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1		 Inleiding
Krachtens het bepaalde in de Wet inrichting landelijk gebied (Wilg)
en onder meer artikel 4 van het Besluit inrichting landelijk gebied
zijn onderstaande uitgangspunten vastgesteld op basis waarvan
het ruilplan* (* = zie verklarende woordenlijst) wordt ontworpen.
Deze algemene uitgangspunten geven daarbij het beleid weer dat
met betrekking tot de doelstellingen, geformuleerd in het
inrichtingsplan, wordt nagestreefd en de beperkingen die daarbij
in acht dienen te worden genomen. Dit voor zover deze niet staan
vermeld in het Besluit inrichting landelijk gebied. Daarnaast wordt
zoveel mogelijk rekening gehouden met hetgeen op de wenszittingen* naar voren wordt gebracht, alsmede met de door de
bestuurscommissie Sarsven en de Banen bepaalde bodemgeschiktheid per gebruiksbestemming* en de daarbij behorende
ruilklassenkaart*.
Het ontwerp ruilplan zal gedurende zes weken ter inzage worden
gelegd. De voorbereiding van een besluit tot vaststelling van het
ruilplan zal plaatsvinden met toepassing van Afdeling 3.4 van de
Algemene wet bestuursrecht (Awb).
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2		 Uitgangspunten voor en doelstellingen van 			
		 het ruilplan
De uitgangspunten voor het ruilplan worden ontleend aan het
inrichtingsplan Sarsven en de Banen vastgesteld bij besluit d.d.
19 juni 2012 en aan planologische gegevens op bestemmingsplan
niveau van de gemeente Nederweert (Bestemmingsplan
Buitengebied Nederweert) vastgesteld bij besluit d.d. 24 november 2009 en de gemeente Leudal (Bestemmingsplan buitengebied
gemeente Heythuysen) vastgesteld bij besluit d.d. 18 mei 1999.
In het inrichtingsplan zijn onder meer de navolgende doelstellingen geformuleerd:
• Realisering Nieuw Limburgs Peil (NLP met de daaraan gelieerde
volgende maatregelen:
- gebiedsdekkende maatregelen (autonoom proces en 		
compenserende maatregelen)
- lokale maatregelen
> korte termijn (reeds uitgevoerd vóór vaststelling van dit
		 inrichtingsplan)
> middellange termijn (binnen de looptijd van dit plan)
> interne maatregelen binnen natuurgebieden
> waterkwaliteit in relatie tot NLP (stroombanen)
Hoofddoel van de watermaatregelen is het tegengaan van de
verdroging in de prioritair verdroogde gebieden Sarsven, de
Banen, de Zoom, Schoorkuilen, Groote Moost en Kleine Moost.

• Realisatie van de Ecologische Hoofd Structuur (EHS);
Het NLP gaat er van uit dat de nog te realiseren EHS gerealiseerd is. Hiermee is ook de functiewijziging ter plaatse van de
EHS in feite een resultaatverplichting, tenminste voor zover het
gaat om die delen van de nog te realiseren EHS die voor het
functioneren van het watersysteem noodzakelijk zijn;
• Herstel van vennen;
• Maatregelen ten behoeve van soortenbescherming;
• Verbeteren van de landbouwstructuur binnen het gebied en het
versterken van het agrarisch productiepotentieel tot minimaal
het niveau van voor de uitvoering van het project;
• Recreatieve routestructuren c.q. versterking van recreatief
medegebruik;
• Realiseren van de ecologische verbindingszone;
• Zichtbaar maken van cultuurhistorie en landschapsstructuren;
• Inzet van land- en tuinbouw bij het beheer van extra groen in
het project;
• Uitvoering van kavelinrichtingswerken, waaronder ophoging,
aanleg drainage, vervangen of verplaatsen van beregeningsputten conform de geldende wet- en regelgeving en maaiveldverbetering ter versterking van het algemene
productiepotentieel.
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3		 Uitgangspunten voor
		 de herverkaveling

4		 Randvoorwaarden 		
		 voor de toedeling

Met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 4 van het Besluit
inrichting landelijk gebied en de geformuleerde doelstellingen als
vermeld in hoofdstuk 2 zijn onderstaande uitgangspunten voor de
herverkaveling vastgesteld. Daarbij geldt als algemeen beginsel
dat het streven is gericht op het realiseren van de doelstellingen
voor het gebied (met betrekking tot natuur, landschap, recreatie
e.d.), alsmede op het realiseren van een doelmatige
bedrijfsstructuur.

