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Voorwaarden en bepalingen 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorwaarden en bepalingen 

Uitgifte in pacht bij onderhandse inschrijving 2023 

 

1. Aan de inschrijving kunnen door de inschrijver GEEN voorwaarden verbonden worden, 

en ook GEEN voorbehoud gemaakt worden inzake financiering, vergunningen of 

milieukundige bepalingen e.d. Gegadigden dienen zich hieromtrent tevoren te 

informeren. 

 

2. Aan de inschrijver wordt medegedeeld of hij/zij de kavel gegund is of niet gegund is. 

Over uitslagen wordt verder niet gecorrespondeerd.  

 

3.  Een bod moet altijd worden uitgedrukt in totale euro’s per kavel, dus niet per 

hectare, in een absoluut getal, bijv. € 1.000,- of € 1.234,-.  

Biedingen zoals € 100,- boven het hoogste bod” zijn NIET geldig. 

 

4. Een bod, uitgedrukt in totale euro’s per kavel betreft de te betalen pachtsom per 

teeltjaar, exclusief BTW en de wettelijke verschuldigde kosten van de Grondkamer. 

 

5. De kosten van de overdracht, waaronder begrepen de kosten van Grondkamer zijn 

voor rekening van inschrijver. 

 

6. De inschrijving sluit op dinsdag 28 februari 2023 om 12:00 uur. Inschrijvingen dienen 

voor dit tijdstip en deze datum per email ontvangen te zijn. In week 9 wordt de 

uitslag gecorrespondeerd middels email, telefoon, brief of bezoek. 

 

7. De rechtsgeldigheid van een inschrijfformulier is uitsluitend ter beoordeling van het 

rentmeesterskantoor. Inschrijfformulieren die niet ondertekend zijn, zijn ongeldig. 

 

8. Een aanbod is onvoorwaardelijk en kan niet door een inschrijver worden ingetrokken 

en blijft geldig tot het rentmeesterskantoor gunt of vaststaat dat niet aan een van de 

bieders wordt gegund. 

 

9. Per inschrijving kan er maximaal 1 rechtspersoon of natuurlijk persoon inschrijven. 

 



 

 

10. Inschrijver is zelf verantwoordelijk voor het tijdig informeren naar eventuele 

voorwaarden uit een bestemmingsplan of andere regelgeving die het gebruik van het 

gepachte kunnen beperken. 

 

11. Aan de tekening, kaart en omschrijving/groottestaat perceelslijst, te raadplegen op 

www.rentmeesterflevoland.nl, kunnen geen rechten worden ontleend. 

 

12. Het inschrijfformulier kan per email worden gestuurd aan 

bermenzeewolde@rentmeesterflevoland.nl o.v.v. Inschrijving Kavel <nummer>, 

uiterlijk 24 februari 2023 om 12.00 uur. U ontvangt hiervan per mail een 

ontvangstbevestiging. 

 

13. De gunning op basis van de inschrijving wordt mede gebaseerd op de beantwoording 

van de vragen die op het inschrijfformulier staan vermeld. 

 

14. Bij gelijke inschrijving bepaalt het rentmeesterskantoor de gunning. 

 

15. Deze voorwaarden en bepalingen en algemene bepalingen zijn van toepassing op de 

inschrijving, met uitsluiting van eigen voorwaarden van inschrijver. 

 

16. Verpachting geschiedt onder voorwaarden en bepalingen zoals in dit document en in 

de bijgevoegde modelovereenkomst zijn beschreven. 

 

17. Binnen 2 weken na gunning zal de pachtovereenkomst in persoon ter ondertekening 

worden aangeboden op het adres van de inschrijver. 

 

18. Het rentmeesterskantoor behoudt zich uitdrukkelijk de gunning van de betreffende 

kavels voor en kan zonder opgaaf van redenen besluiten niet te gunnen. 

 

19. De overeenkomst wordt aangegaan zoals in de modelovereenkomst staat 

aangegeven.  

 

20. Het aflopen van de overeenkomst geeft geen recht op vergoeding of compensatie in 

welke vorm dan ook. 

 

21. Inschrijver dient bij de bepaling van de inschrijfsom ervan uit te gaan dat de grond 

zonder bijbehorende rechten (toeslag- of fosfaatrechten) verpacht wordt. 

