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Verkoop perceel Gemeente Landerd, Zeeland
9 maart 2021
Overzicht onderliggende documenten behorend bij de Statenmededeling verkoop perceel K1388
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Toelichting en verantwoording op documentenlijst
Aanleiding

Op 22 januari 2021 is de motie (M4-2021) ‘Leg voorgenomen verkoop gronden Peelweg te Zeeland voor aan Provinciale Staten ter besluitvorming'
aangenomen. De motie roept GS op om een eventuele verkoop van de gronden aan de Peelweg te Zeeland aan een agrarisch ondernemer
middels een Statenvoorstel inclusief een volledig dossier qua historie voor te leggen ter besluitvorming aan Provinciale Staten van Noord-Brabant.
Disclaimer:

Dit overzicht beslaat een tijdsbestek van ongeveer 15 jaar. In deze periode zijn natuurlijk een groot aantal documenten vervaardigd. Dit overzicht
geeft geen volledig overzicht van alle deze documenten. Aan de verschillende externe en interne betrokkenen is verzocht om alle volgens hen
relevante stukken toe te sturen. Deze zijn verwerkt. Op deze wijze is een zo volledig mogelijk (relevant) overzicht gemaakt.
Legenda:

De documentenlijst volgt de historische tijdlijn van circa 15 jaar. Binnen deze lijst wordt met verschillende kleuren gewerkt om de proceslijnen
inzichtelijk te houden (in de praktijk zie je dat in de tijd proceslijnen elkaar ‘kruisen'). De kruising van deze lijnen maken de context inzichtelijk van de
gekozen richting van besluitvorming.
RO-beleid/Verordening Ruimte/Omgevingsbeleid PNB
Vastgoed (koopovereenkomst, ontbinding, onderhandelingen)
Dialoog groen Graspeel/Overlast
Landbouwbeleid
Kaderstelling/Informatievoorziening GS/PS
Bestemmingsplan, omgevingsvergunningprocedure en informatievoorziening gemeente Landerd.
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Datum

2005
2005-04-22
2007-12-11
2008
2008-01-22
2008-06-17
2008-09-28

Aankoop bestaand agrarisch bedrijf aan Peelweg Landerd door agrariër
Reconstructieplan Peel en Maas (Statenvoorstel 25/05)
Brief van provincie aan de gemeente Landerd waarin wordt aangeven dat PNB de door gemeente aangegane koopovereenkomsten overneemt en door middel van
abc leveringen in eigendom zullen verkrijgen.
Aankoopovereenkomst PNB van diverse gronden in Groen Graspeel (inclusief kavel Peelweg).
Ontwikkelplan LOG Graspeel
Mail medewerker ZLTO aan agrariër: bevestiging afspraak om concept koopovereenkomst te bespreken en definitief te maken.

2008-10-28
2008-12-12
2009
2009-01-09

Vaststellen verplaatsingstraject LOG en vaststellen Statenvoorstel 58 08 Financiering LOG Graspeel.
Statenvoorstel 58/08 omtrent financiering LOG Graspeel

2009-03-30

Koopovereenkomst getekend tussen de agrariër en PNB voor een terrein van +A 2.56.10 ha van het perceel kadastraal bekend gemeente Zeeland, sectie K, nummer
596 (thans K1388)
» In artikel 2 lid 4 staat dat de eigendomsoverdracht en levering zal plaatsvinden binnen een maand nadat de benodigde bouw- en milieuvergunningen ten behoeve
van het op het verkochte te ontwikkelen intensieve veehouderijbedrijf onherroepelijk zijn geworden.
» In lid 5 staat dat indien de in lid 4 genoemde vergunningen binnen 5 jaar niet verleend mochten zijn de overeenkomst door beide partijen zonder gerechtelijke
tussenkomst ontbonden kunnen worden.
Principeverzoek van agrariër bij gemeente Landerd
Er is op 27 november 2009 een principeverzoek en in 2008 is een schetsplan ingediend voor de uitbreiding van het bedrijf. Het gemeentebestuur van Landerd heeft
vervolgens schriftelijk te kennen gegeven hieraan zijn planologische medewerking te verlenen.

2009-1 1-27

2010
2010-03-19
2010.12.17

Ontwerp bestemmingsplan LOG Graspeel gemeente Landerd inclusief MER (gemeente Landerd)

Statenvoorstel 24/10 voorbereidingsbesluit ontwikkeling intensieve veehouderij. De Staten besluiten onder andere dat uitbreiding van bouwblokken boven 1,5 ha niet
meer wordt toegestaan, met uitzondering van bepaalde delen van speciaal daarvoor aangewezen LOG's
Statenvoorstel 73/10 verordening Ruimte 2011
Overal gold een maximum van 1,5 ha en een verbod op nieuwvestiging. Er kon ontheffing worden aangevraagd voor lopende zaken van voor 19 maart 2010. Dit gold
onmiddellijk. Bij de vaststelling van de verordening Ruimte 2011 (dec 2010) hebben PS de criteria opgenomen wanneer er sprake is van een ‘lopende zaak' (i.c.
schriftelijke aanvraag en instemming door de gemeente voor 19 maart 2010). In maart 2020 was er alleen en ontheffingsmogelijkheid voor verplaatsers. Met de
vaststelling van de verordening Ruimte 2011 kwam er ook een ontheffingsmogelijkheid voor (autonome) uitbreidingen.
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2013-1 1-20

