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Inleiding

De ligging van het gebied van de Hoeksche Waard aan de rand van een groot
industrie-gebied en nabij stedel1jke agglomeraties beïnvloedt de ontwikkelings-
gang van de landbouw in sterke mate. We kunnen wel aannemen dat deze
invloed in de naaste toekomst nog sterker zal worden.

Het probleem van de arbeidsvoorziening in de landbouw bestaat over de
gehele linie, maar spitst zich wel bijzonder toe in de bovengenoemde gebieden
van grote en toenemende activiteiten (Rotterdam, Europoort). Het ogenblik is
niet verre meer, dat de boer met een minimum aan arbeidskracht zijn bedrijf zal
moeten voeren. En dat niet alléén! Hij zal ook moeten zorgen, dat het op
peil blijft en zich kan aanpassen aan de snelle ontwikkeling op landbouwgebied.
Een zo hoog mogelijk opvoeren van de mechanisatie is daarvoor gewenst, zo
niet noodzakelijk. Dit geldt zowel voor grote als kleine bedrijven. En op dit
punt constateren we dan enkele landbouwkundige gebreken in dit overigens zo
goede landbouwgebied, die remmend werken op de rationalisering van de be-
drijven, in vele gevallen het zelfs onmogelijk maken om moderne landbouw-
machines efficiënt in te schakelen in de bedrijfsvoering.

We bedoelen in het bijzonder de grote spreiding van de kavels binnen een
bedrijf en de vaak voor het huidige en zeker toekomstige landbouwverkeer te
smalle wegen.

Vroeger, toen we nog over voldoende arbeidskrachten beschikten, elk bedrijf
paarden gebruikte, de tijd geen rol speelde en de lonen laag waren, kwam het er
niet op aan of de kavels verspreid lagen en er veel werk zat in het onderhouden
van sloten en paden. Ondanks deze gemoedelijke instelling probeerde lang-
zamerhand toch menige boer op zijn eigen bedrijf verbeteringen aan te brengen
door sloten te dempen, akkers te draineren, een pad te verharden met puin, enz.
Heel wat van deze kleine werken werden uitgevoerd als "boerwerken" . De be-
drijfsvoering ging echter ongemerkt hoger eisen stellen. In groter verband,
d.w.z. in polderverband, werden de wegen stelsetinattg wat verbeterd en de
watergangen verruimd. Daarin betaalde iedere ingeland mee door verhoging
van de polderlasten.

Gaan we nog een stap verder dan zijn we in onze tijd beland en toe aan de
uitvoering van verbeteringen, waarbij een nog groter samenwerking gevraagd
wordt.



Doel van de Ruilverkaveling

Bezint men zich op middelen om de geconstateerde gebreken op te heffen,
dan blijkt dit geheel buiten de macht van de afzonderlijke boeren te liggen:
zelfs in porder verband IS dil met mogelijk. De mgelanden van een aantal polders
zullen de handen ineen moeten slaan om deze verbetering tot stand te kunnen
brengen. Behoudens voor enkele verbeteringen van beperkte aard, kan men
zeggen, dat ruilverkaveling veruit als het beste en voor belanghebbenden finan-
cieel het meest voordelige middel moet worden gezien om tot een betere ver-
kaveling, ontsluiting en ook waterbeheersing te komen.

Er kunnen zo nodig nieuwe wegen worden aangelegd en bestaande wegen
worden aangepast aan het toenemende, plaatselijke landbouwverkeer. Grillig
verlopende watergangen kunnen rechtgetrokken, te nauwe verruimd, daarin
liggende duikers worden aangepast. Van veel belang is, dat de verspreide
percelen zoveel mogelijk aaneengesloten worden tot goede gebruikskavels. Daar-
door worden bovendien vele kilometers kavelsloten en bedrijfspaden overbodig
en kunnen worden opgeruimd

Het is vrijwel uitgesloten deze verbeteringen zonder ruilverkaveling tot uit-
voering te brengen en zover dit wel mogelijk is, wordt dit veel kostbaarder. De
economische nadelen, verbonden aan ongunstige verkaveling, ontsluiting en
waterbeheersing worden door de boeren steeds duidelijker onderkend. Tijdverlies
door onnodig veel rijden, bemoeilijking van de mechanisatie, ondoelmatig of
onvoldoende doelmatig gebruik van de grond, een onvoldoende arbeidseffect e.d.
gaan nu en vooral in de toekomst steeds zwaarder gelden.

Dat de landbouwers thans het nut van ruilverkaveling goed inzien, blijkt wel
uit het groot aantal aangevraagde ruilverkavelingen en de overwegend zeer gun-
stige resultaten van de stemmingen. Wat men alléén gezamenlijk kan doen,
moe t men eensgezind doen. In aller belang.

