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Samenvatting 

De Landinrichtingscommissie heeft in opdracht van 
hel Provinciaal Bestuur een Plan van Aanpak ge
maakt voorde landinrichting Strategisch (JroenPro-
jeci (S(il'| Noordwest Overijssel. 
De begrenzing van hel landinrichtingsgebied is door 
de Landinrichtingscommissie vastgesteld. Voorals
nog hoeft zij in het landinrichtingsgehied opgeno
men de Polder Buitenbroek en het gebied ten /uiden 
van de weg Ossen/ijl - Oldemarkt. 

Het landinrichtingsgehied is opgedeeld in vier deel

gebieden, 

Gezien de omvangrijke functiewijziging en de nood
zakelijke uitvoering van werken, is gekozen voor de 
voorbereiding \\\n een Herinrichting, waarin per 
deelgebied de herverkaveling zal worden afgestemd 
op de behoefte. 
Als met alle instanties overeenstemming bestaat. 
kunnen werken versneld worden uitgevoerd, mits in 
hel kader van de financiële planning de middelen 
hiervoor beschikbaar komen. 
Bestuurlijk wordt do landinrichting aangestuurd 
dooi hel Provinciaal Bestuur. 
De Landinrichtingscommissie maakt hel landinrich-
tingsplan. Hierin zijn do inrichtingsmaatregelen op
genomen, die in het gebiedsgericht beleid zijn voor
zien. 
IH' landinrichtingscommissie denkt het landinrich-
tingsplan met hel daarin opgenomen milieu-effec
trapport in 2000 voor inspraak te kunnen brengen. 
De uitvoering kan dan. na vaststelling van hel plan 
door hel Provinciaal Bestuur, in 2002 beginnen. 
Verwerving van grond die nodig is voor i\v landin
richting vindt al enig«' tijd plaats. Het Provinciaal Be
stuur heeft als voorwaarde gesteld . dat bij de start 
van de uitvoering van hel landinrichtingsplan de 
helft van de benodigde grond moet zijn verworven. 
De grondverwerving verloopt zodanig, dat wordt ver
wacht dat aan de gestelde voorwaarde van hel Pro
vinciaal Bestuur kan worden voldaan. 

Hel Plan van Aanpak is tevens de startnotitie voorde 
M.e.r. Op basis van de startnotitie steil hel Provinci
aal Bestuur de richtlijnen voor het M.e.r. op. In het 
kader van het M.e.r. dienen alternatieven in beeld te 
worden gebracht. Gezien de duidelijkheid ten aan
zien van de ruimtelijke indeling, zoals vastgelegd in 
hel gebiedsperspectiel en streekplan zullen de alter
natieven in hoofdzaak Int rekking kunnen hebhen op 
inrichting, realisatie en investeringsniveau. 

Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 wordt voorgesteld hoe het land
inrichtingsinstrumentarium moet worden inge
zet. Voor de conclusies zie 2.5. 

In hoofdstuk 3 worden de mogelijkheden voor 
versnelde uitvoering beschreven. 

De organisatiestructuur en de planning komen 
respectievelijk in de hoofdstukken 4 en 5 aan de 

orde. 

In hoofdstuk 6 geeft de landinrichtingscommis
sie ,i.\n hoe zij de direct belanghebbenden denkt 
Ie betrekken bij de voorbereiding van het Voor-
ontwerp/Milieu-eflectrapport (VOP/MI'R). 

De grondverwerving, die in het gebied al gaande 
is. wordt toegelicht in hoofdstuk 7. 

Hoofdstuk 8 geeft de mogelijkheden aan voor in 
de voorbereiding Ie betrekken alternatieven en 
ile Ie verwachten effecten. 

De bijgevoegde kaart geeft een indruk van de 
voorlopige buiten begrenzing van het projectge
bied en de voorgestelde indeling in deelgebieden. 
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1 Inleiding 

Het Provinciaal Bestuur van Overijssel heeft op basis 
van hel Gebiedspcrspecliel'(december 1996) ck' pro
ject nota opgesteld voor het Strategisch Groenproject 
(SGP) Noordwest-Overijssel. 
De projectnota (juni 1997) bevat de opdracht voor de 
in september 1997 geïnstalleerde Landinrichtings
commissie: 

Omwerp in overleg met bestuurders en inwoners 
van het gebied een landinrichtingsplan. dat vol-
doei aan de doelstellingen uit hel gebiedsper-
spectief voor Noordwest-Overijssel. In het plan 
dienl te worden aangegeven hoe de 1.450 ha nieu
we natuur. 750-1000 ha reservaatsgebied uit de 
eersle fase en 250 ha recreatie kunnen worden ge
realiseerd. Wanneer hiertoe bestuurlijk wordt be
sloten. dientinhetplan 220 ha voor de waterwin
ning te worden ingericht. Uit het landinrich-
lingsplan moei blijken in welke matt de agrari
sche structuur in het gebied verbetert en hoe de 
leefbaarheid van hel gebied is toegenomen. De 
Landinrichtingscommissie dienl binnen een hall 
jaar na de installatie in een Plan van Aanpak een 
voorstel te doen aan (Gedeputeerde Staten) G.S. 
over de inzet van het landinrichtingsinstrumen
tarium, de mogelijkheden van uitvoering bij 
voorrang, de organisatiestructuur en de tijds
planning. In het Plan van Aanpak dient tevens 
aangegeven te worden op welke wijze de direct 
belanghebbenden in een vroegtijdig stadium bij 
de planvoorbereiding betrokken kunnen worden. 
De Landinrichtingscommissie brengt het Plan 
van Aanpak als startnotitie Milieu-effectrapporta
ge iM.c.r.) in de inspraak. Hel op Ie •.lellen Voor
ontwerpplan (VOP), dient te voldoen aan de in 
de/e project nota vastgelegde uitgangspunten en 
randvoorwaarden, die in de richtlijnen voor het 
VOP/MI-R nader worden uitgewerkt. Binnen 5 
jaar na installatie van de Landinrichtingscom
missie dient hel landinrichtingsplan gereed te 
zijn. Voer het plan binnen 7-10 jaar uit. nadat het 
besluit tot uitvoering is genomen door G.S. Voor
waarde voor de uitvoering van hel plan is dat on
geveer de helft van de benodigde gronden voor de 
functiewijziging beschikbaar is. 

Hel eerste onderdeel van deze opdracht aan on/e 
Commissie (bijlage 1) houdt in, dat wij binnen een 
halfjaar na on/e installatie een Plan van Aanpak dal 

tevens dienl als startnotitie voor hel Milieu-effect rap
port (MLR) opstellen. 
Met hel opstellen van dit Plan van Aanpak/startnoti
tie MLR is het eerste onderdeel van onze opdracht uil-
gevoerd, 
Alle belanghebbenden kunnen op de/e nota inspre
ken ten behoeve van de door G.S. Ie nemen besluit 
over de inzet van hel landinrichtings-instrumentari-
um en de op te stellen richtlijnen voor de inhoud van 
het MLR. 

1.1 Plan van aanpak 
In het Plan van Aanpak dient de Landinrichtings
commissie een voorstel te doen over: 
• De begrenzing en hel opdelen in deelgebieden; 
• Dein/ei van het landinrichtingsinstrumentarium; 
• De mogelijkheden van versnelde uilvoering; 
• De organisatiestructuur; 
• De lijdplanning; 
• De wijze waarop direel belanghebbenden in een 

vroeg stadium bij de planvoorbereiding kunnen 
worden belrokken: 

• De grondverwerving. 

1.2 Startnotitie Milieu-effectrapportage (M.e.r.) 
De Landinrichtingscommissie dienl de startnotitie 
voor de M.e.r. in de inspraak ie brengen 
Bij grootschalige functiewijzigingen in hei kader van 
landinrichting treden veranderingen op in het mi
lieu. Dil kunnen zowel positieve als negatieve veran
deringen zijn. Daarom doorlopen landinrichtings
projecten, met uitzondering van projecten met admi
nistratief karakter, kavelruil en walersi hapswerken 
sinds 1 september 1994 de procedure van de M.e.r. 
Uitgangspunt is, dat de procedure van landinrichting 
en M.e.r. worden geïntegreerd. 

In de startnotitie wordt omschreven voor welke voor
genomen activiteiten de M.e.r.-procedure wordt door
lopen en wat met de/e activiteiten wordi beoogd 
Deze startnotitie vormt de basis voor de door G.S. op 
ie stellen richtlijnen voor de M.e.r. 
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2 De keuze voor de inzet van het 
landinrichtingsinstrumentarium 

De Landinrichtingswet kent herinrichting, ruilverka
veling, aanpassingsinrichting, ruilverkaveling hij 
overeenkomst en subsidiëring van sectorale werken. 
In de Nota "Landinrichting in de jaren negentig" zijn 
na.ist de wettelijke instrumenten ook enkele win.ui
ten binnen de wettelijke mogelijkheden aangegeven. 
Op dit moment worden de volgende instrumenten 
onderscheiden: 
• Herinrichting; 
• Herinrichting met bijzondere doelstelling (HBD); 
• Herinrichting mei administratief karakter (HAK): 
• Ruilverkaveling; 
• Ruilverkaveling mei administratief karakter (RAK); 
• Aanpassingsinrichting; 
• Kavelruil; 
• W.iterschapswerkcn |A2-werken|. 

In bijlage 2 is een overzicht gegeven van de toepas
singsmogelijkheden van de landinrichtingsinstru
menten, 

De keuze tussen de verschillende landinrichtingsins
trumenten is afhankelijk van: 

• De ruimtelijke functie die een gebied vervult of 
moet gaan vervullen (functiewijziging); 

• De inrichtingsbehoefte; 
• De herverkavelingsbehoefte (ruiling van gronden). 

Ir zijn enkele belangrijke punten van onderscheid 
tussen herinrichting en ruilverkaveling: 
• De besluitvorming over het herinrichtingsplan 

vindt plaats door Provinciale Staten. Een ruilverka-
velingsplan wordt eerst nadat er in het gebied po
sitief over is gestemd door Provinciale Staten vast
gesteld. 

• Leu herinrichting en een ruilverkaveling kunnen 
worden onderverdeeld in blokken. De verkave
lingsprocedure kan per blok zelfstandig worden 
doorlopen. In een herinrichting kan per blok wor
den besloten al dan niet tot ruiling over te gaan. In 
een ruilverkaveling vindt de ruiling in het gehele 
gebied plaats. 

• In herinrichting is een kortingspercentage van 
maximaal !S % van de inbreng voor wegen en wa
terlopen mogelijk. In ruilverkavelingen is dit maxi
maal 5 % van de inbreng en kan deze grond ook 
worden aangewend voor niet agrarische functies. 
Voor meer gedetailleerde informatie zie bijlage I, 

• Hel rijksaandeel in de kosten (subsidie en voorfi
nanciering, exclusief de grondverwerving ten be
hoeve van de functiewijziging) is voor herinrich
ting of ruilverkaveling en herinrichting met admi
nistratief karakter of ruilverkaveling met adminis
tratief karakter verschillend (bijlage :i|. 

Voor Strategische (iroenProjecten, zoals onder andere 
Noordwest-Overijssel zijn op projectniveau bestuurlij
ke afspraken gemaakt tussen de Provinciale Besturen 
en cle Rijksoverheid over het maximaal beschikbare 
bedrag. Voor het SGP Noordwest-Overijssel is het rijks
aandeel ƒ 44.4 min. 
I-r vindt een studie plaats naar wijziging van de Land
inrichtingswet. de zogenaamde herijking. In dit 
kader worden nieuwe gedachten ontwikkeld onder 
anderen ten aanzien van het ruilproces, planningen 
financiële regelingen. De concretisering van deze ge
dachten zullen nauw worden gevolgd. Voorzover toe
passing van deze gedachten mogelijk is zonder dat 
weiswijziging noodzakelijk is. dient toepassing die
nen te worden overwogen. Indien wetswijziging 
noodzakelijk is, moet deze worden afgewacht. Dit 
sluil evenwel niet uit dat op toekomstige mogelijkhe
den kan worden ingespeeld bij de planvorming. 

2.1. De begrenzing van het landinrichtingsge
bied en het opdelen in deelgebieden 

2.1.1 De begrenzing 
De buitenbegrenzing van hel landinrichtingsgebied, 
zoals deze in de projectnota is aangegeven, valt op 
twee uitzonderingen na samen met de grenzen van 
hel gebiedsgericht beleid. De uitzonderingen zijn: 
• De Buitenpolder achter Kuinre. die wel is opgeno

men omdat belanghebbenden een aanvraag voor 
ruilverkaveling met een administratie) karakter 
hebben ingediend: 

• I lel gebied van de voormalige ruilverkaveling Paas-
loo - Kerkbuurt (afgesloten in 1983). dat niet is op
genomen. omdat dit gebied nog vrij recent is ver
kaveld. Voor di' gewenste verbetering van de verka
veling zou kunnen worden volstaan met kavelruil 
of administratieve verkaveling. Verwacht wordt, 
dat er ten behoeve van nieuwe natuurgebieden na
genoeg geen uitruil van gronden plaats zal vinden. 
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De ingezetenen van hei gebied Buitenbroek hebben 
gevraagd in de landinrichting te worden betrokken 
om te komen tot verbetering van de ligging van de 
landbouwgronden, opdat hel toekomstperspectief 
voor de bedrijven niet in hel geding komt. Om uitruil 
van landbouwgronden ten zuiden van de Lageweg, 
die in gebruik zijn bij agrariërs in de polder Buiten
broek mogelijk Ie maken, stelt de Landinrichtings
commissie voor hel gebied Buitenbroek op te nemen 
in hel landinrichtingsgebied. 
De agrariërs ten zuiden van de weg Ossenzijl-Olde-
markt dringen ook aan op opname van hun gebied in 
hei landinrichtingsproject om door uitruil van gron
den de efficiency van de bedrijven te bevorderen. De 
natuurontwikkeling zal Inter te realiseren zijn als 
uitruil mogelijk is. De Landinrichtingscommissie zal 
dit gebied in het kader van hel Plan van Aanpak be
trekken bij de landinrichting. Indien uit de inspraak 
blijkt, dat voldoende draagvlak en samenhang met 
het landinrichtingsgebied aanwezig is, zal zij defini
tieve toevoeging aan het landinrichtingsgebied voor-
Stellen aan G.S. 

