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Achte hear Knol,
Jo skriftlike fragen op grun fan kest 41 fan it Reglemint fan Oarder, ynkommen op 15 maaie
2019, beantwurdzje wy as neikomt.
Earst wolle wy jimme der op wize dat der sprake is fan in ferkearde oannamme yn jo brief.
Allerearst hawwe wy gjin saaklike relaasje mei de feriening 'De Vluchtsprong'. Dizze
feriening brUkt it terrein sCint novimber 2018 en hat nea kontakt deroer han mei de provinsje.
Derneist hat it diel fan it provinsjale perseel dat 'De Doordouwers' brOkt, de bestimming
"Deirekreaasje" yn it gemeentlik bestimmingsplan. It terrein wurdt mei dizze bestimming
ferkocht en net as lanbougrCin.

Fraach 1:
Kloppet it dat hjir sprake is fan in terrein mei fersmoarge boa/em?

Antwurd fraach 1:
Ja, it boaiem is licht fersmoarige.
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Fraach 2:
Kin de provinsje in fersmoarge terrein sander foarofgeande boaiemsanearring oanbiede as
lanbougran? Graach jo at/is.
Antwurd fraach 2:
It terrein wurdt net oanbeaun as lanbougran. Der is gjin needsaak ta sanearring foar it
gebrak as trainingsfjild of foar deirekreaasje. It neistlizzende terrein hat wol de bestimming
lanbougran. Dit terrein wurdt oant no ta brukt troch de buorman as greide en sil ek mei dizze
bestimming ofstjitten wurde. Foar dit perseel jildt ek dat gebruk mei bestimming greide
tastien is. De fersmoarging is sa lyts dat sanearring net needich is.

Fraach 3:
Hoe sjocht it Kolleezje it fierdere trajekt no mei dizze foamommen ferkeap fan provinsjale
gran en hoe tinke Jim de belangen fan de haneklups as langjierrige brakers hjiryn in plak te
jaan?
Antwurd fraach 3:
De gran wurdt taksearre en dernei oanbeaun oan de merk. De haneklups kinne ek in bod
dwaan. Wy sjoche gjin oanlieding om de haneklups in bysandere plak te jaan yn dizze
proseduerre. Yn de &rune jierren hat "De Doordouwers" fergees gebrak makke fan it terrein
Under betingst dat by ferkeap it terrein leech weromjan wurdt. Dat wie en is ek bekend by de
feriening. Wylst de provinsje sels gjin belang hat by it terrein, is it belied om dizze oerstalige
gran te ferkeapjen.
De Doordouwers meie fansels it terrein keapje. Om't de provinsje eltsenien gelyk behannelje
moat, kinne wy "De Doordouwers" gjin status aparte jaan. Der is ek gjin wetlike ferplichting
sa as by in pachtoerienkomst om de gran earst oan te bieden oan de feriening.

Fraach 4:
Kloppet it dat dizze kasus anderdiel is fan it provinsjale projekt t'en oansjen fan it belied om
`aneigentlik' gebrak fan provinsjale gran op de walkanten werom te kringen?
Antwurd fraach 4:
Nee.
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Fraach 5:
Sa ja, binne der yn dit belied mear `maatskiplike' organisaasjes / breikers lykas sokke
ferienings oan it ljocht kaam? Wolle jo dit foar de Steaten ynsichtlik meitsje?
Antwurd fraach 5:
Dit terrein is gjin Onderdiel fan it projekt Oneigenlijk gebruik' . Wy binne yn dit projekt noch
net yn de kunde kaam mei suksoart gefallen. As dat wol sa is, gean wy der soarchfuldig mei
oan de slach.

Mei rju achtinge,

Deputeatre \Steaten fan Fryslan,

drs. A.A.

R.E. Bouitett-- Riernerr§ma, MBA MOM, sekretaris
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