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Geachte heer van Daal,
In uw brief d.d. 16 februari 2011 stelt u - op grond van artikel 41 van het Reglement
van Orde - een vraag omtrent de inbrengwaarde van het perceel, kadastraal bekend
sectie H. nr. 41, gemeente Valkenswaard, zoals opgenomen in bijlage 1 van het
ontwerp-exploitatieplan "Lage Heide, wonen".
De vraag luidt:
Is voor het hiervoor benoemde perceel een verkeerde inbrengwaarde gehanteerd, omdat
de gemiddelde vierkante meterprijs aanzienlijk afwijkt ten opzichte van de overige
taxaties?
Het antwoord op gestelde vraag is:
In het Taxatierapport Inbrengwaarde, d.d. 21 december 2010, is in bijlage 1 onder 1.8.3
als omschrijving van het perceel kadastraal bekend als gemeente Valkenswaard, sectie
H, nummer 41 het navolgende opgenomen:
"Dit perceel is overgegaan in de percelen sectie H, nummers 193, 194 en 195. De
eigenaar is ongewijzigd gebleven. Het taxeren gedeelte betreft een gedeelte onbebouwde
grond, in gebruik als weide."
Deze omschrijving is helaas niet juist. De percelen met nummer 193 en 195 betreffen
inderdaad onbebouwde gronden. Het perceel met nummer 194 betreft echter een
bebouwd perceel met daarop een woonhuis met bij- en aanhorigheden.
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Het perceel met nummer 41, later vernummerd tot 194, is in het Taxatierapport
Inbrengwaarde wel als bebouwd perceel gewaardeerd, fn de waardering is dus geen fout
gemaakt, slechts de omschrijving is niet correct.
Wij zullen een en ander als erratum bijvoegen bij het vast te stellen expl oitatiepl an.
Wij hopen u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.
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