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Ervaringen en inzichten uit de komgrondengebieden VI
Voorlichting over ruilverkavelingen
Ir. J. P.A, VAN DEN BAN, Stichting tot Ontwikkeling vanKomgrondengebieden, Tiel

De voorlichting over ruilverkavelingen isenkelejaren geledenindepublieke belangstelling gekomen toen enkele ruilverkavelingen opgeruchtmakende wijze werden afgestemd (b.v.Arkemheen),terwijl bijde stemmingvan enkeleandere degemoederen
zeer verhit raakten (b.v. Koningsdiep). Door develepubliciteit werd tenonrechtede
indruk gevestigd datdevoorlichtingsproblematiek vooral bijde stemming belangrijk
is.Deweerstand tegenderuilverkaveling komtimmersbijdiegelegenheid indeopenbaarheid. Insiders weten echter weldatdeweerstanden ook welaanwezig zijn bij de
aanvrage,devoorbereiding entijdens deuitvoeringvan deruilverkaveling. Dan blijft
zeechtermeeropdeachtergrond alseengevoelvanonbehagen,datzichuitin lijdelijk
verzet,verdachtmakingvanledenvandeplaatselijke commissies,onredelijke bezwaarschriften enz.
De motieven waaruit deze weerstanden voortkomen zijn voor detechnicus dikwijls
niettebegrijpen. Degebruikte argumenten zijn vaak zoemotioneel enaggressief, dat
zedeware beweegredenen van detegenstanders zelden duidelijk maken. Uit sociologischonderzoek isechteraangetoond datdetegenstanderseenheelanderekijk ophet
leven hebben dan de plannenmakers. De motieven van de„traditionele boer", die in
deeerste tweeartikelenindezereekszijn beschreven, spelen hierbij eenbijzonder belangrijke rol.Vele tegenstanders agerentegenruilverkaveling omdat degedachten die
ten grondslagliggen aan deruilverkaveling strijdig zijn met hunkijk opdewereld. Ze
leven dusvanuit eenander cultuurpatroon. Om zichzelf te rechtvaardigen zoekten
vindtmenallerleiargumenten zoals:destemmingdeugt niet,plan isteduurenz.
Omdat traditionele boeren zichniet gemakkelijk laten organiseren eninhun kringen
weinig leidinggevend kader voorkomt, kan hun weerstand alleen leidentoteensuccesvolleactiewanneer verpachters ofandere intellectuelen leidinggeven. De ervaring
leert dat mendantoteenfanatiek gevoerdeenemotionele strijd kan komen.Alsdeze
leidingontbreekt,blijft hetvaakbijenkelefelleartikeleninhetplaatselijk weekbladof
eenweinigordelijke protestvergadering.
Hoewel de voor- entegenstanders bijdestemming voor hetvoetlicht kunnen treden
ishetbelangrijk meer aandacht tebesteden aanandere momenten inhet gehele ruilverkavelingsproces.
De aanvraag

Een ruilverkaveling kan door allerleiinstanties bij Gedeputeerde Staten worden aangevraagd. Vroeger zijn welruilverkavelingen aangevraagd door groepjes mensendie
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zichlater helemaal niet meerverantwoordelijk voelenvoor degevolgen van hun aanvraag.Langzamerhand dringthetbesefdoor,datjuistbijdeaanvraagvaneenruilverkavelingeensnellebesluitvormingminderbelangrijk isdandewijzewaaropmentotde
beslissing komt. De agrarische bevolking moet in brede kring beseffen, dat er
een belangrijk besluit genomen wordt. Men kan de autoriteiten de indruk geven dat
dit ook gebeurt alsde aanvrage b.v. geschiedt door deplaatselijke afdelingen van de
standsorganisaties met adhesiebetuigingen van waterschappen en gemeentebesturen.
Zo gaat aan de aanvraag een zorgvuldig beraad en veel overleg vooraf, waarbij de
stimulerende rol van de voorlichter meer gericht zou kunnen worden op verdieping
van de bezinning dan op het tempo waarmee de aanvraag wordt verstuurd. Op deze
wijzekanvoorkomen worden,datdeaanvragerszichlaternietmeer verantwoordelijk
voelenvoorhundaad.
De voorbereiding

