
INFORMATIEAVOND AGRARIËRS  



AGENDA 
•  Stand van zaken gebiedsontwikkeling 
•  Voortgang aanbevelingen uit de LER 
•  Kavelruil 
•  Vragenmarkt (kavelruil, grondverwerving, 

beheer, grondloket) 



STAND VAN ZAKEN 
Wat moeten we in deze fase doen? 
•  PIP/MER 
•  Aanbesteding 
•  Grondverwerving 



STAND VAN ZAKEN: PIP EN MER 
•  PIP: Provinciaal bestemmingsplan 
•  MER: effecten van de gebiedsontwikkeling 
•  Beide ter inzage gelegen (18-6 t/m 29-7) 
•  157 zienswijzen binnengekomen 
•  Commissie voor de m.e.r. positief advies 



STAND VAN ZAKEN: PIP EN MER 
•  13 mei 2016 vaststelling PIP en de nota van 

zienswijzen door PS 
•  Indieners krijgen persoonlijk bericht over 

hun zienswijze 
•  Daarna beroep mogelijk bij Raad van State 
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PIP EN MER 



PIP ACTUEEL 
•  Grenscorrecties 
•  Voortgezet gebruik 
•  Nieuwe + oude boomgaarden in de waterwet 
•  Afwatering 
•  Toegankelijkheid percelen borgen 
•  Beregeningsputten 
•  Ophogingen (landbouw-)grond 
•  Verholen waterkeringen 



STAND VAN ZAKEN: AANBESTEDING 
Uitgangspunten: 
•  D&C contract  
•  Grond beschikbaar 
 
Proces van aanbesteding: 
•  Zoeken naar partij die gebied begrijpt 
•  Integrale aanpak 
•  Kwaliteit 
•  Draagvlak 



STAND VAN ZAKEN: AANBESTEDING 



STAND VAN ZAKEN: GRONDVERWERVING 
•  Voortgang 
•  Principes prijsbepaling 
•  Omgang met delfstoffenwinning 
•  Hoe gaan we om met ruilgrond 



STAND VAN ZAKEN: GRONDVERWERVING 
•  70% van de totale opgave in bezit 
•  Vrijwel alle eigenaren hebben inmiddels een 

minnelijk bod ontvangen 



Esri Nederland & Community Maps Contributors

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

G

G

H

H

I

I

J

J

10 10

9 9

8 8

7 7

6 6

5 5

4 4

3 3

2 2

1 1

P
ad

: E
:\G

is
D

at
a\

O
oi

je
n 

W
an

ss
um

\0
2

_G
IS

\0
3_

F
ig

u
re

n
\G

ro
nd

ve
rw

er
vi

ng
\9

Y
36

72
-D

04
-N

01
0-

E
ig

en
a

re
n

-G
ro

n
dv

er
w

er
vi

n
g-

(V
0

3-
0

0)
_

zo
nd

er
_

ei
g

en
ar

e
n.

m
xd

Figuur

Datum Schaal

Titel

Status

Project

9Y3672-D04-N079

Voortgang grondverwerving zonder eigenaren

Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum

Concept

28-1-2016 1:10000

Opgesteld door

Versie

Q.M. van Agten

V01.00

±

Esri Nederland & Community
Maps Contributors

Overzicht:

Service Layer Credits: ESRI

Gecontroleerd door

Maurice van Schrooten

0 120 240 360 48060
Meters

Legenda
Perceelgrens

Grond Gemeente

mondeling overeenstemming

getekende koopovereenkomst

Verworven

Nog te verwerven
Nog te verwerven

Grondverwerving 



PRINCIPES PRIJSBEPALING 
Vermogensschade: 
•  Basisgrondprijs (HWG) € 6,- 
•  Toeslag dijktracé € 0,50 
•  Toeslag materiaal in de oppervlakte € 0,75 

Inkomstenschade/herinvesteringsschade: 
•  Aanwezig ja/nee? 
•  Zo ja: spelregels onteigeningswet 
•  Kapitalisatiefactoren 



OMGANG DELFSTOFFEN 
•  Behoud win- en depotrecht 
•  Vastgestelde omputlocaties 
•  Keuze bij aannemer 



RUILGROND 
•  Beschikbaarheid 
•  Bestaande en nieuwe locaties binnen/buiten 

projectgebied 
•  Kosten / condities (afstand, grondsoort, 

vastgoed) in evenwicht? 



