Schriftelijke vragen aan het college
Reg. nr: 2014-08
Datum: 3 februari 2014
Aan de voorzitter van de raad
Vragensteller: Hans Marchal/PCG
Onderwerp: Agrarische bestemming locatie ‘de Groote Maat’
Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
1) De PCG heeft eind vorig jaar de agrarische locatie ‘de Groote Maat’ aan de orde
gesteld (zie toelichting). Naar aanleiding hiervan heeft de wethouder toegezegd
contacten te leggen met Dienst Landelijk Gebied (DLG) en de provincie. Zijn deze
contacten er inmiddels geweest? Wat heeft dit opgeleverd? Blijft de locatie ‘de
Groote Maat’ de komende jaren in zijn geheel agrarisch? Doet DLG zijn uiterste best
om een agrariër op deze prachtige locatie te krijgen?
Toelichting:
Afgelopen week las ik dat veehouders ‘schreeuwen’ om grond. Vooral melkveehouders en
akkerbouwers kochten de afgelopen tijd grond. Veel melkveehouders willen doorgroeien
vanwege het naderende einde van de melkquotering. Onwillekeurig gingen mijn gedachten
bij het lezen van dit bericht naar de Groote Maat. De Groote Maat is een prachtig agrarische
locatie maar het probleem is…, er zit geen agrariër op! Een aantal jaren geleden is deze
locatie gekocht door een projectontwikkelaar met de bedoeling om er een golfbaan van te
maken. Hier heeft de PCG zich vanaf het begin tegen verzet en de plannen gingen gelukkig
niet door. De locatie is toen verkocht aan Dienst Landelijk Gebied (DLG) en de provincie. Er
schijnt van de kant van de agrariërs voldoende belangstelling te zijn en diverse agrariërs
hebben pogingen ondernomen om deze locatie aan te kopen. Een deal loopt elke keer vast op
de (te) hoge prijs. De vraag is òf en hoelang de bestemming van deze locatie agrarisch blijft.
Recent (half november ’13) heeft de PCG deze kwestie tijdens de gemeenteraad aan de orde
gesteld. De PCG drong er bij het college op aan om deze locatie agrarisch te houden en zich
hiervoor sterk te maken. Ook bij onze agrariërs is er belangstelling voor grond, en zeker voor
deze grond! De wethouder gaf aan hiermee ‘aan de gang te gaan’ en contacten te leggen met
DLG. Ik ben benieuwd, tot op heden heb ik er nog niets over gehoord!
Hans Marchal/PCG