Onverminderd het bepaalde in de Wilg en het bepaalde in het
Besluit inrichting landelijk gebied (artikelen 8 t/m 14 ), zijn voor
het opmaken van het ruilplan nog de navolgende uitgangspunten
te formuleren:
• De bestuurscommissie maakt geen gebruik van de bevoegdheid
tot afwijken van het bepaalde in artikel 8, eerste en tweede lid,
van het Besluit herverkaveling, zoals beschreven in derde lid,
van het Besluit herverkaveling.
• Bij het opmaken van het ruilplan wordt zoveel mogelijk
rekening gehouden met bestaande elementen en/of topografisch vastliggende grenzen zoals reliëf, kavelgrensbeplantingen,
greppels/sloten en beeklopen. Enerzijds geschiedt dit ten
behoud van landschappelijke, natuurwetenschappelijke en
cultuurhistorische waarden/elementen en anderzijds om de
kosten van het kavelinrichtingswerk zoveel mogelijk te
beperken;
• Gestreefd wordt naar het toedelen van het vervallen gedeelte
van de weg genaamd Kwegt aan Limburgs Landschap;
• Bospercelen worden niet uitgeruild, tenzij uitdrukkelijk anders
wordt overeengekomen;
• De via het ruilplan te realiseren nieuwe natuur wordt met
voorrang toegedeeld aan BBL.

De uitgangspunten:
• Concentratie van verspreid gelegen grondgebruik bij de
bedrijfskavels*;
• Bij kavelconcentratie wordt voorrang verleend aan de concentratie bij de bedrijfsgebouwen van melkveehouderijen boven
die bij overige landbouwbedrijven;
• Voor alle landbouwbedrijven wordt (naast de bedrijfskavel) een
maximale concentratie van veldkavels nagestreefd;
• Er wordt gestreefd naar afstandsverkorting met betrekking tot
de afstand van de veldkavels tot de bedrijfsgebouwen;
• Er wordt gestreefd naar een toedeling van zo groot mogelijke
kavels, zodat de kavels landbouwkundig en doelmatig te
bewerken zijn;
• Voor de rechthebbenden waarvan de bedrijfsgebouwen buiten
het herverkavelingblok zijn gelegen wordt een toedeling
nagestreefd zo dicht mogelijk bij de plaats waar zij het blok
binnenkomen;
• Gestreefd wordt om de generieke korting (3,2%, oftewel 34,3
ha) te compenseren met eigendom van Bureau beheer
landbouwgronden (BBL);
• Gestreefd wordt naar het middels uitruil vrijmaken van de
gronden voor de realisatie van de nieuwe natuur, voor zover
deze niet valt onder de toewijzing;
• Gestreefd wordt naar het middels uitruil vrijmaken van gronden
voor de realisering van recreatieve voorzieningen zoals
wandelpaden;
• Gronden ten behoeve van nieuwe waterlopen worden toegewezen aan het waterschap Peel en Maasvallei.
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5		 Door bestuurscommissie genomen besluiten met
		 betrekking tot enkele wettelijke bepalingen
Door de bestuurscommissie zijn de volgende beslissingen
genomen met betrekking tot enkele wettelijke bepalingen, als
bedoeld in de Wilg dan wel in het Besluit inrichting landelijk
gebied.
Artikel 35, van de Wilg
Bij het opmaken van het ruilplan zal rekening worden gehouden
met de reeds door de bestuurscommissie verleende en nog te
verlenen ontheffingen.
Artikel 52, eerste lid, van de Wilg
Iedere eigenaar heeft aanspraak op het verkrijgen van een recht
van dezelfde aard, als hij had op de in het blok gelegen
onroerende zaken. In het geval van grond wordt deze aard
bepaald aan de hand van bodemgeschiktheidsklassen.
De uitruilbaarheid vertaald zich in de maximale verschillen tussen
de bodemgeschiktheidsklassen. Dit verschil is, voor zover het
belang van de landinrichting zich hier niet tegen verzet, door de
bestuurscommissie vastgesteld op max. 1 bodemgeschiktheidsklasse. Het kwaliteitsverschil tussen inbreng en toedeling zal
bij de lijst der geldelijke regelingen worden verrekend.
Artikel 52, derde lid, van de Wilg en artikel 19, van het Besluit
inrichting landelijk gebied
Indien een eigenaar met betrekking tot een onroerende zaak een
recht krijgt toegedeeld van een andere hoedanigheid of
gebruiksbestemming als door hem is ingebracht, dan kan de
betrokken eigenaar worden gecompenseerd in geval er sprake is
van grond van een mindere kwaliteit.
Van grond van een andere hoedanigheid of gebruiksbestemming
is sprake indien tussen inbreng en toedeling per saldo sprake is
van een verschil van 1 of meer bodemgeschiktheids(ruil)klassen.
• Toedeling van mindere kwaliteit (1 of meer dan 1
bodemgeschiktheids(ruil)klassen)
Dit is alleen mogelijk indien de toedeling in het belang van de
landinrichting is. De compensatie zal dan plaatsvinden door
betaling van een geldsom aan de betreffende eigenaar welke op
de navolgende wijze zal worden berekend:
- Verschil in klassen, uitgedrukt in
verkeerswaarde x oppervlakte klassenverschil.
• Toedeling betere kwaliteit (1 of meer dan 1
bodemgeschiktheids(ruil)klassen)
Dit is alleen mogelijk indien de toedeling in het belang van de
landinrichting is. De betreffende eigenaar betaalt slechts het
kwaliteitsverschil tot maximaal 1 bodemgeschiktheids(ruil)
klassen. Het meerdere behoeft door de eigenaar niet te worden
betaald en komt voor rekening van het project.