2013-12-10

Aanvraaq ontheffina als bedoeld in artikel 9.6 van de verordenina Ruimte.
Gemeente Landerd vroeq voor meerdere locaties een ontheffing aan (zowel voor verplaatsers als voor uitbreidingen). Eén aanvraaq voor ontheffing betrof de
uitbreiding voor de Peelweq Zeeland.
Aanvraaq omgevingsvergunning (WABO) door agrariër
In de periode 2009 - 2011 zijn er gesprekken geweest tussen de agrariër en de gemeente Landerd inzake uitbreidingsplannen voor Peelweq. Op 29 juni 2011 heeft de
agrariër formeel een omgevingsvergunning aanqevraaqd. Deze aanvraaq had betrekking op het veranderen en uitbreiden van een bestaande varkenshouderij en het
bouwen van een varkensstal. De aanvraaq is nadien op 11 februari 2015, 10 augustus en in november 2015 aanqevuld.
Weiqerinq GS ontheffing als bedoeld in artikel 9.6 van Verordening Ruimte
GS besluiten de gevraagde ontheffing voor uitbereidinq van het bouwblok op het adres Peelweq te Zeeland, tot een omvang van 3 hectare, gelegen in het
landbouwontwikkelinqsqebied Graspeel, te weigeren. Op 1 -4-2011 was de aanvraaq voor ontheffing door de gemeente Landerd inqediend.
Statenvoorstel 02/12 Intrekken reconstructie- en qebiedsplannen
Mail van ambtenaar vastqoed aan aqrariër Ambtenaar meldt dat mochten de procedures rondom de benodiqde verqunninqen niet definitief zijn op 30 maart 2014 de
agrariër begin 2014 kan verzoeken de datum van 30 maart 2014 te wijzigen om meer zekerheid te verkrijgen dat de provincie geen gebruik maakt van dit recht.
Statenvoorstel 13/12 verordening Ruimte 2012
In deze verordening Ruimte 2012 (en alle daarop volgende versies van de Verordening Ruimte en de Interim Omqevinqsverordeninq) is een overgangsbepaling
opqenomen voor eerder verleende ontheffingen (op grond van een eerdere versie van de verordening).
Statenvoorstel 16/13 Transitie naar een zorqvuldiqe veehouderij 2020 De provincie wil een transitie van de veehouderij richtinq 2020 in qanq zetten. Hiervoor is een denklijn
opqesteld die PS op 22 maart heeft behandeld: 'Ontwikkelruimte moet je verdienen en is niet onbegrensd'. Onderdeel van deze denklijn is dat er op korte termijn een
wijziging van de Verordening ruimte 2012 wordt doorqevoerd.
Opdrachtverlening aan (onafhankelijke) voorzitter qebiedsdialooq door provincie
Vaststelling bestemmingsplan Graspeel door qemeente Landerd
Blz 1 7: "De ontwikkelingen die voorliggend bestemmingsplan mogelijk maakt, zijn verre van die in 2009 beoogd waren. Dit bestemmingplan maakt nog maar één
nieuwvestiging van 3,0 hectare en één uitbreiding tot 1,5 hectare mogelijk. Voor het overige worden enkel de reeds geldende bouwvlakken en afgeronde procedures
opgenomen in het bestemmingsplan. Het plan biedt geen uitbreidings- of omschakelingsmogelijkheden meer. De raad overweegt dat wanneer een intensieve
veehouderij wil uitbreiden dat met een afzonderlijk plan moet worden afgewogen. De qemeente maakt dus, op een enkele nieuwvestiging na geen gebruik van de
door GS verleende ontheffingen. Tegen vastqestelde bestemmingsplan is tevergeefs beroep aangetekend door de omgeving. Het plan wordt onherroepelijk op 21
oktober 2015.
Uitspraak RvS Beroep van aqrariër teqen de weiqerinq van de PNB om een ontheffing te verlenen wordt qeqrond verklaard. De qemeente Landerd heeft voor de
uitbreiding van het bouwblok aan Peelweq ontheffing gevraagd. GS hebben in eerste instantie ontheffing geweigerd omdat er geen schriftelijke instemming zou zijn dat
de qemeente Landerd voor 19 maart 2010 medewerking zou hebben toeqezeqd. De RvS oordeelde in haar uitspraak van 20 november 2013 dat wel degelijk sprake was
van een gerechtvaardigd vertrouwen en dat GS de ontheffing ten onrechte had geweigerd.
Herzieninqsbesluiten verordeninq Ruimte 2011 inzake uitspraak RvS
GS nemen een herzieninqsbesluit en er wordt een gevraagde ontheffing verleend voor de uitbreiding van de intensieve veehouderij van VOF Hermens-van den Broek tot
een omvanq van het bouwblok van maximaal 3 hectare op het adres Peelweq te Zeeland, qemeente Landerd.
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Brief van PNB aan advocaat aarariër inzake ontheffina verordenina Ruimte Noord-Brabant 2011, ten behoeve van uitbreidina intensieve veehouderij Peelwea te Zeeland
Mail ambtenaar PNB aan aarariër In de mail wordt door de ambtenaar aanaeaeven dat de 5 jaars-termijn (maart 2014) vrijwel voorbij is en dat de provincie voornemens
is om de overeenkomst te ontbinden. De ambtenaar doet vervolaens het aanbod om een nieuwe overeenkomst af te sluiten. De ambtenaar sluit de mail af met de
mededelina dat mocht de aarariër afzien van een nieuwe overeenkomst dat de provincie de arond aan derden te koop zal aanbieden.
Mailwisselina tussen ambtenaar en aarariër over de hooate van de verkoopprijs en voorwaarden in de (nieuwe) verkoopovereenkomst. Op 2 februari 2014 mailt de
ambtenaar dat hij akkoord is met de biedina onder voorbehoud financierina waarbij hij tevens meldt dat een en ander is onder voorbehoud van aoedkeurina door GS.
Statenvoorstel 03/14 Verordenina Ruimte 2014 03/14 Met de vaststellina van de nieuwe verordenina Ruimte 2014 treden de nieuwe reaels voor de ontwikkelina van
veehouderijen in Brabant in werkina. Daarmee wordt de Transitie naar zoravuldiae veehouderij ondersteund. Naar aanleidina van een motie heeft aedeputeerde de
volaende toezeaaina aedaan: GS zullen zeer teruahoudend omaaan met verkoop van provinciale aronden in de ‘interim periode'. Verkoop zal alleen plaatsvinden
onder zeer strikte voorwaarden, er zullen aeen onaewenste ontwikkelinaen plaatsvinden. De interim is de periode totdat de verbeterplannen voor de uraentieaebieden
zijn vastaesteld.
Verslaa beleidsoverlea Op 7 april 2014 is er een beleidsoverlea aeweest waarbij wordt besloten om de koopovereenkomst met onmiddellijke inaana te ontbinden en een
eventuele nieuwe overeenkomst af te laten hanaen van de uitkomst van de aebiedsdialooa.
Brief PNB aan de aarariër betreffende ontbindina koopovereenkomst waarin wordt vermeld dat de koopovereenkomst met onmiddellijke inaana wordt ontbonden
vanweae ontbreken van de veraunnina. Ook wordt aemeld dat er inmiddels contact is aeweest over een nieuwe overeenkomst. De provincie kondiat vervolaens aan
dat vooralsnoa aeen nieuwe overeenkomst zal worden toeaezonden. De reden hiervoor is dat de provincie de uitkomst wil afwachten van de aebiedsdialooa zoals die
nu wordt aevoerd in LOG Graspeel.
Presentatie tbv overlea dialooa Graspeel. Op 14 april 2014 is er een overlea aeweest in het kader van de dialooa Graspeel waarbij er een presentatie heeft vooraeleaen.
Zowel ZLTO als Groen Graspeel schetsen hun ‘wensen'/beelden bij verschillende percelen in het aebied waaronder Peelwea. In deze presentatie is aanaeaeven dat
Groen Graspeel verzoekt om aeen ontwikkelina IV toe te staan voor bedrijf aarariër. Groen Graspeel aeeft aan een alaehele stop voor Peelwea te wensen. Ze wensen
sloop danwel andere functie voor de stallen en toekennina van een bestemmina als plattelandswonina voor de wonina. Verder aeven ze aan dat ze bearepen hebben
dat het koopcontract inmiddels is ontbonden en vraaen de overheden om de ontheffinaen teniet te doen.
Aanaetekende brief van de advocaat van de aarariër waarin hij aanaeeft dat zijn cliënt zich verzet teaen het met onmiddellijke inaana ontbinden van de
