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Het is zover in oktober zal de uitvoering van de werkzaamheden 
officieel starten, waarop de bestuurscommissie Weerijs-Zuid, u als 
betrokkenen en de partners zolang hebben gewacht. Mede dankzij de 
afgeronde procedures tegen het ruilplan, is het “voorbereidende” werk 
voltooid en zullen buiten de resultaten voor het eerst zichtbaar worden. 
 
Eind oktober juridisch eigenaar 
Op 23 oktober 2015 vindt de aktepassering en dus de kavelovergang 
plaats. U kunt vanaf die datum als eigenaar/gebruiker uw nieuwe 
toedeling in gebruik nemen. Tegelijkertijd bent u vanaf dat moment 
juridisch eigenaar van uw toedeling en niet meer van uw inbreng. De 
kavelgrensuitzetting is al eerder gebeurd. Daarnaast dienen er in 
sommige gevallen nog kavelaanvaardingswerken worden uitgevoerd.  
 
Deze kavelaanvaardingswerken, en ook de natuurbouwwerken, zijn al 
getoetst aan de benodigde vergunningen en ontheffingen. Het 
merendeel van deze vergunningen en ontheffingen is in bezit of volgt 
spoedig. De planning is dat de aannemer al voor 23 oktober aan de 
slag gaat met de verschillende werkzaamheden. Dit gebeurd dan op 
vrijwillige basis en is dus geheel afhankelijk van uw medewerking. 
 
Meer kansen voor flora, fauna en mens 
Naast de start van de kavelaanvaardingswerken, start de aannemer 
ook met de aanleg van nieuwe natuurgebieden, recreatieve 
voorzieningen en waterbergingsgebieden. Flora en fauna krijgen zo 
meer, en betere kansen zich verder te ontwikkelen. Het gebied krijgt 
door deze ontwikkelingen meer betekenis voor de inwoners en 
recreanten. Daarnaast zorgen de aan te leggen waterbergingsgebieden 
voor een ‘veilige toekomst’. 
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Overlast 
Hoewel de bestuurscommissie er alles aan doet om de overlast tot een 
minimum te beperken, is hinder niet te voorkomen. De commissie vraagt 
hiervoor uw begrip. 
 
Meer weten 
Bij deze brief hebben we een bijlage toegevoegd met praktische 
informatie rondom de komende werkzaamheden. Heeft u niettemin nog 
vragen, dan nodig ik u van harte uit om naar de informatiedagen te 
komen op dinsdag 25 en woensdag 26 augustus 2015 in de Koutershof 
in Rijsbergen.   
 
Met vriendelijke groet,  
DE BESTUURSCOMMISSIE WEERIJS-ZUID 
De voorzitter 
 
 
 
Peter van Vugt. 
In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document niet ondertekend. 

 

 

 

 

Provincie Noord-Brabant, ZLTO, gemeenten Zundert en Breda, Waterschap Brabants Delta, 

Brabants Landschap en Staatsbosbeheer werken samen aan een nieuwe inrichting voor het gebied.  

Weerijs-Zuid vergroot de aantrekkelijkheid en leefbaarheid voor haar inwoners en zorgt voor een 

sterkere agrarische economie met meer ruimte voor natuur, recreatie, water, wonen en werken.  

Weerijs-Zuid, juiste grond op de juiste plaats voor landbouw, natuur, water, recreatie, wonen en 

werken. 
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Bijlage: 
 
Informatiedagen uitvoering 
Op dinsdag 25 (van 10.00 uur tot 16.00 uur) en woensdag 26 augustus (van 
10.00 uur tot 21.00 uur) krijgt u in de Koutershof in Rijsbergen meer informatie 
over de aanstaande uitvoeringswerkzaamheden van het project Weerijs-Zuid. 
In de Koutershof vindt u onder andere kaarten met de geplande 
kavelaanvaardings- en natuurbouwwerken. Er zijn daarnaast 
vertegenwoordigers van de bestuurscommissie, ambtelijke ondersteuning, de 
aannemer en de directievoerder aanwezig om vragen te beantwoorden en 
zaken nader toe te lichten.  
 
De uitvoering & begeleiding van de werken gebeurt door 
Aannemer Van den Brand uit Teeffelen in combinatie met aannemer Huub 
Verlouw uit Ammerzoden gaan de inrichtingswerken Weerijs-Zuid uitvoeren. 
Adviesbureau Arcadis neemt de directievoering voor haar rekening.  
 
