaarden. Per type certificaat welke geüpload is, gecontroleerd en goed
bevonden is door verpachter, krijgt de inschrijver punten. De totaalsom van deze punten voor
een object levert de duurzaamheidsscore op voor de inschrijving op een object.
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2. Omschrijving pachtobject
Algemeen:
In pacht aangeboden landbouwgrond betreffende grasland, totaal groot 3,6306 ha. Het
perceel is gelegen nabij Bisschoplaan, Katlijk.
Kadastrale informatie:
Burgerlijke
gemeente
Heerenveen

Perceel

Oppervlakte

MDM02O 514
Totaal groot:

Straat

BISSCHOPLAAN
3,6306
ha
3,6306

Plaats
KATLIJK

Grondsoort:
Het betreft zandgrond. (bron: Alterra)
Type gebruik:
Grasland.
Gebruik 2019: teelt van gras (bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).
Pachtperiode:
De grond wordt in geliberaliseerde pacht aangeboden voor een periode van 1 jaar, ingaande
op 1 januari 2020 en eindigende 31 december 2020. De inschrijfvoorwaarden en
geliberaliseerde pachtovereenkomst zijn aan de brochure toegevoegd.
De pachtprijs bedraagt € 720,00 per hectare, per jaar.
Bijzonderheden:
Nadere voorwaarden zijn van toepassing wegens duurzaamheidsmaatregelen.
De percelen vallen onder de voorwaarden: Buiten Nationaal Natuurnetwerk
Voorwaarden Buiten Nationaal Natuurnetwerk:





Voor alle graslandpercelen geldt een bemestingsvrije strook langs de sloten van 5 meter,
gemeten vanaf de insteek van de sloot. Bij percelen smaller dan 50 meter geldt een
bemestingsvrije strook van 3 meter. De 2 meter van de strook die het dichtst bij de sloot
ligt mag niet voor 15 juni worden gemaaid.
Chemische bestrijdingsmiddelen mogen alleen worden ingezet voor pleksgewijze bestrijding
van probleemonkruiden.
Bestaand grasland mag niet worden gescheurd (alleen na vooraf verleende schriftelijke
toestemming verpachter kan hiervan worden afgeweken).
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Afstandscriterium:
Er geldt een afstandscriterium van 5 kilometer (zie ook inschrijfvoorwaarden “Artikel 1, lid 4”).
Aanvaarding:
Het pachtobject wordt opgeleverd in de huidige staat.
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3. Kaarten pachtobject
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4. Inschrijfvoorwaarden
Artikel 1 Inschrijving
1. Een inschrijver dient een account aan te maken op pachtgrond.nu. Na het inloggen op het
account, middels een gebruikersnaam en wachtwoord, kan de inschrijver via de knop
inschrijven bij het betreffende object zich inschrijven. De inschrijver komt vervolgens op het
digitaal inschrijfformulier waar de inschrijver zich kan inschrijven voor het betreffende object.
2. Het inschrijvingsformulier van de inschrijver komt in een digitale database te staan die
alleen inzichtelijk is voor medewerkers die handelen namens pachtgrond.nu.
3. De inschrijver dient een bedrijfsmatige landbouwer te zijn, een relatienummer te bezitten
bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), ingeschreven te staan bij de kamer
van koophandel met een SBI-code die begint met 01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 01.5 als
hoofdactiviteit en in bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs.
4. Een inschrijver dient met zijn bedrijf binnen een straal van 5 kilometer van het pachtobject
gevestigd te zijn.
5. De pachtprijs wordt vooraf door de verpachter vastgesteld.
6. Op het digitale inschrijvingsformulier dient de inschrijver de certificaten die hij bezit en
geldig zijn op de eerste dag na het sluiten van de inschrijving aan te vinken, de certificaten te
uploaden en zijn inschrijving te verzenden. Van de inschrijving ontvangt de inschrijver per email een bevestiging.
7. Per type certificaat die geüpload is en gecontroleerd en goedbevonden is door verpachter
krijgt de inschrijver punten. De totaalsom van deze punten voor een object levert een
duurzaamheidsscore op voor de inschrijving op een object.
8. De toewijzing vindt plaats op basis van de hoogte van de duurzaamheidsscore waarbij
degene met de hoogste score als eerste wordt beoordeeld.

