Schriftelijke vragen aan het college
Reg. nr:
Datum: 14 februari 2014
Aan de voorzitter van de raad.
Vragensteller: Hans Marchal/PCG
Onderwerp: Toekomst Groote Maat
Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
1) De gedeputeerde geeft aan dat een klein deel van de gronden van de Groote Maat
wordt omgevormd tot natuur. Hoe groot is dat ‘kleine deel’? Deelt het college de
mening van de PCG dat het jammer is dat in dit gebied agrarische grond wordt
omgevormd tot natuur? Is het college voornemens om mee te werken aan een
bestemmingswijziging?
2) Welke plannen heeft de provincie met de opstallen?
3) Ik heb ‘hier en daar’ navraag gedaan en daaruit blijkt dat het belangrijk is dat de
grond aan één of meerdere boeren uit de omgeving (straal van circa 10 kilometer)
wordt verkocht. Gelet op de ‘gronddruk’ moet voorkomen worden dat de grond wordt
verkocht aan speculanten of aan boeren buiten ons gebied. De huidige grond wordt nu
gehuurd door omliggende boeren, als er iemand van buiten komt raken deze boeren
grond kwijt en verslechterd de grondsituatie. Is het college het met de PCG eens dat
de agrarische grond van de Groote Maat bij voorkeur aan boeren uit ons gebied moet
worden verkocht?
4) De provincie wil de Groote Maat verkopen via een openbare aanbestedingsprocedure.
Is, gelet op de huidige gronddruk in ons agrarische gebied, een openbare
aanbestedingsprocedure wel verstandig? Kan de provincie geen zaken doen met de
individuele agrariërs waardoor er maatwerk kan worden geleverd? De inspanningen
moeten er toch op zijn gericht om de grondmarkt in ons gebied te ontlasten? Is het
college bereid om hierover met de provincie in overleg te treden?
Toelichting:
De PCG heeft recent vragen gesteld over de agrarische toekomst van de Groote Maat. De
wethouder liet als reactie op de vragen weten dat hij hierover overleg heeft gevoerd met
gedeputeerde Bart Krol. De gedeputeerde heeft laten weten dat de provincie de Groote Maat
wil verkopen. Hiervoor zal een openbare aanbestedingsprocedure worden gevolgd, waarbij
een marktconforme prijs tot stand kan komen. Ook wil de provincie een klein deel van de
gronden omvormen naar natuur. Het overgrote deel van de gronden blijft agrarisch. Er is
meer duidelijkheid gekomen, maar de PCG heeft toch nog wel wat vragen bij het antwoord
van de wethouder…
Hans Marchal/PCG

