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Beslisnota GS 
 

overwegingen en advies 

 

Inleiding 
In september 2016 is de provinciale Nota Grondbeleid aangenomen. Het afgelopen jaar is aan de 
uitgangspunten van deze Nota de eerste uitwerking gegeven en zijn er vorderingen gemaakt. Zeeland staat, 
binnen de geformuleerde uitgangspunten, voor de uitdaging om haar pionierende rol verder vorm te geven.  

 
Met name bij de ontwikkeling van het landinrichtingsinstrumentarium ruilverkaveling en kavelruil heeft 
Zeeland deze pionierende rol (1944-heden) gespeeld en heeft daardoor specifieke kennis opgedaan. Naar 
aanleiding van de uitgangspunten van de Nota Grondbeleid (2016) heeft u de ingeslagen weg van het 
Kavelruilbureau Zeeland (2012) verder handen en voeten gegeven door het bij elkaar brengen van kennis en 
kunde. Dit onder meer door het organiseren van cursussen in 2017. De doelstelling van de cursussen waren 
tweeledig: a. Ontwikkelen en delen van kennis en b. Netwerkfunctie. Beide bijeenkomsten werden door 
uiteenlopende geïnteresseerden goed bezocht (> 100 deelnemers per cursus). 
 
Gelet op de grote uitdagingen waarvoor Nederland (en Europa) staat, zoals de transitie naar een circulaire 
economie, energietransitie, klimaatadaptatie, verduurzaming van het landelijk gebied, versterking van de 
kracht van stedelijk regio’s (in relatie tot hun omgeving) en transformatie van vastgoed, is kennis van grond 
en eigendom van cruciaal belang. Al deze uitdagingen hebben direct of indirect raakvlakken met en/of 
effecten op grond en eigendomsverhoudingen. Als natuurlijk hulpbron is grond een van de productiefactoren 
naast arbeid en kapitaal.  Aandacht en kennis voor deze specifieke hulpbron is van essentiële betekenis 
voor beantwoording van de (grote) maatschappelijke vraagstukken waar we voor staan. De vraagstukken en 
het zoeken naar de daarbij behorende oplossingen zijn vaak nog complexer dan voorheen. In de zoektocht 
naar antwoorden spelen kennis, creativiteit en durf een cruciale rol. 
  
Het bij elkaar brengen van kennis en kunde zal bijdragen aan het beantwoorden van de hiervoor beschreven 
maatschappelijke vraagstukken. Op basis van een eerste verkennende blik over het ‘kennisveld’ en diverse 
gevoerde gesprekken concluderen wij dat de aanwezige kennis en deskundigheid op het gebied van grond 
en eigendom verspreid en gespecialiseerd is. Ook bestaande organisaties kennen elkaar nauwelijks en er 
vindt nagenoeg geen ‘kruisbestuiving’ plaats. Daarnaast valt op dat de gemiddelde leeftijd in de diverse 
organisaties hoog ligt. De verwachting is dat binnen 5  à 10 jaar veel bestaande kennis verdwijnt en er 
nauwelijks opvolging is. Ook is er steeds meer behoefte aan educatie op dit terrein. 
 
Het instellen van een Kennis- en Innovatiecentrum Grond en Eigendom (hierna: Kenniscentrum) kan 
bijdragen aan het beantwoorden van maatschappelijke vraagstukken die voor ons liggen. Op dit terrein 
bestaat (nog) geen initiatief van vergelijkbare aard. 

Kennis- en Innovatiecentrum Grond en Eigendom: coördinatie en creëren van meerwaarde 

Voorgesteld wordt dat Zeeland haar pionierende rol (via het Kavelruilbureau Zeeland) blijft innemen en  
uitbouwen middels het instellen van een Kenniscentrum als hiervoor beschreven. Het primaire doel van het 
in te stellen Kenniscentrum is om dé verbinder en katalysator te worden van en voor kennis en vernieuwing 
op het gebied van grond in relatie tot eigendom (en de hiermee samenhangende rechten). Het 
Kenniscentrum zal aansluiting moeten vinden bij bestaande, separate organisaties en initiatieven. Het doel is 
om de onderlinge kennisuitwisseling, innovatie en netwerken op het gebied van grond en eigendom te gaan 
coördineren en te versterken. Deze verbindende rol dient aan te sluiten bij de veranderende 
maatschappelijke opgaven van deze tijd, zowel op regionaal, nationaal en (mogelijk) zelfs Europees niveau. 
 
