
Nieuwsbrief Weerijs-Zuid
Nummer 17, februari 2017

Voorwoord

Nu het ruilplan van Weerijs-Zuid onherroepelijk is en de werken 
nagenoeg gereed zijn, kan beoordeeld worden hoeveel nut iedereen 
heeft gehad van de verkaveling. Hoeveel nut iemand heeft ligt vast in 
de Lijst der Geldelijke Regelingen (LGR). Hoe meer plezier iemand heeft 
gehad, hoe meer die bijdraagt in de kosten. Op deze lijst ziet u wat de 
financiële gevolgen van de verkaveling voor alle betrokkenen zijn. In deze 
nieuwsbrief leest u hoe de ontwerp-LGR is opgebouwd en vindt u een 
toelichting op de diverse onderdelen. 

Wij sturen u binnenkort het deel van de ontwerp-LGR toe dat van 
toepassing is op uw persoonlijke situatie. Naast uw eigen deel, kunt u ook 
de totale LGR inzien. Meer informatie hierover leest u in het stukje over de 
terinzagelegging van de ontwerp-LGR. Houdt u ook onze website in de 
gaten voor actuele informatie over de LGR.

De bestuurscommissie Weerijs-Zuid raadt u aan uw ontwerp-LGR goed 
te bekijken. Als u het niet eens bent met deze lijst, dan is dit het laatste 
moment dat u dit kenbaar kunt maken!

Kosten herverkaveling
Voor de herverkaveling en de herinrichting van het gebied Weerijs-Zuid worden allerlei 
kosten gemaakt. Om het gebied opnieuw in te richten wordt onder andere een aannemer 
ingehuurd en plantmateriaal aangebracht, recreatieve voorzieningen aangebracht etc. 
Deze kosten betalen de betrokken instanties zoals de gemeenten, het waterschap en de 
provincie. 

Voor de herinrichting van het gebied worden echter ook kosten gemaakt voor het 
maken van het ruilplan, het uitzetten van de nieuwe kadastrale grenzen, uitvoeren van 
kavelaanvaardingswerken etc. Deze kosten worden deels betaald door de Provincie maar 
ook deels door de gezamenlijke eigenaren in het gebied. 

Voor u als grondeigenaar het vooral interessant, welk bedrag u voor de herverkaveling zelf 
moet betalen of welk bedrag u ontvangt. Alles staat in de ontwerp-LGR, een persoonlijk 
overzicht wat u binnenkort thuisgestuurd krijgt.

Voorlichtingsbijeenkomst 
Op maandag 20 februari organiseert de bestuurscommissie een voorlichtings
bijeenkomst. Verderop in de nieuwsbrief vindt u hier meer informatie over.
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Ontwerp Lijst der Geldelijke Regelingen

Hoe wordt nu het bedrag berekend dat u voor de herverkaveling moet betalen of ontvangt? Er wordt gekeken naar 
enerzijds de basiskosten en anderzijds de verrekenposten. Hieronder zullen deze begrippen nader worden toegelicht.

Nadere regels
De bestuurscommissie heeft voordat zij gestart is met het opstellen 
van de ontwerp-Lijst der Geldelijke Regelingen (hierna LGR) eerst 
“spelregels” afgesproken: de zogenaamde Nadere Regels. De wijze 
van berekening van het nut en de daarbij gebruikte bedrijfsmodellen 
staan beschreven in deze Nadere regels voor de LGR. Dit geldt ook 
voor de mogelijke verrekenposten. De Nadere regels bevatten dus 
als het ware de spelregels voor de berekening van uw bijdrage. Op 
30-8-2016 hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant (GS) 
deze nadere regels vastgesteld. De Nadere regels treft u aan bij de 
stukken van de ontwerp-LGR.

Met deze nadere regels zijn vier onafhankelijke schatters van 
buiten het landinrichtingsgebied  benoemd om deze beoordeling 
uit te voeren namens GS. Dit beoordelen wordt ook wel schatten 
genoemd. Deze schatters zijn veelal voormalige commissieleden van 
andere (afgeronde) landinrichtingsprojecten. Zij kennen daarmee 
landinrichting, de methode en spelregels van het schatten en de LGR, 
maar ook de praktijk en wat daadwerkelijk een voordeel is of niet in 
de agrarische bedrijfsvoering. 

