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Betreft: Bezwaar verkavelings proces in Zegveld 

Het verkavelings proces in Zegveld e.o. maakt weliswaar fikse vorderingen, maar de 
gang van zaken heeft bij veel agrarische inwoners ernstige bedenkingen 
veroorzaakt. 

Zo was door de begeleidingscommissie herhaaldelijk gesteld, dat een belangrijke 
spelregel zou zijn dat het een open en eerlijk proces zou worden. Nu blijkt echter dat 
er ernstige aanwijzingen zijn, dat een grondeigenaar reeds maanden geleden een e-
mail heeft ontvangen waarin hij de toezegging heeft gekregen dat hij bij ruiling de 
beschikking krijgt over over de gronden die thans in bezit zijn van zijn DBL. De 
begeleidingscommissie zou hiervan reeds lange tijd op de hoogte zijn, maar heeft 
deze belangrijke informatie verzwegen naar de bewoners 
De streek is gaan verkavelen maar een zeer belangrijke toewijzing stond al op 
voorhand vast 1111111  
Nu blijkt inderdaad uit het ruilplan, dat deze veehouder ook deze gronden heeft 
toegewezen gekregen. 
Waarom is deze informatie onthouden naar de bowoners? 
Is hier nog sprake van een open en eerlijk spel? 
Heeft de begeleidingscommissie hier geen dubelle agenda? 

Een ander pikante aangelegenheid is de overbedeling van de gronden.. Als er van 
een open en eerlijk proces sprake moet zijn, hoe kan de commissie dan uitleggen 
dan één veehouder een overbedeling krijgt 16ha, terwijI juist meerdere jonge 
veehouders helemaal geen overbedeling krijgen. Voor de streek is deze toedeling 
zeer moeilijk te accepteren.. 

Zeer bijzonder is ook het spel ronde de taxaties. De begeleidingscommissie heeft 
herhaaldelijk aangegeven dat de taxaties van de gronden definitief zijn en hierover 
geen discussie kan plaats vinden. De verontwaardiging is dan ook groot, dat juist de 
begeleidingscommissieer aan mee ging werken dat de taxaties op de 
carrouselbijeenkomst werden verhoogd. Dit is voledig in strijd met de afspraken. 
Ook de hoogte van de taxaties laat onverklaarbare verschillen zien. 
De eerlijkheid rond het verkavelingsproces roept veel vragen op. 
We verzoeken u dan ook het huidige ruilplan terug te draaien. 

In afwachting van u antwoord 

Hoogachtend, 

IJ Bol 
Hazekade 2 
3474 KV Zegveld
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