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Van de voorzitter

Het einddoel – een nieuwe inrichting voor het gebied Weerijs-Zuid – komt 
nu echt in zicht. De rechtbank heeft alle beroepszaken behandeld en de 
betrokkenen hebben de uitspraken ontvangen. Omdat er geen cassatie is 
ingesteld bij de Hoge Raad, stellen Gedeputeerde Staten (GS) binnenkort 
het ruilplan onherroepelijk vast. Dit betekent dat de kavelovergang nog 
in het 4e kwartaal van dit jaar kan plaatsvinden. De bestuurscommissie is 
blij met deze mijlpaal in het project!

Een andere belangrijke mijlpaal is oktober 2015. Begin oktober start naar verwachting de 
aannemer met de uitvoering van de werkzaamheden. Dan is voor het eerst zichtbaar dat 
er wordt gewerkt in het gebied. Een nieuwe fase in het project voor de grondeigenaren. 
De bestuurscommissie hoopt de aanbestedingsprocedure voor de zomer af te ronden, 
zodat dan ook de naam van de aannemer bekend is. We begrijpen dat u over de 
uitvoering wellicht vragen en/of opmerkingen heeft. Tijdens de uitvoering houden we 
spreekuren speciaal voor vragen over deze uitvoering. Ook kunt u zich nu al aanmelden 
voor het maandelijkse inloopspreekuur en uw vragen stellen. Op de achterzijde van deze 
nieuwsbrief leest u hoe dat kan. 

Omdat er bij de inrichtingswerkzaamheden meer grond wordt ontgraven dan nodig 
is voor de ophogingen en dempingen, is er sprake van een positieve grondbalans. 
Deze overgebleven grond heet wensgrond. In deze nieuwsbrief leest u de regels en 
voorwaarden rondom deze wensgrond en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden.

Zoals u overigens heeft kunnen lezen in de vorige editie, is het secretariaat van de 
bestuurscommissie tegelijk met circa 70 medewerkers van de Dienst Landelijk Gebied 
(DLG) per 1 maart 2015 overgegaan naar de provincie Noord-Brabant. Deze overgang 
heeft voor u als betrokkene weinig gevolgen. Een verschil is wel dat de voormalige 
medewerkers van DLG (en nu dus de provincie) voortaan te bereiken zijn via de provincie 
Noord-Brabant. De contactgegevens van de provinciale medewerkers vindt u op de 
laatste pagina van deze nieuwsbrief. Daarnaast is, zoals u wellicht al is opgevallen, 
vanwege deze overgang de layout van deze nieuwsbrief aangepast.

Ik wens u veel genoegen met het lezen van deze nieuwsbrief. Ondertussen blijven wij ons 
zoals altijd inzetten voor Weerijs-Zuid, met de juiste grond op de juiste plaats!

Peter van Vugt
Voorzitter bestuurscommissie Weerijs-Zuid



Besluit Tijdelijk Gebruik
De bestuurscommissie Weerijs-Zuid heeft op 19 januari het ontwerp- besluit tijdelijk gebruik (BTG) in procedure gebracht. Via het ontwerp 
BTG worden gronden tijdelijk uit gebruik genomen bij de juridische eigenaar en in gebruik gegeven aan derden. Dit gebeurt volgens 
het vastgestelde ruilplan en de uitspraken van de rechtbank tot 1 december 2014. Zodoende zouden de  toegedeelde eigenaren de 
gronden, vooruitlopend op het onherroepelijk worden van het ruilplan, in gebruik kunnen nemen.

Zoals in het voorwoord door de voorzitter is toegelicht, is er geen cassatie ingesteld tegen het ruilplan. GS stellen daarom binnenkort het 
ruilplan gewijzigd vast met inachtneming van de vonnissen van de rechtbank. De bestuurscommissie heeft daarom besloten het BTG niet 
verder in procedure te brengen. Het door GS onherroepelijk vast te stellen ruilplan biedt namelijk de benodigde juridische basis voor de 
ruilakte en de aktepassering. De planning is dat de ruilakte in het vierde kwartaal van dit jaar passeert. 

Omdat de aktepassering bij de notaris nog in 2015 plaats zal vinden is de noodzaak voor het vaststellen van een BTG komen te 
vervallen. De personen die een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerp BTG, hebben hierover van de bestuurscommissie nog 
persoonlijk bericht gehad.

