
 

Raadsinformatiebrief 

 

Aan:  de leden van de raad 

Van: het college van burgemeester en wethouders 

Datum: 15 januari 2019 

Onderwerp: Toelichting financieel effect kavelruil GOL  

Doel: informatieverstrekking 

Aanleiding: Collegebesluit 15-01-2019 kavelruil GOL Overstortweg-Polderweg 

Aard informatie: openbaar 

  

 

Aanleiding 

Om de doelstellingen van het GOL te realiseren, is het nodig om gronden te verwerven en vrij te 

spelen. Dit gebeurt o.a. via kavelruilingen. Er doet zich nu een mogelijkheid voor om grond te ruilen in 

de Baardwijkse Overlaat, een gebied waar de mobiliteit van de grond minimaal is. Om deze kavelruil 

te laten slagen, is snel handelen noodzakelijk.   

 

Informatie 

Het netto financiële effect van deze kavelruil voor de gemeente is € 65.000. Volgens onze financiële 

verordening zou dat binnen de bevoegdheid van het college (€ 100.000) vallen. Op basis van het 

Besluit Begroting en Verantwoording moet een kavelruil echter bruto worden verantwoord, waardoor 

het aankoopdeel van deze kavelruil (€ 230.360) de bevoegdheid van het college overstijgt.  

 

Gezien de deadline van 24 januari 2019 en de grote belangen voor het GOL, heeft het college 

desondanks besloten om haar medewerking te verlenen aan deze kavelruil.  

Het hiervoor te openen investeringskrediet van € 230.360 zal aan u worden voorgelegd in de eerste 

bestuursrapportage 2019. 

 

Voor verdere informatie verwijzen we u naar het collegevoorstel kavelruil GOL Overstortweg-

Polderweg.  
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Collegevoorstel 
 
 

Aanleiding / voorgeschiedenis 

De Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) is een van de grootste integrale projecten 

(infrastructuur, ruimtelijk en qua natuur) van de afgelopen jaren waarin onze gemeente een (cruciale) rol 

speelt. Om de GOL te kunnen uitvoeren, is het nodig om gronden te verwerven en vrij te spelen. Dit gebeurt 

o.a. via kavelruilingen. Er doet zich nu een mogelijkheid voor om grond te ruilen in de Baardwijkse Overlaat. 

In dit gebied is de mobiliteit van de grond minimaal en komt de grondverwerving voor de GOL nog niet op 

gang. Met de hierna voorgestelde kavelruil kunnen daarom concrete stappen worden gezet in de realisatie 

van de GOL- doelstellingen. Bestuurlijk is afgesproken dat grondverwerving voor de GOL door de provincie 

gebeurt. De voorgestelde ruiling tussen gemeente en pachter maakt onderdeel uit van een grotere ruil met 

als doel dat de provincie een belangrijk (totaal) gebied kan verwerven. Zonder medewerking van de 

gemeente is deze ruil niet mogelijk. 

 

Feitelijke informatie 

Door diverse partijen, waaronder provincie Noord Brabant, gemeente Waalwijk en Heusden, 

pachter/eigenaar en verkoper is in principe overeenstemming bereikt over een totale kavelruil nabij de 

Overstortweg – Polderweg.  

 

Percelen 

In de kavelruil worden de regulier verpachte eigendomspercelen van de gemeente Heusden nabij de 

Overstortweg, kadastraal bekend gemeente Drunen, sectie K, nummers 16 en 17 en gemeente Waalwijk, 

sectie K, nummers 108 en 761 ingebracht in de kavelruil. De totale inbreng van onze gemeente is  04.13.40 

ha. Aan de Polderweg wordt in totaal  05.13.40 ha toebedeeld aan de gemeente Heusden, kadastraal 

bekend gemeente Heusden, sectie F, nummers 1010 gedeeltelijk en 1011.  

 

Kavelruil  

Het primaire uitgangspunt van deze kavelruil is het leveren van een bijdrage aan de GOL. De transactie 

waarbij de gemeente is betrokken, is een onderdeel van de totale deal. Naast de voorgenoemde 

pachtpercelen heeft dezelfde pachter nog 04.10.70 ha cultuurgrond in eigendom in de Baardwijkse Overlaat. 

Deze eigendomspercelen worden ook verplaatst naar de Polderweg. Door de verkoop van de percelen door 

beide partijen (pachter en gemeente) en de naastgelegen eigendomspercelen van de gemeente Waalwijk 

wordt hier ruim 12 ha cultuurgrond vrijgespeeld ten gunste van de GOL. Deze percelen kunnen na de 

kavelruil strategisch worden ingezet door de provincie.  

