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De eerste stappen in de vrijwillige 
kavelruil Rijssen-Holten Zuid zijn gezet. 
Alle grondeigenaren met één hectare 
grond of meer hebben de mogelijkheid 
gekregen deel te nemen aan een wens-
zitting. Tijdens een wenszitting kan 
een grondeigenaar haar/zijn wens ten 
aanzien van kavelruil aangeven. Deze 
bijeenkomsten zijn goed bezocht  

en veel grondeigenaren hebben hun 
wensen kenbaar gemaakt aan de kavel-
ruilbegeleider en een medewerker van 
het Kadaster. Alle wensen zijn inmiddels 
geïnventariseerd. Er blijkt voldoende 
animo in het gebied te zijn voor een 
vrijwillige planmatige kavelruil. Daarom 
heeft de kavelruilcommissie besloten om 
door te gaan. 

mei 2009KAVELRUIL RIJSSEN-HOLTEN ZUID

Wanneer u niet deelneemt aan de 
kavel ruil, maar wel correspondentie wilt 
blijven ontvangen, kunt u dit doorgeven
aan Coördinatiepunt Kavelruil Overijssel 
(CKO) via info@cko.nl of op 0570-662807.  
Algemene informatie over vrijwillige 
planmatige kavelruil en over het CKO is 
te vinden op www.cko.nl of te verkrijgen 
via het telefonisch loket: 0570-662807. 

Aanspreekpunten Rijssen-
Holten Zuid

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

gebiedsgrens
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Draagvlak vrijwillige kavelruil groot
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Verwerven ruilgrond
Om tot een succesvolle kavelruil te 
komen is ruilgrond nodig. Deze grond 
dient als een soort smeerolie en kan 
de kavelruil op gang brengen. Om alle 
wensen die kenbaar zijn gemaakt op de 
wenszittingen om te zetten in ruilin-
gen moet de kavelruilcommissie eerst 
voldoende grond tot haar beschikking 
hebben. Momenteel heeft de kavelruil-
commissie nog geen ruilgrond beschik-
baar in Rijssen-Holten Zuid, maar is al 
wel gestart met het verwerven ervan. 
Ook u kunt uw grond verkopen aan de 
kavelruilcommissie!  

Grondeigenaren	die	eventueel	grond	
willen verkopen óf straks na de kavelruil 
minder grond toebedeeld willen krijgen, 
kunnen contact opnemen met de kavel-
ruilbegeleider: 

Bertus	Bronsvoort,	
telefoonnummer: 
0548-361724.	

Vervolgstappen
De kavelruilcommissie gaat er vanuit 
dat komende maanden de benodigde 
grond wordt verworven, waarna het 
basisruilplan gemaakt kan worden. 
Vervolgens	worden	met	de	grondeige-
naren de keukentafelgesprekken ge-
voerd om dit basisruilplan te bespre-
ken. De volgende stap in het proces is 
om het ruilplan definitief te maken; de 
juridische en financiële aspecten op 
te pakken. Tot slot wordt de kavelruil-
overeenkomst getekend en kan de 
kaveloverdracht plaatsvinden. 

U kunt nog deelnemen
De grondeigenaren die zich begin van 
het jaar niet aangemeld hebben voor 
de kavelruil, zijn niet uitgenodigd voor 
de wenszittingen van afgelopen maan-
den. Wellicht zijn er grondeigenaren die 
alsnog mee willen doen aan deze vrij-
willige planmatige kavelruil in Rijssen-
Holten Zuid. Dit kan uiteraard en de 
kavelruilcommissie hoort graag van u. 
Voor	meer	informatie	kunt	u	contact	op-
nemen	met	kavelruilbegeleider	Bertus	
Bronsvoort.	


