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Geachte heer Timmerman,

Hierbij zend ik u een kopie van de brief die ik heden aan het college van

burgemeester & wethouders van uw gemeente zond. lk verzoek u de brief aan

het college ter kennisgeving onder de fracties te verspreiden.

Tevens verzoek ik u om mij de goede ontvangst van deze brief te bevestigen.

ln

Aansprakelijkhe¡d: Abma Schreurs is een samenwerk¡ngsverband dat mede beroepsvennootschappen omvat. Élke aansprakelijkhe¡d is beperkt tot hel

bedrag dat ¡n een voorkomend geval door de betreffende beroepsaansprakel¡jkhe¡dsverzekeraar wordt u¡tgekeerd.
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Geacht college,

ln bovenvermelde zaak ber¡cht ik u als volgt.

Bij brief van 10 januari jl. is aan de laatste voorwaarde voldaan, die uw college

stelde voor de verlening van gevraagde ontheffing Wvg, te weten overlegging

van het concept van de akte van levering.

Al eerder is schriftelÜk op eerdere vragen uwerzijds gereageerd, zodat een

spoedige beslissing mocht worden verwacht'

Hoewel bij brief van 10 januari jl. ook reeds om een spoedige beslissing is

verzocht, heb ik tot op heden nog niet van uw college mogen vernemen, teruvijl

de zaak vanaf 11 januarijl. gereed lag voor een positieve beslissing'

Omdat die beslissing samenhangt met de vraag of rechtsmiddelen moeten

worden aangewend tegen de beslissing van de gemeenteraad van 30 januari jl.,

houdende ongegrondverklaring van bezwaar tegen aanwijzing van de

betreffende percelen op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten, wordt

hierbij verzocht om zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vÓÓr 1 maart a.s' te

beslissen omtrent het verzoek om ontheffing ten behoeve van de overdracht.

Aansprakelijkheid: Abnìa Schreurs is een samenwerkingsverband dat mede beroepsvennootschappen omvat. Elke aansprakelijkheid is beperkt tol het

bedrag dat in een voorkomend geval door de belreffende beroepsaansprakel¡jkheidsverzekeraar wordl u¡tgekeerd.
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ln verband met de mogelijk in te stellen rechtsmiddelen tegen het besluit van

30 januari jl. wordt een kopie van deze brief ook aan de gemeenteraad

verzonden.

bericht,

hoog

G.M
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