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Uw kenmerk: uw bríef aan de Statencommissie d.d. 10 februari 2016

Onderwerp: Grondbeleid volgens de provincie Drenthe 2016-2021

Geachte heer Velema,

Zoals toegezegd in de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid van

17 februari 2016 beantwoorden wij hierbij uw brief van 10 februari 2016 gericht aan de

commissie.

ln de commissie is gesteld dat uw bezwaren niet door ons gedeeld worden. Dit stand-
punt werd gesteund door bijna alle fracties.

ln uw brief stelt u dat "Drenthe kiest voor een belangstellingsregistratie (voor een

voorgenomen verkoop)". Dit blijkt echter niet uit de tekst van de nota Grondbeleid; in
de nota is de verkoop van grond in gebiedsprocessen beschreven (pagina 14) als één

van de mogelijkheden om grond te verkopen.

Om te voldoen aan de voorwaarden van openbaarheid en gelijkberechtiging volgen wij
een openbaar proces dat leidt tot verkoop van de grond. Om gelijke kansen te bieden

aan potentiële gegadigden gaan w'rj voorafgaand aan de verkoop over tot openbare
bekendmaking. Daarbij geven wij inzage in de ligging van de te verkopen percelen en

de gunnings- en inschrijvingscriteria die wij stellen aan gegadigden. Deze procedure

wordt verder uitgewerkt in het'Uitvoeringskader Grond-Natuurlijk Platteland'. Wij zijn

van mening dat die werkwijze voldoet aan de eisen van openbaarheid en transpa-
rantie.
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Daarnaast maakt u bezwaar tegen de mogelijke onderhandse verkoop van percelen
kleiner dan 5 ha. Uit praktijkervaringen blijkt dat een maximale maat van 5 ha in die
speciale situatie goed werkbaar is. ln alle gevallen moeten wij goed motiveren waar-
om gekozen wordt voor een onderhandse verkoop.

Zoals vermeld wordt de nota Grondbeleid voor het programma'Natuurlijk Platteland'
nader uitgewerkt in het' U itvoeringskader Grond-Natu urlijk Platteland'. U iteraard
voldoet deze nota aan de Europese regelgeving. Over deze uitwerking vindt overleg
met u plaats.

Wij hechten eraan dat wij ons grondbeleid samen met het Drents Particulier Grond-
bezit vorm kunnen geven en evenals voorgaande decennia op Drentse wijze, geza-
menlijk met u, de realisatie van het Natuur Netwerk Nederland ter hand kunnen ne-
men.

Wij sturen een afschrift van deze brief aan de Statenleden

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten n Drenthe,
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Afschrift aan de voorzitter en leden van Provinciale Staten van Drenthe
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