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Toelichting Lijst der Geldelijke Regelingen Weerijs-Zuid 

 

1. Inleiding en leeswijzer. 

De Lijst der Geldelijke Regelingen voor de herverkaveling Weerijs-Zuid, hierna te noemen LGR, is het 

laatste onderdeel van deze wettelijke herverkaveling en is de eindafrekening van het inrichtingsplan 

met de gezamenlijke eigenaren. Om deze eindafrekening te kunnen maken worden alle kosten van 

het project zoals grondverwerving, inrichting en proceskosten op een rij gezet en worden de kosten 

waaraan de gezamenlijke eigenaren moeten bijdragen hieruit gedestilleerd, dit wordt ook wel de 

definitieve kostenopgave genoemd. Waaraan de gezamenlijke eigenaren bij moeten dragen is 

destijds vastgelegd in het door GS vastgestelde inrichtingsplan (12 oktober 2010).  

Andere kostenposten komen ten laste aan de betrokken instanties (de gemeenten Zundert en Breda, 

Waterschap Brabantse Delta, Stichting Brabants Landschap en de provincie Noord-Brabant) en 

worden rechtstreeks verrekend met deze instanties. Dit loopt niet via de LGR, wel kunnen zij als 

grondeigenaar in het project ook een persoonlijke lijst krijgen. 

 

In hoofdstuk 2 wordt nader ingegaan op de kostenposten en in hoofdstuk 3 op de procedure van de 

LGR. In hoofdstuk 4 wordt toegelicht hoe het proces van de voorlopige kostenopgave naar definitieve 

kostenopgave is verlopen. In dit hoofdstuk wordt ook onder andere ingegaan op de werkelijke kosten 

van het inrichtingsplan, de wijzigingen als gevolg van de zienswijzen en verzoekschriften en de 

herberekening van de voorlopige naar definitieve puntwaarde. In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op het 

innen en betalen van de bedragen aan de gezamenlijke eigenaren.  

 

Bij deze toelichting hoort de bijlage ‘definitieve kostenopgave’ zoals door de Bestuurscommissie op 

10 oktober 2019 is goedgekeurd en aangeboden aan GS. Dit bestand bevat een aantal tabbladen 

waarin de verschillende onderdelen zijn verwerkt. In deze toelichting wordt regelmatig verwezen naar 

kolommen, rijen of bepaalde bedragen uit een bepaald tabblad. 

 

2. De verschillende kostenposten. 

De LGR/ kostenopgave is bedoeld om te bepalen wat de gezamenlijke eigenaren bijdragen aan de 

kosten van het inrichtingsplan. In de begroting van het inrichtingsplan (zie tabel 18 blz. 80 van het 

inrichtingsplan en tabblad 1: begroting van de definitieve kostenopgave, hierna kostenopgave) zijn 

deze kosten opgenomen zoals zij bij de start van het project zijn geraamd. Deze geraamde kosten 

zijn vervolgens geactualiseerd en op basis van die bedragen is destijdse de voorlopige puntwaarde 

bepaald waarmee de ontwerp LGR is opgesteld. Inmiddels zijn alle kosten definitief bekend en die 

zijn opgenomen op hetzelfde tabblad in de kolom GE (gezamenlijke eigenaren). Dit zijn de 

uitvoeringskosten die nu worden teruggevraagd via de definitieve LGR. 

 

Naast deze kosten van uitvoering zijn er andere kosten die ontstaan zijn tijdens de procedure van de 

ruilverkaveling en de LGR. Deze kosten worden verrekenposten genoemd. Het saldo van deze twee 

kostenposten (uitvoeringskosten en verrekenposten) komen ten laste van de gezamenlijke eigenaren. 

