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Inleiding  
De gemeente Etten-Leur heeft diverse percelen in eigendom die zij wil verpachten voor het jaar 
2023. Dit jaar zal dit gebeuren op basis van inschrijving. In deze brochure worden de betreffende 
percelen nader aangeduid, en worden de pachtvoorwaarden (concept pachtovereenkomst) en de 
inschrijvingsprocedure toegelicht.  
 
Inschrijven 
De inschrijfperiode is van maandag 19 december 2022 t/m vrijdag 6 januari 2023  tot 17:00 uur.   
 
Het inschrijfformulier dient u in te dienen in een gesloten envelop én dient uiterlijk op de uiterste 
datum van indiening (6 januari 2023 vóór 17:00 uur) ontvangen te zijn door:  
E&L Notarissen  
Bredaseweg 159 
4872 LA Etten-Leur  
Postadres:  
Postbus 34  
4870 AA  Etten-Leur.  
 
Inschrijvingen die later ontvangen worden zullen niet in behandeling worden genomen. 
Let op: het is noodzakelijk dat u op de buitenzijde van de envelop uw naam- en adresgegevens 
noteert en het onderwerp van de inschrijving: “Pacht 2023 gemeente Etten-Leur”. 
 
Prijs en percelen 
De minimale prijs bedraagt € 839,- per hectare voor het jaar 2023. Inschrijvingen onder deze prijs 
komen niet voor gunning in aanmerking.  
De toewijzingen van de percelen zal op basis van de hoogste inschrijving plaatsvinden. 
 
De percelen die in deze brochure opgenomen zijn, betreffen agrarische percelen. Er zijn bij een 
aantal percelen enkele beperkingen, die vermeld worden onder ‘bijzonderheden of overige 
opmerkingen’ bij de betreffende percelen in deze brochure.  
 
Op het inschrijfformulier dient per kadastraal perceel ingeschreven te worden. De enige uitzondering 
hierop vormen de gezamenlijke (aaneengesloten) percelen Haansberg Oost, zie ‘overige 
opmerkingen’ bij die percelen. 
Indien u op meer percelen wenst in te schrijven dan op het inschrijfformulier passen, verzoeken wij u 
een tweede inschrijfformulier te gebruiken en beide inschrijfformulieren gezamenlijk in één envelop 
aan te bieden.  
 
Vervolgproces 
Na de inschrijving worden de enveloppen geopend door E&L Notarissen. U ontvangt uiterlijk vrijdag  
13  januari 2022 bericht of er percelen aan u zijn toegewezen. Indien percelen aan u zijn toegewezen, 
ontvangt u vervolgens binnen een week de pachtovereenkomst.  
 
Vragen? 
Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met Manon Leppens, bij voorkeur per email via 
manon.leppens@etten-leur.nl of eventueel per telefoon op het nummer 06-27 20 70 28. 

mailto:manon.leppens@etten-leur.nl
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O 479 – Meeuwisdijk  
Perceelnummer : O 479  
Locatie: gelegen aan de Meeuwisdijk 
Grootte: 00.82.05 
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O 2447 (gedeeltelijk) – Meeuwisdijk  
Perceelnummer : O 2447 gedeeltelijk 
Locatie: gelegen aan de Meeuwisdijk 
Grootte: 01.16.80 
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O 931 - O 932 - O 2062 (gedeeltelijk) – Hoevenseweg  
Perceelnummers : O 931 - O 932 - O 2062 gedeeltelijk 
Locatie: gelegen nabij de Hoevenseweg  
Grootte: 01.28.90 - 00.83.85 - 00.41.00 
Bijzonderheden: De percelen bevinden zich in een ontwikkelingsgebied. Gedurende de pachtperiode 
bestaat de kans dat er bodem-, en/of andere ontwikkelingsgerelateerde onderzoeken moeten 
plaatsvinden, pachter dient dit te dulden. Eventuele landbouwactiviteiten mogen niet belemmerend 
zijn voor de uitvoer van deze onderzoeken. Wij vragen u daarom om op het inschrijfformulier het 
beoogde gebruik aan te geven, gebruik als grasland is geen probleem. In het geval er onderzoeken op 
uw perceel moeten plaatsvinden, treedt verpachter hierover tijdig in overleg met de pachter. Heeft u 
twijfel of uw beoogde gebruik belemmerend is voor deze onderzoeken, dan kunt u hierover contact 
opnemen met de contactpersoon.  
Let op! De percelen O 931 en O 932 zijn niet vanaf de openbare weg toegankelijk waardoor niet 
iedereen op deze percelen kan komen/zich kan inschrijven.  
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Gezamenlijke percelen Haansberg Oost 
Perceelnummers en grootte :  