De uitbreiding van het landinrichtingsgebied is voor 
de Landinrichtingscommissie reden om bij G.S. mei 
klem aan te dringen op evenredige uitbreiding van de 
financiële middelen. 

2.1.2. De deelgebieden 
Op basis van de gegevens verkregen uit de LEI- rap
porten en de grondgebruikersinventaris.nie van het 
DLO-Staringinstiiuut stelt de Landinrichtingscom
missie voor het landinrichtingsgebied op Ie delen in 
vier deelgebieden (zie kaart): 

• Scheerwolde; 
• Kond de Weerribben; 
• Blokzijl en Vollenhove; 
• Wieden en Weerribben. 

In Scheerwolde behoort driekwart van de bedrijven 
tol de groep gespecialiseerde veeteeltbedrijven. Ge
middeld zijn deze bedrijven groter dan gemiddeld in 
hel gezamenlijke veenweidegebied van Friesland en 
Overijssel. 
In Blokzijl - Vollenhove gaal het om hoofdzakelijk 
weidebedrij ven van vrij beperkte omvang met neven
activiteiten. 

Het deelgebied Rond De Weerribben omvat het ge
bied Blankenham - Kuinre en het door de Landinrich
tingscommissie toegevoegde Buitenbroek en het mo

gelijk na de inspraak definitief toe te voegen gebied 
ten zuiden van de weg Ossenzijl - Oldemarkt. 
In het deelgebied Kond de Weerribben zijn de vee
teeltbedrijven groter en minder afhankelijk van \i^-
venactiviteiten. 
De grens lussen beide laatste deelgebieden is. omdat 
de inrichtingsbehoefte van hel gebied rond Baarlo 
meer aansluit bij het ten noorden gelegen gebied. 
nader vastgesteld en gelegd ten noorden van Blokzijl. 
langs hel Vollenhovensk.ma.il en het Noorderdiep. 
Volgens de project nota maken de bestaande natuur
gebieden Wieden en Weerribben geen deel uil van 
het landinrichtingsproject. Hierop wordt onder 2.2.4, 
2.3.4 en 2.4.4 nader teruggekomen. 
Het opdelen in deelgebieden houdt niet in dal lussen 
deelgebieden niei geruild kan worden, llierloe kan 
het instrumenl kavelruil worden benut. 

2.2. De functiewijziging en inlichtingsbehoefte 
per deelgebied 

In de projectnota zijn per deelgebied de doelstellin
gen voor landinrichting en de inrichtingsmaatrege
len aangegeven. In de volgende paragrafen zijn de/e 
per deelgebied samengevat naar noodzaak tol func
tiewijziging en uitvoering van maatregelen. 

2.2.1 Scheerwolde (4530 ha) 
In dil deelgebied is sprake van ingrijpende functie
wijziging van 950 ha ten behoeve van het maken van 
natuurgebieden, maar ook ten behoeve van recreatie. 
Dit betekent dat veel grond moet worden verworven 
en worden geruild. In welke male moet worden ge
ruild. mede gezien de grote oppervlakte domein
gronden. dient te zijner tijd te worden bekeken Daar
bij dienen de dan op basis van de herijkingsrapporten 
gecreëerde wettelijke mogelijkheden in de beschou
wing te worden betrokken. Deze functiewijziging en 
het bevorderen van recreatief medegebruik, maar 
ook het scheppen v.m een uitgangssituatie voor een 
duurzame en concurrerende landbouw vergen ingrij
pende inrichtingsmaatregelen. 

2.2.2 Rond de Weerribben (4400 ha) 
In dit deelgebied is geen sprake van grote oppervlak
te functiewijziging. I lei verbeteren van de verkave
ling ten behoeve van de landbouw is de hoofddoel
stelling. Dit vergt herverkaveling. Enige maatregelen 
ten behoeve van de verbetering van de waterhuishou
ding en recreatie zijn voorzien 
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2.2.3 Blokzijl en Vollenhove (3740 ha) 
In dil deelgebied moei veel grond worden verworven 
(700 ha) ten behoeve van reservaatsvorming en na
tuurontwikkeling. Dil zal leiden lot ingrijpende rui
ling. Mei inrichten van de nieuwe natuurgebieden en 
hel scheppen van een uitgangssituatie voor een duur
zame en concurrerende landbouw vergen inrich
tingsmaatregelen. 
Hei inpassen van de drinkwaterwinning tijdens de 
uitvoering van hel landinrichtingsproject blijft voor
alsnog onzeker maar de mogelijkheid hiertoe dient 
zolang mogelijk ie worden open gehouden. Dit houdt 
in, dat er wel verkaveld kan worden, maar geen boer-
derijbouw en ingrijpende inrichtingsmaatregelen 
plaatsvinden binnen het voor eventuele waterwin
ning aangewezen gebied. 

2.2.4 De Wieden en de Weerribben (7500 ha) 
Dit deelgebied word) gevormd door bestaande na
tuurgebieden. Functiewijziging is slechts op beperkte 
schaal aan de orde en er kan enige ruiling gewenst 
zijn, Wel zijn inrichtingsmaatregelen noodzakelijk 
ten behoeve van recreatief medegebruik, verbetering 
van de waterkwaliteit en de aansluiting van beslaan
de en m aangrenzende deelgebieden te realiseren 
nieuwe natuurgebieden, 

2.3 De herverkavelingsbehoefte per deelgebied 
De herverkavelingsbehoelte is beoordeeld op basis 
van de dooi hel Dl O-Staring Centrum uitgevoerde 
grondgebruikersinventarisatie. 

2.3.1. Scheerwolde 
I en aantal kenmerken van het gemiddelde grote bin-
nenblokbedrijf in Scheerwolde is; 

- gemiddelde bedrijfsoppcrvlakle : 45.6 ha; 
- gemiddelde bedrijfsomvang : 97 nge's; 
- gemiddeld aantal kavels : 5.3 : 
- gemiddelde kaveloppervlakte ; 8,6 ha: 
- gemiddeld aantal bedrijfskavels : 4,0; 

gemiddelde bedrijfskaveloppervlakte : 11,6 ha; 
- gewogen gemiddelde kavelafstand : 1711 m; 
- minder dan 60% van de grond bij huis ; 56 

(graasdierbedrijven). 

Hei grootste deel van dil deelgebied is eigendom van 
de Dienst der Domeinen. In dit deelgebied moet veel 
grond worden verworven. Met de Dienst der Domei
nen zijn afspraken gemaakt over de grondverwerving 
(zie 7.5). De behoefte aan ruiling nad.it de gronden 
zijn verworven is nu moeilijk in te schaden. Nadat. 

over enige jaren, inzicht is verkregen in de realisering 
van de grondverwerving kan beter worden overzien 
in welke male nog behoede beslaat aan ruiling. Dan 
kan worden ingespeeld op de toekomstige mogelijk
heden: de snellere ruilprocedures. die nu in studie 
zijn. 

2.3.2. Rond de Weerribben 
Een aantal kenmerken van het gemiddelde grote bin-
nenblokbedrijf in 
Blankenham-Kuinre is: 

- gemiddelde bedrijfsoppervlakle 14,1 ha: 
- gemiddelde bedrijfsomvang : 80 nge's; 
- gemiddeld aantal kavels : 4,0; 
- gemiddelde kaveloppervlakte : 8.6 ha: 
- gemiddeld aantal bedrijfskavels : 2,2: 
- gemiddelde bedrijfskaveloppervlakte : 15,5 ha: 
- gewogen gemiddelde kavelafstand : 752 m; 
- minder dan 60"" van de grond bij huis : 46 ".. 

(graasdierbedrijven). 

(Voorde polder Buitenbroek en hel gebied ten zuiden 
van de weg Ossenzijl-Oldemarkl zijn deze gegevens 
nog niet beschikbaar.) 

De hoofddoelstelling voor het deelgebied Rond de 
Weerribben richt zich vooral op verbetering en de ver
kaveling voor de landbouw. Administratief verkave
len is hier hel meest aangewezen instrument. 
Voorde Buitenpolder achter Kuinre zal in overleg mei 
betrokkenen worden nagegaan of er behoefte is aan 
ruiling. 

2.3.3. Blokzijl- Vollenhove 
Een aantal kenmerken van het gemiddelde grote bin-
nenblokbedrijf in Vollenhove-Blokzijl is: 

- gemiddelde bedrijlsoppervl.ikte : 27,7 ha; 
- gemiddelde bedrijfsomvang : 60 nge's; 
- gemiddeld aantal kavels : 4.9 ; 
- gemiddelde kaveloppervlakte : 5,7 ha; 
- gemiddeld aantal bedrijfskavels : 3.2 : 
- gemiddelde bedrijfskaveloppervlakte : 8,5 ha; 
- gewogen gemiddelde kavelafstand : 1333m; 
- minder dan 60% van de grond bij huis : 67 % 

(graasdierbedrijven), 

Dok uit de l.lil-cijlers blijkt een behoefte aan herver
kaveling. Vooral de ligging van onvoldoende grond 
bij ile bedrijfsgebouwen is een belangrijk aspect. De 
mogelijkheden om de verkaveling te verbeteren door 
boerderijverplaatsing moet nader worden bezien. Bo-
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vendien beslaat de behoede tot landschappelijke ver
betering. Hiervoor is 50 ha gereserveerd in hei kader 
van de Rbon-regeling. Deze kunnen hel beste worden 
gesitueerd in hel kader van de hei-verkaveling. 

2.3.4. De Wieden en de Weerribben 
In de beslaande natuurgebieden is geen behoede aan 
herverkavelen op ruime schaal. Uitruil van enclaves 
kan wenselijk zijn. De inzet van een ruilinsirument 
kan zinvol zijn in samenhang mei de gewenste ver
werving van reservaalsgronden uil de eerste fase van 
de relatienota en de realisering van nieuwe rietperce
len in de ie ontwikkelen nieuwe natuurgebieden. 

2.4 Keuze landinrichtingsinstrumentarium per 
deelgebied 

De keuze van hel landinrichtingsinstrument wordt 
vooral bepaald door: 
• De omvang van de oppervlakte, die een rund ie wij

ziging moei ondergaan en de daarmee gepaard 
gaande grondverwerving; 

• De behoefte .\.\n herverkavelen (ruilen): 
• De noodzaak inricluingswerken uil Ie voeren. 

2.4.1 Seheerwolde 
Voor clil deelgebied is gezien de ingrijpende functie
wijzigingen en de voor de natuur en de landbouwge
bieden voorziene inrichtingsmaatregelen herinrich
ting hel aangewezen instrument. Of integrale verka
veling van het gebied noodzakelijk is, of dal slechts 
gedeelten van het gebied, óf alleen de Ie ruilen gron
den zullen worden verkaveld of dal mei kavelruil kan 
worden volstaan kan beter worden bezien op hel mo
ment zicht bestal dat op het realiseren van de nood
zakelijke grondverwerving. 

2.4.2 Rond de Weerribben 
Gezien de benadrukte wens tot verbetering \.\n de 
verkaveling voorde landbouw en daar de inrichtings
maatregelen zeer beperkt zullen zijn en weinig 
grondverwerving hoeft plaats te vinden, is landin
richting met administratief karakter het meest aan
gewezen instrument. 

2.4.3 Blokzijl en Vollenhove 
Voor dit deelgebied is gezien de ingrijpende functie
wijziging, de noodzakelijke inrichtingsmaatregelen 
en de herverkavelingsbehoefte herinrichting het 
mees) aangewezen instrument. 

2.4.4 De Wieden en de Weerribben 
De Landinrichtingscommissie sieh voor dit gebied op 
te nemen in de herinrichting als een afzonderlijk 
blok. Hier kunnen in het kader van het herinrich
tingsplan de nodige werkzaamheden kunnen worden 
uitgevoerd ten behoeve van recreatie en waterbeheer
sing en de aansluiting van de nieuwe natuurgebie
den. Hel fietspad Kalenberg-Nederland is in hel kader 
van landinrichting al versneld in uilvoering. De male 
waarin ruiling gewenst wordt, kan ie zijner tijd wor
den overwogen. 

2.5 Conclusies ten aanzien van het toe te passen 
landinrichtingsinstrumentarium 

• De Landinrichtingscommissie sieh als landinrich
tingsinstrument voor: 
- Herinrichting met 4 deelgebieden, 

• De werkwijze en de male waarin herverkaveling 
wordt gewenst ol noodzakelijk is, is per deelgebied 
verschillend. Per blok stell de Landinrichtingscom
missie de volgende werkwijze ten aanzien van de 
herverkaveling voor: 
- Deelgebied Si heerwolde: Integraal herverkave

len mei gebruikmaking van de toekomstige 
snellere verkavelingsprocedures. 

- Deelgebied Rond de Weerribben: Administratief 
herverkavelen 

- Deelgebied Blokzijl en Vollenhove: Integraal 
herverkavelen 

- Deelgebied Wieden en Weerribben: Ruilmoge-
lijkheden te zijner tijd nader onderzoeken. 

• Samengevat sieh de Landinrichtingscommissie 
voor: 

Herinrichting met vier deelgebieden en lui ver
kavelen afstemmen op de behoefte. 
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3 Versnelde 
uitvoering 

Een belangrijke vernieuwing in liet kader van land
inrichting is dal sommige maal regelen al tijdens de 
voorbereiding van de landinrichtingsprojecten kun
nen worden uitgevoerd. Hiermee kan in een vroeg sta-
dium draagvlak worden verkregen in de streek en kan 
worden bijgedragen aan de flexibiliteit van het land
inrichtingsinstrumentarium. 
Werken kunnen versneld worden uitgevoerd indien: 
• Overeenstemming bestaat over het betreffende 

werk lussen alle betrokkenen; 
• Het werk anders zou worden opgenomen in het 

landinrichtingsplan; 
• in het betreffende jaar financiën in de planning 

/i|n voorzien; 
• De realisering in hel betreffende jaar voor 1 juni 

vastligt. 

In ll)')7 is reeds een begin gemaakt met de versnelde 
uitvoering. De volgend projecten zijn al uitgevoerd of 
in uitvoering: 
• lietspad llagenhroekweg - Meentheweg; 
• l en boerderijverplaatsing; 
• Het fietspad Ka len be ig - Nederland. 
In deze projecten is in het kader van landinrichting 
een bijdrage van ƒ 710.000. toegezegd. 
In 1998 is de mogelijkheid aanwezig om twee boerde
rijen te verplaatsen. Indien in de loop van hel jaar 
meer financiële ruimte ontslaat, kan het fietspad 
langs hel kanaal Sleenwijk-Ossenzijl worden gereali
seerd. 