Artikel 2 De inschrijving
1. Elke inschrijving dient onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud te zijn.
Een inschrijving in strijd hiermee is ongeldig.
2. De inschrijving is voor het gehele pachtobject voor de betreffende pachtperiode. De
inschrijving is exclusief waterschapslasten en de kosten voor de beoordeling van de
pachtovereenkomst door de Grondkamer.
3. Een uitgebrachte inschrijving kan na verzending tot de sluitingsdatum van de inschrijving
van het object op pachtgrond.nu worden aangepast.
4. Indien meer personen gezamenlijk de inschrijving doen, dan zijn zij hoofdelijk
aansprakelijk voor de op hen krachtens de verpachting bij inschrijving rustende
verplichtingen en voor de daaruit eventueel voortvloeiende pachtverhouding.
5. De inschrijver verklaart dat hij, voordat hij een inschrijving doet, kennis heeft genomen
van de bepalingen in deze brochure en dat de inhoud van deze brochure en de gevolgen van
het doen van zijn inschrijving hem voldoende voor ogen staan. Elke inschrijver blijft aan zijn
inschrijving, ook al is dit niet de winnende, gebonden totdat:
a. de verpachter gunt aan een ander; of
b. vaststaat dat niet wordt gegund; of
c. de termijn waarbinnen de verpachter tot gunning kan overgaan is verstreken zonder dat is
gegund; of
d. de verpachting bij inschrijving wordt afgelast.
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Artikel 3 Gunning, beraad, niet gunning en afgelasting
1. Nadat de inschrijvingen bekend zijn, dient de verpachter te verklaren of hij gunt en aan
wie, of hij gebruik maakt van het recht van beraad of niet gunt.
2. De verpachter heeft het recht niet te gunnen of zich omtrent het al of niet gunnen te
beraden. De termijn van beraad eindigt 42 dagen na de sluitingsdatum van het betreffende
object of zoveel eerder als de verpachter mocht hebben gegund.
3. De verpachting bij inschrijving kan, zolang niet is gegund, steeds en zonder opgave van
redenen door verpachter worden afgelast.
4. Indien na sluiting van de inschrijving van een object blijkt dat er meerdere inschrijvers zijn
met de hoogste duurzaamheidsscore, dan wordt gegund aan de inschrijver die hemelsbreed
het dichtst bij het object gevestigd is. De afstand wordt berekend vanaf het bouwblok tot de
dichtstbijzijnde grens van het pachtobject.
5. Per pachtjaar geldt er een gunningslimiet van 1 pachtobject per bedrijf. Heeft een bedrijf
bij 2 of meer objecten de hoogste duurzaamheidsscore, dan wordt gegund op basis van de
volgorde van de aangeboden objecten. Sortering vindt plaats van groot naar klein op basis
van de oppervlakte van een object. Na het bereiken van de limiet van 1 object wordt gegund
aan de inschrijver die de op één na hoogste duurzaamheidsscore heeft enz.
6. Een gunning wordt door de verpachter of door Saltus Beheer B.V. namens de verpachter
aan alle inschrijvers op een pachtobject bekend gemaakt doormiddel van een e-mailbericht
met de vermelding van de hoogste duurzaamheidsscore en de inschrijver die het object
gegund is. Alle andere duurzaamheidsscores worden niet bekend gemaakt.
7. Er komt door gunning een geliberaliseerde pachtovereenkomst tot stand. De gegunde
partij is verplicht het pachtobject in gebruik te nemen onder de in deze brochure gestelde
voorwaarden en is verplicht het vooraf vastgestelde bedrag te betalen.
8. De provincie Fryslân hanteert een lijst met partijen die om uiteenlopende redenen
uitgesloten zijn van deelname aan deze inschrijving. De aard van deze lijst ligt o.a. in het niet
nakomen van betalingsverplichtingen, onjuist gebruik van objecten van de provincie e.d. De
partijen die op deze lijst staan hebben daar persoonlijk bericht van ontvangen.
Artikel 4 Geliberaliseerde pachtovereenkomst
1. De inschrijver verklaart door het verzenden van de inschrijving volledig bekend en akkoord
te zijn met de inhoud van de te sluiten geliberaliseerde pachtovereenkomst.
2. Ondertekening van de pachtovereenkomst zal plaatsvinden uiterlijk 14 dagen na
definitieve gunning.
3. De pachter kan pas over het pachtobject beschikken op het moment dat de verpachter de
pachtovereenkomst getekend retour ontvangen heeft.
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5. Type certificaten
Waarderingstabel duurzaamheidsscore
Certificaat / deelnamebewijs