VRAGEN OVER GRONDVERWERVING 
•  4 grondverwervers aanwezig 
•  na afloop ruimte voor individuele vragen 
•  afspraak maken is ook mogelijk 



VOORTGANG AANBEVELINGEN LER 
•  Op verzoek van LLTB en CDA zijn effecten 

onderzocht op:  
-  areaal landbouwgrond   
-  aantal en type bedrijven 
-  verkaveling  
-  ontsluiting  
-  waterbeheersing/grondwater  
-  agrarische bebouwing  



Natuur	  

Rondweg	  

Haven/	  
bedrijven	  

Dijken	  

ANALYSE AREAAL 



AANBEVELINGEN 
1.  Huiskavels 
2.  Hoge grond 
3.  Natschade/droogteschade 
4.  Herinrichting Venrayseweg landbouwverkeer 
5.  Ganzen 
6.  Rol beheer 
7.  Kavelruil 



1. HUISKAVELS 
Probeer huiskavels meer te ontzien 
 
•  Hendrickx 
•  Burgers 
•  Afname gemiddelde grootte 

huiskavels hierdoor beperkt 
•  Aantasting huiskavels door haven 

en hoogwatergeul onontkoombaar 



2. HOGE GROND 
Probeer waar mogelijk hoge grond toe te passen 
en verminder daarmee ruimtebeslag van dijken en 
doorsnijding van kavels 
 
•  In het PIP op bekende locaties mogelijk 
•  Bereidheid om meer te doen! 
•  Grond beschikbaar en regels verruimd 
•  Grondloket geopend voor aanvragen (vóór 1 

april): grondloket@ooijen-wanssum.nl 
•  Daarna ontvangt u een formulier. 



2. HOGE GROND BOLTWEG 



2. HOGE GROND BOLTWEG 



3. NAT- EN DROOGTESCHADE 
Mitigeer de nat- en/of droogteschade aan 
landbouwgronden 
•  schademitigatie in overleg met agrariër door 

aannemer te realiseren 
•  contractueel vastgelegd 
•  faciliteren ophogen andere landbouwpercelen 



4. VENRAYSEWEG 
Aanbevolen wordt bij de herinrichting van de 
Venrayseweg in Wanssum nadrukkelijk rekening 
te houden met het landbouwverkeer dat van 
deze route gebruik blijft maken. Overleg hierover 
tussen de landbouwsector en de Gemeente Venray 
is gewenst. 
 
•  Contract: de aannemer moet zich houden aan 

de TOR + bijzonder transport (hoger dan 4,60) 
moet mogelijk blijven 



4. LANDBOUWVERKEER 
•  Ten aanzien van landbouwverkeer op de 

Provinciale rondweg is opnieuw advies 
uitgebracht door het projectbureau.  

•  Wij hebben gekeken naar voordelen voor 
sector en dorp en naar de kosten om rondweg 
geschikt te maken voor landbouwverkeer. 



5. GANZEN 
Geadviseerd wordt middels tellingen goed bij te 
houden hoe de ganzenpopulatie zich ontwikkelt.  
 
Broedende ganzen 
Waar ? Bij grootschalige moerasontwikkeling met 
eilandjes en strekdammen  
In Ooijen-Wanssum ? niet aan de orde, omdat de 
vos (bijna) overal kan komen.  
Dus: Broedende ganzen zullen naar verwachting 
dan ook geen probleem gaan vormen. 



5. GANZEN 
Foeragerende ganzen 
Waar ? op voedselrijk boerengrasland. 
In Ooijen-Wanssum ?  wordt vrijwel overal de 
voedselrijke toplaag afgegraven (vaak tot op het 
zand) en wordt er niet bemest en ook niet 
regelmatig gemaaid.  
Dus: ook hier worden geen problemen verwacht. 



5. GANZEN 
Momenteel worden ganzentellingen uitgevoerd 
(vastgelegd in Faunabeheerplan).  
 
Mocht in de toekomst schade (dreigen te) ontstaan 
als gevolg van ganzen ?  
Dan in overleg met de beheerder maatregelen in 
het Faunabeheerplan of ontheffing 



6. BEHEER 
Onderzoek of de landbouw (i.c. Natuurrijk 
Limburg) een (belangrijke) rol kan spelen in 
toekomstige natuurbeheer. 



6. BEHEER 
Maar eerst: Wat ontstaat er in dit gebied?  



6. BEHEER 
•  Wat ontstaat er in dit gebied?  

Ontgravingsdieptekaart 
• Door afgraven frequenter overstromen 
• Voedselrijke toplaag weg 
• Oude Maasarm > vernatting 



6. BEHEER 
•  Wat ontstaat er in dit gebied?  

Eigendom- en beheerverantwoordelijkheid 



BEHEER 
Uitgangspunten beheer en inrichting 
•  Uniek aaneengesloten waterrijk landschap 
•  Attractief: vrij toegankelijk & avontuurlijk 
•  Jaarrondbegrazing met runderen/paarden 
•  Één aanspreekpunt voor beheer 
•  Samen met natuurrijk Limburg 