overeenkomst. Verwezen wordt dat de veraunninaen niet zijn verleend en dat de reden daarvoor volaens hen aezocht moet worden in de opstellina van de provincie,
meer in het bijzonder de Verordenina Ruimte 2011. De Verordenina maakte het bouwblok niet moaelijk. Door aarariër is hierteaen bezwaar en beroep aanaetekend. In
2013 heeft RvS de aarariër in het aelijk aesteld. De advocaat is van opvattina dat de vertraaina die is opaelopen tussen 2009 en 2013 aeheel te wijten is aan het ruimtelijk
beleid van de Provincie en dat het aelet daarop niet aepast is dat de provincie zich nu beroept op het verstreken zijn van de vijfjaars-periode zonder dat de
veraunninaen zijn verleend. Tevens wordt in brief aanaeaeven dat in februari 2014 inmiddels met verteaenwoordiaers van de PNB overeenstemmina is bereikt over de
aankoop van het perceel en dat deze onderhandelinaen juist zijn aevoerd eendachtia de ontbindende voorwaarde van artikel 2.5 van de overeenkomst. Gelet op de
bereikte overeenstemmina is de advocaat van opvattina dat er aeen arond meer is om tot ontbindina over te aaan. De advocaat wil araaa weten wat de
aebiedsdialooa inhoudt en wat de aevolaen kunnen zijn voor de tussen de partijen aesloten overeenkomst. De brief wordt afaerond met de mededelina dat cliënt de
PNB volledia aansprakelijk zal stellen voor de schade inaeval de provincie het standpunt niet wijziat.
Verslaa overlea dialooa Graspeel Tijdens overlea wordt aesproken over aarariër. Aanaeaeven wordt dat op perceel Peelwea een maximale uitbreidina volaens
huidiae wet- en reaelaevina moaelijk is van nu 0,55 ha naar 1,5 ha. In verslaa staat vermeld dat de problematiek is dat de beooade ondernemer niet voldoende arond
ter beschikkina heeft en de Provincie de belendende arond niet wil/zal verkopen. Ook heeft de aemeente in het bestemminasplan aeen ruimte voor een deraelijke
omvana. Het is niet duidelijk wat de financiële aevolaen zijn om te saneren, of economische bedrijfsvoerina op 0,55 ha aewenst is voor ondernemer c.q. haalbaar is.
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Mail van ambtenaar aan advocaat van aarariër: in reactie op de brief van 28 april schrijft een ambtenaar een mail aan de advocaat waarin hij een toelichtina aeeft od
de gebiedsdialoog. Aangegeven wordt dat dat de provincie is gevraagd om alle voorgenomen ontwikkelingen te bevriezen in afwachting van de dialoog. De
ambtenaar geeft aan dat besloten is om de overeenkomst te ontbinden en vooralsnog geen nieuwe overeenkomst aan te bieden. Voorts merkt de ambtenaar op dat
de provincie geen bevoegdheid heeft over het al dan niet vergoten van het bouwblok ter plaatse (gemeentelijke bevoegdheid). De ambtenaar geeft aan dat hij niet
vooruit kan lopen op de uitkomst van de Dialoog en het besluit van GS, maar hij acht het alsnog aanbieden van een gewijzigde overeenkomst zoals besproken met
cliënt, een reële mogelijkheid. De ambtenaar bevestigt dat hij aan het begin van het jaar met cliënt heeft gesproken over wijziging van de overeenkomst in de
wetenschap dat de 5-jaartermijn van de eerdere overeenkomst zou gaan verlopen. Hij meldt dat het uiteindelijk aan GS is om te besluiten een gewijzigde overeenkomst
aan te bieden en niet aan hem.
Agenda vergadering Dialoog Graspeel
Geen bijzonderheden
Mail van ambtenaar PNB/VG aan (advocaat) van agrariër. Op deze datum zou een mail verzonden zijn door een ambtenaar aan agrariër/advocaat naar aanleiding
van de aangetekende brief van april 2014 (volgens de brief die de provincie op 6 januari 2016) Deze mail is niet gevonden.
Mailwisseling op 10 september 2014: Ambtenaar geeft richting leden Groen Graspeel per mail aan: ‘Er blijkt door X richtina iullie wat verwarring te zijn gezaaid over de
ontbinding van de verkoop van percelen. Bijgevoegd de brief die volgens mij niets te wensen overlaat. Zal wel een rechtszaak worden, maar als de uitkomst blijft zoals hij
is blijven we voet bij stuk houden’. GG reageert op de mail met: ‘Ik zou graag opheldering willen hebben over de betekenis van je laatste zin: “Zal wel een rechtszaak
worden, maar als de uitkomst blijft zoals hij is blijven wij voet bij stuk houden". Als ik het omdraai, namelijk als de uitkomst van de rechtszaak NIET blijft zoals hij is, houden
jullie dan geen voet bij stuk? Graag jouw reactie?’. Ambtenaar reageert via de mail: ‘Had moeten zijn :’maar als de uitkomst van de dialoog blijft zoals hij is blijven wij
voet bij stuk houden ’. ’
Tussenuitspraak RvS vaststellingsbesluit bestemmingsplan Graspeel
De RvS heeft de gemeenteraad opgedragen het vaststellingsbesluit Peelweg alsnog toereikend te motiveren, dan wel het besluit te wijzigen. Nav deze uitspraak heeft
college B&W op 18 februari 2015 besloten de gemeenteraad voor de stellen het door de afdeling geconstateerde gebrek te herstellen door vaststelling van een nader
motivering (gemeenteraad 12 maart 2015).
Gespreksverslag gebiedsdialoog Graspeel. Aanwezigen: Groen Graspeel, gemeente, ZLTO, PNB en 1 van de ondernemers. Er is een presentatie gehouden. In de
presentatie zijn de uitgangspunten voor een leefbare graspeel verwoord:
Gezondheid en veiligheid voor mensen en dier
Goed woon- leef en bedrijfsklimaat
Ontwikkeling van een duurzaam zorgvuldige en toekomstbestendige veehouderij
Gebiedsverantwoordelijke bedrijfsontwikkeling
Vervolgens worden voor een12-tal locaties de huidige en toekomstige situatie geschetst. Met betrekking tot locatie Peelweg wordt vermeld:
Huidige situatie: IV bedrijf, 055 HA, beroepsprocedure bij RvS inzake BP
Toekomstige situatie: goede landschappelijke inpassing, IV bestemming beëindigen en wijziging BP naar cultuurgrond, huidige bedrijfswoning wordt
plattelandswoning, slopen stallen/cq herbestemmen (bijv caravanstalling), beëindigen onder voorwaarde dat de ondernemer gecompenseerd wordt en geplande
activiteiten op een andere locatie kan realiseren.
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In verslag staat rondom Peelweg de volgende conclusie:
"Conclusie is dat er verplaatst of gecompenseerd dient te worden. ZLTO stelt dat als dit niet lukt de ondernemer moet kunnen ontwikkelen en dat dan ook niet tegen te
houden is. De voorzitter stelt dat alles door gemeente en provincie in het werk gesteld moet worden om te verplaatsen. Zowel gemeente als provincie geven aan
hiervoor alle inspanningen aan de dag te leggen. Op 28 jan is er een afspraak op bestuurlijk niveau tussen gemeente en provincie, waarin dit aan de orde zal komen.”
Aangetekende brief van de advocaat van de agrariër. Hij geeft aan dat hij zich op 28 april 2014 heeft verzet tegen de ontbinding. Od dit verzet heeft hij geen enkele
reactie van de PNB ontvangen. In de brief geeft hij aan dat hij de toen gewisselde argumenten overeind blijven. De advocaat geeft aan dat agrariër openstaat voor
overleg over een regeling, inhoudende een financiële compensatie in ruil voor het afzien van realisatie van haar plannen.
Annotatie bestuurlijk overleg over Graspeel met gemeente Landerd: Overleg wordt gevoerd over de onderhandelingen met de ondernemers waarbij financiële
participatie vanuit de overheid gewenst is. Rondom Peelweg staat als actie vermeld: overeenkomst sluiten schadecompensatie voorsanering 0,5 ha bouwblok. Stand
van zaken: nog geen actie in afwachting van resultaat andere gesprekken.
In de periode tot en met 19 maart 2015 vinden diverse mailwisselingen plaats mbt concept-convenant tussen deelnemers van de gebiedsdialoog.

