
		

Aanspreekpunten Rijssen-Holten:

Kavelruilbegeleiders  
Henk Volkerink (Noord) 0570-551673
Bertus Bronsvoort (Zuid) 0548-361724

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

Wanneer u niet deelneemt aan de kavelruil, maar wel 
deze nieuwsbrief wilt blijven ontvangen kunt u dit doorge-
ven aan het CKO via info@cko.nl of op 0570 - 66 28 07.

Vrijwillige kavelruil in Rijssen-Holten
Na bijna een jaar van voorbereiding is het zover; we 
kunnen van start met de vrijwillige kavelruil Rijssen-
Holten. Eind 2007 hoorden we als LTO Noord-bestuur 
van de mogelijkheid tot vrijwillige planmatige kavelruil 
via het CKO. Kavelruil via het CKO, waarin Kadaster, 
Dienst Landelijk Gebied en LTO Noord samenwerken, 
is een goede manier om relatief goedkoop een ef-
fectieve kavelruil te organiseren. Door mee te werken 
aan de vrijwillige kavelruil kunnen grondeigenaren de 
percelen dichterbij huis krijgen, iets wat steeds belang-
rijker wordt. 

In eerste instantie is er een quickscan gemaakt voor 
een groot gebied rond Rijssen-Holten. Na uitvoering 
van deze quickscan is de keuze gemaakt om het gebied 
op te splitsen in Rijssen-Holten Noord en Rijsen-Holten 
Zuid. Beide gebieden starten tegelijkertijd, waardoor 
ruiling tussen beide gebieden mogelijk blijft. De kavel-
ruilcommissie is ook aangesteld voor beide gebieden. 
Deze commissie is intensief betrokken bij de uitvoering 
en bewaakt de voortgang van de kavelruil in Rijssen-
Holten. Vanaf januari gaan Bertus Bronsvoort en Henk 
Volkerink aan de slag als kavelruilbegeleiders en begin-
nen de wenszittingen. Vanaf dat moment hebben we 
uiterlijk twee jaar om alles rond te zetten in dit gebied. 
Als kavelruilcommissie hebben we er vertrouwen in dat 
we samen met de grondeigenaren deze kavelruilprojec-
ten tot een succes kunnen maken. 

Namens de kavelruilcommissie Rijssen-Holten,
Gerrit Veneklaas
Voorzitter kavelruilcommissie

Kavelruilcommissie 
Gerrit Veneklaas:  Voorzitter kavelruilcommissie. 

Melkveebedrijf samen met vrouw en 
ouders in Dijkerhoek. 

Gerrit Blankena:  Lid kavelruilcommissie. Melkveehou-
der op goed verkaveld bedrijf met 
honderd melkkoeien en vijfenzestig 
stuks jongvee. Deelnemer van het 
project “Kop in het zand” met daarbij 
“koeien en klimaat”. 

Ep Krikkink:  Lid kavelruilcommissie. Bouwt gelei-
delijk zijn landbouwbedrijf in Helhui-
zen af. 

Kavelruilbegeleiders
Henk Volkerink:  Kavelruilbegeleider Rijssen-Holten 

Noord. Fokt jongvee op voor twee 
melkveehouders waarmee hij een 
melkmaatschap is aangegaan. 

Bertus Bronsvoort:  Kavelruilbegeleider Rijssen-Holten 
Zuid. Voorzitter van LTO Noord afde-
ling Rijssen-Holten en eigenaar van 
een jongveeopfokbedrijf.
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Stichting CKO ondersteunt de streek
De Stichting Coördinatie Kavelruil Overijssel (SCKO)
ondersteunt initiatiefgroepen bij vrijwillige kavelruil in 
Overijssel. Door contact op te nemen met het Coördina-
tiepunt Kavelruil Overijssel (CKO) krijgen initiatiefnemers 
hulp om tot een ruilplan voor hun gebied te komen. Naast 
begeleiding in de voorbereidende fase faciliteert de Stich-
ting ook bij het indienen van aanvragen voor financiering 
en bij de uitvoering van kavelruilprojecten.

Het CKO is een samenwerkingsverband van LTO Noord, 
Kadaster en Dienst Landelijk Gebied (DLG). In deze 

samenwerking worden kennis en ervaring met betrekking 
tot kavelruil door de genoemde organisaties gebundeld, 
waarbij een intensief contact met de streek voorop staat. 
Het CKO is er voor de streek, maar de grondeigenaren 
zijn zelf aan zet om kavelruil in een gebied tot een succes 
te maken. De voorwaarde voor een succesvolle planmati-
ge vrijwillige kavelruil is dat de streek het zelf moet willen 
en doen! 