 

Deze kosten worden verdeeld over de gezamenlijke eigenaren volgens het volgende systeem: 

a. Het nut, de verbetering, dat een bedrijf c.q. eigenaar heeft gehad door de herverkaveling, 

wordt geschat door vier onafhankelijke schatters van buiten het gebied met ondersteuning van 

het kadaster en de provincie. Dit nut wordt bepaald door de verbetering in verkaveling en 

ontsluiting dat een eigenaar heeft gehad te beoordelen. In de nadere regels van de LGR, die 

eerder door GS zijn vastgesteld, wordt beschreven op welke manier het nut bepaald dient te 

worden. Het nut per bedrijf c.q. eigenaar wordt uitgedrukt in nutspunten. 
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b. Het totaal aantal nutspunten van alle bedrijven c.q. eigenaren (in dit project zijn dat er 

31.024 (afgerond op heel getal), zie tabblad 10 definitieve puntwaarde) wordt gedeeld op 

de totale kosten (in dit project € 396.722,-- , zie zelfde tabblad) zodat een definitieve 

puntwaarde ontstaat afgerond op hele centen, van € 12,79. Of te wel voor elk punt dat een 

eigenaar krijgt, draagt hij € 12,79 mee aan de kosten van het project. In de voorlopige 

kostenopgave, zoals is gebruikt bij het ter inzage leggen van de ontwerp LGR, was dit nog 

een bedrag van € 21, -- (zie tabblad 5, voorlopige kostenopgave). Deze besparing zal voor 

de gezamenlijke eigenaren dus een verlaging van het te betalen bedrag veroorzaken. Een 

beperkt aantal eigenaren, dat een negatief puntenaantal heeft, zal daardoor een lager 

bedrag ontvangen. Dit is in verhouding echter maar een heel kleine groep. 

c. Door deze puntwaarde te vermenigvuldigen met het aantal nutspunten per bedrijf c.q 

eigenaar, worden de basiskosten voor dat bedrijf bepaald. 

d. Eventuele verrekenposten die ontstaan zijn in het ruilplan, bijvoorbeeld als gevolg van over- en 

onderbedeling van oppervlakte, worden hierbij opgeteld of afgetrokken. 

e. Eventuele schades, wijzigingen door een ingediende zienswijze en/of afspraken uit het 

ruilplan worden hier ook in verrekend, waardoor een totaal te ontvangen/ betalen bedrag 

per eigenaar ontstaat.  

f. Alle eigenaren brengen op die manier het bedrag op wat vanuit de streek wordt bijgedragen 

aan het project. 

 

3. De procedure van de LGR. 

Na het vaststellen van het inrichtingsplan is de Bestuurscommissie Weerijs-Zuid (BC) gestart met het 

opstellen van een ruilplan. Dit ruilplan is op 30 april 2015 door het besluit van GS onherroepelijk 

geworden. Na de kavelovergang en de uitvoering van diverse kavelaanvaardingswerken was de 

volgende stap het opstellen van de ontwerp-Lijst der Geldelijke Regelingen (LGR). In deze lijst stond 

hoeveel de gezamenlijke eigenaren, op basis van een voorlopige kostenopgave, financieel zouden 

moeten bijdragen of ontvangen als gevolg van de landinrichting. 

 

Op 30 augustus 2016 hebben GS de nadere regels vastgesteld voor de verdeling van de kosten. 

Hiermee is de ontwerp-LGR opgesteld en heeft de beoordeling van de zienswijzen en verzoekschriften 

naast de wet- en regelgeving plaatsgevonden. Op 24 januari 2017 volgde de vaststelling van de 

ontwerp-LGR in GS. Van 2 maart t/m 12 april 2017 heeft de ontwerp-LGR ter inzage gelegen. 

Belanghebbenden konden in deze periode een zienswijzen indienen. Hiervan hebben 86 

belanghebbenden gebruik gemaakt. Daarvan waren er 85 binnen en 1 buiten de termijn. 

De BC heeft de zienswijzen op de ontwerp-LGR beoordeeld en GS geadviseerd hoe om te gaan met 

deze zienswijzen. GS hebben dit advies overgenomen en op 15 mei 2018 is de LGR vastgesteld. 

De door GS vastgestelde LGR heeft ter inzage gelegen van 24 mei 2018 tot en met 4 juli 2018. 