Basiskosten
Sinds het vaststellen van het inrichtingsplan zijn diverse kosten 
gemaakt waar de gezamenlijke eigenaren aan zouden bijdragen. Al 
deze kosten zijn op een rijtje gezet in de voorlopige kostenopgave 
en is onderdeel van de ontwerp LGR welke door GS is vastgesteld. 
Op basis van deze kosten en de afspraken uit het inrichtingsplan 
kan worden berekend welk bedrag door de gezamenlijke eigenaren 
opgebracht moet worden. Dit totaal bedrag wordt de basis kosten 
genoemd. Dit gedeeld door het totaal aantal toegekende punten 
in de schatting geeft een reken factor, de voorlopige puntwaarde 
genoemd. Om het nut te bepalen, wordt uw situatie vóór en ná 
de herverkaveling met elkaar vergeleken. Hierbij worden door de 
schatters een aantal zaken in ogenschouw genomen. U ondervindt 
bijvoorbeeld nut van de herverkaveling als u een grotere huiskavel 

krijgt of als de afstand van uw percelen tot uw bedrijf of huis 
kleiner wordt. Ook is het voor u gunstig als percelen worden 
samengevoegd, of als de vorm van uw perceel gunstiger is om te 
bewerken, of wanneer de percelen beter ontsloten zijn aan een 
openbare verharde weg in plaats van een zandpad waar u met een 
recht van weg bij kon. Hoe meer nut (voordeel) u ondervindt van de 
herverkaveling, hoe groter de bijdrage is die u betaald aan de totale 
door de gezamenlijke eigenaren op te brengen bijdrage.

Uw nut van de herverkaveling wordt uitgedrukt in punten voor het 
verkavelingsnut en ontsluitingsnut. Deze punten worden bij elkaar 
opgeteld en vermenigvuldigt met de voorlopige puntwaarde. 
Hiermee wordt het bedrag bepaald wat u bijdraagt aan de 
basiskosten.

Verrekenposten
Naast de kosten die u als eigenaar betaalt voor het nut van de 
herverkaveling (Basiskosten), kunnen ook andere kostenposten op de 
ontwerp-LGR staan: de zogenaamde verrekenkosten.

Hierbij gaat het bijvoorbeeld om geld dat u moet betalen als u 
meer grond krijgt toebedeeld dan dat u inbrengt (overbedeling). Het 
omgedraaide kan ook het geval zijn. Als u minder grond terugkrijgt 
dan dat u inbrengt, krijgt u in veel gevallen geld toe (onderbedeling). 

Voor iedere eigenaar in het gebied is berekend wat hij of zij in 
totaal voor deze verrekenposten moet betalen of juist welk bedrag 
ontvangen wordt. Het totaal van deze verrekenposten wordt 
opgeteld dan wel afgetrokken (indien het een te ontvangen bedrag 
betreft) van de basiskosten. Dit getal onder de streep geeft een 
voorlopig totaal bedrag aan. Dit is het bedrag wat u zou gaan 
betalen of als het een negatief bedrag is gaat ontvangen, als er niets 
meer veranderd. Wat er allemaal nog kan veranderen zal verder in 
deze nieuwsbrief worden toegelicht.
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Herverkaveling Weerijs-Zuid (5183)

INDIVIDUEEL OVERZICHT ONTWERP LIJST DER GELDELIJKE REGELINGEN
(februari 2017)

Hoofdeigenaar: BOER, J.A. DE
VELDWEG 1
1234 AB VOORBEELD

Volgnummer van het toedelingsregister (het R-nr) 1000030

Totale toegedeelde oppervlakte: 25.72.50 ha
Totale toegedeelde oppervlakte cultuurgrond 25.40.55 ha
Totaal ingebrachte oppervlakte cultuurgrond 25.28.91 ha

Peildatum: 1 oktober 2011
______________________________________________________________________________

Basiskosten

1a : Verkaveling klasse:(matige verbetering) 514,5 punten
1b : Ontsluiting 7,9 punten

______,___
opgeteld: 522,4 punten

€ 10.970,40
De puntwaarde is (in ontwerp) bepaald op € 21,00
waardoor het totaal aantal punten overeenkomt met:

Verrekenposten (Overige kosten en verrekeningen):

2a : Over- of onderbedeling € 6.838,00
2b : Schade ivm toewijzing € 0,00
2c : Afspraken n.a.v. Ruilplan € 0,00

___________
Totaal te betalen/ontvangen door eigenaar € 17.808,40

(een negatief bedrag is te ontvangen en een positief bedrag is te betalen door eigenaar)
___________________________________________________________________________
Ter informatie:
Bovenstaande bedragen zijn de voorlopige kosten omdat de zienswijzen/verzoekschriften nog van invloed
kunnen zijn op de lijst. Na de eindbeschikking van de rechtbank wordt de definitieve puntwaarde berekend,
waardoor het bedrag van de basiskosten nog kan wijzigen.
Het eindbedrag van de definitieve lijst zal door of namens de Provincie worden ingevorderd. Te zijner tijd zal
hiervoor een aanslag worden verstuurd naar degene(n) die op de peildatum (dat was 1-10-2011) eigenaar
was/waren. In situaties dat meerdere personen rechten uitoefenen op de betrokken onroerende zaken, ook
al staat hierboven slechts één eigenaar genoemd, zijn zij zelf verantwoordelijk voor een juiste onderlinge
verdeling van de kosten, dit geldt ook bij onverdeelde boedels. Na definitieve vaststelling van de lijst dient de
eigenaar de kosten in een keer te betalen of ontvangt deze het batig bedrag in een keer.
_____________________________________________________________________________
R 13-0