Kavelovergang
De kavelovergang vindt zoals eerder aangegeven plaats in 
het 4e kwartaal van 2015. De percelen moeten dan vrij zijn 
van gewassen, rasters, hekken, drinkbakken, drinkpulsen, 
voederkuilen, schuilhokjes en overige roerende zaken. Dit hoeft 
niet wanneer deze objecten geen belemmering vormen voor de 
uitvoering van de werken en u hierover een overeenkomst heeft 
gesloten met de opkomende eigenaar. U moet zelf beslissen hoe 
u dit afhandelt. De bestuurscommissie heeft hier geen bemoeienis 
mee. Wij adviseren u op tijd te overleggen met de opkomende 
eigenaar.

Uitvoering
Ingenieursbureau Arcadis heeft aan de hand van de uitvoerings-/
projectplannen en het Kavelaanvaardingsplan (KA-plan) 
alle werkzaamheden in een bestek uitgewerkt. Het bestek is 
openbaar aanbesteed. Naar verwachting start de aannemer 
oktober 2015 met de uitvoering van de werkzaamheden. Arcadis 
begeleidt en houdt toezicht op de uitvoering. 
Als er op uw toedeling kavelaanvaardingswerkzaamheden 
worden uitgevoerd, licht de medewerker van Arcadis (ook wel 
aanzegger genoemd) kort voor de uitvoering de planning van 
deze werken aan u toe. Hierover zullen wij u in het najaar verder 
informeren. 



Wensgrond
De werkzaamheden worden integraal in één bestek uitgevoerd. Er is daarbij sprake van werk met werk maken. De 
werkzaamheden worden bovendien zo efficiënt mogelijk uitgevoerd. Bijvoorbeeld door de vrijkomende grond uit 
de te graven sloten te gebruiken voor het uitvoeren van dempingen of ophogingen in de nabije omgeving. Omdat 
er meer grond ontgraven wordt dan nodig is voor de dempingen en ophogingen, blijft er zogenoemde ‘wensgrond’ 
over. U kunt zich aanmelden voor het ontvangen van deze wensgrond. Uiteindelijk bepaalt de bestuurscommissie 
waarvoor de vrijkomende grond wordt gebruikt. Dit wordt ook opgenomen in het bestek. 

Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:
• U heeft geen recht op levering van grond. Dit is een gunst;
• De bestuurscommissie wil zo veel mogelijk gegadigden bedienen. 

Daarbij houdt de commissie rekening met zo kort mogelijke 
transportafstanden en kostenefficiëntie. De bestuurscommissie 
zal over de toekenning van grond in alle redelijkheid beslissen. 
Hierover is geen bezwaar mogelijk;;

• U moet minimaal 200 losse m3 grond per locatie vragen;
• U kunt maximaal 2500 losse m3 grond vragen (de totale 

hoeveelheid);
• U moet de grond binnen het landinrichtingsgebied verwerken op 

de percelen die door u opgegeven zijn en bij u in gebruik zijn;
• De percelen waarop de grond verwerkt wordt, liggen niet in de 

Ecologische HoofdStructuur (EHS);
• De aannemer bepaalt het tijdstip van levering. Hij maakt dat 

minimaal 3 werkdagen van tevoren kenbaar. Levering is mogelijk 
tijdens de gehele uitvoeringsperiode: van oktober 2015 tot naar 
verwachting mei 2017, ook in het groeiseizoen. Eventuele schade 
die daardoor aan gewassen kan ontstaan wordt niet vergoed 
door de BC;

• U geeft aan op welk kadastraal perceel of welke kadastrale 
percelen u grond wenst. Dit perceel of deze percelen moeten aan 
de openbare weg liggen. U geeft dit aan in losse m3 met per 
perceel één locatie (perceelsnummer van de toedeling conform 
ruilplan, 6 cijfers);

• Voorafgaand aan de levering maakt de aanzegger (dit is een 
medewerker van Arcadis) nadere afspraken met u. U ondertekent 
uiteindelijk een leveringsovereenkomst voor de ontvangst van de 
grond;

• Levering vindt plaats op een door u eerder aangegeven perceel. 
De grond wordt binnen 50 meter van de toegangsdam gestort. 
Het depot betreft tegen elkaar gestorte vrachtwagenladingen. 

