
  

Goed perspectief, 
ook voor u!
Sinds de start van de vrijwillige planma-
tige kavelruil in Haarle in de zomer van 
2010 zijn al veel stappen gemaakt. Het 
gebied is in kaart gebracht en kavelruil-
begeleider Joop Rensen heeft met veel 
grondeigenaren gesprekken gevoerd om 
ruilmogelijkheden te onderzoeken en te 
bespreken. We zijn zeer tevreden over de 
resultaten die deze gesprekken hebben 
opgeleverd. Er is voldoende perspectief 
om een eerste deelruilplan samen te 
stellen. Met de betrokken grondeigenaren 
zal de kavelruilbegeleider de komende 
weken contact opnemen en het plan be-
spreken. Dan wordt ook gesproken onder 
welke voorwaarden de ruiling plaatsvindt. 
Wordt er geruild op basis van grond voor 
grond of moet een eventueel waarde-
verschil verrekend worden? In principe 
kiezen we voor één vaste waarde voor 
de in te brengen en toe te bedelen grond 

maar in specifieke situaties kunnen we 
met andere waardes rekenen. Dit gebeurt 
dan wel op basis van een onafhankelijke 
taxatie. We streven ernaar om het eerste 
ruilplan deze winter af te ronden, ook bij de 
notaris, zodat voor het volgende groei-
seizoen de nieuwe eigenaar gebruik kan 
maken van de percelen. 
We willen het uiteraard niet bij één deelruil-
plan laten. Daarom nodigen we grondeige-
naren uit om bij alle mogelijke ideeën en 
suggesties betreffende het ruilen van grond 
contact op te nemen met kavelruilbegelei-
der Joop Rensen. Voor u als grondeige-
naar levert een goede verkaveling duidelijk 
tijdswinst op en dat betekent een financieel 
voordeel. Een berekening vanuit het CKO 
kavelruilproject Averlo wijst dit uit. 

Doe mee, u bent aan zet! 

Namens de kavelruilcommissie Haarle
John Hutten, voorzitter
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Het Coördinatiepunt Kavelruil Overijssel 
(CKO) ondersteunt initiatiefgroepen en 
kavelruilcommissies bij vrijwillige plan-
matige kavelruil in Overijssel. In het CKO 
werken Dienst Landelijk Gebied, LTO 
Noord en Kadaster samen om vrijwil-
lige planmatige kavelruil in een gebied 
te realiseren. Kennis en ervaring van de 
organisaties worden gebundeld, waarbij 
landbouwstructuurverbetering en land-
bouwdoelen voorop staan. De grondeige-
naren zijn zelf aan zet om de kavelruil in 
een gebied tot een succes te maken. 

Geïnformeerd blijven?!
Algemene informatie over vrijwillige 
planmatige kavelruil en over het CKO is 
te vinden op www.cko.nl of te verkrijgen 
via het telefonisch loket: 088 - 888 66 74. 
Via deze kanalen kunt u zich ook afmel-
den voor de nieuwsbrief.

www.cko.nl    info@cko.nl
088 – 888 66 74 

Aanspreekpunten Haarle

Kavelruilbegeleider
Joop Rensen  
06 - 13 48 86 93  
info@cko.nl

Kavelruilcommissie
Gerrit Hulsman  0548 - 61 88 20
John Hutten 06 - 10 56 33 35
Tonny Kemper  06 - 25 36 71 31



Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: 
Europa investeert in zijn platteland

Kavelruil Haarle wordt mogelijk gemaakt door: 
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Intentieverklaringen
In de dagelijkse vrijwillige planmatige 
kavelruilpraktijk blijkt dat de vrijwillig-
heid van het kavelruilen een grote kans 
is. Om mondelinge toezeggingen te 
concretiseren en grondeigenaren tege-
moet te komen, maakt het CKO gebruik 
van intentieverklaringen. Hiermee geeft 
de grondeigenaar aan dat hij / zij de 
intentie heeft om een kavel te ruilen. 
De eerste stap naar de officiële onder-
tekening van de kavelruilakte bij

de notaris wordt zo gezet. Ook in Haarle 
wil de kavelruilcommissie gebruik gaan 
maken van intentie verklaringen. Voor de 
kavels, waarvoor een intentie verklaring 
wordt getekend, kan naar verwachting 
voor 1 februari 2012 de aktepassering 
bij de notaris gerealiseerd zijn. Zo 
kunnen voor 1 februari 2012 de kavels 
overgedragen zijn van eigenaar en kun-
nen de gronden in het voorjaar 2012 be-
werkt worden door de nieuwe eigenaar. 

Tijdpad
•  De kavelruilbegeleider voert tot het 

einde van 2011 keukentafelgesprek-
ken met grondeigenaren en plannen 
die al gemaakt zijn, worden geconcre-
tiseerd. Intentieverklaringen worden 
ondertekend om gemaakte afspraken 
vast te leggen.

•  Voor 1 februari 2012 wordt het eerste 
deelruilplan definitief gemaakt en kan 
de kaveloverdracht en aktepassering 
bij de notaris plaatsvinden.

•  In 2012 vinden ook de eventuele ka-
velaanvaardingswerken plaats.

• Voortdurend blijft de kavelruilbegelei-
der in gesprek met grondeigenaren om 
ook een tweede ruilplan te realiseren. 
Daarvoor heeft hij ook uw inzet en 
ideeën nodig. 

• Eind 2012 zal naar verwachting een 
tweede ruilplan geconcretiseerd zijn 
en zal een aktepassering plaatsvinden 
bij de notaris. 

•  Als afsluiting organiseert de kavel-
ruilcommissie een afsluitende bij-
eenkomst in het voorjaar van 2013. 
Daarvoor worden alle deelnemende 
partijen uitgenodigd.

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 mogelijk-
heden tot ruilen of wilt u straks na de ka-
velruil minder grond toebedeeld krijgen? 
Geef het door aan de kavelruilbegeleider 
Joop Rensen. Hij bekijkt samen met u 
naar de mogelijkheden. Hij kent het ge-
bied en met de kaart in de hand blijkt er 
soms meer mogelijk te zijn, dan in eerste 
instantie gedacht.

Kosten en baten
• 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 de grafiek hiernaast 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 
waardoor de huiskavel vergroot en/of 
de veldkavels meer aaneengesloten 
liggen. Deze uitkomst geldt voor elke 
kavelruil.
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