
  
 
 
 
 
Belangstellingsregistratie ontvangen van wensgrond 
Landinrichting Weerijs-Zuid 
 
 

Naam:   ………………………………………. 

Straat:    ………………………………………. 

Postcode en woonplaats: ………….    ……………………….. 

Telefoonnummer:  ………………………………………. 

 

Brabantlaan 1 

Postbus 90151 

5200 MC ’s-Hertogenbosch 

Telefoon (073) 681 28 12 

Fax (073) 614 11 15 

info@brabant.nl 

www.brabant.nl 

IBAN NL86INGB0674560043 

 

** 

Bereikbaarheid met 
openbaarvervoer: zie 
www.brabant.nl/busentaxi 
 

Datum 

11 juni 2015 

Contactpersoon 

A.Keizer 

Telefoon 

(073) 680 84 44 

E-mail 

akeizer@brabant.nl 

 

 

 

Heeft kennis genomen van de bijgevoegde spelregels ( in nieuwsbrief juni 2015 
en achterzijde dit formulier) omtrent distributie en ontvangst van wensgrond en 
gaat hiermee akkoord. 
 
Wenst tijdens de uitvoering van werken Weerijs-Zuid overtollige grond (minimaal 
200, maximaal 2500 losse m3): 
 
Kadastraal perceel:   straat:    grond (m3): 
(perceelsnummer van de  
toedeling conform ruilplan,  
6 cijfers)   
………………… ……………………………………… …………..  ……………. 
…………………. ……………………………………… …………… ……………. 
…………………. ……………………………………… ………….. ……………. 
………………… ……………………………………… ………….. ……………. 
 
Eventuele opmerkingen: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
 
Datum: ………………    Handtekening   ………………………………… 
 
Dit formulier dient u binnen 2 weken na ontvangst van de nieuwsbrief retour te zenden als 
u in aanmerking wilt komen voor de wensgrond. U kunt dit ingevulde formulier inscannen 
en daarna mailen naar info@weerijszuid.nl o.v.v. “Wensgrond Weerijs-Zuid” 
Of per post opsturen naar:  

Provincie Noord-Brabant 
Cluster Natuur en Milieu,  
T.a.v. dhr. A. Keizer 
O.v.v. Wensgrond – Weerijs-Zuid 
Antwoordnummer 32,  
5200 WB ’s-Hertogenbosch 
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  2/2 

Datum 

29 mei 2015 

 

Uitgangspunten Wensgrond, landinrichting Weerijs-Zuid: 
• U heeft geen recht op levering van grond. Dit is een gunst; 
• De bestuurscommissie wil zo veel mogelijk gegadigden bedienen. Daarbij houdt 

de commissie rekening met zo kort mogelijke transportafstanden en 
kostenefficiëntie. De bestuurscommissie zal over de toekenning van grond in alle 
redelijkheid beslissen. Hierover is geen bezwaar mogelijk 

• U moet minimaal 200 m3 losse grond per locatie vragen; 
• U kunt maximaal 2500 m3 losse grond vragen (de totale hoeveelheid); 
• U moet de grond binnen het landinrichtingsgebied verwerken op de percelen die door u 

opgegeven zijn en bij u in gebruik zijn; 
• De percelen waarop de grond verwerkt wordt, liggen niet in de Ecologische HoofdStructuur 

(EHS); 
• De aannemer bepaalt het tijdstip van levering. Hij maakt dat minimaal 3 werkdagen van 

tevoren kenbaar. Levering is mogelijk tijdens de gehele uitvoeringsperiode: van oktober 
2015 tot naar verwachting mei 2017, ook in het groeiseizoen. Eventuele schade die 
daardoor aan gewassen kan ontstaan wordt niet vergoed door de bestuurscommissie; 

• U geeft aan op welk kadastraal perceel of welke kadastrale percelen u grond wenst. Dit 
perceel of deze percelen moeten aan de openbare weg liggen. U geeft dit aan in losse m3 
met per perceel één locatie (perceelsnummering van de toedeling conform ruilplan, 6 
cijfers); 

• Voorafgaand aan de levering maakt de aanzegger (dit is een medewerker van Arcadis) 
nadere afspraken met u. U ondertekent uiteindelijk een leveringsovereenkomst voor de 
ontvangst van de grond.  

• De grond die wordt geleverd is milieutechnisch schoon is en voldoet aan de geldende wet 
en regelgeving, echter over de bodem technische kwaliteit kunnen geen toezeggingen 
gedaan worden. Hierop kan ook geen bezwaar gemaakt worden nadat de gronden 
geleverd zijn. Wel kunt u tijdens de levering deze stopzetten. Indien u dit doet vervalt de 
gehele verdere levering met uitzondering van wat er tot dat moment is gestort; 

• Levering vindt plaats op een door u eerder aangegeven perceel. De grond wordt binnen 
50 meter van de toegangsdam gestort. Het depot betreft tegen elkaar gestorte 
vrachtwagenladingen. U bent zelf verantwoordelijk voor ontvangst en verwerking van de 
grond; 

• De kosten van levering van de grond zijn voor de bestuurscommissie, kosten voor 
verwerking etc. zijn voor eigen rekening; 

• Als de omstandigheden op het perceel zo zijn dat de grond niet in depot gezet kan 
worden, kunnen voorzieningen worden getroffen zodat levering wel mogelijk wordt. 
Eventuele kosten zijn voor uw rekening. Indien u hier niet aan wil meewerken, wordt 
gezocht naar een volgende ontvanger. U verspeelt hiermee de mogelijkheid van levering 
van grond en kan hier geen bezwaar over indienen; 

• U bent zelf verantwoordelijk voor een eventueel noodzakelijke omgevingsvergunning, 
waterwetvergunning/ melding of andere vergunning of ontheffingen. De bestuurscommissie 
laat vooraf ambtelijk toetsen middels een quickscan of een omgevingsvergunning of andere 
vergunning / ontheffingen noodzakelijk zijn. Dit zal u tijdig schriftelijk meegedeeld worden, 
u kunt hieraan geen garanties ontlenen en bent zelf verantwoordelijk voor aanvraag van 
eventuele noodzakelijke vergunningen. 

• De grond wordt toegepast op basis van de bodemkwaliteitskaart. De bestuurscommissie is 
verantwoordelijk voor eventuele benodigde milieuvergunningen en/of meldingen. 