Concept convenant LOG Graspeel In dit concept staat: “Voor ondernemer van locatie Peelwea. colleaaboeren en omwonenden is de meest wenseliike optie een
bedrijfsverplaatsing naar een duurzame en perspectiefvolle veehouderij locatie van 1,5 hectare elders in Brabant. Provincie Noord Brabant en Gemeente Landerd
faciliteren deze bedrijfsverplaatsing. In het geval bedrijfsverplaatsing niet gerealiseerd kan worden, zal de ondernemer van Peelweg gecompenseerd worden.”
Mail van Groen Graspeel aan gedeputeerde
Groen Graspeel stuurt een mail aan gedeputeerde waarin ze aangeven dat de dialoog specifiek voor "de Graspeel" is geïnitieerd door de Provincie om, als
gelijkwaardige partijen, overleg te voeren om op deze manier tot een goede oplossing te komen voor de problematische situatie van dit overbelaste- of urgentiegebied.
Groen Graspeel geeft aan dat het proces moeizaam verliep en complex was, er is een op consensus gebaseerd basisakkoord bereikt. Momenteel is er sprake van een
impasse bij de overheden welke belemmerend is voor de verdere realisatie van een haalbare en gebiedsverantwoordelijke inrichting van de Graspeel. Groen Graspeel
heeft het gevoel dat de realisatie van de principeovereenkomst wordt vertraagd doordat de overheid haar deel van de verantwoordelijkheid niet kan/wil dragen.
Daarmee lijkt de deelname uiteindelijk te eindigen in een voor de bewoners en de leefomgeving onacceptabele oplossing. Groen Graspeel vraagt op een korte termijn
overleg om de brief toe te lichten en het bereikte akkoord alsnog over de streep te trekken.
Verslag beleidsoverleg
Stand van zaken Graspeel wordt besproken en acties worden geformuleerd.
Presentatie van gemeente t.b.v. informeren gemeenteraad Landerd
Aan de gemeenteraad van Landerd wordt het volgende gepresenteerd: Er ligt een concept-convenant tussen ZLTO en Actiegroep GG. De gemeente maakt daarbij de
volgende afwegingen: Wanneer voldaan wordt aan alle wet- en regelgeving, is noch in de huidige situatie noch na ontwikkeling sprake van een knelpunt, de
"problemen" zijn in dit gebied niet groter of kleiner dan elders in het buitengebied van Landerd, bestuurlijk is niet uit te leggen dat de gemeente in dit gebied anders
handelt dan elders in het buitengebied van Landerd, de bewoners gaan uit van een "package-deal"(als niet alles wordt gerealiseerd, is de dialoog mislukt), maar dat is
in de praktijk nauwelijks haalbaar. Er kan een aanvraag komen die niet past binnen het convenant, maar die formeel niet geweigerd kan worden, het proces verloopt
stroef. Zo vindt de afstemming tussen bijvoorbeeld ZLTO en de betrokken agrariërs niet altijd zorgvuldig plaats. Het is onduidelijk of alle individuele veehouders het
convenant zullen ondertekenen. De gemeente besluit het niet te zien als een "package-deal", maar het per geval te bekijken. Met betrekking tot Peelweg geeft het
concept convenant aan: Provincie en gemeente Landerd spannen zich maximaal in om bedrijf te verplaatsen. In het geval bedrijfsverplaatsing niet gerealiseerd kan
worden, wordt de ondernemer van Peelweg ruimhartig gecompenseerd als gevolg van de verwachtingen die eerder door overheden bij de ondernemer zijn gewekt.
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De lijn van de gemeente is: Gemeente wil meewerken aan ruimtelijke en vergunningprocedures die noodzakelijk zijn om een varkenshouderij te realiseren die voldoet
aan alle wet- en regelgevingen waarbij een beter woon- en leefklimaat ontstaat. Indien de provincie geen grond verkoopt, zal geen ontwikkeling plaatsvinden.
Gemeente geeft geen financiële bijdrage voor een verplaatsing of warme sanering.
Verslag beleidsoverleg
Stand van zaken Graspeel wordt besproken en acties geformuleerd.
Gesprek tussen Groen Graspeel en provincie
In het verslag staat aangegeven dat er een concept convenant ligt, geconstateerd is dat het uitvoeren van het hele convenant problematisch zal worden. De provincie
wil i.o.m. gemeente kijken wat er mogelijk is qua uitvoering en hierover gezamenlijk met hen communiceren naar convenantsdeelnemers. PNB wil met
uitvoeringsvoorstellen komen. Op 26 mei zullen de overheden terugmelding doen van hun standpunt richting convenantsdeelnemers. Om te kunnen komen tot een
gezamenlijk voorstel gemeente/provincie is het relevant ook van de burgers te horen hoe zij aankijken tegen voorstellen gedaan in het concept convenant. Gedeeld is
dat het uit het gebied halen van de agrariër door hem een alternatieve locatie te bieden de voorkeur heeft. Een aantal opties zijn verkend.
Mail van urgentieteam aan Groen Graspeel (nav het verslag bijeenkomst 30 april 2015)
Mail van lid urgentieteam waarin aan Groen Graspeel gevraagd wordt om prioritering aan te geven voor de uitvoerbare zaken.
Informatiebijeenkomst op provinciehuis met convenantdeelnemers Geen stukken beschikbaar.
Verslag ZLTO aan de agrarische ondernemers Graspeel waarin zij meldt dat er geen convenant komt. De ZLTO geeft in haar verslag aan dat tijdens de bijeenkomst van
26 mei duidelijk werd dat de gemeente Landerd geen heil ziet in het sluiten van een convenant tussen partijen. De gemeente stelt dat door strengere normen en
aanscherping van handhaving de problemen vanzelf worden opgelost. De gemeente wil knelpunten procedureel oplossen en niet financieel participeren. Dit is een
raadsbreed gedragen besluit. De gedeputeerde gaf aan alleen een financiële bijdrage te willen doen als de gemeente dit ook doet. Die zijn hiertoe niet bereid. ZLTO
geeft aan verrast te zijn door de mededelingen. Conclusie is dat de dialoog niet tot een convenant heeft geleid. Niet alleen is er teleurstelling bij de burgers, ook
voorstellen die bij sommige ondernemers gedaan worden of al gedaan zijn, kunnen waarschijnlijk niet gedaan worden of stand houden.
Deskundigenoverleg
Op 14 juli 2015 heeft een door de gedeputeerde voorgesteld deskundigenoverleg plaats. De belangrijkste conclusies van dit overleg waren:
» Ambtenaren PNB/omgevingsdiensten/GGD geven aan dat het beleid van de gemeente goed is en dat de gemeente op dat moment doet wat ze kan doen om
zorgen die in het veld leven zo klein mogelijk te laten zijn.
» Ten aanzien van vergunningverlening en geurverordening heeft de gemeente extra stappen gezet om het aspect gezondheid expliciet mee te wegen in de
besluitvorming. Ten aanzien van gezondheid wordt geconstateerd dat Landerd op enkele dingen voorop loopt.
» De zorgen van de bewoners zijn voor een deel terecht. Met name daar waar het gaat om de discussie rondom V-Stacks en beleving. V-Stacks berekent een
jaargemiddelde, maar niet de pieken als gevolg van seizoenen, dag en nacht, en windstil weer. Een tekortkoming die niet zomaar is weg te nemen en een
beperking is van de (wettelijk voorgeschreven) verspreidingsmodellen. Dat door de bewoners van de Graspeel meer geurhinder ervaren wordt dan uit de modellen
blijkt, strookt met de bevindingen uit het geurbelevingsonderzoek van de GGD. Belangrijk is, om bij vergunningverleningstrajecten die vragen oproepen, zorgvuldig te
komen tot een afweging. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat er bij vergunningtrajecten weinig ruimte is voor afweging. Toetsing aan (wettelijke) normen is
praktijk, ook door de rechter.
» Aandacht voor een gebiedsgerichte aanpak is in sommige gevallen zinvol. Hiermee wordt bedoeld dat soms bezien moet worden of er extra inspanningen gedaan
moeten worden om te komen tot minder blootstelling en/of minder hinder. Hierbij dient ook aandacht te zijn voor afstemming met de ODBN en de communicatie
richting boer en omgeving.
Verslag omgevingsdialoog gehouden i.v.m. vereisten Verordening Ruimte 2014.
Dit verslag is ook onderdeel van de omgevingsvergunning (juli 201 7). Zie www.ruimteliikeplannen.nl (peelweg Landerd, omgevingsvergunning)
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Mailbericht GG aan uraentieteam: waarin Groen Grasoeel zoraen uit over het proces van het uraentieteam waarin Groen Grasoeel aanaeeft od aeen enkele mail een
reactie te krijaen, een heel raar aevoel over de voortaana te krijaen en araaa op korte termijn wil weten wat de stand van zaken is met betrekkina tot de aebiedsvisie
alsmede de stand van zaken over individuele bedrijven zoals de aarariër.
Mail vanuit het uraentieteam aan alle deelnemers dialooa en deskundiaen
Het uraentieteam aeeft aan dat de aanleidina voor het overlea van 5-10-2015 is de discussie die is ontstaan over de uitvoerina van het concept convenant Graspeel. De
provincie zal komen met een voorstel voor uitvoerina van het concept convenant. De aemeente en provincie willen met Groen Graspeel van aedachte wisselen over
het voorstel van de provincie.
Presentatie van provincie met titel Hoe convenant uitvoeren?
Het voorstel heeft als uitaanaspunten dat overheden met boeren en buraers een dialooa zijn aanaeaaan en het proces op een correcte manier afronden, ook als er op
basis van de normen aeen overlast is, zijn er araumenten om te investeren in oplossinaen, beleid borat dat er aeen nieuwe knelpunt ontstaan en de provincie stelt een
bedraa beschikbaar.
Rondom de situatie van de aarariër wordt aemeld dat de locatie dicht bij een locatie van een andere ondernemer liat, de aarariër wil het bouwblok veraroten van 0,55
naar 1,5ha, daarover loopt een procedure bij de RvS jeaens de aemeente die dit aeweiaerd heeft. De ontwikkelina is minder wenselijk vanuit ooapunt volksaezondheid
omdat het naastliaaende bedrijf wordt ontmenad naar pluimvee.
Het aepresenteerde voorstel is dat de provincie het bouwblok koopt, de aarariër zoekt zelf locatie buiten Graspeel en het bouwblok verdwijnt/krijat andere passende
bestemmina (aeen veehouderij). Een verslaa van deze bijeenkomst is niet aanaetroffen.
Raadsinformatiebrief van colleae B&W aan aemeenteraad Landerd
Het colleae van B& deelt met de aemeenteraad haar positie ten opzichte van de aebiedsdialooa https://www.landerd.nl/bestuur-en-