 

  



 

 

Voorbehoud verpachting 

Uit de uitnodiging tot het doen van een onderhandse inschrijving zoals neergelegd in dit 

beschrijvend document vloeien voor het rentmeesterskantoor geen verplichtingen voort. Het 

rentmeesterskantoor behoudt zich het recht voor op ieder moment deze procedure geheel of 

gedeeltelijk, tijdelijk of definitief te stoppen of om aan het eind niet tot verpachting over te 

gaan, zonder nadere opgaaf van redenen. Het rentmeesterskantoor is ook geen enkele 

vergoeding schuldig aan inschrijvers voor het doen van een onderhandse inschrijving. Dit geldt 

ook indien het rentmeesterskantoor besluit niet tot verpachting over te gaan of als de 

procedure om welke reden dan ook tussentijds wordt beëindigd. 

De pacht is pas definitief indien de pachtovereenkomst(en) door beide partijen rechtsgeldig 

is/zijn ondertekend. 

 

Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. 

Mochten er desalniettemin onjuistheden worden geconstateerd, dan kunnen daaraan geen 

rechten worden ontleend. 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Beoordelingscriteria 
  



 

 

 

Beoordelingscriteria openbare onderhandse inschrijving bermstroken gemeente Zeewolde 

pachtperiode 2023-2025. 

 

Allereerst beoordelen we de inschrijvers die op ecologische basis inschrijven. De gangbare vallen dan 

af. 

 

Daarna gelden, naar rato van belang, de volgende criteria: 

 

Beoordeling Inschrijving 
   

    
Ecologisch 

 
Score 1 - 5 Uitslag 

1. Ervaring rentmeester met pachter 35% 5 175 

2. Extra beheervoorstel/maatregelen ter bevordering van 

de biodiversiteit van de berm 25% 5 125 

3. Motivatie 20% 5 100 

4. Ervaring van pachter met beheer van ecologische 

bermen 10% 5 50 

5. Lokaal ingezetene 5% 5 25 

6. Hoogte van het bod 5% 5 25 

    
Totaal 100% maximaal 500 punten 

    
Gangbaar 

   
1. Ervaring rentmeester met pachter 35% 5 175 

2. Hoogte van het bod 25% 5 125 

3. Motivatie 20% 5 100 

4. Lokaal ingezetene 10% 5 50 

5. Ervaring bermbeheer 10% 5 50 

    
Totaal 100% maximaal 500 punten 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Concept pachtovereenkomst Eco 
  



 

	
PACHTOVEREENKOMST	ECO	

Geliberaliseerde	pacht	art.	7:397	lid	1	BW	
	
De ondergetekenden:  

 

Jhr. K.W. de Jonge in zijn hoedanigheid van rentmeester voor Rentmeesterskantoor Flevoland en 

Omstreken B.V., gevestigd te 4013 NM Kapel-Avezaath, de Eng 15 en als zodanig gemachtigd door 

het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zeewolde bij brief van 31 april 2006, 

hierna te noemen: "verpachter" 

 

en 

 

XXXXXX, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door XXXXXX, (KvK/RVO-nummer XXXXXX), 

ADRES, POSTCODE + PLAATS, EMAIL, TELEFOON, hierna te noemen: "pachter" 

 

verklaren te hebben verpacht en in pacht te hebben uitgegeven, respectievelijk te hebben gepacht en 

in pacht te hebben aangenomen de navolgende kavel, uitsluitend bestemd om te worden gebruikt 

voor de oogst van vers gras (ten behoeve van stalvoedering c.q. voor productie van kunstmatig 

gedroogde grasbrokken) of ten behoeve van de winning van kuilgras of hooi. De percelen zijn gelegen 

in Zeewolde en plaatselijk bekend.  

Pachter aanvaardt het pachtobject voetstoots in de staat waarin het zich thans bevindt. Verpachter 

heeft pachter geïnformeerd over alle heersende en lijdende erfdienstbaarheden.  

 

Het gepachte bestaat uit de gehele kadastrale percelen exclusief de verharding en 1 meter rondom de 

bomen en struiken. 

 

Pachtobject Omschrijving Oppervlakte Kadastraal 

Kavel X Grasstroken langs 

- XXX 

XXX ha 

 

(Inclusief ondergrond verharding, 

bomen en struiken en 

watergangen.) 

Zie bijlage 

 

Partijen komen overeen als volgt:  

1. GEBRUIKSTITEL 

Partijen verklaren dat op onderhavige pachtovereenkomst art. 7:397 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek 

van toepassing is.  

 

2. DUUR EN AANVANG 

Deze pachtovereenkomst is aangegaan voor de periode, ingaande 1 maart 2023 en eindigende 31 

december 2025. 

