
  

Eerste ruilplan gereed
Vanuit de kavelruilcommissie kan ik u 
melden dat het eerste ruilplan is onder
tekend en bij de notaris is gepasseerd. 
Het ruilplan heeft een mooi resultaat 
opgeleverd van 40 hectare geruilde 
landbouwgrond. Momenteel is het tweede 
deel van de ruilingen volop aan de gang. 
Het tweede deel komt enigszins onder 
tijdsdruk te staan, want het kavelruil
project loopt tot 31 december 2013.

Een onderwerp dat ik vanuit de kavel
ruilcommissie wil benoemen, is de 
controverse tussen landbouw en natuur. 
Hoewel het CKO werkzaam is in het 
gebied waar geen andere grondclaims 
liggen, hebben de nabij gelegen Natura 
2000gebieden in Lattrop toch invloed 
op het ruilproces. Het CKO heeft als 
doelstelling om de landbouwstructuur te 
verbeteren waarbij het uitgangspunt is 
om het landbouwbelang voorop te stellen. 

Daarnaast probeert het CKO rekening te 
houden met andere belangen en deze in 
te passen. Dit is echter niet van toepassing 
op de landbouwgronden binnen de gren
zen van het Natura 2000gebied. Overleg 
met het CKO bestuur heeft geleid tot het 
standpunt dat in Natura 2000gebied 
helaas geen ruilingen kunnen plaatsvinden 
en dat het natuurbelang prioriteit heeft. 
Dit standpunt geldt niet voor bufferzones, 
weidevogelgebieden of EHS. In deze 
gebieden zijn ruilingen wel mogelijk.

De resterende tijd in 2013 hebben we 
hard nodig om het tweede ruilplan rond te 
krijgen. Samen met de deelnemers hopen 
we tot goede resultaten te komen. Namens 
de kavelruilcommissie feliciteer ik de 
grondeigenaren die al gebruik maken van 
hun nieuwe kavels. 

Namens de kavelruilcommissie Lattrop,
Herman Nieuwe Weme, voorzitter
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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 
afmelden voor de nieuwsbrief.

www.cko.nl  info@cko.nl

@kavelruilCKO

 088 - 888 66 74 

Aanspreekpunten Lattrop
Kavelruilbegeleider 
Henk Boom  06  22 33 19 78
 info@cko.nl

Kavelruilcommissie
Herman Nieuwe Weme   06  23 66 61 76
Alwin Stegeman  0541  22 12 83
Gerard Krabbe  0541  35 17 18
Bert Ribberink   0541  22 15 33
Hans Niehof  0541  22 95 86
Robert Groeneveld   0541  22 94 05



Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: 
Europa investeert in zijn platteland

Kavelruil Lattrop wordt mogelijk gemaakt door: 



Afronding 
kavelruilproject nadert
De eerste akte van de kavelruil in     
Lattrop is op 21 mei 2013 gepasseerd,  
de kavelovergang had daarvoor al 
plaatsgevonden. Het oorspronkelijke 
doel was de akte eind februari te pas
seren. Dit heeft om meerdere redenen 
vertraging opgelopen. Opvallend is 
dat de banken door de crisis meer tijd 
nodig hebben voor de goedkeuring van 
de overschrijvingen van hypotheken 
en in bepaalde gevallen ook voor het 
toe kennen van krediet.
De nieuwe ruilplannen voor de tweede 
akte proberen we deze zomer definitief 
te maken. We hebben besloten om rui
lingen, die de komende tijd rond komen, 
direct naar de notaris te brengen. Zo 
kan het proces van goedkeuring van de 
hypotheken alvast van start.

Met zo’n 30 partijen zijn we nog in 
gesprek over de ruilplannen. De 
verwachting is om de komende tijd nog  
60 hectare te ruilen. De planning is dat 
de kavels na de maïsoogst overgaan 
en in gebruik worden genomen, zodat 
de nieuwe eigenaren nog dit jaar de 
kavelaanvaardingswerken kunnen 

uitvoeren. In verband met de finan
ciële afronding van het project moet 
de uitvoering en de facturering voor 
1 december 2013 gereed zijn. Na die 
datum is het uitkeren van declaraties 
niet meer mogelijk. De betreffende 
grondeigenaren ontvangen hierover 
bericht.

Henk Boom,
kavelruilbegeleider

Stand van zaken en 
vervolgstappen 
•	 Tot juni 2013: De kavelruilbegeleider 

stelt ruilplannen op voor de tweede 
akte en voert gesprekken met grond
eigenaren om deze te realiseren.

•	 1 september: De notaris ontvangt het 
definitieve ruilplan en stelt de tweede 
akte op. De kavelovergang is gepland 
na de oogst.

•	 Vóór 1 december 2013: Uitvoering van 
de kavelaanvaardingswerken.

•	 Uiterlijk december 2013: De kavelruil
commissie organiseert ter afsluiting 
van het vrijwillige planmatige kavel
ruilproject een feestelijke bijeenkomst 
voor de deelnemende partijen. 

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