Hiertegen zijn 17 verzoekschriften bij de rechtbank ingediend. De rechtbank heeft 3 april 2019 de 

laatste uitspraak gedaan in deze procedure. De claims van alleen de beroepen bedroegen in totaal 

een bedrag van € 1.935.863, -- (zie bijlage uitkomst vonnissen). Uiteindelijk is op basis van de nota 

van zienswijzen en uitspraken van de rechtbank samen is een bedrag van € 109.376,39  

(€ 45.323,31 + € 64.053,08) uitgekeerd (zie Def. kostenopgave tabblad 6: wijzigingsregister). 

Hierin is een bedrag van € 32.650,96 (zie bijlage Uitkomst vonnissen) opgenomen naar aanleiding 

van de vonnissen van de Rechtbank.  Daaruit blijkt dat de Lijst, zoals deze op advies van de BC door 

GS is vastgesteld, zorgvuldig was opgesteld (€ 1.935.863, -- geclaimd versus € 32.650,96 
toegekend n.a.v. uitspraken rechtbank). 

Nadat de uitspraak door de rechtbank was gedaan, stond gedurende 3 maanden de mogelijkheid 

open om in cassatie te gaan bij de Hoge Raad. Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt 

zodat de Lijst daarmee onherroepelijk vaststaat.  
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Nu alle procedures zijn doorlopen, is het aan GS om te komen tot een definitieve puntwaarde en 

daarmee een correctiefactor. Deze correctiefactor is de factor waarmee de voorlopige puntwaarde 

van € 21, -- gecorrigeerd wordt naar de definitieve puntwaarde van €12,79. 

 

4. Van ontwerp naar de onherroepelijke LGR. 

Op 24 januari 2017 heeft GS het besluit genomen om de voorlopige puntwaarde voor de ontwerp-

LGR vast te stellen. Het besluit is genomen op basis van de tabbladen '1. Begroting' tot en met '5 

Voorlopige puntwaarde’ van de bijlage def. Kostenopgave Weeijs-Zuid. Hierbij moet wel opgemerkt 

worden dat tabblad 1. Begroting, inmiddels is geactualiseerd naar de huidige stand van zaken en 

daarmee de bijdragen per bijdragende instantie anders zijn dan destijds bij de voorlopige 

kostenopgave het geval was. Wel is het totaalbedrag te zien waar de begroting toen op sloot bij het 

vaststellen van de ontwerp LGR, zie kolom: E “bijgestelde begroting 2016 t.b.v. LGR). Toen begroot 

op € 12.000.059, -- en die nu op €10.893.128, -- uitkomt. De tabbladen 2 tot en met 5 zijn niet meer 

gewijzigd en geven weer hoe de voorlopige puntwaarde van € 21, -- tot stand is gekomen. 

 

Hierna is op basis van de toegekende zienswijzen en uitspraken bij de rechtbank en de definitieve 

werkelijke kosten, gekomen tot de definitieve puntwaarde. Hierna zal een korte toelichting gegeven 

op de belangrijkste tabbladen uit de bijlage definitieve Kostenopgave Weerijs-Zuid. 

 

4.1. Tabblad begroting. 

In de kolom 'planbegroting 2010' op tabblad 1, staan de bedragen van de raming toen het plan in 

uitvoering is genomen. In de kolom ‘bijgestelde begroting 2016 t.b.v. LGR’ staan de bedragen zoals 
die zijn gebruikt voor de ontwerp LGR. In de kolom 'Bijgestelde begroting 2019’ staan de werkelijke 

kosten zoals nu ter goedkeuring voorliggen. In de kolommen hierna staat het bedrag dat wordt 

bijgedragen door een bepaalde instantie of de gezamenlijke eigenaren. Alleen de kosten voor de 

gezamenlijke eigenaren zijn relevant voor het berekenen van de definitieve puntwaarde. De bijdragen 

van de instanties worden niet via de LGR verrekend. Wel kunnen instanties ook als grondeigenaar 

worden aangeslagen via hun persoonlijke lijst. De tabbladen 2 tot en met 5 worden nu niet verder 

toegelicht aangezien deze onderdeel waren van de voorlopige kostenopgave welke reeds door GS 

zijn vastgesteld bij de terinzagelegging van de ontwerp LGR. 

