
Vragen m.b.t. Memo Kavelruil Utrecht-West

Partij Nr
.

Vraag / Input Antwoord / Reactie

D66 1 Dit is een mooie ontwikkeling waar de vorming van 
de NNN-gebieden mee verder gaat komen. Mijn 
fractie vraagt zich af hoe deze kavelruil-activiteit zich 
verhoudt tot de grondbank i.o. In het SV Regionale 
Veenweidenstrategie wordt over de grondbank 
gesproken, en het is onze overtuiging dat we een 
provinciale grondbank moeten gaan inzetten om 
verder te komen met de opgaven in het landelijk 
gebied. Is de kavelruil een activiteit in het kader van 
de grondbank, of staat dit hier los van?

De kavelruil is een zelfstandig instrument in het landelijk gebied 
met als doel grondmobiliteit stimuleren en is geen activiteit in het 
kader van de grondbank. De grondbank is als instrument nog niet 
operationeel.
In de toekomst zou de grondbank een kavelruil kunnen 
versterken indien er gronden vanuit de grondbank worden 
ingebracht welke op de juiste locatie liggen en dus aantrekkelijk 
zijn voor partijen om mee te ruilen.

Actief grondbeleid (dat wil zeggen het actief verwerven van grond 
door de overheid en deze pas weer verkopen na zekerheid te 
hebben over de gewenste functieverandering) kan meerwaarde 
hebben om de nodige uitvoeringskracht te bereiken voor het 
realiseren van de grote veranderopgaven in het landelijk gebied. 
Indien de gronden op de juiste locatie worden verworven, kan het 
helpen om bedrijven te verplaatsen, en ruimte te vinden voor 
kavelruil voor een betere bedrijfsvoering, het extensiveren van 
een bedrijf et cetera. 

VVD 2 Is er een relatie te leggen tussen de kavelruil (o.a. 
t.b.v. de natuurrealisatie) en mogelijke 
stikstofaanpak/doelen? Zo ja, welke en hoe zouden 
deze aanpakken elkaar kunnen versterken?

Deze kavelruil is in eerste instantie bedoeld om nieuwe 
natuurterreinen, die nu eigendom zijn van de provincie, te 
verkopen aan een eindbeheerder. Daarnaast biedt de kavelruil de 
mogelijkheid voor agrariërs en anderen om (als ‘te ontwikkelen 
natuur’ begrensde) gronden in te brengen in de kavelruil.
Middels de verplaatsing van agrarische ondernemers uit (de 
nabijheid van) een natuurgebied (doel) zal de uitstoot van stikstof, 
afhankelijk van de windrichting, nabij het natuurgebied minder 
worden. Mochten ‘stoppers’ zich aanmelden voor de kavelruil dan 
zullen wij deze agrarisch bedrijven proberen te verwerven en de 
WNb-vergunning proberen in te trekken..
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SGP 3 Hoe is de communicatie met en de participatie van 
het gebied geborgd?

De kavelruil is geagendeerd in de Kopgroep Akkoord van Utrecht 
en breed aangekondigd in de regionale en lokale dagbladen, via 
de ambtelijke projectgroepen van de betreffende gebiedsgerichte 
projecten en middels direct mail naar de relevante netwerken. De 
direct omwonenden zijn telefonisch op de hoogte gesteld van de 
mogelijkheid om deel te nemen aan de ruil. De ruil is ook 
aangekondigd via de kanalen van gebiedscommissie Utrecht 
West.   

De kavelruil is vooral een provinciaal initiatief, bedoeld om een 
impuls te geven aan de natuurrealisatie in het gebied. Uit 
signalen van partijen in het gebied bleek dat realisatie moeizaam 
en traag verloopt. De provincie heeft daarom gezocht naar 
oplossingen om de impasse te doorbreken die recht doen aan het 
principe van transparantie en gelijkberechtiging. De uitkomst 
hiervan is dat de provincie een  kleine kavelruil is gestart.
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