4 De organisatie
structuur 

De in hel gebiedsperspectief voorziene inrichtings
maatregelen zullen in het kader van landinrichting 
worden uitgevoerd. Tussen de organisatiestructuur 
voor hel gebiedsgericht beleid en de organisatiestruc
tuur voor het landinrichtingsproject bestaan nauwe 
relaties. 

Bestuurlijk wordt de landinrichting aangestuurd 
dooi hel Provinciaal Bestuur. In hel volgende over
zicht worden de organisatie van de landinrichting en 
de relaties met de instanties in het kader van hel ge
biedsgericht beleid weergegeven. 
Landinrichting en hel gebiedsgericht beleid 

Landinrichting en het gebiedsgericht beleid 

Gedeputeerde Staten 
Overijssel 

I 
Landinrichtings

commissie 

I 

Bestuurlijk overleg 
4 Gebiedsgericht beleid 

Ambtelijk overleg 
Gebiedsgericht beleid 

Projectteam 
Dl.G;Kadastcr 

Ambtelijke 
werkgroepen 

In komende jaren zal in hel najaar een programma 
voor versnelde uilvoering voor hel daarop volgende 
jaar ,\.\n G.s. wonien voorgesteld ter verkrijging van 
uitvoeringskrediet. 
Om te kunnen voldoen aan de opdracht aan de Land
inrichtingscommissie om SO % van de benodigde 
gronden beschikbaar te hebben bij de vaststelling van 
het landinrichtingsplan. geeft de Landinrichtings
commissie prioriteil aan maatregelen die samenhan
gen met het ruilproces en de verwerving van gron
den. • 

Eén lid van de Landinrichtingscommissie is tevens lid 
van het Bestuurlijk Overleg in hel kader van hel ge
biedsgericht beleid en de secretaris is lid van de amb
telijke coördinatiegroep. 
De Landinrichtingscommissie werkt in opdracht van 
G.S. en rapporteert aan G.s 
G.S. beoordeelt welke onderwerpen bel rellende land
inrichting in hel Bestuurlijk Overleg x.in hel gebieds
gericht beleid aan de orde moeien worden gesteld. 
Ook besluiten, aanwijzingen en opmerkingen van hel 
Bestuurlijk Overleg len aanzien van de landinrich
ting worden door (i.S. aan de Landinrichtingscom
missie door gegeven of in haar besluitvorming ten 
aanzien van voorstellen van de Landinrichtingscom
missie betrokken. 
De werkzaamheden van de Landinrichtingscommis
sie worden voorbereid en de besluiten worden uitge
voerd door hel Projectteam. Dil Inslaat uit medewer
kers van de Dienst Landelijk Gebied en het Kadaster 
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5 Planning 

onder leiding van de secretaris/projectmanager. Hel 
Projectteam bespreekt, indien nodig, in werkgroepen 
concept-planvoorstellen met ambtelijke deskundigen 
van de provincie, gemeenten, waterschap en recre
atie-, landbouw- en natuurbeschermingsorganisaties. 
Per deelgebied /al de Landinrichtingscommissie tij
dens de verdere voorbereiding van het landinrich-
tingsplan overwegen een deelgebiedscommissie als 
subcommissie van de Landinrichtingscommissie in te 
stellen. De/e zal dan vooral worden belast met de 
voorbereiding en uitvoeringvan hel herverkavelings
proces. De Landinrichtingswei biedt in artikel 29 
de/e mogelijkheid. Dit /al bovendien de betrokken
heid \.\n do belanghebbenden bevorderen. Hier wordt 
in hoofdstuk 6 nader op ingegaan. 

5.1 Plan van Aanpak/startnotitie Milieu-el foc-
trapport (MER) 

Conform de opdracht van het Provinciaal Bestuur 
heeft de Landinrichtingscommissie binnen een half
jaar na haar installatie dit Plan van Aanpak/startnoti
tie voor hel milieu-eflectrapport gereed. Na goedkeu
ring door hel Provinciaal bestuur vindt de inspraak 
plaats. 

5.2 Voorontwerpplan/milieu-effectrapport 
(VOP/MER) 

In hei Structuurschema Groene Ruimte is voorzien 
dai strategische Groenprojecten in vijfjaren worden 
voorbereid en in 10 jaren worden uitgevoerd. In do 
opdracht van G.S. aan de Landinrichtingscommissie 
wordt hiervan ook uitgegaan. 

ri.miiiiijs landinrichting SCP Noordwest-Overijssel 

Plan v.in Aanpak 

inspraak 

vooronlwerpplan 

inspraak 

ontwerpplan 

ter visie 

vaststelling plan 

versnelde uitvoering 

1997 1998 1999 

De Landinrichtingscommissie zal in 1998 en 1999 het 
concept VOP/MER opstellen. Na instemming van (i.S. 
kan de inspraak op het VOP/MER in 2000 plaatsvin
den. N.i verwerking van de uil de inspraak verkregen 
gegevens in hei omwerp Iandinrichtingsplan wordt 
dit omwerp landinrichlingsplan lor visie gelegd. Na 
vaststelling van het landinrichlingsplan door hei pro
vinciaal bestuur in 2001 kan vanaf 2002 de uilvoe
ring beginnen. 
Om deze strakke planning ie kunnen waarmaken, zal 
met een procesmatige aanpak een plan worden opge
steld, dat globaal is waar nodig en concreet waar mo
gelijk in clil korie tijdsbestek. Tijdens de uitvoerings
periode zal het globale gedeelte worden gedetailleerd 

ten behoeve van de be
steksvoorbereiding en 
de uilvoering van de 
werken. Daarmee 
wordt voorkomen, dal 
met te gedetailleerde 
plannen niet meer kan 
worden ingespeeld op 
toekomstige ontwikke
lingen. Hiermee is flexi
biliteit gewaarborgd. 
Er zijn reeds werken in 
uitvoering in het kader 
van de versnelde uitvoe
ring. Dit kan doorgaan 
gedurende de gehele 
voorbereidingsperiode, 
mus wordl voldaan aan 
de in hoofdstuk .1 ge
noemde voorwaarden. 

2000 2001 
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6 Het betrekken van de direct belanghebben
den bij de voorbereiding van het Vooront
werpplan/milieu-effectrapport (VOP/AAER) 

In dii hoofdstuk geeft de Landinrichtingscommissie 
aan hoe /ii de belanghebbenden denkt te betrekken 
bij haar werkzaamheden. 
Doel van de communicatie is om samen mei de 
streek, binnen de randvoorwaarden zoals door Ci.s. in 
haar opdracht aan de Landinrichtingscommissie ge
formuleerd, een landinrichtingsplan op te stellen, 
dal zo breed mogelijk wordl geaccepteerd. 
Tijdens het proces van de planvorming in de jaren 
1998 en 1999 zal de Landinrichtingscommissie sti
muleren dai bestuurders, organisaties, belangheb
benden en particulieren in een vroegtijdig stadium 
kunnen meedenken. Hiertoe heefl de Landinrich
tingscommissie een inventarisatie gemaakt van in
stanties en organisaties, die naar verwachting geïnte
resseerd /uilen zijn in de planvorming. 
De Landinrichtingscommissie zal haar werkwijze ten 
aanzien van openbaarheid en publiciteit, zoals deze 
is gevolgd tijdens hel opstellen van het Plan van Aan
pak, voortzetten. Dit houdl in: 

• Openbaar vergaderen met spreekrecht: 
• Aankondiging in de plaatselijke bladen van de ver

gadering onder de vermelding van de hoofdpun
ten \.\n de agenda; 

• [erinzagelegging van de vergaderstukken op de ge
meentehuizen, in ile openbare bibliotheken en het 
waterschapshuis; 

• Publicaties in de Kopse Krant over de voortgang 
van haar werkzaamheden; 

• liet verstrekken van persberichten. 

Voor berichtgeving over de voortgang van de werk
zaamheden en voor alle inwoners interessante aspec
ten is de Kopse Krant in het gebied het geëigende ins
trument. De berichtgeving zal zeker betreffen grond
verwerving. agrarisch natuurbeheer, het vooronl-
werp-landinrichtingsplan en de organisatie en doel
stelling van officiële inspraak. 
De Landinrichtingscommissie heelt geïnventariseerd 
welke organisaties m het gebied zij zal bel rekken in 
de communicatie over de voorbereiding van het land-
inrichtingsplan (bijlage 4). 
Wanneer benadering van specifieke doelgroepen of 
deelgebieden noodzakelijk is, zullen meer gerichte 
acties noodzakelijk zijn. Per inrichlingsaspcct en 
soms per deelgebied zal de Landinrichtingscommis
sie overwegen welke doelgroep speciaal moei worden 

benaderd naast de hiervoor genoemde algemene in
formatievoorziening en publiciteit. Daarbij kan ge
dacht werden aan voorlichtingsavonden, brochures. 
enquêtes e.d. 
Voor de officiële inspraak op hel voorontwerp l.uul-
inrichiingsplan Milieu -ei lect rapport zal de Landin
richtingscommissie tijdig een inspraakplan maken. 
In het deelgebied Rond de Weerribben zal in nauw 
overleg met de direct belanghebbenden hel landin
richtingsplan worden voorbereid. Hiermee wordt be
gonnen. zodra hel Plan van Aanpak door Ci.S. is goed
gekeurd. De Landinrichtingscommissie of de eventu
eel in te stellen deelgebiedscommissie zal hierbij met 
ambtelijke ondersleuning gebruik maken van de me
thode Dialoog. Dil is een methode om maatschappe
lijke wensen en problemen in beeld ie krijgen. Doel is 
il.il de inwoners van een gebied inbreng leveren en 
bel rokken raken bij hel plan. Via Dialoog maken alle 
betrokkenen als hel ware mei elkaar hel plan. 
In de andere deelgebieden zal de Landinrichtings
commissie eerst de opdracht nader uitwerken, gege
vens verzamelen en randvoorwaarden nader bepalen. 
opdat daarna waar nodig mei de methode Dialoog 
het plan kan worden voorbereid, 
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7 Grondverwerving 

7.1, Algemeen 
In liet gebiedsperspei lieten in de projectnota is voor
zien dal een belangrijke oppervlakte cultuurgrond 
verworven zal moeten worden voor de realisatie van 
de geplande natuurgebieden. 
liet provinciaal bestuur beeft als randvoorwaarde ge
steld dal bij het moment van het in uitvoering nemen 
ongeveer de helft van de benodigde gronden verwor
ven moei zijn. 

Vooruitlopend op de plaatsing van hel project op hel 
Voorbereidingsschema Landinrichtingsprojecten is 
in 1994 al gestart niet de verwerving. Op verzoek van 
diverse ondernemers zijn in die deelgebieden waar 
bestuurlijke akkoorden lagen vanaf 1994 aankopen 
verricht. Dit laatste veelal in combinatie met ver
plaatsing of uitplaatsing naar elders. 
Momenteel worden er door hei Bureau Beheer Land
bouwgronden (B.B.f.) in het gehele projectgebied aan
kopen verricht. 

Naast de gronden in de geplande functiewijzigings-
gebieden, te weten de reservaten en natuurontwikke
lingsgebieden, zullen in de res! van het gebied ruil-
gronden en gehele bedrijven gekocht kunnen wor
den. Hel BB.f. koopl zowel losse percelen als volledi
ge bedrijven, inclusief de woning en de bedrijfsge
bouwen. De bedrijven kunnen aangewend worden 
voor opschuiving van boeien uit de reservaats- en na
tuurontwikkelingsgebieden. 
Verkoop van gebouwen is geen vereiste. De gebouwen 
kunnen ook particulier verkocht worden indien hel 
Bureau geen belangen heeft in de aanwending \.\n 
het bedrijf voor een opschuiven 

De uitgangspunten van het beleid ten aanzien van de 
B.B.f. -aankopen, bel rellende ruil- en natuurgronden, 
is gebaseerd op taxatie volgens het prijsniveau in de 
markl bij voortgezet agrarische gebruik. Aankoop 
viiuli plaats op basis van vrijwilligheid. Bij hel vast
stellen van de grondprijs is de taxatie in het veld be
palend. Hierbij wordl onder andere rekening gehou
den mei de grondslag, de situering, de perceelsvorm, 
ile waterhuishouding en de ontsluiting. 
Alle factoren, die de waarde positief dan wel negatief 
kunnen beïnvloeden worden door de taxateur mee
gewogen. Bij de prijsvorming richt het Bureau zich 
volledig op de door de agrariërs onderling in de regio 
betaalde grondprijzen. Bij de taxatie en waardebepa
ling wordt geen rekening gehouden niet een begren
zing als reservaats - of natuurontwikkelingsgebied. 
Dil is voorde B.B.L-taxatie namelijk niet relevant. De 

verwerving wordl uitgevoerd door de Dienst Lande
lijk Gebied, afdeling Verwerving. Hiertoe werken in 
het gebied momenteel twee aankopers. de heren Kui
per en Lolt. 

7.2 Taakstelling grondverwerving 
Voor de verwerving van Landbouwgronden is een 
voorlopige taakstelling opgemaakt, die tijdens de 
voorbereiding op basis van de dan bekende gegevens 
moei worden bijgesteld. 

De voorlopige taakstelling: 
Doelstelling taakstelling in hectares 

landmelershectares ISO ha 
bos en landschap 50 ha 
reservaat en natuurontwikkeling 2237 ha 
totaal 2437 ha 
Inmiddels zijn per half mei 1998 verworven 575 hec
tares. 

7.3 Regelingen ter bevordering van de grondver
werving 

Om de grondverwerving te bevorderen is boerderij
verplaatsing mogelijk. 
Indien de realisering van hel Strategisch GroenPro-
ject anders niei mogelijk of doelmatig is. is verplaat
sing van recreatiebedrijven mogelijk. 

7.3.1 Verplaatsing van boerderijen 
Voor de verplaatsing van boerderijen zijn er twee re
gelingen: 
• De regeling Boerderijverplaatsing; 
• De Kegeling Verlening Hervcstigingstoeslag (KVI l|. 

