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Underwerp : Actualisering Grondbeleid

Provinsjale Steaten fan Fryslán

Nei it lézen fan it Utstel fan Deputearre Steaten fan Fryslán fan 3 maart 2020, oangeande
Actualisering Grondbeleid

Mei it each op

Oerwagende dat - De actuele maatschappelijke ontwikkelingen rondom
onder andere opgaven zoals landbouwtransitie,
Veenweide, stikstof etc leiden tot een steeds grotere
behoefte aan grond;
- de grondmobiliteit in Fryslán afneemt;
- onze partners bij de gebiedsinrichtingsplannen vragen om
een verdere samenwerking in de vorm van een Fryske
GrOnbank,
- in het Bestuursakkoord 2019-2023 als Resultaat 16 is
opgenomen de instelling van een grondbank;
PS hechtsje oan beháld fan draachflak foar natuer en wolle
dérom yn prinsipe gjin Onteigening tapasse foar natuer en
wolle hjir allinne fan ófwike as lêste rédmiddel, as it giet om
de allerlêste hektares yn in grut Natura 2000 gebiet of in
gebiet KRW-maatregels Otfierd wurde moatte en ~1
it stjkses fan it programma fan eifhinget;
- Yn gebieten wêr't in gebietsproses geande is (bygelyks yn
it ramt fan Feangreide of Natuer mei de Mienskip) kin de
driging fan Onteigening it proses negatyf beynfloedzje;
- It opnimmen fan de mooglikheid ta Onteigening kin
somtiden ek fan gefolgen ha dat der in bettere
skeafergoeding foar de oer te dragen grOn takend wurde
kin, wat de káns op in minlike skikking en dus ferbettering
fan it draachflak ten goede komt.



Beslute 1. De bijgevoegde nota grondbeleid 2020 vast te
stellen en daarmee:
i. in te stemmen met het daarin beschreven opzet

van de provinciale grondbank en het voornemen
voor een Fryske GrCinbank;

ii. "toe te staan dat het middel van onteigening voor
natuurontwikkeling als mogelijkheid wordt
opgenomen in de ruimtelijke plannen die ten
grondslag liggen aan:
- het uitvoeren van maatregelen in het kader van
Natura 2000;
- het uitvoeren van de Kaderrichtlijn Water;
voorzover deze geen onderdeel uitmaken van
een thans lopend gebiedsproces (gebieden waar
een gebiedscommissie actief is, bijvoorbeeld in
het kader van het veenweideprogramma of
Natuer mei de Mienskip). Het uitgangspunt blijft
dat het middel alleen zal worden toegepast als
laatste redmiddel, als het gaat om de allerlaatste
hectares in een groot gebied, waar het succes
van het programma van afhangt en alleen indien
duidelijk is geworden dat alle alternatieven, zoals
bijvoorbeeld het aanbieden van geschikte
ruilgronden of het door de eigenaar zelf als
natuur inrichten, niet tot een goede oplossing
hebben geleid. GS doen in een dergelijk geval
een gefundeerd voorstel aan PS"

iii. in lijn met de Europese Mededeling Staatssteun
uit 2016 de provinciale regel dat bij
grondtransacties maximaal 5% mag worden
afgeweken van de taxatiewaarde te schrappen;

2. Gedeputeerde Staten te mandateren tot het doen
van strategische en anticiperende aankopen, één
en ander binnen de in de nota grondbeleid 2020
geformuleerde criteria;

3. Een investeringskrediet Strategische
Grondvoorraad beschikbaar te stellen van € 23,5
min;

4. Een Reserve Risico Strategische Grondvoorraad in
te stellen van 5% van € 23,5 min en deze (afgerond)
€ 1,2 min ten laste te brengen van het
begrotingssaldo;

5. Een voorziening Strategische Grondvoorraad in te
stellen, voor de verrekening van afwaardering van
strategische grondaankopen met de Reserve Risico
Strategische Grondvoorraad;

6. Gedeputeerde Staten op te dragen over
bovenstaande jaarlijks via de P&C cyclus te
rapporteren in de paragraaf Grondbeleid;

7. Bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen.



Sa f4tsteld troch Provinsjale Steaten fan Fryslán yn harren iepenbiere gearkomste fan 27
maal 2020,

drs. A.A.M. Brok, foarsitter

/;81.G.Rosier, griffier




