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Langs deze weg vragen wij uw aandacht voor het volgende. 

Zoals bekend loopt de verkoop van de kavels in het mooie plan Boswaard zeer voorspoedig. Inmiddels is 
duidelijk dat we nog dit jaar op minimaal 30 definitief getekende contracten gaan uitkomen. Een puik 
resultaat! 
De infra werkzaamheden zijn eveneens nagenoeg volledig afgerond en de 1® bouwactiviteiten zijn in 
voorbereiding. 

Bij de (gemeentelijke) toetsing van de individuele aanvragen om vergunning is evenwel enige 
onduidelijkheid gerezen over de eerder gemaakte afspraken met betrekking tot de uniforme inritten in 
Boswaard. Als gevolg van de benodigde ruimte (ook) op privé terrein voor de eerder voorgenomen IBA’s 
is mede vanwege de gewenste uitstraling/uniformiteit gekozen voor een verplichte inrit van 4x4 meter. 
Een uitgangspunt wat thans niet meer haalbaar blijkt te zijn. 

Enerzijds heeft de gemeente kenbaar gemaakt niet langer eigenaar te willen worden van (een gedeelte 
van) privé inritten en anderzijds hebben meerdere kopers bij de gemeente aangegeven graag een 
bredere inrit te willen dan de voorziene, uniforme 4 meter. 
Hoewel ook onze kopers contractueel ingestemd hebben met een inrit van 16 m2 als onderdeel van het 
openbare gebied hebben wij gezocht naar mogelijkheden om aan deze niet voorziene aspecten tegemoet 
te kunnen komen. 
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Overwegingen: 

■ Inwilliging verzoek gemeente Weert om geen m2 openbaar gebied op de (privé) kavels te krijgen. 
■ Handhaving 4 meter brede inrit in openbaar gebied. RvR zorgt voor aanleg in openbaar gebied en 

draagt dit t.z.t. over aan gemeente Weert. 
■ Door koper eventueel gewenste andere invulling dan 4x4 meter - zoals contractueel overeen 

gekomen - is wat RvR betreft mogelijk met toestemming van de gemeente Weert en zonder enige 
financiële verrekening tussen RvR en koper. 
Koper is hiermee verantwoordelijk voor de inrit op eigen perceel en RvR voor het gedeelte (4 meter 
breed) in het openbaar gebied. 

■ Uniformiteit in breedte wordt hiermede gewaarborgd. 
• Past perfect in streven naar behoud en zo weinig mogelijk aantasting van de bomen. 

Voorstel 

Koper wordt een keuzemogelijkheid geboden : 

1. Aanleg inrit door RvR conform koopoverkomst zijnde 4x4 meter. Het gedeelte op privé kavel dat 
eerder in eigendom zou worden overgedragen aan de gemeente Weert, blijft in eigendom (en 
onderhoud) koper. 

2. Óf aanleg door RvR van inrit zijnde 4 meter breed. Diepte tot aan privé kavel (afbeelding 1 blauw 
gearceerd). 

3. Achter uniforme openbare strook (4 meter breed en x meter diep) is koper zelf verantwoordelijk voor 
aanleg inrit (materiaal en breedte is aan hem én in afstemming met of vergunning van de gemeente 
(afbeelding 1 rood gearceerd) 

4. Voor de 8 kavels direct aan de openbare weg: 4x4 meter naar keuze koper wel aanleg door RvR of 
niet, en dan dus zelf op eigen terrein (afbeelding 2). 

Afbeelding 1; 
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Afbeelding 2: 

Het bovenstaande impliceert tevens dat eventuele verzoeken om een bredere inrit in openbaar gebied 
alleen met toestemming van en/of vergunning van de gemeente Weert kan worden gerealiseerd. 
Wij gaan ervan uit met het bovenstaande volledig tegemoet te komen aan de gebleken gewijzigde 
inzichten. 

Na uw instemming met de voorgestelde aanpak zullen wij - in afstemming met uw ambtelijk apparaat - de 
nodige vervolgstappen oppakken. 

Hoogachtend, 

RvR Limburg C.V., namens deze 

RvR Limburg Beheer B.V., beherend vennoot 

G.H.M. Driessen 

beherend directeur 
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