Hierna volgt een samenvatting van de hoofdpunten 
van de verschillen nissen beide regelingen. Voor uit
gebreidere informal ie wordt verwezen naar de bijge
voegde volledige regelingen (bijlage 5 en 6). 
Beide regelingen zijn in het hele Strategisch (.nun 
Projecl van toepassing. De kosten van de rijksbijdra
gen in het kader van de Boerderijverplaatsing, inclu
sief verlies oude gebouwen, komen ten laste van de 
landinrichting. De kosten van de RVH. inclusief ver
lies oude gebouwen, komen ten laste van de grond-
verwervingskoslcn. die niet in de kosten van de land
inrichting zijn begrepen. 
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Dool van do regeling: 
Boerderijverplaatsing 
Verplaatsing van boerderijen, die in belangrijke mate 
bijdragen aan de verbetering van de verkaveling van 
andere landbouwbedrijven. Boerderijverplaatsing 
kan. in samenhang mei oen verbetering van de ver 
kaveling. andere dan agrarische belangen dienen (b.v. 
milieuhygiëne in dorpen, vorming van reservaten, 
verhoging verkeersveiligheid). 

Hervestiging van landbouwbedrijven 
Stimulering van verplaatsing van bedrijven uit aan-
koopgebieden van BBL. 

Financiële bepalingen: 
Boerderijverplaatsing 
• / 6.000.- por ha cultuurgrond; indien de opper

vlakte van de grond groter of gelijk is aan 15 ha 
maar kleiner of gelijk is aan 25 ha bestaat de bij
drage uil een vast bedrag van ƒ 150.000.-: 

• De ie belalen overdrachtsbelasting tot een maxi
mum van 6 % van de waarde van de inbreng van de 
grond in eigendom; 

• 10 % lol een maximum van ƒ 100.000.- van do 
door hel B.B.L. vast ie stollen agrarische waarde 
van de bedrijfsgebouwen (exclusief woning); 

• Gebouwen kunnen worden gekocht voor agrari
sche waarde. 

Kegeling hervestiging van landbouwbedrijven 
Indien meer dan 50 % van de totale bedrijfsopper-
vlakte gelogen is in een aankoopgebied van B.B.L.: 
ƒ 3.000.- per ha voor alle ingebrachte cultuurgronden; 
• De te betalen overdrachtsbelasting tot een maxi

mum van <> van de waarde van de inbreng van 
hel eigendom: 

• Ui uu een maximum van ƒ 100.000.- van de door 
hel B.B.L. vast te -.lellen agrarische waarde van de 
bedrijfsgebouwen (inclusief woning). 

• Gebouwen kunnen worden gekocht voor agrari
sche waarde. 

Indien minder dan 50 van do totale bedrijfsopper-
vlakte is gelegen in een aankoop gebied B.B.L.: 
• Verval) de toeslag voor de bedrijfsgebouwen; 
• / 3.000,— per ha voor de binnen hei aankoopge

bied gelegen cultuurgronden; 
• De ie beialen overdrachtsbelasting tot een maxi

mum van 6 % van de waarde van de binnen hel 
aankoopgebied gelegen eigendomsgronden. 
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Voorwaarden verbonden aan do rogoling: 
Boerderij verplaat sing 
• Onttrekking agrarische bedrijfsgebouwen aan de 

agrarische bestemming of doorschuiving met ver 
volgens onttrekking is voorwaarde. 

Hervestiging van landbouwbedrijven 
• Geen onttrekking agrarische bedrijfsgebouw. 

7.3.2. Verplaatsing van retreat iebedrijven 
Bij uitzondering kan het landinrichtingsinstrument 
worden ingezet voor de verplaatsing van recreatiebe-
drijven. Do realisering van hel Strategisch GroenPro-
jecl moei anders nie! mogelijk of doelmatig zijn en 
de financiering moei worden gevonden binnen do be
staande budgetten. Daarnaast wordt in hot kader van 
het gebiedsgericht beleid nagegaan welke mogelijk
heden de STIRHA-regeling van het ministerie van Eco
nomische Zaken biedt voorde verplaatsing van ivnv 
atiebedijven. 

7.4 Behoor van door hot Bureau Behoor Land
bouwgronden (B.B.L.) verworven gronden 

De verantwoordelijkheid voor het beheer berust ge
heel bij het B.B.L. De uitgifte vindt in beginsel plaats 
door middel van 1-jarige pachlcontracten, zodal jaar 
lijks weer vrij over de grond beschikt kan worden. Dil 
sluit niet uit, dat eenzelfde gebruiker twee tol drie 
jaar de grond in gebruik kan krijgen. De pachtprijs, 
die in rekening wordt gebracht, is de hoogst toelaat
bare prijs, welke door de Grondkamer kan worden 
goedgekeurd en is gebaseerd op hel meest recente 
pachlnormenbesluil. 
Ten behoeve van de verpachting adverteer) hot Bu
reau ieder jaar omstreeks juni. Door middel van deze 
advertentie kan een ieder, die belangstelling heeii 
voor 
1-jarige pacht, zich bij het Bureau (jaarlijks) aanmel
den. In samenspraak met de Landinrichtingscommis
sie wordt vervolgens besloten wie van de gegadigden 
welke B.B.L.-grond in 1-jarige pacht krijgt. Iedereen 
die zich als gegadigde heelt gemold, krijgt een be
richt v.\n toewijzing of afwijzing voor het begin van 
hel groeiseizoen. 

7.5 Verwerving in relatie met do Dienst dor Do
meinen 

De Dienst landelijk Gebied heeft mei de regionale di
rectie Domeinen Noord afspraken gemaakt inzake: 
I Verwerving van domeingronden; 
2. De verplaatsing van domeinbedrijven. 
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Toelichting bij 1: Indien de Diens) der Domeinen de 
vrije beschikking krijgt over gronden die ze heeft uil-
gegeven in pacht ol' erfpacht, meldt ze dit hij het 
B.B.L. Indien B.B.L. belangstelling heeft om de/e gron
den te verwerven, krijgt ze als eerste de kans om (voor 
agrarische waarde) deze gronden Ie verwerven. 
Indien een pachter zijn pachtrechten aanbiedt aan 
het B.B.L kan hij onder bepaalde voorwaarden in aan
merking komen voor een vergoeding van het ingele-
verde recht De vergoeding bedraagt maximaal 15 
maal de pachtwaarde. 
Bij de inlevering van pachtrechten moet de pachter 
rekening houden met het feit dat Domeinen recht 
kan hebben op de helft van de vermogenswaarde van 
het aanwezige melkquotum. 

Toelichting bij 2: Indien een (gedeeltelijk) domcinbe-
tl rij f zijn grond aanbiedt aan het B.B.L. en zich elders 
wil hervcstigen. verklaart Domeinen zich bereid om 
als verpachter en/of bloot eigenaar mee Ie verplaat
sen. Voorwaarde hierbij is dat de vermogenssituatie 
voor Domeinen niet zal toenemen. Tevens dient de 
verplaatsing zo mogelijk Ie geschieden door middel 
van het instrument wettelijke kavelruil. 

7.6 Verwerving in relatie tot gebieden met 
recreatiebestemming 

In de gebieden binnen hel Strategisch GroenProject 
die aangewezen worden (zijn) ten behoeve van ver-
blij Is- en of dagrecrealie wordt de realisering en dus 
ook de verwerving aan 'de markt' overgelaten. Het 
BJJ.L zal hierbij slechts een ondersteunende en/of fa-
cililerende rol spelen. 

8 Alternatieven en 
effecten 

8.1. Inleiding 
Voor de landinrichting Strategisch GroenProject 
Noordwest-Overijssel moet de Landinrichtingscom
missie een MI-R maken. Deze wordt in de voorberei
ding van hel landinrichtingsplan geïntegreerd. Daar
toe is dil Plan van Aanpak tevens de voorgeschreven 
startnotitie voorde M.e.r. Op basis van deze startnoti
tie steh (..s de richtlijnen voor hel Ml K op, De start
notitie en de richtlijnen worden door (,.s. ter goed 
keuring aan de Commissie-M.e.r. voorgelegd. Dit is 
een door de wet hiertoe aangewezen Commissie. De 
goedgekeurde richtlijnen zijn voor de Landinrich
tingscommissie de leidraad voor hel in combinatie 
met het voorontwerp-plan opstellen van het milieu
effectrapport: kortweg VOP/Mer. 
De projectnota bev.it de inrichtingsopdracht en het 
Plan van Aanpak geell aan niet welk instrumentari
um deze opdracht zal worden uitgevoerd. 

8.2 Alternatieven 
Als er verschillende mogelijkheden zijn om de ge
biedsgerichte doelstellingen voor Noordwest-Overijs
sel te realiseren, dienen deze als alternatieven in hel 
VOP/MER in beeld Ie worden gebracht. Met dienen 
reële alternatieven te zijn. die voldoen aan de inhou
delijke, procedurele en wettelijke eisen. 
De ruimtelijke verdeling en de daaruit voortkomende 
functiewijzigingen zijn vastgelegd in hei gebiedsper
spectief en het gewijzigde streekplan. Ir is in deze 
fase dan ook geen ruimte voor ruimtelijke allernatie-
ven. 
Alternatieven kunnen de gehele herinrichting betref 
fen of zijn beperkt tol één of meerdere deelgebieden. 
Alternatieven kunnen betrekking hebben op inrich
ting. realisatie en investeringsniveau. 

Bij inrichtingsalternatieven vom- natuurdoeleinden 
kan gedacht worden aan keuzen binnen de Ie realise
ren natuurdoeltypen. Bij de uitvoeringvan maatrege
len kunnen verschillende methoden in beeld ge
bracht worden. De kostenverschillen van inrichtings
maatregelen kunnen loi alternatieven leiden, 

Naast bovengenoemde alternatieven dient hel 
VOP/MLR in ieder geval het Meest Milieuvriendelijke 
Alternatief te bevatten. Hel beval een combinatie van 
inrichtingsmaatregelen, die een zo positief mogelijk 
bijdrage levert aan het milieu in het gebied. 
Ook de Autonome Ontwikkeling moei worden be
schreven. Dil belief! de ontwikkeling in hel gebied 
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/.onder dal landinrichting wordt uitgevoerd. Dit al
ternatief wordt gebruik) als referentiekader voor de 
vergelijking met de effecten van de andere alternatie
ven. 

8.3 Effecten 
In hel gecombineerde VOI'/MI-R wordende effecten 
(positief of negatief) van de alternatieven mei elkaar 
vorm'Ie kon. Er wordt zoveel mogelijk gebruik ge
maakt van kwantitatieve gegevens. Daarbij dienl er 
ook aandacht Ie worden besteed aan de termijn waar
op de effecten naar verwachting spelen. De beschrij
ving en de vergelijking van de ellocten dienen in over
eenstemming te zijn met het detailniveau van de pla-
nalternatieven. In een samenvattend overzicht die
nen de ellecien van de verschillende alternatieven 
naast elkaar te worden gepresenteerd, Vervolgens die
nen de allein.Hieven Ie worden beoordeeld op de as
pecten doelbereik, duurzaamheid, leefbaarheid en 
kosteneffectiviteit. In deze aspecten is de mogelijke 
milieuwinst integraal opgenomen. Hel alternatief Au
tonome Ontwikkeling wordl daarbij gebruikt om alle 
andere alternatieven mee te vergelijken, Op de/e 
wijze kunnen de onderlinge verschillen duidelijk 
worden gemaakt. • 
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Bijlage 1 

Landinrichting Strategisch GroenProject Noord
west-Overijssel 

Samenstelling Landinrichtingscommissie 

• Onafhankelijk voorzitter 
De lieer ir. RR. Bos 

• Plaatsvervangend voorzitter 
de lieer F.H. Branclsni.i 
vertegenwoordiger van de landbouworganisaties 

Leden: 

• De lieer II.1). Haan 
vertegenwoordiger van de gemeenten Brcderwie-
de, Ijsselham. Steenwijk en Zwartsluis 

• Vacature, door vertrek van de heer J. van der Belt 
vertegenwoordiger van de gemeenten Brederwie-
de. IJsselham. Steenwijk en Zwartsluis 

• De heerj. Ram 
vertegenwoordiger van bet waterschap Wold en 
Wieden 

• De beer '1'. Ilaarman 
vertegenwoordiger van de landbouworganisaties 

• De heer G.C. Hilhorst 
vertegenwoordiger van de landbouworganisaties 

• De heer Y. I.off 
vertegenwoordiger van de particuliere natuurbe
schermingsorganisaties 

• De heer J.W.R. Hatiink 
vertegenwoordiger van de particuliere natuurbe
schermingsorganisaties 

• De heer E.B.P. van der Stoep 
vertegenwoordiger van de recreatiesector 
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Bijlage 2 

Overzicht van de toepassingsmogelijkheden van de 
landinrichtingsinstrumenten 

Herinrichting 
De toepassing van herinrichting is in de Landinrich
tingswet als volgt verwoord(artikel 14): 
"Voor herinrichting komen in aanmerking gebieden, 
die ruimtelijk naast een agrarische functie ook in be
langrijke mate een niet agrarische functie vervullen 
of moeien vervullen". 
Toepassing van herinrichting ligt voorde hand in ge
bieden mei een complexe inrichtingsproblematiek. 
Het zal meestal leiden toi veel grondverwerving en 
veel inrichtingsmaatregelen in het kader van functie
wijzigingen en de herstructurering van de land
bouwgebieden. Daarnaast /.uilen de aanleg van recre
atie en landschappelijke voorzieningen ruime aan
dacht krijgen. Voor het rijksaandeel in tie kosten 
(subsidie en voorfinanciering, exclusief de grondver
werving ten behoeve van de functiewijziging) wordt 
maximaal ƒ 4.400.— per ha aangehouden. SGP's zijn 
hiervan uitgezonderd. Hierover zijn op projectniveau 
bestuurlijke afspraken gemaakt over de maximale 
trekkingsrechten. Voor het SGP Noordwest-Overijssel 
is dit ƒ 44.4 min. 

Herinrichting niet bijzondere doelstelling (HBD) 
Deze vorm van herinrichting is vooral bedoeld voor 
gebieden waarde realisatie van één hoofddoel voorop 
staat. Bij een HBD zijn drie categorieën van maal re
gelen te onderscheiden. Ten eerste maatregelen ge
richt op hei primaire doel op de daarvoor bestemde 
plaats. Ten tweede maatregelen voor hel opheffen 
van nadelige gevolgen in de omgeving van de locatie 
waar het primaire doel wordt gerealiseerd en ten 
derde, in samenhang met deze maatregelen, een ver
betering van met name de verkaveling in het overige 
deel van de HBD. Deze in de nota "Landinrichting in 
de jaren negentig" nadrukkelijk geïntroduceerde 
vorm heeft tot nu toe weinig toepassing gevonden. De 
norm voor het rijksaandeel in de kosten voor de IIBD 
is gesteld op maximaal ƒ 4.400.—. 

