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Inleiding 

 

In de circulaire van 29 maart 2010, kenmerk BJZ 2010007870, heb ik een richtlijn in 

het vooruitzicht gesteld ten behoeve van een uniforme wijze van indiening van ver-

zoeken tot onteigening op voet van Titel IV van de onteigeningswet zoals deze luidt 

vanaf 31 maart 2010. 

Met de hierbij gepresenteerde “Handreiking onteigeningen Titel IV 2010” voldoe ik 

aan die belofte. 

 

De handreiking is toegesneden op de onteigeningsprocedure ex artikel 78 van de 

onteigeningswet. 

De brochure “De onteigeningswet, Handreiking voor de praktijk” (versie 2006), ver-

valt per 9 november 2010. De dag daarvoor, 8 november 2010 is immers de laatste 

dag waarop nog een verzoek om goedkeuring van een onteigeningsbesluit bij de 

Kroon kan worden ingediend.     

 

In de handreiking wordt in deel 1 naar een set formulieren verwezen die het de 

verzoeker om onteigening mogelijk maakt om bij de voorbereiding van een verzoek 

te controleren of aan de formele wettelijke eisen is voldaan. Daarnaast bevordert 

het gebruik van de formulieren een snelle (eerste) beoordeling door mijn departe-

ment.  

 

De set formulieren is door een aantal verzoekers om onteigening al bij wijze van 

proef gebruikt. Ook is geput uit de praktijkervaringen die zijn opgedaan bij de 

maatwerkafspraken over indiening van stukken die nog onder het oude artikel 87 

van de onteigeningswet zijn gemaakt met de departementen van LNV en V&W. 

Daarnaast zijn de formulieren in een expertmeeting getoetst en zoveel mogelijk 

aangepast aan de experimentele ervaringen en inzichten van een aantal gemeenten, 

provincies en adviesbureaus. Uiteraard zal de praktijkervaring met het gebruik van 

de formulieren altijd kunnen leiden tot verbetering.  

Uw aanbevelingen daarover zijn welkom.   

 

Ik adviseer u om de voordracht van een verzoekbesluit aan de Kroon bij voorkeur te 

doen met gebruikmaking van deze set formulieren. De formulieren zijn te down-

loaden en kunnen vervolgens ook in het digitale verkeer met IenM worden gewis-

seld. De inleidende notitie bij de formulieren en de toelichting bij de formulieren zelf, 

geven per formulier uitgebreid aan hoe te handelen. 

 

De handreiking bevat in deel 2 een overzicht van onder meer de beoordelingscriteria 

die bij een verzoek zullen worden gehanteerd door de Kroon. Deze criteria bouwen 

inhoudelijk voort op de toetsingscriteria die voorheen in het kader van de goed-

keuringsprocedure door de Kroon werden gebezigd.   

 

Ik ga er van uit, dat met deze nieuwe handreiking een snelle indiening en verwer-

king van verzoeken om onteigening kan worden bevorderd. Dit draagt bij aan het 

gezamenlijk belang dat de overheden hebben om de in de Crisis- en herstelwet 

mogelijk gemaakte snellere procedures daadwerkelijk te realiseren.   

 

Den Haag, 30 augustus 2010 

 
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
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Deel 1 

Het leiden van de administratieve procedure in 

administratieve banen. 
 
 

Bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM), het voormalig Ministerie van 

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer kunt u per e-mail 

(adres:cdloketonteigening@rws.nl) een aantal documenten opvragen die behulp-

zaam kunnen zijn bij de indiening van een verzoek om een koninklijk besluit tot 

aanwijzing ter onteigening zoals bedoeld in Titel IV van de onteigeningswet, geldend 

vanaf 31 maart 2010. 

Het nieuwe wetsartikel – artikel 79 – stelt meer eisen aan de indiening van het ver-

zoek dan onder de oude procedure.  

 

Het gebruik van formulieren naar dit model is niet verplicht: in de wet staat wat u 

moet doen om zo’n verzoek te doen. Vóór de wetsherziening van 31 maart 2010 

was dat immers ook al zo.  

Veel administratieve onteigeningsprocedures strandden echter op formele aspecten. 

Ze strandden vaak op fouten die simpelweg voorkomen hadden kunnen worden: 

bijvoorbeeld het ontbreken van een kadastrale gemeentenaam op de lijst en de 

grondtekening. De Kroon kwam tot 31 maart 2010  in dergelijke gevallen vaak niet 

toe aan een inhoudelijke beoordeling van een onteigening. De onteigenaar kon vaak 

slechts terug naar “Af” al dan niet gedeeltelijk. Met als gevolg: een langere proce-

duretijd voor de onteigenaar en een langere tijd van onzekerheid voor de ont-

eigende.  

 

Met de wetswijziging per 31 maart 2010 kunnen formele fouten mogelijk worden 

hersteld nadat de stukken naar de Kroon zijn gestuurd, mits dat gebeurt binnen drie 

maanden nadat het besluit tot indiening van het verzoek is genomen. Op zich niks 

nieuws. Verschil is echter dat in de nieuwe procedure de Minister van I&M de proce-

dure ex afdeling 3.4 Awb verzorgt. Dát staat echter niet garant voor een foutloze 

terinzagelegging. Nieuw is echter dat vóór de terinzagelegging het Ministerie van 

I&M een quickscan doet naar de volledigheid en juistheid van de stukken. De ver-

zoeker blijft echter verantwoordelijk voor de juistheid van een en ander. 

Bij een correct  ingediend verzoek zal de discussie zich sneller kunnen toespitsen op 

de inhoudelijke beoordeling en eventuele in te dienen zienswijzen. Daarbij is het 

voor IENM praktisch als elke aanvraag zoveel als mogelijk gelijkvormig is qua opzet 

en indiening. Voor elke afzonderlijke verzoeker is het praktisch om niet zelf het ont-

eigeningswiel te hoeven uitvinden.  

 

Het gebruik van de te downloaden set formulieren is bedoeld om: 

 fouten te voorkomen; 

 toch doorgesijpelde fouten snel te onderkennen en te herstellen. 

 

Ofwel: 

 het voorkomen van het moeten herhalen van procedures; 

 het behalen van tijdwinst. 

 

Kortom:  

 het de verzoeker (uiteindelijk) gemakkelijker te maken; 

 het I&M (uiteindelijk) gemakkelijker te maken. 

mailto:cdloketonteigening@rws.nl
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Er zijn tot nu toe vijf formulieren beschikbaar: 

1. “checklist verzoek aanwijzing ter onteigening”. 

U wordt verzocht om bij het verzoek tot aanwijzing ter onteigening de stuk-

ken zoals bedoeld in artikel 79 van de onteigeningswet aan te leveren in een 

volgorde zoals in deze checklist staat aangegeven. Gelieve het formulier in 

te vullen (de middenkolom is bedoeld voor de verzoeker), uit te printen en 

mee te sturen met het verzoek. Het formulier wordt verder gebruikt en in-

gevuld bij I&M (rechterkolom). Het is dan ook de bedoeling dat het formulier 

als wordbestand wordt meegestuurd naar cdloketonteigening@rws.nl. U 

wordt verzocht om in de begeleidende brief tevens de namen van de word-

bestanden te vermelden; 

 

2. “lijst van te onteigenen onroerende zaken en/of beperkte 

rechten”.  

Ook dit formulier graag zowel op papier als ook digitaal toe te sturen. 