U bent zelf verantwoordelijk voor ontvangst en verwerking van de 
grond;

• De grond die wordt geleverd is milieutechnisch schoon is en 
voldoet aan de geldende wet en regelgeving, echter over de 
bodem technische kwaliteit kunnen geen toezeggingen gedaan 
worden. Hierop kan ook geen bezwaar gemaakt worden nadat 
de gronden geleverd zijn. Wel kunt u tijdens de levering deze 
stopzetten. Indien u dit doet vervalt de gehele verdere levering met 
uitzondering van wat er tot dat moment is gestort;

• De kosten van levering van de grond zijn voor de 
bestuurscommissie, kosten voor verwerking etc. zijn voor eigen 
rekening;

• Als de omstandigheden op het perceel zo zijn dat de grond 
niet in depot gezet kan worden, kunnen voorzieningen worden 
getroffen zodat levering wel mogelijk wordt. Eventuele kosten zijn 
voor uw rekening. Indien u hier niet aan wil meewerken, wordt 
gezocht naar een volgende ontvanger. U verspeelt hiermee de 
mogelijkheid van levering van grond en kan hier geen bezwaar 
over indienen;

• U bent zelf verantwoordelijk voor een eventueel noodzakelijke 
omgevingsvergunning, waterwetvergunning/melding of andere 
vergunning. De bestuurscommissie laat vooraf ambtelijk toetsen 
middels een quickscan of een omgevingsvergunning of andere 
vergunning noodzakelijk is, u kunt hieraan geen garanties ontlenen 
en bent zelf verantwoordelijk voor aanvraag van eventuele 
noodzakelijke vergunningen. Dit zal u tijdig schriftelijk meegedeeld 
worden.

• De grond wordt toegepast op basis van de bodemkwaliteitskaart. 
De bestuurscommissie is verantwoordelijk voor eventuele 
benodigde milieuvergunningen en/of meldingen.

Aanmelden wensgrond
Bij deze nieuwsbrief zit een apart formulier. Dit formulier vult u 
in als u in aanmerking wilt komen voor de wensgrond. U kunt 
dit ingevulde formulier retour zenden of inscannen en daarna 
mailen naar info@weerijszuid.nl.
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Herverkavelingsproces

Project-/uitvoeringsplannen
De projectplannen van de vijf deelgebieden hebben betrekking op 
de uitvoering van de doelen, zoals natuur, water en recreatie. Deze 
plannen zijn in mei tot juni 2014 door het waterschap Brabantse 
Delta ter inzage gelegd. Hierop zijn zienswijzen ingediend die 
hebben geleid tot enkele aanpassingen. Deze zijn verwerkt in de 
definitieve project-/uitvoeringsplannen. Ook deze definitieve plannen 
hebben bij het waterschap ter inzage gelegen. Hierop was nog 
beroep mogelijk. In enkele gevallen is er beroep ingesteld. Deze 
zaken komen dus bij de rechtbank voor.

De gemeente Zundert heeft de omgevingsvergunningen van de 
uitvoeringsplannen in de zomer 2014 verleend en de besluiten 
bekendgemaakt. Hierop zijn bezwaren ingediend. Deze bezwaren 
zijn bij de bezwarencommissie behandeld. De bezwarencommissie 
geeft een advies en het college van burgemeester en wethouders 
(B&W) neemt hierop een besluit. Ten tijde van opstellen van de 
nieuwsbrief zijn de besluiten van het college van B&W nog niet 
bekend. Tegen dit besluit is nog beroep bij de rechtbank mogelijk.

Kavelaanvaardingswerken
Kavelaanvaardingswerken (KA-werken) zijn werken die worden 
uitgevoerd om de toedeling gelijk te maken aan de inbreng. 
De beoordeling of op uw percelen KA-werken moeten worden 

uitgevoerd, is door de bestuurscommissie dus gemaakt op basis van 
de ingebrachte en toebedeelde gronden. 
De gemeenten Zundert en Breda en het waterschap Brabantse Delta 
hebben de vergunningsaanvragen voor de KA-werken inmiddels in 
behandeling genomen en hebben deze ter inzage gelegd. 

Markering van de kavelgrenzen 
niet verplaatsen of verwijderen!
Het Kadaster heeft de nieuwe kavelgrenzen uitgezet. Wij begrijpen 
dat deze niet altijd praktisch zijn. Toch willen wij u dringend 
verzoeken de piketten niet te verplaatsen of verwijderen. Wanneer 
de plastic buizen en piketten in het huidige gebruiksperceel staan, 
verzoeken we u deze bij uw werkzaamheden te ontzien. Alleen 
op deze wijze kunnen we problemen bij de ingebruikname van de 
kavels voorkomen.

