
Beste commissieleden RGW,  
 
Hierbij treft u ter informatie de afdoening aan van een toezegging door gedeputeerde de heer De Vries 
naar aanleiding van een rondvraagpunt in uw laatste commissievergadering over een 
verkoopprocedure van HDSR. 
 

Met vriendelijke groeten, Hans Schoen 

Adjunctgriffier Provinciale Staten van Utrecht 

 
06 18 300 568 

 
  
In de RGW-commissie van 31 maart j.l. heeft de heer Bekkers van Groen Links gevraagd naar de 
verkoop van een molenstomp, Breedveld 6 te Woerden en de rol van HDSR daarin. Vraag was of de 
provincie vanuit de bestuurlijke toezichtrol bij het waterschap kan informeren wat hier gaande is en 
wat daarmee wordt gedaan.  
Allereerst is het belangrijk te melden dat het niet onder onze toezichtrol valt om hier actie op te 
ondernemen. Een particulier die zich benadeeld voelt door het waterschap, kan zich wenden tot het 
Algemeen Bestuur van HDSR dan wel de rechter. 
Wel hebben we, zoals toegezegd, navraag gedaan bij HDSR over dit voorval. De informatie vanuit 
HDSR is als volgt. 
HDSR heeft het perceel Breeveld 6 verkocht via een openbare aanbesteding. Een van de partijen die 
wel aanwezig was bij de bekendmaking maar aan wie niet wordt gegund heeft vervolgens protest 
aangetekend, bij HDSR en ook bij de Provincie Utrecht. 
"Wij hebben voor een openbare inschrijving gekozen uit oogpunt van transparantie. De voorwaarden 
waaronder de openbare inschrijving heeft plaatsgevonden zijn vooraf aan iedereen bekend gemaakt, 
en gaven al aan dat de enveloppen niet ten overstaan van iedereen opengemaakt zouden worden. 
Deze voorwaarde is opgenomen om te voorkomen dat de partijen kennis nemen van elkaar 
inschrijfprijzen en dat de hoogste bieder zich alsnog terugtrekt als de prijs van de één na hoogste 
bieder veel lager blijkt te liggen. De partij die zich nu benadeeld voelt geeft aan dat door HDSR zou 
zijn aangegeven dat het koopcontract ter plaatse zou worden ondertekend. Omdat de winnende partij 
zelf niet aanwezig was bij de bekendmaking, is daarvan afgeweken. Ook hiertegen wordt protest 
aangetekend, maar omdat het tekenen van het koopcontract ter plaatse niet in de voorwaarden was 
aangegeven maar in de algemene procesinformatie hebben wij ons het recht voorbehouden om van 
deze informatie ter plaatse af te wijken. 
Naar mening van HDSR is er tijdens de gehele procedure niks voorgevallen dat in strijd is met de door 
ons gestelde voorwaarden. De notaris heeft ook aangegeven dat er geen onregelmatigheden zijn 
geconstateerd." 
  
  
 


