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Titel: Statenvoorstel Aanwijzing prioritaire gebieden grondaankopen Agenda Vitaal Platteland 

Advies van de commissie: 

De commissie heeft uitvoerig gediscussieerd over het voorliggende statenvoorstel. Veel fracties gaven 
aan dat het om een ingrijpend voorstel gaat, omdat het onteigening als ultimum remedium introduceert. 
Met name VVD en SGP gaven aan veel moeite met dit middel te hebben. De gedeputeerde gaf een en 
andermaal aan dat hij de komende periode niet verwacht dat dit instrument moet worden toegepast. De 
inschatting dat het op termijn om onteigening in 5 a 10% van de gevallen zou kunnen gaan, komt voort 
uit het landelijke TOP-beleid. Hij gaf ook aan dat juridisch gezien het toepassen van volledige 
schadeloosstelling alleen kan als ook het onteigeningsinstrument achter de hand wordt gehouden. 
 
Veel fracties gaven aan dat in het Statenvoorstel GS zich teveel mandaat toeeigent dat eigenlijk bij de PS 
hoort te liggen, bij voorbeeld als het gaat om het vaststellen van wijzigingen bij de gebiedskaarten. Ook 
vonden veel fracties dat de Provincie een regierol heeft en dat niet alles aan de gebiedscommisssies kan 
worden overgelaten. Sommige fracties wilden graag dat de inspanningen voor grondaankopen tot 2013 
worden verhoogd. 
Op financiële vragen gaf de gedeputeerde aan dat er voor deze periode genoeg middelen zijn, maar dat er 
vrijwel zeker niet genoeg rijksmiddelen zullen zijn om de klus te klaren voor 2018. Aandacht was er ook 
voor het verloop van het communicatietraject. De commissie vindt dat de provincie hier primair een rol 
heeft.  
De fractie van het CDA wil graag dat er voor de Statenvergadering opnieuw gepraat wordt met sommige 
gebiedscommissies om ze alsnog te wijzen op de mogelijkheden van de aanpak door middel van 
uitwerkingsgebieden, zoals toegepast in het reconstructiegebied Gelderse Vallei. Daarbij is in een groter 
gebied uitruil mogelijk. De gedeputeerde gaf aan daar niet voor te voelen. 
 
Tot slot zei de gedeputeerde toe voor de Statenvergadering nog schriftelijk terug te komen op de punten 
mandaatsverdeling tussen GS en PS, en de vraag of er voor 2013 nog meer ambitie aan de dag gelegd kan 
worden. Ook komt er nog schriftelijk een antwoord op een vraag over Groot Sandbrink. 
 
De commissie acht met in achtneming van het bovenstaande het Statenvoorstel voldoende voorbereid om 
het debat in de PS-vergadering te kunnen voeren. 
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