
INTERPELLATIE, ex artikel 42 Reglement van Orde 

 
 

Gericht aan GS / 
gedeputeerde / 
voorzitter 
 
 

 

Onderwerp 
 
 

Stopzetten aankoop grond voor aanleg natuur 
 
Vragen: 
 
Inleiding: We hebben uit de media moeten vernemen (LC maandag 
19 maart 2018, zie bijlage)) dat het college heeft besloten de 
aankoop van grond  in de gebiedsontwikkelingen Koningsdiep, 
Beekdal Linde en Achtkarspelen Zuid stil te leggen. De mensen uit 
de gebiedscommissies waren nogal verrast, op zijn zachtst gezegd. 
In uw brief van vrijdag 23 maart 2018 geeft u aan dat u de aankoop 
van grond heeft stopgezet om liquiditeitsproblemen te voorkomen: 
“Op dit moment is er geen acuut liquiditeitsprobleem. Wij willen 
echter voordat er een liquiditeitsprobleem ontstaat, hierop 
anticiperen door oplossingen uit te werken. Die oplossingen 
brengen met zich mee dat wij, tot besluitvorming in PS, tijdelijk 
stoppen met actieve grondaankoop voor een deel van onze 
natuuropgave.” 
 
1.Vindt u het correct dat wij dit bericht over het stopzetten van de 
aankoop van grond voor natuur uit de krant hebben vernomen? 

 
2.     Hoe kan het dat u dit niet op tijd en adequaat met de Staten 
heeft gecommuniceerd? 
 
3.     Welke invloed heeft - denkt u -  het zomaar plotseling een 
vergevorderd onderhandelings-aankooptraject stopzetten op de 
betrouwbaarheidsuitstraling van de provincie? Vindt u dat 
wenselijk? 
 
4.     De uitwerking van het BMC rapport over de oplossingen voor 
het aanleggen van het natuurnetwerk wordt pas op 18 juli in de 
Staten besproken. Onderhandelingen over aankopen liggen dan 
vier maanden (!) stil. Welke gevolgen heeft uw handelswijze op de 
vastgestelde doelen voor het realiseren van het natuurnetwerk als 
de Staten straks een andere keuze maken dan u nu blijkbaar 
verwacht? 
 
5.     Op welke wijze  bent u gelegitimeerd om deze wijziging in het 
beleid te doen? Waar is uw mandaat, uw opdracht tot wijziging van 
beleid? 
 
6.     Hoe rijmt u zelf deze handelwijze van uw college met het 
vastgestelde beleid van de Staten, namelijk het natuurnetwerk 
realiseren? 
 
7. In november 2017 bij de behandeling van de begroting 2018 is 
nadrukkelijk gemeld dat er geen problemen zijn voor 2018 met het 



budget voor aankoop van grond voor natuur. En nu- maart 2018 -  
zegt u te moeten stoppen met aankoop van grond in verband met 
het voorkomen van liquiditeitsproblemen. Hoe kan het dat er nu op 
korte termijn wel liquiditeitsproblemen zijn?  Wat is er in deze korte 
tussenliggende  periode veranderd en waarom is dat niet gemeld 
aan de Staten?  
 
8.     De afgelopen week (16-24 maart) is er een VN-congres 
gehouden in Colombia over de biodiversiteit in de wereld. Er zijn 
deze week verontrustende rapporten verschenen over de afname 
van biodiversiteit. De wetenschappers waarschuwen dat 
biodiversiteit herstellen van groot belang is voor onze toekomst. 
Hoe beoordeelt u uw eigen actie in het licht van de noodzaak voor 
het aanleggen van een Natuurnetwerk en het herstellen van de 
biodiversiteit in Friesland? 
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