Vordering op eigenaar, niet op kavel
De LGR is opgemaakt naar de rechtstoestand ten tijde van de peildatum van het onherroepelijke 
ruilplan, 1 oktober 2011. Dat wil zegen dat de eigenaar de kosten moet betalen gebaseerd op die 
peildatum. De provincie slaat één van de eigenaren aan, de zogenaamde kopman, voor het totaal 
te betalen bedrag. Deze eigenaar dient zelf de kosten te verhalen op zijn mede-eigenaren. 
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2010 2011 2012 2013 2014

voorbereiding Ruilplan opmaken 
ontwerp ruilplan

advisering
over zienswijzen 
ontwerp ruil plan

maart 2011,
wenszitting

voorjaar 2012,
ter inzage ontwerp ruilplan 

mogelijkheid zienswijzen indienen 

eind 2013 begin 2014,
ter inzage ruilplan

mogelijkheid beroep instellen

behandelenv
 tegen ruilplan

Belanghebbenden aan zet

Herverkavelingsproces

Vervolgprocedure 

Wanneer u een zienswijze hebt ingediend, ontvangt u 
een ontvangstbevestiging. Nadat de ter inzagetermijn is 
verstreken, zal de bestuurscommissie WeerijsZuid alle 
zienswijzen gaan behandelen. Hierbij kan het voorkomen dat 
de bestuurscommissie nog vragen heeft over uw zienswijze. 
In dit geval nodigt zij u uit voor een persoonlijk gesprek, een 
zogenaamde hoorzitting.
Nadat de bestuurscommissie alle zienswijze heeft behandeld, 
brengt de commissie een advies uit aan GS. Hierin staat of er 
aanleiding is om de ontwerpLGR gewijzigd vast te stellen. 
Vervolgens stellen GS de LGR vast. In deze vastgestelde LGR 
zijn de besluiten op de zienswijzen verwerkt. GS maken deze 
vaststelling van de LGR bekend in een openbare kennisgeving. 
De verwachting is dat GS de Nota van Zienswijze en de 
aangepaste LGR eind 2017 zal vaststellen.

2010 2011 2012 2013 2014

voorbereiding Ruilplan opmaken 
ontwerp ruilplan

advisering
over zienswijzen 
ontwerp ruil plan

maart 2011,maart 2011,
wenszittingwenszitting

voorjaar 2012,
ter inzage ontwntwnt erp ruilplailplan

mogelijkheid zienswijzen inndienen

eind eind 2013 begin 2014
ter inzage ruilplan

mogelijkheid bemogelijkheid beroep instellen

behandele
tegen ruilplan

Belanghebbenden aan zet

Herverkavelingsproces

Zienswijze indienen
Wanneer u het niet eens bent met het bedrag wat u moet 
betalen of ontvangt, of u bent van mening dat u schade heeft 
ondervonden van de landinrichting, dan kunt u tijdens de 
terinzagelegging een zienswijze indienen tegen de ontwerp-LGR. 
Tegen de Nadere regels, kunt u geen zienswijze indienen. Indien 
u een zienswijze danwel schadeclaim wilt indienen zult u dit wel 
moeten onderbouwen waartegen u een zienswijze indient danwel 
welke schade u meent te hebben ondervonden en ook hoe groot 
deze schade is. Een voorbeeld van een zienswijze is te vinden op 
de website www.weerijszuid.nl

Schriftelijke zienswijze
Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan Gedeputeerde Staten 
van Noord-Brabant, secretariaat Weerijs-Zuid, Postbus 90151, 
5200 MC ’s-Hertogenbosch of via info@weerijszuid.nl met als 
onderwerp zienswijze LGR. 

Mondelinge zienswijze
Wanneer u niet in staat bent om zelf uw zienswijze te schrijven, 
dan biedt de bestuurscommissie Weerijs-Zuid u de mogelijkheid 
om uw zienswijze mondeling in te dienen. Hiervoor dient u vóór 
27 maart 2017 een afspraak te maken bij mevr. Vugs van het 
secretariaat Weerijs-Zuid, telefoonnummer: 06-183030816 of 
via cvugs@brabant.nl

Terinzagelegging ontwerp Lijst der 
Geldelijke Regelingen
U krijgt binnenkort de ontwerp-LGR thuis gestuurd dat op u persoonlijk 
van toepassing is. Behalve uw eigen deel kunt u ook de totale 
ontwerp-LGR (kosteloos) inzien. Deze ligt van 2 maart t/m 12 april 
2017 ter inzage bij het provinciehuis in ’s-Hertogenbosch. U kunt de 
ontwerp-LGR ook downloaden via www.weerijszuid.nl. 