De aanvraag van de Ruilverkaveling

Om tot de ontwikkeling van een ruilverkavelingsplan te komen, moet eerst
een aanvraag daartoe worden ingediend bij het College van Gedeputeerde Staten
van de provincie. Dit College stuurt de aanvraag ter beoordeling en verdere
behandeling naar de Centrale Cultuurtechnische Commissie.

In de praktijk wordt deze aanvraag vaak ingediend door een of meer polder-
besturen of standsorganisaties. De landbouwkundige tekortkomingen in en
tenslotte de voorgenomen aanleg van de rijkswegen door het gebied hebben er toe
geleid, dat het bestuur van de Polder Oost- en West-Zomerlanden en de Polder
Oud-Heinenoord in 1\15.4/56en de afdeling .,De Hoeksche Waard" van de Hol-
landsche Maatschappij van Landbouw met adhesie-betuigingen van de Christe-
lijke Boeren- en Tuinders Bond een aanvraag tot ruilverkaveling indienden voor
de genoemd polders, respectievelijk de gehele Hoeksche Waard.

De voorbereiding van het plan

Nadat de aanvraag voor ruilverkaveling door de eerder genoemde Centrale
Cultuurtechnische Commissie IS goedgekeurd, kan begonnen worden met de voor-
bereidende werkzaamheden. Voor dit doel kan deze Commissie beschikken over
de Cultuurtechnische Dienst als teennisen apparaat. In overleg met deze dienst,
de polderbesturen en de stands-organisaties stelt het College van Gedeputeerde
Staten een Voorbereidings-Commissie samen. Deze Commissie kan de belangen
van de streek in het algemeen en van de landbouwgemeenschap in het bijzonder
zo goed mogelijk behartigen bij het bepalen van de uit te voeren verbeteringen.

In samenwerking met deze Commissie wordt de landbouwkundige toestand
dn het gebied nader onderzocht. Men vormt zich een beeld van de landbouw-
kundige Lekortkommgen gezien in hel kader van de snelle ontwikkeling van de
mechanisatie en komt daardoor tot een schetsplan voor de gewenste verbete-
ringen. Dit nig voorlopige plan wordt daarna besproken met de besturen
van de poiders en andere mstauues die onmiddellijk, 01 zijdelings bij het ruil ver-
kavelingsptan zijn, of worden betrokken. Ten behoeve van het plan voor de
ruilverkaveling "Hoeksche Waard-Noord" vond uiteraard zeer veel overleg



plaats met de rijks- en provinciale waterstaat over de aan te leggen snelver-
keerswegen en de kruisingen daarvan met bestaande landbouwwegen en
polderwatergangen.

Z: ontwikkelt zich uit de aanvraag na een intensief overleg een plan
dat een beeld geeft van de huidige landbouwkundige toestand en de gecon-
stateerde landbouwkundige gebreken enerzijds, de bekende overheidsplan-
nen en de landbouwkundig gewenste verbeteringen in. het licht van de toekomst
anderzijds (zo hoog mogelijk opgevoerde mechanisatie, dus betere verkaveling
en bredere wegen).

De stemming
Wanneer het College van Gedeputeerde Staten zich met het plan kan ver-

enigen, zal dit College de ruilverkaveling in stemming doen brengen. Alvorens
hiertoe over te gaan, worden alle belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om
zich van het plan en de daaraan verbonden voordelen en verplichtingen op de
hoogte te stellen. Hiertoe wordt het plan met de bijbehorende kaarten, alsmede
een lijst van eigenaren gedurende één maand kosteloos ter inzage gelegd op de
secretarieën van de gemeenten, waarin het blok is gelegen.

Aan alle personen, die bij het kadaster als eigenaar bekend staan, wordt van
deze "ter inzage-legging" per aangetekende brief mededeling gedaan. Bovendien
vindt openbare kennisgeving daarvan plaats in minstens twee van de meest ge-
lezen plaatselijke nieuwsbladen, terwijl de gebruikelijke aankondiging geschiedt
aan de gemeentehuizen. In de periode, dat het plan "ter inzage" ligt, worden
er een of enkele vergaderingen gehouden, welke geleid worden door een lid van
de Centrale Cultuurtechnische Commissie, waar ieder vragen kan stellen en alle
gewenste inlichtingen kan krijgen over het ruilverkavelingsplan. Voorts worden
de belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om eventuele bezwaren tegen het
plan schriftelijk bij Gedeputeerde Staten in te dienen. Aan gegronde bezwaren
zal dit College zoveel mogelijk tegemoet trachten te komen in de vorm van
aanvullingen of wijzigingen op het plan, dat ter inzage ligt. Daarna stellen
Gedeputeerde Staten het plan voorlopig vast.