oraanisatieZaemeenteraadZveraaderinaZ98400faa-9b06-4079-ac08-9f278b58aba0
(zie inaekomen stukken bijlaae 4)
Bearotina 2016 Statenvoorstel 69/15 2de Voortaanasrapportaae ontwikkelbedrijf bijlaae bij bearotina 2016
Onder projectvoortaana staat vermeld: Op basis van de Verplaatsinasovereenkomst LOG Graspeel heeft de Provincie aronden in het LOG verworven voor hervestiaina
van intensieve veehouderijbedrijven. De Verplaatsinasovereenkomst is inmiddels beëindiad. De aronden en opstallen die niet zijn aebruikt voor hervestiaina worden
conform de overeenkomst nu door de Provincie op de markt te koop aezet. De opdracht hiervoor is inmiddels verleend. Het aaat om twee locaties met cultuurarond die
kunnen worden inaezet voor arondaebonden aararische activiteiten. Eén locatie is inmiddels verkocht. Als aevola van de aebiedsdialooa die inmiddels aestart is, is de
verkoop van de andere aanaehouden in afwachtina van de uitkomst van de dialooa.
Aanaetekende brief van advocaat van de aarariër aan GS waarin hij aanaeeft dat hij aeen enkele reactie heeft moaen ontvanaen op de brief van 28-4-2014, hij ervan
uitaaat dat PNB hierin berust. Hij benadrukt dat de aarariër noa steeds staat op leverina en verzoekt te reaaeren op de brief van april 2014 en er rekenschap van te
aeven dat de aarariër noa altijd staat op de overeenaekomen afaifte van de aronden.
Brief van PNB aan de aarariër naar aanleidina van een brief van de advocaat van de aarariër waarin aanaeaeven staat dat er vanuit de PNB aeen reactie is aeaeven
op de brief van 28 april 2014. In de brief wordt aanaeaeven dat middels twee mailberichten (28 mei 2014 en 15 juli 2014) is aereaaeerd met een korte weeraave van
deze mails. Tevens wordt aemeld dat er noa steeds een aesprek loopt tussen provincie, aemeente en Groen Graspeel en dat dit aesprek conclusies kan opleveren over
de wenselijkheid van de realisatie van een bouwblok aan Peelwea. Zodra die conclusies er zijn, is de provincie bereid om in lijn met die conclusies verdere afspraken te
maken over de eventuele verkoop van de aronden.
Reactie advocaat aarariër op brief van 6 jan 2016 (PNB/vastaoed). Advocaat aeeft aan niet bekend te zijn met een mail van 28 april 2014 en ontvanat araaa een
afschrift. Hij maakt op dat het vooralsnoa aeenszins vaststaat dat de aronden niet alsnoa aan cliënt worden aanaeboden. Hij maakt op dat afhankelijk van de
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ontwikkeling bij de gebiedsdialoog cliënt zich geen zorgen hoeft te maken en dat hernieuwde aanbieding van de gronden aan cliënt in de reden ligt. Hij handhaaft zijn
standpunt dat van ontbinding van de overeenkomst geen sprake kan zijn. Cliënt houdt de provincie onverkort aan de tussen partijen gemaakte afspraken en maakt
derhalve onverkort aanspraak op levering van het bewuste perceel. Hij maakt op dat de provincie haar standpunt pas definitief inneemt als de dialoog is afgerond. Hij
vindt het zaak daarop vooruit te lopen. Client staat sowieso op afname van de grond, ook indien de uitbreiding van de intensieve veehouderij geen doorgang zou
kunnen vinden. Hij hoort graag een formeel standpunt van het College van Gedeputeerde Staten in reactie op zijn correspondentie. Hij benadruk dat cliënt geenszins uit
is op enig juridisch geschil met uw provincie.
Bestuurlijk overleg Groen Graspeel: conclusies en verbeterplan met agendastuk (aanwezig Groen Graspeel, gemeente, ZLTO en PNB)
Er ligt een powerpoint voor met enkele voorstellen voor een verbeterplan. In conclusies en verbeterplan staat dat de provincie aangeeft dat een eventuele ontwikkeling
van Peelweg niet zo maar kan worden tegengehouden door de daarvoor benodigde grond niet te verkopen. De kans dat, als er een vergunbaar plan denkbaar is, de
rechter de veehouder in het gelijk zal stellen is erg groot. Gevolg is dan alsnog leveren dan wel een schadevergoeding betalen, wat ten laste komt van het budget voor
de Graspeel. PNB geeft aan altijd gezegd te hebben geen gronden te verkopen zolang de dialoog loopt en de uitkomst mee te wegen in haar besluit over verkoop. In
het voorliggend voorstel is verkoop geen bezwaar. Groen Graspeel heeft altijd begrepen dat de provincie de grond ‘nooit zou verkopen' en vindt dat een eventuele
schadevergoeding niet ten laste van het budget voor de Graspeel mag komen.
Afgesproken is dat Groen Graspeel zal gaan overleggen met hun achterban over hoe ze op basis van het beschikbaar gestelde bedrag denken een beslissing te nemen
die ook voor de toekomst het meeste perspectief biedt. De gedeputeerde geeft daarbij aan dat bijdrage van de provincie is gekoppeld aan een door alle partijen
ondertekend verbeterplan. Na het overleg overlegt Groen Graspeel een mail van een ambtenaar van de provincie uit 2014 en die stelt: “[een weigering tot verkopen]
zal wel een rechtszaak worden, maar als de uitkomst van de dialoog blijft zoals hij is blijven wij voet bij stuk houden.”
Interne mailwisseling tussen ambtenaren waarin nadere duiding van de mail uit 2014 wordt gevraagd.
Mail van het urgentieteam aan gemeente, groen graspeel en PNB waarin urgentieteam terugkoppeling geeft over de acties uit het bestuurlijk overleg van februari 2016.
Mbt agrariër wordt aangegeven dat hij het gesprek aan wil gaan over verplaatsing
Brief van Groen Graspeel aan GS en de reactie namens gedeputeerde van begin juni 2016
Verzoek van Groen Graspeel om duidelijkheid te verstrekken ter voorkoming van ongewenste ontwikkelingen en Groen Graspeel komt met oplossingen met draagvlak bij
de bewoners. De gedeputeerde reageert door te melden dat Groen Graspeel op de hoogte wordt gehouden over de vorderingen van de gesprekken met de agrariërs.
Een verbeterplan voor een urgentiegebied is voor iedereen vrijwillig is. De door Groen Graspeel gewenste oplossingen kunnen niet worden uitgevoerd zonder
medewerking van de agrariërs.
Memo Gedeputeerde met Rapport Evaluatie urgentieteam is uitgebracht. Hierin staat op genomen: Door middel van het organiseren van dialoog, procesmanagement,
gespreksleiding en (pre)mediation wil het Urgentieteam bijdragen aan het oplossen van vaak langlopende knelpunten. Het Urgentieteam is een gezamenlijk initiatief van
de partners, waarbij de provincie de ureninzet betaalt. Het Urgentieteam stopt eind dit jaar in de huidige opzet.” “Er is brede consensus dat het Urgentieteam succesvol is
geweest in het bespreekbaar maken van (vaak langlopende) overlastsituaties en het vinden van gedragen oplossingen voor knelpunten. Er was grote behoefte (vooral
bij bewoners in overlastsituaties) om (vaak voor het eerst) serieus te worden genomen. Die aandacht is op zich al een belangrijk resultaat. Daarnaast heeft de werkwijze
van het Urgentieteam een katalyserende werking gehad op omgevingsbewust handelen van betrokkenen: overheden, veehouders en burgers. Overigens staan partijen
(met name sommige gemeenten) vaak nog wel aan begin van de transitie naar meer omgevingsbewust handelen. Het begin is er, maar het is nog broos. In 2017
moeten de gemeenten het stokje overnemen.
Diverse mailwisseling tussen medewerkers Urgentieteam en lid GG
Lid GG neemt contact op met medewerker urgentieteam en vraagt naar stand van zaken. In volgende mails wordt ergernis over lange doorlooptijd, gebrek aan
communicatie en niet betrokken zijn gedeeld. Het lid van het urgentieteam geeft aan dat er nog gesprekken met ondernemers lopen die nog veel kanten op kunnen
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gaan. Hij meldt dat een uitkomst waarbij blijkt dat de verplaatsingen niet haalbaar zijn, voorstelbaar is. Als één of meer van de opties positief uitpakken dan zal de
provincie een voorstel doen. Dit voorstel zal in ieder geval een relatie leggen tussen kosten en baten(rendement van de actie in termen van wegnemen van zorgen) en
met Groen Graspeel besproken worden.________________________________________________________________________________________________________
2017-04-04