Er zijn vooralsnog 2 modellen: één waarbij de kadastrale gemeentenaam 

voor elk perceel wordt herhaald en één waarbij de kadastrale gemeente-

naam boven de kolommen met de sectie- en nummeraanduiding kan worden 

opgenomen. Het laatste model heeft als voordeel dat er in de regel meer 

ruimte over blijft voor de overige perceelsinformatie. Indien de te ont-

eigenen percelen echter zijn gelegen in meerdere kadastrale gemeenten dan 

verdient het eerste model wellicht de voorkeur. De keus is aan verzoeker; 

 

3. “lijst met belanghebbenden”  

(op papier en digitaal aan te leveren); 

 

4. “Checklist minnelijk overleg”  

(op papier en digitaal). 

Bij het verzoek dienen stukken te worden overgelegd waaruit blijkt dat de 

benodigde eigendommen en/of rechten, in elk geval vooralsnog, niet minne-

lijk kunnen worden verworven. Voor elke onderhandelingssituatie dient een 

formulier “minnelijk overleg” te worden ingevuld en stukken te worden 

overgelegd; 

 

5. “Checklist zienswijzen” 

Indien zienswijzen worden ingediend krijgt u  dit formulier per e-mail toe-

gezonden door het Ministerie van I&M samen met een pdf-bestand van de 

zienswijzen. De bedoeling is dat u de checklist nader digitaal invult, en 

daarin onder meer een zienswijzenreactie geeft. Een en ander binnen drie 

weken.  

 

Op dit moment is het helaas nog niet mogelijk de bovengenoemde lijsten te down-

loaden. u kunt de in te vullen lijsten opvragen bij cdloketonteigening@rws.nl 

 

mailto:cdloketonteigening@rws.nl
mailto:cdloketonteigening@rws.nl
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Deel 2 

Handreiking onteigeningen Titel IV 2010  

 

De nieuwe onteigeningsprocedure per 31 maart 2010.  

Belangrijkste procedurele en inhoudelijke aspecten. 

 

Hieronder wordt in hoofdlijnen het verloop van de nieuwe onteigeningsprocedure 

aangegeven en uiteengezet op welke wijze de inhoudelijke beoordeling door de 

Kroon zal plaatsvinden en wordt een link gelegd met de planologische regelingen ter 

uitvoering waarvan onteigening mogelijk is. Voor uw gebruiksgemak is hierbij als 

bijlage opgenomen de circulaire van de minister van VROM van 29 maart 2010 over 

de wijziging van de onteigeningswet. 

 

Deze handreiking vervangt voor de artikel 78-verzoeken de huidige IenM-brochure “ 

De onteigeningswet. Handreiking voor de praktijk 2006” is geheel vervallen op 9 no-

vember 2010. 

 

1 PROCEDURE VERZOEK OM ONTEIGENING 

      

Onteigening ten name van een gemeente, provincie, waterschap, toegelaten instel-

ling enz. of de Staat, kan plaats vinden op grond van een door de Kroon te nemen 

onteigeningsbesluit. De procedure is geregeld in de artikelen 78 en 79 van de OW.  

 

Gemeenteraden, provinciale staten, ministers en algemene besturen van samen-

werkingsverbanden, als ook de besturen van waterschappen en toegelaten instel-

lingen kunnen besluiten om de Kroon te verzoeken een besluit tot aanwijzing van 

gronden ter onteigening te nemen. Zo’n besluit wordt hierna verzoekbesluit ge-

noemd.  

De Kroon moet bij de voorbereiding van zijn beslissing op dat verzoek de uniforme 

openbare voorbereidingsprocedure (UOV) van Afdeling 3.4 Awb toepassen. Het ko-

ninklijk besluit wordt hierna onteigeningsbesluit genoemd. 

 

Deze verplichting geldt niet voor het verzoekbesluit. Het verzoekbesluit wordt niet 

beschouwd als een besluit in de zin van de Awb, maar als een voorbereidingsbesluit 

zonder rechtsgevolg. Rechtsgevolg wordt immers eerst beoogd door het ont-

eigeningsbesluit van de Kroon. Niettemin kan de verzoekende instantie wel de UOV 

op overeenkomstige wijze toepassen op de voorbereiding van het verzoekbesluit.   

 

1.1. Het  verzoekbesluit en de voordracht  

 

Het verzoekbesluit moet binnen drie maanden nadat het is genomen, worden voor-

gedragen aan de Kroon (voordracht). Om geen misverstand te laten bestaan over de 

reikwijdte van het verzoekbesluit wordt dringend aanbevolen in het verzoekbesluit 

de daaraan ten grondslag liggende grondtekening en perceelslijst aan te halen en 

deze tekening en lijst  te waarmerken als behorende bij het verzoekbesluit.  
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Het doen van de voordracht kan de verzoekende instantie indien mogelijk opdragen 

aan een uitvoerend bestuursorgaan, bijvoorbeeld burgemeester en wethouders of 

gedeputeerde staten. Het verzoek kan binnen de drie maanden nog worden ver-

beterd of aangevuld. Overigens zijn op het verzoekbesluit de bepalingen van de Awb 

van toepassing die zien op het aanvullen van aanvragen. Wordt de indieningstermijn 

van drie maanden overschreden, dan vervalt het verzoekbesluit van rechtswege. Zo 

nodig zal dan opnieuw een verzoekbesluit kunnen worden genomen en voor-

gedragen. 

 

De voordracht wordt bij voorkeur gedaan met gebruikmaking van de set digitale 

formulieren zoals in deze handreiking gepresenteerd. Nadat door IENM een eerste 

toets op volledigheid en juistheid van de overgelegde documenten is gedaan, zal 

IenM overgaan tot het opstellen van een (voor)ontwerp koninklijk besluit en het ter 

inzage doen leggen van dat ontwerpbesluit met de daarbij behorende stukken. 

 

Lopende de procedure kan het voorkomen dat gronden die in het verzoekbesluit zijn 

begrepen, al minnelijk in eigendom worden verkregen. De Kroon kan in dat geval 

worden verzocht deze gronden niet op te nemen in het onteigeningsbesluit. Dit kan 

ook worden verzocht als om andere redenen niet langer prijs wordt gesteld op de 

onteigening. De bevoegdheid om een dergelijk verzoek te doen kan ook worden 

opgedragen aan een uitvoerend bestuursorgaan.   

   

In artikel 79 OW zijn de documenten opgesomd die met het verzoekbesluit aan de 

Kroon moeten worden toegezonden. Deze stukken zullen (zoveel als mogelijk) aan 

het verzoekbesluit ten grondslag moeten liggen. Ingevolge art. 78, tweede lid, OW, 

worden deze documenten ook door de Kroon ter inzage gelegd, samen met het 

(voor)ontwerpbesluit.  

 

Tot die documenten horen onder meer een grondtekening en een lijst met daarop 

vermeld de kadastrale gemeente, sectie en nummer van de te onteigenen gronden. 

Op die lijst wordt ook vermeld de totale grootte van de percelen en bij gedeeltelijke 

onteigening bovendien de grootte van het te onteigenen gedeelte van het perceel. 

Ook de namen van de eigenaren en –zo mogelijk- de beperkt zakelijk gerechtigden 

worden vermeld. Al deze gegevens overeenkomstig de kadastrale registratie ten 

tijde van het verzoek om onteigening. Vermelding van de meest actuele, maar nog 

niet in de kadastrale registers opgenomen eigendomssituatie is –hoezeer ook correct 

bedoeld – in het kader van de onteigeningswet echter onjuist en leidt tot afwijzing 

van het verzoek. Ook worden de kadastrale uittreksels (peildatum: datum verzoek-

besluit) bijgevoegd. Waarmerking van de kadastrale uittreksels door de bewaarder 

is niet voorgeschreven (KB 15/06/2004, no. 04.002353 (Schiedam).  