De drukte tijdens de stemming van de ruilverkaveling
Warnsveld (Gld.)

Een of twee maanden na de sluiting van de periode van "ter inzage-legging"
vindt op basis van het vastgestelde voorlopige plan de stemming plaats. Deze
is openbaar, doch wordt zo geregeld, dat ieder, die wenst te stemmen, dit onbe-
lemmerd dan doen.



, . Stemgerechtigden zijn zij, die in het kadaster als eigenaar bekend staan,
of daarmede gelijkgestelden (erfgenaam) . Het is van belang, dat iedere
belanghebbenden terdege nagaat, of zijn rechten bij het Kadaster goed
staan beschreven. Dit geldt vooral bij overschrijving van eigendomsverande-
ringen door vererving, koop en verkoop.. De lijst van eigenaren wordt tot op de
dag van de stemming zoveel mogelijk in overeenstemming gebracht met de wer-
kelijke toestand.

Hoe wordt gestemd ?

1. Men kan zelf komen en.of als gemachtigde in de vergadering verschijnen en,
zo men wenst, aan de stemming deelnemen.

2. Niemand kan als gemachtigde van meer dan één persoon optreden. Als ge-
machtigde wordt slechts toegelaten hij, die aan de voorzitter een schriftelijke
volmacht overlegt en van wiens machtiging Gedeputeerde Staten tenminste
2 dagen v66r de stemmingsvergadering schriftelijk bericht van de lastgever
hebben ontvangen.

3. Wie niet op de stemmingsvergadering komt, en ook geen machtiging tijdig
heeft ingediend, wordt geacht te hebben v66rgestemd.

4. Iedere eigenaar stemt zowel als persoon, als voor de oppervlakte grond die
hij in het blok in eigendom heeft.

De ruilverkeveling is aangenomen, indien:
a. meer dan de helft van de eigenaren voorstemt, ongeacht de oppervlakte

of
b. zij, die hebben v66rgestemd meer dan de helft van de oppervlakte

van het ruilverkavelingsblok vertegenwoordigen.
Bij het bepalen van de meerderheid in kadastrale grootte worden de volgende
regels in acht genomen :
le ingeval onroerende goederen in onverdeelde eigendom worden bezeten,

wordt iedere mede-eigenaar geacht eigenaar te zijn van zijn evenredig deel.
2e onroerende goederen, waarop een recht van opstal, erfpacht, beklemming,

vruchtgebruik, gebruik of bewoning rust, komen slechts in aanmerking,
indien de bezitters dezer rechten en de bezitters van de blote eigendom
eenstemmig zijn).

Het doet wat vreemd aan, dat thuisblijvers tot de v66rstemmers worden ge-
rekend. Eigenlijk is dit toch begrijpelijk. Immers de v66rstemmers blijven vaak
thuis aangezien hun stem toch wordt meegeteld. Zij behoeven dus niet bepaald
naar de stemmingsvergadering te gaan. Degenen, die tegen willen stemmen,
krijgen daartoe alle gelegenheid Zij kunnen immers zelf gaan stemmen, of,
indien dit om bepaalde redenen niet mogelijk is, aan iemand een volmacht geven
om tegen te stemmen. Het resultaat van de stemming wordt aan het einde van
de vergadering bekend gemaakt.

De plaatselijke Commissie

Wanneer de ruilverkaveling aangenomen is, gaan Gedeputeerde Staten over
tot de benoeming van een Plaatselijke Commissie. Deze Commissie bestaat uit
landbouwers van de streek. Normaal zijn er 5 leden, in bijzondere gevallen 7.
De samenstelling is zo, dat de groepen eigenaren en pachters, grote
en kleine, daarin zijn vertegenwoordigd. Het verdient aanbeveling ook een
positieve tegenstemmer in deze Commissie op te nemen.

De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de ruilverkaveling wordt ge-
heel in handen gelegd van deze Commissie. De leden zullen veel besluiten van
vèrstrekkende aard moeten nemen en het is daarom wel van zeer veel belang,
dat zij het volle vertrouwen genieten van de streek. Bij haar veelomvattende
taak wordt de Commissie terzijde gestaan door deskundigen op juridisch, kadas-
traal, landbouwtechnisch en cultuurtechnisch gebied. Het dagelijks toezicht op
de uitvoering van de werken wordt opgedragen aan een door de Commissie te
benoemen Technisch Bureau of Cultuurmaatschappij.