Waar kan ik de aannemer en directievoerder vinden? 
Gedurende de uitvoering, van medio september 2015 tot mei 2017, kunt u de 
aannemer en de directie vinden op de benedenverdieping van de voormalige 
Rabobank in Rijsbergen. Tijdens de uitvoering is er wekelijks een spreekuur op 
donderdagochtend van 9.00 uur tot 11.00 uur en aansluitend is er tot 12.30 
uur een inloopspreekuur. In het inloopspreekuur is een medewerker van de 
provincie en/of Arcadis aanwezig. Zij kunnen u dan verder helpen met uw 
vragen. 
 
Voor het spreekuur dient u vooraf een afspraak te maken via het secretariaat 
van de bestuurscommissie. U kunt hiervoor een mail sturen naar 
info@weerijszuid.nl of contact opnemen met Marlies Lazeroms via 
telefoonnummer 06 - 5568 6589 of per e-mail mlazeroms@brabant.nl. Zij is 
bereikbaar op dinsdag, woensdag en donderdag. 
 
Planning & werkwijze tijdens de uitvoering 
De uitvoering van werkzaamheden starten waarschijnlijk medio september van 
dit jaar en duren ongeveer twee jaar tot uiterlijk mei 2017. De aannemer start 
eerst met inrichtingswerken voor natuur, omdat daar grond bij vrijkomt die 
onder andere nodig is voor de kavelaanvaardingswerken.  
 
Voordat de aannemer start met kavelaanvaardingswerken op een perceel, 
maakt een medewerker van Arcadis eerst een afspraak met de grondeigenaar 
om de geplande werkzaamheden te bespreken. Mogelijk wordt daarbij de 
situatie in het veld bekeken. De medewerker van Arcadis ‘stemt’ alleen de 
overeengekomen werkzaamheden met u af zoals die op de 
kavelaanvaardingskaarten waren opgenomen. Tegelijkertijd worden afspraken 
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gemaakt over wanneer de aannemer aan de slag gaat met die 
werkzaamheden. Het kan zijn dat er zaken ontbreken of niet juist zijn 
weergegeven op deze kavelaanvaardingskaarten, dan kunt u dat melden aan 
de medewerker van Arcadis. Hij legt deze verzoeken voor aan de 
bestuurscommissie. Vervolgens wordt er contact met u opgenomen over het 
besluit van de bestuurscommissie. Het is niet de bedoeling om discussies uit het 
verleden met de bestuurscommissie dunnetjes over te doen. In de tussentijd 
gaan de werkzaamheden zoveel mogelijk door, voor zover deze niet 
conflicteren met de werkzaamheden waar uw verzoek over gaat. Wij vragen 
uw begrip hiervoor. We proberen zo te voorkomen dat het project onnodige 
vertraging oploopt tijdens de uitvoering van de kavelaanvaardingswerken.  
 
Wat gebeurt er bij schade? 
Er kan door de werkzaamheden schade ontstaan aan bijvoorbeeld gewassen. 
In gevallen waarbij van te voren bekend is dat een deel van het gewas 
beschadigd kan worden, zal een medewerker van Arcadis vooraf met de 
grondeigenaar hierover afspraken maken over de wijze en hoogte van de 
vergoeding. Mocht er een schade ontstaan die niet was voorzien, dan kunt u 
contact opnemen met de schaderegelaar van Arcadis. De schaderegelaar 
neemt de schade op en komt met een voorstel. 
 
Grondtransporten 
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden vindt er meer dan 200.000 m3 
grondverzet plaats. Dit gaat gepaard met o.a. grondtransporten over de weg. 
De verkeersveiligheid vormt daarbij een belangrijk aandachtspunt. De 
bebouwde kom wordt daarom zoveel mogelijk gemeden. De aannemer neemt 
verder diverse voorzorgsmaatregelen om overlast zoveel mogelijk te 
voorkomen.  
 
