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Statengriffie

Van: Het Kadaster <adviesenmaatwerk@kadaster.nl>
Verzonden: woensdag 17 september 2014 11:16
Aan: Statengriffie
Onderwerp: Het Kadaster helpt uw provincie bij ruimtelijke opgaven
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Geacht Statenlid, 

 

De opgaven in het Landelijk Gebied 

Het Natuurakkoord is gesloten en daarmee is de decentralisatie van natuur afgerond. De provincie 

is definitief de regisseur van gebiedsontwikkeling en heeft grote opgaven in het landelijk gebied. 

Zoals het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), de Programmatische Aanpak Stikstof 

(PAS) en de Kaderrichtlijn Water. Schaalvergroting in de landbouw heeft tot gevolg dat de 

verkaveling in veel gebieden voortdurend verslechtert. 

 

DLG houdt op te bestaan 

Eind dit jaar houdt DLG op te bestaan. Het werk dat de DLG nu uitvoert, wordt anders 

georganiseerd. Een deel gaat over naar de provincies, een deel gaat over naar het Rijk. Het 

Kadaster heeft de kennis over grond, grondmobiliteit en verkavelen van DLG geborgd in een 

kenniscentrum Verkavelen. 

 

Kadaster neemt werkzaamheden DLG over 

Vanuit het kenniscentrum Verkavelen adviseren en faciliteren wij bij ruimtelijke vraagstukken. Wij 

doen dat op basis van onze kennis, expertise en het ontwikkeld instrumentarium. Maar vooral ook 

vanuit onze onafhankelijke positie. Zo spelen wij een rol bij planvoorbereiding, planontwikkeling, 

planuitvoering en/of monitoren. Ook adviseren wij over het te verwachten nut van een grondruil 

en het meest passende instrumentarium. De succesvolle gebiedsgerichte verkavelingsmethode 

Verkavelen voor Groei, zet het Kadaster samen met LTO Nederland voort. Deze methode heeft 

zich bewezen als innovatieve aanpak om beleidsdoelen snel en effectief te realiseren. 

 

Kadaster helpt uw provincie graag bij ruimtelijke opgaven 

Op basis van de Wet Inrichting Landelijk Gebied (WILG) vervult het Kadaster een rol bij 

ruimtelijke opgaven in het landelijk gebied. Denk hierbij aan functieveranderingen als gevolg van 

natuurontwikkelingen, wateropgaven, het verhogen van agrarisch rendement of van 

infrastructurele werken. Als onafhankelijke partij, helpt het Kadaster uw provincie graag bij het 
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realiseren van deze ruimtelijke opgaven.  

 

Met vriendelijke groet, 

Raad van Bestuur 

 

Th.A.J. Burmanje 

voorzitter 
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