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Onderwerp: Grondtransactie
Geachte heer Wijnen,

Bij boven aangehaalde brief stelt u ons vragen over een grondtransactie in de gemeente Halderberge. Het
gaat om een grondruil in het kader van de ecologische verbindingszone Kibbelvaart. Het verbaast u dat het
algemeen bestuur hiervan nog niets heeft gezien of gehoord. Er worden u hier vragen over gesteld en de (
nieuwe) eigenaren/gebruikers zijn al op deze grond met hun werkzaamheden bezig.
Wij berichten u dat voor deze grondtransactie een adviesnota wordt geagendeerd in de vergadering van het
algemeen bestuur van 22 april 2015. Besluitvorming door het algemeen bestuur is aan de orde omdat het om
transactie gaat met een waarde groter dan € 200.000,--.
Zoals te doen gebruikelijk komt het algemeen bestuur bij grondtransacties pas in beeld wanneer
onderhandelingen zijn afgelopen en formele besluitvorming aan de orde is. Dit om de onderhandelingspositie
van het waterschap bij dergelijke transacties niet onder druk te zetten.
Nieuwe eigenaren kunnen inderdaad al met werkzaamheden op de betreffende gronden bezig zijn, maar zij
doen dit onder voorbehoud van besluitvorming door het algemeen bestuur.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. Overeenkomstig de spelregels AB worden
uw brief en ons antwoord daarop gepubliceerd op de website van het waterschap zodat de andere AB-leden
hier kennis van kunnen nemen.
Hoogachtend,
Het dagelijks bestuur,
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