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Kavelruil Elsenerbroek van start, 
Zeldam stopt
Na de informatiebijeenkomsten afgelopen zomer heeft 
de voorbereidingscommissie afgesproken door te gaan 
met wenszittingen in Elsenerbroek en voor Zeldam nog 
even te wachten op lopende zaken. 
In oktober en november 2009 hebben alle grondeige-
naren van Elsenerbroek tot aan de Zomerweg, tijdens 
wenszittingen de mogelijkheid gekregen om hun wen-
sen voor verbetering van de kavelstructuur van hun be-
drijf, naar voren te brengen. Ruim veertig grondeigena-
ren in het kavelruilgebied Elsenerbroek hebben hiervan 
gebruik gemaakt. Met alle wensen op een rij hebben 
Hennie Mones, projectleider bij Kadaster en kavelruil-
begeleider Wilco Pasman een eerste overzicht van 
mogelijkheden voor ruilingen in kaart gebracht. Er zijn 
goede kansen voor het verbeteren van de verkaveling 
en veel grondeigenaren willen meedoen. Dit schetst 
dus een mooi beeld voor de toekomst. Nu moeten we 
dit nog gaan realiseren!

Voor het gebied Zeldam ligt het anders. De initiatiefgroep 
heeft besloten om dit kavelruilproces te stoppen. Er kan 
slechts een zeer beperkt gedeelte als kavelruilgebied 
opgenomen worden. 

De initiatiefgroep is trots op de inspanningen die tot nu 
toe geleverd zijn en wil graag haar taak overdragen aan 
een kavelruilcommissie. De huidige leden van de  
initiatiefgroep kunnen en willen niet verder gaan met  
deze kavelruil, omdat zij persoonlijk betrokken zijn. We 
zijn op zoek naar mensen die betrokken zijn bij de land-
bouw en de streek Elsenerbroek en interesse hebben 
voor het kavelruilproces. Wij houden ons aanbevolen  
voor elke kandidaat!

Met vriendelijke groet,

De initiatiefgroep vrijwillige kavelruil 
Elsenerbroek - Zeldam

  

januari 2010nieuwsbrief nummer 2KAVELRUIL ELSENERBROEK 

Geïnformeerd blijven?!
Wanneer u niet deelneemt aan de kavelruil, maar wel cor-
respondentie wilt blijven ontvangen, kunt u dit doorgeven 
aan het Coördinatiepunt Kavelruil Overijssel (CKO) via 
info@cko.nl of op telefoonnummer 088 - 888 66 74.  
Algemene informatie over vrijwillige planmatige kavelruil 
en over het CKO is te vinden op www.cko.nl of te verkrij-
gen via het telefonisch loket: 088 - 888 66 74.

Aanspreekpunt Elsenerbroek
Kavelruilbegeleider
Wilco Pasman:  06 - 134 88 659 of info@cko.nl

Fotografie: Projecten LTO Noord, Kadaster, Job Boersma
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Vrijwillige planmatige  
kavelruil Elsenerbroek

Kavelruilgebied zoekt kavelruil- 
commissieleden
De leden van de initiatiefgroep vrijwillige kavelruil  
Elsenerbroek hebben aangegeven dat zij hun functie 
neerleggen. Zij zijn of belanghebbende in het gebied of 
betrokken bij het kavelruilproces in Elsenerbroek. Om de 
vrijwillige planmatige kavelruil door te laten gaan, zijn niet 
alleen deelnemers en grond nodig, maar ook een kavel-
ruilcommissie voor de algemene voortgang. De kavel-
ruilcommissie wordt begeleid door het Coördinatiepunt 
Kavelruil Overijssel. De deelnemende organisaties LTO 
Noord, Kadaster en DLG zorgen voor de dagelijkse gang 
van zaken. Zonder een kavelruilcommissie met betrokken 
leden uit de streek stagneert het kavelruilproces. Daarom 
een oproep aan iedereen die het kavelruilproces een 
warm hart toedraagt: Heeft u interesse of weet u iemand 
die geschikt zou zijn om zitting te nemen in de kavelruil-
commissie Elsenerbroek, neem dan contact op met Wilco 
Pasman. Ook anonieme tips zijn welkom via info@cko.nl.

