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Het is alweer een aantal jaren geleden dat er meerdere 

samenwerkingsverbanden tussen boeren op Kampereiland 

ontstonden. Veelal was er sprake van een “doorgaande” en 

een “stoppende” partij. Om te voorkomen dat fiscaal 

afgerekend moest worden over met name de opbrengsten 

van melkquotum met toen nog een aanzienlijke waarde, 

werd dan vaak gekozen voor een samenwerking voor meer-

dere jaren. De benodigde goedkeuring van de Stadserven 

werd eigenlijk altijd verkregen. Nu al kunnen we vaststellen 

dat deze methode van schaalvergroting goed is geweest 

voor de ontwikkeling van de bedrijven op Kampereiland. Dit 

kunnen we afleiden uit de bedrijfseconomische onderzoe-

ken die Ron Methorst (van CAH Vilentum in Dronten) de 

afgelopen tijd heeft uitgevoerd. Doorgaande bedrijven 

krijgen meer grond tot hun beschikking waar ze hun 

voordeel mee kunnen doen en stoppende bedrijven kunnen 

financieel verantwoord afbouwen. Eigenlijk blijkt dat 

grondmobiliteit op Kampereiland het meest doorslaggevend 

is om de bedrijfsontwikkeling bij te kunnen benen zoals die 

ook elders in Nederland gaande is. 

Vandaar dat wij als Pachtersbond het initiatief van de 

Stadserven omarmen om in samenwerking met het 

Coördinatiepunt Kavelruil Overijssel (CKO) de mogelijkhe-

den voor een kavelruil op het kampereiland te inventarise-

ren met als doel een landbouwstructuurverbetering voor 

zoveel mogelijk pachters. Vrijwillige planmatige kavelruil is 

hierbij een instrument en beschikbaarheid van vrije ruil-

grond is een randvoorwaarde. 

Daarom is het van belang in deze eerste verkennende fase 

dat ondernemers die er over denken te stoppen dat ze dit 

aangeven bij de vertrouwenspersoon. Ze worden dan 

geholpen bij het in beeld brengen van de mogelijkheden, 

in samenspraak met hun eigen adviseurs. De vertrouwensper-

soon heeft ook de bedrijven in beeld die graag extra grond en 

eventueel gebouwen willen overnemen. Afhankelijk van “vraag 

en aanbod” kunnen dan ‘deals’ (ruilplannen) gemaakt worden 

waarmee zoveel mogelijk pachters geholpen worden. Een 

groot voordeel is dat stoppende bedrijven anoniem hun 

mogelijkheden kunnen aftasten. Verder is het natuurlijk zo dat 

doorgaande bedrijven een bepaalde vergoeding voor de 

grond van stoppende bedrijven moeten kunnen betalen. Als er 

een plan tot stand komt waar meerdere bedrijven aan 

deelnemen is dat hoogstwaarschijnlijk gemakkelijker te 

realiseren. Hoe hoog die prijs gaat worden is vooraf niet te 

zeggen, dat zal gaandeweg het proces tot stand moeten komen. 

Wij hebben vertrouwen in dit initiatief en denken dat het een 

impuls kan geven aan de ontwikkeling van de bedrijven op 

Kampereiland. Namens alle betrokken partijen nodig ik 

iedereen uit mee te werken aan een eerste inventarisatie of en 

zo ja hoeveel grond er beschikbaar is/komt, zodat vervolgens 

de kavelruilcommissie aan het werk kan om partijen bij elkaar 

te brengen.

Namens de Pachtersbond

Kor van Dijk

Pachtersbond blij met initiatief Stadserven voor inventarisatie 

naar mogelijkheden voor kavelruil Kampereiland



Planning

Augustus en september: 

 verkennende gesprekken over eventueel beëindigen van  

 bedrijven en inventariseren van de grondbehoefte

Oktober: 

  inzichtelijk of er pachters zijn die willen stoppen en hoeveel 

grond er beschikbaar is of komt. Op basis daarvan: 

 go/no go moment voor wel of geen CKO-kavelruil

Winter 2016: 

  bij voldoende kansen/mogelijkheden start CKO-kavelruil-

proces (voorlichtingsavond voor alle betrokkenen, 

 wenszittingen, keukentafelgesprekken, etc.)