Punten

Biologisch-dynamisch Demeter

80

SKAL (biologisch dierlijk of plantaardig)

60

in omschakeling naar SKAL (dierlijk of plantaardig)

40

deelname Boerengilde

35

leverancier Arla

30

On the way to PlanetProof

30

deelname A-ware / Albert Heijn programma

30

Deelname Duurzame Zuivelketen - duurzaamheidsprogramma’s van
DOC, Royal A-ware, Ausnutria, Hochwald, FrieslandCampina, CONO,
Henri Willig, Vreugdenhil, CZ Rouveen, Delta Milk, Bel Leerdam
Perceel liggend in huiskavel inschrijver

20
30

Natuurboer certificaat (opleiding Natuurbeheer en ondernemerschap)
20
deelname Agrarisch Collectief / Agrarische Natuurvereniging

15

MDV (maatlat duurzame veehouderij)

10

Weidemelk

10

Zeldzame landbouwrassen

10
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Verklaring certificaten:
Certificaat / deelnamebewijs
Biologisch-dynamisch Demeter
SKAL (biologisch dierlijk, biologisch plantaardig )
SKAL (biologisch dierlijk, biologisch plantaardig ) in omschakeling
deelname Boerengilde → groep boeren die boeren met oog voor
weidevogels en met eigen zuivelmerk
leverancier Arla → biologische melkverwerker
On the way to PlanetProof
deelname A-ware / Albert Heijn programma

Deelname Duurzame Zuivelketen - duurzaamheidsprogramma’s
van DOC, Royal A-ware, Ausnutria, Hochwald,
FrieslandCampina, CONO, Henri Willig, Vreugdenhil, CZ
Rouveen, Delta Milk, Bel Leerdam
Perceel liggend in huiskavel inschrijver
Natuurboer certificaat (opleiding Natuurbeheer en
ondernemerschap)
deelname Agrarisch Collectief / Agrarische Natuurvereniging
MDV (maatlat duurzame veehouderij)
Weidemelk
Zeldzame landbouwrassen
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Verklaring/aantonen
Aantonen via Demeter certificaat
Aantonen via SKAL certificaat
Aantonen via SKAL certificaat in
omschakeling
Aantonen via bewijs toetreding
Boerengilde
Aantonen via bewijs leverancier
te zijn van Arla
Aantonen via certificaat
Aantonen via deelnamebewijs
aan duurzaamheidsprogramma
A-ware / Albert Heijn
Aantonen via bewijs deelname
aan programma Duurzame
Zuivelketen
Via gecombineerde opgave 2019
Aantonen via certificaat
Aantonen met lidmaatschapsbewijs
Aantonen via certificaat
Aantonen via afrekening
melkfabriek
Aantonen via dierregistratie (I &
R) bij het RVO

10

6. Pachtovereenkomst
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Geliberaliseerde pachtovereenkomst
(in de zin van artikel 7:397 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek)

Ondergetekenden:
1.

de publiekrechtelijke rechtspersoon provincie Fryslân, gevestigd aan de Tweebaksmarkt
52 te 8911 KZ Leeuwarden, in deze vertegenwoordigd door de heer Marcel André
Hoekstra, teamleider Vastgoed, geboren op 1 maart 1965 te Leeuwarden, zich
legitimerende met een Nederlandse identiteitskaart nummer IRFJ23172, uitgegeven door
de gemeente Leeuwarden op 1 juli 2015, daartoe gemandateerd en gemachtigd in het
Bevoegdhedenstatuut provincie Fryslân 2018, de daarbij behorende lijsten en de
Vervangingsregeling
hierna te noemen: ‘verpachter’ – KvK nummer 001178978

en
2.

naam, gevestigd ……….., ……….. te ……………..,
hierna te noemen: ‘pachter’ – relatienummer RVO

verpachter en pachter hierna tezamen te noemen: ‘partijen’
Nemen in aanmerking dat:
- het verpachte deel uitmaakt van een object in het algemeen belang en in die zin niet (meer)
bestemd is voor het agrarisch areaal;
- de mogelijkheid moet worden opengehouden dat het verpachte weer kan worden aangewend
voor een object in het algemeen belang;
- verpachter daarom de onderhavige percelen niet kan uitgeven voor de reguliere periode van 6
jaar;
- het verpachte tot die tijd in het kader van onderhoud agrarisch kan worden gebruikt.
komen overeen hetgeen als volgt:
A. Geliberaliseerde pachtovereenkomst, perceelsbeschrijving
Verpachter verklaart bij deze te verpachten aan pachter de percelen los land zoals
hieronder nader omschreven in de tabel en schetsmatig met een arcering aangegeven op de
aangehechte situatietekening:

-1Paraaf voor akkoord:
pachter:
provincie:

behorende bij besluit

Gemeente

Sectie

Nummer

Grootte circa
ha a ca

Als

Pachtprijs
per ha.