Herinrichting niet administratief karakter (HAK) 
Herinrichting mei administratief karakter biedl mo
gelijkheden de verkaveling te verbeteren voor mei 
name niet agrarische functies in combinatie met een 
laag inrichtingsniveau. De norm voor het rijksaan
deel voor herinrichting mei administratief karakter 
is gesteld op maximaal ƒ 1.500.-. 



Ruilverkaveling 
De toepassing van de ruilverkaveling is in de Landin
richtingswei (artikel 151 als volui verwoord: "Voor 
ruilverkaveling komen in aanmerking gebieden, die 
ruimtelijk een overwegend agrarische functie, doch 
niei in belangrijke mate een niet-agrarische functie 
vervullen of moeien vervullen." De norm voor het 
rijksaandeel voor ruilverkaveling is gesteld op maxi
maal ƒ 4.400.-. 

Ruilverkaveling mei administratie! karakter (Rak) 
Hij ruilverkavelingen mei administratief karakter 
gaai het om verbetering van de verkaveling voor de 
landbouw in combinatie met een bes< heiden verbete
ring voor andere functies. Deze vorm van ruilverka
veling is bedoeld voor landbouwkundig goed inge 
richte gebieden waar duidelijk behoefte bestaat aan 
herverkaveling van gronden. Hier is geen sprake van 
functiewijziging en belangrijke inrichtingsmaatrege
len. De norm voor hel rijksaandeel voor Rak is gesteld 
op | 1.500.-. 

Aanpassingsrichting 
Aanpassingsinrichting vindt ingevolge artikel 16 van 
de Landinrichtingswei plaats in een gebied in samen
hang mei hel treffen van een op zichzelf staande in
frastructurele voorziening van nationaal ol regionaal 
belang. De infrastructurele voorziening hoon niet tot 
hei blok. Verkaveling vindi in een blok plaats en er 
kunnen maal regelen en voorzieningen worden 
getroffen mei betrekking tol de infrastructuur, de 
land-, tuin- en bosbouw, de natuur, het landschap en 
de openluchtrecreatie. De Eschmarke in Twente is 
hel bekendste voorbeeld van dit overigens weinig toe 
gepaste instrument. 

Kavelruil 
Kavelruil vindt plaats op basis van een ministeriele 
regeling op grond van artikel 17 van de Landinrich
tingswet. Met kavelruil wordt op lokaal niveau legen 
geringe kosten een verbetering van de verkaveling tol 
Stand gebracht, liet kan gaan om zowel percelen met 
agrarische gebruiksmogelijkheden, als percelen mei 
niet-agrarische gebruiksmogelijkheden. Kavelruil ge-
beun vrijwillig bij overeenkomst.Tenminste drie par
tijen moeien grond ruilen. De notariële en kadastrale 
kosten komen onder bepaalde condities voor subsidie 
in aanmerking. 
Combinatie van grondverwerving en kavelruil geefi 
soms goede verbeteringsmogelijheden. 

Waterschapswerken 
Aan waterschappen kan op basis van een ministerië
le regeling in gevolge artikel 12 van de Landinrich
tingswet (A2) een rijksbijdrage van 40 % worden ver
leend in de kosten van het verbeteren van de water
huishouding voor land- en tuinbouw, natuur, land
schap en openluchtrecreatie (artikel 12). De waterbe-
heersingswerken moeten in overeenstemming zijn 
met de doelstellingen van hel integraal waterbeheer. 
De uit te voeren werken kunnen zowel bel lekking 
hebben op de kwantiteit als de kwaliteit van het 
water. De/e regeling is veelal van toepassing in gebie
den waar geen integrale landinrichting plaatsvindt, 
Combinatie van Waterschapswerken en kavelruil is 
ook mogelijk. 
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Bijlage 3 

Kortingen en kosten in het kader van landinrich
ting 

"Iedere eigenaar heeft aanspraak op liet verkrijgen 
van een recht van dezelfde aard als hij had op de in 
het blok gelegen onroerende /.aken, op de voet van 
het in de artikelen 141.142 en 143 bepaalde." (artikel 
139 Landinrichtingswet). 
Dus iedere eigenaar in een landinrichtingsprojeci 
krijgl in principe terug een recht van dezelfde aard. 

Maar. en na maar komt altijd de waarheid, aan dal 
recht kan worden getornd. 
lir mau een korting worden toegepast. Waar het bij 
de korting om gaat staat in 
artikel 141 t/m 143. 

In herinrichting is een kortingspercentage van maxi
maal 3% voor wegen en waterlopen mogelijk. In ruil
verkavelingen is dit maximaal 5 94. Deze grond kan 
(Mik worden aangewend voor niet agrarisi he functies. 

liet percentage slaat niet bij voorbaat vast maar ont
staat dooi' te berekenen hoeveel ruilwaarde de grond 
heelt die niet meer beschikbaar is voor toedeling. I>e 
betreffende grond wordt immers gebruikt voor 
wegen en waterlopen. De overblijvende grond kan 
worden toegedeeld. Die overblijvende grond is een 
deel van de oorspronkelijke hoeveelheid. In ons voor
beeld (zie hieronder) 98/100 deel. De nieuwe eigena
ren van die wegen en waterlopen betalen voor die 
grond. 

De korting wordt toegepast op de ruilwaarde van 
de ingebrachte grond, is voor iedereen gelijk en 
wordt op iedere eigenaar toegepast. 
De ruilwaarde van de inbreng wordt bepaald door: 
• eersi van ieder perceel te bepalen in welke schat-

lingsklasse etil valt (guldens/ha op basis van voort
brengend verinogen): 

• deze schattingsklasse wordt vermenigvuldigd met 
de oppervlakte van hel perceel; 

• de uitkomst is de ruilwaarde van het perceel; 
• de ruilwaarde van alle percelen opgeteld is de in

breng in guldens. 
Op die inbreng in guldens wordt de korting toege
past. Hel gelal dal overblijft is het recht op toedeling. 

Voorbeeld: 
Iemand brengt in ƒ 100.—. De korting is 2%. Na kor
ting blijft over ƒ 98,—. Deze persoon heeft recht op / 
98,— toedeling. Afwijking van die ƒ 98.— is of overbe
deling (meer) of onderbedeling (minder), 

Verrekening van de korting 
De korting wordt op basis van artikel 145 verrekend 
in geld met de betreffende eigenaar. Tegenwoordig 
wordt veelal grond aangekocht om de korting ie com
penseren in grond. De landinrichtingscommissie 
kan daartoe te zijner tijd besluiten. 

Onder- of overbedeling 
Overigens mag bij de toedeling, op basis van artikel 
144. worden algeweken van het recht op toedeling 
(De in het voorbeeld genoemde ƒ 98,—). Dil mag als 
een behoorlijke herverkaveling niet tot stand kan 
komen. De afwijking mag ten hoogste 5% (van 
di' ƒ 98,-) zijn en mag worden toegepast tegen de wil 
van de eigenaar. De afwijking kan naar boven en naar 
beneden zijn, In de praktijk worden afwijkingen naar 
beneden nauwelijks toegepast. 

I.and inrichtingskosten 
Zoals hiervoor is aangegeven, wordt een ieder in een 
landinrichtingsproject gekort op zijn ruilwaarde. 
Ook is aangegeven dat die korting wordt vergoed in 
geld. 
Er zullen, aan het eind van een landinrichtingspro
ject, belanghebbenden zijn waar niets is veranderd. 
De/e belanghebbenden zijn wel gekort, hebben hun 
grond behouden, hebben dus 'overbedeling' gehad, 
moesten daarvoor belalen maar kregen daarvoor 
evenveel vergoeding. In zo'n geval waar niets is ver
anderd. is er geen nut. Men zal dan ook niet worden 
aangeslagen voor landinrichtingsrente. Degenen die 
wel nul hebben, zullen gezamenlijk de hiervoor ge
noemdevergoeding moeien opbrengen via de landin
richtingsrente. 
Dit is een handelwijze, die al enige jaren wordt toe
gepast. Hel koml er op neer dal voor landinrichting 
alleen wordt betaald als er nut is. De hoogte van de 
aanslag landinrichtingsrente hangt af van de hoe
veelheid nut die men van landinrichting heeft. 

Kadaster Overijssel 

B I ] I A G f N 



Bijlage 4 

Organisaties, die door de Landinrichtingscommis
sie in de communicatie over de voorbereiding van 
het landinrichtingspian /.uilen worden betrokken 

Gemeentebesturen en waterschap 
• IJsselham 
• Brederwiede 
• Zwartsluis 
• Steenwijk 
• Waterschap Wbld en Wieden 

Recreatie en toerisme 
• Regio IJssel en Vechl 
• KOPTOP 
• RECRON 
• IIISWA 
• Overijssels Bureau voor Toerisme 
• De Bes, Van Nuland en Partners 
• ANWB 
• VW's: IJsselliam 

Brederwiede 
Steenwijk 
Zwartsluis 

• IJsclubs: Nooitgedachl Beltschutslooi 
Blokzijl 
Ons belang Dwarsgrachl 
Giethoorn 
Voorwaarts Kaienberg 
Kuinre 
IJsvermaak Oldemarkl 
Opnieuw verenigd Ossenzijl 
Samen een Scheerwolde 
Ons genoegen, St.Jansklooster 
Nooitgedachl Vollenhove 
Vooruitgang Vollenhove 
Belterwiede Wanneperveen 

landbouw 
• GLTO Overijssel 
• Afdelingen GLTO: Brederwiede 

Steenwijk 
IJsselham 
Zwartsluis 

• Agrarisch Jongerencontact 
• Vertegenwoordigers Kleine Agrarisch Eigenaren 
• Vereniging WeteringsGerief 
• Ned. liond van 

Plattelandsvrouwen: Afdeling Polder II 
Afdeling Blankenham 
Afdeling Kuinre 
Afdeling Old markt 

Afdeling Ossenzijl 
Afdeling Scheerwolde 
Nedcrlanse Christelijke vrouwenbond 
afdeling Vollenhove 
Chr. Plattelandsvrouwenbond Oldemarkt: 
Afdeling Oldemarkt 
Afdeling Ossen/ijl 
Chr. Vrouwenvereniging Wetering en omstreken 
Katholiek Vrouwengilde afdeling Steenwijkerwold 
Katholieke Plattelandsvrouwen organisatie: 
Afdeling Kuinre 
Afdeling Oldemarkt 
Jong Agrarisch VrouwenContact 
Veeteeltstudieclubs: Giethoorn e.o. 

Polder II 
Oldemarkt 
Voor boerinnen in 
Noordwest-Overijssel 
Blokzijl-Blankenham 

Agrarisch Diensten Centrum 
Sanno (Stichting Agrarisch Natuurbeheer Noord
west-Overijssel) 
Vereniging landbouwvoorlichting 

laat sei ijke organisaties 
Plaatselijk Belang Kalenberg-1 loogeweg 
Plaatselijk Belang Kuinre 
Plaatselijk Belang Oldemarkl 
Plaatselijk Belang Ossenzijl 
Plaatselijk Belang Scheerwolde 
Plaatselijk Nut Wetering 
Vereniging voor Paasloer Belang 
Dorpsbelangen Dwarsgrachl 
Plaatselijk Belang Blokzijl 
Stichting /dorpsbelangen Bell-schutsloot 
Vereniging Dorpsbelang Giethoorn Noord e.o. 
Vereniging plaatselijk belang St.Jansklooster 
Buurtvereniging Pokier II 
Kerspel Blankenham 
Kerspel Oldemarkt-Ossenzijl 
Kerspel IJsselham 
Arm voogdij Scheerwolde 
Hervormde Kerkvoogdij Ossen/ijl 
Hervormde diaconie Oldemarkt - Paasloo 
Dorpsbelang Blankenham 
't Gieters Belang 
Historische Vereniging IJsselham 

Ondernemers- en middenstandsverenigingen 
Ondernemersverenigingen Kuinro-Blankcnhaiu e.o. 
Middenstandsvereniging Kuinre/Blankenham 
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Bijlage 5 

• Ondernemersverenigingen Samen sterk (Olde-
markt) 

• Middenstandsvereniging Blokzijl 
• Ondernemersilub Giethoorn 
• Vereniging van ondernemers te Sint Jansklooster 

en Vollenhove 

Natuur 
• Staatsbosbeheer 
• Vereniging lol behoud van Natuurmonumenten 
• Vereniging voor Natuur en vogelbescherming 'De 

Noordwest hoek' 
• Overlegorgaan Nationaal Park De Weerribben 

Riettelers 
• Algemene vereniging voor de rietcultuur in Neder

land: Afdeling Oldemarkl 
Afdeling Wanneperveen-Belt Schutslool 

• Vereniging voor rietland helieer De Weerribben 
• Riettelersvereniging Bredcrwicde 
• Onafhankelijk belang Riet teelt 

CENTRALE LANDINRICHTINGSCOMMISSIE 

Richtlijnen voor bedrijfsverplaatsing 1996 
De Centrale Landinrichtingscommissie, 
overwegende dat ter zake van verplaatsing van agra
rische bedrijven in het kader van het Plan van Toede
ling bij herinrichting dan wel ruilverkaveling of aan
passingsinrichting krachtens de wel en in het kader 
van andere ruilverkavelingsovereenkomsten dan die. 
waarop de Regeling kavelruil van toepassing is. een 
bijdrage wordt toegekend; 

overwegende, dat hel noodzakelijk is nieuwe richtlij
nen voor de toekenning van deze bijdrage vasl te Mei
len; 

BESLUIT: 

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen 

Artikel 1 

Binnenvissers 
• De bond van Binnenvissers 

Deze richtlijnen verslaan onder: 

l. a.verplaatsing 

b. bedrijfsgebouw 

c. agrarisch bedrijf 

: het bouwen dan wel ver
werven van een bedrijfsge
bouw ter vervanging van 
één of meer beslaande be
drijfsgebouwen: 