De Plaatselijke Commissie bestudeert het plan waarop gestemd is en werkt
dit zo nodig verder in details uit. Aangezien het plan voor een ruilverkaveling
in nauw overleg met de Voorbereidings Commissie wordt opgebouwd, zullen de
wijzigingen na de stemming zich tot een minimum kunnen beperken. En dit is



ook gewenst, aangezien de begroting van de kosten voor de uit te voeren werken
waarop gestemd is, niet mag worden overschreden, tenzij als gevolg van loon-
en materiaal stijgingen.

Tot de belangrijke activiteiten van de Plaatselijke Commissie behoren in de
volgorde van uitvoering:
Le de samenstelling van de lijst van rechthebbenden;
2e de benoeming van schatters en het doen schatten van de grondwaarden en
3e het maken van een plan van toedeling van nieuwe kavels.

Lijst van Rechthebbenden en de schatting van de gronden
De eerste taak van de Plaatselijke Commissie is wel om nauwkeurig te doen

nagaan welke personen rechten hebben in het ruilverkavelingsblok, welke deze
rechten zijn (eigendom, opstal, erfpacht, beklemming, vruchtgebruik, huur, pacht,
weiderecht en enz.) en hoe groot ieder recht is. DEZE LIJST IS DE BASIS
VOOR DE GEHELE VERDERE DUUR VAN DE RUILVERKAVELINGS·
PROCEDURE.

Een zeer belangrijk onderdeel vcrmt de schatting van de waarde van de in-
gebrachte gronden. De Commissie benoemt hiertoe een aantal schatters,
landbouwers uit het blok of de naaste omgeving, die ervaring op dit gebied
hebben en vooral het vertrouwen van de streek genieten. De schatting van de
gronden is één van de belangrijkste kernpunten van de ruilverkaveling, aange-
zien de toedeling van nienwe kavels later geschiedt op basis van de inbreng-
waarde.

De schatters gaan het veld in en stellen van elk perceel, of zo nodig van
onderdelen van elk perceel, afzonderlijk de waarde vast. De samenstelling van
het bodemprofiel, dat beoordeeld wordt op het veld aan de hand van proefkuilen,
vormt bij de schatting de grondslag. De waarde van alle percelen, die een
eigenaar inbrengt telt men bij elkaar op en dit totaal vormt de lNBRENG-

Belangstelling voor de financiering van de ruilverkaveling
Kleverskerke (ZId.)



WAARDE. Men rekent bij de schattingen niet met oppervlakten. maar drukt de
waarde uit in geld. (Ruilwaarde; het is wel gewenst dat deze ruilwaarde de wer-
kelijke waarde zo dicht mogelijk benadert).

Voor de verbreding van wegen en waterlopen, zoals deze in het plan zijn
voorgesteld is een oppervlakte aan grond nodig. Ook deze heeft een bepaalde
waarde Zij zal vermoedelijk niet meer bedragen dan 2 % van de totale waarde
van alle gronden in het blok. Stel eens voor dat het 2 % is, dan zal in dat geval
de inbrengwaarde van iedere eigenaar belast worden met deze korting voor
wegen en waterropen. Bij de toedeling van de nieuwe kavels heeft men dan
recht op grond tot het bedrag van de inbrengwaarde minus 2 %.

Een tweetal voorbeelden geeft dit duidelijker weer:
Eigenaar A brengt 10 ha grond in Hiervan wordt de waarde door de schatters
bepaald op bijv. f 35.000. De korting voor wegen en waterlopen op 2 % stellende,
heeft de eigenaar dus recht op toedeling van grond ter waarde van f 35.000
verminderd met f 700 (2 %) is f 34.300.
De totale inbrengwaarde van een eigenaar B, die 40 ha grond in het blok heeft,
wordt door de schatters bijv. vastgesteld op f 140.000. De korting voor wegen
en waterlopen nemen we weer aan op 2 %, dan heeft deze eigenaar dus recht op
toedeling van grond ter waarde van f 140.000 verminderd met f 2.800 (= 2 %)
is f 137.200.

De toedeling van de nieuwe Kavels
De ruilverkavelingswet bepaalt, dat elke kavel een uitweg op een openbare

weg en zo nodig de gelegenheid moet hebben tot behoorlijke afwatering. Indien
dit niet mogelijk is met de bestaande wegen en watergangen. worden nieuwe
aangelegd of gegraven.

Van veel belang is voor U te weten dat iedere eigenaar recht heeft op
toedeling van grond op basis van zijn inbrengwaarde, zoals in de voorbeelden is
aangegeven. Bovendien moet iedere eigenaar en pachter grond terug ontvangen
van zoveel mogelijk dezelfde kwaliteit en hoedanigheid. Dit geldt dus ook voor
de gebruiksbestemming. (Men .zal zoveel mogelijk in dezelfde verhouding als
men ingebracht heeft - bijv. goede en minder goede grond, bouwland-weiland,
boomgaard-tuinbouwgrond - terug moeten ontvangen, tenzij men zelf anders
wenst.

