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Voorwoord 

De handreiking geeft inzicht in Titel IV van de onteigeningswet en is bedoeld voor allen die 
betrokken zijn bij onteigeningen, zoals gemeenten en adviesbureaus. Zij kunnen via deze 
handreiking een weg vinden in de complexe regelgeving van Titel IV van de onteigeningswet. 
 
De handreiking voor de praktijk 2006 voor de onteigeningswet is de opvolger van de handreiking 
uit 2002. Na het verschijnen van de handreiking is er een aantal wetswijzigingen geweest in de 
onteigeningswet, de Algemene wet bestuursrecht,  de Woningwet, de Opiumwet en de Wet op 
de Ruimtelijke Ordening. De Directie Juridische Zaken van het Ministerie van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer besloot daarop de handreiking te actualiseren. 
Verder is deze handreiking in belangrijke mate gebaseerd op de bestaande onteigeningspraktijk 
en is rekening gehouden met uitspraken van de Kroon. 
 
Heeft u vragen of opmerkingen over deze handreiking dan kunt u deze mailen aan 
PostbusMJMAJBZ@minvrom.nl. 
 
 
 
 
 

mailto:PostbusMJMAJBZ@minvrom.nl
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Inleiding 

 
Onteigenen is een manier van gedwongen eigendomsontneming door de overheid in het alge-
meen belang. Om dit belang te behartigen moet de overheid (gemeenten, publiekrechtelijke 
lichamen, toegelaten instellingen en de Staat) soms over particuliere eigendommen kunnen be-
schikken. 
 
In boek 5, artikel 1, eerste lid, Burgerlijk Wetboek wordt het eigendomsrecht omschreven als ‘het 
meest omvattende recht dat een persoon op een zaak kan hebben’. 
Hiermee wordt aangegeven dat de eigenaar in beginsel beschikkingsvrijheid heeft. Deze vrijheid 
kan echter beperkt worden door aan anderen verleende rechten (bijvoorbeeld 
huur/vruchtgebruik) en door wettelijke voorschriften (bijvoorbeeld Wet voorkeursrecht gemeen-
ten). 
 
In artikel 14 van de Grondwet zijn uitdrukkelijk de voorwaarden neergelegd waaronder het 
eigendomsrecht door onteigening verloren kan gaan. 
 
In de onteigeningswet (OW) van 28 augustus 1851, Stb. 125, zijn de gevallen aangewezen 
waarin niet meer een verklaring bij de wet wordt vereist, zoals daarvoor het geval was. Deze 
methodiek is ook van toepassing op de in deze Handreiking behandelde onteigeningsgrond-
slagen die zijn aangegeven in Titel IV van de OW.  
De grondwettelijke waarborgen betekenen voor de burger dat de overheid niet zonder meer ie-
mand van zijn grond en opstallen kan beroven. De rechten van de individuele burger moeten 
steeds voldoende gewaarborgd zijn. 
 
Behalve in artikel 14 van de Grondwet is het eigendomsrecht ook vastgelegd in het Europese 
verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM). In 
artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM is bepaald dat alle natuurlijke of rechtspersonen 
recht hebben op het ongestoord genot van hun eigendom en dat niemand van zijn eigendom zal 
worden beroofd behalve in het algemeen belang en met inachtneming van de voorwaarden 
neergelegd in de wet en in de algemene beginselen van het internationaal recht.     
 
Deze Handreiking gaat over onteigenen in het belang van: 

• de ruimtelijke ontwikkeling 
• de volkshuisvesting 
• de openbare orde 
• de handhaving van de Opiumwet 
• de Rotterdam-wet  

 
De daarop betrekking hebbende bepalingen zijn opgenomen in Titel IV van de OW.  
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De onteigeningsprocedure is in twee delen gesplitst: 
• een administratieve en 
• een gerechtelijke procedure.  

 
In de administratieve procedure wordt onder meer de grond aangewezen die onteigend kan 
worden voor bepaalde doeleinden. Deze procedure eindigt met een koninklijk besluit. Met dit 
besluit als titel kan de onteigenende partij tot dagvaarding van de eigenaar overgaan. Met de 
dagvaarding (uitgaande van een positief besluit) start de gerechtelijke procedure, waarin de 
rechter uiteindelijk beslist over de onteigening en de schadeloosstelling. 
 
De eigendomsoverdracht vindt plaats door inschrijving van het onteigeningsvonnis in de open-
bare registers van het kadaster. Bij de inschrijving moeten de bewijzen van betaling van de 
schadeloosstelling worden overgelegd. Deze Handreiking gaat niet uitgebreid in op de gerechte-
lijke procedure, maar behandelt de administratieve procedure van de onteigening op grond van 
Titel IV van de OW. 
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1   ONTEIGENING IN HET BELANG VAN DE 
RUIMTELIJKE ONTWIKKELING OF VAN DE 
VOLKSHUISVESTING 

 
In het belang van de ruimtelijke ontwikkeling of van de volkshuisvesting kan onteigening plaats-
vinden om:  
 

- een bestemmingsplan uit te voeren; 
- een bestaande situatie overeenkomstig een bestemmingsplan te handhaven; 
- een bouwplan uit te voeren; 
- een bouwwerk uit te voeren volgens artikel 27 en 28 van de Wet op de Stads- en Dorps-

vernieuwing (WSDV); 
- oppervlakten te ontruimen; 
- ontruimde en onbewoonbaar verklaarde woningen en andere niet meer in gebruik zijnde 

gebouwen te verwijderen; 
- te komen tot uitvoering van een (Rijks)project als bedoeld in artikel 39a van de Wet op 

de Ruimtelijke Ordening (WRO).  
 
Voor onteigening op een van deze grondslagen is een besluit van de gemeenteraad nodig dat 
door de Kroon moet worden goedgekeurd (artikel 78, jo. 79 OW). Geschiedt de onteigening op 
verzoek en ten name van een ander publiekrechtelijk lichaam of een toegelaten instelling, dan 
wijst de Kroon de te onteigenen eigendommen aan (artikel 87, jo. 78 OW) . Daarna volgt in 
beide gevallen nog de gerechtelijke procedure.  
 
 

http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=OW/article=79
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=OW/article=87
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=OW/article=78
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2 TOETSINGSGRONDEN VAN DE KROON 

 
De Kroon onderzoekt de onteigening voordat zij een besluit neemt over het ter godkeuring door 
de gemeente aan haar voorgedragen raadsbesluit tot onteigening. Hetzelfde doet de Kroon bij 
verzoeken tot aanwijzing tot onteigening van een ander publiekrechtelijk lichaam.  
In eerste instantie gaat de Kroon na of de wettelijke regels in acht zijn genomen. Verder moet 
worden vastgesteld of de voorgestelde onteigening wel terecht is. Daarvoor hanteert de Kroon 
de volgende toetsingsgronden, welke zijn terug te voeren op het bepaalde in artikel 10:27 Awb. 
 
1. strijd met het recht; 
2. ruimtelijk ontwikkelings- of volkshuisvestingsbelang; 
3. publiek belang; 
4. noodzaak; 
5. urgentie; 
6. ingebrachte bedenkingen.  
 
2.1 Strijd met het recht 
 
In de eerste plaats gaat de Kroon na of de voorgestelde onteigening niet in strijd is met het ge-
schreven of ongeschreven recht. Zo wordt onder meer nagegaan of voldaan is aan de wettelijke 
vereisten inzake de openbare kennisgeving van het concept-raadsbesluit, het onteigeningsplan 
en de ter inzage te leggen stukken met betrekking tot dat plan.  
 
 
2.2 Ruimtelijk ontwikkelings- of volkshuisvestingsbelang 
 
Bij onteigening moet in beginsel het belang van de ruimtelijke ontwikkeling of van de volkshuis-
vesting gediend zijn. Toch staat elke situatie op zichzelf. 
 
Bijvoorbeeld: In een bestemmingsplan heeft een stuk grond de bestemming 'groenstrook' ge-
kregen. Het gemeentebestuur wil die groenstrook realiseren, maar moet daarvoor eerst enkele 
huizen afbreken die nog in redelijke staat verkeren. Diezelfde gemeente heeft echter een lange 
lijst van woningzoekenden voor deze categorie woningen. Het aanleggen van die groenstrook is 
dan misschien moeilijk te rijmen met een goed volkshuisvestingsbeleid. In zo'n situatie zou de 
Kroon aan de grondverwerving door middel van onteigening de goedkeuring kunnen onthouden. 
 
 
2.3 Publiek belang 
 
Bij de beoordeling van een onteigeningsbesluit door de Kroon wordt ook onderzocht of het pu-
bliek belang van de gemeente bij de onteigening betrokken is. Onteigening is geen middel om 
particuliere belangen te behartigen, hoewel het natuurlijk kan voorkomen dat individuele burgers 

http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=AWB/article=10%3A27
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of bedrijven (indirect) voordeel kunnen hebben van een onteigening. Maar met de onteigening 
zullen in ieder geval altijd ook de belangen van de gemeenschap gediend moeten zijn. Het pu-
bliek belang moet aantoonbaar zijn. De gemeenschap moet gebaat zijn bij de voorzieningen 
waarvoor de onteigening plaatsvindt. 
 
 
2.4 Noodzaak 
 
De Kroon bekijkt ook of de voorgestelde onteigening noodzakelijk is. Een onteigening is pas 
noodzakelijk wanneer: 
 
a. de grond niet 'langs minnelijke weg' te verwerven is,  
 
b. zonder verwerving van deze grond het niet zeker is dat bijvoorbeeld het bestemmingsplan 

wordt uitgevoerd in de vorm waaraan de gemeente dan wel het andere publiekrechtelijk li-
chaam het meest behoefte heeft. 

 
Ad. a. Minnelijk overleg: 
 
Minnelijk overleg betekent: in onderling overleg, zonder tussenkomst van de rechter.  
 
De Kroon verlangt uit een oogpunt van behoorlijk bestuur dat de onteigenende partij vooraf-
gaand aan de onteigeningsprocedure een begin heeft gemaakt met het minnelijk overleg met de 
rechthebbenden om hun gronden en opstallen aan te kopen. Aan deze eis is naar het oordeel 
van de Kroon in het algemeen voldoende uitvoering gegeven als vóór de tervisielegging van het 
onteigeningsplan een redelijke poging tot minnelijke verwerving is ondernomen en wanneer het 
tijdens het nemen van het raadsbesluit tot onteigening voldoende aannemelijk is, dat die onder-
handelingen vooralsnog niet tot het gewenste resultaat zullen leiden. Hoe kan anders blijken dat 
onteigening noodzakelijk is? Misschien is de eigenaar zonder meer tot verkopen bereid voor de 
prijs die de gemeente wil betalen. Dan is de onteigeningsprocedure niet nodig. Regelmatig heeft 
de Kroon goedkeuring onthouden aan een onteigeningsbesluit, omdat gebleken was dat door de 
onteigenende partij nog niet een serieuze poging tot minnelijk overleg was gestart.  
 
Overigens is het van belang dat de gemeente de onderhandelingen ingaat met een precieze 
(aan-)duiding van het grondstuk dat zij ten behoeve van de uitvoering van een bestemmingsplan 
wenst te verkrijgen. Veranderingen in het benodigde grondoppervlakte zullen, indien deze na het 
besluit tot onteigening blijken, in beginsel leiden tot onthouding van goedkeuring aan de ont-
eigening van het gehele in de onteigening begrepen perceel of perceelsgedeelte (Zie KB van 7 
april 2006, no. 1300/Utrecht). 
Dit kan volgens dit elfde KB tot uitzondering leiden indien één en ander voortvloeit uit de hande-
lingen zelf, en op voorhand duidelijk is dat de wijziging niet voldoende zal zijn om tijdig tot min-
nelijke overeenstemming te geraken. Evenzo kan niettemin met succes worden onteigend als 
“vaststaat dat de op een later tijdstip opgetreden wijziging in het areaal van benodigde grond 
geen invloed zal hebben op het verloop van de onderhandelingen met eigenaar of medegerech-
tigden zoals die tot dan toe zonder gewenst resultaat zijn gevoerd” (Citaat uit KB). 
 