: het geliouw of het com
plex van gebouwen, beho
rende bij een agrarisch be
drijf en dienende voor de 
uitoefening van het agra
risch bedrijf; onder be
drijfsgebouw is niel Iv.'.re
pen hei gedeelte van zoda
nig gebouw of complex 
van gebouwen dal is be
stemd voor bewoning; 

: een bedrijf van tenminste 
120 s.b.e. waarop: 

- hetzij akkerbouw, rund
veehouderij of intensieve 
veehouderij, dan wel een 
combinatie daarvan, 
wordt uitgeoefend; 

- heizij fruitteelt wordt 
uitgeoefend; 
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- IHM /ij luinbouw wordl 
uitgeoefend, daaronder 
begrepen hel kweken van 
bomen, bloemen en 
bloembollen en elke an
dere lak van bodemcul-
tuur mei uitzondering 
van bosbouw: 

d.verkaveling : de ligging van de tot een 
agrarisch bedrijl behoren
de percelen grond len op
zichte van elkaar en len 
opzichte van de tol bel be
drijl behorende gebou
wen; 

e. landbouw : akkerbouw, weidebouw. 
veehouderij. pluimvee
houderij, fruitteelt, tuin
bouw. daaronder begre
pen hel kweken van 
bomen. bloemen en 
bloembollen en elke ande
re lak van bodemcultuur. 
mei uitzondering van de 
bosbouw; 

l mestkalveren : runderen, niet ouder dan 
vijl maanden en mei een 
gewicht van niel meer dan 
200 kg, die mei geen ande
re dan vloeibare middelen 
worden gevoerd; 

g, intensieve veehouderij: hei in daartoe bestemde 
bedrijfsgebouwen hou
den van: 

- mestkalveren; 
mestvarkens; 

- fokvarkens; 
- slachtkuikens; 
- leghennen; 
- kalkoenen: 

h.s.b.e. : standaardbcdiïjtsccnhe-
den, Ie welen de door het 
landbouw Economisch In
stituut berekende verhou
dingsgetallen. die een be
oordeling mogelijk maken 

i. bedrijIsoppervlakte 

j . wet 

k. centrale commissie 

l. secretaris 

m.landinrichtings-

n. contadcommissii' 

o. directeur 

p, bel bureau 

q. niet-grondgebonden 

van de produklie-omvang 
van het gehele bedrijl en 
van de afzonderlijke pro
ductrichtingen; 

: de tot een agrarisch be
drij f behorende oppervlak
te cultuurgrond naar ka-
dastrale maat gerekend: 

:de Landinrichtingswei 
1985: 

: de in artikel 7, eerste lid 
van de wel genoemde Cen
trale Landinrichtingscom
missie; 

: de secretaris van de cen
trale commissie: 

: de in artikel 27. eerste lid. 
c.q. artikel 99. eerste lid 
van de commissie 
wel bedoelde commissie; 

: de personen aan wie par
tijen bij een ruilverkave-
lingsovereenkomsi be
doeld in hoofdstuk V van 
de wet. de uitvoering van 
zodanige overeenkomst 
hebben opgedragen; 

: de directeur van de Dienst 
Landelijk Gebied van hel 
Ministerie van Landbouw, 
Natuurbeheer en Visserij: 

: hel Bureau Helieer Land
bouwgronden; 

een agrarisch bedrijf dal 
geen cultuurgrond in ge
bruik beeil bedrijf 
en voor dr bedrijtsuitoefe 
ning ook geen cultuur
grond nodig heeft; 

] I L A G E N 21 



2. Behoudens voor de toepassing van de artikelen 10 

en 20. eerste lid onder f en hel zevende lid. ver

staan deze richtlijnen onder aanvrage: de in arti

kel 17 bedoelde aanvrage. 

:i. Voor di' bepaling van de bedrijfsoppervlakte wor

den percelen grond, die een andere bestemming 

dan voor de landbouw hebben gekregen krach

tens een uitbreidingsplan of een bestemmings

plan. dat ter visie gelegd, vastgesteld ol' goedge

keurd is. niet in aanmerking genomen. 

4. De bedrijfsoppervlakte wordt gevormd door de 

percelen grond met betrekking waartoe op basis 

van bij de aanvrage overgelegde gegevens ten ge

noegen van de secretaris is gebleken, dat zij: 

a. indien er één aanvrager is. diens eigendom 

zijn. door deze vooreen termijn van tenminste 

6jaren zijn gepacht of'bij deze in erfpacht zijn. 

dan wel, indien de aanvrager de verpachter is, 

door deze voor een termijn van tenminste 12 

jaren zijn verpacht; 

b. indien er meerdere aanvragers zijn. eigendom 

van een ol meer van hen zijn, dooreen ol "meer 

van hen voor een termijn van tenminste (> 

jaren zijn gepacht of bij één of meer van hen in 

erfpacht zijn, dan wel, indien de aanvragers de 

verpachters zijn. door dezen voor een termijn 

van tenminste 12jaren zijn verpacht. 

Artikel 2 

De/e richtlijnen zijn van toepassing op verplaatsing 

diegeschiedl in het kader van: 

a. een herinrichting, ruilverkaveling, dan wel aan

passingsinrichting bedoeld in artikel 13 van de 

wet. mits het plan van toedeling nog niet over

eenkomstig artikel 199. eerste lid. van de wet ter 

inzage is gelegd, dan wel 

b. een andere ruilverkavelingsoveieenkoinst dan die 

waarop de Regeling kavelruil 

(Stct. 1985, 218) van toepassing is. 

Hoofdstuk 2. Verplaatsing in hel kader van herin

richting. ruilverkaveling, dan wel 

aanpassingsinrichting 

Artikel 3 
1 . De bijdrage kan slechts worden toegekend indien 

verplaatsing past in de voorzieningen zoals deze 

zijn omschreven in het landinrichtingsplan als be

doeld in artikel 81, eerste lid van de wet, dan wel in 

het aanpassingsplan als bedoeld in artikel 108. eerste 

lid van de wet. 

2. Ingeval van verplaatsing waarbij hel nieuwe be

drijfsgebouw is gelegen in of nabij een beheersge

bied als bedoeld in artikel l. onder n van de Rege

lingbeheersovereenkomsten 1988 (Stct. 1988. 1491 

kan, indien de bijzondere problematiek van dat 

beheersgebied dit rechtvaardigt, in het landin

richtingsplan dan wel aanpassingsplan worden 

bepaald dat de bijdrage slechts kan worden toege

kend indien tussen het bureau en de aanvrager 

een beheersovereenkomsl wordt gesloten. 

3. Ingeval van toepassing van hel iweede lid word) in 

artikel 18 bedoelde overeenkomst niet eerder ge

sloten dan nadat de beheersovereenkomst is ge

sloten. 

Artikel 4 

De bijdrage kan worden toegekend indien naar het 

oordeel van de landinrichtingscommissie en de se-

cretaris de verplaatsing in belangrijke male bijdraag! 

aan de verbetering van de verkaveling van andere 

landbouwbedrijven of in samenhang met een verbe

tering van de verkaveling andere dan agrarische be

langen kunnen worden gediend (bijvoorbeeld milieu

hygiëne in dorpen, vorming reservaten, verhoging 

verkeersveiligheid). 

Buiten de gebieden met een aanwezige ol aanwezig 

geweest zijnde opslrekkende verkaveling wordt geen 

bijdrage toegekend, indien mei bei rekking lot de ver

plaatsing reële belangen ten aanzien van natuur 

en/of landschap in het geding zijn, voor /over voor 

deze gebieden vóór I jun i 1988 nog geen vooront

werp van een landinrichtingsplan is gepubliceerd. 

Artikel 5 
1. De bijdrage kan slechts worden toegekend bij ver

plaatsing: 

a. waarbij het nieuwe dan wel te verwerven be

drijfsgebouw over de openbare weg gemeten 

ten minste 1.000 m gelegen zal zijn van hel be

slaande bedrijfsgebouw en 

b. waarbij na verplaatsing ten minste 80% van de 

in gebruik zijnde grond aansluitend zal zijn ge

legen aan hel nieuwe bedrijfsgebouw. 
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i. De bijdrage kan in bijzondere gevallen worden 
toegekend indien de in hel eerste lid. onder a, be
doelde afstand kleiner is dan 1.000 m. mits niet-
agrarische belangen naar het oordeel van de se
cretaris in belangrijke mate door verplaatsing 
worden gediend. 

Artikel 6 
De bijdrage kan slechts worden toegekend indien met 
ile bouw van het nieuwe bedrijfsgebouw nog niet is 
begonnen op het tijdstip waarop de in artikel 18 be
doelde overeenkomst wordt gesloten. 

Artikel 7 
De bijdrage kan slechts worden toegekend indien de 
aanvrager op hel tijdstip van de toekenning met be
trekking toi hei ie vervangen bedrijfsgebouw een 
recht van eigendom heeft, dan wel gebruiksgerech-
ligd is ingevolge een pachtovereenkomst mei een 
looptijd van ten minste 12 jaar. 

Artikel 8 
De bijdrage kan slechts worden toegekend indien het 
agrarisch bedrijf voldoet aan de in artikel l gegeven 
omschrijving van agrarisch bedrijf. 

Artikel 9 
1. De bijdrage kan slechts worden toegekend: 

a. indien één of meer nieuw te bouwen dan wel ie 
verwerven gebouwen voor de uitoefening van 
melkveehouderij naar hel oordeel van de set re
tails een voldoende capaciteit heeft en ten min
ste bestaan uil: 
- een Stal mei ruimten om Ie voeren en te mel

ken. mei inbegrip van de daarbij behorende 
vaste inrichting en ruimten voor jongvee, 
zieke dieren en afkalven; 

• een werktuigenberging en 
- een opslagruimte voor ruwvoer en mest; 

b. indien in een ol meer nieuw ie bouwen dan 
wel ie \erweiven gebouwen voor de uiioele
ning van intensieve veehouderij naar het oor
deel van ile secretaris tenminste een even groot 
aantal dieren kan worden ondergebracht als in 
de ie vervangen bedrijfsgebouwen. 

Artikel w 
I Geen bijdrage wordi toegekend indien ter zake 

van hei ie bouwen bedrijfsgebouw een aanvrage 
vooreen bijdrage uit hoofde van een bijdragerege
ling van de ministervan Landbouw, Natuurbeheer 

en Visserij of de Stichting Ontwikkelings- en Sane
ringsfonds voor de Landbouw is ingediend ol 
goedgekeurd, dan wel op grond van zodanige aan
vrage een bijdrage is toegekend, tenzij is afgezien 
van het verkrijgen van een bijdrage op grond van 
zodanige aanvrage en voor zover reeds een bijdra
ge is toegekend, uil dien hoofde nog geen gelden 
zi|ii ontvangen. 

2. liet in hel eerste lid bepaalde is niet van toepas
sing indien een aanvrage op grond van hel Besluit 
si ruci uurverbetering landbouwbedrijven (Stel. 
1985, 188) zoals dit is of zal worden gewijzigd, is 
ingediend, mils uil hel daarbij overgelegde finan
cieringsplan blijkt, dat voor hel nieuw ie bouwen 
bedrijfsgebouw tot het beloop van een uit hoofde 
van deze richtlijnen toe te kennen bijdrage geen 
lening is opgenomen. 

Artikel i l 
1. Voor de bijdrage komen slechts in aanmerking: 

a. natuurlijke personen, die als bedrijfshoold 
voor eigen rekening een agrarisch bedrijf uit
oefenen en hun hoofdberoep in de landbouw 
hebben; 

b. natuurlijke personen, die voor gezamenlijke re
kening een agrarisch bedrijf' uitoefenen en 
waarvan ten minste een zijn hoofdberoep in de 
landbouw heeft; 

c. rechtspersonen, die blijkens de statuten de ex
ploitatie van landbouwbedrijven ten doel heb
ben en waarvan het agrarisch bedrijf'wordt ge
leid door een bedrijfsleider, die zijn hoofdbe
roep in de landbouw heeft. 

2. In afwijking van het in hel eerste lid bepaalde kan 
de bijdrage aan de verpachter, onderscheidenlijk 
de verpachters, worden toegekend indien door 
deze, onderscheidenlijk dezen, voor een termijn 
van ten minste 12 jaren een pachtovereenkomst is 
aangegaan met één pachter die, dan wel mei 
meerdere pachters van wie ten minste een: 
a. voor zover een natuurlijk persoon zijnde, zijn 

hoofdberoep in de landbouw heeft en als be
drij Ishoolcl voor eigen rekening, onderschei
denlijk met één ol meer andere natuurlijke per
sonen voor gezamenlijke rekening, een agra
risch bedrijf uitoefent: 

b. voor zover een rechtspersoon zijnde, voldoet 
aan het in hel eerste lid. onder c bepaalde. 

3. Voor de toepassing van de vorige leden wordl een 
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natuurlijk persoon geacht zijn hoofdberoep in de 
landbouw te hebben, indien ten genoegen van de 
secretaris is aangetoond dat van die persoon: 
a. het inkomen gemiddeld over hel tijdvak van de 

laatste drie kalenderjaren, voorafgaande aan 
hel jaar waarin de aanvrage is ingediend, voor 
ten minste de helft alkomstig is geweest uit liet 
agrarisch bedrijf, waarop de aanvrage betrek
king heelt en 

b. de arbeidsduur voor werkzaamheden binnen 
hel agrarisch bedrijf, waarop de aanvrage be
trekking heeft, ten minste '/-i gedeelte van zijn 
totale arbeidsduur bedraagt. 

4. in afwijking in zoverre van het in het eerste, twee
de en derde lid bepaalde kan de bijdrage ook wor
den toegekend, indien een natuurlijk persoon in 
liet agrarisch bedrijf, waarop de aanvrage betrek
king heeft, zonder onderbreking de plaats van een 
bloed-of aanverwant in de rechte opgaande lijn of 
van een pleegouder heelt ingenomen op een zo
danig tijdstip dat met betrekking tot het inkomen 
geen drie kalenderjaren in aanmerking kunnen 
worden genomen, mits het inkomen voor ten min
ste de helft uit dat bedrijf alkomstig is geweest 

a. voor degenen, die de plaats hebben ingeno
men. in elk sedert het tijdstip van het in de 
plaats treden verstreken kalenderjaar en 

b. voor degene wiens plaats is ingenomen, in zo
vele onmiddellijk aan het jaar, waarin het in de 
plaats treden is geschied, voorafgaande kalen
derjaren als bij de onder a bedoelde jaren moe
ten worden opgeteld om tot een totaal van 3 ka
lenderjaren te komen. 