 

Daarnaast moet ter onderbouwing van het verzoek een zakelijke beschrijving van de 

onteigening worden bijgevoegd. Uit deze zakelijke beschrijving moet duidelijk wor-

den op grond van welk bestemmingsplan en welke bestemmingen de verzoekende 

instantie wenst te gaan onteigenen en wat de op basis daarvan te verwezenlijken 

werken en werkzaamheden zullen zijn. 

  

Met het meezenden van een overzicht van het gevoerde minnelijk overleg (logboek) 

met bewijsstukken wordt inzichtelijk gemaakt in hoeverre er sprake is geweest van 

(het inzetten op) een voldoende en serieus minnelijk overleg.  

De Kroon zal, gelet op art. 3:11, tweede lid, Awb, bij de terinzagelegging van het 

(voor)ontwerpbesluit toepassing geven aan de Wet openbaarheid van bestuur 
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(Wob). Dit betekent in de praktijk dat de minister van IenM het logboek niet ter 

inzage zal (doen) leggen, maar wel de bewijsstukken van het minnelijk overleg,  

geschoond voor concrete bedragen. In het ter inzage gelegde onteigeningsdossier 

bevindt zich dan ook altijd een verklaring van de minister van IenM inzake de toe-

passing van de Wob. 

NB: zie hiervoor ook deel 1.  

 

De onteigeningswet vereist nu ook een op de bestemmingsplankaart geprojecteerde 

grondtekening en de documenten die -met name bij een globale eindbestemming- 

inzicht kunnen geven in de wijze waarop verzoeker het plan uitgevoerd wenst te 

zien. Dit laatste is vooral van belang als een eigenaar aanvoert het plan zelf te wil-

len en te kunnen realiseren. 

 

Nieuw is ook de vereiste om een lijst van belanghebbenden mee te zenden met het 

verzoek. Op deze lijst worden namen, adressen en de hoedanigheid vermeld van de 

eigenaren, overige zakelijk gerechtigden, huurders, gebruikers en andere belang-

hebbenden bij de voorgenomen onteigening. Deze lijst moet de minister van IenM in 

de gelegenheid stellen op de juiste wijze toepassing te geven aan artikel 3:13 Awb 

(persoonlijke kennisgeving van (voor)ontwerp koninklijk besluit aan belanghebben-

den).  

De lijst van belanghebbenden zal zo zorgvuldig mogelijk moeten worden samen-

gesteld. Tot de belanghebbenden bij een onteigeningsbesluit worden volgens be-

stendig Kroonbeleid niet alleen diegenen gerekend die als zakelijk gerechtigden zijn 

vermeld in de basisregistratie kadaster (art. 3, eerste lid, OW), maar ook de derde 

belanghebbenden die worden genoemd in art. 3, tweede lid, OW (huurders, onder-

huurders, pachters enz.) als ook diegenen die om andere redenen door de voor-

genomen onteigening in hun belangen kunnen worden getroffen, zoals bijvoorbeeld 

economisch eigenaren.  

Voor een onteigening waarbij (erven van) woonhuizen zijn betrokken, kunnen via de 

GBA de daarin opgenomen bewoners/huurders worden getraceerd. Via het Han-

delsregister kan een controle plaatsvinden op eventueel aanwezige bedrijven. Te-

vens kan via het Kadaster een erfdienstbaarhedenonderzoek plaatsvinden. Ook zal 

het minnelijk overleg in de praktijk een belangrijke informatiebron zijn bij het op-

sporen van derde belanghebbenden / gebruikers bij een onteigening (keukentafel-

gesprekken). 

 

 

 1.2.  De terinzagelegging van het ontwerp koninklijk besluit /openbare en persoon-

lijke kennisgeving  -  artikelen 3:11 tot en met 3:13 Awb 

 

Het (voor)ontwerp van het onteigeningsbesluit met de daarbij bijbehorende stukken 

wordt voor een termijn van zes weken voor een ieder ter inzage gelegd binnen de 

gemeente(n) waarbinnen de voor onteigening voorgedragen gronden zijn gelegen. 

Deze taak berust op grond van artikel 78, tweede lid, OW, bij de burgemeester van 

de gemeente waar de te onteigenen gronden zijn gelegen. 

IenM levert de burgemeester digitaal een voorbeeldtekst van de lokale openbare 

kennisgeving. De minister van IenM legt het (voor)ontwerpbesluit ook ter inzage op 

het departement van IenM en geeft daarvan openbaar kennis in de Staatscourant.  

 

De minister van IenM stelt de belanghebbenden bij de onteigening persoonlijk 

schriftelijk in kennis van het (voor)ontwerp onteigeningsbesluit. Binnen de termijn 

van terinzageligging kunnen belanghebbenden bij de Kroon schriftelijk zienswijzen 
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naar voren brengen door tussenkomst van de minister van IenM. Mondelinge ziens-

wijzen kunnen bij de minister van IenM naar voren worden gebracht. 

 

Na afloop van de termijn van terinzageligging stuurt de burgemeester het ter inzage 

gelegde onteigeningsplan retour aan IenM met daarbij de in artikel 23, onder ten 

derde, OW, voor de civiele onteigeningsprocedure vereiste verklaring dat de voor-

schriften met betrekking tot de terinzageligging zijn nageleefd.   

 

1.3  het koninklijk besluit  

 

Ten behoeve van het opstellen van het (definitief) ontwerp koninklijk besluit stelt de 

minister van IenM een onderzoek in en worden de indieners van zienswijzen in de 

gelegenheid gesteld te worden gehoord (artikel 78, vierde lid, OW). Ook andere 

belanghebbenden kunnen door de minister van IenM worden gehoord.  

 

Welke ambtenaren van IenM/BJZ mogen horen is vastgelegd in een machtigings-

besluit (Besluit machtiging horen Titel IV onteigeningswet, van 12 april 2010, Stcrt. 

2010, nr. 5884.  

 

Op basis van de bij het verzoek om onteigening overgelegde stukken, de bij de 

Kroon naar voren gebrachte zienswijzen en de uitkomsten van het ingestelde onder-

zoek, stelt IenM een (definitief) ontwerp koninklijk besluit op, dat door de minister 

van IenM om advies aan de Raad van State wordt voorgelegd.  

 

Het ontwerp koninklijk besluit wordt vervolgens met het advies van de Raad van 

State met een nader rapport door de Minister van IenM aan de Koningin aan-

geboden, met het verzoek het ontwerpbesluit te bekrachtigen, dat wil zeggen te 

ondertekenen. Door de bekrachtiging krijgt het besluit “kracht van wet”.  

Het koninklijk besluit moet door de Koningin worden bekrachtigd binnen een termijn 

van zes maanden na afloop van de termijn van terinzageligging van het 

(voor)ontwerp koninklijk besluit. Deze 6 maandstermijn is een fatale termijn. Dat 

houdt in, dat het verzoek tot onteigening geacht wordt te zijn afgewezen indien 

bedoelde termijn ongebruikt is verstreken.  

 

Na de medeondertekening door de minister van IenM wordt het koninklijk besluit 

vervolgens door toezending daarvan bekend gemaakt aan de verzoekende instantie, 

de eigenaren en aan de indieners van zienswijzen. 

Het besluit wordt ook geplaatst in de Staatscourant. Wijkt het koninklijk besluit af 

van de tekst zoals die om advies aan de Raad van State is voorgelegd, dan wordt 

ook de oorspronkelijke tekst van het besluit, samen met het advies van de Raad van 

State en het nader rapport gepubliceerd in een bijvoegsel van de Staatscourant. 

Houdt de Kroon daarentegen vast aan de oorspronkelijke tekst, dan moet de reden 

daarvoor in het koninklijk besluit zelf gemotiveerd  worden aangegeven en wordt 

alleen het koninklijk besluit zoals dat aan de Raad van State is voorgelegd, in de 

Staatscourant geplaatst.  

