DATUM
NUMMER

BIJLAGE

6 september 2022
UTSP-1039530041-1709

Domein

LLO

geen

ONDERWERP

Schriftelijke vragen ex. Art 47 RvO aan
het college van GS, gesteld door
dhr.L.C.van den Dikkenberg van de
SGP fractie betreffende schraallanden
de Meije (d.d. 06-09-2022)

Geacht college van Gedeputeerde Staten,

In de zomer heeft een plan ‘Natuurontwikkeling Schraallanden langs de Meije’ ter inzage gelegen bij de
gemeente Woerden. Wij stuitten op een zienswijze op dit plan en daarbij rezen een heel aantal vragen:
1. Klopt het dat de betreffende agrarische percelen door de provincie zijn gekocht en zijn doorverkocht aan
SBB?
2. Hoe is de doorverkoop aan SBB vormgegeven en hoe is daarbij rekening gehouden met het Didamarrest?
3. Had de bijdrage van deze percelen aan het behalen van de instandhoudingsdoelen van het Natura2000gebied ook bereikt kunnen worden met agrarisch natuurbeheer? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom
is daar niet voor gekozen?
4. Waarom is niet gewacht met het doorverkopen van de grond totdat de gebiedsgerichte aanpak in de
omgeving van de Schraallanden is afgerond, zodat er eerst gewerkt kon worden aan een integrale
oplossing in dit gebied?
5. Klopt het dat boeren niet vooraf betrokken zijn geweest bij de planontwikkeling, terwijl dit wel was
toegezegd? Bij het antwoord willen wij graag helderheid over de aard en opzet van de inwonersavond
van 9 juni.
6. Kunt u garanderen dat de agrariërs in de omgeving van de percelen waarvan hier de bestemming wordt
gewijzigd geen enkel gevolg gaan ondervinden van deze wijziging? Wij vragen u dit helder te
onderbouwen.
7. Wanneer verwacht u dat het inrichtingsplan voor deze percelen gereed is en wordt hierbij vooraf een
analyse gemaakt van de CO2-balans van het huidige grondgebruik tegenover het grondgebruik na de
wijziging van de bestemming? Zo ja, kunnen wij deze ontvangen? Zo nee, waarom niet?
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