Men hoort, uit onbekendheid met de werkelijke feiten, vaak beweren, dat de
kleine bedrijven in een ruilverkaveling worden opgeheven. Deze opvatting is
beslist onjuist. Wij wijzen er hier met nadruk op, dat de bovengenoemde regelen
zonder onderscheid gelden voor alle eigenaren of gebruikers - dus ook v o o r
p ach ter s - ongeacht of men weinig of veel grond heeft. De ruilverkavelings-
wet maakt hierin geen verschil en van opheffen van kleine bedrijven is dan ook
beslist geen sprake.

We willen nu even terugkomen op de inbrengwaarde en de wijze van toedeling
daarvan, zoals hierboven reeds aangeroerd. Het is niet altijd mogelijk om die
inbrengwaarde tot op de gulden nauwkeurig in grond toe te wijzen. Denkt U
zich de toestand maar eens in. Er zullen tijdens de uitvoering van deze ruil-
verkaveling zeker vele kilometers sloten worden gedempt en paden opgeruimd.
Daardoor krijgt de landmeter dan meer armslag biJ het opnieuw in elkaar passen
van de kavels en wordt de mogelijkheid tot samenvoeging van kavels groter,
máár hij zal toch in belangrijke mate gebonden blijven aan bepaalde vaste
grenzen, zoals wegen, watergangen en ongewijzigd te handhaven boomgaarden
of tuinen.

Indien nu een nieuw toe te wijzen kavel zo groot is, dat hij met een smalle
strook juist over een watergang of weg zou komen te liggen, of dat er een
smalle strook over blijft tussen de nieuwe kavel en de weg of waterloop, dan zou
de toewijzing van zulke kavels voor iedereen ongewenste toestanden scheppen.
En dat is niet de bedoeling van ruilverkaveling. In verband hiermede heeft de
Plaatselijke Commissie het recht een geringe over- of onderbedeling toe te
passen. Deze mag hoogstens 5 % van de inbrengwaarde bedragen. Het verschil
wordt in geld verrekend. Heeft de Plaatselijke Commissie gronden kunnen aan-
kopen, dan zal zij in staat zijn wat meer overbedeling toe te passen. Deze
aankopen geschieden geheel op basis van vrijwilligheid.

Het gehele plan van de verdeling van de nieuwe kavels wordt samengesteld
door de Plaatselijke Commissie en de landmeter. Dit gebeurt echter eerst nadat
alle eigenaren en pachters hun wensen ten aanzien van hun gronden kenbaar



hebben gemaakt. Voor dit doel worden namelijk een aantal wenszittingen ge-
houden. Het woord geeft het doel duidelijk aan: men kan zijn wensen ten
aanzien van de nieuwe ligging van zijn kavels kenbaar maken. Met deze wensen
zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden bij de uiteindelijke samenstelling
van het plan van toedeling van de nieuwe kavels.

Nàdat dit plan van toedeling is vastgesteld, deelt de Plaatselijke Commissie
aan de Grondkamer mede welke pachtverhoudingen in overleg met belang-
hebbenden gehandhaafd, welke opgeheven en welke nieuw gevestigd zijn. De
Grondkamer ontwerpt dan de pachtovereenkomsten die uit de nieuw gevestigde
pacht verhoudingen voortvloeien. De kosten hiervoor worden door de ruilver-
kaveling betaald.

Bedrijfsvergroting

Door toedeling van extra grond zou een aantal kleinere bedrijven kunnen
worden vergroot tot een vorm die in de verre toekomst een redelijk bestaan
garandeert, Hiervoor is echter grond nodig. Deze kan niet aan andere bedrijven
onttrokken worden. De Plaatselijke Commissie zal dus moeten trachten om de
nodige gronden voor genoemd doel in dit blok te verwerven.

De ervaring in vele ruilverkavelingen in ons land (er is reeds ± 450.000 ha
in uitvoering of uitgevoerd) heeft geleerd, dat vaak vrijwillig gronden te koop
aangeboden worden of pachtrechten worden overgenomen. Er vinden door allerlei
omstandigheden verkopingen plaats. Doen zich nu zulke gelegenheden voor, dan
kan de Plaatselijke Commissie ook als gegadigde koopster optreden. Indien de
verkoper van de grond definitief zijn landbouwbedrijf beëindigt (bijv. geen op-
volger, te hoge leeftijd) dan kan de Plaatselijke Commissie zelfs boven de
wettelijk toegestane prijs een zogenaamde beëindigingsvergoeding geven. Deze
extra vergoeding kan 10 x de pachtwaarde bedragen. (Heeft een grondge-
bruiker zijn bedrijf nagenoeg geheel buiten het blok liggen, doch enkele ver-
spreide kaveltjes daarin, dan kan hïj deze laatste ook met de genoemde extra
vergoeding verkopen).