 

Het onteigeningsbesluit is een zogenaamd titelbesluit.  

Met dit besluit kan men overgaan tot dagvaarding van de te onteigenen partij in de 

civiele onteigeningsprocedure.  
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2. BESTEMMINGSPLANONTEIGENING  

2.1  Samenloop planologische procedure en onteigeningsprocedure 

 

In de onteigeningswet is met de term bestemmingsplan oorspronkelijk bedoeld een 

onherroepelijk van kracht zijnd plan. Maar er hoefde met onteigenen niet te worden 

gewacht tot een bestemmingsplan onherroepelijk was geworden. Er kon op basis 

van het bestendig Kroonbeleid (opschortende en ontbindende voorwaarden) eerder 

met de administratieve fase van de onteigeningsprocedure worden gestart.  

 

Onder de gewijzigde onteigeningswet zal dit niet anders zijn. Uitgangspunt voor het 

kunnen doen van een verzoekbesluit is, dat een bestemmingsplan / inpassingsplan / 

projectbesluit of omgevingsvergunning moet zijn vastgesteld of verleend vóórdat het 

verzoekbesluit wordt genomen (zie ook de circulaire van 29 maart 2010).  

Zo nodig kan een besluit  tot vaststelling van een bestemmingsplan en een daarop 

gebaseerd verzoekbesluit worden genomen tijdens een en dezelfde vergadering van 

het bestuursorgaan. Uit een vastgesteld bestemmingsplan blijkt immers wat het om 

onteigening verzoekende lokale bestuursorgaan als hoogste democratisch gekozen 

orgaan heeft besloten over de bestemming en het gebruik van gronden binnen zijn 

territoir.  

2.2  Gronden binnen/buiten het bestemmingsplan enz. 

Voor een onteigening ter uitvoering van een planologische regeling (bestemmings-

plan enz.) kunnen geen gronden worden aangewezen die buiten de begrenzing van 

die regeling vallen. Evenmin kunnen gronden worden onteigend in delen van het 

plan waaraan onherroepelijk de rechtskracht is onthouden. Dan ontbreekt immers 

de oorspronkelijke onteigeningsgrondslag. 

2.3.   Mogelijkheid en noodzaak van onteigening 

 

Als bij een planologische regeling aan gronden een bestemming is gegeven, dan 

betekent dit dat het publiek belang bij een mogelijke onteigening in beginsel een 

gegeven is (“nutswet”-idee). Dit houdt echter niet in, dat daarmee ook de noodzaak 

van onteigening zonder meer vaststaat. Zoals hierna in paragraaf 5 wordt bespro-

ken, hanteert de Kroon bij de beoordeling van een verzoekbesluit een aantal maat-

staven. Uit het verzoekbesluit en uit de daaraan ten grondslag liggende stukken 

moet blijken om welke redenen de Kroon volgens de verzoeker tot onteigening moet 

besluiten.  

 

Onteigening op grond van een bestemmingsplan kan plaatsvinden: 

 

a) om de feitelijke toestand te handhaven overeenkomstig een bestemming;  

b) om bestemmingen uit te voeren. 

 

ad a)  onteigening om de feitelijke toestand te handhaven 

 

Een onteigening om de feitelijke toestand te handhaven komt in het algemeen voor 

ter bescherming van het bestaande grondgebruik of ter verruiming van dat grond-

gebruik, zonder dat er sprake is van het tot stand brengen van (bouw)werken. 

Bijvoorbeeld: in een bestemmingsplan zijn gronden bestemd voor “recreatieve doel-

einden” en bij een particulier als zodanig in gebruik. Wenst de gemeente deze gron-

den nu open te stellen voor een algemeen, publiek recreatief gebruik en weigert de 

eigenaar dit toe te staan, dan kan een onteigening overwogen worden. Hetzelfde 
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kan voorkomen bij bestemmingen die in het algemeen belang zijn, zoals “waterwin-

gebied”' en '”waterstaatsdoeleinden”. Ook kan deze onteigeningsmogelijkheid wor-

den gebruikt om tegen te gaan dat de eigenaar de bebouwing laat verkrotten, al dan 

niet tengevolge van hem toe te rekenen oorzaken.  

 

ad b)  onteigening ter uitvoering van een bestemmingsplan enz. 

 

Onder uitvoering van een bestemmingsplan enz. wordt verstaan: het verwezenlijken 

van de bestemming. Aan het feitelijke bouwen gaan voorbereidende handelingen 

vooraf, zoals het bouwrijp maken en de aanleg van infrastructuur (wegen of riole-

ring). Op zichzelf vormt de uitvoering van alleen deze werken geen reden om tot 

onteigening te willen besluiten. Onteigening is uitsluitend mogelijk om de bestem-

ming overeenkomstig het bestemmingsplan –bijvoorbeeld: woondoeleinden- te rea-

liseren. Ná de verwezenlijking van dat (bouw)werk, in het voorbeeld de woningen, is 

de bestemming pas gerealiseerd. Moet onteigening de uitvoering van een bestem-

mingsplan verzekeren, dan kan de uitvoering van het bestemmingsplan echter pro-

blemen oproepen indien:  

 

1) de uitvoering niet mogelijk is door het bestaande gebruik van de  

   te onteigenen gronden; 

2) de uitvoering (nog) niet mogelijk is door beletselen in het geldende bestem-

mingsplan. 

 

ad 1) uitvoering en bestaand gebruik. 

 

Wanneer het gebruik van de grond en opstallen al volledig in overeenstemming is 

met de daaraan gegeven bestemming kan een onteigening voor de uitvoering van 

die bestemming in beginsel geen doorgang vinden. Hooguit zou het bestuursorgaan 

kunnen onteigenen om de feitelijke toestand overeenkomstig de bestemming te 

handhaven. Dit is hiervoor al beschreven. 

Van planuitvoering is echter wél sprake als het bestuursorgaan het bestemmings-

plan in een andere vorm wenst uit te voeren dan het bestaande grondgebruik laat 

zien. Als het grondgebruik past binnen het bestemmingsplan, maar niet binnen de 

door het bestuursorgaan beoogde wijze van uitvoering, is onteigening ter uitvoering 

van een bestemmingsplan dus wel mogelijk. Het is bijvoorbeeld niet uitgesloten dat 

aanwezige woonbebouwing moet verdwijnen om plaats te maken voor woon-

bebouwing volgens een andere verkaveling en dichtheid. Nagenoeg alle aspecten 

van het planologisch beleid kunnen tot uitdrukking komen in de uiteindelijke vorm 

waarin het bestuursorgaan het plan verwezenlijkt wenst te zien worden.  

 

Een groot aantal onteigeningen heeft om die reden vooral in de vroegere stads-

vernieuwingsgebieden plaatsgehad in het kader van de zogenaamde modernise-

ringsbepaling uit de ingetrokken Wet op de stads- en dorpsvernieuwing. Deze bepa-

ling is per 1 juli 2008 inhoudelijk overgeheveld naar art. 3.5 Wro.  

 

ad 2)  uitvoering en beletselen in bestemmingsplan enz. 

 

Het bestemmingsplan kan beletselen inhouden die uitvoering (vooralsnog) onmoge-

lijk maken. Uitvoering betekent het verwezenlijken van de bestemming door onder 

meer het tot stand brengen van (bouw)werken. De op te richten bebouwing / de 

werken zal/zullen in overeenstemming moeten zijn met de  bestemming en de 

daarop betrekking hebbende regels. Zo niet, dan wordt het bestemmingsplan niet 
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uitgevoerd en zal een onteigening worden afgewezen. Als een gemeente bepaalde 

werken in afwijking van het bestemmingsplan wil verwezenlijken, kan een daarop 

gerichte onteigening ook geen doorgang vinden. De gemeente zal het bestemmings-

plan in dat geval eerst moeten wijzigen, al dan niet voorafgegaan door het nemen 

van een projectbesluit of het  verlenen van een omgevingsvergunning. 

