Afrondend gesprek d.d. 5 november 2016 met de familie Loonen-Muijsers/Maatschap Loonen
Aanwezig: Wim, beide zonen, Jan Loonen en Ger Driessen namens WPM.
Leidraad voor het gesprek is de 32 puntenlijst van de families Loonen.

1.

Er moeten contracten/overeenkomsten komen tussen 3 partijen met het WPM. Te weten,
1: Mts. Loonen, 2: JWGM Loonen/SBM Loonen-Muijsers en 3: JWGM Loonen (hierna te
noemen "partijen Loonen").
Afspraak: na toelichting blijkt dat uiteindelijk drie aktes bij de notaris zullen passeren:
maatschap, J.Loonen en S. Muijsers. In de op te stellen overeenkomst vanuit WPM kan
volstaan worden met één te ondertekenen overeenkomst, die bij het passeren van de akte
bij de notaris ontleed kan worden, zonder dat aan de inhoud van de overeenkomst afbreuk
wordt gedaan.
In de overeenkomst wordt vastgelegd welke gronden gekocht/verkocht/afgewaardeerd
worden met oppervlaktes/bedragen en verrekenprijzen over- ondermaat.
Er wordt in de overeenkomst een ontbindende voorwaarde opgenomen dat de in de
overeenkomsten vastgelegde afspraken aan elkaar gebonden zijn en één op één vertaald
worden in de notariële aktes.

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.
Afspraak: alle voorzieningen die als gevolg van de herinrichting van de Loobeek worden
teniet gedaan of functioneel worden aangetast worden indoor of op kosten van het
waterschap hersteld of vervangen. Opnemen in een plan cultuurtechnische maatregelen.

3.

Alle percelen worden vrij van pacht overgedragen of in gebruik gegeven aan partijen
Loonen per l�en zonder pachters- of gebruikskosten. Dus ook geen kosten voor losse
::::::----pacht.
Afspraak: gronden die conform de overeenkomst aan Loonen verkocht worden, worden in
liberale pacht aan Loonen uitgegeven. De percelen komen uiterlijk 1 april 2017 beschikbaar.
Mocht transactie vanwege het toepassing zijn van ontbindende voorwaarden, dan wordt
door contractanten een marktconforme pacht betaald en zal met in gang van het jaar 2018
door WPM met contractanten in overleg worden getreden over al dan niet voortzetting
pacht.

4.

De typering "semi-huiskavel" is niet van toepassing en komt te vervallen. Deze percelen
vallen onder de definitie huiskavel of veldkavel.
Afspraak: contractant is van mening dat er geen functioneel verschil is tussen de door WPM
aangegeven aanduidingen semi-huiskavel en huiskavel. Uitgangspunt is dat de als zodanig
aangewezen gronden gewaardeerd worden op '€6 plus €5,75 gedeeld door 2'.

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.
Afspraak: akkoord.
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