Totaal groot ………… ha.
In deze pachtovereenkomst te noemen: ‘het verpachte’
B. Pachtprijs
De pachtprijs van het verpachte bedraagt € 720,00 per hectare per jaar, hetgeen een pachtprijs
oplevert van € ……………...
C. Pachtperiode
De pachtperiode loopt van 1 januari 2020 t/m 31 december 2020.
De pacht wordt gesloten onder de volgende bedingen:
Artikel 1 Wettelijke bepalingen, goedkeuring Grondkamer
1. De wettelijke bepalingen van titel 7.5 van het Burgerlijk Wetboek zijn van kracht, tenzij daarvan
is afgeweken bij deze pachtovereenkomst.
2. Op deze geliberaliseerde pacht zijn de artikelen 313 lid 2, 319 lid 1 onder a, c en d, 325, 327,
328, 332, 333, 363 tot en met 374, 378 tot en met 384, 399a en 399c lid 1 van Boek 7 van het
Burgerlijk Wetboek niet van toepassing.
3. Op deze pachtovereenkomst zijn derhalve niet van toepassing het Pachtnormenbesluit alsmede
regelingen met betrekking tot de prijstoetsing door de Grondkamer, de automatische verhoging
van de pachtprijs, het continuatierecht, het wettelijk voorkeursrecht en de winstdelingsregeling.
4. Deze pachtovereenkomst moet binnen twee maanden na de ingangsdatum ter goedkeuring
worden voorgelegd aan de Grondkamer. Verpachter zal hiervoor zorg dragen.
Artikel 2 Betalingsverplichting
1. De betalingsverplichting van de pachter bestaat uit:
a. de pachtprijs
b. de waterschapslasten
c. de kosten voor beoordeling door de grondkamer
Totaal

€ ……
€
..…
€ 129,00
€ ….,…

-2Paraaf voor akkoord:
pachter:
provincie:

behorende bij besluit

2. Gelet op het bepaalde in artikel 22 Pachtprijzenbesluit 2007 is verpachter gerechtigd, indien
pachter ingevolge artikel 116, onderdeel b, van de Waterschapswet, geen pachtersomslag is
verschuldigd, de pachtprijs met maximaal 50% van de waterschapslasten zoals die in het
betrokken jaar zijn vastgesteld, te vermeerderen. Partijen komen overeen dat pachter op grond
van vorenstaande voor het jaar 2020 een bedrag van € 40,- per hectare verschuldigd is, zijnde
een bedrag van € …... De overige zakelijke lasten zijn voor rekening van verpachter.
3. Jaarlijks stuurt verpachter aan pachter een factuur met daarin het door pachter over te maken
totaalbedrag gespecificeerd. Pachter zal het verschuldigde totaalbedrag voldoen op de door
verpachter aangegeven wijze.
4. Bij niet tijdige betaling zal pachter 5% van het verschuldigde totaalbedrag vanaf de vervaldag
verschuldigd zijn, zonder dat hij daardoor een recht op uitstel van betaling verkrijgt. Blijft de
pachter in gebreke dan zal invordering via de gerechtsdeurwaarder plaatsvinden, waarbij de
daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de pachter zijn.
5. Pachter is niet bevoegd hetgeen hij uit hoofde van de pachtovereenkomst is verschuldigd, te
verrekenen met vorderingen die hij uit andere hoofde op verpachter heeft.
Artikel 3 Aanvaarding
1. Partijen verklaren, dat zij geheel bekend zijn met het verpachte en daarvan geen nadere
beschrijving of aanwijzing te verlangen.
2. Eventueel verschil tussen de werkelijke en de onder A opgegeven grootte van het verpachte zal
nimmer aanleiding geven tot wijziging van de pachtprijs of tot nietigverklaring van de
overeenkomst.
3. Het verpachte wordt feitelijk ter beschikking gesteld aan pachter, die dat aanvaardt, zulks in
afwijking van het bepaalde in artikel 7:337 lid 2 BW, in zoverre in de onderhoudsstaat waarin het
verkeert, zodat hij geen vordering heeft op verpachter wegens niet goede staat van onderhoud bij
de levering. Pachter aanvaardt het verpachte derhalve met alle daaraan verbonden bekende en
verborgen gebreken, behoudens het recht van pachter op schadevergoeding als pachter bewijst
dat verpachter de verborgen gebreken niettemin kende of behoorde te kennen.
4. Het verpachte wordt tevens ter beschikking gesteld met alle aanspraken uit hoofde van
erfdienstbaarheden als heersend erf en met alle kwalitatieve rechten, alsmede met alle eventuele
beperkingen uit hoofde van erfdienstbaarheden als dienend erf en met alle kwalitatieve
verplichtingen en overige lasten en beperkingen. Pachter verklaart alle op het verpachte
gevestigde rechten te kennen.
Artikel 4 Bestemming en gebruik
1. Uit hoofde van deze pachtovereenkomst is het verpachte uitsluitend bestemd om te worden
gebruikt voor het weiden van vee en voor gras- en/of hooiwinning en al hetgeen daartoe benodigd
is. Indien het verpachte bestaat uit grasland, is het pachter niet toegestaan om maïs te planten.
2. Pachter is verplicht het verpachte als een goed pachter te gebruiken en overeenkomstig de
hiervoor omschreven bestemming. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
verpachter is pachter niet bevoegd het verpachte te gebruiken voor een andere bestemming dan
hiervoor omschreven.

