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Antwoord
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Agendapunt 5
Vraag:
Op pagina 25 staat de volgende tekst: Er wordt daarom naar manieren gezocht om de
kwaliteit van de Zeeuwse bodem te behouden of te verbeteren. Het verbeteren van de
bodemstructuur met organische resten is een onmisbare factor voor een goede bodem. Dit
heeft effect op het bodem- en plantenleven (biodiversiteit), de waterhuishouding en de
bodemchemie.
Klopt het dat er geen koppeling gemaakt wordt met opgaves zoals stikstof reductie en
KRW? Ons inziens zouden juist ook provinciale gronden een bijdrage kunnen en moeten
leveren in deze opgave. Kijken naar anderen zoals de agrarische sector en industrie kan,
maar als overheden moeten we vooral ook zelf in de spiegel durven kijken. Oftewel: het
idee uitwerken dat provinciale pachtgronden zorgen voor een stikstof reductie en een
waterkwaliteitsverbetering door bijvoorbeeld (veel) minder pacht te vragen met als
tegenprestatie een toegenomen bodemkwaliteit (meer organische stof), stroken
vlinderbloemigen rondom, extensieve begrazing etc. etc. Dan nemen we als overheid
genoegen met minder inkomsten, geven de agrariërs de kans om als tegenprestatie bij te
dragen aan divers doelen, en zorgen de provinciale gronden al voor het oplossen van delen
van de opgaves. Voor zover wij kunnen zien is dit nu niet (erg) uitgewerkt in de Nota
Grondbeleid, klopt dat?
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Nee.
De uitgifte van grond is een van de instrument om provinciale
doelstellingen te realiseren. De koppeling tussen de uitgifte van grond en
de provinciale doelen is beschreven in hoofdstuk 3.6. De genoemde
geformuleerde doelen is niet limitatief; stikstof en KRW vallen hier ook
onder.
In de nota stellen we daarom ook voor om ten behoeve van het
bevorderen van provinciale doelstellingen een nieuw instrument te
introduceren: Ontwikkelingsbank.
Daarnaast stellen we voor om het tijdelijk beheer van de gronden die
liggen ‘te wachten’ om ingericht te worden (veelal ten behoeve van
natuurontwikkeling) zo veel als mogelijk overeenkomstig de
eindbestemming te laten plaatsvinden. Dit zal veelal tegen een
gereduceerd pachttarief zijn.
Naast bovenstaande instrumenten, vormt ruilgrond in combinatie met
kavelruilen een wezenlijk instrument om doelen op vrijwillige basis te
realiseren. Ook bij deze uitgifte wordt zoveel als mogelijk koppelingen
gelegd met de doelstellingen. Van belang van de uitgifte van deze
gronden zijn: Uitruilbaarheid en behoud van de waarde van de grond.