Overigens schrijft de wet niet voor dat het minnelijk overleg tijdens de administratieve procedure 
plaats moet vinden. De wet eist uitsluitend, dat minnelijk overleg aan de gerechtelijke procedure 
vooraf moet gaan (artikel 17 OW). 
 
Ad. b. Waarborg voor (vorm van) uitvoering: 
 
Grondverwerving door middel van onteigening moet een algemeen (publiek) belang dienen. 
Gewoonlijk is de overheid (gemeente, ander publiekrechtelijk) lichaam de aangewezen instantie 

http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=OW/article=17
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om een bestemmingsplan of bouwplan te doen uitvoeren. Grondeigenaren kunnen echter aan-
geven dat zij zelf willen realiseren. De overheid (meestal de gemeente) doet er verstandig aan 
dit aspect goed te onderzoeken voordat tot onteigening wordt besloten. Het is overigens niet 
voldoende als een grondeigenaar alleen maar verklaart dat hij zelf tot uitvoering bereid en in 
staat is. Hij zal het plan dan ook moeten kunnen uitvoeren overeenkomstig de vorm van uit-
voering, die de gemeente wenst. Die term 'vorm van uitvoering' is hierbij belangrijk.  
 
Het gemeentebestuur bepaalt in eerste instantie zelf de vorm van uitvoering. Desgewenst kan 
het gemeentebestuur daarover overleg voeren met de grondeigenaren die tot uitvoering bereid 
en in staat zijn. De vorm van uitvoering kan gaan over de  

• aard 
• situering 
• vormgeving  
• dichtheid en  
• verdeling  

van de uit te voeren bebouwing. Diverse aspecten van het gemeentelijk beleid kunnen dus in de 
'vorm van uitvoering' worden meegenomen. 
 
Het gemeentelijk beleid ten aanzien van de vorm van uitvoering blijkt vaak al voor een belangrijk 
deel uit de bij het bestemmingsplan behorende voorschriften of de toelichting op het plan, dan 
wel uit een verkavelings- of inrichtingstekening. Bij globale – al dan niet nader uit te werken - 
bestemmingsplannen zal de beschrijving in hoofdlijnen (artikel 13 BRO) richtinggevend zijn bij 
de beoordeling van de vraag of een gepresenteerde wijze van zelfrealisatie overeenkomstig het 
door de gemeente voorgestane beleid zal zijn. Ook kan het gemeentelijk beleid vastgelegd zijn 
in beleidsnota's of in de vorm van raadsbesluiten.  
 
De vorm van de uitvoering moet aan de volgende minimumvereisten voldoen: 

• de uitvoering moet in het algemeen belang zijn en 
• voldoende realiteitswaarde hebben. 

 
Wanneer hier niet aan wordt voldaan loopt de gemeente het risico dat de Kroon de noodzaak tot 
onteigening niet aanwezig acht. De grondeigenaar die zelf de verwezenlijking van het plan ter 
hand wil nemen, mag niet worden geconfronteerd met een oneigenlijk uitvoeringsbeleid.  
 
Uiteraard moet iedereen die bij de onteigening betrokken is kennis kunnen nemen van het ge-
meentelijk beleid over de vorm van uitvoering. Gemeenten moeten die duidelijkheid in ieder ge-
val verschaffen bij de tervisielegging van een raadsvoorstel tot onteigening (artikel 80 OW).  
 
Zelfrealisatie 
 
Aan de hand van de door de gemeente gekozen vorm van uitvoering beoordeelt de Kroon of in 
het concrete geval 'zelfrealisatie' mogelijk is. Meestal is het een rechthebbende die in zijn be-
denkingen beroep doet op “zelfrealisatie”. De Kroon onderzoekt of de eigenaar bepaalde be-
stemmingen zelf kan uitvoeren zonder dat het gemeentelijk beleid daardoor wordt tegengewerkt 
of doorkruist. Als 'zelfrealisatie' geen problemen oproept, zal een onteigeningsbesluit van de 
gemeenteraad niet worden goedgekeurd wegens het ontbreken van de noodzaak. 
  
Gaat de grondeigenaar zelf  tot uitvoering over, dan mag van hem worden verlangd dat hij zich 
tegenover de gemeente op de een of andere wijze verbindt. De gemeente zal in elk geval de 
zekerheid moeten krijgen dat de doeleinden waarvoor wordt onteigend in de door haar gekozen 
vorm gerealiseerd worden. Dit kan bijvoorbeeld door het sluiten van een overeenkomst tussen 
de grondeigenaar en de gemeente.   

http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=BRO/article=13
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=OW/article=80
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Natuurlijk zal de gemeente rekening moeten houden met individuele belangen van grondeigena-
ren die zelf willen realiseren. Maar wanneer het algemeen belang en het individuele belang niet 
hand in hand gaan, dient het laatstgenoemde belang vrijwel altijd te wijken.  
Als achteraf blijkt dat de grondeigenaren niet de hand (zullen) houden aan de vorm van uitvoe-
ring zou alsnog naar het middel van onteigening kunnen worden gegrepen. Verder kunnen ge-
meenten ook naar de burgerlijke rechter stappen als de gesloten overeenkomsten niet worden 
nagekomen. In deze overeenkomsten kan men boeteclausules opnemen om het nakomen daar-
van te verzekeren. 
 
Behalve bij 'zelfrealisatie' speelt de vorm van uitvoering ook een belangrijke rol bij de vraag of de 
doeleinden waarvoor wordt onteigend (nog) voor verwezenlijking vatbaar zijn. Het is denkbaar 
dat de doeleinden al zijn bereikt of ten tijde van het goedkeuringsbesluit niet of niet meer in de-
zelfde opzet door de gemeente worden nagestreefd. Aan een onteigeningbesluit  zal in zo'n ge-
val dan ook de goedkeuring worden onthouden.  
 
Wijzigingen in de uitvoeringsvorm na het goedkeuringsbesluit.  
 
Wat moet er gebeuren als na het goedkeuringsbeluit wijzigingen in de vorm van uitvoering wor-
den aangebracht? Als dit wijzigingen zijn van wezenlijke elementen van de uitvoeringsvorm, dat 
wil zeggen elementen die mede van invloed zijn geweest op de beslissing van de Kroon, dan 
mag worden verwacht dat van de gerechtelijke onteigeningsprocedure wordt afgezien. Uit een 
oogpunt van behoorlijk bestuur dient het gemeentebestuur dan een nieuwe onteigeningsproce-
dure te starten.  
 
Wijzigingen in de uitvoeringsvorm na de gerechtelijke onteigeningsprocedure. 
 
Als wijzigingen na de gerechtelijke onteigeningsprocedure worden verwerkt in de uitvoerings-
vorm, kunnen de voormalige rechthebbenden een beroep doen op artikel 61 OW. Dit artikel 
geeft hun onder bepaalde omstandigheden de mogelijkheid om bij de rechter onteigende gron-
den terug te vorderen, dan wel te verzoeken om een extra schadeloosstelling. 
 
2.5  Urgentie 
 
Om de doeleinden te realiseren zullen in het algemeen (bouw-)werken moeten worden uit-
gevoerd. In de regel wordt verwacht dat met de uitvoering een begin wordt gemaakt binnen vijf 
jaar na het Kroonbesluit. 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 80 OW genoemde dagvaardingstermijn van twee 
jaar, vermeerderd met de termijn van drie jaar in artikel 61 OW. Binnen deze termijn van drie 
jaar dient met het werk waartoe onteigend is, te worden begonnen omdat de gemeente anders 
de kans loopt dat de voormalige eigenaar tot terugvordering van het onteigende goed overgaat. 
 
2.6 Bedenkingen 
 
De Kroon onderzoekt of de ingebrachte bedenkingen aanleiding zijn om de goedkeuring geheel 
of gedeeltelijk te onthouden, dan wel het aanwijzingsverzoek geheel of gedeeltelijk af te wijzen. 
Daarnaast wordt door de Kroon ook ambtshalve getoetst. Dit betekent dat ook bij niet-ontvanke-
lijke bedenkingen de inhoud daarvan toch aanleiding kan zijn om de goedkeuring geheel of ge-
deeltelijk te onthouden, dan wel het aanwijzingsverzoek geheel of gedeeltelijk af te wijzen. 

http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=OW/article=61
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=OW/article=80
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=OW/article=61
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3  BESTEMMINGSPLANONTEIGENING  

3.1   Samenloop bestemmingsplan- en onteigeningsprocedure 
 
Het bestemmingsplan wordt in vrijwel alle gevallen als onteigeningsgrondslag gebruikt (artikel 
77, lid 1, onder 1 OW). In deze paragraaf komt aan de orde waaraan de gemeente en de grond-
eigenaren zich in dat geval moeten houden.  
 
Er behoeft geen sprake te zijn van een onherroepelijk goedgekeurd bestemmingsplan. In ieder 
geval moet  het bestemmingsplan zijn vastgesteld vóór het raadsbesluit tot onteigening. Even-
tueel kan dit plaatsvinden tijdens dezelfde raadsvergadering. Er moet sprake zijn van een vast-
gesteld bestemmingsplan, omdat de onteigening een juridische grondslag nodig heeft.  
 
Gaat de gemeente over tot onteigening op basis van een nog niet onherroepelijk goedgekeurd 
bestemmingsplan dan verlangt de Kroon in het raadsbesluit tot onteigening een voorbehoud in 
de vorm van een opschortende alsmede een ontbindende voorwaarde.  
 
De opschortende voorwaarde 
 
De opschortende voorwaarde houdt in, dat niet wordt overgegaan tot dagvaarding van eigenaren 
voordat onherroepelijk is beslist over de goedkeuring van het bestemmingsplan. Hierdoor kan de 
gemeente gedurende de bestemmingsplanprocedure niet starten met de gerechtelijke onteige-
ningsprocedure.  
 
De ontbindende voorwaarde 
 
De ontbindende voorwaarde houdt in dat het onteigeningsbesluit vervalt voor zover in hoogste 
instantie goedkeuring wordt onthouden aan het bestemmingsplan ten aanzien van de in het ont-
eigeningsbesluit begrepen eigendom(men).  
 
Het voorbehoud waarborgt: 

• de rechtszekerheid 
• de rechtsbescherming van de burgers en 
• een zorgvuldige besluitvorming over onteigening. 

 
Waar door gedeputeerde staten de goedkeuring wordt onthouden aan het bestemmingsplan – 
en deze onthouding van goedkeuring onherroepelijk is geworden- ontvalt de grondslag voor ont-
eigening.  
Als een deel van het plan niet is goedgekeurd past de gemeente het plan voor zover nodig aan. 
Voor dat aangepaste plan kan de gemeenteraad dan opnieuw een onteigeningsbesluit nemen 
voor zover de aanpassing de te onteigenen grond betreft. De Kroon krijgt zo de gelegenheid een 
hernieuwd oordeel te geven over de vraag of het onteigeningsbesluit gerechtvaardigd is.  
 

http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=OW/article=77
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=OW/article=77
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Bij samenloop van bestemmingsplan- en onteigeningsprocedure zal de onteigenende partij erop 
bedacht moeten zijn, dat de onteigeningsprocedure niet te vroeg wordt ingezet. Vooral als be-
roep tegen de goedkeuring van het bestemmingsplan is ingesteld, bestaat de kans dat de dag-
vaardingstermijn van maximaal 2 jaar verstrijkt (artikel 80, derde lid, OW). 
 
