
Provinciale Staten van Overijssel

Motie (vreemd aan de orde van de dag)
Artikel 62 RvO voor Provinciale Staten van Overijssel 2019

Datum

1 juni 2020   

Zorgvuldige omgang pachtgronden

Provinciale Staten van Overijssel in vergadering bijeen op 1 juli 2020

De Staten, gehoord de beraadslaging,

Overwegende dat:
 De provincie als verpachter van landbouwgrond zeggenschap heeft op hoe deze gronden 

bewerkt worden en daarmee verantwoordelijk is voor duurzaam gebruik ervan,
 Een recente uitspraak van de Centrale Grondkamer (maart 2020) heeft bevestigd dat bij 

eenjarige, geliberaliseerde pachtcontracten beperkingen gesteld kunnen worden aan het gebruik
van gewasbeschermingsmiddelen,

 Bij de meeste pachtcontracten die de provincie afsluit sprake is van eenjarige, geliberaliseerde 
pacht en derhalve bepalingen kan stellen aan het gebruik ervan,

 PS in het vigerende grondbeleid onder meer heeft bepaald dat opbrengstmaximalisatie van 
gronden niet leidend is,

Constaterende dat:
 Er veel onzekerheden zijn over de schadelijke langetermijngevolgen van een aantal chemische 

gewasbeschermingsmiddelen, waaronder glyfosaat en neonicotinoïden,
 De provincies Noord-Brabant en Noord-Holland uit voorzorg het gebruik van glyfosaat verbiedt op

haar gronden die voor 1 jaar verpacht worden

Van mening dat:
 De provincie als een zorgvuldig rentmeester met haar gronden dient om te gaan en een 

voorbeeldfunctie hierbij heeft bij het toestaan van discutabele bestrijdingsmiddelen
 Als alternatieven voorhanden zijn deze de voorkeur hebben boven chemische 

bestrijdingsmiddelen
 Een discussie gevoerd moet worden over het toepassen van chemische 

gewasbeschermingsmiddelen op provinciale landbouwgronden, zowel vanuit het ‘ja mits’ als 
vanuit het ‘nee tenzij’ perspectief.

Verzoeken GS:
 Een kennisdialoog te organiseren tussen deskundigen op het gebied van genoemde 

bestrijdingsmiddelen, gericht op voor- en nadelen ervan en van mogelijke alternatieven;
 De resultaten hiervan te gebruiken voor een voorstel voor omgang met tijdelijke pachtgronden, 

zowel de eenjarige geliberaliseerde pachtcontracten als de andere pachtcontracten, waarbij 
alternatieven, inclusief financiële en operationele consequenties van beleid vanuit beide 
genoemde perspectieven in beeld worden gebracht;

 Een voorstel voor implementatie van duurzamer omgang met pachtgronden met PS te bespreken
alvorens GS hierover een besluit neemt.

 Dit voor 1 januari 2021 te doen.

En gaan over tot de orde van de dag.