5. In afwijking in zoverre van het in het eerste lid, 
onder a. bepaalde kan de bijdrage ook worden toe
gekend aan de weduwe, die zonder onderbreking 
het agrarisch bedrijf van de overleden echtgenoot 
voortzet mits: 
a. de arbeidsduur voor werkzaamheden binnen 

het in de aanhef bedoelde bedrijf voor een 
bloed- en/of aanverwant in de rechte, neerda
lende lijn of voor een pleegkind, dan wel een 
bedrijfsleider ten minste >;i gedeelte van zijn 
totale arbeidsduur bedraagt en 

b. voor zover zij de plaats van de overleden echt
genoot heeft ingenomen, op een zodanig lijd-
stip, dat met betrekking tot haar inkomen geen 
drie kalenderjaren in aanmerking kunnen 

worden genomen, het inkomen voor ten min
ste de helft uit het in de aanbel bedoelde be
drijf alkomstig is geweest: 
Ie voor haar. in elk sedert het tijdstip van het 

in di' plaats treden verstreken kalenderjaar 

2e voor de echtgenoot, in zovele onmiddellijk 
aan het jaar van diens overlijden vooraf 
gaande kalenderjaren als bij de onder 1 be
doelde jaren moeten worden opgeteld om 
tot een totaal van 3 kalenderjaren te 
komen. 

Artikel 12 
De bijdrage wordt vastgesteld op de voet van hel be
paalde in de artikel 13 en 14. 

Artikel 13 
1. De bijdrage bestaat uil: 

a. ƒ 6.000,— per ha, waarvoor afstand gedaan is 
van het recht op toedeling ter plaatse, dan wel 
waarvan aanvrager de eigendom of het gebruik 
heelt overgedragen aan het Bureau: 

b. een toeslag gelijk aan de overdrachtsbelasting 
voortvloeiende uit overdracht van gronden in
dien en voor zover de aanvrager in verband 
met de verplaatsing overdrachtsbelasting is 
verschuldigd; 

c. een toeslag van 10'',.. tol een maximum van 
ƒ 100.000,—. van de door het Bureau vasl te stel
len agrarische waarde van de bedrijfsgebouwen 
van hei te verplaatsen agrarische bedrijf. 

2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid. sub 
a, bestaat de bijdrage uil een vasl bedrag van 
ƒ 150.000.—. indien de oppervlakte van de grond. 
waarvoor afstand is gedaan van het recht op toe
deling ter plaatse dan wel waarvan de aanvrager 
de eigendom of het gebruik heelt overgedragen 
aan het Bureau, groter of gelijk is aan 15 ha en 
kleiner of gelijk is aan 25 ha. 

Artikel 14 
Indien ten behoeve van de nieuwbouw moei worden 
geheid, dienl ten genoegen van de directeur de nood
zaak uil een daartoe door aanvrager ingesteld onder
zoek te blijken. Wanneer tot heien wordt overgegaan. 
wordt een bijdrage van 40% verstrekt in de door de di
recteur goedgekeurde begroting van de heikosten 
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Artikel 15 
1. De bijdrage wordl vermeerderd met 80% van de 

kosten van aanleg, daaronder mede begrepen één

maal inboeten en l jaar onderhoud van de ver

plichte erlbcplanting. overeenkomstig een door 

de landinrichtingscommissie en de secretaris 

goedgekeurd plan. 

Artikel 16 
Ia. Het nieuwe bedrijfsgebouw wordt op verzoek v.\u 

de aanvrager ten laste van de gezamenlijke eige

naren aangesloten Op het openbare waterleiding

net en het elektriciteitsnet, ingeval de verplaat

sing binnen een landinrichtingsproject plaats

vindt, 

lb. Op diens verzoek kan de aanvrager een bijdrage 

krijgen van 65% in de kosten van de aansluiting 

op het openbare waterleidingnel en het elektrici

teitsnet. ingeval de verplaatsing naar een gebied 

buiten een landinrichtingsproject plaatsvindt. 

2. Ingeval van verplaatsing binnen een landinrich
tingsproject wordt in de kosten van aansluiting 
op de in hel eerste lid onder a. bedoelde nellen. 
alsmede in de kosten van de uitbreiding en ver
zwaring daarvan, indien deze uitbreiding of ver
zwaring door de aansluiting noodzakelijk is ge
worden en de secretaris, ingeval van verplaatsing 
binnen een landinrichtingsproject na overleg met 
de landinrichtingscommissie, van oordeel is dat 
deze kosten in een verantwoorde verhouding 
staan tot het effect van de verplaatsing, een rijks
bijdrage verleend van 65% aan de belrokken land
inrichtingscommissie 

.5. Voor de bepaling van de in de leden een en twee 

bedoelde kosten wordt de aanleg van leidingen in 

het bedrijfsgebouw. alsmede van de laagsp.m-

ningsleidingen en de waterleiding vanaf de me

terkas) n a a r d e hoofdleidingen lot een maximum 

\j\\ 50 meier niet in aanmerking genomen. 

Artikel 17 

1. De bijdrage wordt op aanvrage toegekend. 

2. IK' aanvrage moet worden ingediend bij de land
inrichtingscommissie. 

i. De aanvrage wordt slechts in behandeling geno

men: 

a. indien de/e vergezeld gaal van: 
- bewijsstukken waaruit blijkt dal de financie

ring van de verplaatsing verzekerd is: 

- een verzoek van de aanvrager lot overname 

van ile oude gebouwen door het Bureau, als 

bedoeld in artikel 20. vijfde lid. dan wel een 

verklaring dal hij van de /e mogelijkheid 

geen gebruik wenst te maken; 

- een schels van de bestaande en de nieuwe 

verkavelingssituatie. 

4. Onverminderd het bepaalde in hel derde lid 

wordt in geval van nieuwbouw een aanvrage 

slechts m behandeling genomen indien de/e ver

gezeld gaat van: 

- bouwtekeningen van hel te bouwen bedrijfsge

bouw. voor zover dit dient voor de uitoefening 

van melkveehouderij of intensieve veehouderij; 

- bewijsstukken waaruit blijkt dat van gemeente 

wege vergunning is verleend voor de bouw van 

het bed rij Isgebouw. 

Artikel 18 
1. De landinrichtingscommissie beslist over de aan

vrage. Deze beslissing behoeft de goedkeuring 

van de secretaris. 

2. De secretaris verleent de in hel eerste lid bedoelde 

goedkeuring niet clan na advies van de inspecteur 

Landinrichting in de provincie, waarin hei bedrijf 

van de aanvrager is gelegen. 

:!. Indien de aanvrage is goedgekeurd wordt een 

overeenkomst gesloten tussen de aanvrager en de 

landinrichtingscommissie, waarbij de reihten en 

verplichtingen van partijen worden vastgelegd 

Deze overeen kom.si behoeft de goedkeuring van 

de secretaris. 

Artikel 19 

\ ada i lie in artikel 18 bedoelde overeenkomst is ge

stoten kunnen onder daarbij gestelde voorwaarden 

en tegen overlegging van bewijsstukken lol in totaal 

.so van de bijdrage voorschotten worden verstrekt. 

Artikel 20 

1. Bij de in artikel 18 bedoelde overeenkomst dient 

de aanvrager zich onder meer ie verbinden: 

a. ten genoegen van de secretaris een brandverze

kering aangaande het nieuwe o f t e verwerven 

bed lij Isgebouw al te sluiten voordat de opleve

ring daarvan plaatsvindt; 
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b. ingeval van verplaatsing binnen hel landin 
rich-tingsproject de bedrijfsoppervlakte zoda
nig verwezenlijken dal op hei tijdstip van over
schrijving van de akte van toedeling in de open
bare registers: 
ie. ile omvang van die oppervlakte tenminste 

overeenkomt mei de gegevens op basis 
waarvan op de aanvrage is beslist; 

2c. ten minste 80% van de in gebruik zijnde 
grond aansluitend is gelegen aan het nieu
we bedrijfsgebouw: 

Ingeval van verplaatsing naar een gebied bui
len hel landinrichtingsproject bij het lekenen 
van de overeenkomst aan te ionen, heizij door 
aankoop, heizij door pacht, ie kunnen be
schikken over de oppervlakte grond op basis 
waarvan op de aanvraag is beslist 

c. Ingeval van nieuwbouw hel nieuwe bedrijfsge
bouw ie bouwen ol ie doen bouwen overeen
komstig ile gegevens op basis waarvan op de 
aanvrage is beslist; 

d. Ingeval van nieuwbouw een erlbeplaniing aan 
ie leggen ofte doen aanleggen overeenkomstig 
het in artikel 15 bedoelde plan; 

e. Indien hel agrarisch bedrijf hinderweiplichtig 
is voor de uitoefening van hei bedrijf in het 
nieuwe bedrijfsgebouw een vergunning op 
grond van de Hinderwet over Ie leggen aan de 
sei rel.nis; 

f. ter zake van hel nieuwe bedrijfsgebouw geen 
aanvrage in Ie dienen voor een bijdrage uit 
hoofde van een bijdrageregeling van de minis
ier van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij of 
de Stichting Oniwikkelings- en Saneringsfonds 
voor de landbouw; 

g. er ten genoegen van de secretaris voor zorg te 
dragen, dal hel beslaande bedrijfsgebouw. 
waarop zijn aanvrage belrekking heeft blijvend 
aan gebruik voor de landbouw wordl onttrok
ken, alsmede aldaar eventueel nieuw te realise
ren gebouwen. 

2. Bij de overeenkomst worden levens verbintenissen 
aangegaan mei betrekking lol de inbreng van 
gronden en de nieuwe verkavelingssilualie van de 
aanvrager en de eventuele, daarmee samenhan
gende, verrekening. 

3. In afwijking van het in hel eersie lid, onder g, be
paalde is hel de aanvrager toegestaan zich te ver
binden ervoor zorg te dragen dat een tot een 
ander behorend bedrijfsgebouw blijvend aan ge
bruik voor de landbouw wordt onttrokken, mits 
het onttrekken van zodanig bedrijfsgebouw naar 
hel oordeel van de landinrichtingscommissie en 
de secretaris in belangrijke mate bijdraagt aan het 
in artikel 4 vermelde doel. 

4. Indien de gebouwen goed kunnen worden ge 
bruikl dooreen naastliggend agrarisch bedrijf of 
door een beslaand niei-grondgebonden bedrijf, 
kan. eveneens in afwijking van het in het eerste 
lid. onder g, bepaalde, de secretaris onder door 
hem nailer ie stellen voorwaarden, ontheffing ver
lenen van de verplichting tol onttrekking van de 
onderhavige oude gebouwen aan hel gebruik voor 
de landbouw, mils hierlegen geen bezwaar be
slaat vanuit het oogpunt van ruimtelijke orde
ning en milieuhygiëne dan wel natuur en land
schap: 
de secretaris stelt de voorwaarden vast en verleent 
de ontheffing. 

5. Op verzoek van de aanvrager kan het oude ge
bouw, waarop de aanvraag bel rekking heelt, wor
den overgenomen door hel bureau tegen door bel 
bureau ie laxeren agrarische waarde. 

6. Het door het bureau op grond van bet vorige lid 
geleden verlies dan wel behaalde winst komt ten 
laste dan wel ten gunste van de ruilverkaveling, 
herinrichting dan wel aanpassingsinrichting. 

7. In afwijking van het in het eersie lul. onder f. be
paalde is het de aanvrager toegestaan een aanvra
ge in Ie dienen op grond van hel Besluit Struc
tuurverbetering landbouwbedrijven, zoals dil is ol 
zal woiden gewijzigd, mus uil hel daarbij overge
legde financieringsplan blijkt dat voor hel nieuw 
te bouwen bedrijfsgebouw tol het beloop van een 
uil hoofde van deze richtlijnen toe te kennen bij
drage geen lening is opgenomen. 

Artikel 21 
1 Bij overlijden van de aanvrager wordl. voor zover 

degene die zijn plaats in hel bedrijf heeft ingeno
men diens bloed- ol aanverwant in de rechte neer
dalende lijn of pleegkind is en mits de arbeids
duur voor werkzaamheden binnen het bedrijf 
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voor die persoon ten minste 3/4 gedeelte van haar 
of zijn totale arbeidsduur uitmaakt, in liet geval 
dal het overlijden plaatsvindt: 
a. voordat omtrent goedkeuring van de aanvrage 

is beslist, de aanvrage verder behandeld op ver
zoek en ten name van degene die de plaats YAW 
de aanvrager in het bedrijf heeft ingenomen; 

b. nadat op de aanvrage is beslist doch voordal de 
uitbetaling is geschied, de bijdrage op diens 
ver/oek uitbetaald aan degene die de plaats 
van de aanvrager in hel bedrijf heelt ingeno
men. mils deze zich verbindt lol nakoming van 
de in artikel 18 bedoelde overeenkomst. 

2. Indien degene die de plaats van de aanvrager in 
hel bedrijf heelt ingenomen diens weduwe is. 
vind) hel in hel eerste lid. onder a en b, gestelde 
overeenkomstig toepassing, mits de arbeidsduur 
voor werkzaamheden binnen hel bedrijf" voor 
haar. een bloed- of aanverwant in de rechte neer
dalende lijn of voor een pleegkind clan wel een be
drijfsleider ten minste 3/4 gedeelte van haar. on
derscheidenlijk diens, totale arbeidsduur uit
maakt. 

Artikel 22 
De uitbetaling van de bijdrage zal slechts plaatsvin
den nadat de aanvrager, of na diens overlijden de in 
artikel 21. eerste lid onder b. bedoelde persoon, heeft 
aangetoond dal is voldaan aan de verplichtingen, be
doeld in: 

a. artikel 20. eerste lid onder a lol en met e; 
b. artikel 20. eerste lid onder f. onderscheidenlijk 

artikel 20. zevende lid; 
c. artikel 20. eerste lid onder g. onderscheidenlijk 

artikel 20. derde en vierde lid. 

Artikel 23 
De uitbetaling van de bijdrage zal onverschuldigd 
zijn gedaan en deze moet door de aanvrager of diens 
rechtsopvolger onder algemene titel, vermeerderd 
mei 10 % voor elk jaar sedert de uitbetaling is vers
treken. op eerste vordering van de directeur onmid
dellijk worden terugbetaald aan de Dienst Landelijk 
(.ebieel van het Ministerie van landbouw. Natuurbe
heer en Visserij, indien het bedrijfsgebouw dat over
eenkomstig artikel 2d. eerste of derde lid, blijvend 
aan gebruik voor de landbouw moest worden ont
trokken. binnen 10 jaren nadat de uitbetaling heeft 
plaatsgevonden voor de landbouw wordt gebruikt. 