 

Pacht 

Met de totstandkoming van deze kavelruil wordt 04.13.40 ha regulier verpachte grond verplaatst van locatie 

A (Baardwijkse Overlaat) naar locatie B (Polderweg), waarbij de pachter, het aantal ha en de pachtprijs 

hetzelfde blijft. Naast deze verplaatsing van de reguliere pacht koopt de gemeente Heusden ca. 1 ha 

cultuurgrond, direct naast de verplaatste pachtpercelen, waarbij als voorwaarde geldt dat deze 

geliberaliseerd worden verpacht aan de reguliere pachter in deze kavelruil. 

 

Waarde percelen 

De door de gemeente ingebrachte 04.13.40 ha cultuurgrond is getaxeerd op € 165.360 en de aan de 

gemeente toebedeelde 05.13.40 ha is getaxeerd op € 230.360. De vierkante meterprijs voor de te 

verplaatsen pachtpercelen is getaxeerd op € 4 per m² in verpachte staat. Voor de toebedeelde 1 ha  

bedraagt de vierkante meterprijs € 6,50.  
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Afweging 

De kavelruil voldoet aan de doelstellingen van alle betrokken partijen. Door deze kavelruil kan een 

onteigeningsprocedure van andere percelen worden voorkomen. Er wordt ruimte gecreëerd in een ‘moeilijk’ 

deel van het GOL-gebied en zo nemen zowel provincie als gemeente hun verantwoordelijkheid in de GOL. 

Het voorstel is dan ook om te besluiten deze kavelruil aan te gaan.  

 

Inzet van middelen 

Met de kavelruil wordt 04.13.40 ha ingebracht en totaal 05.13.40 ha toebedeeld aan onze gemeente.  

 

De bruto verkoopopbrengst van de ingebrachte percelen bedraagt € 165.360, de boekwaarde van deze 

ingebrachte percelen is € 11.885. Per saldo betekent dit dus een netto opbrengst van € 153.475 ten gunste 

van de verkoop gemeentelijke eigendommen. De verkrijgingsprijs van de aan de gemeente toebedeelde 

percelen bedraagt € 230.360. 

 

Administratief moet een kavelruil bruto worden verantwoord. De gronden die de gemeente uit deze kavelruil 

verkrijgt, moeten volgens de regelgeving in het Besluit Begroting en Verantwoording worden opgenomen op 

de balans onder de gronden en terreinen met economisch nut tegen de verwerving of, wanneer de 

taxatiewaarde lager is, tegen de taxatiewaarden. Voor de toebedeelde percelen wordt voorgesteld een 

investeringskrediet ter grootte van € 230.360 te openen en dit te verwerken in de eerste bestuursrapportage.  

 

Risico's 

Bij deze ruil zijn meerdere partijen betrokken. Op het moment dat een van de andere partijen besluit zich 

terug te trekken, kan de ruil in deze vorm niet doorgaan. Er is geen aanleiding om te veronderstellen dat dit 

zal gebeuren. 

 

Gezien het historisch agrarische gebruik van de gronden aan de Polderweg is er geen sprake van een 

verdachte locatie waardoor geen nader bodemonderzoek zal worden uitgevoerd.   

 

Procedure / vervolgstappen 

Als u volgens dit voorstel besluit, zal uiterlijk op 24 januari 2019 de notariële akte van deze kavelruil 

passeren bij notariskantoor Drunen.  

 

Voorgenomen  besluit 

Het voorstel is om bijgaand besluit vast te stellen. 
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BESLUIT 

 

 

Het college van Heusden heeft in de vergadering van 15 januari 2019 

 

besloten:  

 

 de voorgestelde kavelruil, waarbij in totaal circa 04.13.40 ha cultuurgrond, in eigendom van de 

gemeente Heusden, wordt ingebracht en in totaal circa 05.13.40 ha cultuurgrond wordt toebedeeld 

aan de gemeente Heusden, aan te gaan; 

 voor de totale toedeling uit deze kavelruil aan de Polderweg een investeringskrediet op te nemen in 

de eerste bestuursrapportage van € 230.360. 

 de raadsleden te informeren met de bijgevoegde raadsinformatiebrief. 

 

 

 

namens het college van Heusden, 

de secretaris, 

 

 

 

 

 

mr. H.J.M. Timmermans  

 



 

Te verkrijgen door de gemeente Heusden: Heusden F 1010 ged (3.05.30 ha) en F 1011 (2.08.10 ha) 

 

 

Te vervreemden door de gemeente Heusden: Drunen K  16 (0.33.30 ha), Drunen K 17 (0.90.50 ha), 

Waalwijk K 108 (0.77.90 ha) en Waalwijk K 761 (2.11.70 ha). 
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