Voor de voorbereiding van een ruilverkaveling wordt tegenwoordig een voorbereidingscommissie benoemd. Deledenvandezecommissiezullenzichmoetenverdiepen
inderuilverkavelingsprocedure enindeproblemenvandestreek.Decommissie heeft
geen beslissingsbevoegdheid, maar haar adviezen zullen wel zwaar wegen. Zoals de
vorigekeerisbeschreven zal dewerkwijze vandecommissievoor eenbelangrijk deel
worden bepaald door demanier waarop zijdoor defunctionarissen in de problemen
wordt ingewijd.
Alszijmetdeskundigebetogenwordttoegesproken enalsmenhaarplannenenoplossingenvanproblemenvoorlegtvoordatzijdeproblemenzelfheeft aangevoeldenvoordatzijhaareigenpositieenbevoegdheid heeft begrepen,danbestaat ergrotekansdat
zijzalfungeren alseen„goedkeuringscommissie". Datwilzeggen,datzijonvoldoende
haar rol speelt als communicatiekanaal naar de stemgerechtigde grondeigenaren,
en dat de leden zich niet persoonlijk verantwoordelijk voelen voor de plannen, die
worden ontwikkeld. Het gevaar dat deleden debelangstelling zullenverliezen envan
devergaderingenwegblijvenisbijruilverkavelingenveelmindergrootdanbijcommissiesof besturen die alleen voorlichtingsproblemen bespreken. Het lidmaatschap van
eenruilverkavelingscommissie draagt bijtot hetmaatschappelijk aanzien van depersoon en deruilverkaveling brengt telkens weer nieuwe en belangrijke problemen. De
plaatselijke commissiesneemt- zijhetdan tijdelijk - eenplaatsintussen bestuurscolleges,alsgemeentebesturen enwaterschapsbesturen. Neen, het gevaar isbepaald niet
groot dat de leden van de commissie de belangstelling zullen verliezen. Wel is het
echter zo,dat deenecommissie efficiënter endegelijker werkt dan deandere.
Somsisdecommissiepasbijhet afsluiten vanhetwerkzogoedingeschoten, datmen
zouwillen dat menhet werknog eensmet haar zou kunnen overdoen. Daarom moet
men de vraag stellen hoe de vorming van de commissieleden in de voorbereidingsperiode zó kan worden verbeterd, dat dit hogepeil alin de aanvang wordt bereikt.Datisnietalleen afhankelijk vandevoorzitter, maar ookvan dewerkwijzevan
deadviseurs.Alsmendevoorbereidingscommissie aleenvoorlopigplanvanwegenen
waterlopenvoorlegtvoordatzezichgoedheeft verdieptindeproblemenvandestreek
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enindeprocedureendemogelijkheden van deruilverkaveling, bevordert dat deactiviteitvandecommissieledenniet.Zepratenoverdeplannenvandeambtenaren,maar
zevoelenzichnietpersoonlijk verantwoordelijk voorhet resultaat.
Vooralinsituatieswaarinveelweerstand isteverwachten,ofinstrekenmetveeltraditionele boeren,isdecommunicatie tussen de„gewone man" ende „plannenmakers"
vanhetgrootstebelang.Decommissiemoetdan nietalleeneentoetssteenzijnvoorde
technici, maar ookeencommunicatiekanaal waardoor ideeën eninzichten inbeide
richtingenwordendoorgegeven.Daartoeishetvanbetekenis,datvanhetbegin afaan
decommissieledenwordenaangemoedigddooreigenwaarneming,ofdoorhetverzamelenvaninlichtingen bijdebetrokkenen,hun aandeelbijtedragentot het ontwikkelen
van deplannen. Zokan hetwaterschap zijn oordeel geven overdeproblemenvande
waterbeheersing. Decommissieleden kunnen nagaan welkeboeren, diegrond hebben
in deuitbreidingsplannen van steden ofdorpen, voorkeur geven aanopname in het
blokenwieerlieverzelfmetdegemeenteonderhandelen overeenvergoeding op onteigeningsbasis. Door de commissie telkens weer verschillende keuzemogelijkheden
voorteleggenwordtnietalleenhetinzichtendebesluitvaardigheidvandecommissieledenvergroot, maar ook zalzijbeteralscommunicatiekanaal fungeren.
De stemming

Alsdevoorbereidingscommissie bevredigend heeft gefunctioneerd alseen communicatiekanaal naar de belanghebbenden, enalshet plan goed isvoorbereid, behoeftde
stemmingweinigextra spanningteveroorzaken.
Uiteraard zalmen inalle dorpen voorlichtingsavonden houden omaanalle belanghebbendendeplannenuiteentezetten.Specialevoorlichtingb.v.meteenexcursievoor
verpachters, rentmeestersennotarissen kan van belang zijn. Bij demassale voorlichtingaan allebetrokkenen moet menbeseffen, dat veletoehoorders geenkaarten kunnenlezenendatvelenookdeprocedurevaneenruilverkavelingnietkunnen begrijpen,
al worden zehierover ook een uur lang opzeer deskundige wijzetoegesproken. Men
zoueengewoneboereensmoetenlatennavertellenwateropzo'n voorlichtingsavond
gezegdis.Dan zalduidelijk aanhetlicht komenhoegebrekkigdelezing-met-gelegenheid-tot-vragen-stellenalsvoorlichtingsmethodeis.
Hetisdemoeite waard het eensmet andere methoden teproberen, bijvoorbeeld een
tweegesprek overhet planvanwegenen waterlopen of een flanelbordbijderuilverkavelingsprocedure.Meteenschemavandezeprocedurewordthetookmogelijkombij
debeantwoording vanvragen degesteldeproblemen teplaatsen inhetjuiste stadium
vande ruilverkaveling.
De uitvoering