De uitvoering van werken (geen bouwwerken) is in het algemeen niet vergunning-

plichtig. Maar meestal bevat het bestemmingsplan wel een algemene verbodsbepa-

ling om de gronden en opstallen te gebruiken op een manier die in strijd is met de 

bij het bestemmingsplan gegeven regels. Afgezien van het vorenstaande blijken 

bepaalde bestemmingen en daarop betrekking hebbende regels nog bijzondere pro-

blemen op te leveren. Daarom is het gewenst de volgende drie bestemmingen nader 

te beschouwen. 

 

I voorlopige bestemmingen 

 

II a globale bestemmingen (uit te werken) 

 

II b globale (eind)bestemmingen (niet uit te werken) 

 

 

ad I      voorlopige bestemmingen  

 

Bij een bestemmingsplan enz. kunnen voorlopige bestemmingen worden aangewe-

zen die gelden voor een bepaalde termijn. Die termijn kan ten hoogste vijf jaren 

bedragen (art. 3.2 Wro). Tegelijk met de voorlopige bestemming moet ook een 

definitieve bestemming aan de grond worden gegeven die van kracht wordt op het 

moment dat de geldigheidsduur van de voorlopige bestemming verstrijkt.  

Door aan gronden een voorlopige bestemming toe te kennen, kan een optimaal 

grondgebruik plaatsvinden zolang de definitieve bestemming niet voor verwezen-

lijking vatbaar wordt geacht of wanneer het bestemmingsplan gefaseerd zal worden 

uitgevoerd. Een aanvraag voor een bouwvergunning wordt gedurende de tijd van de 

voorlopige bestemming daaraan getoetst. Bovendien wordt bij het verlenen van de 

vergunning een termijn gesteld waarna het gebouwde niet langer in stand mag blij-

ven. Zolang de voorlopige bestemming geldt, kan de definitieve bestemming dan 

ook niet worden verwezenlijkt, behalve wanneer het bestemmingsplan dit uitdruk-

kelijk toestaat. 

 

Vaak ontbreekt echter in het bestemmingsplan zo'n regeling. In een dergelijk geval 

acht de Kroon een onteigening ter uitvoering van de definitieve bestemming in het 

algemeen slechts mogelijk als binnen 5 jaar de termijn voor de voorlopige bestem-

ming (inclusief de wettelijk toegestane verlenging) verstrijkt. 

 

Op basis van een voorlopige bestemming kan echter geen onteigening plaatsvinden, 

omdat een voorlopige bestemming niet kan worden geacht te strekken tot uitvoering 

van het bestemmingsplan.  

 

ad II a   globale bestemmingen (uit te werken) 

 

Vaak wordt het planologisch beleid voor de toekomst in hoofdlijnen vastgelegd (glo-

bale bestemming). Daarbij kan sprake zijn van een verplichte nadere uitwerking van 

het bestemmingsplan door het college van burgemeester en wethouders (art.3.6 

Wro). Burgemeester en wethouders stellen in dat geval een uitwerkingsplan vast 
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met inachtneming van de door de gemeenteraad bij de vaststelling van het globale 

plan gegeven regels. 

 

Vanaf het moment dat het uitwerkingsplan onherroepelijk van kracht is geworden, 

maakt het deel uit van het bestemmingsplan (art. 3.6, derde lid, Wro).  

Uit een oogpunt van rechtszekerheid is dit het ideale moment om een verzoekbesluit 

te nemen. Maar dit besluit kan, naar analogie van het bestendige Kroonbeleid over 

het moment van het nemen van een onteigeningsbesluit door de gemeenteraad (zie 

par. 2.1), ook al worden gedaan op basis van een ter inzage gelegd ontwerp uit-

werkingsplan. Wel zal duidelijk moeten zijn op welk uitwerkingsplan de voorgeno-

men onteigening is gebaseerd. 

Bij de door de Kroon ter inzage te leggen stukken (zoals bedoeld in artikel 3:11 Awb 

en art. 78, tweede lid, juncto art. 79 OW) dient dan de uitwerking die wordt beoogd, 

ook ter inzage te liggen. De belanghebbenden moeten op dat moment kunnen na-

gaan, voor welk concreet werk onteigend gaat worden. Bovendien kan op basis van 

het (concept)uitwerkingsplan door de verzoekende instantie en ten finale door de 

Kroon worden nagegaan of eventuele zelfrealisatieplannen serieus zijn.  

 

ad II b   globale(eind)bestemmingen (niet uit te werken) 

 

Ook voor de uitvoering van een globaal bestemmingsplan dat niet hoeft te worden 

uitgewerkt door burgemeester en wethouders (een zogenoemd globaal eindplan) 

kan gebruik worden gemaakt van de mogelijkheden van Titel IV van de onteige-

ningswet.  

 

Algemeen uitgangspunt bij bestemmingsplanonteigening op voet van Titel IV is een 

deugdelijke planologische grondslag. Deze grondslag zal niet aanwezig zijn als het 

bestemmingsplan zodanig onduidelijk of vaag is, dat daaraan niet kan worden ont-

leend waarop uitvoering van het plan in feite zal neerkomen. Zoals hiervoor is aan-

gegeven moet in een onteigeningsprocedure immers kunnen worden beoordeeld of 

de onteigening noodzakelijk is. 

Om zowel de grondeigenaren als de Kroon een duidelijk beeld te verschaffen van de 

wijze van uitvoering die het lokale bestuur in het publiek belang de meest gewenste 

acht, moet de beleidsvisie daarover duidelijk kenbaar zijn gemaakt. Deze beleids-

visie kan gestalte krijgen in een verkavelings- of inrichtingsschets, dan wel worden 

verwoord in het bestemmingsplan, in de bijbehorende toelichting, een beeld-

kwaliteitsplan, of op andere wijze bij een afzonderlijk besluit (bijvoorbeeld een ex-

ploitatieplan). 

 

Wijzigingsbevoegdheid en onteigening 

 

Als bij een bestemmingsplan op grond van art. 3.6 Wro de mogelijkheid van “bin-

nenplanse” wijziging door burgemeester en wethouders is opgenomen, kan op ge-

lijke wijze als hierboven aangegeven in het geval van een uitwerkingsplan, ook op 

basis van een wijzigingsplan worden onteigend. 

 

 

3. ONTEIGENING EN PROJECTBESLUIT /OMGEVINGSVERGUNNING  

 

In art. 77, eerste lid, onder 3, OW is bepaald dat onteigening ook mogelijk is op 

basis van een projectbesluit als bedoeld in art. 1.1, eerste lid, onder f, van de Wro. 

Het kan gaan om een gemeentelijk projectbesluit (art. 3.10 Wro), een provinciaal 
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projectbesluit (art. 3.27 Wro) of een Rijksprojectbesluit (art. 3.29 Wro). De ont-

eigeningsbevoegdheid berust vanaf 31 maart 2010 in alle gevallen bij de Kroon. 

 

Na 1 oktober 2010 zullen deze onderscheiden projectbesluiten door middel van een 

wijziging van de Wro worden vervangen door de omgevingsvergunning uit de Wabo.  

 

Op de voorbereiding van een projectbesluit is de UOV van toepassing.  

