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Onderwerp: antwoorden bestuursboekje en verpachting gronden
Geachte heer Wijnen,

Bij bovenaangehaalde brief stelt u een vraag over het beschikbaar stellen aan alle bestuursleden van een
bestuurdersinformatiegidsje. Uw andere vraag betreft het verpachten van gronden.
Wij antwoorden u als volgt.
Bestu

u

rdersi nformatiegidsje

Graag voldoen wij aan uw verzoek om weer een bestuurdersinformatiegidsje samen te stellen' Wij hebben de
ambtelijke dienst gevraagd hiermee aan de slag te gaan. Binnen elke weken zullen alle AB-leden dit boekje

ontvangen.
Verpachten van gronden
U vraagt wat de stand van zaken is met betrekking tot de verpachting van onze gronden'
Afgelopen jaren werden deze pas in het voorjaar verpacht wat naar uw mening veel te laat is omdat in het
najaar het teeltprogramma bij de boeren wordt ingevuld.
U vraagt expliciet dat wij u toezeggen dat de te verpachten gronden dit najaar worden aangeboden.
Dezelfde vraag hebt u vorig jaar ook aan de dijkgraaf gesteld. Ons huidige antwoord ligt in lijn met het toen

gegeven antwoord.

Tot nu toe was het zo dat pas in september/oktober het waterschap wist welke gronden in het jaar daarop
zouden kunnen worden ingezet (bijv. als ruilgrond of voor projecten e.d.). De daarop volgende
voorbereidingstijd om de gronden voor openbare inschrijving gereed te maken vroeg daarna een paar
maanden. Daarom was het pas in januari haalbaar om de aankondiging van verpachting te publiceren en
hierop te laten inschrijven. Dit is toen ook aan u medegedeeld'
Echter door stroomlijning van het proces van voorbereiding ligt het nu in de lijn der verwachting dat de
gronden al in december kunnen worden aangeboden voor inschrijving. Het wordt heel lastig om dit eerderte
doen omdat, zoals hierboven aangegeven, niet eerder zicht is op welke gronden hoe en waarvoor gaan
worden ingezet in het opvolgende jaar .
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Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. Overeenkomstig de spelregels AB zullen
uw brief en ons antwoord voor de overige AB-leden ter kennisname worden gebracht op de website van het
waterschap.
Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur,
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