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Onderwerp

Beantwoording statenvragen OostvaardersWold

Geachte heer Stuivenberg,
Hierbij treft u de beantwoording aan van de statenvragen die u op 18 mei 2009 hebt ingediend namens
de fractie van de SP over de uitplaatsing van agrariërs uit het OostvaardersWold.
Een afschrift van deze brief wordt toegezonden aan Provinciale Staten waarna de vragen en antwoorden
gelijktijdig met de lijst van ingekomen stukken aan de statenleden zullen worden toegezonden.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Flevoland,
De se^eraris,
de vQorzitJfer

mr. drs T. van der Wal

drs. H. Dijksma

Inlichtinsen bij

Doorkiesnummer

mr. E.M. Strating
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Bezoekadres
Visarenddreef 1
Lelystad

Schriftelijke statenvragen van het statenlid A. Stuivenberg namens de SP
ingediend op 18 mei 2009 en de antwoorden daarop van het College van
Gedeputeerde Staten van 9 juni 2009

Vragen 1 en 2
Kan het College duideUjkheid verschaffen over de wijze waarop invulUng wordt gegeven aan
de toezegging maximale medewerking te verlenen bij uitplaatsing van agrariërs uit het
begrensde deel van het toekomstige OostvaardersWold naar elders in de provincie Flevoland?
Welke criteria worden hierbij door of namens het College gehanteerd?
Antwoord: Bij de uitplaatsing van agrariërs uit het begrensde deel van het OostvaardersWold
wordt gezocht naar een zo goed mogeUjk ruilbedrijf, passend bij de huidige situatie van de
betreffende agrariër. Hiertoe wordt intensief overleg met de agrariër gevoerd. Eén van de
criteria daarbij is de locatie van het agrarisch bedrijf. Dit kan van belang zijn als het gaat om
vergelijkbare kwaliteit van de grond, maar ook als het gaat om de sodale binding van de
agrariër en zijn gezin aan de huidige woonlocatie.
Het College spant zich in om te allen tijde, in overleg met de betrokken agrariër, een zo
geschikt mogelijk ruilbedrijf te vinden. In veel gevallen gaat daarbij de voorkeur uit naar een
vervangende locatie in de provincie Flevoland. Om de mogeUjkheden hiertoe zo goed mogeUjk
te benutten, grijpt het College alle kansen zodra bedrijven op de markt komen die geschikt
lijken voor verplaatsingen uit het toekomstige OostvaardersWold. Hiertoe zijn, zoals u terecht
opmerkt, reeds twee ruilbedrijven aangekocht. Over beide bedrijven is of wordt met agrariërs
in het toekomstige OostvaardersWold onderhandeld.
Wanneer het gaat om pachters van Domeingronden Ugt de situatie ingewikkelder. LandeUjk
gezien zijn er nameUjk veel projecten aan de orde waarvoor agrariërs moeten worden
verplaatst. Als het daarbij gaat om pachters van Domeinen, komt veelal ook de provincie
Flevoland in beeld. Domeinen heeft hier van oudsher immers veel gronden. Op deze landeUjke
verdeUng van gronden heeft het College geen rechtstreekse invloed. Toch heeft het College
weten te bewerkstelUgen dat agrariërs uit het OostvaardersWold en een beperkt aantal andere
rijksprojecten, landeUjk de hoogste prioriteit hebben bij verplaatsingen. Vanzelfsprekend
wordt bij het vrijkomen van Domeingronden in de directe omgeving van het OostvaardersWold
vanwege sociale aspecten primair naar verplaatsers uit het OostvaardersWold gekeken.

Vraag 3
Is het College op de hoogte van het feit dat in ten minste één geval van uitplaatsing een
agrariër van buiten de provincie Flevoland de voorkeur heeft gekregen boven die vanuit het
begrensde deel? Zo ja, welke actie heeft het College hierop ondernomen?
Antwoord: Het College is op de hoogte van het geval waarin de eerste prioriteit niet bij een
bedrijf uit het toekomstige OostvaardersWold is gelegd. Inspanningen van de provinde hebben
geleid tot plaatsing van het bedrijf uit het toekomstige OostvaardersWold op de tweede plaats
in de landeUjke voorkeursUjn. Het spedfieke ruilbedrijf waar het hier om gaat sloot nameUjk
voor wat betreft het huidige gebruik en de bestaande bebouwing vrijwel naadloos aan op een
situatie elders in Nederland. Om de situatie van het ruilbedrijf in overeenstemming te brengen
met de huidige situatie van de agrariër in het OostvaardersWold zouden extra investeringen

noodzakeUjk zijn. Inmiddels heeft de agrariër elders uit Nederland het betreffende bedrijf
overigens afgewezen, waardoor alsnog het gewenste resultaat Ujkt te worden bereikt.

Vraag 4
Is het College het met de SP-fractie eens dat dit het vertrouwen en de bereidheid om
medewerking te verlenen van de belanghebbende agrariërs niet vergroot? Zo nee, waarom
niet? Zo, ja hoe denkt het College dit vertrouwen en de bereidheid om medewerking te
verlenen te herstellen?
Antwoord: Het College is van mening dat zij, op basis van bovenstaande beantwoordingen,
alles doet wat in haar vermogen Ugt. Helaas kan niet voorkomen worden dat dat niet altijd
leidt tot de meest gewenste oplossing. Het College spant zich derhalve in om daarover zo
goed mogeUjk met de betreffende agrariërs te communiceren om zo voldoende vertrouwen
en bereidheid om medewerking te verlenen te bUjven behouden.

