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1. MANAGEMENTSAMENVATTING 
 

Taakgebonden grondaankopen voor de Agenda Vitaal Platteland (AVP) zijn gronden die worden 
aangekocht op basis van een vooraf bekende beleidsopgave voor één van de doelen in het landelijk 
gebied: natuur, recreatie, landbouw, reconstructie, water, nationaal landschap of cultuurhistorie. De 
belangrijkste opgaven zijn de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en Recreatie om de 
Stad (RodS). In totaal gaat het in de periode 2007-2013 om 2844 ha grondverwerving. Bij 
taakgebonden aankopen gaat het veelal om gronden met een agrarische bestemming die na aankoop 
een nieuwe functie krijgen. In totaal is er in Utrecht 68.000 ha cultuurgrond, dat legt dus, naast de 
opgaven voor woningbouw en infrastructuur, een belangrijke claim op het landelijk gebied. Particulier 
Natuurbeheer is het deel van de EHS dat wordt gerealiseerd door particulieren. Zij krijgen een subsidie 
op de waardedaling van de grond bij de functiewijziging van agrarisch naar nieuwe natuur. De 
taakstelling hiervoor is 875 ha van de totale taakstelling van 2844 ha in de periode tot 2013. 
 
Per jaar moet dus 420 ha verworven worden om deze taakstelling te realiseren. Probleem is dat het 
huidige tempo van verwerving slechts circa 210 hectare per jaar bedraagt. In dit Strategisch Grondplan 
gaat het om de vraag: ‘hoe kan versnelling in de grondverwerving worden gerealiseerd?’.  
De provincie draagt een bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het oplossen van dit probleem. Sinds 1 
januari 2007 heeft de provincie de verantwoordelijkheid voor de realisatie van taakgebonden 
grondverwerving overgenomen van het Rijk. Het aankoopbeleid is vastgelegd in het handelingskader 
grond en is in essentie in ongewijzigde vorm overgenomen van het Rijk. De prestaties zijn vastgelegd 
in een bestuursovereenkomst 2007-2013 ILG (Investeringsbudget Landelijk Gebied) tussen Rijk en 
provincie. Deze afspraken zijn vertaald in een opdracht van de provincie aan de gebiedscommissies 
AVP die een gebiedsplan AVP hebben opgesteld. Deze plannen zijn vastgesteld door PS op 11 
december 2007. PS hebben bij de vaststelling gevraagd om op korte termijn met een Strategisch 
Grondplan te komen waarin staat aangegeven op welke wijze de verwerving gerealiseerd kan worden. 
Met dit Strategisch Grondplan staat het aankoopbeleid ter discussie dat het Rijk sinds 1990 voert. 
 
De aanpak die is gevolgd bij dit Strategisch Grondplan bestaat uit de volgende stappen. Eerst is de 
huidige situatie beschreven, waarbij de knelpunten en oorzaken in beeld zijn gebracht. Vervolgens zijn 
de mogelijke oplossingen met concrete maatregelen geïnventariseerd. Uiteindelijk heeft dit geleid tot 
een voorkeursstrategie die bestaat uit een set van maatregelen die nodig is om de taakstelling van 2844 
ha te kunnen halen. De voorkeursstrategie is niet meer dan ‘een gereedschapkist’ die de 
gebiedscommissies nodig hebben om te zorgen dat tijdig de taakstelling voorgrondverwerving wordt 
gerealiseerd. Met dit plan kunnen gebiedscommissies een Aankoop Strategie Plan (ASP) per gebied 
opstellen, waarin is aangegeven welk ‘gereedschap’ ze waar inzetten. 
 
De gevolgde methodiek bestond uit het raadplegen van verschillende bronnen. Er is een deskstudie 
uitgevoerd en er in december 2007 is een expertmeeting georganiseerd. De bevindingen zijn eind 
januari besproken in de Provinciale Commissie Landelijk Gebied. Uit de verkenning rolden zes 
beleidskeuzes die zijn voorgelegd aan GS in een brainstormsessie: 
1. Meer betalen dan de agrarische waarde 
2. Het inzetten van het instrument van volledige schadeloosstelling (met uiteindelijk de mogelijkheid 

van afdwingbaarheid) 
3. De regie op de grondverwerving in het gebied 
4. Vroegtijdige planologische duidelijkheid  
5. De mogelijkheden voor aanvullende financiële dekking 
6. Taakstelling temporiseren 
 
GS hebben in de brainstormsessie een richting meegeven t.a.v. bovengenoemde beleidskeuzes: 
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Meer betalen dan de agrarische waarde
Op de eerste plaats dat meer betalen dan de agrarische waarde mogelijk is. Het inzetten van flankerend 
instrumentarium (hervestigingtoeslag, beëindigingtoeslag, pachtontbinding) behoorde in het verleden 
al tot de mogelijkheden, maar ook het betalen van een volledige schadeloosstelling is mogelijk. De 
meerkosten die hier mee gemoeid zijn variëren van enkele procenten tot circa 30% boven de 
agrarische waarde bij een volledige schadeloosstelling. Er mag geen sprake zijn van ongeoorloofde 
staatssteun, maar de interpretatie van regels is nog niet helder. Er kan geen sprake zijn van 
ongeoorloofde staatssteun. Bij een koopprijs met een marge van maximaal 5% boven de taxatiewaarde 
is er geen sprake van staatssteun. Bij vergoeding van een volledige schadeloosstelling worden ook 
overige schades vergoed en is het de vraag of dit alleen kan indien besloten wordt dat uiteindelijk het 
onteigeningsinstrument wordt ingezet. 
 