Een projectbesluit houdt in, dat voor de verwezenlijking van een project dat afwijkt 

van het geldende bestemmingsplan, dat bestemmingsplan buiten toepassing blijft.  

 

Een projectbesluit moet ruimtelijk goed zijn onderbouwd. Aan het besluit kunnen 

voorschriften en beperkingen worden verbonden, die ook een regeling kunnen in-

houden ten behoeve van de uitvoerbaarheid van het project (artt. 3.10 en 3.11 Wro, 

voor de gemeentelijke procedure).  

In het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is nader geregeld waaruit de goede ruim-

telijke onderbouwing van het project moet blijken (art. 5.1.3 Bro).  

 

 

4. BOUWPLANONTEIGENING 

 

Onteigening is ook mogelijk ten behoeve van de uitvoering van een bouwplan, dan 

wel een plan van werken, geen bouwwerken zijnde, of een plan van werkzaamheden 

voor het opheffen van ernstig achterstallig onderhoud in het belang van de volks-

huisvesting. Dat kan alleen, als hiervoor een aanschrijving, dan wel een bestuurs-

dwangbesluit of oplegging van een last onder dwangsom wegens overtreding van 

het bepaalde bij of krachtens artikel 1a, 1b, 7b of 13 van de Woningwet onherroe-

pelijk is geworden.  

 

Onteigening is echter een uiterste middel en daarom komt niet elke situatie met  

achterstallig onderhoud ervoor in aanmerking. Wel kan de overheid onteigenen als 

het voortbestaan van een pand of het gebruik ervan in gevaar komt. De kosten van 

herstel moeten grofweg meer dan 50% van de vergelijkbare nieuwbouwkosten vor-

men. Dit is evenwel geen absoluut criterium, maar een indicatie. 

In het KB van 13/1/06, no. 84 (Rotterdam), heeft de Kroon een onteigenings-

besluit op deze grondslag goedgekeurd.    

 

5. BEOORDELINGSMAATSTAVEN  KROON 

 

Bij de beoordeling van een verzoekbesluit gaat de Kroon in de eerste plaats na of 

het verzoek voldoet aan de eisen die de onteigeningswet daaraan verbindt. Indien 

dit na een eerste toets het geval lijkt te zijn legt de Kroon een (voor)ontwerp ko-

ninklijk besluit c.a. ter inzage.  

Het verzoek kan (gedeeltelijk) worden afgewezen naar aanleiding van de bij de 

Kroon naar voren gebrachte zienswijzen, het niet of onvoldoende aanwezig zijn van 

een ruimtelijk ontwikkelingsbelang of volkshuisvestingsbelang, het niet of onvol-

doende aanwezig zijn van de noodzaak tot onteigening of de urgentie daarvan. De 

Kroon oordeelt ook ambtshalve. Dat betekent dat ook bij niet-ontvankelijke ziens-

wijzen de inhoud daarvan toch aanleiding kan zijn om het verzoek geheel of ge-

deeltelijk af te wijzen. 
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5.1.   Strijd met het recht  

 

De nieuwe onteigeningsprocedure is geen goedkeuringsprocedure. Daarom is artikel 

10:27 Awb niet langer van toepassing. Niettemin zal de Kroon ook uit gehoudenheid 

aan het recht en de wet en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur moeten 

nagaan of het ontwerp-onteigeningsbesluit daarmee niet in strijd is. Zo moet de 

Kroon onder meer nagaan of voldaan is aan de wettelijke vereisten inzake de te 

volgen UOV. Het gaat hier met name om de juiste toepassing van de bepalingen 

over de terinzagelegging van het (voor)ontwerpbesluit, de openbare kennisgeving 

van de terinzagelegging, de persoonlijke kennisgeving daarvan en de zienswijzen-

procedure (artt. 3:11, 3:12, 3:13 en 3:15 Awb). Op deze toetsing sluit de regeling 

van artikel 90, tweede lid OW  aan, die de onteigeningsrechter gebiedt om de eis 

van de onteigenende partij  niet toe te wijzen indien niet is voldaan aan de wet-

telijke vereisten waaraan de terinzagelegging moet voldoen.  

5.2.   Ruimtelijk ontwikkelingsbelang of volkshuisvestingsbelang 

 

Met onteigening op grond van art. 77 OW moet (onder meer) het belang van de 

ruimtelijke ontwikkeling en/of dat van de volkshuisvesting gediend zijn. Toch kan 

het voorkomen dat bij de beoordeling van een verzoekbesluit door de Kroon het 

tegendeel blijkt. Voorbeeld: het opofferen van woningen voor groen, terwijl een 

woningtekort heerst. 

Het zal ook duidelijk zijn, dat wanneer er voor een onteigening geen planologische 

grondslag bestaat, de Kroon niet in deze onteigening zal bewilligen wegens strijd 

met de onteigeningswet. Er moet immers sprake zijn van de uitvoering van een 

bestemmingsplan. Wanneer een gemeente bijvoorbeeld wil onteigenen ten behoeve 

van de aanleg van een fietspad en deze bestemming niet aan de in de onteigening 

begrepen gronden is gegeven, is daarvan geen sprake. Een beroep op de toelichting 

bij het bestemmingsplan faalt daarbij (KB 22/8/05, no. 2937 (Hillegom). 

    

 5.3  Publiek belang 

 

Bij de beoordeling door de Kroon van een verzoek om onteigening wordt ook bezien 

of met die onteigening het publiek belang is gediend. Onteigening is immers geen 

middel om uitsluitend particuliere belangen te behartigen. Het komt natuurlijk voor 

dat individuele burgers van een onteigening voordeel hebben. Maar met de ont-

eigening zullen altijd ook belangen van de gemeenschap gediend moeten zijn. Er 

moet aantoonbaar sprake zijn van een publiek belang: de gemeenschap moet ge-

baat zijn bij de werken en werkzaamheden waarvoor de onteigening plaatsvindt. 

 

De Kroon onthield onder de oude onteigeningswet aan een onteigening bijvoorbeeld 

gedeeltelijk de goedkeuring omdat door deze onteigening de tuin van een te reali-

seren nieuwbouwwoning werd vergroot ten koste van de tuin van een aangrenzende 

bestaande woning (onteigening “tuin-om-tuin”). De Kroon ziet hierin een “oneven-

redigheid tussen het daarmee gediende publieke belang van de uitvoering van het 

uitwerkingsplan en het particulier belang van de reclamant bij het behoud van zijn 

erf” (KB 5/4/06, no. 1164 (Venray). Voor onteigening ten behoeve van de bouw van 

een ROC gold evenwel , dat daarmee niet alleen het belang van het ROC, maar ook 

het publiek belang was gediend (KB 18/8/05, no. 2899, Alkmaar). Idem: KB 

24/6/2010, no. 10.1769 (Leiderdorp) inzake de vestiging van een groot woon-

warenhuis. 
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 5.4  Noodzaak 

 

Naast de hiervoor genoemde beoordelingscriteria kijkt de Kroon ook of de voor-

gestelde onteigening noodzakelijk is. Een onteigening is pas noodzakelijk wanneer: 

 

a) de te onteigenen zaak niet 'langs minnelijke weg' te verwerven is,  

 

b) zonder verwerving van deze zaak niet zeker is dat bijvoorbeeld het bestem-

mingsplan wordt uitgevoerd in de vorm waaraan het verzoekende bestuurs-

orgaan vanuit een oogpunt van publiek belang het meest behoefte heeft. 

 

ad a)   minnelijk overleg 

 

De Kroon verlangt dat de om onteigening verzoekende instantie voorafgaand aan 

het verzoekbesluit een begin heeft gemaakt met het minnelijk overleg met de eige-

naar. Dit met als doel een vrijwillige grondtransactie tot stand te brengen. 

