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Vragen:
Kunnen er paginanummers worden toegevoegd in het document.

Ja.

De wet voorkeursrecht gemeente (die ook geldt voor provincies) wordt zelden toegepast.
We hebben nu echter te maken met grondspeculatie door Belgische opkopers
(https://www.onderzoekscollectiefspit.nl/dossiers/belgisch-grondbezit-in-zeeuwsvlaanderen-groter-dan-gedacht). Is het in de huidige constellatie niet gewenst om
voorkeursrecht juist wel in te zetten?

Dit is wettelijk niet mogelijk. Op grond van de Wvg kan de overheid
besluiten een voorkeursrecht te vestigen op een perceel grond. Dat mag
alleen op percelen die een niet-agrarische bestemming hebben en een
nieuwe bestemming krijgen.

Vrijwilligheid is het uitgangspunt. Is dat vol te houden, gegeven de grote transities in het
landelijk gebied?

De opgaven zijn groot, de toekomst zal leren of het grondbeleid zoals nu
voorgesteld effectiviteit gaat zijn. In 2027 zal de nota worden geëvalueerd.

Op wel deel (%) van de provinciegronden zijn kunstmest en bestrijdingsmiddelen
verboden?

In de nota wordt voorgesteld om gronden die liggen op locaties ten
behoeve van natuurontwikkeling specifiek beheer toe te passen. Zo
worden bijvoorbeeld bepaalde teelten, het toepassen van
gewasbeschermingsmiddelen en het gebruik van organische of
kunstmatige meststof verboden. De omvang zal jaarlijks fluctueren;
daarom is er geen percentage van de provinciegronden te geven.

Er komt een ontwikkelingsbank om gronden een beperkte periode beschikbaar te stellen
aan agrariërs die bijvoorbeeld hun bedrijfsvoering willen omvormen naar een vorm van
volhoudbare landbouw of willen experimenteren met meer toekomstgerichte vormen van
landbouw. De termijn, voorwaarden en condities waaronder deze gronden beschikbaar
worden gesteld worden nog nader uitgewerkt. Wanneer kunnen we deze voorwaarden en
condities verwachten en hoe ver gaan deze? “Volhoudbare landbouw” is geen officieel label
en het is onduidelijk wat hieronder wordt verstaan.

Het streven is om dit uitgifte kader gereed te hebben in de zomer van
2023 zodat het toegepast kan worden voor het teeltjaar 2024.
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