Het is voorts mogelijk dat de Plaatselijke Commissie de beschikking over
grond krijgt doordat boeren een nieuw bedrijf in de IJsselmeerpolders toegewezen
krijgen. Hierbij geldt in het algemeen, dat de in te leveren grond ongeveer
75 % van de oppervlakte van het nieuwe bedrijf moet bedragen. Om in aan-
merking te komen, moet men daartoe de wens te kennen geven bij de directie van
de IJsselmeerpolders. Vóór het vert.rek naar het nieuwe bedrijf moet de be-
trokkene zijn gronden van het te verlaten bedrijf ter beschikking van de
Plaatselijke Commissie van de ruilverkaveling stellen. De eigendommen
(gronden, zowel als gebouwen) worden door deze Commissie gekocht tegen de
geldende prijzen; voor de pachtgronden dient hij een schriftelijke verklaring van
de pachtheer over te leggen, waaruit blijkt dat deze er mee akkoord gaat, dat
de Plaatselijke Commissie in overleg met deze pachtheer de nieuwe pachtver-
houding bepaalt Vergroting van het bedrijf, verkoop van grond of vertrek naar
elders geschiedt vanzelfsprekend weer geheel vrijwillig,

Het plan van de gedachte verbeteringen en de uitvoering daarvan

Afhankelijk van de aard der agrarische tekortkomingen, die tot de aanvraag
van de ruilverkaveling hebben geleid, worden plannen ontworpen voor te treffen
verbeteringen. De gewenste verbeteringen zijn voor elk gebied, zelfs voor delen
van een gebied weer anders. Zo zal in het ene gebied de sterke versnippering
van het grondgebruik, in het andere gebied de slechte bereikbaarheid of onvol-
doende waterbeheersing de voornaamste aanleiding tot ruilverkaveling zijn.
Veelal zullen twee of meer gebreken samengaan. In de ruilverkaveling
"Hoeksche Waard-Noord" vormen de grote spreiding van de kavels binnen de
bedrijven en de te smalle wegen de ongunstige factoren. Zij stellen ons niet in
staat, zoals reeds eerder opgemerkt, om onze bedrijven volledig te rationaliseren
en de mechanisatie op de voet te volgen. Het zwaartepunt van de verbeteringen
in deze ruilverkaveling is dan ook gelegd op zo groot mogelijke samenvoeging
van de kavels.

De nieuwe kavelindeling is voorts ook zo gedacht, dat van zoveel mogelijk
bedrijven het bedrijfsgebouwen de daaraan toe te wijzen gronden in het blok



aan dezelfde kant van de aan te leggen rijks- en provinciale wegen komen te
liggen. Voorts is aandacht besteed aan de verbreding van een aantal landbouw-
wegen.

In het noord-oostelijk deel van dit ruilverkavelingsgebied laat de afwatering
nog veel te wensen over. De hoofdwatergangen liggen te hoog; het gemaal heeft
een onvoldoende capaciteit en een peilverlaging is gewenst. Verspreid over het
gehele gebied zal ongeveer 50-80 ha onproductieve boomgaard met goedvinden
van de eigenaar gerooid worden. De aankoop van het nieuwe plantgoed kan zo
nodig worden gefinancierd.

Men heeft vaak de idee, dat als de ruilverkaveling over het gebied komt, de
bedrijfsvoering stil ligt of ernstig gestagneerd wordt. Dat is beslist niet het
geval. Men kan zijn bedrijfsplan opzetten en rustig uitvoeren. Als de ruilver-
kaveling tot uitvoering komt - en dat is zeker niet eerder dan een jaar nà de
stemming - dan wordt tijdig bekend gemaakt waar gewerkt zal worden (sloten
graven, sloten dempen ,wegen verbreden e.a.), en wat de consequenties zijn voor
de bedrijfsvoering van de aanliggende kavels, zodat iedere grondgebruiker daar-
mede rekening kan houden bij het bewerken van zijn akkers en het inzaaien.
Het ongerief wordt daardoor tot een minimum beperkt.

De ervaring heeft geleerd dat voor de moeilijkheden bij de uitvoering van
werken door tijdig overleg steeds een redelijke oplossing is te vinden. Moeten
bepaalde percelen of gedeelten van percelen toch uit bedrijf worden genomen, of
ontstaat op andere wijze schade aan de gewassen, dan wordt deze zo nauwkeurig
mogelijk vastgesteld en jaar voor jaar vergoed, volgens door de Plaatselijke
Commissie vast te stellen normen.