Dit overeenkomstig het bestendig Kroonbeleid om voorafgaand aan de administra-

tieve onteigeningsprocedure al toepassing te geven aan art.17 OW (verplichting tot 

het voeren van minnelijk overleg voorafgaand aan de dagvaarding). Aan deze eis is 

naar het oordeel van de Kroon in het algemeen genoegzaam voldaan, indien vóór 

het verzoekbesluit een redelijke poging tot minnelijke verwerving is ondernomen en 

ten tijde van het nemen van het verzoekbesluit voldoende aannemelijk is dat die 

onderhandelingen voorlopig nog niet tot het gewenste resultaat zullen leiden. Er zal 

vóór de datum van het verzoekbesluit ten minste één schriftelijk aanbod aan de 

eigenaar moeten zijn gedaan.  

 

Overigens is van belang dat verzoeker als de beoogde onteigenende partij de onder-

handelingen ingaat met een precieze (aan)duiding van het grondstuk dat hij ten 

behoeve van de uitvoering van een plan in eigendom wil verkrijgen. Het komt vaak 

voor, dat indien er slechts een (te onteigenen) gedeelte van een perceel nodig is 

voor de uitvoering van een plan, er in het minnelijk overleg toch gesproken wordt 

over de verkoop van het gehele perceel. Daarbij moet wel worden bedacht dat uit-

eindelijk (ook) een concreet bod zal moeten worden gedaan op het in de onteigening 

begrepen perceelsgedeelte. 

 

Het staat overheden overigens vrij om in het minnelijk overleg ook anderszins naar 

oplossingen te zoeken, bijvoorbeeld in de sfeer van grondruil of het maken van af-

spraken over een bouwclaim. De overheid kan daartoe echter niet worden verplicht 

omdat de onteigeningswet uitgaat van een volledige schadeloosstelling in geld (arti-

kel 40 OW). 

   

ad b)   waarborg voor (wijze van) uitvoering / zelfrealisatie 

 

Onteigening zal daarnaast ook daadwerkelijk nodig moeten zijn om de doeleinden 

van het (lokale) planologisch beleid te bereiken. Als de eigenaar de uitvoering van 

het bestemmingsplan zelf op zich wil en kan nemen, met andere woorden “daartoe 

bereid en in staat is”, is er voor onteigening in beginsel geen noodzaak. Indien de 

grondeigenaar voorafgaand aan of gedurende het minnelijk overleg een beroep doet 

op dit zogenaamde zelfrealisatiebeginsel, zal het bestuursorgaan moeten onder-

zoeken of dit een voldoende onderbouwd en serieus beroep is, voor het zich met een 

verzoekbesluit tot de Kroon wendt. De Kroon zal het beroep op zelfrealisatie even-
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eens zelfstandig beoordelen indien dit in het kader van de zienswijzenprocedure 

naar voren wordt gebracht door de eigenaar.  

Het is overigens niet voldoende, als de eigenaar het laat bij de verklaring dat hij zelf 

zal realiseren. Hij zal op zijn minst aannemelijk moeten maken, dat hij over vol-

doende kennis, kapitaal en (bewezen) expertise beschikt om het bestemmingsplan 

te kunnen uitvoeren en daartoe strekkende plannen moeten kunnen overleggen. 

Ook zal de eigenaar zich bij een beroep op zelfrealisatie moeten plooien naar de 

wijze van uitvoering van het bestemmingsplan die het verzoekende bestuursorgaan 

voor ogen staat.  

Het bestuursorgaan bepaalt namelijk uiteindelijk de vorm van uitvoering.  

De vorm van uitvoering kan betrekking hebben op de aard, situering, vormgeving, 

dichtheid en verdeling van de uit te voeren bebouwing of uit te voeren werken. Ook 

de fasering in de uitvoering en het gronduitgifte- en prijsbeleid kunnen inzicht ver-

schaffen. Stelt de gemeenteraad bijvoorbeeld een exploitatieplan vast op grond van 

art. 6.12 Wro, dan kan ook uit de inhoud van dat exploitatieplan blijken welke wijze 

van uitvoering door de gemeente wordt voorgestaan.   

 

Het beleid ten aanzien van de wijze van uitvoering dient in de eerste plaats te blij-

ken uit de bestemmingsplanregels en uit de bij het bestemmingsplan behorende 

toelichting. Daartoe kunnen ook -al dan niet van een plan deel uitmakende- docu-

menten zoals verkavelingstekeningen en inrichtingsschetsen dienen. Het planolo-

gisch beleid ten aanzien van de wijze van uitvoering kan ook vastgelegd zijn in be-

leidsnota's of besluiten die relateren aan een of meer planologische regelingen. De 

wijze van uitvoering moet in het algemeen belang zijn en voldoende realiteitswaarde 

hebben. Aan deze minimum-vereisten zal de beoogde vorm van uitvoering moeten 

voldoen. Anders loopt de verzoekende instantie de kans dat de Kroon de noodzaak 

tot onteigening niet aanwezig acht en dat het beroep op zelfrealisatie vervolgens 

toch slaagt.  

 

Uiteraard moeten de belanghebbenden bij een onteigening kennis kunnen nemen 

van het beleid over de vorm van uitvoering. De Kroon moet die duidelijkheid in ieder 

geval verschaffen bij de terinzageligging van een (voor)ontwerp onteigeningsbesluit.  

 

Met inachtneming van de door het bestuursorgaan beoogde wijze van uitvoering, 

beoordeelt de Kroon of een beroep op zelfrealisatie toegewezen kan worden. In de 

bestendige Kroonuitspraken over de goedkeuring van onteigeningsbesluiten merkt 

de Kroon daarover op:  

 

“…dat in het kader van een voorgenomen onteigening zal moeten zijn aangetoond 

dat zonder de voorgenomen grondverwerving door de gemeente het doel waarvoor 

wordt onteigend niet of niet in de door de gemeente gewenste vorm te bereiken is”. 

Volgens de Kroon kan dit beginsel “uitzondering lijden, indien door de gemeente ter 

verwezenlijking van de betrokken bestemming(en) een andere vorm van plan-

uitvoering wordt gewenst dan de eigenaar voor ogen staat. In een dergelijk geval is 

onteigening echter slechts dan gerechtvaardigd, indien is aangetoond dat aan die 

andere vorm van planuitvoering in het publiek belang dringend behoefte bestaat”.  

 

Daarnaast kan op het beginsel een uitzondering worden gemaakt bij een verspreid 

grondbezit dat aan een doelmatige zelfrealisatie in de weg staat, bijvoorbeeld bij het 

ontbreken van voldoende aaneengesloten grondbezit om binnen de mogelijkheden 

van het bestemmingsplan tot (integrale) realisering over te gaan of wanneer er geen 

zelfstandig onderdeel van een groter complex kan worden gerealiseerd. 
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In het algemeen bestaat voor zelfrealisatie ook een belemmering in de situatie dat 

er sprake is van een plan dat integraal in onderlinge samenhang moet worden uit-

gevoerd en de eigenaar niet beschikt over alle gronden die nodig zijn om dat plan te 

verwezenlijken.    

 

De Kroon zal, overeenkomstig bestendig beleid, ook eisen dat de eigenaar in staat 

moet zijn tot zelfrealisatie, met andere woorden dat hij moet kunnen beschikken 

over (bewezen) kennis/expertise, ervaring en kapitaal. De eigenaar hoeft over een 

en ander niet persé zelf te beschikken. Hij kan zich immers van het nodige ver-

zekeren door met een of meer derden (bv. aannemers en projectontwikkelaars) 

contracten te sluiten die zijn gericht op het voor de eigenaar verrichten van werken 

die strekken tot de uitvoering van het bestemmingsplan. De eigenaar moet –zoals 

hierboven al aangegeven- in dat verband ook bereid zijn om zich te plooien naar de 

eisen die het bestuursorgaan stelt bij de uitvoering van het bestemmingsplan. 