TOEKOMSTIGE KWALITEIT GEBIED 













VEGETATIEBEELD TOEKOMST 



Vegetatie en oppervlakte 

Totale oppervlakte   526 ha 
Staatsbosbeheer   100 ha 
Overige    426 ha 
waarvan grasland   277 ha (65 %) 

VEGETATIEBEELD TOEKOMST 



6. BEHEER 
Kansen voor agrariërs 
•  Beheer van (deel-)gebied door coöperatie van 

 boeren 
•  Lokale boeren als gastheer voor bezoekers 
•  Natuurgebied ‘telt mee’ in bedrijfsvoering 
•  Aanzienlijk deel van het natuurgebied grasland 



6. BEHEER 
Bram Derikx 



REGELING ONTWIKKELINGSRUIMTE 
HELPT DE AGRARISCHE SECTOR 
•  18 agrarische (gerelateerde) bedrijven kunnen 

 worden gefaciliteerd bij uitbreidingsplannen. 
•  9,4 ha ruimte voor staluitbreiding, loodsen, 

 voeropslag, kantoorruimte e.d. 
•  Er is nog ruimte voor andere initiatieven 



7. KAVELRUIL 
Zet het instrument vrijwillige kavelruil in om tot 
een betere verkaveling te komen. 
 
Toelichting: Inger Orbons-Hettema 



KAVELRUIL 
•  Wat is kavelruil? 
•  Over welk gebied hebben we het? 
•  Wanneer start de kavelruil? 
•  Wat moet ik doen om er aan mee te doen? 



WAT IS KAVELRUIL? 
•  Onderling ruilen van gronden 
•  Op vrijwillige basis 
•  Verschillende vormen van kavelruil zijn 

mogelijk 



VOORDELEN KAVELRUIL 
•  Vergroting huiskavel 
•  Concentratie van meerdere percelen bij 

elkaar 
•  Verbetering van de kavelvorm 
•  Verkleining van de afstand van veldkavels 

tot de bedrijfsgebouwen 



VORMEN VAN KAVELRUIL 
•  Kleinschalige kavelruil 
•  Planmatige kavelruil 
•  Wettelijke kavelruil 



KLEINSCHALIGE KAVELRUIL 
•  Kleinschalig en vrijwillig 
•  Onder begeleiding van kavelruilbegeleider 

Provincie 
•  Doorlooptijd 0,5 tot 1,5 jaar (maatwerk) 
•  Doelbereik plaatselijk 



PLANMATIGE KAVELRUIL 
•  Iets grootschaliger en vrijwillig 
•  Onder begeleiding van externe partij (bv. 

Kadaster) 
•  Doorlooptijd 2 tot 4 jaar 
•  Doelbereik gebiedsbreed, rekening houdend 

met zo veel mogelijk partijen 



WETTELIJKE KAVELRUIL  
•  Iets grootschaliger en verplicht 
•  Onder begeleiding van Provincie en 

Kadaster 
•  Doorlooptijd 3 tot 6 jaar 
•  Doelbereik gebiedsbreed, rekening houdend 

met zo veel mogelijk partijen 
•  Eigenaren kunnen gedwongen worden mee 

te doen in het belang van anderen 



VOORWAARDEN 
•  Minimaal 3 partijen, waar van 2 ruilend en 1 

inbrengend 
•  Verbetering van landbouw/natuur/water 
•  Binnen een kavelruil kunnen aankopen en 

verkopen gedaan worden 
•  Er kan ook een gedeelte van een perceel 

ingebracht worden 



WAT WORDT GESUBSIDIEERD? 
•  Exacte subsidiepercentages nog niet bekend 
•  Groot gedeelte van de notariskosten 
•  Groot gedeelte meetkosten Kadaster 
•  Mogelijk kavelaanvaardingskosten 
•  Een eigen bijdrage wordt gevraagd 
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OVER WELK GEBIED GAAT HET? 



WANNEER START DE KAVELRUIL? 
•  Verwervingstraject is al in een ver stadium 
•  Nog ruim een jaar nodig voor afronden 

grondverwerving 
•  Tweede helft 2017 voorbereiding starten 
•  In 2018 uitvoeren 



HOE KAN IK MEEDOEN? 
•  Ziet u voordelen van deelname voor uw 

situatie? 
•  Wegen deze voordelen op tegen de te 

verwachten kosten? 
•  Indien u mee wilt doen kunt u zich melden 

bij Jeroen Achten (LLTB) of mailen naar 
kavelruil@ooijen-wanssum.nl 



PATRICK VAN DER BROECK 



VRAGENMARKT 



BEDANKT VOOR UW AANDACHT 


