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12 juli 2016

Geachte voorzitter,
Middels deze
brief informeren w/ij
Middels
deze brief
wij uu over
over het volgende. Wij starten binnenkort met de procedure rondom de
uitgifte van landbouwpercelen voor 2017 (tijdelijke pacht). Tot voor kort werd deze procedure in opdracht van
uitgifte
de
ienst Landelijk
de provincie
(DLG) uitgevoerd. Door
Landelijk Gebied (DLG)
provincie door D
Dienst
Door de beëindiging van DLG, zijn
zijn wij alle pro¬
pro
cessen inzake gronden en vastgoed aan het inregelen.
avelruilen jaarlijks van locatie wisselen.
Ruilgronden kunnen via het instrument
instrument kkavelruilen
wisselen. Om
Om steeds op korte termijn
over de
worden de
de gronden te
over
te beschikken, worden
de ruilgronden middels een
een éénjarig pachtcontract
pachtcontract (geliberaliseerd
pacht) tegen
tegen marktconforme
marktconforme prijzen uitgegeven.
Het flexibel
kunnen handelen
flexibel kunnen
Het
handelen is
is de
de kracht
kracht van ruilgrond. Van
Van belang
belang is dat de ruilgronden in goede
goede conditie
zijn en
blijven. Dit
Dit vraagt
zijn
goed tijdelijk
tijdelijk beheer. Dit bevordert de
vraagt een goed
en blijven.
de kwaliteit, duurzaamheid en courantheid
van de gronden.
De reeds
uitgifteprocedure kent een
een maatschappelijk draagvlak
reeds bestaande uitgifteprocedure
draagvlak en zetten wij derhalve voort. De
De
formalisatie hiervan
hiervan vindt plaats in
nota Grondbeleid die
in de nota
die in voorbereiding is.
is. Recent
Recent heeft
heeft u de 10e
10® begro¬
begro
tingswijziging 2016
2016 vastgesteld. Door dit besluit zijn de baten van
tingswijziging
tijdelijk beheer en lasten van
het tijdelijk
de provin
van het
van de
provin¬
ciale gronden en vastgoed structureel
structureel geraamd
geraamd in
in de
meerjarenbegroting.
de meerjarenbegroting.
Op korte
itgifte bekendgemaakt met een advertentie in diverse
termijn wordt
start van de
korte termijn
wordt de start
de uuitgifte
Op
diverse vakbladen. Op
de provinciale
de
provinciale website komt een
ondernemers die in
een digitaal formulier beschikbaar. Agrarische ondernemers
in aanmerking
2017, kunnen tijdig hun
willen komen voor grond in
hun belangstelling
kenbaar maken
maken en
en na
na eventuele
belangstelling kenbaar
in 2017,
eventuele toewijzing
toewijzing
tijdig op
hun bouwplannen
hier tijdig
bouwplannen en investeringen hier
op afstemmen.
afstemmen.
Hoogachtend,
gedeputeerde staten,
staten,
gedeputeerde
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drs. J.Wnvl. PoIrrVao^voorzitter
Poli
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