Vorige week donderdag hebben we met de Loonens afgesproken dat ze afgelopen maandag zouden berichten over
wel/niet akkoord met de deal en over welke technische zaken er nog aanvullende afspraken gemaakt moesten
worden (op te nemen als pakket ontbindende voorwaarden).
Afgelopen dinsdag hebben we bijgaande lijst met 31 eisen/wensen ontvangen ('t is bijna sinterklaas©), met daarbij
de opmerking dat de Loonens vooral punt 4, 26 en 31 gehonoreerd willen zien om tot een akkoord te komen.
In de bijlage heb ik per punt een concept reactie in paars verwoord.
Vwb punt 4: dit gaat over de verschillen in waardering van de gronden (huiskavel-semi-huiskavel-veldkavel),
waarover wij hebben aangegeven dat die niet bespreekbaar meer is.
Vwb punt 26: de eis is dat de gemeente er mee instemt dat de investering in de natuurbeek mag worden opgevoerd
compensatie ruimtelijke kwaliteit bij de aanvraag voor uitbreiding van het bouwblok aan de Boterpot (die aanvraag
moet nog worden ingediend). Dit is een eis die met het project niets te maken heeft en waar we als waterschap geen
enkele invloed op hebben. Ik voel er� de deal afhankelijk te maken van een vergunningdiscussie tussen
de gemeente en de Loonens. Ik heb�g niet te pakken kunnen krijgen, (maar als ik de gemeente zou zijn
zou ik er niet mee instemmen). Wat mij betreft afwijzen dus.
Vwb 31 hier hee�I iets afgesproken. Lijkt geen groot punt.
Ik heb nu in mijn ogen twee opties:
1) we constateren dat we (m.n. op punt 4) dat er geen overeenstemming is bereikt binnen de afgesproken deadline
en we stoppen de onderhandeling.
2) we reageren inhoudelijk op alle 31 punten (cnf bijgaande notitie) waarbij we met name 4 en 26 afwijzen, en
wachten op een reactie (een allerlaatste poging .... ).
Graag zsm reactie
Met vriendelijke groet,

Waterschap Peel en Maasvallei
Postbus 3390, 5902 RJ Venlo
Drie Decembersingel 46, 5921 AC Venlo

Waterschap
Peel en Maasvallei
Veilige dijken, droge voeten, voldoende en schoon water
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1/Maatschap Loonen.

Concept reactie WPM in Paars
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1.

Er moeten contracten/overeenkomsten komen tussen 3 partijen met het WPM. Te weten,
1: Mts. Loonen, 2: JWGM Loone� en 3: JWGM Loonen (hierna te
noemen "partijen Loonen").
Wat ons betreft voorkeur voor 2 overeenkomsten: WP�en WPM
Maatschap Loonen. In de overeenko mst wordt vastgelegd welke gronden
gekocht/verkocht/afgewaardeerd worden met oppervlaktes/bedragen en verreknprijzen
over- ondermaat. In de overeenkomst kunnen aanvullende afspraken worden gemaakt voor
zover nu mogelijk, of afspraken over welke onderwerpen nadere afspraken moeten worden
gemaakt (ontbindende voorwaarde).

2.

Alle technische maatregelen met betrekking tot de beken/sloten dienen onverkort en voor
rekening van WPM te worden uitgevoerd. Te weten: herstel perceelsloten, herstel
watervoerende sloten, aansluitingen met drainages, nieuwe beeklopen, installatie voor
onderbemaling en de aanvoerbeek voor inundatie aan de Hansenberg. Deze moeten op
papier vastgelegd worden.
Alle voorzieningen die als gevolg van de herinrichting van de Loobeek worden teniet gedaan
of functioneel worden aangetast worden in beginsel door of op kosten van het waterschap
hersteld of vervangen. Opnemen in een plan cultuurtechnische maatregelen
Opnemen als OV.

3.

Alle percelen worden vrij van pacht overgedragen of in gebruik gegeven aan partijen
Loonen per 1-1-2017 en zonder pachters- of gebruikskosten. Dus ook geen kosten voor losse
pacht.
Gronden die cnf de overeenkomst aan Loonen verkocht worden worden in liberale pacht
aan Loonen uitgegeven. Indien de aktepassering plaats vindt voor< datum> wordt de pacht
niet geïnd. (percelen met lopende verplichtingen uitzonderen?)
Opnemen.

4.

De typering "semi-huiskavel" is niet van toepassing en komt te vervallen. Deze percelen
vallen onder de definitie huiskavel of veldkavel.
Niet akkoord. Aan de taxatiebasis van de gronden wordt niet meer getornd..

5.

Alle ruilverkavelinglasten van percelen die aan partijen Loonen worden toebedeeld worden
in kaart gebracht met bedragen en looptijd. Dit dient op papier vastgelegd te worden.
(akkoord: in beeld brengen. )

6.

Alle waterschapslasten van percelen die aan partijen Loonen Worden toebedeeld worden in
kaart gebracht met bedragen en categorie. Dit dient op papier vastgelegd te worden.
De percelen Goud Groene natuur zullen in de administratie van de BSGW worden omgezet
naar de tariefscategorie natuur. Alle overige gronden houden de status landbouwgrond.
(hoe gaan we om met PG?)
Opnemen.

7.

WPM zal zorgen (of daarvoor laten zorgen) dat de eerste periode van 6 jaar voor
natuurbeheer van de betreffende percelen aangemeld wordt bij de betreffende instanties

