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Laatste kavelruil? 

In de afgelopen jaren zijn er al vele kavelruilprojecten in onze gemeente geweest. Bij die 
kavelruilprojecten speelt de gemeente altijd een belangrijke rol. Bij al die ruiltransacties tussen vele 
grondeigenaren is de inbreng van de gemeente steeds essentieel. De gemeente fungeert als het 
cement in een groot bouwwerk. In maart 2012 werd het laatste kavelruilproject afgerond, zo leek het 
toen. Maar nu blijken er toch nog wat zaken te zijn blijven liggen. Eén van de doelstellingen, het 
realiseren van een 9,1 km lange ecologische verbindingszone, was nl, nog niet helemaal bereikt. 
Verder heeft de gemeente nog grond nodig om het plan Gorsen in Elshout (nabij de kerk) te 
realiseren en de gemeente heeft nog grond nodig om de GOL-plannen in de Baardwijkse Overlaat te 
kunnen verwezenlijken. Nu is gebleken dat een laatste kavelruilproject toch nog de mogelijkheden 
biedt om een en ander rond te krijgen. Een laatste kavelruilproject waar natuurlijk veel meer partijen 
bij betrokken zijn dan alleen de gemeente. Het gaat in totaal om 275 hectare grond die van eigenaar 
wisselt en er zijn 60 partijen bij betrokken. Door het kavelruilproject kunnen twee agrarische 
bedrijven verplaatst worden, waarvan één uit de kern van Elshout. Bij andere agrarische bedrijven 
komen kavels meer bij elkaar te liggen en vaak ook dichter bij de huiskavel. Met andere woorden: 
ook voor de agrarische sector is de kavelruil van groot belang. 

De gemeente Heusden doet overigens niet vrijblijvend mee aan deze kavelruilprojecten. Zo worden 
gronden steeds ingebracht tegen taxatiewaarden, er wordt geen grond met strategische ligging (bijv. 
in verband met toekomstige huizenbouw of wegenaanleg) afgestoten, de gemeente draagt niet bij in 
de kosten van het project, er wordt geen vergoeding betaald aan pachters die de pacht opzeggen en 
er mag geen versnippering van gemeentelijke eigendommen plaatsvinden. 

Uiteindelijk brengt de gemeente voor 2,3 miljoen euro aan gronden in, terwijl er voor 2,2 miljoen aan 
gronden verkregen wordt. Daarvoor krijgt de gemeente ongeveer 4 hectare grond beschikbaar in de 
Baardwijkse Overlaat. Deze grond is nodig om de GOL-plannen daar (nieuwe op- en afritten ten 
behoeve van Waalwijk en Drunen, ecologische verbindingszone langs het Drongelens kanaal met 
ecopassage onder de A59) te kunnen realiseren. Bovendien verwerft de gemeente ca. 1,5 hectare 
grond nabij de kerk in Elshout om het woningbouwplan Gorsen te kunnen bouwen en verwerft men 
1,5 hectare grond om de ecologische verbindingszone nabij de Koningsvliet te realiseren. Voor de 
agrarische sector gaat het om ca. 250 hectare grond; een belangrijke bijdrage in de 
structuurverbetering van deze sector.  

Komende dinsdag staat het onderwerp op de agenda van de gemeenteraad. De raad wordt overigens 
alleen nog maar geconsulteerd. Fracties kunnen hun zienswijze op het project kenbaar maken. Dat 
zal waarschijnlijk niet gebeuren want het onderwerp staat op de A-lijst en dat betekent dat alle 
partijen zonder bespreking kunnen instemmen met dit voorstel. Het college kan hierna de 
overeenkomst verder afronden. In een later stadium zal het onderwerp nog een keer terug komen op 
de raadsagenda om een krediet beschikbaar te stellen. En daarmee komt er zoals het er nu bijstaat 
een einde aan een hele serie kavelruilprojecten in de afgelopen jaren. Zowel voor de agrarische 
sector als voor de gemeente belangrijke grondtransacties. 
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