Krachtenbundeling vormt een belangrijk thema om te zorgen dat er een (internationaal) 
samenwerkingsverband ontstaat van bedrijven, kennis- en onderzoeksinstellingen en overheden die actief 
zijn op het thema (grond)eigendom en de vele onderwerpen die hieraan gelieerd zijn. Het is dus van belang 
dat het Kenniscentrum een georganiseerd netwerk wordt waar ondernemers, overheid en onderwijs- en 
onderzoeksinstellingen aantoonbaar bij betrokken zijn en zich thuis voelen. 
 
De onafhankelijkheid van het Kavelruilbureau zal ook in het Kenniscentrum gewaarborgd moeten blijven. Het 
Kenniscentrum zal een onafhankelijk centraal punt moeten worden waar kennis samenkomt én toegankelijk 
wordt gemaakt. Zie het als een soort bibliotheek waar kennis aanwezig is en opgevraagd kan worden.  
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Voorgesteld wordt om het Centrum te laten bestaan uit drie pijlers, te weten: 

 

 
 
  
1. Documentatie en (kennis)netwerken 
Hierbij kan gedacht worden aan een verzameling van onafhankelijke nationale en internationale bibliotheken, 
tijdschriften, boeken e.d. Deze zijn nu verspreid. Deze kennis kan met elkaar worden verbonden via catalogi. 
Het Kenniscentrum zou hier, gezien haar doelstellingen (het versterken van de nationale en internationale 
ambitie in netwerken en het ontsluiten van kennis), een coördinerende en uitvoerende rol kunnen spelen. 
Gedacht wordt aan een internetplatform met daarin de verbindingen (via links), maar ook met nieuwe, 
actuele inhoudelijke documentatie. Hierbij dient aandacht te zijn voor ontsluiting, auteursrechten (uitgevers), 
redactionele samenstelling et cetera.  
Daarnaast kan het Kenniscentrum de (internationale) netwerkfunctie vervullen en faciliteren. Thans 
participeren wij al in vele nationale1 en Europese/internationale2 contacten en netwerken. Het Kenniscentrum 
kan deze contacten en netwerken verder verstevigen, verbinden en uitbouwen. Bestaande internationale 
initiatieven3 kunnen door het centrum worden gecontinueerd en uitgebreid met nieuwe initiatieven waaruit de 
beoogde coördinerende rol blijkt en kruisbestuiving (lees: uitwisseling van onder meer kennis) kan gaan 
plaatsvinden. 

 
2. Onderzoek 
Er zijn vragen uit wetenschap en praktijk die nader onderzoek vergen. Opdrachtgevers kunnen uit alle 
hoeken komen. Voor dergelijk onderzoek dient ons inziens apart te worden betaald, zodat het centrum 
zichzelf op dit onderdeel kan bedruipen. Al naar gelang de toekomstige groei van het centrum kan ruimte 
ontstaan voor stageplekken en/of het uitvoeren van afstudeeropdrachten/scripties. De resultaten van de 
onderzoeken kunnen op hun beurt weer gedeeld worden in en gebruikt worden voor de twee andere pijlers. 
De vraag is of de onderzoekspoot in organisatorische zin binnen het Kenniscentrum moet vallen of dat het 
Centrum als opdrachtgever en coördinator van onderzoeken door externe partijen en instanties zal gaan 
fungeren. 
 
