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Verslag deelsessie: Ervaringen van provincie Overijssel en Gelderland 

met stedelijke kavelruil 
Sprekers: Josan Meijers (gedeputeerde prov. Gelderland), Monique van Haaf (gedeputeerde 

provincie Overijssel) en Yves de Boer (burgemeester Werkendam en voorzitter klankbordgroep 

stedelijke kavelruil) 

 

Samenvatting 
VNG en IPO hebben overlegd wie waarover zeggenschap heeft, maar dat is niet voldoende om het 
probleem van leegstand op te lossen. Josan Meijers legt uit dat we gedifferentieerd naar groei en 
krimp moeten kijken. Er zijn al heel veel bestaande instrumenten. Stedelijke kavelruil is nadrukkelijk 
één van de instrumenten. Monique van Haaf bevestigt ook dat leegstand een probleem is. Het is 
volgens haar van groot belang om steden sterker te maken. Daarop moeten we inzetten met de 
stadsbeweging. Het recente artikel in Binnenlands Bestuur - Ruilen brengt reuring -, is de moeite 
waard om te lezen.   
  

Vragen en antwoorden 
Hoe is de relatie gemeente, provincie?  

Dit begint bij de eigenaar. We kunnen wel een helpende hand reiken, maar of die van de 
provincie komt of van de gemeente, moet niet uitmaken voor de eigenaar. De gemeente is 
dichter bij en lokaal. Het belang van de provinciale is dat leegstand wordt opgelost, dat er 
een herprogrammering komt. Dat kan de provincie niet in haar eentje. Met elkaar doen is de 
insteek. 

  
Hoe verband met ondernemers leggen? 

Overijssel: Een vraag kan op allerlei manieren ontstaan. Dat gaat de provincie niet bedenken, 
maar er komen signalen binnen, er worden gesprekken gevoerd en vragen gesteld aan de 
provincie. De provincie kan verschillende rollen aannemen, maar er moet al wel iets zijn.  
Gelderland: Een vraag die gesteld wordt, kan vaak niet worden opgelost. Daarom is het 
belangrijk om door te vragen naar de opgave en waar die vandaan komt. Daarover kan de 
provincie meedenken en dat is dus toch positief.  
Overijssel doet pilots om dingen die niet kunnen uit te proberen (stimuleringsprogramma). 
Als dat positief is, kan de verordening daarop worden aangepast. 

 
Gelderland: Vaak vraag om geld.  

Als vraag ontleden ontdek je dat het daar niet begint: ontrafelen. Bv: Geen investering nodig, 
maar slechts een vliegwiel om te kunnen ruilen. Overijssel: HMO investeert in stenen als dat 
de opzet verder helpt. Het is wel revolterend, maar ook een maatschappelijke opdracht. 
HMO werkt als sluitstuk. Het begint met gezamenlijke commitment. Soms wil de provincie 
wel participeren: Bijvoorbeeld de Stadbeweging geeft stadscheques, en we helpen de 
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stadswerkplaats met het betalen van huur, etc. Wel meer aansluiten bij markt met 
initiatieven die je zelf niet bedenkt.  

 
Ideeën uit de zaal:  

Benut bis om ontwikkelingen. Er is niet 1 aanpak. Aan de voorkant zijn veel goede ideeën, 
maar financiering is wel drempel. Zo mooi als verteld wordt heb ik het nog niet ervaren. Hoe 
kan oost nv meer in bijdragen? Zevenaar heeft daar goede ervaring mee. Josan: voordat 
eerste meter geruild wordt, duurt heel lang: ingewikkeld.  

  
Gelderland: Steengoed is nieuwe benadering:  

Zoek naar wat probleem in het gebied doet. Wel 80 initiatieven op gang geholpen, maar niet 
gekeken of het andere opgaven heeft opgelost of gecreëerd. Dus eerst zoektocht vergroten 
en regionaal bekijken. Deze benadering kost aan de voorkant meer, maar levert later meer 
op. Past bij kavelruil: vergroot de schaal en kom tot betere oplossingen die vaak makkelijker 
en betaalbaarder zijn. Opvallend: kost minder dan we eerst dachten, omdat meer financiers.  

  
Hoe hebben de provincies deze kanteling voor elkaar gekregen?  

Overijssel had geen weerstand. Was al eerder gaande voordat nieuwe bestuursstijl 2 jaar 
geleden. Bestuurder en ambtenaren maken het succes dienstbaar, zij zijn open naar de 
samenleving. Gelderland: het vraagt wel iets van ambtenaren. 

  
Zoeken naar boegbeelden voor nieuwe collegeprogramma:  

Gelderland: we zijn een netwerksamenleving. Je bent niet je eigen ding aan het doen. 
Selecteer daar je bestuurders op. Overijssel: wie wil sluit aan bij de woonkeuken. Dit is een 
werkgroep over het vraagstuk leegstand met een vaste kern van 30, met verdere gasten. 
Doel is om een Steden manifest op te stellen voor programma’s van gemeenteraden, 
inclusief bestuursstijl. Stad cafés om ideeën te pitchen, winnende idee krijgt geld. Zeer 
positief over stedelijke kavelruil, maar kost heel veel tijd voor gezamenlijke commitment. 
Overijssel werkt al langer met gemeenten samen, maar 10 jaar geleden was dat vooral in 
juridische procedures, nu zijn er meer instrumenten om meer te kunnen doen en mee te 
praten. Vorige coalitie was nog: oproep aan gemeenten kom met ideeën, was meer op 
afstand. Nu meer samen. 

  
Gelderland: markt heeft steeds meer door dat investering aan einde tijd oplevert. Altijd haast, maar 
is toch ontwijking die wordt ontdekt.   
 