3.2   Gronden binnen (goedgekeurd) bestemmingsplangebied 
 
Voor een onteigening ter uitvoering van een bepaald bestemmingsplan kunnen geen gronden 
worden aangewezen die buiten de grenzen van dat plan vallen en ook geen gronden in plan-
delen waaraan goedkeuring is onthouden. Dan ontbreekt de aangegeven onteigeningsgrond-
slag. 
 
3.3   Mogelijkheid en noodzaak van onteigening 
 
Als bij een bestemmingsplan aan bepaalde gronden een bestemming is toebedacht, dan bete-
kent dit niet dat daarmee ook de noodzaak van onteigening zonder meer vaststaat. De Kroon 
hanteert bij de beoordeling van een onteigeningsplan verschillende toetsingsgronden.  
 
Daarnaast kijkt de Kroon ook bij onteigening ter uitvoering van een bestemmingsplan naar het 
onteigeningsbesluit. Daaruit moet blijken om welke reden tot onteigening wordt besloten. 
 
Onteigening op grond van een bestemmingsplan kan plaatsvinden: 
 

• om de feitelijke toestand te handhaven overeenkomstig een bestemming,  
• om bestemmingen uit te voeren. 

 
Ad. Onteigening om de feitelijke toestand te handhaven. 
 
Een onteigening om de feitelijke toestand te handhaven komt in het algemeen voor ter be-
scherming van het bestaande grondgebruik of ter verruiming van dat grondgebruik, zonder dat 
er sprake is van het tot stand brengen van (bouw-)werken. 
 
Voorbeeld: In een bestemmingsplan zijn gronden bestemd voor 'recreatieve doeleinden' en bij 
een particulier als zodanig in gebruik. Wenst de gemeente deze gronden nu open te stellen voor 
een algemeen recreatief gebruik en weigert de eigenaar dit toe te staan, dan kan een ont-
eigening overwogen worden. Hetzelfde kan voorkomen bij bestemmingen die in het algemeen 
belang zijn, zoals 'waterwingebied' en 'waterstaatsdoeleinden'. Ook kan deze onteigenings-
mogelijkheid worden gebruikt om tegen te gaan dat de eigenaar de bebouwing laat verkrotten.  
 
Ad. Onteigening ter uitvoering van een bestemmingsplan. 
 
Meestal onteigenen gemeenten om een bestemmingsplan uit te voeren. Onder uitvoering van 
een bestemmingsplan 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 riolering). Op zichzelf vormt de uitvoering van alleen deze werken geen 
reden om tot onteigening te besluiten. Onteigening is uitsluitend mogelijk om het uiteindelijke 
(bouw-)werk te realiseren. Ná de verwezenlijking van dat (bouw-)werk  is de bestemming pas 
gerealiseerd.  
 
Moet onteigening de uitvoering van een bestemmingsplan verzekeren, dan moet hoe dan ook de 
mogelijkheid daartoe aanwezig zijn. De uitvoering van het bestemmingsplan kan echter proble-
men oproepen indien: 
 

http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=OW/article=80
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• de uitvoering niet meer mogelijk is door het bestaande gebruik van de te onteigenen gron-
den, 

• de uitvoering (nog) niet mogelijk is door beletselen in het geldende bestemmingsplan. 
 

Ad.  uitvoering en bestaand gebruik. 
 
Wanneer het gebruik van de grond en de 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 de gemeente kunnen onteigenen om de feitelijke 
toestand overeenkomstig de bestemming te handhaven.  
 
Van planuitvoering is echter wel sprake als de gemeente het bestemmingsplan in een andere 
vorm wenst uit te voeren dan het bestaande grondgebruik laat zien. Bestemmingen kunnen 
immers op verschillende manieren worden gerealiseerd. Zelfs een zeer gedetailleerde bestem-
ming 'eengezinshuizen in gesloten bebouwing' laat vaak de mogelijkheid open om variaties in de 
situering, bouwmassa en vormgeving van de woningen aan te brengen. Bovendien kunnen be-
paalde aspecten van het gemeentelijk beleid niet geregeld worden in de bestemmingsplanvoor-
schriften. 
Zo kan de gemeente bijvoorbeeld niet in deze voorschriften bepalen dat huizen beschikbaar 
moeten komen voor bepaalde categorieën van woningzoekenden, of dat die huizen gebouwd 
moeten worden als gesubsidieerde of ongesubsidieerde woningen.  
 
Nagenoeg alle aspecten van het gemeentelijk beleid kunnen tot uitdrukking komen in de uitein-
delijke vorm waarin de gemeente het plan wenst te verwezenlijken. Ook als het grondgebruik 
past binnen het bestemmingsplan maar niet in de door de gemeente gewenste uitvoeringsvorm, 
is een onteigening ter uitvoering van het bestemmingsplan dus mogelijk. Het is bijvoorbeeld niet 
uitgesloten dat aanwezige woonbebouwing moet verdwijnen om plaats te maken voor bebou-
wing in een andere verkaveling en dichtheid. Dit probleem zal zich vooral in stadsvernieuwings-
gebieden voordoen. 
 

Ad.  uitvoering en beletselen in bestemmingsplan. 
 
Het bestemmingsplan kan beletselen inhouden die de uitvoering (vooralsnog) onmogelijk ma-
ken. Uitvoering betekent: ‘het verwezenlijken van de bestemming’ Dit gebeurt onder meer door 
het tot stand brengen van bouwwerken. 
De op te richten bebouwing zal dan wel in overeenstemming moeten zijn met de desbetreffende 
bestemming en de daarop betrekking hebbende planvoorschriften. Zo niet, dan moet de bouw-
vergunning worden geweigerd en mag er niet worden gebouwd (artikel 44 Woningwet). In zo'n 
geval wordt het bestemmingsplan niet uitgevoerd en zal een onteigening worden afgewezen. Als 
een gemeente bepaalde werken, die geen bouwwerken zijn, in afwijking van het bestemmings-
plan wil verwezenlijken, kan een daarop gerichte onteigening ook geen doorgang vinden.  
 
De uitvoering van werken (geen bouwwerken) is in het algemeen niet vergunningplichtig. Maar 
meestal bevat het bestemmingsplan wel een algemene verbodsbepaling om de gronden en op-
stallen te gebruiken op een manier die in strijd is met de bij het bestemmingsplan gegeven voor-
schriften. Afgezien van het vorenstaande blijken bepaalde bestemmingen en daarop betrekking 
hebbende voorschriften nog bijzondere problemen op te leveren. Daarom is het gewenst de vol-
gende drie bestemmingen nader te bekijken: 
 

• voorlopige bestemmingen; 
• globale bestemmingen (uit te werken) en globale bestemmingen (niet uit te werken); 
• bestemmingen in gefaseerd uit te voeren plandelen. 

http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=WONINGWET/article=44


 

Ministerie van VROM 1 december 2006 ONTEIGENINGSWET Pagina 15/37 

 

Ad. Voorlopige bestemmingen  
 
Bij het bestemmingsplan kunnen voorlopige bestemmingen worden aangewezen. Deze be-
stemmingen gelden gedurende een bij het bestemmingsplan bepaalde termijn, die eenmaal met 
ten hoogste drie jaren kan worden verlengd ingevolge artikel 12 Wet op de Ruimtelijke Ordening 
(hierna: WRO).  
Tegelijk met de voorlopige bestemmingen moet ook een definitieve bestemming aan de grond 
worden gegeven, die van kracht wordt op het moment dat de geldigheidsduur van de voorlopige 
bestemming is verstreken.  
Door aan grond een voorlopige bestemming toe te kennen, kan een optimaal grondgebruik 
plaatsvinden zolang de definitieve bestemming niet voor verwezenlijking vatbaar wordt geacht. 
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 blijven (artikel 45, eerste lid, onder c, Woningwet). Zolang dan ook de 
voorlopige bestemming geldt, kan de definitieve bestemming niet worden verwezenlijkt, behalve 
wanneer het bestemmingsplan dit uitdrukkelijk 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 bestemming (inclusief de wettelijk toe-
gestane verlenging) verstrijkt. 

Ad. Globale bestemmingen (uit te werken) 
 
Vaak zal een gemeente haar planologisch beleid voor de toekomst in hoofdlijnen vastleggen. In 
sommige gevallen wordt dit beleid daarna volledig uitgewerkt, in andere gevallen niet. 
 
Wanneer de gemeente pas naderhand het beleid wil concretiseren, kan zij in het bestemmings-
plan globale bestemmingen opnemen. Dan hoeft niet al meteen de meest wenselijke planolo-
gische ontwikkeling tot in detail te worden vastgelegd. In plaats van meer soorten woonbestem-
mingen die onderling verschillen naar aard, omvang en klasse, wordt een bestemmingsplan-
gebied bijvoorbeeld aangewezen voor 'woondoeleinden'. Deze globale bestemming moet later 
door de gemeenteraad worden uitgewerkt met inachtneming van de bij het plan voorgeschreven 
richtlijnen (uitwerkingsregels). In de uitwerkingsopdracht kunnen bijvoorbeeld de volgende uit-
werkingsregels worden opgenomen: 
 

• de soort bebouwing naar aard en bebouwingsdichtheid 
• de verkeersstructuur 
• de gebruiksdoeleinden 
• dat niet vóór een aangegeven tijdstip de globale bestemming mag worden uitgewerkt 
• de onderlinge verhoudingen tussen detailbestemmingen en 
• de fasering in de uitvoering.  

 
Belanghebbenden kunnen tegen het vastgestelde uitwerkingsplan bedenkingen indienen. Het 
uitwerkingsplan moet vervolgens nog de goedkeuring van gedeputeerde staten krijgen. Tegen 
een besluit van gedeputeerde staten inzake goedkeuring kan een belanghebbende nog beroep 
instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
 
Op het moment dat het uitwerkingsplan onherroepelijk is goedgekeurd, maakt het deel uit van 
het bestemmingsplan (artikel 11 WRO). Uit een oogpunt van rechtszekerheid is dit het ideale 

http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=WRO/article=12
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=WONINGWET/article=45
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=WRO/article=11
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moment om tot onteigening over te gaan, al kan voor een voortvarend en doelmatig bouwbeleid 
dit tijdstip niet altijd worden afgewacht.  
De gemeenteraad zal in veel gevallen dan ook al eerder tot onteigening besluiten. Maar dan 
verlangt de Kroon wél in het onteigeningsbesluit van de gemeenteraad een voorbehoud in de 
vorm van een opschortende alsmede een ontbindende voorwaarde die verband houden met de 
goedkeuring van het uitwerkingsplan. Deze kunnen net zo worden opgesteld als de eerder ver-
melde voorwaarden bij 'gewone' bestemmingsplannen die nog niet zijn goedgekeurd. Deze 
moeten ertoe leiden dat de gemeente geen dagvaardingen kan uitbrengen voordat over goed-
keuring van het uitwerkingsplan onherroepelijk is beslist. En voor zover in hoogste instantie 
goedkeuring aan het uitwerkingsplan wordt onthouden, moet het onteigeningsbesluit vervallen 
ten aanzien van de daarin begrepen eigendom(men). 
 
