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Vries, 11 juni 2015 
Vragen aan het college 
 

Onderwerp: vertraging actualisatie grondbeleid 
 
 
Geacht college, 
Een snelle reactie via e-mail op uw briefje van 29 mei 2015 met zaaknummer 2015/20142 en 
referentie 2015/20145 was niet genoeg om een reactie van het college te krijgen. In de 
vergadering van 9 juni 2015 werd het agendapunt met informatie uit het college niet gehaald. 
GroenLinks probeert nu via deze weg een antwoord te krijgen.  
GroenLinks zal voor de zekerheid verzoeken om de brief op 30 juni 2015 ter bespreking op de 
agenda te plaatsen.  
 
De brief sluit af met “we vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd”. Dat vertrouwen is in dit 
geval ongegrond. GroenLinks is niet voldoende geïnformeerd door het korte briefje over het uitstel van de 

actualisatie van de nota grondbeleid.  
We kunnen ons voorstellen dat een belastingmaatregel (aanpassing wet op de vennootschapsbelasting) 

invloed heeft op de exploitatie van gronden maar dat beleid daar niet wezenlijk door zal veranderen. Het 
grondbeleid zal robuust en algemeen genoeg geformuleerd moeten zijn om veranderingen van buitenaf, 

zoals belastingmaatregelen, te kunnen doorstaan. 
 
Daar komt bij dat er vorig jaar al besluiten genomen zijn zodat we geen last zouden krijgen van deze nieuwe 

belastingwetgeving. GroenLinks heeft toen begrepen dat op dat moment het gemeentelijk beleid in zijn 
geheel gescreend werd op de mogelijke impact van deze wetgeving.  
Voor de nota grondbeleid kan het besluit van de eerste kamer dus niet als een verrassing zijn gekomen. 
Besluiten van de eerste kamer zijn haast nooit een verrassing en zeker niet voor een college dat zulke goede 

banden met een vertegenwoordiger in de eerste kamer onderhoudt. 
  
Graag nadere uitleg over de werkelijke reden waardoor uitstel noodzakelijk is en een datum waarop deze 

notitie wel voor de raad beschikbaar zal zijn.  
 

 
 
 
Hartelijke groet, 
namens de fractie van GroenLinks Tynaarlo, 
 
Oscar Rietkerk 