Het kwaliteitsverschil tussen inbreng en toedeling zal bij de lijst
der geldelijke regelingen worden verrekend. Dit geldt ook als het
verschil kleiner is dan 1 ruilklasse (zie voorbeeld paragraaf 6.2).
Artikel 53, derde lid, van de Wilg
De bestuurscommissie zal bij het opmaken van het ruilplan
uitsluitend rekening houden met de door haar geregistreerde
pachtovereenkomsten.
Artikel 54, eerste lid, van de Wilg
Pachtruil, met betrekking tot pachtverhoudingen, zal in het
algemeen alleen na overeenstemming met de daarbij betrokkenen
worden toegepast. Indien in het belang van de landinrichting kan
pachtruil ook worden toegepast zonder overeenstemming met
betrokkenen.
Artikel 56, eerste lid, van de Wilg en artikel 18, van het Besluit
inrichting landelijk gebied
De korting* als bedoeld in artikel 56 lid 1 voor wegen, waterlopen
en daarmee samenhangende voorzieningen, natuur, landschap en
openluchtrecreatie en overige voorzieningen van openbaar nut
bedraagt 3,2%. Het streven is er op gericht om deze korting
vanwege het belang dat de eigenaren hechten aan het verkrijgen
van dezelfde oppervlakte voor zover mogelijk te compenseren
met eigendom van BBL.
Artikel 58, eerste lid, van de Wilg en artikel 56, eerste lid, onder
c en d, van de Wilg
Tot een door de bestuurscommissie te bepalen tijdstip kunnen
eigenaren en pachters verzoeken om een algehele vergoeding in
geld of compensatie in grond. De hoogte van de algehele
vergoeding in geld zal worden bepaald aan de hand van een
taxatierapport. De keuzemogelijkheid wordt gesloten per
peildatum ruilplan.
Artikel 58, tweede lid, van de Wilg en artikel 3, van het Besluit
inrichting landelijk gebied
Wanneer de aan een eigenaar toe te delen oppervlakte kleiner is
dan 10 are, de grond een agrarische bestemming heeft en de
eigenaar geen redelijk belang heeft bij het verkrijgen van een
dergelijke kavel, kan de bestuurscommissie tot het tijdstip van ter
inzage legging ruilplan, bepalen dat betrokken eigenaar in plaats
van toedeling in grond een algehele vergoeding in geld zal
ontvangen.
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6		 Toelichting bij de uitgangspunten
6.1 Uitgangspunten voor en
doelstellingen van het ruilplan

Artikel 52, eerste en derde lid, van de Wilg en artikel 19, van het
Besluit inrichting landelijk gebied
Dit artikel voorziet in de mogelijkheid om, indien de toedeling niet
van dezelfde hoedanigheid en gebruiksbestemming is als de
inbreng, hiervoor een compensatie in geld of grond toe te kennen.
Voor beantwoording van de vraag of er sprake is van een toedeling die niet van gelijke aard en hoedanigheid is, dient de totale
toedeling vergeleken te worden met de totale inbreng.

