120

Jlage 15 '
Inl er drng va"n oe neer Ir. J P va,n d.er Horst van de Cul I uur Technrsche Drensl
gehouden rn de vergaderr ng van 4 aprrl 1961 van de l{erkgroep Landbouw te
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Ilet begnp "rullverkavel ingt, t.s algemeen bekend. In deze berveging heeft zich
echter een zehere ontwrkkelrng voltroldren. zodat men het nret meer alleen mag
beschouwen als het ruilen van kavels Vr;ftren Jaar geleden nog behoorde hel
verharden van íle wegen er nret br.1 Zo ztJn brJ de rurlverkavelrng van Borger
de I anclbouwwegen br; Burnen nret verhardl de elders gêlegen ryegên echter ryel
In de loop der ,;aren zr.ln de rur -Lverka,ve.l rngen grootser van opzet gevorden en
gtngen zlJ rneer omvatten. Yooral na de tweede vereldoorlog rs dit proces op
gang gekomen. De C.T D. werd belasi met het cultuur-technrsche deel van deze
ProJecten l'n verba"nd met de werkzaamheden rn D U \{.-rerband. Dê aaneragen voo!rullverka\'elrng namen hand over hand toe eo r,.p een gegeven mornent was ongeveer
de helft wan Nederland rurlverkaveltngsbehoeftrg" Er werd toen een commrssre
rbenoemil dre een urgentresysteem heeft urtgedacht. Als gevolg daarwan l<an mr
30.000 tot ,lO 000 ha per Jaar tot urttoerrng vorden gebracht. Voor rvat Drenthe
betreft zr;n de volgende rurlverkarelrngen rn urtvoerlngr a) GrclIo-Schoonlo
b) Kol derveen-Ni ,l eveen
i ) St e enlYij ksmoe r
In voorbererdrng zrJn de Broekstreek. Hohen Holten en HrSken.
I)e rur I!-erkave-l r ngen worden nu uitgevcerd 7r-'nder enrge iuxe [íen 1v]i ro a w met
een bepaa.ide sorn zoveel mogelr;h ha verkavelen. De kosten per ha zullen zeeJ
g&!g3! op hel zandgebr ed neerkomen op f 2,000 -- à f 2"500.--. Overrgens hangt
dlt bedrag voor een gr:oot deel af van dê plaatselrjke srtuatre Zo worden de
kosten belangrr;k -erhoogd als ook boerderr;en moeten rflotitlen verp,laatst Drt
laatste is nI een ti;cllang tn de mode geweest. ITet heeft natuurlr;k echter
geen zln om boe rder r 3 verpla,atsr ng brJ elke mrIverkavelrng toe te passên Men
uoet goed bekilken wat strrkt noodzakelrJk rs
Door het meer.larenplan woor de rur I ver:kavel r ng \'Ioert het benodr gde geld meer
regelmattg toe. waardoor men een behoorltjk apparaat kan opzelten
De rur la'erkarel rngsprocedure verloopt :n grote li;nen als volgl
Een plan tot rurlverkavelrng wordt pas goed aa.ngepakt door de C T,D als daarYoor een behoorlr;ke meerderhertl gevonden ts Deze meerderherd moêt ongeveer
70 lot 80 pct van de betrokkenen omvatten
Yoor tot stemmt ng over te gaan moet er eêrst eên aanvraag voor rurlverkavelrng
br,1 Gedeputeerde Staten komen. Verschrliende groeperrngen kunnen eên dergelrJke
aanvra-€r,g t ndr enen , Zo'n aanvraag kornt ook br .t de C T D I{r''rdt de rur iverkavel r ng
op een urgentreltSst gepl aatst dan wordt een v oorbere: di ngscomrnt ssre utt de
streek waar de rur lverkaveltr,g zal pl aatsvinclen. benoemd
Indlen aleze conmrssre gereed rs met haar wêrkzaarheden komt het plan brJ dê
Centrale Cul tuur -Technl sche Drenst en urternclelr.lk kn jgt G.S. een advres
De gronden wcrden door schatters urt de st,reek, alie naar eer en ge eten werken.
geschat. *;oorda,t de voq16s.ar4rng begint. 0p grond van deze waard.e vordt mer
later toegedeeid Men schat, hoeveel de gronal vaa,rd zou ziJn als een rullverkaveltng tot st.and zou ztjn gekomen. Daar:op past men aftlekken toe';oor: de
ongunst,t ge factoren van het. ogenbllk. Het verschrl kan men dan betalen over
30 j aa.r rn een aÍlnuitert vaa 5 pct Het rentepercentage dat men op deze wi3ze
moet betalen is maar zeer gering nl 2 7/8 pcï.
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Na de stêraming komt er een lr;si van rechthebbenden. d.e schattingsuitkomsten,
het pla.n wegen en waterlopen en het plan van toedelrng- De rul lverkavel ingsryerken worden tot een ma;(imr$ van 70 pct. gesubsidieerd
Voor wat d.e gemeente Gieten betreft hebben we te maken met d.rie d.e1en, nl. de
veenholoniën, de Oostermoerse Vaart en de hoge gronden. In esverkavelr ngen
ziet men tegenwoorch.g nret veel meer. omdat deze gronden rn de toekomst geheel
and.ere bestenmingen kunnen kri;gen- De essen op de Hondsrug zi;n nl prrma geschikt voor womngbouw en recreati edoeleinden.
In het gebied. va,n de Oostermoer:se Vaart ts zo Ia,n.gzatr,erhand + f 9 m:.r;oen rngepompt, aa.n ontwatering, I{rer moet de aandacht echter gericht worden op de ontsluiting. Yerschilfende wegen staa.n op het programma, of zrjr, in urtvoering
Er is een provinciaal structuurschema voor verbeterlng van regen Het voornaanste gebied voor een ruilverkavellng rs het gebietl vaÍr de Hunze. Er ls hter wel
een logische li;n voor ruilverkavelrng. Imners uitgevoerd is reeds ExIoêrveen,
Buanen - Buinerveen rs rn voorbererdrng. te::wi;1 rnen rn Gasselte ook wel voor:
een rurlverkaveling voelt. Greten en Anlo zouden daÍI kunnên volgen" terwrJl
Zuidlaren, waar a.l een pla.n tigt, het noordêlrJke slu:tstuk van (Ieze reeks zou
zijn" Een aaneengesloten gebred zou dan gesaneeÍd. zrSn Het woordeel van eên
<lergelijke ontwikkeling zo\ z).Jrr, dat het geld dat rn d.e verbeteringen rs of
wordt gestoken een maximaêl nut kan hebben.
WiI Ínên op de esgronden een rurlverkayel1ng cloorwoeren dan zcu tle enlge mogelrjldeeid een vrijvrllrge rurlverkavelrng kunnen ziln Àlle betrokkenen noeten
dan echter voor zorn plan stemrnen.
fn het veengebrerl ligt de srtuatre heel ÍnoeilrJk. 0p een zeker mcment zullen de
wijken daar gedempt worden, maar hoe dat precres zal moet'en plaatsvr nden weet
men nog niet. Brj het drchtmaken va;o deze wi;ken zal tn teder gewal a,a,ndacht
geschonkea moeien worden aan de ontslurtrng.

