
Overzicht Lijst der geldelijke regelingen Weerijs-Zuid Crnr:
Kosten

5183
Definitief

Verrekenposten
Naam Totaal (saldo 

betalingen en 
ontvangsten)

Over en onderbedeling -ê 1.121.513
Tegenboeking ivm toewijzing 
(aankoop/correctie) ê 0
Erfdienstbaarheid ê 0
Schade ivm toewijzing -ê 31.970
Herstellen Cultuurhistorische 
waarden

ê 0

Schade ivm toedeling ê 0
afspraak Ruilplan ê 373.259
wijziging zienswijze beroep -ê 109.376
Subtotaal verrekenposten C 889.601-

totaal toegekende bedragen voor uitvoeren kavelwerk en schade ten laste van 
provincie

ê 45.324

Betalingen van organisaties ivm toewijzing minus reeds uitbetaalde onderbedeling (te
ontvangen door provincie/BC)______________________________________________________ ê 928.468

Saldo verrekenposten C 84.191

Kosten uit kostenposten inrichtingsplan C

Basiskosten Op te brengen via basiskosten C

480.913

396.722

Berekening Puntwaarde
Code Naam

nut verkaveling 30085
Afstand tot openbare weg 2269
wijziging zienswijze beroep -1330

Subtotaal punten basiskosten 31024

reservering ivm zienswijze en beroep van belanghebbenden in de 0
herverkaveling inzake basiskosten

Totaal aantal punten 31024
Op te brengen basiskosten 396722

Puntwaarde Opbrengst/aantal ê 12,79

Met te betalen wordt bedoeld dat de 
belanghebbenden aan de provincie 
moeten betalen. Dit is in de tabel met een 
positief bedrag weergegeven

Met ontvangsten wordt bedoeld dat de 
belanghebbenden geld ontvangen. Dit is in 
de tabel als een negatief bedrag 
weergegeven



Definitieve lijst der geldelijke regelingen
Kasstroom

Aantal Bedrag Aantal Bedrag
Totaal te ontvangen van eigenaren 195 C 2.123.856 Uit te betalen bedragen 

aan belanghebbenden
83 C 2.616.658

Verschil tussen te ontvangen en uit te betalen C 492.802-

Te innen bedragen ivm toewijzing gronden (na aktepassering)
C 928.468

Verschil tussen baten-kosten C 435.666 puntpriis is C 12,79

De uit te betalen bedragen en de te ontvangen bedragen komen tot stand door voor elk Registratienumme 
tezamen)

Uit te betalen aan BBL C 2.158.978,61
Uit te betalen aan het waterschap Brabantse Delta C 71.707,82
Ontvangen van de gemeente Zundert C 82.225,79-
Ontvangen van de gemeente Breda C 8.575,19-
Uit te betalen aan Brabants Landschap C 14.977,34
Totaal uit te betalen C 2.154.863

r te bepalen de totale kosten/baten (verrekenposten en basiskosten

te betalen verrekenposten 1.842.604 verschil -889.601
C 492.802-te ontvangen verrekenpos' -2.732.205

te betalen nut 400.629 verschil 396.798te ontvangen nut -3.831
Aantal punten in rekening gebracht 31024 Puntwaarde C 12,79 C 396.722