Belanghebbenden kunnen bezwaren hebben ingediend tegen het uitwerkingsplan. Worden hun 
bezwaren gehonoreerd dan zal door de werking van het voorbehoud het raadsbesluit tot ont-
eigening vervallen. Desgewenst kan de gemeente op basis van een nieuw en aangepast uit-
werkingsplan tot onteigening besluiten. Aan de hand van dat nieuwe uitwerkingsplan wordt de 
onteigening dan weer door de Kroon beoordeeld. Voor de gronden binnen het onherroepelijk 
goedgekeurde gedeelte van het uitwerkingsplan kan de gemeente wel direct tot dagvaarding 
overgaan. 
 
De met het voorbehoud nagestreefde belangen van rechtszekerheid en zorgvuldige besluit-
vorming komen alleen ten volle tot hun recht als kan worden vastgesteld op welk uitwerkings-
plan het voorbehoud betrekking heeft. 
Dit uitwerkingsplan dient tezamen met de andere noodzakelijke stukken ter inzage te worden 
gelegd (zoals bedoeld in artikel 3:11 Awb juncto 80, tweede lid, onder 1°, OW), zodat de be-
langhebbenden na kunnen gaan voor welk concreet werk onteigend gaat worden.  
 
Daarnaast is het uitwerkingsplan onmisbaar om ook in materieel opzicht een zorgvuldige be-
sluitvorming van de Kroon te verzekeren. Immers mede aan de hand daarvan kan worden be-
oordeeld voor welk concreet werk wordt onteigend. En ook kan worden bekeken in hoeverre het 
bestaande grondgebruik al overeenkomt met het uitwerkingsplan. Bovendien kan op basis van 
het uitwerkingsplan worden nagegaan of voornemens tot zelfuitvoering bij de grondeigenaren 
reëel zijn.  
 

Ad. Globale bestemmingen (niet uit te werken) 
 
Ook ten behoeve van de uitvoering van een globaal bestemmingsplan dat niet behoeft te wor-
den uitgewerkt door de gemeenteraad (een zogenoemd globaal eindplan) kan gebruik worden 
gemaakt van de mogelijkheden van Titel IV onteigeningswet.  
 
In dit verband wordt allereerst nog eens benadrukt dat onteigening een zo zware ingreep is, dat 
dit een uiterst middel moet blijven. Er moet daarom een deugdelijke grondslag voor zijn. Deze 
grondslag is niet aanwezig als het bestemmingsplan met toelichting dermate vaag is, dat daar-
aan niet kan worden ontleend waarop uitvoering van het plan in feite zal neerkomen. 
 
Zoals hiervoor is aangegeven moet in een onteigeningsprocedure op grond van artikel 77, eer-
ste lid, onder 1°, OW kunnen worden beoordeeld of de onteigening in haar voorgestelde omvang 
noodzakelijk is. 
 
Om zowel de grondeigenaren als de Kroon een duidelijk beeld te verschaffen van de vorm van 
uitvoering die de gemeenteraad in het publiek belang de meest gewenste acht, moet de ge-
meentelijke beleidsvisie daarover duidelijk kenbaar zijn gemaakt. Deze beleidsvisie kan gestalte 

http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=AWB/article=3%3A11
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=OW/article=80
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=OW/article=77
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=OW/article=77
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 krijgen in: 
 

• een inrichtingsschets  
• het bestemmingsplan, 
• de bijbehorende plantoelichting of  
• op een andere wijze bij een afzonderlijk raadsbesluit. 

 
Voor de beoordeling of het noodzakelijk is om ter realisering van het bestemmingsplan tot ont-
eigening over te gaan is het niet nodig om over een gedetailleerd bestemmingsplan te beschik-
ken.  
 
Voorbeeld: Ook op basis van een globale woonbestemming zal in het algemeen kunnen wor-
den geconcludeerd, dat de percelen van een agrariër die niet wil meewerken aan de komst van 
een nieuwe woonwijk moeten worden onteigend.  
 
Een concretisering van de woonbestemming zal in bepaalde gevallen wel nodig zijn om de om-
vang van het onteigeningsplan te kunnen vaststellen.  
 
Voorbeeld: Als uitsluitend bekend zou zijn, dat de in het plan begrepen gronden bestemd zijn 
voor de bouw van een woonwijk met x woningen en y m² groen, zou niet zonder meer kunnen 
worden besloten tot onteigening van alle percelen van een projectontwikkelaar die in het gehele 
plangebied vrijstaande bungalows met tussenliggende groenstroken wil realiseren. 
 
Een nadere verduidelijking is eveneens nodig indien men in een bestaande woonwijk kavels met 
woningen en erven wil onteigenen ten behoeve van de realisering van een andersoortige invul-
ling van een globale bestemming die zowel woningen als erven toelaat.  
 
Bij globale bestemmingen die niet behoeven te worden uitgewerkt, lijkt de in een 'beschrijving in 
hoofdlijnen' vermelde manier waarop de aan de gronden toegekende doeleinden worden nage-
streefd, een zeer geschikt middel om de vereiste duidelijkheid te verschaffen. Daarnaast kan 
uiteraard ook de plantoelichting een functie blijven vervullen. In voorkomende gevallen kan te-
vens worden teruggevallen op een afzonderlijk gemeenteraadsbesluit met betrekking tot bijvoor-
beeld de differentiatie naar financieringscategorie van te bouwen woningen. Ook komt het voor 
dat de gemeente al beschikt over een inrichtings-/verkavelingsplan dan wel - bij grotere projec-
ten - over een masterplan. 

Ad. Bestemmingen in gefaseerd uit te voeren plandelen.  
 
Vaak wordt in de bestemmingsplanvoorschriften een regeling opgenomen dat met de uitvoering 
van bepaalde plandelen door de gemeente pas mag worden begonnen ná een bepaald tijdstip 
(artikel 13, tweede lid, WRO). 
Een onteigening van gronden binnen deze plandelen hoeft in het algemeen geen bijzonder pro-
bleem te geven. De Kroon gaat na of het tijdstip waarop met de uitvoering mag worden begon-
nen binnen de vijf jaar ligt (urgentiemaatstaf). 
Toch kunnen problemen ontstaan door de manier waarop de fasering in de planvoorschriften is 
verwerkt. Dit kan zich voordoen bij globale bestemmingsplannen, waarbij de fasering is op-
genomen in de uitwerkingsregelen door de gemeenteraad. Daar kan bijvoorbeeld zijn bepaald 
dat niet vóór een aangegeven tijdstip de globale bestemming mag worden uitgewerkt. 
 
De administratieve onteigeningsprocedure voor gronden, gelegen in het gefaseerd uit te voeren 
plandeel, kan in zo'n situatie slechts plaatsvinden als dat tijdstip niet te ver in de toekomst ligt. In 
de praktijk betekent dit een periode van ongeveer twee jaar.  Want in verband met het voor-
behoud dat in het onteigeningsbesluit dient te worden opgenomen moet het tijdstip waarop het 
uitwerkingsplan onherroepelijk goedgekeurd zal zijn, vallen binnen de dagvaardingstermijn van 
maximaal twee jaar. 

http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=WRO/article=13
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4 BOUWPLANONTEIGENING 

4.1   Betekenis bouwplan 
 
De tweede in artikel 77 OW genoemde grondslag van onteigening is ten behoeve van de uitvoe-
ring: 
 

a. van een bouwplan in het belang van de volkshuisvesting of 
b. van een bouwplan voor het stichten van gebouwen van openbaar nut in het belang van 

de ruimtelijke ontwikkeling of 
c. van een bouwplan, dan wel een plan van werken, geen bouwwerken zijnde, of een plan 

van werkzaamheden in het belang van de vernieuwing van een bebouwde kom of 
d. 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 volkshuisvesting, mits een hierop betrekking hebbende aanschrijving ingevolge 
de artikelen 14, eerste lid, of 16 Woningwet (Staatsblad 1991, 439) onherroepelijk is ge-
worden. Tevens dienen gedeputeerde staten vooraf een verklaring van geen bezwaar te 
hebben afgegeven. 

 
Een bouwplan moet worden gezien als een project tot het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk 
oprichten, vernieuwen of veranderen alsmede het vergroten van een of meer bouwwerken; 
 
Een plan van werken, geen bouwwerken zijnde moet worden gezien als een project tot het aan-
leggen, het geheel of gedeeltelijk vernieuwen of veranderen alsmede het vergroten van een of 
meer werken, geen bouwwerken zijnde; 
 
Een plan van werkzaamheden moet worden gezien als een project tot het verrichten van een of 
meer werkzaamheden. 
 
Een bouwplan kan mede een plan van werken, geen bouwwerken zijnde, of een plan van werk-
zaamheden omvatten; een plan van werken, geen bouwwerken zijnde, kan mede een plan van 
werkzaamheden omvatten. 

Ad. a. In het belang van de volkshuisvesting 
 
Een bouwplan veronderstelt dus niet alleen het oprichten van nieuwbouw. Een verandering, ver-
nieuwing of uitbreiding van bestaande bouwwerken wordt dan ook hieronder begrepen. Het is 
dus bijvoorbeeld mogelijk dat leegstaande kantoorpanden worden onteigend om zodoende 
daarin via een bouwplan woningen te realiseren. 

http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=OW/article=77
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Woningwet/article=14
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=WONINGWET/article=16
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Ad. b. Openbaar nut 
 
Het is ook mogelijk te onteigenen ten behoeve van de uitvoering van een bouwplan voor het 
stichten van gebouwen van openbaar nut in het belang van de ruimtelijke ontwikkeling. Voor de 
uitleg van het begrip 'openbaar nut' kan aansluiting worden gezocht met het in de ruimtelijke or-
dening gangbare begrip 'openbare doeleinden'. Daaronder worden verstaan gebouwen ten 
dienste van het algemeen bestuur, de dienstverlening van overheidswege, de recreatie, het on-
derwijs, de volksgezondheid en de energievoorziening. 

Ad. c. Vernieuwing van een bebouwde kom 
 
Een bouwplan in het kader van de vernieuwing van de bebouwde kom kan nog omvangrijker zijn 
dan voor een bouwplan genoemd onder b, omdat ook voor de uitvoering van werken, geen 
bouwwerken zijnde, en van werkzaamheden een onteigening in principe is geoorloofd. Wel zul-
len bij een dergelijk omvangrijk bouwplan de tekeningen voldoende duidelijkheid moeten ver-
schaffen omtrent de uit te voeren werkzaamheden. 

Ad. d. Opheffen van ernstig achterstallig onderhoud 
 
Eveneens is onteigening 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 op-
heffen van ernstig achterstallig onderhoud in het belang van de volkshuisvesting, maar alleen 
wanneer hiervoor een aanschrijving onherroepelijk is geworden. Onteigening is een uiterste 
middel en daarom komt niet elk achterstallig onderhoud ervoor in aanmerking. Wel kan de over-
heid onteigenen als het voortbestaan van een pand of het gebruik ervan in gevaar komt. De 
kosten van herstel moeten grofweg 50 à 60% van de vergelijkbare nieuwbouwkosten vormen. 
Dit is geen absoluut criterium, maar een indicatie. De gemeente moet altijd eerst op grond van 
artikel 14, eerste lid of artikel 16 van de Woningwet een aanschrijving hebben gestuurd, die on-
herroepelijk is, inclusief een door gedeputeerde staten afgegeven verklaring van geen bezwaar. 
 
In het KB van 13 januari 2006, no. 84/Rotterdam, heeft de Kroon een onteigeningsbesluit op 
deze grondslag goedgekeurd. Uit de overwegingen kan worden opgemaakt dat de Kroon deze 
onteigening gerechtvaardigd achtte, mede gelet op het belang van de volkshuisvesting in het 
licht van de inspanningsactiviteiten van Rotterdam op het vlak van de stadsvernieuwings-
activiteiten. 