-3Paraaf voor akkoord:
pachter:
provincie:

behorende bij besluit

3. Het is pachter niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verpachter de
inrichting of gedaante van het verpachte geheel of gedeeltelijk te wijzigen. Deze toestemming is
niet vereist als het gaat om veranderingen en toevoegingen die bij het einde van de pacht zonder
noemenswaardige kosten kunnen worden ongedaan gemaakt en verwijderd èn voor zover die
veranderingen en toevoegingen bij normaal agrarisch gebruik overeenkomstig de bestemming van
het verpachte gebruikelijk zijn.
4. Het is pachter niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van verpachter opstallen van
welke aard dan ook, daaronder begrepen brandstoftanks, tanks voor opslag van chemicaliën,
borden voor reclame- en/of andere doeleinden, op of in het verpachte te plaatsen. Bij verlening
van deze toestemming geldt dat onderhoud, reparaties, het weer opruimen van deze werken en
de verhoging van grond- en andere lasten die daarvan het gevolg is voor rekening van pachter
komen, onverminderd het recht van verpachter om nadere voorwaarden te stellen.
5. Indien verpachter geen schriftelijke toestemming als bedoeld in leden 3 en 4 verleend, heeft
pachter het recht machtiging te vragen bij de Grondkamer aangaande de door pachter
voorgestane wijzigingen als bedoeld in leden 3 en 4.
6. Pachter zal het verpachte als een kundig agrariër gebruiken en de grond in goede staat
houden. Pachter dient te zorgen voor een goede bewerking, afwatering en bemesting (met de
toegestane middelen en hoeveelheden) van het verpachte en het verpachte zuiver te houden van
schadelijke gewassen en onkruid.
7. Indien pachter gebreken aan het verpachte ontdekt of derden hem in zijn genot storen of enig
recht op het verpachte beweren, moet hij daarvan onverwijld aan verpachter kennis geven, bij
gebreke waarvan hij verplicht is aan verpachter de door de nalatigheid ontstane schade te
vergoeden.
8. Wanneer in, op of aan het verpachte schade is ontstaan of dreigt te ontstaan, dient pachter
verpachter daarvan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen. Indien er schade dreigt of ontstane
schade zich dreigt uit te breiden, is pachter verplicht om onverwijld passende maatregelen te
nemen ter voorkoming of beperking van (verdere) schade in of aan het verpachte. Tevens dient
pachter verpachter daarvan schriftelijk of in geval van onmiddellijk gevaar mondeling (met
schriftelijke bevestiging achteraf) in kennis te stellen.
9. Pachter dient bij het gebruik rekening te houden met de aanwezigheid van leidingen en/of
kabels in het perceel waarvoor al of niet een zakelijk recht is gevestigd. De eventueel door pachter
toegebrachte schade aan de leidingen en/of kabels is voor rekening en risico van pachter. Pachter
verplicht zich medewerking te verlenen aan het leggen van kabels, leidingen en/of andere werken
in het algemeen belang, zulks tegen een gewasschadevergoeding. Structuurschade als gevolg
van deze werken komt voor rekening van verpachter.
10. Pachter is verplicht bestaande uit- en overwegen op het verpachte te gebruiken en deze hetzij
ten behoeve van andere eigendommen van verpachter, hetzij dat verpachter deze aan derden
heeft verleend, zonder vergoeding te gedogen. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van verpachter zal pachter uit- en overwegen niet aan derden mogen toestaan of zodanig gebruik
van het verpachte mogen gedogen.

