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Informatie
De stichting FBL heeft ons een brief gestuurd over de uitvoeringsovereenkomst GOL. Deze brief gaat
specifiek over het aangaan van onderhoudsverplichtingen van de brug over het Drongelens Kanaal.
Wij willen u bij deze op de hoogte brengen van ons antwoord op deze brief dat u bijgaand aantreft.
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Beste meneer van Esch, meneer van Tuijl,
Naar aanleiding van uw brief delen wij u het volgende mede.
U roept ons op om in dit stadium nog geen overeenkomst aan te gaan over
onder meer het onderhoud van de brug over het Drongelens Kanaal omdat
u dat van geen goed beleid vindt getuigen. U verzoekt ons daarom om de
ondertekening van een dergelijke overeenkomst naar de toekomst te
verschuiven en eerst de verdere plannen van de Baardwijkse Overlaat af te
wachten.
Vanuit het college is ingestemd met de uitvoeringsovereenkomst en deze is
inmiddels ook al ondertekend door alle belanghebbende partijen.
Zoals u weet is het provinciaal inpassingsplan vastgesteld door de
Provincie en is het nu aan de Raad van State om hier een oordeel over te
vellen.
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Wij zijn van mening dat te maken afspraken over het beheer van de brug in
het licht en in het vertrouwen moeten worden gezien van deze brug als
voorwaardelijke verplichting vanuit het provinciaal inpassingsplan.
Indien dit inpassingsplan onverhoopt door welke omstandigheid dan ook
geen doorgang vindt is daarmee ook de voorwaardelijke verplichting van de
aan te leggen brug eveneens vervallen.
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Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
namens het college van Heusden,
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