Verklaring van geen bezwaar 
Voordat de onteigeningsprocedure kan worden gestart, moet een verklaring door gedeputeerde 
staten zijn afgegeven, dat zij tegen het bouwplan geen (planologische) bezwaren hebben, omdat 
er - in tegenstelling tot een bestemmingsplan - anders geen planologische toetsing heeft plaats-
gevonden. 
Gedeputeerde staten kunnen de verklaring van geen bezwaar weigeren wegens strijd met het 
belang van een goede ruimtelijke ontwikkeling. Tegen de weigering kan de gemeente op grond 
van de Awb bezwaar en beroep instellen. 
Dit is het enige besluit dat wordt genomen op grond van de onteigeningswet waartegen beroep 
kan worden ingesteld op grond van het bepaalde in artikel 8:5 Awb. 
 
4.2   Bouwplanuitvoering en bestaand grondgebruik  
 
In tegenstelling tot de bestemmingsplanonteigening kan niet worden onteigend om de feitelijke 
toestand overeenkomstig een ontwikkeld bouwplan te handhaven. Het feitelijke gebruik van de 

http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=WONINGWET/article=14
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=WONINGWET/article=16
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=AWB/article=8%3a5
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te onteigenen gronden moet juist afwijken van het bouwplan. Anders kan niet worden gesproken 
van uitvoering.  
Er moeten bouwactiviteiten of andere werken of werkzaamheden worden uitgevoerd. Toch kan 
het zijn, dat het ter plaatse voorkomende grondgebruik op het eerste gezicht overeenkomstig het 
bouwplan is, maar niet is in te passen in de ‘vorm waarin’ of het ‘doel waarvoor’ het bouwplan is 
ontwikkeld. 
  
Voorbeeld: In een bestaand woongebied wenst de gemeente een hogere woningdichtheid te 
realiseren voor huisvesting van bepaalde categorieën woningzoekenden. De hier genoemde 
'vorm van uitvoering' zal in beginsel in het belang van de ruimtelijke ontwikkeling en de volks-
huisvesting zijn. Dus kan dit bouwplan een onteigening rechtvaardigen. 
 
4.3   Bouwplanuitvoering en bestemmingsplan 
 
Beoogt de gemeente met de onteigening de uitvoering van een bouwplan mogelijk te maken, 
dan mogen geen andere beletselen die uitvoering in de weg staan dan het niet beschikken over 
de benodigde gronden. Dit betekent voor de in het bouwplan opgenomen bouwwerken, dat de 
vereiste bouwvergunningen op enigerlei wijze kunnen worden verleend. Het bouwplan moet 
door de gemeente onder andere worden getoetst aan: 
 

• het geldende bestemmingsplan, 
• het bouwbesluit en 
• de gemeentelijke bouwverordening. 

 
Is het bouwwerk daarmee in overeenstemming, dan zal de bouwvergunning moeten worden af-
gegeven. In het omgekeerde geval moet de bouwvergunning worden geweigerd. Nu kunnen 
verschillende situaties worden onderscheiden. Daaruit blijkt dat het bouwplan een geheel eigen 
karakter bezit maar niet altijd los kan worden gezien van het  bestemmingsplan. Het bouwplan 
kan betrekking hebben op een gebied waar: 
  
a. geen bestemmingsplan van kracht is; 
b. een bestemmingsplan van kracht is; 
c. een (herzien) bestemmingsplan in procedure is gebracht. 

Ad. a. Wanneer er geen bestemmingsplan van kracht is 
 
Geldt op de plaats waar het bouwplan zal worden gerealiseerd géén bestemmingsplan, dan 
hoeft het daarin opgenomen bouwwerk alleen getoetst te worden aan het bouwbesluit respectie-
velijk de bouwverordening.  
Is deze toetsing gunstig uitgevallen en hebben gedeputeerde staten tegen het bouwplan geen 
bezwaar dan zal de onteigeningsprocedure in dit opzicht geen problemen opleveren. Na de ver-
werving van de benodigde gronden kan het bouwplan immers worden uitgevoerd. 

Ad. b. Wanneer een bestemmingsplan van kracht is 
 
In het geval dat een bouwplan geheel overeenkomstig het geldende bestemmingsplan wordt 
ontwikkeld, heeft de gemeente in beginsel de keuze tussen een bouwplanonteigening of een 
bestemmingsplanonteigening. Er is weinig reden om aan te nemen dat een gemeente in zo'n 
geval met een bouwplanonteigening komt. Het bestemmingsplan is immers voldoende grond-
slag voor onteigening en heeft bovendien een zwaarder karakter dan een bouwplan. Daar komt 
bij dat een bouwplanonteigening is onderworpen aan een 'voorprocedure'  bij gedeputeerde 
staten.  
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Een uitzondering kan zich voordoen als een bouwplan betrekking heeft op grond die slechts 
voor een deel binnen een bestemmingsplangebied ligt. In die situatie kan toch worden gekozen 
voor een bouwplan als grondslag voor onteigening. 
 
In het algemeen zal het uit te voeren bouwplan juist afwijken van het geldende bestemmings-
plan. Het bestemmingsplan biedt soms te weinig ruimte om een bepaald planologisch beleid te 
verwerkelijken. Door tijdsdruk kan soms niet worden gewacht op een nieuw bestemmingsplan. 
Dan zal aan een bouwplan als onteigeningsgrondslag de voorkeur worden gegeven. In deze 
situatie staat het geldende bestemmingsplan echter het verlenen van de noodzakelijke bouw-
vergunningen in de weg.  
Daarom zal het gemeentebestuur gebruik moeten maken van de in artikel 19 WRO en artikel 50, 
vijfde lid, Woningwet bedoelde procedure.  

Ad. c. Wanneer een (herzien) bestemmingsplan in procedure is gebracht. 
 
Moeilijker ligt het geval waarin een bouwplanonteigening wordt bevorderd voor een gebied 
waarvoor ook een bestemmingsplan in procedure is gebracht. Zou de onteigening strekken ter 
uitvoering van dit nog niet onherroepelijk goedgekeurde bestemmingsplan dan moet, zoals hier-
voor is aangegeven, in het onteigeningsbesluit van de gemeenteraad een voorbehoud worden 
opgenomen dat verband houdt met de goedkeuring van dat bestemmingsplan. 
In de gevallen waarin een bouwplan een toelaatbare basis voor onteigening wordt geacht, mag 
worden aangenomen dat voor de daarin opgenomen bouwwerken bouwvergunningen zullen 
worden afgegeven door gebruikmaking van de in artikel 19 WRO en artikel 50, vijfde lid, Wo-
ningwet bedoelde procedure.  

http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=WRO/article=19
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=WONINGWET/article=50
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=WONINGWET/article=50
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=WRO/article=19
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=WONINGWET/article=50
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=WONINGWET/article=50
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5 WET OP DE STADS- EN DORPSVERNIEUWING 

 
Het stadsvernieuwingsplan wordt gelijkgesteld met een bestemmingsplan. Onteigening ter uit-
voering van een stadsvernieuwingsplan is dan ook mogelijk (artikel 77, eerste lid, onder 1°, 
OW).  
Bij een onteigening ten behoeve van de uitvoering van een stadsvernieuwingsplan moet net als 
bij een “gewoon” bestemmingsplan in het onteigeningsbesluit een opschortende en een ontbin-
dende voorwaarde worden opgenomen indien het stadsvernieuwingsplan nog niet onherroepe-
lijk is goedgekeurd. 
 
De mogelijkheid van aanwijzing in het stadsvernieuwingsplan tot verbeteringsgebied (artikel 32, 
eerste lid, Wet op de Stads- en Dorpsvernieuwing (WSDV) maakt onteigening ten behoeve van 
verbetering van panden (woningen, winkels) mogelijk, indien de te onteigenen percelen zijn ge-
legen in een krachtens artikel 32, eerste lid WSDV aangewezen deel van het plan. Genoemd 
artikel betekent immers dat het huidige gebruik per definitie wordt geacht af te wijken van het 
stadsvernieuwingsplan. Het gaat dan immers om de uitvoering van het stadsvernieuwingsplan.  
 
Dan is er nog een onteigeningsgrondslag, die weinig wordt gebruikt in de praktijk en dat is artikel 
77, lid 1, onder 3 OW.  Het gaat hier om gronden gelegen in gebieden waarin het ingevolge een 
geldende of in ontwerp ter inzage gelegde milieuverordening of stadsvernieuwingsplan verboden 
is te slopen zonder vergunning van de gemeenteraad. Het gaat hier om twee situaties. 
 
In het ene geval is ingevolge artikel 27, eerste lid, WSDV bij het verlenen van een bouwvergun-
ning een termijn gesteld, waarbinnen met de werkzaamheden moet zijn begonnen. Is binnen die 
termijn niet begonnen, dan kan de gemeenteraad ingevolge het derde lid van genoemd artikel 
de vergunning intrekken. Het publiek belang kan echter eisen, dat het bouwplan wordt uit-
gevoerd en dat de gemeente besluit dit zelf te (laten) doen of dat een ander het wil doen. Als de 
gemeente in zo'n geval de grond niet minnelijk kan verwerven, kan alleen onteigening nog uit-
komst bieden. 
 
In de andere situatie is zonder de vereiste vergunning van de gemeenteraad bebouwing ge-
sloopt op een stuk grond, waar bouwvergunning kan worden verleend voor een vervangend 
bouwwerk. Artikel 28 WSDV verplicht in zo'n geval de eigenaar van de grond of, indien daarop 
een zakelijk recht gevestigd is, de rechthebbende op dat zakelijk recht, binnen zes maanden na 
de sloop de bedoelde bouwvergunning aan te vragen. Ook in dit geval kan het publiek belang 
eisen dat het vervangende bouwwerk tot stand komt en kan het zijn - indien de eigenaar of za-
kelijk gerechtigde nalatig blijft - dat dit alleen mogelijk is door onteigening. 
 

http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=OW/article=77
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=OW/article=77
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=WSDV/article=32
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=WSDV/article=32
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=WSDV/article=32
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=WSDV/article=27
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=WSDV/article=28
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6 ONTRUIMINGS- OF SANERINGSONTEIGENING 

 
In het belang van de volkshuisvesting staat de onteigeningswet (artikel 77, eerste lid, onder 4°) 
toe dat onteigend wordt voor de ontruiming van oppervlakten. Slechts in uitzonderingsgevallen 
zal een gemeentebestuur van deze grondslag gebruik kunnen maken.  
 
Eerst zal de gemeente nagaan of een bestemmingsplan of eventueel een bouwplan de grond-
slag voor een onteigening kan opleveren. Voor de bebouwde kom heeft de gemeenteraad geen 
verplichting bestemmingsplannen vast te stellen (artikel 10 WRO). 
Dit neemt niet weg, dat geleidelijk aan ook de binnensteden met bestemmingsplannen worden 
'bedekt'. In bepaalde situaties kan echter niet met het ontruimen van gronden worden gewacht 
tot een bestemmingsplan voor dat gebied onherroepelijk is goedgekeurd. Denk bijvoorbeeld aan 
de min of meer volgebouwde binnenterreinen van woningblokken. Dit doet zich in het bijzonder 
voor in de oudere stadsdelen. Vanuit volkshuisvestingsoogpunt is zo'n situatie veelal niet ge-
wenst. Dat betekent dat deze gronden moeten worden verworven om 'kaalslag' te plegen. Dat 
kan gebeuren met de hier bedoelde onteigeningsgrondslag. Verder reikt het doel van deze 
grondslag niet.  
 