Algemene informatie over vrijwillige planmatige kavelruil 
en de Stichting CKO is te vinden op www.cko.nl of is te 
verkrijgen via het telefonisch loket: 0570 - 66 28 07. 

Fotografie: Projecten LTO Noord, Kadaster, Job Boersma
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Start van gecoördineerde kavelruil in 
Rijssen-Holten 
Op het moment dat de Provincie Overijssel haar goed-
keuring geeft aan een vrijwillige kavelruil in Rijssen-
Holten dan vergoedt zij de kosten die nodig zijn voor het 
stimuleren en/of bevorderen van planmatige vrijwillige 
kavelruil. Hierbij gaat het om: 
•  De inzet van onder andere de kavelruilbegeleider in 

het gebied, de kavelruilcommissie en ondersteuning 
vanuit het CKO.

•  Een vergoeding van de notariële- en kadasterkosten 
die gemaakt worden bij het tot stand brengen van 
ruilingen.

•  Een budget om kleine kavelaanpassingen te bewerk-
stelligen, bijvoorbeeld het verleggen van een inrit of 
een sloot.

Aan deelnemende grondeigenaren in een kavelruil 
wordt een vergoeding gevraagd voor de geruilde 
hectares.

Maak wensen kenbaar
Iedereen in het gebied heeft zijn eigen ideeën bij de 
ideale kavelruil. Om alle wensen boven tafel te krijgen 
organiseert het CKO vanaf januari 2009 in Rijssen-
Holten een aantal wenszittingen. Tijdens deze bijeen-
komsten krijgen de grondeigenaren en -gebruikers de 
mogelijkheid om in een persoonlijk gesprek met de 
kavelruilbegeleider en iemand van het Kadaster hun 
wensen te uiten. Bij het bespreken van de wensen moet 
de geïnteresseerde wel in het achterhoofd houden dat 
alle betrokkenen akkoord moeten gaan met het ruil-
voorstel. De deelname aan deze kavelruil is immers 
vrijwillig. De grondeigenaren en -gebruikers die reeds 
aangegeven hebben dat zij willen deelnemen aan de 
kavelruil ontvangen een uitnodiging voor de wenszitting.  
Heeft u geen uitnodiging ontvangen, maar wilt u wel 
deelnemen, dan kunt u dit doorgeven aan de kavelruil-
begeleiders Henk Volkerink (Rijssen-Holten Noord) op 
telefoonnummer: 0570 - 55 16 73 en Bertus Bronsvoort 
(Rijssen-Holten Zuid) op telefoonnummer: 0548 - 36 17 
24 of aan een van de commissieleden.

Flexibele gebiedsgrenzen
De beschreven gebiedsgrenzen vormen geen harde 
grens voor deelname aan vrijwillige kavelruil. Gronden 
buiten het gebied kunnen meegenomen worden in 
de kavelruil wanneer dit mogelijkheden biedt voor de 
verkaveling in het gebied Rijssen-Holten.

Grenzen Rijssen-Holten Zuid
Het gebied wordt in het zuiden begrensd door de Hol-
terweg/Deventerweg. Aan de oostkant loopt de grens 
bij de Raalterweg, de Meilinksweg en Okkenbroekse-
weg. Aan de noordkant loopt het gebied globaal tot 
Okkenbroek en vervolgens aan de westkant van Ok-
kenbroek richting Ikkinksweg weer tot de Holterweg.

Tijdschema voor kavelruil Rijssen- 
Holten Zuid
De vrijwillige kavelruil in Rijssen-Holten heeft een ge-
plande tijdsduur van twee jaar. In deze periode staan de
volgende stappen in de planning:
•  Vanaf januari 2009 worden wenszittingen gehouden. 

Grondeigenaren en -gebruikers kunnen hier
 aangeven wat zij graag geruild zouden willen zien.
•  Na de wenszittingen stelt het Kadaster een concept 

basisruilplan op.
•  In overleg met de kavelruilcommissie en -begeleider 

komt het basisruilplan tot stand.
•  Halverwege 2009 tot en met voorjaar 2010 bespreekt 

de kavelruilbegeleider het basisruilplan met de be-
trokkenen.

•  Voorjaar 2010 is het definitieve ruilplan klaar.
•  Vervolgens worden juridische en financiële aspecten 

opgepakt en afgerond.
•  Eind 2010 wordt de kavelruilovereenkomst getekend 

en kan de kaveloverdracht plaatsvinden.

De bovenstaande planning is gemaakt op basis van af-
spraken met provincie Overijssel. Indien tijdens het tra-
ject blijkt dat er geen voortgang is, dan kan de kavelruil-
commissie alsnog beslissen om het project te stoppen.
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