-4Paraaf voor akkoord:
pachter:
provincie:

behorende bij besluit

11. Pachter is niet bevoegd het verpachte geheel of gedeeltelijk aan een ander in gebruik af te
staan dan wel gebruik door een ander te dulden, in welke vorm en onder welke benaming dan
ook, tenzij verpachter vooraf schriftelijke toestemming daarvoor heeft verleend. Vervreemding van
productierechten die met het verpachte zijn verbonden is pachter niet toegestaan, tenzij in de
pachtovereenkomst anders is overeengekomen.
12. Verpachter en diegenen die daartoe in zijn opdracht handelen, zijn steeds bevoegd het
verpachte te betreden om na te gaan of pachter aan zijn verplichtingen voldoet. Pachter is
verplicht voor zover binnen de grenzen van redelijkheid en billijkheid van hem gevergd kan
worden, aan een dergelijke inspectie/bezichtiging medewerking te verlenen.
Artikel 5 Onderhoud en beheer
1. De onderhoudsverplichting van pachter geldt onder meer – doch niet uitsluitend – voor
eventuele afrasteringen, hekken, heiningen, grensscheidingen, wegen, paden, dammen, putten,
greppels, sloten, duikers en dergelijke.
2. Pachter moet zorgen dat eventuele sloten en watergangen op een doelmatige wijze worden
schoongehouden, inhoudende het verwijderen van begroeiing uit de watergang, het op
oorspronkelijk profiel houden van de watergang (ondiepte verwijderen, ingezakte taluds
herstellen), het verwijderen en afvoeren van materialen (afval en overhangende takken) uit het
doorstroomprofiel en het schoonmaken van het doorstroomprofiel van de duiker (materiaal in,
voor of achter de duiker weghalen).. Het is verboden om zuiveringsslib op het verpachte te
brengen c.q. dit aan derden toe te staan, behoudens schriftelijke toestemming van verpachter.
3. Houtopstanden zijn eigendom van verpachter. De pachter is gehouden om met betrekking tot
houtopstanden, behorende tot het verpachte alle noodzakelijke onderhoudshandelingen te
verrichten, gericht op instandhouding van de betreffende houtopstanden. Vorenstaande geldt met
dien verstande dat de pachter voor het rooien of kappen van de houtopstanden de schriftelijke
toestemming nodig heeft van verpachter, onverminderd het vereiste van de daarvoor benodigde
vergunningen.
4. Pachter zal het gras tenminste 2 keer per jaar maaien. Indien het gras of hooi met een vaartuig
wordt vervoerd, zal het laden zo veel mogelijk moeten geschieden in de aanwezige opvaarten; bij
afwezigheid van deze opvaarten tegenover zet- of draaihekken en in ieder geval op zodanige
wijze dat beschadiging aan het rietgewas wordt voorkomen. Op gelijke wijze moet worden
gehandeld bij het aanvoeren en verwerken van mest.
5. Pachter is aansprakelijk voor alle herstelkosten die voortvloeien uit het verzuim van reparaties,
onderhoud en het treffen van voorlopige maatregelen waartoe hij verplicht is of die voortvloeien uit
beschadiging ten gevolge van onoordeelkundig gebruik.
6. Boeten en kosten betreffende het verpachte, welke aan verpachter door publiekrechtelijke
lichamen worden opgelegd c.q. in rekening worden gebracht, komen, indien deze het gevolg zijn
van nalatigheid van pachter, voor rekening van pachter.
7. Verpachter kan aanwijzingen geven aan pachter omtrent onderhoudszaken die ten laste van
pachter komen. Indien pachter een dergelijke aanwijzing ontvangt, dient hij deze onverwijld uit te
voeren.
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8. Pachter is niet gerechtigd van verpachter een vergoeding van kosten van het onderhoud of
herstel van het verpachte te vorderen, welke kosten ingevolge het vorenstaande voor rekening
van pachter komen, tenzij pachter deze kosten namens verpachter heeft gemaakt op
uitdrukkelijk schriftelijk verzoek van verpachter.
Artikel 6 Gebruik van het verpachte door of vanwege verpachter
1. Onverminderd het overige in deze overeenkomst bepaalde zal pachter toestaan dat op het
verpachte door of vanwege verpachter voor zeer korte duur werkzaamheden kunnen worden
verricht, wanneer verpachter dat in het algemeen belang noodzakelijk acht. Onder zeer korte duur