Van de rentmeester

“Er zijn twee partijen waartussen financiële afspraken 

worden gemaakt, de afgaande pachter en de opko-

mende pachter. De verpachter heeft geen bemoeienis 

met deze afspraken. De verpachter moet wel goedkeu-

ring verlenen, maar zal alleen toetsen op basis van de 

beleidsregels. De financiële afspraken betreffen de 

vergoeding voor het pachtrecht. De prijs voor de 

vergoeding dient voor beide partijen in evenwicht te zijn 

en worden binnen het proces bepaald door het onder-

zoeken van vraag en aanbod.  Met andere woorden, wat 

gevraagd wordt, moet ook betaald kunnen worden. Voor 

de erven die getroffen worden door dijkmaatregelen 

geldt dat eerst door het waterschap een schadevergoe-

ding wordt berekend. Deze schadevergoeding kan 

binnen het project benut worden als “inbreng” van 

pachtrechten voor een oppervlakte die in geld gelijk is 

aan de schadevergoeding, of kan door de pachter op 

een andere wijze binnen of buiten de bedrijfsvoering 

benut worden. Als de schadevergoeding niet voldoende 

is om pachtrecht van een bestaand perceel te verkrij-

gen, dan kan de betreffende pachter zelf de keuze 

maken om er een bedrag bij te investeren, of om af te 

zien van extra grond. Of er ook (goed)verkavelde 

percelen gesplitst zullen worden of waar percelen 

worden toegedeeld, is nog niet aan te geven. Mogelijk 

dat de inventarisatieronde met pachters en het overleg 

met betrokken organisaties er nog toe leidt dat nadere 

afspraken worden gemaakt over de mogelijkheden van 

ruiling (inbreng en toedeling) en de financiële verreke-

ning daarvan.”

Stadserven Kampereiland e.o.

M.B. (Mireille) Blokhuis

Rentmeester NVR

Kavelruilcommissie voor de CKO 
kavelruil Kampereiland

Als er een kavelruil in een gebied is, wordt er naast de 

vertrouwenspersoon die het onderzoek doet naar de mogelijk-

heden van verbetering van de structuur in een gebied een 

kavelruilcommissie ingesteld.

Omdat de leden van het bestuur van de Kampereilander 

Pachtersbond zelf ook belang hebben bij structuurverbetering, 

kunnen en willen zij geen zitting nemen in een dergelijke 

commissie. 

De volgende personen zijn bereid gevonden zitting te nemen 

in een eventueel in te stellen kavelruilcommissie: 

Gerrit Kamphof, Frans Kloosterziel en Kor van Dijk.

Voorstellen vertrouwenspersoon 

Mijn naam is Jan-Olaf Tjabringa en vanaf 2006 werk ik 

vanuit mijn eigen bedrijf Cultuurland Advies. De IJssel-

delta heb ik leren kennen in mijn werk als gebiedsmake-

laar voor onder andere het Nationaal Landschap 

IJsseldelta en het werk voor de Groen Blauwe Diensten. 

Momenteel ben ik als projectuitvoerder nauw betrokken 

bij het werk van de Gebiedscoöperatie IJsseldelta. Voor 

het gebied Zwarte Water Vecht voer ik in opdracht van 

de Provincie Overijssel, samen met Klaas van der Wal, 

vele vertrouwelijke gesprekken met agrariërs, voor wie 

de Natura 2000 opgave invloed heeft op de bedrijfsvoering. 

Kortom; de IJsseldelta is bekend gebied voor mij, veel 

van de agrariërs ken ik vanuit het werk van de afgelopen 

jaren. De verkenning voor vrijwillige kavelruil is inmiddels 

in volle gang. Zowel pachters met vraag als met aanbod 

melden zich om in een gesprek hun wensen kenbaar te 

maken. De komende weken – tot half oktober -  voer ik 

nog gesprekken. Na deze periode wordt de balans 

opgemaakt door de knelpunten en kansen in beeld te 

brengen. Wilt u aangehaakt zijn bij dit proces, maar 

heeft u mij hiervoor nog niet benaderd? Doe dit dan nog 

de komende weken! Ik kan in het proces alleen met uw 

wensen rekening houden, als u deze bij mij meldt. Het 

initiatief daarvoor ligt bij u als ondernemer!

  

Jan-Olaf Tjabringa 

Mijn contactgegevens zijn: 

tjabringa@cultuurland.com / 088-7844300 / 06-27095640 
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