 

4.2. Het wijzigingsregister. 

In het wijzigingsregister, tabblad 6, zijn de vergoedingen, kosten en nutspunten opgenomen die 

toegekend zijn bij de behandeling van de zienswijzen door GS en zijn de vonnissen van de rechtbank 

verwerkt. Per kolom, totaalbedragen en nutspunten wordt hieronder een toelichting gegeven: 

 

 De schadevergoeding onder de kop 'consequenties voor deel A van de kostenopgave’.  Deze 

bedragen zijn toegekend als een vergoeding voor het uitvoeren van kavelwerk en schade 

(vermogensschade). Het bedrag van € 45.323,31 komt 95% ten laste van de provincie en 

voor 5% ten laste de gezamenlijke eigenaren. 

 

 De wijziging in verrekenposten, zie kolom 'vermindering of vermeerdering verrekenposten' 

onder de kop 'consequenties voor de Lijst der Geldelijke Regelingen voor de individuele 

belanghebbenden' zijn een verrekening voor het verliezen van elementen zoals klinkers en 

bomen. De ontvangende eigenaar moet deze dan vergoeden aan de afgaande eigenaar. Dit 

is een verrekening tussen eigenaren onderling en zijn dus geen verrekenposten die ten laste 

komen van de gezamenlijke eigenaren en hebben dus geen invloed op de definitieve 

puntwaarde. 
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 De wijziging in het aantal nutspunten staat in kolom 'wijziging schattingspunten' onder de kop 

'consequenties voor de Lijst der Geldelijke Regelingen voor de individuele belanghebbenden'. 

Het aantal nutspunten is naar beneden bijgesteld van 32.354 punten naar 31.023,8 omdat 

tijdens de behandeling van zienswijzen/verzoekschriften aan de desbetreffende reclamanten 

1.330,2 punten zijn toegekend. 

 
 De schadevergoedingen die onder kop 'consequenties voor de Lijst der Geldelijke Regelingen 

voor de individuele belanghebbenden' in kolom 'schadevergoeding GE', hebben betrekking 
op alle schades als gevolg van de toedeling. Het gaat hierbij o.a. over het bijstellen van over- 
en onderbedeling. Deze vergoeding, in totaal €64.053,08 komt ten gunste van 
desbetreffende reclamant en komt 100% ten laste van de gezamenlijke eigenaren. 

 
4.3. De afrondingskosten. 

In het tabblad 'afrondingskosten' zijn de kosten zichtbaar gemaakt om het project af te handelen, 

zijnde € 89.362, --. Een klein deel hiervan komt ten laste van de gezamenlijke eigenaren. Het 

merendeel wordt door de overige financiers opgebracht. 

 

4.4. De grondkosten voor partijen en de opbrengst voor de gezamenlijke 

eigenaren. 

Hiermee worden de verwervingskosten voor grond bedoeld, die nodig zijn om de toegewezen 

maatregelen te realiseren. Deze grondkosten leiden volgens een bepaald proces naar de opbrengst 

van grond ten gunste van de gezamenlijke eigenaren. Omdat ten opzichte van de ontwerp LGR niets 

is veranderd, zijn deze kosten niet veranderd t.o.v. hoe zij zijn opgenomen op het tabblad 3: 

‘Overzicht grondkosten t.b.v. LGR’. Omdat hier wel verder mee wordt gerekend wordt dit tabblad 3 

hieronder nog wel kort toegelicht. 

4.4.1 In de kolom 'totale investering' staan de kosten aangegeven van de grondverwerving met 

betrekking tot de korting, zijnde € 1.510.058,-. Via de korting zijn de gronden toegewezen 

aan diverse instanties. 

 

4.4.2 Belanghebbenden, wiens gronden zijn toegewezen aan instanties, hebben een keuze kunnen 

maken hoe zij gecompenseerd wilde worden; compensatie met vervangende grond of 

compensatie in geld. De compensatie met vervangende grond werd gevonden in het ruilplan 

en komt in dit overzicht niet terug.  