De grenspunten van de nieuwe kavelgrenzen zijn in het algemeen 
verzekerd met plastic buizen op maaiveldhoogte. Bij de grenspunten 
is bovendien een houten piket geplaatst, dat circa 30 cm boven het 
maaiveld uitsteekt. Hierop staat het nummer van de desbetreffende 
kavel. Wanneer de nieuwe grens uitkomt in een raster of heg, is 
op enige afstand van het raster of de heg in de grens een hulppunt 
geplaatst.

Vragen over landbouwregelingen
De regels rondom groenbemesting/vanggewas gelden ook bij 
de uitvoering van de landinrichting. Voor vragen rondom deze 
regels, het doorgeven van wijzigingen van percelen en de 
regels bij het scheuren van grasland kunt u terecht bij Rijksdienst 
Voor Ondernemend Nederland (RVO) (www.rvo.nl of  tel. 
088 042 42 42). 

Belangrijke data:
• 2e kwartaal 2015: Inventarisatie wensgronden
• 3e kwartaal 2015: Aannemer bekend
• 1 oktober 2015: Start uitvoering van werken
• 4e kwartaal 2015: kavelovergang
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Herverkavelingsproces

Vrijwillige voortijdige 
kavelovergang
Naar aanleiding van het uitstel van de kavelovergang organiseerde 
de bestuurscommissie overleggen met grondeigenaren die in de knel 
kwamen met meerjarige teelten. Zij reageerden op een oproep in 
de vorige nieuwsbrief. Rien Hendrickx, lid van de bestuurscommissie, 
legt uit hoe het proces van de vrijwillige overgang is verlopen. 

“We zijn gaan praten met een aantal boom- en aspergetelers. Zij 
liepen het risico op schade als ze nu zouden inplanten en over een 
jaar de grond weer moesten veranderen. We hebben bekeken 
of het mogelijk was dat zij al op hun nieuwe percelen konden 
planten.” Wanneer je gaat schuiven met de percelen van bepaalde 
eigenaren, krijg je uiteraard met meer grondeigenaren te maken. 
Hendrickx: “Het is een soort grote schuifpuzzel.” 

De bestuurscommissie ging vervolgens met alle betrokkenen het 
gesprek aan, in groepsverband of individueel aan de keukentafel. 
Hendrickx: “De één zag de ruil meteen zitten, de ander had nog 
wat vragen. En met een aantal grondeigenaren zijn individuele 
overeenkomsten gesloten over de status van het perceel.” Uiteindelijk 
bleek in februari 2015 dat het voor twee groepen eigenaren en 
twee individuele eigenaren mogelijk was vrijwillig over te gaan naar 
de nieuwe toedeling. “We zijn blij dat we met deze betrokkenen 
overeenstemming hebben bereikt.”

De overeenstemming is vastgelegd in zogenaamde 
gebruikersverklaringen. Daarin staat wat elke grondeigenaar 
heeft ingeleverd en wat hij toebedeeld heeft gekregen. Deze 
verklaringen zijn belangrijk voor de verantwoording van onder 
andere het grondgebruik met betrekking tot de bedrijfsvoering, het 
bemestingsplan en gecombineerde opgave. De bestuurscommissie is 
trots op het resultaat dat in zo’n korte periode bereikt is. Hendrickx: 
“Het was een intensief traject, maar we zijn blij dat we voor de 
betrokkenen dit hebben kunnen doen. En zodoende de schade 
hebben kunnen beperken.”



Let op! 
Graag wijzen we u nogmaals op de volgende belangrijke 
punten:

• Peildatum ruilplan: 1 oktober 2011
 Deze peildatum is een belangrijke datum bij het opstellen 

van het ruilplan. GS hebben geen rekening gehouden met 
aankopen vanaf deze datum in het plan van toedeling. 
Heeft u na de peildatum grond aangekocht, verkocht, in 
gebruik genomen of gegeven? Dan moet u hier zelf alert op 
zijn. De Bestuurscommissie houdt hier geen rekening mee.