De kosten van de Ruilverkaveling

Er worden kosten gemaakt voor het samenstellen van het rapport, het maken
van kaarten en allerlei andere voorbereidende werkzaamheden, Deze kosten
vóór de stemming zijn geheel voor rekening van het Rijk. Indien de ruilver-
kaveling is aangenomen, volgt daarna de uitvoering, Tijdens deze uitvoering
neemt het Rijk de uitgaven van het Bureau van het Kadaster en van de Cultuur-
technische Dienst ook geheel voor zijn rekening.

De kosten voor de uitvoering van de in het rapport voorgestelde verbeteringen
(nieuwe verkaveling, sloten graven, sloten dempen, herdraineren, wegen ver-
breden enz.) worden ten dele door het Rijk en ten dele door de gezamenlijke
eigenaren in het blok betaald.

Vaak hoort men zeggen: "we moeten allemaal hetzelfde betalen". Ook dit is
een geheel onjuist begrip. De kosten zijn voor de verschillende ruilverkavelingen
niet gelijk. In de ene ruilverkaveling moet immers meer gedaan worden dan in
de andere. Maar ook binnen één ruilverkaveling zijn de kosten voor de ver-
schillende delen van het gebied niet gelijk. We kunnen zelfs zeggen, dat de
kosten voor elke kavel weer anders kunnen zijn. De kavels die het meest bij de
verbetering gebaat zijn, zullen ook het meest moeten betalen. Heeft een kavel
geen enkel voordeel van deze verbeteringen, dan kan bepaald worden dat deze
niet in de kosten bijdraagt, Dit is toch wel zeer redelijk!

De ruilverkaveling "Hoeksche Waard-Noord" is een goedkope ruilverkaveling.
De bijdragen van de eigenaren zullen variëren van f 1 tot ± f 25 per ha per jaar
al naar het ontvangen nut dus. Gemiddeld liggen deze kosten op ± f 11. Het
grootste deel van het blok zal tussen de f 7 en f 14 gaan betalen.

We vertelden reeds, dat bij de eerste schatting vastgesteld wordt wat elke
eigenaar inbrengt. Deze inbrengwaarde dient als grondslag voor de toedeling
van nieuwe kavels. Als alle uit te voeren verbeteringen klaar zijn, komt er een
tweede schatting. Dezelfde schatters stellen nu het nut vast, dat iedere eigenaar
bij de uitvoering van de verbeteringen in de afwatering, de wegen, benevens de
kavelsamenvoeging heeft. Dit vormt de grondslag voor de kostenverdeling en
komt overeen met de waardestijging van de grond als gevolg van de uitgevoerde
verbeteringen. De door de eigenaren te betalen kosten, het verkregen nut dus,
wordt voor elk onderdeel der hierboven reeds genoemde werken afzonderlijk be-
paald en wel voor :
le. Ontsluiting: aanleg nieuwe en verbetering bestaande wegen.
2e. Waterbeheersing: aanleg nieuwe, verbetering van bestaande waterlopen,

bouw van nieuwe en verbetering van bestaande duikers, stuwen e.a., aan-
passing van bestaande gemalen
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3e. Verkaveling: samenvoeging en vormverbetering van verspreide percelen en
daarmede samenhangende werken, zoals dempen sloten, graven sloten,
(her) -draineren, opruimen rijpaden enz.

Het gaat dus niet zoals bij verbeteringen in polderverband, waar een algemene
omslag wordt geheven over alle ingelanden.

Hoe dan wel?
Voor iedere eigenaar wordt bij de 2e schatting zeer nauwkeurig bepaald in hoe-
verre deze voordeel heeft van de werken, die in de ruilverkaveling worden
uitgevoerd.

Laten we het uitleggen aan de hand van voorbeelden.
Een eigenaar, die alléén profiteert van de betere verkaveling en niet van de
verbeterde afwatering, wordt slechts aangeslagen voor het onderdeel "ver-
kaveling". Een bepaalde groep kavels van een eigenaar kan b.v. belang hebben
bij een betere verkaveling en een andere groep niet, dan zal de eerste groep
kavels daarvoor aangeslagen worden en de tweede niet. Indien de afwatering
niet wordt verbeterd zal géén enkele kavel van deze man met kosten daarvoor
worden belast.