Voor een bedrag van € 176.360,51,-, zie kolom 'rechtstreeks betaald aan eigenaar', is de 

keuze geld gemaakt zodat deze oppervlakte meteen aangekocht werd, waardoor de bruto-

opbrengst met dit bedrag verminderd is, zie kolom 'te reserveren t.b.v. afrekening 

grondkosten'. Daarnaast is het bij een aantal eigenaren niet gelukt om te compenseren in 

grond en is uiteindelijk toch in geld gecompenseerd. Dit bedrag staat in de kolom ‘keuze 
grond niet gelukt’ voor een bedrag van € 31.970, --.  

 

4.4.3 Door het bedrag van € 1.510.058,- te verminderen met € 208.331, -- (176.360,51+31.970) 

ontstaat het te reserveren bedrag van € 1.301.727, 49 dat ten behoeve van de afrekening 

van de grondkosten komt, zie kolom 'te reserveren t.b.v. afrekening grondkosten'. Deze 

bedragen zijn overgenomen op tabblad 9: definitieve kostenopgaven deel c. Daarop wordt 

het bedrag van € 373.259, -- betaalde voorschoten in mindering gebracht. Hierdoor blijft een 

bedrag van € 928.468, -- over dat in mindering wordt gebracht op de te betalen kosten van 

de onder A en B op ditzelfde tabblad opgenomen bedragen.  
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4.5. De definitieve kostenopgave. 

Dit is een verzamelblad waarin bedragen uit de voorgaande tabbladen verzameld zijn. In dit 

verzamelblad zijn bedragen vanuit de ontwerp-LGR aangevuld met de wijzingen die nadien hebben 

plaatsgevonden. De bedragen in de tabel onder A tot en met B worden hieronder kort toegelicht. 

 

4.5.1 De onder ‘A. Uitgaven overeenkomstig de laatst bekende begroting’ opgenomen bedragen 

zijn de werkelijk gemaakte kosten van het project. Hierop wordt de bijdrage van de provincie 

in mindering gebracht, waardoor een door derden op te brengen bedrag van € 2.124.386, -- 

overblijft. 

 

4.5.2   Bij onderdeel B staan de bijdragen van de instanties opgenomen (€ 1.643.473,--). Die 

worden van het bedrag bij A afgetrokken, waardoor een bedrag van € 480.913, -- overblijft 

dat ten laste komt van de gezamenlijke eigenaren.  

 

4.5.3  De opbrengst van de grondkosten, zoals hiervoor al in 4.4 is toegelicht, worden hier ook op 

in mindering gebracht (bedrag van €928.468, --) waardoor een te ontvangen bedrag van € 
447.555, -- overblijft. Dit bedrag gaat over naar het eind tabblad van de definitieve 

puntwaarde. 

 

 

4.6. De definitieve puntwaarde. 

Bij de start van de procedure LGR is een voorlopige puntwaarde vastgesteld (€ 21, --) die de 

definitieve puntwaarde zo goed mogelijk benaderde. Hierbij zijn reservebedragen geraamd om 

kosten als gevolg van de zienswijzen en verzoekschriften zo goed mogelijk te kunnen opvangen en 

daarmee een verhoging van de definitieve puntwaarde te voorkomen. Dit is gedaan omdat, in 

tegenstelling tot de oude Landinrichtingswet, geen sprake is van landinrichtingsrente die over 26 jaar 

mag worden terugbetaald, maar om een bedrag dat in één keer terug betaald moet worden. Om 

hiermee rekening te kunnen houden in eventuele financiering zijn hier ruime veiligheidsmarges 

ingebouwd. Deze reservebedragen worden hieronder toegelicht. 

 

4.6.1 Reserve schadevergoeding  

Voor deze schadevergoeding is in de ontwerp-LGR een reserve opgenomen van € 520.150, -- 

zie tabblad 'raming nog te maken kosten', onder 'reservering bezwaren’, in kolom 'restant 

werk'. Nadat de procedure LGR doorlopen is, blijkt dat er voor een bedrag van € 

109.376,39 is uitgekeerd (zie wijzigingsregister € 45.323,31 + € 64.053,08). Dit is een 

aanzienlijke meevaller die ook ten gunste komt van de gezamenlijke eigenaren. 

