4

Waterschap

'Brabøntse Uelta
trr*Çþ
t..

ùl

Uw schrijven van

De heer H.J.S. Verkooijen

i

3 maart 2017 (ontvangen

kenmerk
:
Ons kenmerk :
:
Barode
Uw

I

maârt

2OL7)

:

Zaaknummer

door

:

D@rk¡esnummer

:

Behandeld

Datum

:

Vetzcnddatum

I7.Z'KO2322
17UT003326

ilf;ilffiffimt[f,lttilut
de heerA. Merks
076 564 tO 62
18 april 2017

l

2 I APR.

zlfl

Onderwerp: vernieling cultuurgrond, agrarische grond Weimersedreef Prinsenbeek
Geachte heer Verkooijen,

In antwoord op uw boven aangehaalde brief berichten wij als volgt.
Uw brief is voor ons aanleiding geweest een medewerker te sturen om de situatie ter plaatse in ogenschouw
te nemen. Immers voor de demping van de betreffende watergang is in 2011 vergunning verleend door het
waterschap en de vergunninghouder heeft zich daaraan te houden. De rechtsgeldigheid van deze vergunning
staat niet meer ter discussie. Dit is tot in hoogste instantie bevestigd.
Op 9 en 15 maaft 2Ot7 is onze medewerker ter plaatse geweest en op 15 maart heeft hij met u gesproken.
Onze medewerker heeft met betrckking tot het dempen van de watergang geen zaken geconstateerd die erop
wijzen dat de vergunninghouder zich niet aan de vergunningsvoorwaarden zou houden. Dat er inderdaad veel
zwaar vrachtverkeer rijdt en dat ook de werkzaamheden met het nodige gepaard gaan zoals bíjvoorbeeld het
verwijderen van de drainage, kuilen en rijsporen en water op zijn perceel, laten wij geheel aan de
vergunninghouder. Dit is n¡et de verantwoordelijkheid van het waterschap.
Uw brief lezende concluderen wij dat deze zich richt op de wijze waarop de vergunninghouder zijn perceel aan
de Weimersedreef bouwrijp maakt. Dit is echter een zaak tussen u en de vergunninghouder. Het waterschap
kan en wil hier niet tussen komen. Wij merken nog op dat de e¡genaar van het perceel het betreffende
perceel op eigen kosten bouwrijp maakt. Het waterschap financiert het bouwrijp maken van het perceel niet.
Er gaan dus, om uw woorden aan te halen, geen waterschapsbelastinggelden naar toe.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geTnformeerd. Uw brief en ons antwoord daarop worden
geagendeerd voor de vergadering van het algemeen bestuur van 10 mei 2017.
Hoogachtend,
Het dagelijks bestuur,
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