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Aan: secretariaatkrol 

Onderwerp: kavelruil zegveld 
  

                                                                                                                                                                       
                           Zegveld 17-9-2014 

  
  
Betreft: Bezwaar verkavelen voor groei project Zegveld. 
  
Geachte Heer Krol en leden van de provinciale staten. 
  
Deze brief schrijf ik u om mijn bezwaar en gevoel over het dit voorjaar gestarte project 
Verkavelen voor groei en het versterken van de agrarische structuur. 
Ik ben een jonge boer in Zegveld ,ik heb nog niet eerder een ruilverkavelingsproject van 
dichtbij meegemaakt. 
Hierdoor ben ik geintreseerd en afwachtend dit proces ingegaan. 
Ik heb vele mooie woorden van de organiserende instanties (programma bureau Utrecht-
West,LTO,DLG,Optifield,BBL) gehoord op de eerste informatie avonden. 
Een paar van de uitspraken zijn: 

 De gun factor om elkaar de ruimte te gunnen,denk aan de jonge boeren en hun 
toekomst. 

 Nu is uw kans om de agrarische buitengebied van Zegveld te versterken. 
  
De eerste werksessie op 12 juni was leerzaam en interessant er ontstond een groot ruilplan 
waarbij een groot melkveebedrijf 33 HA aan buiten stukken op 3 locaties inbracht en 50 HA 
kreeg toebedeeld daarop een agrarisch bedrijf met woonhuis en milieu vergunning voor 90 
koeien. 
Deze 50HA is al het beschikbare land aan de dwarsweg ook de gronden van BBL (26HA) 
zitten hierbij. 
Door deze toebedeling werd een uitgebreider ruilplan onmogelijk, waardoor 7 kansrijken 
jonge boer niet aan hun toekomst konden bouwen 3 van hen verliezen hierdoor zelfs 
huurland waardoor hun bedrijfssituatie ernstig verslechterd. 
Hierin had de organisatie moeten ingrijpen en het doel van deze kavelruil “agrarische 
structuur verbeteren” voor ogen houden en vandaar uit moeten handelen dan was er nu een 
ruilplan waarbij deze groep boeren ook kansrijk worden in plaats van kansloos toe moeten 
kijken hoe de grootste boer de grootste overbedeling krijgt toegewezen. 
Ik ben er van overtuigt dat het agrarische buitengebied van Zegveld naar de toekomst toe 
het beste af is als er een grotere groep sterke kansrijke boeren actief zijn. 
  
Alvast dank voor de aandacht voor dit probleem, en ik hoop dat er een evenwichtiger en 
eerlijker ruilplan komt waarmee de toekomst van de agrarische structuur echt verbeterd. 
  
In afwachting van u reactie. 
  
Hoogachtend  
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