3. Onderwijs 
Vanuit de praktijk wordt aangegeven dat er steeds meer behoefte is aan educatie. Deze vindt nu verspreid 
plaats. Onder de betrokken stakeholders bij (de toekomst van) het agrarisch recht4 is thans een overleg 
gaande om te komen tot enige vorm van samenwerking. Daar zou het initiatief voor dit Kenniscentrum goed 
bij kunnen aansluiten. Het – in samenwerking met partners – creëren van opleidingen ten behoeve van (o.a.) 
meer en beter gekwalificeerde (jonge) professionals voor de arbeidsmarkt (mbo, hbo en wo) zou een 
belangrijke taak voor het Kenniscentrum op dit terrein kunnen worden. Op dit punt zal ook samenwerking 

                                                      
1 o.a. Ned. Ver. Rentmeesters (NVR), Ver. Agr. Specialisten Notariaat (VASN), Ver. voor Agrarisch Recht (VAR), Ver. 
Agr. Accountans- en belastingadviseurs (VLB), Ver. Agr. Rechtadvocaten (VvARA), LTO, Kadaster, universiteiten en 
hbo’s 
2 o.a.LandNet, Vlaamse Landbouwmaatschappij (VLM), Comité Européen de Droit Rural (CEDR), International 
Academic Association on Planning, Law and Property Rights  (PLPR), Europese universiteiten. 
3 O.a. Dreiländerseminar, CEDR-congressen en Tripartite-overleg. 
4 VLB, VARA, VASN, NVR, IAR, VAR. 

Kavelruilbureau Zeeland

Kennis- en 

innovatiecentrum

Grond en Eigendom

Documentatie en 

(kennis) netwerk

Onderzoek

Onderwijs
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gezocht worden met onder meer Campus Zeeland, UCR en HZ. Maar ook met instellingen en organisaties 
van buiten de provincie. Van belang is dat ook het bedrijfsleven betrokken wordt en blijft: kansen en 
vraagstukken die het bedrijfsleven ziet en heeft, zullen een belangrijke basis vormen voor het organiseren 
van een nieuw cursus-/opleidingsaanbod. Dit stimuleert vernieuwing. Door het goed organiseren van het 
netwerk in pijler 1 zorgen we ervoor dat het onderwijs goed aansluit op de vraag van het bedrijfsleven. In de 
toekomst kunnen ook stageplekken aangeboden worden en/of het uitvoeren van 
afstudeeropdrachten/scripties. De resultaten van de resultaten kunnen op haar beurt weer gedeeld worden 
in en gebruikt worden voor de twee andere pijlers. 

 
Om het Kenniscentrum tot wasdom te brengen is een tweetal fases te onderscheiden, te weten: 

1. Opstartfase  
2. Volwassenfase 

 

Het Kenniscentrum dient in de opstartfase zijn meerwaarde inzichtelijk te hebben gemaakt en dient 
aansluiting gevonden te hebben bij diverse partijen, netwerken en kennis- en onderwijsinstellingen. 

Voorstel 

Voorgesteld wordt om Zeeland een pioniersrol te blijven geven op het gebied van (kennis van, onderzoek 
naar en onderwijs over) grond en eigendom. In eerste instantie wordt geconcentreerd op de eerste fase 
(opstartfase) van het Kenniscentrum en de hiervoor beschikbaar te stellen middelen. Aan de hand van de 
resultaten uit en ervaringen met deze fase kan GS t.z.t. besluiten tot de vervolgstap (volwassenfase).  
 

 

Afwijking t.o.v. provinciale doelstellingen en/of beleid 

Voorstel betreft een nadere uitwerking van de uitgangspunten van de provinciale Nota Grondbeleid 
(2016). 

bestuurlijke planning en doorlooptijd 

 

1e fase

Opstartfase

2e fase

Volwassenfase
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Activiteiten 2018 e.v. 

 