Als kaalslag niet het enige doel is en de gemeente na de kaalslag tot bebouwing wil overgaan, is 
het logischer dat de onteigening plaatsvindt op grond van een bestemmingsplan of bouwplan. 
 

http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=OW/article=77
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=WRO/article=10
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7 ONTEIGENING VOOR SLOOP VAN LEGE EN 
ONBEWOONBARE GEBOUWEN 

 
Ook deze onteigeningsgrondslag (artikel 77, eerste lid, onder 5, OW) wordt in de praktijk alleen 
in uitzonderlijke situaties gebruikt. Dat kan gebeuren als een bestemmingsplan of een bouwplan 
ontbreekt of de totstandkoming daarvan niet kan worden afgewacht. Het doel van deze onteige-
ningsgrondslag is het verwijderen van bepaalde gebouwen die een ernstig ontsierende werking 
op hun omgeving hebben, bijvoorbeeld doordat zij in verval zijn geraakt of zijn verminkt. Het 
gaat hier om:  
 

• woningen die de gemeenteraad onbewoonbaar heeft verklaard en die - meestal als ge-
volg daarvan - ontruimd zijn, 

• andere gebouwen dan woningen die niet meer in gebruik zijn. 
 
Het komt voor dat door brand of andere oorzaken verwoeste gebouwen jarenlang een trooste-
loze aanblik vertonen. Het beeld van de omgeving wordt hierdoor veelal geweld aangedaan. Bo-
vendien zijn dergelijke bouwsels doorgaans gevaarlijke objecten. Wanneer deze bouwwerken 
niet meer met andere wettelijke middelen zijn aan te pakken, kan tot onteigening worden beslo-
ten. Evenals bij de ontruimings- of saneringsonteigening zal de gemeente vaak nog geen con-
crete voornemens hebben om de vrijkomende gronden te bebouwen. In de onteigening kan 
slechts dat deel van het perceel begrepen zijn, dat voor de verwijdering van (de restanten van) 
de bebouwing noodzakelijk is. 
 

http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=OW/article=77
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8 DE OPIUMWET 

Ten behoeve van de aanpak van overlastpanden zijn er in de Gemeentewet, Woningwet en 
Onteigeningswet nieuwe artikelen opgenomen. De artikelen worden breder toegepast dan alleen 
bij drugsoverlast.  
 
Op grond van artikel 174a Gemeentewet, ook wel wet Victoria genoemd, heeft de burgemeester 
de bevoegdheid om panden, die ernstige overlast veroorzaken voor hun omgeving te sluiten. 
Hoewel deze bepaling niet alleen van toepassing is op drugsoverlast, is deze daar wel met name 
voor bedoeld. Sluiting van een pand is echter een dusdanig ingrijpende maatregel, dat hiertoe 
niet overgegaan kan en mag worden dan nadat geprobeerd is de overlast met andere minder 
ingrijpende middelen een halt toe te roepen. 
 
Wanneer een pand op last van de burgemeester is gesloten op grond van artikel 174a Gemeen-
tewet, kunnen burgemeester en wethouders de eigenaar van het pand krachtens artikel 16a Wo-
ningwet (Wet Victor) aanschrijven om het gebouw binnen een bepaalde termijn hetzij in gebruik 
te geven aan een persoon, niet zijnde diegene die door sluiting werd gedwongen het gebruik van 
het gebouw te staken, hetzij in beheer te geven aan een persoon of instelling die uit hoofde van 
beroep of bedrijf op het terrein van huisvesting werkzaam is.  
 
Als ook deze maatregel niet tot het gewenste resultaat leidt staat voor de gemeente als laatste 
middel de weg naar onteigening open. Dit is in de OW geregeld in artikel 77, lid 1, onder 7: 
 

http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Gemeentewet/article=174
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Gemeentewet/article=174%a
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Gemeentewet/article=174%a
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=WONINGWET/article=16
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=WONINGWET/article=16
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=OW/article=77
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9 PROCEDURE  

9.1 Procedure bij onteigening  ten name van de gemeente 
 
Onteigening ten name van een gemeente geschiedt op grond van een door de Kroon goed-
gekeurd raadsbesluit tot onteigening. De procedure is geregeld in de artikelen 77-86 OW. De in 
afdeling 3:4 Awb opgenomen UOV is hierbij van toepassing. Artikel 80 OW verwijst daarnaar. 
 
Wanneer de gemeente al eigenares is van de benodigde gronden kan zij het middel van ont-
eigening eventueel aanwenden om onroerende zaken te bevrijden van daarop gevestigde erf-
dienstbaarheden en andere (al dan niet bekende) zakelijke rechten. 
 
Stappen in de procedure 
 
Hieronder staan de stappen beschreven in de procedure bij onteigening ten name van de ge-
meente. Voor zover nodig wordt er aandacht gegeven aan de moeilijkheden die zich in de prak-
tijk voor kunnen doen. 
 

a. persoonlijke kennisgeving aan belanghebbenden  
b. ter visielegging van het onteigeningsplan + het concept-raadsbesluit 
c. zienswijzen kenbaar maken aan de gemeenteraad 
d. gemeenteraad beslist wel/niet onteigenen 
e. tweede tervisielegging 
f. het raadsbesluit ter goedkeuring voorleggen aan de Kroon 
g. bedenkingen kenbaar maken aan de Kroon. 
h. opstellen onderzoeksrapport 
i. horen  
j. opstellen nader rapport en het koninklijk besluit 
k. publiceren koninklijk besluit 

Ad. a.  Persoonlijke kennisgeving aan belanghebbenden 
 
De gemeenteraad draagt er zorg voor dat de meest direct betrokken belanghebbenden de rele-
vante stukken toegestuurd krijgen voordat deze ter inzage worden gelegd. 
 

Relevante stukken  
 
De Awb schrijft in artikel 3:13 voor dat een ontwerp-besluit wordt toegezonden. Voor de ont-
eigeningspraktijk lijkt deze toepassing voor belanghebbenden evenwel te weinig inzicht te geven. 
Wil een belanghebbende een duidelijk beeld krijgen van zijn positie bij het ontwerp raadsbesluit, 
dan zal niet kunnen worden volstaan met het toezenden van het ontwerp raadsvoorstel met ont-
werp besluit, maar zal hem ook inzicht moeten worden verschaft in de exacte situering en om-

http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=AWB/article=3%3a13
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vang van de onteigening die voor zijn gronden wordt beoogd. Het verdient dan ook aanbeveling 
om voor de toepassing van artikel 3:13 aansluiting te zoeken bij artikel 80 OW en tevens een 
(voor belanghebbende in kwestie relevant gedeelte van een) grondtekening en een (uitsnede) 
van de ter plaatse geldende plankaart mee te sturen. Als dan ook de publicatie als bedoeld in 
artikel 3:12 Awb wordt meegestuurd en een lijst met daarop zijn perceelsgegevens en de te ont-
eigenen oppervlakte, dan zal in het algemeen voldaan zijn aan de nieuwe eisen die de u.o.v. stelt 
aan de administratieve onteigeningsprocedure.   
  

Begrip belanghebbende 
 
De onteigeningswet kent verschillende belanghebbenden. In de eerste plaats eigenaren, die in 
de kadastrale registers zijn vermeld. Daarnaast zijn er ook huurders, (erf-)pachters, enz. 
De gemeente zal zich een redelijke moeite moeten getroosten om deze belanghebbenden op te 
sporen. Op de gemeente rust een inspanningsverplichting. Over het algemeen kan het minnelijk 
overleg voorafgaand aan het starten van de administratieve procedure er mede toe dienen om 
de kring van belanghebbenden af te baken. Ook wordt wel aan de kadastrale eigenaren verzocht 
de aan hen uitgegane kennisgeving mede onder de aandacht van eventuele derden gerechtig-
den te brengen, dan wel wordt zij huis aan huis verspreid op de adressen van de opstallen op de 
te onteigenen gronden. 
 

Ad. b. Ter visielegging van het onteigeningsplan + het concept-raadsbesluit 
 
De gemeenteraad draagt er zorg voor dat in één of meer dag-, nieuws- of huis-aan huis-bladen 
of op een andere geschikte wijze de tervisielegging van het onteigeningsplan tezamen met het 
concept raadsbesluit met vermelding van de aard en de strekking van het feitelijke werk vooraf 
bekend wordt gemaakt. 
 
Ook wordt mededeling gedaan van de bevoegdheid van belanghebbenden om tijdens de termijn 
van de tervisieligging hun zienswijze aan de gemeenteraad kenbaar te maken.  
 
Uit de publicatie zal voor iedereen duidelijk moeten blijken op welke gronden de onteigening be-
trekking heeft. De doeleinden van de onteigening moeten ook duidelijk zijn. 
 
Het onteigeningsplan met de bijbehorende stukken wordt gedurende zes weken voor iedereen 
ter visie gelegd. Artikel 80 OW bepaalt dat onder meer tot deze stukken behoren: 
 

• een grondtekening en uitvoerige kaarten 
• een lijst met daarop de kadastrale gemeente, sectie en nummers van de te onteigenen 

gronden. Op de lijst worden ook vermeld de totale grootte van de percelen, bij gedeelte-
lijke onteigening bovendien de grootte van het te onteigenen deel daarvan, en de namen 
van de eigenaren 

• concept raadsbesluit  
 
Al deze gegevens dienen overeenkomstig de kadastrale registratie te zijn ten tijde van de ter-
visielegging.  

Ad. c. Zienswijzen kenbaar maken aan de gemeenteraad 
 
Belanghebbenden kunnen hun zienswijzen naar keuze schriftelijk of mondeling aan de ge-
meenteraad kenbaar maken. Van een mondelinge zienswijze makt de gemeente een verslag. 
 

http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=OW/article=80
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=OW/article=80
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Bezwaren van louter financiële aard staan in de administratieve procedure niet ter beoordeling, 
daarover doet de Kroon geen uitspraak. Die komen later in de gerechtelijke procedure aan de 
orde. 

Ad. d. Gemeenteraad beslist tot wel/niet onteigenen 
 
De gemeenteraad is gebonden aan een termijn voor het nemen van zijn onteigeningsbesluit en 
aan een termijn voor het ter goedkeuring voordragen aan de Kroon van dat besluit. 
De termijn voor het nemen van het onteigeningsbesluit begint na afloop van de termijn van zes 
weken waarbinnen zienswijzen kenbaar kunnen worden gemaakt.  
De termijn voor het ter goedkeuring voordragen aan de Kroon van het onteigeningsbesluit begint 
na afloop van de termijn van de terinzagelegging van het definitieve onteigeningsbesluit. 
 
Het systeem van de wet en de beginselen van behoorlijk bestuur brengen mee dat niet wordt 
besloten als de eerstgenoemde termijn nog niet is afgelopen. Daarnaast moet de raad tot ont-
eigening besluiten binnen zes maanden na de termijn van tervisieligging van het onteigenings-
plan plus het concept-raadsbesluit. Het einde van de beslissingstermijn valt af te leiden uit artikel 
80, derde lid, OW. Daar is bepaald dat het onteigeningsbesluit vervalt, als het niet uiterlijk zes 
maanden na de tervisieligging van het onteigeningsplan ter goedkeuring aan de Kroon is voor-
gedragen. Bedoelde termijn kan niet verlengd worden. Een na die termijn genomen ont-
eigeningsbesluit is dan van rechtswege vervallen. Dat houdt in dat op grond van zo'n besluit 
geen koninklijk besluit kan worden genomen. 
 
In het onteigeningsbesluit van de gemeenteraad wordt gemotiveerd op de zienswijzen ingegaan.  
 