De betaling van de kosten

De kost gaat hier niet voor de baat uit. Integendeel, het rijk schiet alle
kosten voor. Na afloop van de ruilverkaveling wordt een lijst van geldelijke ver-
rekeningen gemaakt. Voor elke kavel van elke eigenaar wordt, zoals reeds is
omschreven, berekend hoeveel te zijnen laste komt. Het bedrag dat een eigenaar
voor de ruilverkaveling moet betalen behoeft niet contant te worden voldaan.
Hij mag dit bedrag in 30 jaren afbetalen met een rente van 2% %. Volgens deze
regeling betaalt elke eigenaar dan ieder jaar een vast bedrag van 5 % voor rente
(2% %) en aflossing (2 r,s %) gedurende 30 achtereenvolgende jaren. Deze
schuld, de zogenaamde ruüverkavellngsrente, wordt gelijktijdig met de grond-
belasting geïnd. Zij komt op elk van de nieuwe kavels te rusten en zij blijft
daarop rusten zo lang zij niet is afgelost. Men kan desgewenst het bedrag ineens
betalen. De heffing van deze rente begint eerst indien de ruilverkaveling geheel
afgesloten is. Men heeft op dat moment de nieuwe kavels veelal reeds enige
jaren in gebruik.



Bescherming van uw rechten

Bij de uitvoering van een zo ingrijpend werk als een ruilverkaveling moeten
ieders rechten en plichten nauwkeurig worden omschreven en gehandhaafd. Dit
geldt zowel voor de eigenaren als pachters enerzijds als voor het Rijk anderzijds.
Dit alles wordt geregeld in de ruilverkavelingswet van 1954.

Er is in de ruilverkavelingsprocedure niets geheimzinnigs. De belanghebben-
den kunnen van alle belangrijke zaken kennis nemen en daarover worden inge-
licht. Zo is bij de wet bepaald, dat o.a de volgende stukken openbaar en koste-
loos voor iedere belanghebbende ter inzage moeten worden gelegd:
le. de lijst van rechthebbenden, waarin ieders rechten in het blok staan om-

schreven. Het is in Uw eigen belang zeer gewenst deze lijst te zijner tijd
nauwkeurig te beoordelen;

2e. de uitkomsten van de eerste en tweede schatting, waarin men kan zien hoe
eigen land, maar ook dat van anderen geschat is;

3e. het plan van toedeling van de nieuwe kavels, dat aangeeft waar men komt
te liggen en dat in overleg met U is opgesteld;

4e. de lijst van geldelijke regelingen, die ons vertelt wat men moet betalen.
De tijden van ter visie-legging voor elk van deze stukken worden aan alle

belanghebbenden schriftelijk medegedeeld. Bij deze "ter inzagelegging" zijn
steeds leden van de Plaatselijke Commissie en deskundigen aanwezig, die de
gewenste inlichtingen geven.

Binnen een bepaalde termijn, nadat deze stukken afzonderlijk ter inzage heb-
ben gelegen kan men, zo gewenst, zijn bezwaren schriftelijk bij de plaatselijke
Commissie indienen. Deze Commissie zal dan eerst in mondeling overleg tot
overeenstemming trachten te komen, hetgeen in de meeste gevallen mogelijk
blijkt te zijn. Wordt geen overeenstemming bereikt, dan wordt de zaak aan de
Rechter-Commissaris voorgelegd. Deze is lid van de Arrondissementsrechtbank
en houdt speciaal toezicht op de juiste toepassing van de wet. Hij zal trachten
de partijen tot elkaar te brengen. Wanneer ook dit geen goed resultaat heeft,
wordt de zaak verwezen naar de Rechtbank, die tenslotte in hoogste instantie
uitspraak doet. Ieders rechten zijn dus wel voldoende beschermd; van willekeur
is geen sprake. .

Wij hopen met dit boekje de gang van zaken en de mogelijkheden van de
ruilverkaveling In het algemeen en voor ons speciale geval te hebben verduide-
lijkt. Veelomvattend is het werk, er gaan dan ook wel 5 jaren overheen voor in
dit blok alles gereed is en overal de nieuwe kavels in gebruik zijn genomen. Ruil-
verkaveling is bij ons landbouwers langzamerhand wel een bekende klank ge-
worden, doch wordt helaas maar al te vaak eerst nà de uitvoering gewaardeerd.
Ruilverkaveling is de enige vorm welke het voor ons mogelijk maakt om de
verbeteringen die nog nodig zijn om bij de tijd te blijven, met zeer gunstige be-
talingsvoorwaarden en een zo hoog mogelijke overheidsbijdrage te doen uit-
voeren. We zullen elkaar daarbij de hand moeten reiken.

Wij zijn er van overtuigd, dat nà lezing van dit boekje vragen bij U zullen
opkomen. De leden van de Voorbereidingscommissie, de assistenten van de Land-
en Tuinbouw-Voorlichtingsdienst en de ambtenaren van de Cultuurtechnische
Dienst zullen gaarne alle gewenste inlichtingen verschaffen.
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