Hoewel de bestuurscommissie er alles aan doet om de overlast tot een minimum 
te beperken, is hinder niet te voorkomen. De commissie vraagt hiervoor om uw 
begrip. Mocht u echter langdurige overlast ondervinden of een onveilige 
situatie constateren, dan kunt u op werkdagen tussen 09.00 uur en 16.00 uur, 
contact opnemen met Joost van Heck (toezichthouder van Arcadis) op tel. 06 -
2706 1570. Mocht u dit nummer niet kunnen bereikbaar, dan kunt u het 
algemene nummer van de provincie Noord-Brabant bellen op tel. 073 681 
2812. Het BRABANTLOKET verbindt u dan door met mevrouw Marlies 
Lazeroms of de heer Alfons Keizer.   
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Belangstelling wensgrond 
De inschrijving voor de wensgrond is al gesloten en er is inzicht in de 
gevraagde hoeveelheid kubieke meters grond. De vraag blijkt groter dan de 
beschikbare hoeveelheid grond. Daarom zal niet iedereen de gewenste 
hoeveelheid grond krijgen. De bestuurscommissie zal binnenkort contact 
opnemen of en hoeveel grond voor u gereserveerd is. U kunt hier echter geen 
rechten aan ontlenen. Een medewerker van Arcadis neemt voor de levering 
contact op met de betrokkenen. 
  
Bij het grondtransport van wensgronden moet de bestuurscommissie rekening 
houden met milieu-hygiënische randvoorwaarden. Daarbij vermijdt de 
commissie transport over de gemeentegrenzen zoveel mogelijk, ook omdat dit 
tot extra kosten voor bodemonderzoek kan leiden. Voor verdere spelregels 
rondom wensgrond verwijzen wij u naar de nieuwsbrief van juni 2015 op onze 
website www.weerijszuid.nl. 
 
Aktepassering: 
Het ruilplan wordt binnenkort vastgesteld door Gedeputeerde Staten (GS). De 
aktepassering vindt plaats op vrijdag 23 oktober 2015. Vanaf die datum wordt 
u eigenaar van uw nieuwe toedeling en raakt u mogelijk percelen uit uw 
inbreng kwijt. Voor uw nieuwe toedeling hoeft u niet naar de notaris of iets te 
ondertekenen. Deze ruilakte wordt ondertekend door de voorzitter van 
Gedeputeerde Staten en de secretaris (al dan niet via een machtiging). Dit alles 
gebeurt onder begeleiding van notaris van Gogh uit Zundert. Na het 
ondertekenen van deze akte, biedt de notaris de akte aan het Kadaster aan 
waarna deze ruilakte in de openbare registers wordt ingeschreven. U krijgt 
voor de aktepassering hierover nog meer informatie van ons. 
 
Kavelovergang 
Na de aktepassering op 23 oktober 2015 bent u niet meer eigenaar van uw 
oude inbreng percelen. Tegelijkertijd heeft u nieuwe percelen in eigendom 
gekregen als onderdeel van uw toedeling.  
 
Wij vragen u om voor 23 oktober 2015 de percelen of gedeelten die u 
kwijtraakt schoon en leeg op te leveren. Zo dient u bijvoorbeeld gewassen, 
hekken, afrasteringen en andere obstakels te verwijderen, behalve wanneer 
deze geen belemmering vormen voor de uitvoering van 
kavelaanvaardingswerken en u een overeenkomst heeft gesloten met de 
opkomende eigenaar. Doet u dit niet dan loopt u het risico dat dergelijke 
belemmeringen op uw kosten worden verwijderd.  
 
Artikel 35 ontheffing 
De mensen die een artikel 35 ontheffing hebben aangevraagd en gekregen 
van de bestuurscommissie, mogen de gewassen laten staan tot de 
overeengekomen datum. De bestuurscommissie zal hierover met de nieuwe 
opkomende eigenaren afspraken maken. 

www.weerijszuid.nl
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Geldende wet en regelgeving 
Na het oogsten van uw gewassen bent u verplicht om zich te houden aan de 
geldende wet- en regelgeving, zoals het inzaaien van een vanggewas. Dit staat 
los van het feit of u een artikel 35 ontheffing heeft gekregen of dat u na 23 
oktober niet meer eigenaar bent van een bepaald perceel en er al dan niet 
werken op een perceel worden uitgevoerd. Indien u volgens de huidige regels 
een vanggewas moet zaaien, dient u dit in het najaar ook gewoon te doen. Dit 
geldt ook voor eventuele andere verplichtingen die u mogelijk heeft. 
  
Uitvoering voor aktepassering 
De aannemer kan al eerder dan 23 oktober 2015 starten met de uitvoering. De 
kavelovergang en de uitvoering van kavelaanvaardingswerken vinden dan wel 
op vrijwillige basis plaats. Het eigendom gaat niettemin pas over ‘in de akte’ 
op 23 oktober 2015. Ook in deze gevallen gelden dezelfde voorwaarden 
zoals bij kopje “geldende wet en regelgeving” zijn genoemd. De medewerker 
van Arcadis komt in een gesprek met u hier nog op terug.  
 