P 2699 00.81.33 P 3126 00.40.32 P 1863 00.28.48 

P 3146 00.89.15 P 3159 00.01.79 P 1862 00.50.62 

P 3182 00.42.76 P 163 00.29.48 P 3168 00.66.78 

P 156 00.49.76 P 3170 00.11.08   

P 159 00.63.78 P 122 00.02.29 Totaal 05.57.62 

Locatie: gelegen aan/nabij Haansberg 
Bijzonderheden: De percelen bevinden zich in een ontwikkelingsgebied. Gedurende de pachtperiode 
bestaat de kans dat er bodem-, en/of andere ontwikkelingsgerelateerde onderzoeken moeten 
plaatsvinden, pachter dient dit te dulden. Eventuele landbouwactiviteiten mogen niet belemmerend 
zijn voor de uitvoer van deze onderzoeken. Wij vragen u daarom om op het inschrijfformulier het 
beoogde gebruik aan te geven, gebruik als grasland is geen probleem. In het geval er onderzoeken op 
uw perceel moeten plaatsvinden, treedt verpachter hierover tijdig in overleg met de pachter. Heeft u 
twijfel of uw beoogde gebruik belemmerend is voor deze onderzoeken, dan kunt u hierover contact 
opnemen met de contactpersoon.  
Overige opmerkingen: deze percelen worden gezamenlijk aan één iemand verpacht, als u zich 

inschrijft voor deze percelen, schrijft u zich in voor alle percelen. U dient voor deze percelen bij het 

perceelnummer in te vullen: “gezamenlijke percelen Haansberg Oost”. 
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 O 2124 (gedeeltelijk) deel 1 - Goorstraat  
Perceelnummer : O 2124 gedeeltelijk 
Locatie: gelegen aan de Goorstraat 
Grootte: 06.60.18 
Bijzonderheden: De percelen bevinden zich in een ontwikkelingsgebied. Gedurende de pachtperiode 
bestaat de kans dat er bodem-, en/of andere ontwikkelingsgerelateerde onderzoeken moeten 
plaatsvinden, pachter dient dit te dulden. Eventuele landbouwactiviteiten mogen niet belemmerend 
zijn voor de uitvoer van deze onderzoeken. Wij vragen u daarom om op het inschrijfformulier het 
beoogde gebruik aan te geven, gebruik als grasland is geen probleem. In het geval er onderzoeken op 
uw perceel moeten plaatsvinden, treedt verpachter hierover tijdig in overleg met de pachter. Heeft u 
twijfel of uw beoogde gebruik belemmerend is voor deze onderzoeken, dan kunt u hierover contact 
opnemen met de contactpersoon.  
Let op! De toegang tot het perceel is een gedeelde toegang met de gebruiker van het aangrenzende 

deel van O 2124. 
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O 2124 (gedeeltelijk) deel 2 - Goorstraat  

Perceelnummer : O 2124 gedeeltelijk 
Locatie: gelegen aan de Goorstraat 
Grootte: 02.55.49 
Bijzonderheden: De percelen bevinden zich in een ontwikkelingsgebied. Gedurende de pachtperiode 
bestaat de kans dat er bodem-, en/of andere ontwikkelingsgerelateerde onderzoeken moeten 
plaatsvinden, pachter dient dit te dulden. Eventuele landbouwactiviteiten mogen niet belemmerend 
zijn voor de uitvoer van deze onderzoeken. Wij vragen u daarom om op het inschrijfformulier het 
beoogde gebruik aan te geven, gebruik als grasland is geen probleem. In het geval er onderzoeken op 
uw perceel moeten plaatsvinden, treedt verpachter hierover tijdig in overleg met de pachter. Heeft u 
twijfel of uw beoogde gebruik belemmerend is voor deze onderzoeken, dan kunt u hierover contact 
opnemen met de contactpersoon.  
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Q 354 - Hilsebaan  

Perceelnummer : Q 354 
Locatie: gelegen aan de Hilsebaan 
Grootte: 01.19.25 
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Concept Pachtovereenkomst 2023 
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Inschrijfformulier pacht 2023 
Naam:   _____________________________________________ 

Adres:   _____________________________________________ 

Postcode + plaats: _____________________________________________  

Telefoonnummer: _____________________________________________ 

E-mail:   _____________________________________________ 

Perceelnummer  Prijs per hectare 
(minimumprijs € 793,- per 
hectare) 

Beoogd gewas 

Bijvoorbeeld: O479 € 840,-  

   
   

   

   
   

   
   
 
Door de ondertekening van dit inschrijfformulier verklaart u zich in te schrijven voor de pacht van het 
door u bovengenoemde perceel of de door u bovengenoemde percelen.   
Deze inschrijving vervalt in ieder geval direct nadat de toewijzing van de te verpachten percelen is 
afgerond. Aan deze inschrijving kunnen geen rechten worden ontleend voor enige andere 
toekomstige toewijzing van agrarische percelen door de gemeente Etten-Leur. Dit inschrijfformulier 
is bindend, de wijze van uitgifte zoals opgenomen in de brochure pacht 2023 is van toepassing op 
deze inschrijving.  
 
De aanvrager en zijn/haar partner verklaren dit inschrijfformulier volledig en naar waarheid te 
hebben ingevuld. 
Datum ondertekening: ____________________ 
 
Aanvrager,      Partner aanvrager, 
 
 
______________________    ______________________ 
(naam)       (naam) 
 
 
 
______________________    ______________________ 
(handtekening)      (handtekening) 
 
Let op: het is noodzakelijk dat u op de buitenzijde van de envelop uw naam- en adresgegevens 

noteert en het onderwerp van de inschrijving: Pacht 2023 gemeente Etten-Leur. 