1. Opstartfase  

De opstartfase is bedoeld om verkenningen van samenwerking te stimuleren, partijen te ondersteunen die 
geconstateerd hebben dat samenwerking in een Kennis- en innovatienetwerk toegevoegde waarde heeft en 
gevestigde netwerken te helpen om hun organiserend vermogen verder te versterken. Het Kenniscentrum 
zal daarbij als katalysator, initiator en verbinder opereren. In deze fase zal daarom een nulmeting 
plaatsvinden van de huidige situatie ten aanzien van de kennisbundeling bij de diverse partijen. Het 
Kenniscentrum heeft tot taak stapsgewijs de bestaande initiatieven, netwerken en contacten in kaart te 
brengen, te verbinden, te versterken en uit te breiden. Dit geldt zowel op nationaal als op 
Europees/internationaal niveau. We springen in deze fase niet in het diepe. Het Instituut voor Agrarisch 
Recht (IAR), de Radboud Universiteit Nijmegen, de Rijksuniversiteit Groningen en de Provincie Zeeland 
beschikken reeds over een breed netwerk dat bestaat uit diverse partijen. 
Ten aanzien van kennis en netwerk zullen, vanuit de  verrichte nulmeting en het op grond hiervan op te 
stellen strategisch actieplan, de behoeften en kansen verder worden geconcretiseerd. Dit wordt verder 
vormgegeven in een projectplan. Voorts zal vanuit het strategische actieplan een start worden gemaakt met 
de organisatorische en praktische inrichting van het Kenniscentrum. Dit zal leiden tot een algeheel 
projectplan, vergezeld van concrete projectvoorstellen; offertes zullen worden opgesteld en opgevraagd 
(bijvoorbeeld: inrichting van een digitale database/kennisbank). Hierin zal ook naar medefinanciering (van 
derden) en/of subsidiemogelijkheden gekeken worden (bijvoorbeeld POP 3/POP 4). 
 
Activiteiten opstartfase (2018)  

 Voorbereidingshandelingen; 

 Inventarisatie en onderzoek huidige situatie van kennisbundeling middels het voeren van diverse 

gesprekken met partners uit het vakgebied (nulmeting); 

 Vanuit deze inventarisatie en gesprekken concretiseren naar concrete behoeften en verwerken in 

een strategisch actieplan; 

 Verbindingen zoeken bij bestaande activiteiten (vb. actualiteiten dag IAR, CZAV-dag); 

 Internationale verbindingen zoeken en zover als mogelijk vormgegeven (o.a. Vlaamse 

Landbouwmaatschappij, LandNet bijeenkomst juni 2018 Skopje). 

Activiteiten  (2019)  

 Opzet voor een onderwijsprogramma (mbo, hbo, wo). Op grond van dit voorstel kan een go/no-go 
beslissing komen. 

 Opzet voor het opstellen van een digitale database/kennisbank (met bijbehorende kosten). Op grond 
van dit voorstel kan een go/no-go beslissing komen.   

 Opzet en organisatie van workshops / masterclasses / netwerkbijeenkomst (en) (onder meer) in 

Zeeland. Op grond van dit voorstel kan een go/no-go beslissing komen.   

 Opzet van een onderzoeksprogramma (met keuzemodellen, bijbehorende kosten en personele 

invulling). Op grond van dit voorstel kan een go/no-go beslissing komen. 

 Businesscase opzet Kennis- en innovatienetwerk 

 

 

2. Volwassenfase  

De volwassenfase betreft de periode waarin de groei van het Kenniscentrum zodanig is dat gesproken kan 
worden van de daadwerkelijke uitvoering van de gemaakte plannen: onderwijs zal worden gegeven, 
onderzoek zal worden verricht en de kennisbank zal worden ingericht en bijgehouden. Getracht zal worden 
verdere groei te bereiken door verdere internationalisering, grensoverschrijdende samenwerkingen (waarvan 
het project ‘grensoverschrijdende verkaveling tussen Oost-Zeeuws Vlaanderen en België’ een mooie eerste 
aanzet en voorbeeld vormt) en uitbreiding van de (inter)nationale netwerken, waarbij mogelijk ook Europese 
fondsen kunnen worden geworven. 

 

1e fase

Opstartfase

2e fase

Volwassenfase
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consequenties besluit 
 

financiële consequenties 

De kosten voor dit onderzoek worden gedekt uit budget 75291 beheer vastgoed (2018: € 32.500;                   
2019: € 32.500). Indien er sprake is van overschrijding van het budget wordt dit meegenomen in de rondes 
budgetbewaking. 

