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Samenvatting 

Quickscan 

Door het doen van de quickscan kan er gekeken worden of stedelijke kavelruil geschikt is in uw geval. 
Dit is gezien vanuit de burger of ondernemer. Ook voor de gemeente is het interessant. Door de 
quickscan vanuit het perspectief van de burger of ondernemer in te vullen, kan men erachter komen 
of de kavelruil gestimuleerd moet worden of niet. 

Stappenplan voor eenvoudige situaties 

Aan de hand van een casus in Utrecht (Rotsoord) werd dit stappenplan uitgelegd. De stappen zijn: 
oriëntatie, verkenning, uitwerken ruil, de ruil, realisatie. 

Stappenplan uitgebreid 

De complexe kavelruil werd uitgelegd aan de hand van de casus Transformator (Sloterdijk, 
Amsterdam). De stappen zijn als volgt: oriëntatie, plan van aanpak, verkenning, uitwerken ruil, de 
ruil, realisatie. 

Stedelijke herverkavelingsportaal (Kadaster) 

Bij dit portaal kan er een project aangemaakt worden. Op deze manier wordt het overzichtelijk wie 
welke grond inbrengt voor welke waarde en hoe het project verloopt. 

Vragen, antwoorden en opmerkingen 

Het is belangrijk om de aanvangswaarde en de eindwaarde vast te stellen. Hoe dat proces daartussen 
loopt maakt niet uit. 

Wat als er bedrijven niet mee willen werken?  

Doordat de gemeente de bestemming verandert, kan de bedrijfsvoering niet meer veranderen. 
Dit maakt de drive groter voor bedrijven om mee te doen. 

Tip: zet er een onafhankelijke ontwikkelingsmaatschappij op. 

  

https://redactie.infomil.nl/aspx/162565
https://redactie.infomil.nl/aspx/162562
https://redactie.infomil.nl/aspx/160076
https://www.kadaster.nl/stedelijk-herverkavelingsportaal


Themadag ‘Verder met stedelijke kavelruil’ 
16 maart 2017 – Muntgebouw Utrecht 
 

 
 
Je kunt toch niet van te voren de volledige bouwkavels opstellen?  

Nee, dit gebeurt in het plan van aanpak, samen. Samen optrekken is erg belangrijk. 

Hoe ga je om met ‘free riders’?  

Dat is lastig met de vrijwilligheid van dit instrument. Dus het moet verleidelijk zijn om mee te 
doen, en het ‘free riderschap’ moet onaantrekkelijk zijn. 

Waar laat je de waardensprong (als het gebied bijvoorbeeld verandert van voornamelijk bedrijven 
naar voornamelijk wonen)?  

Daar moeten duidelijk afspraken over gemaakt worden, of er moet een fonds of vereniging 
voor aangemaakt worden. Mensen mogen er niet individueel mee vandoor gaan. 

 


