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Nota Grondbeleid

Geactite dames en tieren,
Aanleiding
In de Nota Grondbeleid (2013) is opgenomen dat periodiek de noodzaak voor tierziening van de Nota bezien
moet worden. Middels deze brief informeren wij u tiierover.
Eerdere behandeling in PS
In uw vergadering van 25 september 2013 fieeft u kennis genomen van de Nota Grondbeleid.
Rol en bevoegdheden PS in deze fase
U ontvangt deze brief ter informatie. Er wordt van u geen besluit gevraagd.
Vervolg
In 2021 - bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet - zal opnieuw worden bezien of er aanleiding is voor een
tierziening van de Nota Grondbeleid.
Extern betrokkenen
Thans niet aan de orde.
Nadere toelichting
In 2013 is de Nota Grondbeleid vastgesteld door ons college na consultatie van uw Staten. Na 6 jaar rijst de
vraag in hoeverre de Nota nog actueel is: welke onderdelen van de Nota gelden nog onverkort; wat zijn
(beleids-)wijzigingen die sinds 2013 zijn opgetreden.
In zijn algemeenheid kan worden geconcludeerd, dat de Nota Grondbeleid nog actueel is. Dit komt doordat de
Nota met name een beschrijving geeft van het instrumentarium dat ten dienste staat van het grondbeleid en van
de processen enprocedures die verbonden zijn aan het grondbeleid. Zowel met betrekking tot het
instrumentarium als ten aanzien van de processen en procedures hebben zich in de afgelopen zes jaren weinig
spectaculaire ontwikkelingen voorgedaan. Dit neemt niet weg dat op termijn wel een belangrijke wijziging zich
zal voordoen: de Omgev/ngswef die naar verwachting per 2021 van kracht zal worden. In de Aanvullingswet
grondeigendom Omgevingswet zullen onder andere de Onteigeningswet, de wet Voorkeursrecht gemeenten en
de Wet Inrichting Landelijk Gebied (WILG) worden opgenomen (in gewijzigde vorm ten opzichte van de
vigerende wettelijke regelingen). De Aanvullingswet moet nog behandeld worden door de beide Kamers van de
Staten Generaal. Daarnaast zullen bij inwerkingtreding van de Aanvullingswet Grondeigendom Omgevingswet
andere wetten komen te vervallen. Te noemen is bijvoorbeeld de Wet Agrarisch Grondverkeer. Gelet op het feit
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dat de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet nog niet de parlementaire vaststellingsprocedure heeft
doorlopen is het op dit moment te vroeg om de Nota Grondbeleid in dit opzicht te gaan aanpassen.
Wij zijn voornemens medio 2021 te bezien of er aanleiding bestaat de Nota Grondbeleid aan te passen aan de
Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet. En in het verlengde hiervan te bezien of de Aanvullingswet
gekoppeld zou moeten worden aan nieuwe beleidsopgaven. Wij zullen u hierover te zijner tijd berichten.
Afsluitend
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
toogachtend,
fedeputeer/p Staten van Groningen:
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