Proces
In oktober is het projectplan kavelruil Elsenerbroek 
ingediend bij provincie Overijssel om de kosten die nodig 
zijn voor het stimuleren van de kavelruil te vergoeden. In 
januari 2010 keurde de provincie het projectplan goed. Dit 
betekent dat er budget is voor:
•  De inzet van onder andere de kavelruilbegeleider in 

het gebied, de initiatiefgroep en ondersteuning vanuit 
het CKO; 

•  Een vergoeding van de notaris- en kadasterkosten die 
gemaakt worden bij het tot stand brengen van ruilin-
gen; 

•  Het bewerkstelligen van kleine kavelaanpassingen, 
bijvoorbeeld het verleggen van een inrit of een sloot.

Aan deelnemende grondeigenaren in een kavelruil wordt 
een vergoeding gevraagd per geruilde hectares. Het gaat 
om een laag bedrag ten opzichte van het voordeel dat de 
kavelruil uiteindelijk oplevert.  

Vervolgstappen
De nieuw te installeren kavelruilcommissie moet de ko-
mende maanden aan de slag met het maken van deel-
ruilplannen voor het gebied Elsenerbroek. Vervolgens 
worden keukentafelgesprekken gevoerd met de grondei-
genaren om de ruilplannen te bespreken. Hiervoor maakt 
Wilco Pasman tot aan het eind van het jaar afspraken. De 
volgende stap in het proces is het definitief maken van 
de deelruilplannen. Vervolgens worden de juridische en 
financiële aspecten opgepakt. Tot slot wordt de kavel-
ruilovereenkomst getekend en kan de kaveloverdracht 
plaatsvinden. Streven is om het proces begin 2012 af te 
ronden.

U kunt nog meedoen
Grondeigenaren die zich tijdens of na de informatiebijeen-
komsten niet aangemeld hebben voor de kavelruil, zijn 
niet uitgenodigd voor de wenszittingen. Misschien zijn er 
grondeigenaren in het gebied die alsnog mee willen doen. 
Dit kan uiteraard. Ook al opgestarte onderlinge ruilingen 
kunnen nog aansluiten. De voordelen om met deze vrijwil-
lige planmatige kavelruil mee te doen zijn immers groot. 
Kavelruilbegeleider Wilco Pasman informeert u graag via 
telefoonnummer 06 - 134 88 659 of info@cko.nl.

Zeldam, te weinig mogelijkheden
In onze vorige nieuwsbrief van oktober schreven we al 
over de grote dichtheid aan landbouwbedrijven in het 
gebied Zeldam. Er is afgelopen maanden gezocht naar 
mogelijkheden om ruilgrond vrij te maken om een goede 
vrijwillige kavelruil op gang te laten komen. Helaas is 
dit niet gelukt. Daarom heeft de initiatiefgroep beslo-
ten om het kavelruilproces in Zeldam niet binnen het 
project op te nemen. Wel is het gebied tussen de Regge 
en Zomerweg in het projectgebied opgenomen. Dit is 
een gebied met voornamelijk veldkavels, waarbij door 
ruilingen wel vergroting van kavels gerealiseerd kun-
nen worden. Ook zullen grensoverschrijdende opties in 
het proces meegenomen worden. Mogelijkheden en/of 
kansen zullen hierdoor ook in het gebied Zeldam niet 
ongemoeid blijven liggen.

Stand van zaken LOG beleid
Op 15 december 2009 is het beleid landbouwontwik-
kelingsgebied (LOG) van de gemeente Hof van Twente 
geëvalueerd. Binnen de gemeente mogen maximaal 
vier nieuwe bedrijven zich vestigen. Belangrijk daarbij is 
dat er een maximale inspanningsverplichting is voor het 
gebruik maken van bestaande locaties. Voor het gebied 
Elsenerbroek is specifiek opnieuw bevestigd dat ver-
betering van de kavelstructuur voor de grondgebonden 
landbouw voorop moet staan. Eind 2011 zal de gemeen-
teraad opnieuw het beleid tegen het licht houden. 
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