verstaan partijen maximaal 1 hele kalenderdag of twee al dan niet aaneengesloten dagdelen
verspreid over twee aaneengesloten kalenderdagen.
2. Bij het verrichten van baggerwerkzaamheden, oeverwerken, herstellingen, afrasteringen en/of
andere werkzaamheden door of vanwege verpachter zal pachter gedogen dat materialen, ankers,
schuilketen of andere materialen in of op het verpachte worden geplaatst of aangebracht.
3. Pachter dient de in de leden 1 en 2 bedoelde werkzaamheden te dulden, niet te hinderen en
verpachter of degene die voor bedoelde werkzaamheden door verpachter zijn ingehuurd
toegang tot het verpachte te verschaffen.
4. Pachter heeft voor de in de leden 1 en 2 bedoelde gevallen geen recht op vermindering of
teruggave van (een gedeelte van) de pachtprijs en evenmin op een andere schadeloosstelling.
Artikel 7 Jacht en visserij
1. Verpachter behoudt zich – mede ten behoeve van door hem aangewezen derden – het genot
van de jacht en de visserij op het verpachte voor. Pachter verplicht zich mee te werken aan de
uitoefening van deze rechten door verpachter en deze derden, al of niet in gezelschap.
2. Pachter verleent hierbij zijn bijzondere toestemming aan verpachter, het genot van de jacht en
de visserij op het verpachte te verpachten en stemt erin toe, dat de eventuele pachter van het
genot der jacht en van visserij de jachten op het gepachte uitoefent, alleen of met gezelschap, of
wel door anderen laat uitoefenen. Pachter verbindt zich tevens toestemming te zullen geven om
op de verpachte grond schadelijk gedierte op te sporen, te bemachtigen of te doden en wel alleen
aan verpachter en aan hen, die met diens toestemming de jacht op het verpachte uitoefenen,
hetzij krachtens opdracht, uitnodiging of pacht.
3. Pachter is bij het vorenstaande gebonden aan de relevante wettelijke bepalingen. Het is
pachter niet toegestaan het genot van de jacht en/of visserij aan derden te verhuren, te
verpachten dan wel op andere wijze in gebruik te geven of te laten uitoefenen.
Artikel 8 Betalingsrechten
1. Pachter kan een aanvraag doen voor betalingsrechten. De betalingsrechten worden en blijven
eigendom van de pachter.
2. Verpachter kan geen aanspraak maken op of zeggenschap hebben over de betalingsrechten
die aangaande het verpachte zijn verkregen gedurende of na afloop van de looptijd van deze
pachtovereenkomst.
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Artikel 9 Oplevering
1. Pachter levert het verpachte bij het einde van de pachtduur ontruimd aan verpachter op in
dezelfde staat en met dezelfde bestemming als waarin hij het heeft ontvangen, of waarin het is
gebracht met toestemming van verpachte, zulks uiterlijk op de dag van de beëindiging. Indien
sprake is van een gedeeltelijke beëindiging, dan geldt het vorenstaande tevens ten aanzien van
dat gedeelte.
2. De gewassen (al dan niet wortelvast), producten, machines, materialen en dergelijke die na de
oplevering nog op of in het verpachte aanwezig zijn komen zonder vergoeding toe aan verpachter,
tenzij partijen alsdan anders overeenkomen.
3. Pachter zal alles wat ten dienste van het verpachte aanwezig is zoals afrasteringen, hekken,
heiningen, grensscheidingen, wegen, paden, dammen, putten, greppels, sloten, duikers en
dergelijke, in goede staat opleveren, zulks ten genoegen van verpachter.
Artikel 10 Aansprakelijkheid
1. Pachter is verplicht zich bij een solide maatschappij te verzekeren tegen die brand- en
bedrijfsschade, waartegen verzekering redelijkerwijs verwacht kan worden.
2.Ten aanzien van de bij deze pachtovereenkomst aangegane verplichtingen is een partij in
verzuim door enkele daad of nalatigheid of door enkel verloop van een gestelde termijn of datum,
zonder dat enige sommatie, ingebrekestelling en/of dergelijke actie vereist is. Wanneer een partij
in verzuim is, is deze verplicht de schade die de wederpartij dientengevolge lijdt, te vergoeden en
is deze wederpartij voorts gerechtigd nakoming te vorderen.
3. Verpachter aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan de perso(o)n(en) of aan