 

De onderhavige verpachting is voorts aangegaan onder de volgende 

BIJZONDERE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN 

 



 

3. PACHTPRIJS, TOETSINGSKOSTEN EN BETALING 

De pachtprijs bedraagt € XXX,00 exclusief BTW, vermeerderd met de wettelijke verschuldigde kosten 

van de Grondkamer.   

Partijen komen overeen dat omzetbelasting over de pachtsom in rekening gebracht wordt. Partijen 

verklaren onder verwijzing naar artikel 11 lid 1 aanhef onder b onderdeel 5 van de Wet op 

omzetbelasting 1968 een met omzetbelasting belaste pacht  te zijn overeengekomen. Pachter 

verklaart dat hij het gepachte blijvend gebruikt of laat gebruiken voor doeleinden waarvoor een 

volledig of nagenoeg volledig recht op aftrek van voorbelasting op de voet van artikel 15 van de Wet 

op de omzetbelasting bestaat. Het boekjaar loopt van huurder loopt van 1 januari tot en met 31 

december. 

 

De pachtsom, vermeerderd met de kosten van registratie bij de Grondkamer, dient jaarlijks uiterlijk 

15 juni te worden betaald, voor het eerst op 15 juni 2023. Pachter ontvangt hiervoor een factuur. 

 

4. BEMESTING 

Ecologisch Bemesting is in het kader van het ecologische karakter van het gepachte niet toegestaan, 

behalve na schriftelijke toestemming van de rentmeester. 

 

5. GEBRUIK, MAAIEN & AFVOEREN, BESTRIJDINGSMIDDELEN EN ONDERHOUD 

Gebruik: 

Het gepachte wordt als grasland in gebruik gegeven. Pachter dient het gepachte volgens de 

bestemming te gebruiken.  

Het is pachter toegestaan het gepachte geheel of gedeeltelijk aan derden onder te verpachten, mits 

minimaal alle verplichtingen uit deze overeenkomst worden opgelegd en de einddatum van de 

overeenkomst nooit later zal zijn dan de einddatum van onderhavige overeenkomst. Voorts dienen 

alle onderverpachtingen te geschieden op basis van een geliberaliseerde pachtovereenkomst en 

dienen alle wettelijke regelingen, waaronder maar niet beperkt tot de verplichte registratie bij de 

Grondkamer. 

  

Maaien & afvoeren: 

Pachter draagt er zorg voor dat het gewas op onderstaande data is gemaaid en geruimd: 

 

Ecologisch 1e snede tussen: 2e snede tussen: 

1 juni en 15 juni 1 september en 

15 september 

 

a) Alle vrijkomende maaisel wordt eigendom van pachter. 

b) Sinusbeheer kan worden toegestaan na schriftelijke toestemming van verpachter. 

c) De maaiapparatuur dient zodanig te zijn afgesteld dat de zode niet wordt beschadigd en een 

stoppel van voldoende lengte (ca 6,5 tot 10 cm) achterblijft. 

d) Bij werken op wegbermen en/of reserveringsstroken dient rekening te worden gehouden met 

de aanwezige afsluiters, merktekens, wegmeubilair e.d. Gras rondom obstakels op het 

gepachte (verkeersborden, schrikhekken enz.) en bij kruisingen, zal door pachter worden 

gemaaid; De obstakels dienen te allen tijde goed zichtbaar te blijven voor het verkeer. 

Schade, door toedoen van de pachter aan deze objecten ontstaan, zal door verpachter op 

pachter worden verhaald. 



 

e) Bij het werken in bermen en daaraan grenzende stroken dienen de trekkers te zijn voorzien 

van een in werking zijnde goed functionerend oranje zwaailicht en twee knipperende LED-

lichten aan de achterzijde van het voertuig. 

f) In verband met de aard van het gepachte is oogsten met zwaar materieel niet toegestaan 

voor zover dit aanleiding geeft tot insporing van meer dan 3 centimeter. Beschadigingen aan 

de grasmat en de verharding, mits veroorzaakt door pachter, moeten door en voor rekening 

van pachter worden hersteld, op een door of vanwege verpachter aan te geven wijze. 

g) Hooi- en/of kuilgrashopen mogen niet op het gepachte achterblijven. De gras- en hooibalen 
mogen buiten de minimale obstakelvrije zone maximaal vijf dagen in de berm blijven liggen, 
mits gelegen verder dan twee meter bij het asfalt vandaan. 

h) Indien het gepachte ecologisch beheerd wordt, dan is pachter een boete van € 100,00 
exclusief BTW per constatering verschuldigd wanneer hij voor de gestelde maaidata maait. 

i) Indien een gedeelte van het pachtobject niet conform bovenstaande is gemaaid en geruimd, 

naar mening van de rentmeester, zal de rentmeester een aanschrijving aan de pachter doen. 