2017-04-10

Zienwiize van de PNB op Voorontwerp omgevingsvergunning Peelweg :
De gemeente heeft aan PNB i.v.m. wettelijk vooroverleg om een reactie gevraagd op de voorontwerp-omgevingsvergunning ‘Peelweg Zeeland'. Deze is getoetst aan
Verordening Ruimt 2014. Conclusie is dat verzocht wordt de onderdelen van de omgevingsvergunning die nog niet in overstemming zijn met de Verordening aan te
passen en het plan aan te vullen met de genoemde verslagen en onderzoeken.
De ontwerp beschikking (uitgebreide WABO-procedure) heeft vanaf 10 april 2017 zes weken ter inzage gelegen. Op 21 mei 2017 heeft een lid van GG namens
omwonenden (12) een zienswijze ingediend

2017-05-26

Mailwisseling tussen agrariër en ambtenaar Agrariër neemt per mail contact op en geeft aan dat hij meerdere brieven en mailtíes en ook persoonlijke toelichting heeft
ontvangen dat de provincie wilde wachten met verkoop totdat de gebiedsdialoog Graspeel achter de rug was. De agrariër meldt dat het zover is en de
omgevingsvergunning, binnenkort verleend wordt en vraagt om de verkoop nu definitief af te werken volgens diverse afspraken. De ambtenaar mailt dat er op termijn
van enkele weken een bestuurlijk overleg is over de dialoog Graspeel en geeft aan na dat overleg terug te komen op de mail.