In het inrichtingsplan ex artikel 17, van de Wilg zijn de doelstellingen geformuleerd. Deze worden bij de algemene uitgangspunten
nog eens herhaald. Het betreffen doorgaans algemene doelstellingen, maar afhankelijk van de opgave kan tevens sprake zijn van
gebiedsspecifieke doelstellingen.

Voorbeeld van de compensatie: zie Tabel 1

Met betrekking tot de planologische gegevens op bestemmingsplanniveau in het herverkavelingsblok zijn de planologische
gegevens van het bestemmingsplan buitengebied van de
gemeente Nederweert dan wel de gemeente Leudal van belang.

Opmerkingen bij het voorbeeld:
• Er zijn 5 bodemgeschiktheidsklassen met resp. 28, 26, 24, 22 en
20 punten/ha.
• Eén klasseverschil bedraagt 2 punten.
• Indien één klassepunt hier overeenkomt met een waarde van
€ 1000.
• De verschillen in bodemgeschiktheid tussen inbreng en
toedeling van de partijen 1, 2 en 4 vallen binnen één klasse en
zijn toegestaan. De verschillen van partij 3 en 5 vallen buiten 1
ruilklasse. Hierop is artikel 52, derde lid, van de Wilg en artikel
19, van het Besluit inrichting landelijk gebied van toepassing.
• Het verschil tussen inbreng en toedeling bij partij 3 is groter dan
1 klasse (negatief) en is niet toegestaan, mits in overeenstemming (anders toedeling wijzigen).
• Het verschil tussen inbreng en toedeling bij partij 5 is groter dan
1 klasse (positief) en is niet toegestaan, mits in overeenstemming (anders toedeling wijzigen).
• Partijen 1 en 5 (mits overeenstemming) moeten bij de LGR een
bedrag bijbetalen wegens waardeverandering van hun onroerende zaken (kwaliteitsverbetering).
• Partijen 2, 3 (mits overeenstemming) en 4 krijgen bij de LGR een
bedrag uitbetaald wegens waardeverandering van hun
onroerende zaken (kwaliteitsverslechtering).

6.2 Door bestuurscommissie genomen
besluiten met betrekking tot enkele
wettelijke bepalingen
Door de bestuurscommissie dienen beslissingen te worden
genomen met betrekking tot enkele wettelijke bepalingen, als
bedoeld in de Wilg dan wel in het Besluit inrichting landelijk
gebied.

Artikel 35, van de Wilg
Met ingang van het tijdstip waarop het ontwerp van het inrichtingsplan ter inzage is gelegd tot het moment waarop dit plan
voor de betrokken onroerende zaken is verwezenlijkt is het niet
toegestaan handelingen te verrichten, die de verwezenlijking van
het inrichtingsplan ernstig belemmeren of die de waarde van
onroerende zaken veranderen, tenzij de bestuurscommissie
expliciet schriftelijke ontheffing heeft verleend voor de betreffende handeling. In het geval van ontheffing zal de bestuurscommissie daarmee rekening houden bij het
Voorbeeld van de compensatie:
opmaken van het ruilplan.
EIGENAAR
INBRENG
OpperKlasse Punten/ha
Aantal
Dit betekent dat iemand die zonder
vlakte
punten
1. Hendriksen
8.41.30
2
26
218.738
ontheffing van de bestuurscommissie
4.71.10
3
24
113.064
handelingen verricht, de schade als gevolg
3.58.60
4
22
78.892
16.71.00
410.694
van uitruil niet vergoed krijgt. Voorbeelden
2. Jansen
12.38.70
3
24
297.288
4.61.40
4
22
101.508
van handelingen zijn het plaatsen van een
2.85.00
5
20
57.000
stevig hekwerk, het planten van boom19.85.10
455.796
3. Pietersen
8.50.60
1
28
238.168
gaarden, struikgewas, meerjarige teelten
6.32.80
3
24
151.872
8.04.50
4
22
176.990
zoals asperge, kerstdennen, etc., of het
22.87.90
567.030
achterwege laten van handelingen die voor
4. Willemsen
2.50.00
1
28
70.000
23.53.20
3
24
564.768
een normale bedrijfsvoering noodzakelijk
26.03.20
634.768
5. Zomer
0.99.70
2
26
25.922
zijn.
1.65.80