 

4.6.2. Reserve voor de wijziging in verrekenposten  

Voor de wijzigingen in de verrekenposten was een bedrag gereserveerd van € 200.000,-, zie 

tabblad 'voorlopige puntwaarde', onder 'reservering risico verrekenposten'. Nadat de 

procedure LGR doorlopen is, blijkt dat er geen verrekenposten met het project zijn en dus 

komt deze reservering volledig te vervallen. Dit betekent een meevaller op deze post met € 

200.000, -- die leidt tot een daling van de puntwaarde. Deze daling komt voor 100% ten 

gunste van de puntwaarde. 

 
  



6 

 

4.6.3. Reserve ten behoeve van de nutspunten.  

Voor de wijziging in het aantal nutspunten is in de ontwerp-LGR rekening gehouden met een 

reserve van 2.250 nutspunten. Daarmee kwam het aantal punten op 32.354,30, zie tabblad 

'voorlopige puntwaarde' in de regel 'aantal schattingspunten a.g.v. de schatting. Nadat de 

procedure LGR doorlopen is, blijkt dat er een wijziging in punten is van 1.330,20 (zie tabblad 

6: wijzing register). Het aantal punten waarmee definitief gerekend moet worden 31.024,1 is 

afgerond op 31.024 (zie tabblad 'definitieve puntwaarde', in regel 'aantal schattingspunten 

t.b.v. de bepaling definitieve puntwaarde'). Voor de puntwaarde betekent dit dat er meer 

nutspunten zijn waarmee het totale bedrag gedeeld moet worden dan waarmee bij de 

voorlopige puntwaarde is gerekend en dit leidt ook tot een daling van de puntwaarde.  

 
Omdat alle reserves lager uitvielen dan geraamd, draagt dit bij aan de daling van de definitieve 
puntwaarde ten opzichte van de voorlopige puntwaarde. De puntwaarde daalt van € 21, --, zie 
tabblad ‘voorlopige puntwaarde’ naar € 12,79, zie tabblad ‘definitieve puntwaarde’, waarmee de 
correctie factor 0,61 wordt. Daarmee wordt een flinke meevaller ook voor de gezamenlijke eigenaren 
gerealiseerd. Tegen het besluit van GS, waarbij de correctiefactor wordt vastgesteld, staat bezwaar 
en beroep open. 
 

5. Innen en betalen 

5.1. Te innen en betalen financiën. 

Alle belanghebbenden krijgen een persoonlijke rekening. Op basis hiervan, kan het zijn dat er door 

de provincie een bedrag betaald moet worden aan een belanghebbende of dat een bedrag geïnd 

moet worden bij een belanghebbende.  

In totaal zijn er 1.076 belanghebbenden. Een groot gedeelte hiervan betreft burgerwoningen waar 

niets is veranderd en deze belanghebbenden ontvangen dus een rekening met € 0, --.  Daarnaast zijn 

er 83 eigenaren die een bedrag ontvangen en 195 eigenaren die moeten betalen.  

 

5.2. De werkwijze van innen en betalen 

Nadat de definitieve puntwaarde door GS is vastgesteld en dit besluit onherroepelijk is geworden, 

wordt door het Kadaster een afrekening gemaakt voor elke belanghebbende. Deze afrekeningen 

worden overgedragen aan de financiële administratie van de provincie Noord-Brabant. De 

projectmedewerkers van de Provincie en het Kadaster ondersteunen hier de financiële administratie 

zodat dit proces goed wordt uitgevoerd.  

Met betrekking tot het innen van bedragen onder € 100,- is reeds bij een eerder WILG-project 

(Wintelre Oerle) besloten om deze bedragen niet te innen. Dit is vastgelegd in de Heffingsverordening 

landinrichtingskosten Noord-Brabant. Hierdoor zal ongeveer een totaalbedrag van € 591,92 dat 

betrekking heeft op 13 eigenaren, niet in rekening worden gebracht en voor rekening van de 

provincie komen. 

 

5.3. Communicatie 

Op verzoek van de Bestuurscommissie zal er vooruitlopend op de brieven met de definitieve lijsten 

een nieuwsbrief worden opgesteld waarin de resultaten van de LGR zullen worden toegelicht inclusief 

het proces van de betalingen en ontvangsten. Daarmee zal ook de formele sluiting van het project 

worden aangekondigd. 


