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Besluit nr.97417 

Geacht college. 

Tot onze grote verbazing hebben wij het voorstel van het college aan de gemeenteraad 
gelezen betreffende de aankoop en doorverkoop van BBL gronden. 

Overwegende dat de integriteit van het college en de gemeenteraad ernstig wordt aangetast 

• door middels een ABC-constructie gronden aan te kopen om deze vervolgens weer 
door te leveren. Het past de gemeente niet om met BBL een spel te spelen waarbij 
grondtransacties plaats vinden zonder dat de actuele marktwaarde hierbij een rol 
speelt. Hierbij speelt het ernstige risico van belangenverstrengeling, aangezien partijen 
waaronder de gemeente, belang hebben bij een zo laag mogelijke waarde. 

• door te stellen in uw voorstel aan de gemeenteraad dat €6,- per m2 de gangbare prijs is 
voor agrarische gronden terwijl, gelet op de bestuursovereenkomst ILG met de 
provincie Zuid-Holland een verkoop van 6 euro door BBL niet gewaardeerd is op de 
actuele marktwaarde, dit bewijsbaar veel te laag is. 

• door op voorhand een bestemmingswijziging van betreffende percelen te accepteren 
terwijl er genoeg agrarische interesse (is bestemming) is voor deze percelen. 

Gezien bovenstaande vragen wij het college dit voorstel terug te trekken. Als het college toch 
besluit dit rare spel voort te zetten, zullen wij gerechtelijke stappen ondernemen. 

In afwachting van Uw antwoord. 

Namens de Vereniging Agrarische belangen IJsselmonde, 

A. Wilschut, 
(secretaris) 



Secretaresse van het College van B&W, 
Hofhoek 5, 
3176 DP Poortugaal. 

Betreft : plaatsing brief op lijst ingekomen stukken. 

Geachte mevrouw, 

Na een telefoontje met het gemeentehuis bleek het sturen van een brief aan U de manier om 
een brief aan B&W ook op de lijst van ingezonden stukken van de raadsvergadering van 27 
juni 2011 te krijgen. 

Het gaat hier om bijgevoegde brief van de Vereniging Agrarische Belangen van 9 juni 2011. 
Wij zien deze brief dus graag op de lijst van ingezonden stukken van de raadsvergadering van 
27 juni 2011. 

Met vriendelijke groet. 

Namens de Vereniging Agrarische Belangen, 


