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Overwegingen en advies 
Op 20 april 2021 (zaaknummer 52236) is Provinciale Staten geïnformeerd over de 
samenhang, de voortgang en planning van de Zeeuwse Omgevingsvisie, de Aanvullingswet 
grondeigendom en het nieuwe provinciale nota grondbeleid. De Omgevingsvisie is in 
november jl. vastgesteld. In navolging hiervan was het streven om het nieuwe grondbeleid 
omstreeks mei 2022 aan Provinciale Staten te kunnen voorleggen ter besluitvorming. 

In de afgelopen periode is het participatietraject gestart. Het participatietraject van de nota 
grondbeleid verliep voorspoedig onder ander door podcast serie. Echter, door de 
regeringsmaatregelen i.v.m. de stijgende coronabesmettingen die in december jl. werden 
afgekondigd, kon de fysieke, afsluitende conferentie (10 december 2021) met de 
stakeholders niet doorgaan.  In de aanloop naar die datum was er al veel belangstelling. 

Er wordt grote waarde gehecht aan het goed afronden van het participatietraject. Er is een 
digitaal alternatief gevonden om dit proces goed af te ronden. Het is geen sinecure om het 
lopende proces aan te passen naar een alternatief. Zo moeten bijvoorbeeld vele externe 
agenda’s wederom op elkaar afgestemd worden en afstemming plaatsvinden met interne 
planningen. 

Aangezien de uitkomsten van het participatietraject een belangrijke rol spelen bij de 
totstandkoming van de nota grondbeleid, schuift de planning van de nota op. 

Wat betekent dit concreet? 
In plaats van besluitvorming (Provinciale Staten) in mei 2022 wordt dit oktober 2022. 
Geadviseerd wordt om Provinciale Staten te informeren middels bijgevoegde brief. 

Afwijking t.o.v. provinciale doelstellingen en/of beleid 
Planning wordt aangepast 

Bestuurlijke planning en doorlooptijd 
Gedeputeerde Staten 
Commissie Ruimte 
Provinciale Staten 

12 juli 2022 
16 september 2022 

7 oktober 2022 

Consequenties besluit 
Geen. 
De Aanvullingswet grondeigendom, bijbehorende bij de Omgevingswet, is nog niet van 
kracht. Zeer recent heeft het ministerie 

ari 2023. De invoe 

Financiële consequenties 
De coronamaatregelen en vertraging Aanvullingswet Grondeigendom heeft invloed en 
uitwerking op het proces van de nota grondbeleid. Dit heeft tot financiële gevolg dat er een 
overschot is ontstaan op het budget 75291 (2021) en daardoor vrijvalt in het rekeningresultaat 
in 2021. Ten behoeve van de doorontwikkeling nota grondbeleid zijn in de voorjaarsnota 2020 
incidentele middelen toegekend voor 2020 tot en met 2023. Bij de behandeling van de 
jaarstukken 2021 zal een voorstel gedaan worden om een bedrag van € 70.000 beschikbaar 
te stellen voor 2022. 
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Juridische consequenties 
Geen. Op basis van (nieuwe) wetgeving bestaat er geen verplichting tot het hebben van een 
Nota Grondbeleid. 

Personele consequenties en inhuur 
Momenteel is er 1 fte extra (via interne opdracht) beschikbaar. Deze opdracht loopt af. Door 
verschuiving van de planning zal deze opdracht verlengd moeten worden. 

Inkoop & aanbesteding 
Inkoop is niet van toepassing 



Gedeputeerde Staten Abdij 6 4331BK Middelburg  
Postbus 6001 4330 LA  Middelburg 
+31 118631011  
IBAN NL08 BNGH 0285010557  

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Zeeland 
p/a Statengriffie 

Onderwerp  
Grondbeleid Provincie Zeeland 2022  
(aangepaste planning)  

Zaaknummer  
52236  

Behandeld door  Verzonden  

Middelburg,  8  februari 2022  

Geachte voorzitter,  

In onze brief van 20 april 2021 (zaaknummer 52236) hebben wij u geïnformeerd over de voortgang van 
de Zeeuwse Omgevingsvisie, de Aanvullingswet grondeigendom en de nieuwe provinciale nota 
grondbeleid. De Omgevingsvisie is door u in november jl. vastgesteld. Ons streven was om het nieuwe 
grondbeleid omstreeks mei 2022 aan u te kunnen voorleggen ter besluitvorming. Door de 
regeringsmaatregelen omtrent de coronabesmettingen kon de fysieke, afsluitende conferentie die 
gepland stond in december met de stakeholders niet doorgaan. 

Wij hechten er grote waarde aan dat het participatietraject goed wordt afgerond en zijn bezig met een 
geschikt alternatief. Aangezien de uitkomsten van het participatietraject een belangrijke rol spelen bij 
de totstandkoming van de nota grondbeleid, schuift de planning van de nota op in de tijd. Door het 
verschuiving in de planning kan nog input geleverd worden tot 1 mei 2022. In juli verwachten wij u de 
Zeeuwse nota grondbeleid in concept te kunnen toezenden, zodat deze kan worden geagendeerd voor 
de commissie Ruimte (september) en besluitvorming in uw vergadering in oktober 2022. 

Met vriendelijke groet, 

Gedeputeerde Staten, 

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter 

A.W. Smit, secretaris 

U wordt verzocht om in uw correspondentie steeds het zaaknummer te vermelden. 
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