Ten onrechte wordt vaakdeschijn gewekt alsof devoorbereiding endestemminghet
hoogtepunt van deruilverkavelingsvoorlichting is.Debelangrijkste voorlichtingsproblemenliggen echter bijdeuitvoering.Alserna afloop vanderuilverkaveling boeren
zijn, die zeggen: „alsikgeweten had dathetzozou worden, had ikook wel opdat
lageland willenzitten",of„alsikdithad geweten hadikook weleen nieuwe boerLandbouwvoorl. mei 1962
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derijwillenbouwen", dan isderuilverkavelingsproblematiek niet optijd duidelijkgeworden, waardoor de ruilverkaveling niet bereikt wat technisch mogelijk is. Als de
boerenofzelfsdepolderbesturen desloten niet schoonhouden endelandbouwbedrijven geen nieuwe start maken in hun bedrijfvoering, is de voorlichting niet geslaagd.
Hieruit volgt dat het hoogtepunt van de ruilverkavelingsvoorlichting niet gezocht
moet worden bij de voorbereiding van de stemming, maar op het moment dat de
boeren meevorm kunnen geven aan dewijze van uitvoeren van deruilverkavelingen
dus bij devoorbereiding van dewenszittingen.
Door intensief contact met de belanghebbenden zijn tijdens een ruilverkaveling verrassenderesultaten tebereiken. Datzalnietbereiktwordenalsmenzichtevredenstelt
met hetafwikkelen vandewettelijke procedure,maar alleenalsmenwelbewust hoger
mikt en probeert langs vrijwillige weg en door onderlinge samenwerking de gehele
agrarische structuur te verbeteren. Daarvoor isvaak een soortgelijke eensgezindheid
nodig als bij de ruilverkavelingsovereenkomsten, die de laatstejaren steedsmeer op
gang komen. Vergelijking van de beschrijving, die gegeven werd van het type van de
traditionele boer, maakt duidelijk, dat hierbij een aantal moeilijkheden zijn te overwinnen:
1. De boeren beschouwen de grond niet alleen als een produktiemiddel, maar de
grond heeft voor hen ook eenemotionele betekenis.Demogelijkheid vaneenruiling,
waarbij de boer dezelfde schattingswaarde terug krijgt, isafhankelijk van dezeemotionele bindingen. Daarbij is vooral van betekenis op welke wijze men een bepaald
perceel heeft verworven. Sommige boeren zijn geneigd bij wenszittingen die emotionelebindingen breedvoerigteomschrijven. Deontwerpersvaneenplanvantoedeling
hebben echter meer aan eenvisie,hoedeboer zijn bedrijfin detoekomst wil ontwikkelen.
2. Traditionele boeren kunnenmoeilijk overzienwelkemogelijkheden de ruilverkavelingbiedt. Dezaak wordt voor hen pasactueel alserin hun omgeving daadwerkelijk
ietsverandert. Alsdenieuwewegeningebruik komenenalsdewaterstand veranderd
is,begint hetpastot hen door tedringen dat ook huneigenbedrijf kan ofzalworden
veranderd. Deplannenopdekaarten endeideeënvandeplannenmakers sprekenhen
minder aan.
3. Deboermoetbeslissingennemenbinneneenbeperktetijdslimiet. Ookalsmenniet
te formeel vasthoudt aan de datum van de wenszittingen is er dikwijls een kort
tijdsverloop tussen hetmoment dat bijeenboer degedachte opkomt omde structuur
vanzijnbedrijf teveranderenenhetmomentdathierovermoetwordenbeslist.Alshet
planvantoedelingisontworpen moetendebestekkenvanhetkavelwerkdaaropgebaseerd worden. Het vermogen van de boer omweloverwogen beslissingen te nemenis
wederom uitermate belangrijk; zelfs zo dat het effect van de ruilverkaveling er door
wordt bepaald.
4. Bij ruiling speelt de informele structuur van de dorpssamenleving soms een belangrijke rol. Menwileenperceelbijvoorbeeld welafstaan,maar nietaan eenbepaald
persoon.
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5. Vandeboerenwordtgeëist,datzeeenbepaaldetoekomstvisie hebben overdeontwikkelingvan hunbedrijf. Bijmaatregelen alssanering,boerderijverplaatsing, specialisatie, bedrijfsvereenvoudiging en bedrijfsbeëindiging moetmen beslissingen nemen
voor de toekomst. Voor traditionele boeren is het moeilijker zich met de toekomst
bezigte houden dan met het verleden. Ze zijn meer vertrouwd met decrisis dan met
economische groei. Nu wordt plotseling het maken van toekomstplannen op lange
termijn (watindemodernefruitteelt normaalis)opgedrongen aanalle bedrijven.
Alsallebelanghebbenden volledigzoudenmeewerkenenalsmenalleweerstanden,die
voortkomen uit traditionele houdingen of uit wanbegrip, volledig zou kunnen overwinnen,zoudenderuilverkavelingen nogeenveelgroter effect hebben danthans.
Alsmendit zouwillennastreven moet mendecommunicatieproblemen indithelegebeurenbijzondere aandachtgevenendevoorlichtingsmethodiek afstellen opmoderne
sociaal-wetenschappelijke inzichten. Het halen van een maximaal effect isniet alleen
eentechnisch vraagstuk, maar ook een voorlichtingsprobleem.
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