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Ruilingen in volle gang
Gedurende het kavelruilproject in Rijs-
sen-Holten Noord heeft kavelruilbege-
leider Henk Volkerink met veel partijen 
gesproken. Wensen ten aanzien van 
grondverdeling van grondeigenaren zijn 
geïnventariseerd en in kaart gebracht. 
Het resultaat is dat in zowel Rijssen-
Holten Noord als in Rijssen-Holten 
Zuid in totaal 23 deelnemers ruim 96 
hectare ruilen. Vanaf maart hebben zij 
de grond al in gebruik kunnen nemen. 
Ook het tweede ruilplan is in grote 
lijnen gereed. Henk Volkerink neemt 
komende weken met grondeigenaren 
contact op om afstemming te zoeken 
en te vinden om gronden te ruilen. 
Ook intentieverklaringen worden 
ondertekend door betrokkenen. Zo wil 
de kavelruilcommissie realiseren dat 
in december de ruilingen definitief zijn 
en de kavels uiterlijk 1 februari 2012 
officieel zijn overgedragen aan de 
nieuwe eigenaar. Voor ondernemers  
 

levert vrijwillige kavelruil veel voordeel 
op. De deelnemers uit het eerste ruilplan 
profiteren al van afstandsverkorting 
doordat de kavels nu aaneengesloten 
liggen en/of dichterbij huis zijn. Niet 
alleen agrarische ondernemers hebben 
profijt ondervonden van de ruilingen, 
ook het waterschap en Vitens waren 
deelnemende partijen. 

De kavelruilcommissie waardeert de 
inzet van de deelnemende ondernemers. 
Door het elkaar gunnen van grond is 
de complexe puzzel van kavelruilen 
eenvoudiger. In het voorjaar 2012 
verwacht de kavelruilcommissie het 
vrijwillig kavelruiltraject feestelijk af te 
kunnen sluiten. Genodigden ontvangen 
hierover bericht. 

Met vriendelijke groet, 
Namens de kavelruilcommissie 
Rijssen-Holten Noord
Gerrit Veneklaas, voorzitter
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Geïnformeerd blijven?
Wanneer u niet deelneemt aan de 
kavelruil, maar wel deze nieuwsbrief 
wilt blijven ontvangen, kunt u dit 
doorgeven aan het Coördinatiepunt 
Kavelruil Overijssel (CKO). 
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.	

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

Vrijwillige kavelruil Rijssen-Holten Noord wordt mogelijk gemaakt door: 
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Gebiedsgrens
De vrijwillige kavelruil vindt plaats in 
onderstaand	gebied.	Bij	de	eerste	

ruiling zijn percelen betrokken die 
buiten de begrenzing liggen. 

Verwacht tijdpad

Ruilplan 1 
 najaar 2011 
•	 verwachte	aktepassering,	 

de kavelovergang heeft in het 
voorjaar van 2011 plaatsgevonden.

Ruilplan 2 
 najaar 2011 
•	 intentieverklaringen tekenen;
•	 juridische en financiële aspecten 

oppakken en afwikkelen.

 januari 2012 
•	 kavelovereenkomsten	tekenen	en	

kaveloverdracht.

Slotbijeenkomst 
 voorjaar 2012

Het CKO ondersteunt de 
streek
In samenwerking met LTO Noord, 
Dienst Landelijk Gebied en Kadaster 
heeft de provincie Overijssel het 
Coördinatiepunt Kavelruil Overijssel 
(CKO) opgericht. Het Coördinatiepunt 
Kavelruil Overijssel (CKO) ondersteunt 
initiatiefgroepen bij vrijwillige kavelruil 
in Overijssel. Naast begeleiding 
in de voorbereidende fase (zoals 
voorlichtingsbijeenkomst en quickscan 
van het gebied) faciliteert het CKO 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 bundelen de genoemde 
organisaties kennis en ervaring met 
betrekking tot kavelruil, waarbij een 
intensief contact met de streek voorop 
staat. 

Het CKO is er voor de streek, de 
grondeigenaren zijn zelf aan zet om 
kavelruil in een gebied tot een succes 
te maken.

kavelruilgebied Rijssen-Holten Noord