Mocht de aannemer voor 23 oktober 2015 al aan de slag willen op een 
bepaald perceel, dan wordt dit van te voren met u als huidige eigenaar 
afgestemd. De bestuurscommissie neemt hierover met u contact op.  
 
Wilt u zelf graag dat de aannemer al voor 23 oktober 2015 bij u begint, dan 
kunt u hiervoor een verzoek indienen bij de bestuurscommissie door een mail te 
sturen aan: info@weerijszuid.nl. Vermeld in de mail welk perceel /percelen het 
betreft en wie de huidige eigenaar is. U dient zelf wel eerst met de huidige 
eigenaar van de grond een schriftelijke overeenkomst te sluiten dat hij/zij ook 
akkoord is met het eerder uitvoeren van de werken. Desondanks kan de 
bestuurscommissie niet garanderen dat aan alle verzoeken wordt voldaan. Dit 
is namelijk mede afhankelijk van de planning van de aannemer. Niettemin 
probeert de bestuurscommissie om aan zoveel mogelijk verzoeken tegemoet te 
komen. 
 
Herinzaai vergoeding: 
Er is een standaard herinzaaivergoeding van € 300,-- per hectare voor 
eigenaren die meer blijvend grasland inbrachten dan dat ze toebedeeld 
krijgen. Wilt u in aanmerking komen voor een vergoeding, stuur dan een mail 
naar de bestuurscommissie via info@weerijszuid.nl. U ontvangt vervolgens een 
formulier waarop u kunt invullen welke ingebrachte hectaren grasland u had en 
welke toebedeelde hectares grasland en akkerland u nu heeft. Voor het aantal 
hectares dat u aan grasland tekort komt, ontvangt u de herinzaaivergoeding. 
 
  

mailto:info@weerijszuid.nl.
mailto:info@weerijszuid.nl.


 

 

 

Datum 

4 augustus 2015 

Ons kenmerk 

C2175732/3847454 

  7/7 

Handhaving 
Tijdens de werkzaamheden zijn in Weerijs-Zuid 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 milieu- 
en omgevingsregels en op het landinrichtingsplan Weerijs-Zuid. Daarnaast 
houden ze de ogen open voor andere zaken die in het gebied plaatsvinden.  
 
De toezichthouders controleren op zaken zoals illegaal (zonder vergunning of 
ontheffing) kappen van bomen of houtwallen, het dempen of graven van sloten 
of het aanbrengen van drainage en beregeningsputten. Maar ook op het 
illegaal egaliseren of ontgronden van percelen of het verwijderen van steil 
randen of andere cultuurhistorische elementen. Worden illegale praktijken 
geconstateerd dan wordt er een proces-verbaal opgemaakt. 
 
Mocht u “bepaalde niet vergunde activiteiten” zien in het gebied, dan kunt u 
op werkdagen tussen 09.00 uur en 16.00 uur contact opnemen met Joost van 
Heck (toezichthouder van Arcadis) op tel. 06 - 2706 1570. Hij heeft inzicht in 
alle vergunde werken die in opdracht van de bestuurscommissie worden 
uitgevoerd. Mocht blijken dat het geen werken zijn van de bestuurscommissie, 
dan betekent dit nog niet dat het illegale werken zijn.  
In die gevallen moet u met gemeente of waterschap contact opnemen, 
afhankelijk van het type werk (dhr. van Heck kan u hierin adviseren). Zij kunnen 
controleren of aan individuele personen/instanties een vergunning is 
afgegeven. Mocht blijken dat dit niet het geval is, dan zijn deze instanties het 
bevoegde gezag om handhavers erop uit te sturen om dit nader te 
onderzoeken.  
 
Vragen 
Wilt u nog meer weten over de komende werkzaamheden? Kom dan naar de 
informatiedagen op dinsdag 25 en woensdag 26 augustus 2015 in de 
Koutershof in Rijsbergen.  
 
Tijdens de uitvoering (van circa medio september 2015 tot mei 2017) is er 
wekelijks spreekuur op donderdagochtend en aansluitend een inloopspreekuur 
op de benedenverdieping van de voormalige Rabobank in Rijsbergen. U vindt 
ook meer informatie op de website: www.weerijszuid.nl. Tot slot kunt u vragen 
en opmerkingen sturen naar info@weerijszuid.nl.  
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