zaken van pachter, diens activiteiten en/of derden dan wel zaken die zich op het verpachte
bevinden, voortvloeiend uit het gebruik van het verpachte.
4. Pachter is aansprakelijk voor schade die aan het verpachte is ontstaan door een hem toe te
rekenen tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze pachtovereenkomst en/of
de wet. Alle schade aan het verpachte gedurende de duur van de pacht wordt vermoed
daardoor te zijn ontstaan. Pachter is op dezelfde wijze als hiervoor bedoeld aansprakelijk voor
schade veroorzaakt door derden die zich met zijn goedvinden op het verpachte bevinden.
5. Pachter vrijwaart verpachter voor aanspraken van derden verband houdende met het gebruik
van het verpachte.
Artikel 11 Onteigening
Indien het verpachte geheel of ten dele onteigend wordt en de onteigenende partij krachtens het
bepaalde in de onteigeningswet of enig ander wettelijk voorschrift geen schadeloosstelling aan
pachter betaalt, omdat de onderhavige overeenkomst is gesloten na de nederlegging ter inzage
van de plannen van de voorgenomen onteigening, zal pachter geen vordering tot
schadevergoeding tegen verpachter hebben en zal deze niet verplicht zijn aan pachter om die
reden enige schadeloosstelling te betalen.
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Artikel 12 Einde van de pacht
1. Bij het einde van de pachtovereenkomst is pachter gehouden het verpachte onverwijld in de
overeengekomen staat en op het overeengekomen moment aan verpachter ter vrije beschikking
op te leveren.
2. De afgaande en opkomende pachter zijn verplicht datgene te verrichten wat vereist wordt om
het verlaten en betrekken van het verpachte gemakkelijker te maken, zowel wat betreft gebruik
voor het volgende jaar, het inoogsten van de nog te velde staande vruchten, het verrekenen van
kosten voor werkzaamheden die aan toekomstige jaren toegerekend moeten worden als
anderszins.
3. Eventuele met toestemming van verpachter aangebrachte verbeteringen respectievelijk
wijzigingen moet pachter voor het einde van de pachtovereenkomst ongedaan maken, tenzij
partijen anders overeengekomen, onverminderd het bepaalde in artikel 7:348 en 7:350 van het
Burgerlijk Wetboek.
4. Pachter is aansprakelijk voor alle kosten die voortvloeien uit herstel van het verpachte in
verband met verzuim van pachter, op welke grond ook, alsmede voor de kosten die worden
veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik.
5. Verpachter is nimmer gehouden tot vergoeding van schade in welke vorm dan ook, ingeval
pachter zijn bedrijfsorganisatie heeft afgestemd op het gebruik van het verpachte en verpachter na
afloop van de pachtovereenkomst besluit niet opnieuw met pachter een pachtovereenkomst aan
te gaan.
6. Deze pachtovereenkomst gaat niet teniet door het overlijden van pachter. De erfgenamen van
pachter zijn verplicht na het overlijden van pachter daarvan schriftelijk kennis te geven aan
verpachter. De in artikel 7:398 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek genoemde personen kunnen van
het voortzetten van deze pachtovereenkomst afzien, mits daarvan binnen drie maanden na het
overlijden van pachter schriftelijk mededeling aan verpachter wordt gedaan.
Extra gebruiksvoorwaarden:





Voor alle graslandpercelen geldt een bemestingsvrije strook langs de sloten van 5
meter, gemeten vanaf de insteek van de sloot. Bij percelen smaller dan 50 meter
geldt een bemestingsvrije strook van 3 meter. De 2 meter van de strook die het
dichtst bij de sloot ligt mag niet voor 15 juni worden gemaaid.
Chemische bestrijdingsmiddelen mogen alleen worden ingezet voor pleksgewijze
bestrijding van probleemonkruiden
Bestaand grasland mag niet worden gescheurd (alleen na vooraf verleende
schriftelijke toestemming verpachter kan hiervan worden afgeweken).
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Aldus overeengekomen en getekend in tweevoud te:

plaats,

Leeuwarden,

d.d.

d.d.

pachter,

namens het college van Gedeputeerde Staten,

naam

M.A. Hoekstra

-9Paraaf voor akkoord:
pachter:
provincie:

behorende bij besluit