Het oorspronkelijk ter visie gelegde onteigeningsplan kan bij het raadsbesluit tot onteigening wel 
worden beperkt, maar niet worden uitgebreid.  
 
Wanneer het onteigeningsbesluit later wordt gewijzigd, door bijvoorbeeld bepaalde gronden aan 
de onteigening te onttrekken, dan is het wenselijk dat hiervan kennis wordt gegeven aan de 
belanghebbenden.  
 
Wil de gemeente ter uitvoering van haar plan bij nader inzien meer grond onteigenen, dan zal 
daarvoor een nieuwe onteigeningsprocedure moeten worden gestart. 
 

Ad. e. Tweede tervisielegging 
 
Het raadsbesluit tot onteigening wordt tezamen met de plannen, de grondtekeningen en eerder 
ingediende zienswijzen vervolgens gedurende zes weken ter visie gelegd. Ook deze tweede 
tervisielegging wordt door de gemeenteraad bekend gemaakt in één of meer dag- of nieuws-
bladen die in de gemeente verspreid worden en verder op de gebruikelijke wijze. De bekend-
making dient vóóraf, dat wil zeggen vóór de tervisielegging, te geschieden. Daarin wordt ook 
mededeling gedaan van de aard en strekking van het werk (bestemming en bestemmingsplan) 
waarvoor wordt onteigend (artikel 84 OW).  
Tevens wordt mededeling gedaan dat belanghebbenden, die tijdig een zienswijze bij de ge-
meenteraad naar voren hebben gebracht, tijdens de termijn van de tervisieligging hun (gemoti-
veerde) bedenkingen schriftelijk bij de Kroon kunnen indienen.  
 
Na afloop van de termijn van de tweede tervisielegging heeft de Kroon maximaal negen maan-
den de tijd om het raadsbesluit tot onteigening goed te keuren en in de Staatscourant bekend te 
maken. 
 

http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=OW/article=80
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=OW/article=80
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=OW/article=84
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Ad. f. Het raadsbesluit ter goedkeuring voorleggen aan de Kroon 
 
Gelijktijdig met de tervisielegging van het onteigeningsbesluit door de gemeenteraad wordt het 
raadsbesluit met bijbehorend bestemmings-/bouwplan, kaarten, grondtekeningen en zienswijzen 
ter goedkeuring aan de Kroon voorgedragen (artikel 84 OW).  
Met dit laatste heeft de wetgever de kennelijke bedoeling, dat in ieder geval de aanvang van de 
tervisielegging van het onteigeningsbesluit binnen de in artikel 80, derde lid, OW genoemde ter-
mijn van zes maanden moet vallen. 
 
De inzending van het onteigeningsbesluit met bijbehorende stukken aan de Kroon geschiedt 
door tussenkomst van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
(hierna: VROM).  
 
De Kroon beslist binnen negen maanden na afloop van de tervisielegging van het raadsbesluit 
tot onteigening (artikel 86 OW). 
Deze termijn moet worden aangemerkt als een fatale termijn. Dat houdt in dat na afloop daarvan 
geen goedkeuring meer kan worden gehecht aan het onteigeningsbesluit. (artikel 86, eerste lid, 
OW juncto artikel 10:31, vierde lid, Awb). 

Ad. g. Bedenkingen kenbaar maken bij de Kroon 
 
Degenen die reeds eerder hun zienswijzen hebben ingediend kunnen hun bedenkingen (alleen) 
schriftelijk kenbaar maken aan de Kroon. 
Ook de eerder kenbaar gemaakte zienswijzen aangaande het onteigeningsplan maken onder-
deel uit van de gegevens op basis waarvan het koninklijk besluit wordt genomen. 

Ad. h. Opstellen onderzoeksrapport 
 
Door het Ministerie van VROM wordt een onderzoek ter plaatse ingesteld. Verzoeker (meestal de 
gemeente) en reclamanten kunnen worden gehoord. De resultaten hiervan worden vastgelegd in 
een onderzoeksrapport. Mede op basis van dit onderzoeksrapport wordt  door de Directie Juri-
dische Zaken van het Ministerie van VROM een ontwerp koninklijk besluit opgesteld. 

Ad. i. Horen 
 
In het kader van het onderzoek worden degenen die tijdig ingevolge artikel 84, derde lid, dan wel 
artikel 85, eerste lid, OW bedenkingen naar voren hebben gebracht bij de Kroon, in de gelegen-
heid gesteld zich te doen horen (artikel 86 OW). Ook andere belanghebbenden, zoals de ge-
meente kunnen worden gehoord.  

Ad. j. Opstellen nader rapport en het koninklijk besluit 
 
Het ontwerp koninklijk besluit wordt voor advies aan de Raad van State aangeboden. Na dit ad-
vies wordt het ontwerp koninklijk besluit met een nader rapport aan de Koningin aangeboden, 
met het verzoek het ontwerpbesluit te bekrachtigen. 
 
In het nader rapport wordt de strekking van het advies van de Raad van State vermeld en in voo-
komende gevallen aangegeven op welke wijze met het advies van de Raad van State is om-
gegaan. 

Ad. k. Publiceren koninklijk besluit. 
 
Een koninklijk besluit wordt tezamen met het raadsbesluit tot onteigening, inclusief de daarvan 
deel uitmakende lijst van te onteigenen percelen, gepubliceerd in de Staatscourant. Dit geldt ook 

http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=OW/article=84
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=OW/article=80
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=OW/article=86
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=OW/article=86
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=OW/article=86
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=AWB/article=10%3A31
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=OW/article=84
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=OW/article=85
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=OW/article=86
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voor onteigeningsbesluiten waaraan geen of slechts gedeeltelijke goedkeuring wordt verleend. 
In het laatste geval wordt ook een tekening en een lijst gepubliceerd met daarop aangegeven de 
percelen waaraan de goedkeuring wordt onthouden. 

Tussentijds uitbreiding onteigeningsplan 
 
Wil de gemeenteraad bij nader inzien meer grond onteigenen dan in het oorspronkelijke bij de 
Kroon ingediende raadsbesluit is opgenomen, moet voor dat meerdere een nieuwe ont-
eigeningsprocedure worden gestart. Gemakshalve kunnen voor zover nodig de oorspronkelijke 
grondtekening(en) en lijst(en) worden overgenomen. Niettemin moet eerst worden nagegaan of 
de aldaar voorkomende kadastrale gegevens nog overeenstemmen met de kadastrale regi-
stratie op het tijdstip van de tervisielegging van het nieuwe onteigeningsplan en ten tijde van het 
nieuwe onteigeningsbesluit.  
 

Ad. l. Vervallen koninklijk besluit 
 
Het koninklijk besluit tot onteigening vervalt, indien de onteigenende partij niet binnen twee jaar 
na dagtekening van het koninklijk besluit de eigendom bij minnelijke overeenkomst heeft ver-
kregen (artikel 17 OW), of de eigenaar heeft doen dagvaarden voor de rechtbank (artikel 18 
OW). 
 
9.2 Procedure bij een bouwplanonteigening 
 
Bij een bouwplanonteigening moet eerst het bouwplan ter inzage worden gelegd en aan gede-
puteerde staten worden aangeboden ter verkrijging van de vereiste “verklaring van geen be-
zwaar” als bedoeld in artikel 77, eerste lid, onder 2º, OW. Als die is verstrekt kan de ont-
eigeningsprocedure beginnen. Deze procedure is gelijk aan de stappen genoemd onder 9.1. 
 
Gedeputeerde staten kunnen de verklaring van geen bezwaar weigeren wegens strijd met het 
belang van een goede ruimtelijke ontwikkeling. Tegen de weigering kan de gemeente op grond 
van de Awb bezwaar en beroep instellen. 
Dit is het enige besluit dat wordt genomen op grond van de onteigeningswet waartegen beroep 
kan worden ingesteld op grond van het bepaalde in artikel 8:5 Awb. 
 
9.3  Administratieve procedure op grond van artikel 85 OW 
 
Wanneer een bestemmingsplan geheel of gedeeltelijk met spoed moet worden uitgevoerd, kan 
de gemeente gebruik maken van de in artikel 85 OW vastgelegde spoedprocedure.  
Hiervoor moeten aan twee voorwaarden worden voldaan: 
 

• In het bestemmingsplan is vastgelegd dat op korte termijn met de uitvoering van het plan 
of plandelen wordt begonnen (artikel 13 WRO). Dat houdt dus in, dat de in de ont-
eigening begrepen percelen moeten zijn gelegen in het op de plankaart aangewezen ge-
deelte van het bestemmingplan, dat is aangewezen als gebied voor “verwerkelijking in de 
naaste toekomst” (artikel 13 WRO).  

 
• Voor het begin van de bestemmingsplanprocedure moeten belanghebbenden van die 

aanwijzing een schriftelijke afzonderlijke kennisgeving als bedoeld in artikel 23, lid 2, 
WRO, hebben gekregen. 

 
Wanneer aan deze twee voorwaarden zijn voldaan dan kan de raad direct tot onteigening be-
sluiten.  
 

http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=OW/article=17
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=OW/article=18
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=OW/article=18
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=OW/article=77
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=OW/article=85
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=WRO/article=13
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=WRO/article=13
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=WRO/article=23
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=WRO/article=23
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Stappen in deze procedure 
 

a. besluit gemeenteraad 
b. tervisielegging van het raadsbesluit + bijbehorende stukken 
c. voordracht van het raadsbesluit aan de Kroon 
d. bedenkingen kenbaar maken 

Ad. a. Besluit gemeenteraad 
 
Als aan de twee bovenstaande voorwaarden wordt voldaan kan de gemeenteraad direct beslui-
ten tot onteigening.  Er wordt geen ontwerp-onteigeningsbesluit genomen en er kunnen dan ook 
geen zienswijzen bij de gemeenteraad worden ingediend. 

Ad. b. Tervisielegging van het raadsbesluit 
 
Dit raadsbesluit met bijbehorende stukken wordt gedurende zes weken voor iedereen ter visie 
gelegd. De tervisielegging moet ook in dit geval vooraf worden bekendgemaakt. 
 
De gemeenteraad draagt er zorg voor dat in één of meer dag-, nieuws- of huis-aan huis-bladen 
of op een andere geschikte wijze de tervisielegging van het raadsbesluit met in ieder geval ver-
melding van de aard en de strekking van het feitelijke werk vooraf bekend wordt gemaakt. 
Ook wordt mededeling gedaan van de bevoegdheid van belanghebbenden om tijdens de termijn 
van de tervisielegging hun bedenkingen tegen de onteigening bij de Kroon kenbaar te maken.  
 
Uit de publicatie zal voor iedereen duidelijk moeten blijken op welke gronden de onteigening be-
trekking heeft. De doeleinden van de onteigening moeten ook duidelijk zijn. 

Ad. c. Onteigeningsbesluit ter goedkeuring voordragen aan de Kroon 
 
Blijkens artikel 85, lid 1, OW vervalt het raadsbesluit tot onteigening, indien het niet binnen 4 
weken na het nemen van dat besluit aan Ons is voorgedragen. Overschrijding van deze korte 
termijn betekent dus dat het onteigeningsbesluit van rechtswege is komen te vervallen. 

Ad. d. Bedenkingen kenbaar maken 
Belanghebbenden kunnen tijdens de terinzagelegging – zes weken - schriftelijk hun bedenkin-
gen naar voren brengen tegen het raadsbesluit tot onteigening. In de bekendmaking van de te-
rinzagelegging moet de mogelijkheid voor belanghebbenden om bedenkingen bij de Kroon in te 
dienen worden vermeld. 
 