3

24

39.792

11.87.30

4

22

261.206

14.52.80
Totaal

100.00.00

326.920

TOEDELING
Gewogen
gemiddelde

24.578

22.961

24.784

Oppervlakte

Punten/ha

9.41.00

2

26

244.660

7.42.20

3

24

178.128

8.95.50

3

24

214.920

8.05.40

4

22

177.188

2.85.00

5

20

16.83.20

22.503

Aantal
punten

422.788

19.85.90
3

24

16.89.10

4

22

23.09.80
24

11.00.60

1

28

Aantal
klassen

Verrekening

25.118

12.094

0.540

0.3

€ 12,094

22.615

-6.688

-0.346

-0.2

€ 6,688-

22.537

-46.460

-2.246

-1.1

€ 46,460-

24.000

-10.000

-0.384

-0.2

€ 10,000-

26.657

51.054

4.155

2.1

€ 51,054

624.768

308.168

3.17.30

4

22

69.806

624.768

14.17.90

Gewogen
gemiddelde

371.602

3

100.00.00

Aantal
punten

148.968

520.570

26.03.20

LGR

Gewogen
gemiddelde

57.000
449.108

6.20.70

26.03.20

24.384

VERSCHIL

Klasse

377.974

0.000

€0

Tabel 1: voorbeeld compensatie
Opmerkingen bij het voorbeeld:
• Er zijn 5 bodemgeschiktheidsklassen met resp.
28, 26, 24, 22 en 20 punten/ha.
• Eén klasseverschil bedraagt 2 punten.
Indien één klassepunt overeenkomt met een

Artikel 56, eerste lid van de Wilg en artikel 18,
van het Besluit inrichting landelijk gebied.
Het inrichtingsplan voorziet in een korting van
2,76% van de oppervlakte (ten behoeve van wegen en waterlopen en daarmee samenhangende
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Artikel 56, eerste lid van de Wilg en artikel 18, van het Besluit
inrichting landelijk gebied.
Het inrichtingsplan voorziet in een korting van 3,2% van de
oppervlakte (ten behoeve van wegen en waterlopen en daarmee
samenhangende voorzieningen, voorzieningen met betrekking tot
natuur, landschap en openluchtrecreatie en voorzieningen van
openbaar nut). Hierbij zij aangetekend dat:
• Artikel 56, vierde lid, van de Wilg aangeeft dat deze korting
tezamen met een eventuele onderbedeling in het plan van
toedeling niet meer mag bedragen dan 5% van de oppervlakte
van de door de eigenaar ingebrachte kavels.
Artikel 58, tweede lid, van de Wilg en artikel 3, van het Besluit
inrichting landelijk gebied
Dit artikel geeft de bestuurscommissie de mogelijkheid om
eigenaren met een inbreng beneden een bepaalde oppervlaktemaat een algehele vergoeding in geld te betalen in plaats van een
toedeling van grond.
Het is de bedoeling dat van deze mogelijkheid gebruik wordt
gemaakt indien de inbreng qua oppervlakte zodanig gering is dat
er geen doelmatig en efficiënt te exploiteren kavel kan worden
toegedeeld en deze eigenaar ook geen redelijk belang heeft bij het
verkrijgen van een zodanige kavel.
De bestuurscommissie kan tot het tijdstip van terinzagelegging
van het ruilplan besluiten of men daar in individuele gevallen
gebruik van maakt.
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Verklarende woordenlijst
Huis/bedrijfskavel
Een kavel van aaneengesloten eigendom en/of pacht met een
complex van gebouwen dienende voor de uitoefening van een
landbouwbedrijf, respectievelijk woonfunctie.
Besluit inrichting landelijk gebied
Besluit van 4 mei 2006, houdende nadere regels omtrent het
ruilplan en de lijst der geldelijke regelingen.
Bodemgeschiktheid per gebruiksbestemming
Ook wel ruilklasse genoemd. Het betreft de classificatie van de
geschiktheid van de bodem voor een bepaald type bodemgebruik. Voor Sarsven en de Banen zijn er twee gebruiksbestemmingen gedefinieerd, namelijk cultuurgronden (bestemming akkerbouw/weidebouw) en bos- en natuurterreinen. De bepaling van
de bodemgeschiktheid is gebeurd aan de hand van de opbouw,
samenstelling en fysieke eigenschappen van de gronden in
combinatie met de grondwaterkarakteristiek.
Korting
Op de inbreng van iedere eigenaar wordt een bepaald percentage
gekort. Door deze korting ontstaat de mogelijkheid om voldoende
grond vrij te maken voor het realiseren van voorzieningen van
openbaar nut. Deze korting mag maximaal 5% bedragen. In het
plangebied Sarsven en de Banen wordt korting waar mogelijk
gecompenseerd in grond.
Lijst der geldelijke regelingen
In feite betreft dit de eindafrekening van de wettelijke herverkaveling. In de lijst der geldelijke regelingen wordt de over- en
onderbedeling en de korting verrekend alsmede het nut en
eventuele verrekeningen tussen oude en nieuwe eigenaren c.q.
met het blok.
Peildatum
Datum tot wanneer de bestuurscommissie rekening houdt met
aankopen en pachtwijzigingen bij het opstellen van het ruilplan.
Op deze datum zijn door het Kadaster alle voorgaande wijzigingen bijgewerkt. Bij de ter inzage legging van het ruilplan krijgen
alleen eigenaren en geregistreerde pachters, zoals bekend op de
peildatum, bericht over de ter inzage legging
Ruilklassenkaart
Ook wel bodemgeschiktheidsklassenkaart genoemd. Per
gebruiksbestemming is er een ruilklassenkaart welke de gronden
weergeeft die onder een bepaalde ruilklasse vallen.

