
Ruilingen zijn nog mogelijk
Sinds de start van de vrijwillige plan-
matige kavelruil in Rijssen-Holten Zuid 
in januari 2009 zijn al veel stappen ge-
maakt. Het gebied is in kaart gebracht 
en kavelruilbegeleider Bertus Brons-
voort heeft met veel grondeigenaren 
gesprekken gevoerd om ruilmogelijkhe-
den te onderzoeken en te bespreken. 
In Rijssen-Holten Zuid zijn veel moge-
lijkheden om grond te ruilen, ook door 
de mogelijkheid om gronden te ruilen 
in het kavelruilgebied Rijssen-Holten 
Noord. De kavelruilcommissie verwacht 
door de start van de kavelruil in Raalte 
Zuid dat er meer mogelijkheden in het 
gebied zijn dan nu is gerealiseerd. 
Daarom wordt een jaar verlenging van 
het project aangevraagd bij de Pro-
vincie Overijssel. Zo kunnen we de 
landbouwstructuurverbetering voor nog 
meer grondeigenaren realiseren. In 
deze nieuwsbrief leest u welke 

vervolgstappen de kavelruilcommissie 
gaat ondernemen in het kavelruilproces. 
De samenwerkende partijen in het CKO 
(Kadaster, LTO Noord en DLG) blijven 
ons ondersteunen in onze werkzaam-
heden.  Voor u als grondeigenaar levert 
een goede verkaveling duidelijk tijds-
winst op en dat betekent een financieel 
voordeel. Een berekening vanuit het 
CKO kavelruilproject Averlo wijst dit uit. 
U heeft nog steeds de mogelijkheid om 
mee te doen aan het vrijwillig ruilen van 
kavels. U kunt daarvoor contact opne-
men met Bertus Bronsvoort via telefoon-
nummer: 0548 - 36 17 24. 
U bent aan zet! 

Namens de kavelruilcommissie 
Rijssen-Holten Zuid

Gerrit Veneklaas
Voorzitter kavelruilcommissie
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Kavelruilbegeleider
•	 Bertus	Bronsvoort		 0548-361724

Kavelruilcommissie
•	 Gerrit	Veneklaas		 0548-364819
•	 Gerrit	Blankena		 0572-321754
•	 Ep	Krikkink		 0572-321230

Kavelruil Rijssen-Holten Zuid wordt mogelijk gemaakt door: 

Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: 
Europa investeert in zijn platteland

Fotografie: Projecten LTO Noord, Kadaster, Job Boersma

kavelruilgebied Rijssen-Holten Zuid

Het Coördinatiepunt Kavelruil Overijs-
sel (CKO) ondersteunt initiatiefgroepen 
en kavelruilcommissies bij vrijwillige 
kavelruil in Overijssel. In het CKO 
werken Dienst Landelijk Gebied, LTO 
Noord en Kadaster samen om vrijwillige 
plan matige kavelruil in een gebied te 
realiseren. Kennis en ervaring van de 
organisaties worden gebundeld, waarbij 
landbouwstructuurverbetering en land-
bouwdoelen voorop staan. De grondei-
genaren zijn zelf aan zet om de kavelruil 
in een gebied tot een succes te maken.

Het CKO ondersteunt een gebied door 
bijvoorbeeld het organiseren van een 
informatiebijeenkomst, het opstellen 
van ruilplannen, het voeren van ge-
sprekken met ondernemers, het gebied 
informeren over de stand van zaken 
van het kavelruiltraject en het onder-
steunen van de kavelruilcommissie of 
de initiatiefgroep. 

www.cko.nl    info@cko.nl
088 – 888 66 74 
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Intentieverklaringen
In de dagelijkse vrijwillige kavelruil 
praktijk blijkt dat de vrijwilligheid een 
grote kans is. De eerste ruilingen zijn 
mondeling toegezegd. Om de betrokken 
grondeigenaren tegemoet te komen, 
stelt de kavelruilcommissie intentiever-
klaringen op. Hiermee geeft de grondei-
genaar aan dat hij / zij de intentie heeft 

om een kavel te ruilen. De eerste stap 
naar de officiële ondertekening van de 
kavelruilakte bij de notaris wordt zo ge-
zet. Naar verwachting zullen voor 1 fe-
bruari 2011 de kavels overgedragen zijn 
van eigenaar en kunnen de gronden in 
het voorjaar 2011 bewerkt worden door 
de nieuwe eigenaar. 