Voor elke aanschrijving wordt een administratieve vergoeding berekend van € 100,00 

exclusief BTW per aanschrijving. 

j) Indien de pachter na een aanschrijving het werk alsnog niet uit heeft gevoerd zal de 

rentmeester opdracht geven het werk uit te laten voeren en deze kosten aan de pachter door 

te belasten plus een administratieve vergoeding van € 100,00 exclusief BTW per 

aanschrijving.  

k) Pachter dient rekening te houden met de regelen uit de Wet Natuurbescherming, waaronder, 

maar niet beperkt tot, beschermde dier- en plantensoorten. Pachter moet rekening houden 

met mogelijke broedvogels in de berm en vogels die in de vegetatie in de sloot broeden en 

indien nodig maatregelen te treffen om doden, verstoring/verschrikking of verjaging te 

voorkomen/de kans daarop zo klein mogelijk te maken. 

 

Bestrijdingsmiddelen: 

Ecologisch Het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen en/of pesticide is niet toegestaan. 

 

Onderhoud sloten: 

l) Pachter verplicht zich tot het onderhoud van sloten en greppels die door het waterschap 

Zuiderzeeland als zodanig worden onderscheiden op de schouwkaart, zie hiervoor de meest 

actuele schouwkaart van het waterschap Zuiderzeeland. 

m) Voor sloten en greppels die niet onder de keur vallen van het Waterschap Zuiderzeeland 

verplicht pachter zich deze 2 maal per jaar te maaien en/of te klepelen. Bij naastgelegen 

bospercelen hoeft maar 1 keer in het najaar gemaaid te worden. 

n) Indien een gedeelte van het pachtobject niet voldoende is geschoond, naar mening van het 

waterschap, zal het waterschap een aanschrijving aan de eigenaar doen. Voor elke pachter 

wiens pachtgrond het betreft wordt een administratieve vergoeding in rekening gebracht van € 

100,00 exclusief BTW per aanschrijving. 

o) Boetes of andere door het waterschap opgelegde kosten vanwege het te laat schonen van 

sloten en greppels op basis van zowel de voorjaars- als najaarsschouw zullen aan pachter 

worden doorbelast met een toeslag van € 100,00 exclusief BTW voor administratiekosten per 

gebeurtenis. 

 
  



 

Boom en struikonderhoud: 

a) Schade aan bomen, veroorzaakt door pachter zal op pachter worden verhaald op basis van € 

250,00 per boom die schade heeft ondervonden door toedoen van pachter, tenzij de 

levensvatbaarheid van de boom erg klein is. In dat geval zal de schade worden berekend 

middels het rekenmodel Boomwaarde van de NVTB, keuringskosten zullen ook op pachter 

worden verhaald. 

b) Indien bomen of struiken zodanig ver overhangen dat een deel van het pachtobject niet 

gebruikt kan worden levert dat geen gebrek op in de zin van deze overeenkomst. De pachter 

is niet gehouden om onderhoud aan bomen en struiken te verrichten. 

De gemeente behoudt haar controlerende functie op het onderhoud van de bermen en houdt zich het 

recht voor de pachter aan te spreken op zijn werkwijze.  

De aansprakelijkheid ten gevolge van de uitvoering van de werkzaamheden verblijft geheel bij de 

pachter. 

 

6. GEDOOGPLICHTEN PACHTER 

De pachter is gehouden om: 

6.1. Vanwege verpachter en/of gemeente te geven aanwijzingen, voortvloeiende uit de 

bestemming van het gepachte, op te volgen. 

6.2. Verpachter en/of gemeente toe te staan:  

a. om vanaf het gepachte de hieraan grenzende bosopstanden, beplantingen en 

watergangen te (laten) onderhouden en zodanig te gedogen om bij deze werkzaamheden 

vrijkomende stoffen op het gepachte te deponeren; 

b. werken uit te (laten) voeren, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7:354, lid 1 

BW; 

c. publiek vrije toegang te verlenen tot het gepachte. 

d. het gewas binnen de eerste 200 meter vanaf kruisingen door hun eigen aannemer te 

laten maaien en afvoeren. 

e. om kabels & leidingen in de grond aan te (laten) brengen. 

6.3. Eigenaren van boerenerven de bermen voor hun erf te laten maaien. 

6.4. Indien de onder punt 6.2a en b genoemde werkzaamheden tot vermindering van de 

verpachte oppervlakte leiden, heeft pachter recht op vermindering van de pachtprijs naar 

evenredigheid van de te derven oppervlakte en de resterende pachtduur. 

