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Hoogheemraadschap van Rijnland :j
t.a.v. de heer H. Pluckel, lid Algemeen Bestuur
Postbus 156
2300 AD Leiden

Onderwerp: Mogelijke collectieve aankoop van stroken water en oever langs de Ringdijk
Haarlemmermeer.

Buitenkaag, 18 juli 2013

Geachte heer Pluckel,

De afgelopen maanden heeft een werkgroep van de gezamenlijke Dorpsraden van de kernen langs
de Ringdijk Haarlemmermeer met u en een aantal medewerkers van uw hoogheemraadschap
overlegd over de condities waaronder het mogelijk zou kunnen zijn om binnen de bebouwde kommen
stroken water en oever aan te kopen ten behoeve van de opstalhouders aldaar. De werkgroep heeft u

onlangs laten weten dat zij aan de Dorpsraden zal adviseren om onder de door u voorgestelde
condities af te zien van een eventuele collectieve aankoop.

De Dorpsraden hebben zich inmiddels beraden over de conclusie van de werkgroep en hebben die
overgenomen. Dat houdt in dat wat ons betreft - tot onze spijt - de mogelijkheid dat er overgegaan
kan worden tot collectieve aankoop van de baan is.

Zoals overeengekomen zullen wij de kosten van de taxatie door de heer Hukker, die al waren
voorgeschoten, voor onze rekening nemen.

Van uw kant vezoeken wíj u om uw toezegging gestand te doen dat het eerste recht van koop van het
perceel water en oever voor een opstal aan de desbetreffende opstalhouder wordt verleend, behalve
als al een andere persoon een zakelijk recht tot gebruik heeft van dat perceel.

Wellicht ten overvloede deel ik u mee dat de na de uitspraak van de Hoge Raad naar het Hof Den
Haag terugveruezen en de bij het Hof Amsterdam'slapende' rechtszaken over het jaarlijks betalen
voor bestaande steigers zullen worden geactiveerd om tot een deÍinitieve uitspraak te komen over de
rechtmatigheid daarvan.

Ook de Dorpsraden bedanken u voor de mogelijkheid tot het overleg dat de werkgroep en daarvoor de
heren De Geer en Paar over dit onderwerp met u en uw medewerkers hebben gehad.

Met vriendelijk groet,

Voozitter Dorpsradenoverleg
Mevrouw T. Verbaas-van den Broeck
Huigsloterdijk 411
2158 LS Buitenkaag.
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