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Geachte voorzitter,
Op 14 september 2012 bent u geïnformeerd over de start van het pilot project 'Vlasteelt in Zeeland' dat geba¬
seerd is op het college-programma "Stuwende Krachten". Onderzocht is of het instrument 'grond' - via tijdelijk
beheer - ingezet kan worden om de vlassector in Zeeland te ondersteunen. In de afgelopen 2 jaar is in nauw
overleg met Dienst Landelijk Gebied ± 100 hectare BBL-gronden beschikbaar gesteld voor de teelt van vlas.
Door maar een beperkte hoeveelheid hectares voor vlas beschikbaar te stellen bleven er voldoende hectares
beschikbaar voor de overige reguliere landbouwgewassen.
Na 2 jaar is het pilot project geëvalueerd. De uitkomsten van de evaluatie willen wij middels deze brief met u
delen.

Een van de belangrijkste conclusies uit de evaluatie is dat de vlasverwerkende bedrijven hun areaal en vlas¬
verwerking op peil konden houden.
Als positief neveneffect vermelden wij, dat de pilot ook de samenwerking tussen de rijksdiensten (Rijkswater¬
staat en Rijksvastgoedbedrijf) en de provincie op vastgoed gebied heeft versterkt. In het laatste jaar van de
pilot hebben RWS en RVB ook gronden voor tijdelijk beheer beschikbaar gesteld.
De Zeeuwse aanpak heeft landelijke aandacht gekregen voor de innovatieve wijze van omgaan met (tijdelijk)
beheer van overheidsgrond. In de landelijke brochure 'Rijksgronden tijdelijk en anders benutten van RWS'
wordt het project vermeld.

Er zijn ook diverse leer- en aandachtspunten geformuleerd die wij willen betrekken bij het formuleren van een
nieuw uitgiftebeleid in de nieuw, op te stellen beleidsnota (Nota Vastgoed).
Als nieuwe uitgangspunten voor het beheerbeleid overwegen wij: meer rendement uit de bestaande en toe¬
komstige grondportefeuille en voorrang voor innovatieve ondernemers met goede ideeën voor duurzaam
gebruik van de grond. Het gaat dus om financieel én maatschappelijk rendement.
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