6.5. Pachter kan geen aanspraak maken op vergoeding van andere schade door bijvoorbeeld het 
niet gedeeltelijk of geheel kunnen vorderen van betalingsrechten, fosfaatrechten of andere 
productierechten of door niet het gehele pachtobject te kunnen gebruiken. Op het 
pachtobject rusten cq. aan het pachtobject zijn niet verbonden niet grondgebonden 
mestproductierechten, betalingsrechten, fosfaatrechten noch een suikerbietenquotum. Het 
gebruiken van het gepachte ten behoeve van betalingsrechten, fosfaatrechten of andere 
productierechten geschiedt geheel op eigen risico van de pachter. 

 

7. VOORBEHOUD VAN DE JACHT EN VISSERIJ 

Verpachter behoudt zich het genot van de jacht en de visserij voor.   

 

8. AFVALLEN 

Het is pachter niet toegestaan afvallen, zoals zakken, oliefilters, olie (leeg)fust, e.d. achter te laten. 

 
  



 

9. DOMICILIE 

Voor de tenuitvoerlegging van deze overeenkomst kiezen partijen domicilie ten kantore van de 

verpachter. 

 

10. ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING 

Pachter verklaart zich bij het aangaan van deze overeenkomst akkoord, dat zijn gegevens met externe 

partijen gedeeld kunnen worden. 

 

11. ILLEGAAL GEBRUIK DERDEN  

Verpachter is niet aansprakelijk voor het illegaal gebruik door derden van het gepachte. 
 

Aldus overeengekomen en getekend op:  

De Pachter:      De Verpachter: 

XXX       Jhr. K.W. de Jonge 

 

……………………      …………………… 
 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Perceelslijst 
  



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gemeente Sectie Perceel Oppervlakte 
Zeewolde A 299 27197 
Zeewolde B 652 418 
Zeewolde B 931 64401 
Zeewolde A 1108 14006 
Zeewolde B 892 1757 
Zeewolde B 893 37102 
Zeewolde A 1110 27220 
Zeewolde A 1126 9783 
Zeewolde A 1127 13043 
Zeewolde A 1128 15351 
Zeewolde B 744 15742 
Zeewolde B 745 67323 
Zeewolde B 930 1390 
Zeewolde B 679 24459 
Zeewolde B 682 30388 
Zeewolde B 1148 14945 
Zeewolde B 696 27185 
Zeewolde B 719 11200 
Zeewolde B 720 35832 
Zeewolde B 1141 15463 
Zeewolde B 894 12424 

    
   466629 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Kaart 
  





 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Inschrijfformulier 
  



 

INSCHRIJFFORMULIER GELIBERALISEERDE PACHT KAVEL 1 

 

Personalia 

Naam en voorletter(s)  

Burgerservicenummer  

Adres en huisnummer  

Postcode en woonplaats  

Telefoonnummer  

E-mailadres  

 

Bedrijfsgegevens 

Naam (waaronder bekend bij RVO)  

Relatienummer bij RVO  

KvK-nummer  

Aard van agrarisch bedrijf  

 

Inschrijver schrijft hierbij in voor een geliberaliseerde pachtovereenkomst voor de periode 

van 1 maart 2023 tot en met 31 december 2025. 

Ecologisch JA 

Bieding totale pachtprijs per 

teeltjaar voor de gehele kavel. 

(NIET PER HECTARE) 

 

€        

Zegge:        

 

EXTRA BEHEERVOORSTEL / MAATREGELEN TER BEVORDERING VAN DE BIODIVERSITEIT 

VAN DE BERM (ALLEEN INVULLEN BIJ ECOLOGISCH BEHEER) 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

             

 

 

  



 

MOTIVATIE 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

             

 
 
ERVARING (ECOLOGISCH) BERMBEHEER 

 

            

            

            

            

            

            

             

 
 
Door het ondertekenen van dit formulier gaat inschrijver gaat akkoord met de inhoud van de 

pachtovereenkomst en de gestelde voorwaarden en bepalingen (Uitgifte in pacht bij onderhandse 

inschrijving 2023) van de onderhandse inschrijving zoals weergegeven op de website 

www.rentmeesterflevoland.nl 

 
Naam inschrijver  

Datum  

 

Handtekening inschrijver 

 

 

 

 

Dit formulier dient voor dinsdag 28 februari 2023 voor 12:00 uur per email te worden verzonden 

aan: bermenzeewolde@rentmeesterflevoland.nl 

 

 