 
 

 

juridische consequenties 

Geen 
 

personele consequenties en inhuur 

Externe inhuur is nodig wegens behoefte aan onafhankelijk advies voor een bedrag van € 
65.000,00. 
 

geen 

inkoop & aanbesteding 

Inkoop is niet van toepassing. 
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+31 118 752114 
 

 
 

Middelburg, 6 maart 2018 
 
Geachte voorzitter,  
 
In september 2016 heeft u de provinciale nota Grondbeleid vastgesteld. Het afgelopen jaar hebben wij 
nadere uitwerking gegeven aan de uitgangspunten die daarin geformuleerd staan. Tevens zijn er 
anderszins vorderingen gemaakt. Met deze brief willen wij u informeren over een specifiek onderdeel uit 
de nota met betrekking tot het delen van kennis en het ontwikkelen hiervan.  
 
Zeeland (maar ook Nederland) staat voor grote uitdagingen: denk aan de verduurzaming van het landelijk 
gebied, de transitie naar een circulaire economie, energietransitie en  klimaatadaptatie. Al deze 
uitdagingen hebben (in)direct raakvlakken met en/of effecten op grond- en eigendomsverhoudingen. Als 
natuurlijke hulpbron is grond één van de productiefactoren, naast arbeid en kapitaal. Aandacht voor en 
kennis over deze specifieke hulpbron is ons inziens van essentiële betekenis voor de beantwoording van 
de maatschappelijke vraagstukken waar we voor staan. Die vraagstukken zijn vaak nog complexer dan 
voorheen. In de zoektocht naar antwoorden spelen kennis, creativiteit en durf een belangrijke rol. 
 
Dit besef, onze regisseursrol in het landelijk gebied én de geschetste kaders in de nota Grondbeleid 
hebben ons doen besluiten het voortouw te nemen in het bij elkaar brengen van de aanwezige kennis en 
kunde op dit terrein. Dit willen wij doen door een Kennis- en innovatiecentrum Grond en Eigendom 
(hierna: kenniscentrum) in het leven te roepen. 
Het primaire doel van dit kenniscentrum is de verbinder en katalysator te worden van en voor kennis en 
vernieuwing op het gebied van grond in relatie tot eigendom (en de hiermee samenhangende rechten). 
Daarbij hoeven we niet vanaf nul te beginnen. Het kenniscentrum zal aansluiting zoeken bij bestaande 
organisaties, netwerken en initiatieven. Van daaruit zullen krachten worden gebundeld door onderlinge 
kennisuitwisseling, moet innovatie worden gestimuleerd en zullen netwerken worden gecreëerd of 
versterkt. Dat die samenwerking met diverse organisaties loont, laat de werkwijze van het 
Kavelruilbureau Zeeland zien. Daarin werken we immers al nauw samen met onder meer agrariërs, 
gemeenten, het waterschap, rijksdiensten, kadaster en overige grondeigenaren. Een ander mooi 
voorbeeld van een krachtige en effectieve wijze van kennisuitwisseling en -deling zijn de twee cursussen 
die wij het afgelopen jaar in samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen en het Instituut voor 
Agrarisch Recht organiseerden: beide edities trokken meer dan honderd deelnemers vanuit onder meer 
het notariaat, de advocatuur en de makelaardij. Dat benadrukt eens te meer de behoefte die er bestaat 
aan het vergroten en verspreiden van kennis over de juridische aspecten van grond en eigendom. 
 
De afgelopen tijd hebben wij in nauwe samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen, de 
Rijksuniversiteit Groningen en het Instituut voor Agrarisch Recht een eerste verkenning uitgevoerd naar 
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de (on)mogelijkheden van zo’n kenniscentrum. De komende tijd zullen we gezamenlijk het gesprek 
aangaan met andere instellingen en instituten. Daarbij zullen we benadrukken dat het kenniscentrum wat 
ons betreft niet alleen een georganiseerd netwerk wordt waarbij ondernemers, overheden en onderwijs- 
en onderzoeksinstellingen aantoonbaar betrokken zijn, maar ook een netwerk waar ze zich thuis kunnen 
voelen. Immers: kennis is macht, kennis delen is kracht! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
gedeputeerde staten, 
 
 
Drs. J.M.M. Polman, voorzitter 
 
 
 
 
A.W. Smit, secretaris 
 