2017-06-27

Mailwisseling tussen twee ambtenaren: voorafgaand aan het overleg dialoog Graspeel vindt intern beraad plaats. Onderdeel van het intern beraad is een
risicoschatting. Een voorstel wordt geformuleerd aan de hand waarvan de agenda wordt opgesteld. Tevens worden diverse scenario's besproken.
Mailwisseling van ambtenaar met Gedeputeerde: die aan de hand van risico-inschatting een voorstel doet aan de gedeputeerde om de grond niet te verkopen.
Gedeputeerde stemt hiermee in. Ambtenaar zal deze lijn hanteren voor voorstel (agenda maandag 3 juli 201 7 overleg dialoog graspeel).

2017-06-27

2017-06-29

2017-07-03

Geannoteerde agenda tbv overleg dialoog Graspeel 3 juli 2017
Ten behoeve van het overleg dialoog Graspeel heeft de provincie een agenda opgesteld. Het doel van het gesprek is de balans op te maken van de inspanningen in
het kader van de dialoog Graspeel en te komen tot afspraken over afronding daarvan. De provincie geeft de uitkomst van de gesprekken weer met alle agrariërs en
doet een voorstel voor vervolg.
Omtrent Peelweg staat dat de agrariër om de uitbereiding te kunnen realiseren grond nodig heeft die in eigendom is van de provincie. De provincie heeft verkoop
steeds afhankelijk gesteld van de uitkomst van de dialoog. De provincie geeft als voorstel aan bereid te zijn het middel van het eigendom in te zetten. Concreet
betekent dit dat de provincie de agrariër bericht niet bereid te zijn het perceel aan hem te verkopen. De optie van verplaatsing met subsidie blijft bestaan. De provincie
geeft aan dat voorwaarde voor uitvoering van de acties is dat dit wordt verwoord in een (summier) verbeterplan en dat Groen Graspeel instemt met dit verbeterplan.
Daarnaast meldt men dat indien Provinciale Staten op 7 juli instemmen met het voorgestelde maatregelenpakket (Statenvoorstel 39/17) dit betekent dat voor het
gebied Graspeel de impact van toekomstige ontwikkelingen in het gebied kleiner zal zijn.
Ingebracht memo door Groen Graspeel tijdens overleg
Groen Graspeel meldt dat er volgens hen sprake is van een (voltooid) convenant dat wacht op ondertekening. Er ligt daarnaast een gebiedsanalyse waaruit zou blijken
dat er sprake is van onvoldoende leefkwaliteit. Het openbaar bestuur heeft hier een zorgplicht. Groen Graspeel vindt dat het convenant weer op tafel moet worden
gelegd en wanneer dit niet gebeurt dan zal het openbaar bestuur volgens hen een alternatief dienen te bieden dat tot een gelijkwaardige uitkomst zal leiden. Groen
Graspeel rekent op de betrouwbaarheid van het openbaar bestuur om vorm te geven aan een gezonde leef- en woonomgeving.
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Verslaa 3 juli 201 7
In het opgestelde verslag staat genoteerd: de provincie verkoopt geen grond aan Peelweg zolang de vergunning nog niet onherroepelijk is. Provincie informeert de
agrariër hierover.

2017-07-04

Afgifte verklaring van geen bedenkingen door GS
Gemeente Landerd heeft een definitieve verklaring van geen bedenkingen (Wnb) aangevraagd bij GS van Noord-Brabant en verkregen.
Omaevinasveraunnina betreffende Peelweg verstrekt door B&W gemeente Landerd
Bij besluit van 6 juli 2017 heeft het college van B&W Landerd aan de agrarier een omaevinasveraunnina verleend voor het veranderen en uitbreiden van een bestaande
varkenshouderij en het in strijd met het bestemmingsplan bouwen van een varkensstal aan de Peelweg Zeeland.

2017-07-06

2017-07-07
2017-07-14

2017-08-24
2018
2018-05-22

2018-07-24
2018-08-03
2018-08-18
2018-0903/2018-09
26
2019
2019-01-18

2019-01-28

Statenvoorstel 39/17 wijziging verordening ruimte 2014 actualisatie 2017
Mail van ambtenaar aan agrariër met bevestiging van hetgeen de week ervoor telefonisch is besproken. De ambtenaar geeft aan dat de provincie niet eerder
overgaat tot stappen die kunnen leiden tot levering van het perceel dan nadat de vergunning onherroepelijk is geworden. Tevens is nog gesproken over de
mogelijkheden van de Subsidieregeling Urgentiegebieden Noord-Brabant (SUN-regeling) en dat gebruikmaking nog steeds openstaat.
Beroep bij Rechtbank Oost-Brabant ingesteld tegen de Omaevinasveraunnina door een aantal omwonenden.
Tussenuitspraak Rechtbank Gemeente vs omwonenden
De rechtbank heeft geconstateerd dat er sprake is van een gebrek in het besluit van de gemeente van 1 7 juli 201 7. De rechtbank stelt de gemeente in de gelegenheid
om dit gebrek te herstellen respectievelijk te laten herstellen.
Herstelbesluit Omaevinasveraunnina: College van B&W Landerd heeft onder waging van de motivering opnieuw een omaevinasveraunnina verleend.
Publicatie Staatscourant: MER beoordelingsbesluit
Mail medewerker vastgoed aan agrariër: waarin de actuele juridische situatie aan de orde komt. De ambtenaar geeft aan dat de grond nu niet aan derden zal worden
verkocht maar dat deze aangehouden wordt totdat er een juridische uitspraak is.
Mailwisseling tussen ambtenaar en agrariër: Ambtenaar verwijst naar een gehouden telefoongesprek en geeft aan betreffende in gang zetten van de transactie dat de
provincie wacht op het onherroepelijk zijn van de vergunning.