Kosten en baten
•	Op	enkele	gronden	in	het	gebied	
rusten nog ruilverkavelingslasten van 
de kavelruil uit de jaren 80. Dit zijn 
relatief kleine bedragen. Deze lasten 
worden bij de aktepassering in een keer 
verrekend. 

•	Provincie	Overijssel	en	de	Europese	
Unie vergoeden negentig procent van 
de kosten van de kavelruil. De overige 
tien procent moet uit het gebied komen. 
Daarom vraagt de kavelruilcommissie 
aan de deelnemende grondeigenaren 
een vergoeding per geruilde hectare. 
Hoe meer hectares geruild worden, hoe 
minder de eenmalige bijdrage zal zijn.

•	In	onderstaande	grafiek	wordt	een	van	
de resultaten weergegeven van het af-
gesloten CKO kavelruiltraject in Averlo. 
Duidelijk is dat bij dit kavelruilproject de 
deelnemende grondeigenaren kosten 
besparen door kavels te ruilen waar-
door de huiskavel vergroot en/of de 
veldkavels meer aaneengesloten liggen. 
Deze uitkomst geldt voor elke kavelruil. 

Tijdspad
•	 De	eerste	intentieverklaringen	(enkele	

tientallen) worden getekend in de zo-
mer van 2010. De aktepassering van 
deze percelen zal voor 1 februari 2011 
gerealiseerd zijn. 

•	 Door	de	start	van	de	kavelruil	in	
Raalte Zuid ontstaan in zowel het 
gebied Rijssen-Holten Noord als 
in het gebied Rijssen-Holten Zuid 
nieuwe kansen. Daarom wordt aan de 
Provincie Overijssel gevraagd of het 
mogelijk is om het kavelruilproces te 
verlengen met een jaar. De einddatum 
wordt dan niet december 2010, maar 
december 2011. De verwachting is dat 
de Provincie zal instemmen met de 
aanvraag tot verlenging. Er zijn na-
melijk nog voldoende mogelijk heden 
voor ruilingen. Bij verlenging zal de 

kavelruilcoördinator tot het einde van 
2010 keukentafelgesprekken met 
grondeigenaren voeren. 

•	 In	het	voorjaar	2011	zullen	bij	verlen-
ging de ruilplannen definitief gemaakt 
worden en in het najaar kan de kavel-
overdracht en aktepassering bij de 
notaris plaatsvinden. 

•	De	kavelruilcommissie	streeft	er	naar	
om doorlopend intentieverklaring te 
laten ondertekenen, zodat gemaakte 
afspraken vast liggen.

•	 In	2011	vinden	ook	de	eventuele	 
kavelaanvaardingswerken plaats.

•	Als	afsluiting	vindt	een	afsluitende	
bijeenkomst plaats. Daarvoor worden 
alle deelnemende partijen uitgeno-
digd.

U kunt nog meedoen
Ook al is het kavelruilproces volop aan 
de gang, u kunt nog steeds meedoen. 
Wilt u grond verkopen of ziet u moge-
lijkheden tot ruilen of wilt u straks na de 
kavelruil minder grond toebedeeld krij-
gen? Geef het door aan de kavelruilco-
ordinator Bertus Bronsvoort. Hij bekijkt 
samen met u naar de mogelijkheden. 
Hij kent het gebied en met de kaart in 
de hand blijkt er soms meer mogelijk te 
zijn, dan in eerste instantie gedacht.
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