
Ter attentie van Gedeputeerde Staten, Provinciale Staten, alsmede de heer Evers en in deze

zaakvoor ons als contactpersoon de heer Wellner,

Beste meneer Wellner,

Onder uw auspiciën is er een overéénkomst tot stand gekomen voor aankoop door provincie
van onze woning Tuindorpweg 5c te Maarbergen. De overéénkomst is onder voorwaardo van
definitieve keuze van het plan voor ondertunneling van het spoor te Maarsbergen waarbij
onze gronden noodzakelijkerwijs nodig zijn voor realisatie van het plan. Zoals u bekend
hebben wij vanaf ontvangst van de overéénkomst aangegeven het niet geheel eens te zijn met
de uiterste datum van het contract namelijk eind december 2016. Echter op de provinciale
bijeenkomst per 13 juni is er door provinciale staten de uitdrukkelijke toezegging gedaan om
per 4 juli de definitieve keus te maken. Dit gaf ons het vertrouwen dat het goed zou komen en

voor ons reden om akkoord te gaan met de overéénkomst.

Naar blijkt een misrekening, sterker nog het punt wordt een paar dagen voor tijd abrupt van de

agenda gehaald, geen beslissing, eerst weer een ander plan onderzoeken, en uitstel voor
onbepaalde tijd. Hierdoor is een situatie ontstaan waardoor voor ons onzekerheid blijft terwijl
we wel gebonden zljn aan een contract. Dit willen wij niet wij ervaren dit als misleiding.

Dit was zeker niet de intentie van u noch van de projectleider maar is wel de realiteit welke is
ontstaan door grillige politiek van de statenleden waarbij grillig voor ons geldt als volledig
onbetrouwbaar.

Voor ons reden om u te verzoeken het contract per directe ingang te ontbinden waarbij
opgemerkt dat wij altijd bereid zljnmee te werken aan een oplossing vanaf het moment dat er

wel en definitief besluit wordt genomen.

Ons nu gehouden voelen aan een overéénkomst voelt niet goed en is in deze situatie nooit
onze bedoeling geweest.

Sterker nog, de manier waarop dit is gelopen heeft ons verleidt tot het maken van stappen

welke voor ons naast emotionele schade ook financiële schade hebben berokkend. Gezien de

uitspraken van GS en PS voor was dit voor ons een logische stap echter naar blijkt een stap

welke we achteraf gezienniet hadden moeten maken. Duidelijk wordt nu dat politiek hier
geen enkele rekening mee houdt en de burger in het ongewisse laat.

Wij vragen u vriendelijk om ons verzoek in behandeling te nemen enzien uw antwoord met
belangstelling tegemoet, tenslotte weet u ook dat wij niet eerder tot ondertekening zijn
overgegaan dan het moment waarop P.S. de toezegging deed dat er 4 juli in ieder geval een

besluit zou worden genomen,

Met vriendelijke groet,

Wil en Cees Wijnen,

Tuindorpweg 5C