Persoonlijke toelichting
Wanneer u behoefte hebt aan een toelichting op de ontwerp-LGR, 
kunt u vóór 20 maart 2017 een afspraak maken bij mevr. Vugs van 
het secretariaat Weerijs-Zuid, telefoonnummer: 06-183030816 of via 
cvugs@brabant.nl
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Financiële afhandeling

De bedragen op de ontwerp-LGR zijn niet definitief. Ze kunnen nog 
veranderen naar aanleiding van zienswijzen en beroepschriften van 
belanghebbenden. Ook kan het voorkomen dat de kosten, zoals 
deze door de bestuurscommissie zijn ingeschat, in werkelijkheid iets 
hoger of lager uitvallen. Het kan dus zijn dat u uiteindelijk meer of 
minder moet betalen dan het vermelde bedrag op de ontwerp-LGR. 
De bestuurscommissie streeft ernaar dit verschil zo klein mogelijk 
te houden en heeft reserves ingebouwd om in ieder geval een 
verhoging zoveel mogelijk te voorkomen.

Verwacht wordt dat de LGR eind 2018 onherroepelijk is. Hierna zal 
de bestuurscommissie zorgdragen voor de betaling van de bedragen 
aan de ontvangende belanghebbenden.

De provincie Noord-Brabant zal de bedragen innen van de 
belanghebbenden die moeten betalen. Houd er rekening mee 
dat het door u te betalen bedrag in één keer moet worden 
afgerekend. Indien u dit bedrag nog niet beschikbaar heeft is het 
van groot belang om dit de komende tijd dus te regelen. 

Beroep indienen

Degenen die een zienswijze indienden of waarvan de LGR wijzigt naar aanleiding van een zienswijze, ontvangen persoonlijk bericht over de 
vaststelling van de LGR. Wanneer u het niet eens bent met de door GS vastgestelde LGR, kunt u hiertegen beroep instellen bij de rechtbank. 
Hoe deze procedure werkt leest u in de nieuwsbrief die te zijner tijd uitkomt. 

2015 2017 201820162014

 begin 2014,
er inzage ruilplan

mogelijkheid beroep instellen

2017,
ter inzage ontwerp LGR 

zienswijzen indienen

2017/ 2018,
ter inzage LGR 

mogelijkheid beroep instellen

4e kwart. 2015,
akte passering

Ruilplan

behandelenvan beroepen
 tegen ruilplan

opmaken 
ontwerp LGR

advisering 
over zienswijzen 

ontwerp LGR

behandelen 
van beroepen 

tegen LGR

Voorlichtingsbijeenkomst

De bestuurscommissie nodigt u van harte uit voor een voorlichtingsbijeenkomst over de procedure van de Lijst der Geldelijke Regelingen. 
Ook is er de mogelijkheid om vragen te stellen. Tijdens deze bijeenkomst kan de commissie niet ingaan op uw persoonlijke situatie, 
daarvoor kunt u een afspraak maken bij het secretariaat, nadat u uw persoonlijke lijst heeft ontvangen.
Er worden 2 voorlichtingsbijeenkomsten gehouden op maandag 20 februari 2017. De eerste start om 14.00 uur en de tweede start om 
19.30 uur in de Ruyterhof, Hogestraat 22a te Rijsbergen. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden. Kom wel op tijd want vol is vol.
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 begin 2014,
er inzage ruilplan

roep instellen
ter inzage 

ziensw

4e kwart. 2015,4e kwart. 2015,
akakte passering

Ruilplan

behandelenvan beroepen
tegen ruilplan

opmaken 
ontwerp LGR
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Bestuurscommissie Weerijs-Zuid
Om de landinrichting 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
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-Sanders, namens natuur en landschap
Jacques van der Aa, namens waterschap Brabantse Delta
Johan de Beer, namens gemeente Zundert
Paul de Beer, namens gemeente Breda

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

De bestuurscommissie wordt ondersteund door:
Jurgen Roovers, gemeente Zundert
Tom Rozendal, gemeente Breda
Peter Janssen, waterschap Brabantse Delta
Hans Schep, Brabants Landschap
Saskia Verhaart-Menken, provincie Noord-Brabant
Marlies Lazeroms, provincie Noord-Brabant
Alfons Keizer, provincie Noord-Brabant
Herman van der Meer, 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@weerijszuid.nl
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