Onteigening van grond in een stadsvernieuwingsplan/bouwplan 
 
De verkorte procedure van artikel 85 OW kan ook worden toegepast voor gronden gelegen in 
een stadsvernieuwingsplan of een bouwplan. 
 
9.4 Procedure bij onteigening ten name van een ander publiekrechtelijk lichaam dan de 

gemeente  
 
De te volgen procedure voor onteigening ten name van een ander publiekrechtelijk lichaam dan 
de gemeente is geregeld in artikel 87 OW.  
 

http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=OW/article=85
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=OW/article=87
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Stappen in deze procedure: 
 

a. indienen verzoek tot onteigening 
b. tervisielegging van het concept koninklijk besluit  
c. zienswijzen kenbaar maken 
d. horen 
e. opstellen ontwerp koninklijk besluit 
f. publiceren koninklijk besluit 
g. terinzagelegging koninklijk besluit 
h. vervallen koninklijk besluit 

 

Ad. a. Indienen verzoek tot onteigening 
 
Een publiekrechtelijk lichaam kan zich in sommige gevallen rechtstreeks met een verzoek tot 
onteigening wenden tot de Minister van VROM. Het verzoek gaat vergezeld van de stukken als 
bedoeld in artikel 80, tweede lid, OW. Dit zijn onder andere: 
 

• een grondtekening en uitvoerige kaarten 
• een lijst met daarop de kadastrale gemeente, sectie en nummers van de te onteigenen 

gronden. Op de lijst worden ook vermeld de totale grootte van de percelen, bij gedeelte-
lijke onteigening bovendien de grootte van het te onteigenen deel daarvan, en de namen 
van de eigenaren.  

 
Al deze gegevens dienen overeenkomstig de kadastrale registratie te zijn ten tijde van de ter-
visielegging.  
De onteigenende partij doet er verstandig aan deze gegevens nauwkeurig over te nemen en te 
controleren aan de hand van de kadastrale registers op het tijdstip van de tervisielegging. Ver-
melding van de meest actuele eigendomssituatie die afwijkt van het kadaster, is onjuist. Als op 
dit formele punt vergissingen worden begaan, zal dat tot gevolg hebben dat aan het onteige-
ningsbesluit ten aanzien van dit onderdeel goedkeuring moet worden onthouden.  

Ad. b.Ter visielegging van het onteigeningsplan 
 
De Minister zorgt er voor dat de burgemeester het onteigeningsplan met de daarbij behorende 
stukken waaronder een concept koninklijk besluit gedurende zes weken ter inzage legt op de 
secretarie van de gemeente waar de te onteigenen onroerende zaken zijn gelegen. 
De burgemeester zorgt er voor dat de tervisielegging bekend wordt gemaakt in één of meer dag- 
of nieuwsbladen die in de gemeente verspreid worden en op de gebruikelijke wijze. De bekend-
making dient vóóraf, dat wil zeggen vóór de tervisielegging, te geschieden. Daarin wordt zo mo-
gelijk ook mededeling gedaan van de aard en strekking van het werk (bestemming en bestem-
mingsplan) waarvoor wordt onteigend (artikel 87, tweede lid, OW).  

Ad. c. Zienswijzen kenbaar maken 
 
Tijdens de termijn van de tervisieligging kunnen belanghebbenden hun (gemotiveerde) ziens-
wijzen schriftelijk bij de Kroon danwel mondeling bij de Minister van VROM naar voren brengen. 
In de bekendmaking van de ter inzagelegging dient deze mogelijkheid expliciet te worden ver-
meld.  

http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=OW/article=80
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=OW/article=87
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Ad. d. Horen 
 
De Minister stelt degenen, die tijdig een zienswijze naar voren hebben gebracht in de gelegen-
heid te worden gehoord. Ook andere belanghebbenden, zoals de gemeente, kunnen worden 
gehoord. 

Ad. e. Opstellen ontwerp koninklijk besluit 
 
Op het koninklijk besluit tot aanwijzing van de te onteigenen percelen is voorts artikel 83, eerste 
lid, OW van overeenkomstige toepassing verklaard.  

Ad. f. Publiceren koninklijk besluit. 
 
Het koninklijk besluit dient binnen maximaal negen maanden na afloop van de termijn van ter-
inzageligging te worden bekendgemaakt in de Staatscourant. 
Het besluit wordt in ieder geval bekendgemaakt aan de onteigenende partij en zo mogelijk aan 
de rechthebbenden op de te onteigenen rechten (artikel 83, eerste lid, onder 3, OW). 
Tevens wordt van het besluit mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant. 

Ad. g. Terinzagelegging van het koninklijk besluit 
 
Het besluit wordt ingevolge artikel 3:44, eerste lid, onderdeel a, van de Awb, ter inzage gelegd 
op de secretarie van de betrokken gemeente. De burgemeester geeft tevens kennis van de za-
kelijke inhoud van het besluit in de Staatscourant, één of meer dag- of nieuwsbladen die in de 
gemeente verspreid worden, en verder op de gebruikelijke wijze, onder vermelding van datum 
en nummer van het koninklijk besluit en van de Staatscourant waarin het besluit is geplaatst. 
 
Het koninklijk besluit tot onteigening vervalt, indien de onteigenende partij niet binnen twee jaar 
na dagtekening van het koninklijk besluit de eigendom bij minnelijke overeenkomst heeft verkre-
gen (artikel 17 OW), of de eigenaar heeft doen dagvaarden voor de rechtbank (artikel 18 OW). 

Ad. h. Vervallen koninklijk besluit 
 
Het koninklijk besluit tot onteigening vervalt, indien de onteigenende partij niet binnen twee jaar 
na dagtekening van het koninklijk besluit de eigendom bij minnelijke overeenkomst heeft verkre-
gen (artikel 17 OW), of de eigenaar heeft doen dagvaarden voor de rechtbank (artikel 18 OW). 
 
9.5 De Kroon als onteigenend bestuursorgaan  
 
In die gevallen waarin de Kroon op grond van artikel 87 OW op verzoek van een ander publiek-
rechtelijk lichaam dan de gemeenteraad gronden ter onteigening aanwijst en derhalve optreedt 
als onteigenend bestuursorgaan, is de afdeling 3:4 van de Awb (de u.o.v.) ook van toepassing. 
Dat houdt in dat de Kroon een ontwerp koninklijk besluit c.a. ter visie zal doen leggen in de ge-
meente(n) waarin de desbetreffende gronden zijn gelegen en daarvan persoonlijk kennis zal ge-
ven aan belanghebbenden. Na de zienswijzenprocedure volgt de verder gebruikelijke procedure 
in artikel 87-gevallen.    
 
9.6 Geen mogelijkheid tot beroep op grond van de Algemene wet bestuursrecht. 
 
Op grond van het bepaalde in artikel 8:5 Awb zijn besluiten die genomen zijn op grond van de 
onteigeningswet uitgesloten van beroep behoudens het besluit tot weigering van een verkla-
ring van geen bezwaar als bedoeld in artikel 77, eerste lid, onder 2º, OW.  

http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=OW/article=83
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=OW/article=83
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=OW/article=83
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=OW/article=17
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=OW/article=18
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=OW/article=17
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=OW/article=18
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=AWB/article=8%3A5
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9.7 Gerechtelijke procedure 
 
Voor zover het onteigeningsbesluit is goedgekeurd door de Kroon kan door dagvaarding van de 
grondeigenaren de gerechtelijke procedure beginnen.  
 
De toetsing door de rechter kan volledig dan wel marginaal zijn. Een volledige toets doet de 
rechter op de formele vereisten (zie de artikelen 25, 89 en 90 OW). De inhoud van het koninklijk 
besluit wordt daarentegen marginaal beoordeeld. 
 
Bezwaren die door de onteigende partij niet in de administratieve onteigeningsprocedure in een 
zienswijze bij de gemeenteraad of in een bedenking bij de Kroon naar voren zijn gebracht, kun-
nen alleen aan de onteigeningsrechter voorgelegd worden wanneer zij niet de door de ge-
meenteraad en de Kroon te verrichten belangenafweging betreffen. 
 
Voordat de rechter het bedrag van de schadeloosstelling vaststelt, laat deze  zich adviseren 
door een commissie van deskundigen.   

http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=OW/article=25
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=OW/article=89
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=OW/article=90
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10 AAN DE KROON VOOR TE DRAGEN STUK-
KEN 

 
Richtlijn voor aan te bieden stukken (voor zover van toepassing):  
 
10.1 Onteigeningsgrondslag 
 
Bestemmingsplan 
 
• bestemmingsplankaart met daarop aangegeven waaraan goedkeuring is onthouden  
• voorschriften +  toelichting bestemmingsplan 
• vaststellingsbesluit bestemmingsplan 
• besluit gedeputeerde staten 
• koninklijk besluit/uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 
• publicatie dat goedkeuring onherroepelijk is geworden (artikel 31 WRO) 
• kennisgeving ingevolge artikel 23, lid 2, WRO (bij artikel 85 OW) 
• bij globaal eindplan: inrichtingstekening vergelijkbaar met uitwerkingsplan 
 
Uitwerking 
 
• (beoogd) uitwerkingsplan 
• voorschriften + toelichting uitwerking  
• vaststellingsbesluit uitwerking  
• besluit gedeputeerde staten 
• verklaring dat geen beroep (artikel 11, lid 6, WRO) is ingesteld tegen goedkeuring  
• uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 
• publicatie dat goedkeuring onherroepelijk is geworden 

 
Bouwplan 
• grondtekening (vergelijkbaar met gedetailleerde bestemmingsplankaart) met legenda en 

plangrens, op een kadastrale ondergrond 
• bouw- en geveltekeningen 
• toelichting 
• verklaring van geen bezwaar van gedeputeerde staten ingevolge artikel 77 OW 

http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=WRO/article=31
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=WRO/article=23
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=WRO/article=11
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=OW/article=77
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10.2 Procedurestukken ingevolge artikel 80 OW 
 
• eventueel besluit van de gemeenteraad tot inzetten onteigeningsprocedure 
• ontwerpraadsbesluit tot onteigening (artikel 3:11 Awb) 
• publicaties tervisielegging artikel 80 OW (nieuwsbladen, aanplakking) 
• zakelijke beschrijving 
• grondtekening met de te onteigenen onroerende zaken op kadastrale ondergrond 
• bestemmingsplankaart waarop ingetekend de te onteigenen onroerende zaken 
• lijst met percelen/zakelijke rechten  
• schriftelijke dan wel verslag mondelinge zienswijze(n) (artikel 3:17 Awb) 
 
 
10.3 Procedurestukken ingevolge artikel 83-85 OW 
  
• voorstel b & w aan de raad 
• raadsbesluit tot onteigening (in tweevoud) 
• grondtekening met te onteigenen onroerende zaken op kadastrale ondergrond 
• lijst met percelen/zakelijke rechten 
• publicaties tervisielegging artikel 84 OW (nieuwsbladen, aanplakking) 
  

 

http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=AWB/article=3%3a11
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=OW/article=80
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=AWB/article=3%3a17
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=OW/article=84
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11 INFORMATIE 

 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Directie Juridische 
Zaken van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Zij zullen 
u doorverbinden met één van de medewerkers. Het secretariaat is bereikbaar via telefoon-
nummer 070 – 3392038, 070 – 3392346 en 070 – 3393824. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________ 
 
    

De gebruiker van deze Handreiking zal er op bedacht moeten zijn dat aan deze tekst geen rechten kun-
nen worden ontleend. De verstrekte informatie is gebaseerd op de tekst van de onteigeningswet zoals 
deze gold op 1 november 2006. 
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