Hoofdstuk 3, Verplaatsing in het kader van een 
andere ruilverkavelingsovereen 
komst dan die waarop de Regeling 
kavelruil van toepassing is 

Ar\\kc\24 
1. De bijdrage kan slechts worden toegekend in
dien verplaatsing past in de ruilverkavelingsovereen
komst waarvan de bedingen, bedoeld in artikel 122 
van de wet, door de minisier van Landbouw. Natuur
beheer en Visserij zijn goedgekeurd. 

2. Ingeval van verplaatsing waarbij het nieuwe 
bedrijlsgebouw is gelegen in of nabij een beheersge
bied als bedoeld in artikel 1. onder 11 van de Kegeling 
beheersovereenkomsten 1988, kan, ingevolge artikel 
122. eerste lid van de wet worden bepaald dal de bij
drage slechts kan worden toegekend indien tussen 
hel bureau en de aanvrager een beheersovereenkomst 
wordt afgesloten. 

3. Ingeval van toepassing van hel iweecle lid wordt 
de in artikel 18 bedoelde overeenkomst niet eer
der gesloten clan nadat de beheersovereenkomst is 
gesloten. 

Artikel 25 
Vrtikel l en de artikelen 4 tot en mei 23 zijn van over

eenkomstige toepassing op een in artikel 24 bedoelde 
verplaatsing met dien verstande, dat: 
a. in de artikelen 4. 16. tweede lid, en 20. derde lid, 

in plaats van "landinrichtingscommissie" wordt 
uelezen: contacicommissie: 

b. in artikel 15 in plaats van "landinrichtingscom
missie en de secretaris" wordl gelezen: secretaris; 

c. in artikel 17, tweede lid, in plaats van "landin
richtingscommissie" wordt gelezen: inspecteur 
Landinrichting in de provincie, waarin hel bedrijf 
van de aanvrager is gelegen; 

d. de in artikel 18, eerste lid, bedoelde beslissing over 
de aanvrage mei inachtneming van het in hel 
tweede lid van dat artikel bepaalde, wordl geno
men door de secretaris; 

e de 111 artikel 18, derde lid. bedoelde overeenkomsl 
wordl gesloten lussen de aanvrager en de secreta
ris; 

f. in artikel 20, eerste lid. onder b, in plaats van 
"akte van toedeling" word! gelezen: in artikel IS 
van de wel bedoelde notariële akte. 
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Bijlage 6 

Hoofdstuk 4. Slotbepaling RKGEI.ING VERLENING IIERVESTIGINCSTOESLAG 

Artikel 26 
Jaarlijks zal worden nagegaan of. en zo ja in hoever
re, de normen en bedragen, bedoeld 
in de artikelen 13 en 14 herziening behoeven. 

Menls vaker komen agrariërs in aanraking mei plan
nen van de overheid waarbij landbouwgrond wordt 
aangekocht voor toekomst ige natuurgebieden. Als 
deze agrariërs hun bedrijf willen verplaatsen, dan 
biedt de Regeling Verlening Hervestigingstoeslag 
(RVH) een tegemoetkoming in de kosten. In deze lui
der kunt u meer lezen over de RVH en de voorwaar
den om voor de hervestigingsiocslag in aanmerking 
ie komen. 

De hervestigingstoeslag 
De hervestigingstoeslag is een tegemoetkoming in de 
kosten van agrariërs die hun oude bedrijf aan hei Bu
reau Beheer Landbouwgronden verkopen en hun be
drijf elders voortzetten, In de RVH is aangegeven 
wanneer een agrariër voor die hervestigingstoeslag in 
aanmerking komt. Mei die toeslag is hel voor agra
riërs aantrekkelijker om hun bedrijf aan hel Bureau 
Beheer Landbouwgronden Ie verkopen en hun bedrijf 
te verplaatsen. 

Toepassing RVH 
De RVH geldl voor ondernemers in bepaalde gebie
den, die op basis van vrijwilligheid hun bedrijf aan 
het Bureau Beheer Landbouwgronden verkopen 
Deze gebieden zijn reservaatsgebiedeii. natuuront
wikkelingsprojecten (inclusief ruimer aankoopge
bied), randstadgroenstructuurprojecten, strategische 
groenprojecten, landinrichtingsprojecten en buffer
zones. 

De voorwaarden 
Voor toekenning van de hervestigingstoeslag gelden 
de volgende voorwaarden: 
• u verkoopt alle bij hel bedrijf behorende gronden 

in volle eigendom en vrij van pachl aan hel Bu
reau Beheer Landbouwgronden; 

• u hervcsiigi uw bedrijf elders uiterlijk binnen 13 
maanden na de overdracht van de grond; 

• u hei-vestigt uw bedrijf builen bepaalde landin
richtingsprojecten en builen een mestoverschot-
gebied. Lel wel: er beslaan een aantal uitzonde
ringen op deze voorwaarde; 

• u ontvangt geen andere overheidsbijdrage (b.v. in 
het kader van landinrichtingi voor de hei-vesti
ging. 
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Grondverwerving door hel Bureau Beheer Land
bouwgronden 
Voor een goede inrichting van hel landelijk gebied 
koopt de overheid grond. Bijvoorbeeld voor landin
richting, reservaalsvorming. natuurontwikkeling, 
bufferzones en randstadgroenstructuur. De instantie 
die deze grondaankopen voor de overheid verricht, is 
hel Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL). De 
grondverwerving geschiedt op vrijwillige basis en 
voor de prijsbepaling sluit het BBI. aan bij de gangba
re agrarische grondprijzen in het gebied. 

Hoogte van de toeslag 
De hoogte van de hervestigingstoeslag wordt bepaald 
door de oppervlakte die binnen een aankoopgebied 
van hel Bureau Beheer Landbouwgronden ligt. 

Ligt 50".. of meer van de totale bed rijfsoppervlakte 
binnen een reservaaisgchicd. natuurontwikke
lingsproject, ra tuist adgroenst tuet uurproject, stra
tegisch Grocnl'rojcci. landinrichtingsproject of 
bufferzones, dan bedraagt de vergoeding: 

• ƒ 3.000. per hectare voor de totale bedrijtsop-
pervlakte; 

• 6 van de grondprijs voor de totale bedrijfsop 
pervlakte indien bij de hervestiging 6% over
drachtsbelasting is verschuldigd (in veel geval
len zal op basis van de regeling vrijstelling over
drachtsbelasting hervestiging landbouwbedrij
ven geen overdrachtsbelasting verschuldigd 

zijn); 
• 10% van de door het Bureau Beheer Landbouw

gronden vast te stellen agrarische waarde van 
de gebouwen niet een maximum van 
ƒ 100.000.-. 

Als minder dan SO' van de totale bedrij fsopper-
vlakte binnen zon gebied ligt. dan is de vergoe
ding; 

• f 1.000,- per hectare voor de gronden die zijn 
gelegen binnen dat gebied: 

• 6 van de grondprijs voor de gronden die zijn 
gelegen binnen dal gebied indien bij de herves
tiging 6% overdrachtsbelasting is verschuldigd. 

/•Vu voorbeeld 

(I wilt uw huid igt' bedrijf mei een oppervlakte van 25 hec
tare verplaatsen. Uw bedrijf ligt voor meer dan de helfl bin
nen een reservaatsgebied. Voor de berekening hebt u de 
grondprijs nodig (stel: ƒ w.otxt.- per hectare) en de waarde 
van de bedrijfsgebouwen (stel.fl 500.000,-). 

De hervestigiiigsloeshig bedraagt dun: 

• basistoestag: 25xß.000,- = f 75.000,-
- vergoeding overdnulitsbc/usting; r>%x2.ïx/'MOM- = ƒ 45.000,-
• gebouwentoeslag: I0%xf 500.000,- = ƒ 50M0,-

male hervestigingstoeslag ƒ 170.000,-
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Bijlage 7 

Begrippenlijst 

Alternatief 

Autonome Ontwikkeling 

BJB.L 

Bedrijfsuitplaatsing 

Bedrijl'sverplaatsing 

Beheersgebied 

i cologie 

Ideologische hoofdstructuur 

Herinrichting 

Huiskavel 

Hydrologie 

Kavel 

Landinrichting 

Landmeterhectares 

M.e.r. 

MER 

(D 
O) 
O 

Na l uu rdoeltype 

combinatie van inrichtingsmaatregelen vooreen bepaald gebied 

ontwikkeling in het gebied wanneer geen landinrichting zou plaatsvinden 

Bureau Beheer Landbouwgronden 

verplaatsing van een landbouwbedrijf naar een plaats buiten de begrenzing 
van het herinrichtingsgebied 

verplaatsing van een landbouwbedrijf binnen de grenzen van hel herinrich-
tingsgebied 

gebied waar het agrarisch beheer togen vergoeding kan worden afgestemd op 
de bescherming van natuur en landschapswaarden 

de wetenschap van de relaties tussen planten, dieren en hun omgeving 

een samenhangend landelijk netwerk van beslaande en nog te ontwikkelen 
natuurgebieden 

vorm van landinrichting, die wordt toegepast in gebieden waar meerdere 
functies spelen en de inrichtingsproblematiek ingewikkeld is (zie bijlage 1) 

kavel mei daarop de hoofdbedrijfsgebouwen 

hel voorkomen, hel gedrag en de chemische en lysische eigenschappen van 
water in al zijn verschijningsvormen op en beneden hel wateroppervlak 

aaneengesloten stuk land van een gebruiker, omgeven door grond van ande
ren en waarin geen grenzen voorkomen als wegen en waterlopen 

middel/instrument, waarmee op wettelijke basis (Landinrichtingswet 1985) de 
inrichting van een gebied beier afgestemd kan worden op de luneties en 
kwaliteiten, die vanuil het ruimtelijk, water- en milieubeleid aan dat gebied 
zijn toegekend 

grond die de landmeter aan de belanghebbenden kan toedelen ter voorko
ming van onnodige werken (kleine grensaanpassing op basis van de topogra
fie) 

milieu-effectrapportage: hel proces met betrekking toi hei MIR 

Milieu-effectrapport; een openbaar document, waarin van een voorgenomen 
activiteit en de redelijkerwijs in beschouwing te nemen alternatieven/varian
ten de ie verwachten gevolgen voor hel milieu in hun onderlinge samenhang 
op systematische wijze worden beschreven 

na Ie si reven natuurlijke gemeenschap van planten en dieren op een bepaal
de plaats afhankelijk van de factoren bodem en waterhuishouding 
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Natuurontwikkelingsgebied begrensd gebied, dat geschikt is voor het (opnieuw) omwikkelen van natuur
waarden van nationale of internationale betekenis 

Rbon Regeling beheersovereenkomsten en natuurontwikkeling 

Ontsluiting wegen en paden, waardoor een gebied toegankelijk is 

Perceel een stukgrond omgeven door kavelgrenzen en/of door duidelijke topografisch 
gren/en als wegen, sloten, heggen, houtwallen e.d. 

Reservaatsgebied gebied, dal vanwege de hoge kwaliteit van natuur en landschap en grote 
kwetsbaarheid een zodanig beheer behoeft, dal dit beheer moeilijk te vereni
gen is met hel gangbare agrarisch beheer. Zo'n gebied komt voor verwerving 
als reservaat in aanmerking 

S I'IRI-'A Stimuleringsregeling economische activiteiten 

Strategisch GroenProject projecten gericht op hel realiseren van de grote groengebieden in de randstad 
en de grootsie natuurontwikkelingsgebieden, die van strategisch belang zijn 
voor hel slagen van het beleid voor hel landelijk gebied 

Veld kavel kavel zonder de hoofdbedrijfsgebouwen 

Verkaveling de verdeling van de eigendom en het gebruik van de gronden in een gebied 

Waterbeheersing hel geheel van melen en regelen van waterstanden en slroomsnelheden len 
behoeve van een zo doelmatig mogelijke integraal beheer van hel aanwezige 
grond en oppervlakte water 
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Inspraak 
Er zullen 6 inspraakbijeenkomsten worden 
gehouden. Voor zover mogelijk zal de 
gehele Landinrichtingscommissie op alle 
bijeenkomsten aanwezig zijn. 
De voorzitter van de Landinrichtings
commissie zal in deze bijeenkomsten een 
korte toelichting op het Plan van 
Aanpak/startnotitie Milieu-effectrappor
tage geven. Daarna zal voor de pauze 
gelegenheid zijn tot het verkrijgen van 
nadere informatie en uitleg. Na de pauze 
kan worden ingesproken en zal verslag-
legging plaatsvinden. 

Inspraakbijeenkomsten: 

woensdag 27 mei 1998 in het dorpshuis 
"De Skulpe" te Blankenham 

donderdag 28 mei 1998 in het dorpshuis 
te St. Jansklooster 

dinsdag 2 juni 1998 in "De Wielewaal" 
te Scheerwolde 

woensdag 3 juni 1998 in het dorpshuis 
"De Slinger" te Ossenzijl 

donderdag 11 juni 1998 in het 
café-restaurant "De Otterskooi" 
te Dwarsgracht 

dinsdag 16 juni 1998 in "De Floats" 
te Blokzijl 

Alle bijeenkomsten beginnen 
om 20.00 uur. 

Verwerking van de 
inspraakreacties 
De inspraakreacties op het Plan van 
Aanpak zullen door de Landinrichtings
commissie worden behandeld en 
voorzover mogelijk en gewenst worden 
verwerkt in het definitieve Plan van 
Aanpak, dat vervolgens ter vaststelling 
aan het Provinciaal Bestuur wordt 
aangeboden. 

De inspraakreacties op de startnotitie 
Milieu-effectrapportage zullen worden 
doorgezonden aan het Provinciaal Bestuur, 
die deze reacties zal betrekken in haar 
richtlijnen M.e.r. 

U kunt uw inspraakreacties 
zenden aan: 

Het secretariaat van de 
landinrichtingscommissie 
voor het SGP Noordwest-

Overijssel 
p/a Dienst Landelijk Gebied 

Postbus 10051 
8000 GB ZWOLLE 
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