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Agenda 

Introductie van 4 hulpmiddelen:

- Quickscan stedelijke kavelruil   

- Stappenplan eenvoudige kavelruil

- Stappenplan complexe kavelruil  

- Stedelijk herverkavelingsportaal 



Quickscan 

De quickscan stedelijke kavelruil geeft u meer inzicht in: de haalbaarheid en 
mogelijkheden voor (her)inrichting van het gebied waar u onroerend goed 
heeft. 

De quickscan is ingedeeld in drie delen: 

situatie /wens, samenwerkingsmogelijkheden,

financiële kant

Per deel scoort u kansen voor stedelijke kavelruil. Hoe werkt dat dan? 



Casus Rotsoord 



Casus Rotsoord 



Casus Rotsoord  

• Gebied in transitie van maakindustrie naar werken en wonen. 

• Versnipperd eigendom belemmert ontwikkelaars, groenontwikkeling én 
bestaande bedrijven

• Parkeren, behoud van groen of ontwikkelen?  

• Geen cash, wel grond 



Quickscan 

Demo

• www.stedelijkekavelruil.com

http://www.stedelijkekavelruil.com/


Quickscan (1)



Quickscan (2) 



Quickscan (3) 



Quickscan (4)



Quickscan (5)



Stappenplan eenvoudig 



Casus Transformator

Situatiebeschrijving



Oriëntatie casus Transformator  

• Gebied in transitie van monofunctioneel naar multi-use woon-werklocatie.

• Einddoel: 20% werkfunctie en 80% woonfunctie.

• De FSI mag over het hele blok gerekend niet meer dan 3 zijn. 

• Maximaal aantal woningen is 400.

• De totale oppervlakte van het gebied is 2,1 hectare (100 x 210 meter).

• Huidige functie: bedrijvigheid → productie, groothandel, autobedrijf en 
dienstverlening. 

• Rondom productiebedrijven zijn milieucirkels, geen woningbouw 
toegestaan.



Casus Transformator

Introductie eigenaren



Plan van aanpak 

• Aanwijzen onafhankelijke trekker van het proces.

• Plan van aanpak opstellen. 

• Vaststellen interne besluitvorming;

• Opstellen intentieovereenkomst: doel ruil, partijen spreken af dat zij 
meewerken, hoe zij meewerken en hoe zijn meebetalen aan het 
onderzoeken en uitwerken van de ruil. 

• Ondertekenen intentieovereenkomst.



Stappenplan complex 



Verkenning ruil



Verkenning ruil  



Uitwerken ruil  (iteratief proces)

Overeenkomst, akte, realisatie

Overeenkomst, akte, realisatie

Overeenkomst, akte, realisatie



Wat kunt u in het stedelijk herverkavelingsportaal?

• Deelnemers uitnodigen, bijeenkomsten plannen, documenten 
verzenden en bewaren.

• Kaarten bewerken: wat is de uitgangspositie, wat zijn de wensen van 
deelnemers?

• Perceelgegevens verzamelen inclusief taxaties.

• Percelen ruilen (waarbij ook splitsten mogelijk is).

• Stemrondes organiseren.

• Financiële afhandeling: de waardes van de inbreng en toewijzing van 
percelen worden automatisch in het systeem verwerkt.



Portaal  
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Portaal  



Afronding 

Links: 

• www.stedelijkekavelruil.com

• www.stedelijkherverkavelen.nl

http://www.infomil.nl/onderwerpen/ruimte/ontwikkelingen/stedelijke-kavelruil-1/
http://www.stedelijkherverkavelen.nl/