• Artikel 35 nog steeds van toepassing
 Tot en met de afronding van de landinrichting mag u niets 

doen of nalaten wat de uitvoering van het inrichtingsplan 
kan belemmeren. Dat is de strekking van artikel 35 van 
de Wet inrichting landelijk gebied. Het gaat hierbij om 
meerjarige teelten, maar ook om het bouwen van kassen, 
schuren of huizen, het aanleggen van containervelden 
of het verwijderen van landschapselementen als 
bosjes en houtwallen. U kunt ontheffing krijgen van de 
bestuurscommissie Weerijs-Zuid. Kijk op www.weerijszuid.nl 
voor meer informatie.

• Toezichthouders actief
 In Weerijs-Zuid zijn toezichthouders van de Omgevingsdienst 

Midden- en West-Brabant (OMWB) actief. De OMWB 
houdt in opdracht van gemeenten en de provincie toezicht 
op de naleving van milieuregels en op het landinrichtingsplan 
Weerijs-Zuid. Daarnaast houden ze de ogen open voor 
andere zaken die in het gebied plaatsvinden. De OMWB 
behandelt ook milieuklachten en meldingen van incidenten. 
U kunt die 24 uur per dag, 7 dagen per week doorgeven. 
Kijk voor meer informatie op www.omwb.nl.



Bestuurscommissie Weerijs-Zuid
Om de herverkaveling in goede banen te leiden, benoemden GS van Noord-Brabant de bestuurscommissie Weerijs-
Zuid. Deze commissie is zo evenwichtig mogelijk samengesteld, zodat alle belangen vertegenwoordigd zijn. De 
commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de landbouw, natuur en landschap, het waterschap Brabantse Delta, 
de gemeente Zundert en de gemeente Breda.

Samenstelling bestuurscommissie 
Weerijs-Zuid
• Peter van Vugt, onafhankelijk voorzitter
• Nico Ploegmakers, tijdelijk vervangen door Koen Polman, 

secretaris, vanuit provincie Noord-Brabant
• Rien van Beek, namens de landbouw, plaatsvervangend voorzitter
• Rien Hendrickx, namens de landbouw
• Sandra Machielsen, namens de landbouw
• Frieda Hof-Sander, namens natuur en landschap
• Jacques van der Aa, namens waterschap Brabantse Delta
• Johan de Beer, namens gemeente Zundert
• Selçuk Akinci, namens gemeente Breda

Adviseurs:
• Jan van Beckhoven, Kadaster
• Marc van de Ven, provincie Noord-Brabant

De bestuurscommissie wordt ondersteund 
door:
• Wil van Zuijlen, gemeente Zundert
• Tom Rozendal gemeente Breda
• Peter Janssen, waterschap Brabantse Delta
• Hans Schep, Brabants Landschap
• Koen Jellema, Kadaster
• Riens Gerritsen, Kadaster
• Saskia Verhaart-Menken, provincie Noord-Brabant
• Marlies Lazeroms, provincie Noord-Brabant
• Alfons Keizer, provincie Noord-Brabant
• Hanneke van Leeuwen, provincie Noord-Brabant

Heeft u vragen over het project 
Weerijs-Zuid?
Neem dan contact op met ons secretariaat, telefoonnummer: 
(073) 681 28 12 of info@weerijzuid.nl.
Als u vragen heeft over het bestemmingsplan Buitengebied, neem 
dan contact op met de gemeente Zundert of gemeente Breda. 
Verzoeken voor aankoop of ontrekking van openbaarheid van 
wegen/paden en of percelen nemen de gemeenten niet in 
behandeling zolang de herverkaveling loopt.

Spreekuur
De bestuurscommissie Weerijs-Zuid houdt iedere maand (behalve in 
augustus vanwege de vakantieperiode) spreekuur in de Koutershof in 
Rijsbergen. Dit spreekuur is alleen ‘op afspraak’ te bezoeken.

De spreekuren zijn gepland op:
• Donderdag 2 juli 2015
• Donderdag 3 september 2015
• Donderdag 1 oktober 2015
• Donderdag 5 november 2015
• Donderdag 3 december 2015

Belanghebbenden die het spreekuur willen bezoeken, kunnen 
telefonisch een afspraak maken bij het secretariaat van de 
bestuurscommissie Weerijs-Zuid, provincie Noord-Brabant: 
(073) 681 28 12 of info@weerijzuid.nl. Kijk voor meer informatie 
en veel gestelde vragen over het proces en de uitvoering op 
www.weerijszuid.nl.
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