Uitspraak Rechtbank Oost-Brabant (zaaknummer 1 7/2389) omwonenden vs gemeente
Verkorte inhoud: Na de tussenuitspraak van 18 mei 2018 heeft Landerd een nieuwe mer-beoordeling gemaakt. Hierbij is de achtergrondbelasting vanwege het vergunde
bedrijf beoordeeld met gewijzigde geuremissiefactoren voor combiwassers, niet alleen voor de bijdrage van het vergunde bedrijf maar ook voor wat betreft de bijdrage
van andere bedrijven in de omgeving. De rechtbank is van oordeel dat verweerder in herstelbesluit en met de correctie in het verweerschrift heeft kunnen besluiten dat
geen MER hoeft te worden gemaakt ten behoeve van deze ontwikkeling.
Mailwisseling tussen ambtenaar en agrariër waarin gemeld wordt dat de ambtenaar aan de gang is gegaan met de voorbereiding van de overdracht en de
uitgevoerde taxatie.
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2020
2020-10-21
2020-10-23
2020-10-30
2020-11-3
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2020-12-15
2020-12-16
2020-12-16
2020-12-17

2020-12-21
2020-1 2-24
2020-1 2-26

Mail van advocaat van de aarariër aan zijn cliënt: De advocaat aeeft aan dat het zaak is om voor 25 april 2019 een nieuwe overeenkomst te sluiten ivm de stuitina van
de verjaring. Hij geeft aan dat het zaak is dat er voor die datum een (nieuwe)overeenkomst met de provincie ligt. Hij verzoekt aan de agrariër hem op de hoogte te
houden hoe de voortgang verloopt.
Taxatierapport door taxateur aan de provincie is uitgebracht.
Mailwisseling tussen ambtenaar en agrariër over de voortgang van de taxatie, de uitkomst van de taxatie en principeakkoord van agrariër op taxatie.
Instellen hoger beroep bij de Raad van State door omwonenden
Binnen 6 weken na 18 januari 2019 is tegen de einduitspraak en de tussenuitspraak hoge beroep ingesteld door omwonenden.
Mailwisseling tussen ambtenaar Ontwikkelbedrijf en agrariër waarin o.a. wordt gewisseld:
Er blijkt dat hoger beroep is aangetekend tegen het rechtbankbesluit bij de Raad van State. Ambtenaar meldt dat GS op dit moment niet kunnen instemmen met de
verkoop. Agrariër geeft aan het spijtig te vinden dat het zo loopt waarop ambtenaar aangeeft de grond aan te houden. Op vraag van agrariër of ingeval van
ongegrondverklaring alsnog geleverd zal worden, ontvangt hij van de ambtenaar een bevestigend antwoord.
Uitspraak RvS 201901761: De RvS oordeelt dat de rechtbank terecht heeft geoordeeld dat het college de gevraagde omaevinasveraunnina heeft mogen verlenen. Het
hoger beroep is ongegrond. De uitspraak (van de rechtbank) dient te worden bevestigd.
Schriftelijke vragen gesteld door PvdA
Mail ambtenaar Ontwikkelbedrijf aan agrariër waarbij het definitieve concept verkoopovereenkomst wordt toegezonden.
Mail agrariër aan ambtenaar Ontwikkelbedrijf waarin agrariër aangeeft akkoord te gaan met de vooraestelde verkoopovereenkomst. Aangegeven wordt dat het
voorkeur heeft om eind december 2020 te passeren.
Mail ambtenaar Ontwikkelbedrijf aan agrariër: Naar aanleiding Statenvragen geeft medewerker aan dat de beantwoording van de statenvragen in GS geagendeerd
zijn voor 1 7 november 2020 en dat tot die tijd de verkoophandelingen worden aangehouden:
Beantwoording Statenvragen
Op 15 december 2020 zijn schriftelijke vragen dd 23 oktober (ingekomen op 26 oktober 2020) beantwoord door GS.
Mailwisseling tussen ambtenaren landbouw en ontwikkelbedrijf over de verkoop in relatie tot de beantwoording van de Statenvragen. In mail wordt aangegeven dat
agrariër inmiddels is geïnformeerd dat de grondtransactie door kan gaan.
Mail ambtenaar ontwikkelbedrijf aan agrarier: ambtenaar geeft aan intern bericht te hebben ontvangen de verkoop te kunnen (door)starten.
Begeleidingsformulier Mandaatstuk (programma Majeure Projecten en Ontwikkelbedrijf): verkoop in het kader van afronding Renconstructie, in casu LOG Graspeek, van
perceel Zeeland K 1388. In de periode tussen het indienen van de Statenvragen en de beantwoording, hebben ambtenaren Landbouw en het Ontwikkelbedrijf een
aantal keer (via app/telefoon) contact gehad inzake het uitstellen van de levering in verband met gestelde statenvragen.
Vervolgvragen PvdA
Antwoorden op de schriftelijke vervolgvragen PvdA
PvdA heeft de concept-beantwoording op Statenvragen al ontvangen op 24-12-2020. Formele beantwoording vindt plaats op 12 januari 2021
Aanvraag interpellatiedebat door PvdA
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2021-01-00
2021-01-12
2021-01-12

Inaekomen brief van aararier aan PS. In de brief wordt op hoofdlijnen het doorlopen traject van de afgelopen jaren beschreven.
Beantwoordina statenvraaen PvdA (21 december 2020) door GS
(Aanaetekende)brief van advocaat aarariër aan aedeputeerde: De advocaat aeeft aan dat recentelijk is bevestiad dat leverina van het perceel aan cliënt zou
plaatsvinden, dit wederom blijkt te zijn uitaesteld in afwachtina op een spoeddebat dat 22 januari 2021 plaatsvindt. Vooruitlopend op dat debat wil hij de positie van zijn
cliënt schetsen. Hij beschrijft met een aroot aantal bijlaaes de afaelopen periode.

2021-01-14

Memo colleaiale afstemmina: Gedeputeerde informeert GS en vraaat instemmina met beooade beantwoordina interpellatiedebat.

2021-01-18

Beantwoordina technische vraaen van PVV

2021-01-21

Inaekomen brief van Groen Graspeel aan GS met verzoek om niet over te aaan tot verkoop van aronden aan de ondernemer ter voorkomina van noa verdere
verslechterina van het reeds overbelaste woon-, werk- en leefaebied de Graspeel. Er zijn volaens GG door de PNB toezeaainaen aedaan om deze aronden nooit meer
ter beschikkina van de intensive veehouderij te stellen. De actiearoep aeeft aan zich al jarenlana niet aehoord te voelen en aeeft aan in aanmerkina te willen komen
voor de aronden indien de provincie deze wenst te verkopen.
Beaeleidinasformulier beleidsoverlea
In dit stuk worden inaeaaan op vooraestelde inbrena in het interpellatie-debat ondersteunt met chronoloaisch overzicht van de casus (2008-2020).
Aanaenomen motie (M4-2021)
Aanleverina (per mail) van aanvullende stukken door Groen Graspeel
In het kader van het samenstellen van het feitenrelaas heeft Groen Graspeel op verzoek (een 1 7-tal) relevante stukken aanaeleverd. Deze stukken zijn verwerkt in de
documentenlijst.
Aanleverina (per mail) van stukken door aarariër
In het kader van het samenstellen van het feitenrelaas heeft aarariër op verzoek relevante stukken aanaeleverd. Deze stukken zijn verwerkt in deze documentenlijst
Advies HOLLA advocaten inzake dossier Peelwea

2021-01-22
2021-01-22
2021-02-14

2021-02-16
2021-02-19
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