Ruilplan
Het ruilplan omvat zowel de lijst van rechthebbenden als het plan
van toedeling. Het plan van toedeling bevat:
a. de kavelindeling;
b. de toedeling van rechten;
c. de begrenzing van de eigendommen van openbare wegen en
waterlopen en van overige voorzieningen van algemeen belang;
d. de te handhaven (voorzover tijdig geregistreerd), op te heffen
en te vestigen pachtverhoudingen;
e, de in de artikel 60 van de Wilg bedoelde regeling, opheffen of
vestigen van de beperkte rechten, het recht van huur en de lasten
die met betrekking tot de onroerende zaken bestaan en
f. de bepalingen inzake de ingebruikneming van de kavels.
Uitgangspunt voor de nieuwe kavelindeling is de inbrengsituatie
van de gebruikers en eigenaren.
Bij het opstellen van het ruilplan wordt rekening gehouden met de
wensen van deze mensen. Het is echter mogelijk dat de uit-komsten niet voldoen aan de wensen van iedereen. In het ruilplan
moet immers ook rekening worden gehouden met de wettelijke
regels en de maatregelen uit het inrichtingsplan.
Wettelijke voorwaarde is in beginsel dat iedere eigenaar aanspraak heeft op het verkrijgen van een recht van dezelfde aard als
hij had op de in het blok gelegen onroerende zaken (zie artikel 52
van de Wilg).
Taakstelling
Hectares grond die verworven moeten worden om de doelen uit
het inrichtingsplan te kunnen uitvoeren. Verwerving gebeurt
doorgaans door Bureau Beheer Landbouwgronden.
Veldkavel			
Kavel die geen huis- of bedrijfskavel is.
Wenszitting
Een persoonlijk gesprek waarin de wensen van de eigenaar/
pachter kenbaar gemaakt worden voor een zo aantrekkelijk
mogelijke toedeling van gronden.
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Dienst Landelijk Gebied werkt vandaag aan het landschap van morgen. Als publieke organisatie met kennis van het
landelijk gebied zorgen wij dat beleid wordt uitgevoerd. Wonen, werken en recreëren in een mooi en duurzaam ingericht
Nederland. Met waardevolle natuur, ruimte voor water en gezonde landbouw. Daar zetten wij ons voor in, samen met
bewoners, overheden en belanghebbenden. Van ontwerp tot realisatie.
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