Van de eigenaar mag in redelijkheid worden verlangd dat hij zich tegenover het 

verzoekende instantie op de een of andere wijze daartoe verbindt.  

Ten eerste omdat het verzoekende bestuursorgaan in elk geval de zekerheid zal 

moeten hebben dat de doeleinden waarvoor wordt onteigend ook daadwerkelijk 

gerealiseerd zullen worden op de door hem gekozen wijze. Ten tweede om te ver-

zekeren dat de eigenaar zal bijdragen in de grondexploitatie. Een en ander kan ge-

regeld worden door het sluiten van een (exploitatie)overeenkomst tussen de grond-

eigenaar en het verzoekende bestuursorgaan.   

Als achteraf blijkt dat de grondeigenaar bijvoorbeeld toch niet de hand houdt aan de 

wijze van uitvoering die door het lokale bestuur wordt voorgestaan, kan alsnog het 

onteigeningsinstrument worden ingezet. Ook  kan het bestuursorgaan naar de bur-

gerlijke rechter stappen als de tussen het bestuursorgaan en de “zelfrealisator” 

gesloten overeenkomst niet wordt nagekomen.  

 

Behalve de “kadastrale” eigenaar kan ook een economisch eigenaar er belang bij 

hebben om een zelfrealisatieverweer naar voren te kunnen brengen. In de KB’s van 

25/5/93, Stcrt.120, (Nieuwerkerk aan den IJssel) en van 1/10/93, Stcrt. 207 

(Oldenzaal), is een dergelijk verweer in de goedkeuringsprocedure door de Kroon 

gehonoreerd.   

 

Uit het arrest van de HR van 15 februari 2008 blijkt, dat onder de gewenste wijze 

van uitvoering ook kan worden begrepen de uitgifte van zogenaamde vrije kavels 

om daarop in particulier opdrachtgeverschap tot woningbouw te komen (KB van 

6/5/04, no. 04.001759, (Venray).  

Het gaat hier om particulier opdrachtgeverschap zoals dat is omschreven in art. 

1.1.1., onder f, van het Bro. Zoals blijkt uit het KB van 12/9/08, no. 08.002623 

(Utrecht), gaat de Kroon er daarbij wel vanuit, dat zoals in het geval Venray, deze 

kavels planologisch ingekaderd moeten zijn. Alleen dan kunnen eigenaren voldoende 

inzicht krijgen in de door de gemeente gewenste vorm van uitvoering. Door een 

enkele verwijzing naar het gemeentelijk grondbeleid en de daarbij gehanteerde 

uitgangspunten voor de uitgifte van vrije kavels wordt onvoldoende duidelijkheid 

verschaft.           

 

 5.5     Urgentie 

 

Om een bestemmingsplan enz. te kunnen realiseren zullen in het algemeen 

(bouw)werken moeten worden uitgevoerd. In de regel wordt verwacht dat met die 
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uitvoering een begin wordt gemaakt binnen vijf jaar na de datum van het Kroon-

besluit. Is die termijn naar het zich laat aanzien niet haalbaar, dan acht de Kroon de 

onteigening voorbarig.  

Deze termijn houdt verband met de in artikel 78, achtste lid OW, genoemde maxi-

male dagvaardingstermijn van twee jaar, vermeerderd met de termijn van drie jaar 

genoemd in artikel 61, eerste lid, OW. Binnen deze termijn van drie jaar dient met 

het werk waartoe onteigend is, te worden begonnen omdat het bestuursorgaan 

anders de kans loopt dat de voormalige eigenaar tot terugvordering van de ont-

eigende zaak overgaat.  

Een voorbeeld van (gedeeltelijke) onthouding van goedkeuring door de Kroon we-

gens het ontbreken van urgentie is het KB van 05/12/05, no. 4509 

(Zoetermeer). In een bestemmingsplan waren gronden bestemd voor de bouw van 

kantoren. Voor die bestemming werd vervolgens onteigend. De Kroon overweegt 

evenwel dat de gemeente geen, dan wel onvoldoende zekerheid kan bieden over de 

beoogde kantorenbouw binnen de bij een onteigening gebruikelijke termijnen. De 

Kroon neemt daarbij de hoge lokale en regionale leegstandscijfers op de kantoren-

markt mede in beschouwing. 

 

De laatste jaren wordt steeds vaker –al dan niet gemotiveerd- door de indieners van 

zienswijzen en bedenkingen als bezwaar tegen een onteigening aangevoerd dat er 

bij de onteigening –wie weet- sprake zou zijn van (ongeoorloofde) staatssteun. Het 

gaat daarbij meestal om vermeend financieel onjuist handelen door de gemeente in 

haar relatie tot een marktpartij die door de onteigening al te voordelig in staat ge-

steld zal worden een bouwplan te realiseren. In zijn arrest van 30 juni 2006, no. 

C05/154HR (Den Haag), gepubliceerd in NJ 2007 / 131, stelt de HR dat mogelijk 

ongeoorloofde staatssteun niet kan afdoen aan de rechtsgeldigheid van het ont-

eigeningsbesluit. De vraag is hoe dit arrest kan worden uitgelegd, mede gelet op 

een in 2004 bij de ABRS wel geslaagd beroep op het niet naleven van art. 87 EG-

verdrag in het kader van de beoordeling van de economische uitvoerbaarheid van 

een bestemmingsplan. 

 

Een en ander sluit echter niet uit, dat de Kroon indien de omstandigheden van het 

geval daartoe aanleiding geven, wel kan beoordelen of een eventuele staatssteun-

procedure die zou kunnen leiden tot terugvordering van ingezette overheidsgelden, 

redelijkerwijze in de weg zou kunnen staan aan de beoogde snelle planontwikkeling. 

Brengt een (mogelijke) terugvordering de beoogde uitvoering van de werken waar-

voor wordt onteigend op afzienbare termijn in gevaar? De Kroon toetst dan in con-

creto aan het urgentiecriterium. Een recent voorbeeld: KB van 25 maart 2010, no. 

00800 (Katwijk): “In het kader van deze goedkeuringsprocedure kan een nader on-

derzoek naar de financiële uitvoerbaarheid geboden zijn, indien er redenen zijn om 

aan te nemen dat niet valt uit te sluiten dat de wijze van financiering van het 

plan(onderdeel) waarvoor wordt onteigend, van invloed zou kunnen zijn op de nood-

zaak om tot onteigening over te gaan en op de urgentietermijn van vijf jaar. In dit 

geval is Ons niet gebleken dat de wijze waarop vanuit het gemeentelijke ISV-budget 

is bijgedragen aan de planexploitatie, er toe zou kunnen leiden dat de realisering 

van het onteigeningsplan binnen de urgentietermijn onzeker zou zijn”.   
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6. INDIENING STUKKEN PER POST OF KOERIER 

 

Postadres: 

De Kroon 

d.t.v. de minister van IenM 

Rijkswaterstaat Corporate Dienst 

Bestuurlijk Juridische zaken en Vastgoed 

Team Publiekrecht 

Postbus 2232 

3500 GE Utrecht 

 

Bezoekadres: 

Griffioenlaan2 

3526 LA Utrecht 

 

 

7. VRAGEN OVER DE PROCEDURE 

 

cdloketonteigening@rws.nl 

______________________________________________ 

 

NB: aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend. 

Den Haag, 23 november 2010 
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