Het inzetten van het instrument van volledige schadeloosstelling
Op de tweede plaats heeft GS, overeenkomstig het recent opgestelde advies van de Raad van het 
Landelijk Gebied (RLG), geen principiële bezwaren tegen de inzet van volledige schadeloosstelling 
als instrument bij taakgebonden aankopen met als mogelijke consequentie onteigening. Het ligt in de 
rede dat de provincie hierin keuzes maakt door prioritaire gebieden aan te wijzen in overleg met de 
gebiedscommissies. Hiervoor komen o.a. in aanmerking: de gebieden voor verdrogingbestrijding - de 
topgebieden-; de begrensde nieuwe natuur voor Natura 2000; en de RodS-gebieden. Uiteraard wordt 
getracht om zoveel mogelijk via het spoor van minnelijke verwerving aan te kopen, echter indien dit 
niet lukt kan onteigend worden. In de praktijk zal onteigening nauwelijks plaatsvinden terwijl de 
agrariërs wel volledig schadeloos gesteld mogen worden indien provincie of gemeente bereid zijn dit 
instrument in te zetten. De nieuwe wet op de ruimtelijke ordening, en de WILG bieden voldoende 
juridisch kader. Buiten de prioritaire gebieden geldt dan een aankoopregime zonder volledige 
schadeloosstelling maar waar wel flankerend beleid kan worden ingezet. 
 
De regie op de grondverwerving in het gebied
Als derde punt zal de meerwaarde om de regie op de grondverwerving in de gebieden te leggen 
aangetoond moeten worden. De procedure mag niet onnodig lang zijn. Dit speelt vooral bij complexe 
aankopen, vaak met meerdere doelen, inclusief gebouwen waarbij de besluitvorming niet is 
gemandateerd maar via GS en PS loopt. De aankoop en het beheer van grond vindt plaats door de 
Dienst Landelijk Gebied (DLG) in opdracht van de provincie. Dit staat niet ter discussie. Wel kan in 
lijn met de filosofie van de Agenda Vitaal Platteland de aansturing van de grondaankopers van DLG 
meer plaatsvinden vanuit de programmabureaus in de gebieden.  
 
Vroegtijdige planologische duidelijkheid 
Op de vierde plaats kan planologische duidelijkheid niet altijd gegeven worden. Gronden waarvan 
onduidelijk is of ze in de toekomst een rode functie krijgen hebben een verwachtingswaarde die ook 
beduidend hoger is dan een volledige schadeloosstelling op basis van agrarisch gebruik. Wel kan op 
micro-niveau waar mogelijk de bestemming natuur en recreatie vroegtijdig in het bestemmingsplan 
worden vastgelegd. Hiermee dient de (financiële) uitvoerbaarheid van het plan geregeld te zijn. 
 
De financiële dekking
Ten vijfde betekent een ruimhartiger aankoopbeleid dat dit hogere kosten met zich meebrengt. De 
financiële dekking dient nader onderzocht te worden. De komende jaren zullen de beschikbare 
budgetten worden ingezet.  
 
Taakstelling temporiseren
Als zesde punt kan worden gesteld dat de taakstelling niet ter discussie staat. De opgaven voor 
grondverwerving passen binnen het uitvoeringsprogramma; in het collegeprogramma staat dat dit 
college 70% van bestuursovereenkomst ILG in de collegeperiode (2007-2011) wil uitvoeren, 
waaronder 1300 hectare EHS.  
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De beleidskeuzes worden vastgelegd in dit strategisch grondplan. Vervolgens krijgen deze een 
concrete uitwerking naar de gebieden in een aankoopstrategie plan (ASP). Deze worden opgesteld 
door de gebiedscommissies en vastgesteld door GS. 
 
Er zijn vier strategieën beschreven, waarvan er 2 relevant worden geacht en verder zijn uitgewerkt. De 
ene strategie is maximaal vrijwillig waarin onteigening is uitgesloten en sterk wordt ingezet op 
flankerend beleid. De andere strategie heet prioritaire gebieden en kent naast de mogelijkheid van 
flankerend beleid ook de mogelijkheid om prioritaire gebieden aan te wijzen en daar het instrument 
van volledige schadeloosstelling in te zetten met als uiterste consequentie onteigening. 
 
Als voorkeurstrategie kwam de strategie prioritaire gebieden naar voren. Deze strategie biedt de 
meest reële kans dat de opgave van 2844 ha wordt gerealiseerd. Daarbij in beschouwing genomen dat 
deze strategie waarschijnlijk voldoende draagvlak heeft bij de betrokken partijen (landbouw natuur, 
gebiedscommissies). Kanttekening is dat de normkosten die het Rijk beschikbaar stelt voor deze 
aankopen onvoldoende zullen zijn, waardoor aan het einde van periode ILG (2007-2013) tekorten 
dreigen. Een raming van de dreigende tekorten is nog niet gemaakt. 
 
Voorts wordt in de voorkeursstrategie prioritaire gebieden geen uitspraak gedaan over de organisatie. 
Hiervoor is een nadere evaluatie gewenst. De voorkeursstrategie doet geen uitspraak over een 
gewenste versnelling van natuurbeheer door particulieren. (Particulier Natuurbeheer). Toch ligt hier 
een duidelijke relatie met grondverwerving, immers, daar waar Particulier Natuurbeheer niet datgene 
brengt wat gepland was, zal er meer verworven moeten worden. Het Rijk en de provincie willen 
Particulier Natuurbeheer stimuleren. Dit heeft betrekking op landbouwgrond die valt binnen de 
contouren van de EHS en in het bezit is van particulieren. De particulier kan subsidie krijgen van de 
provincie voor de waardedaling die de functieverandering van landbouw naar natuur met zich 
meebrengt via de SN-regeling (Programma Natuurbeheer). De totale taakstelling Particulier 
Natuurbeheer in de EHS is 2300 ha, waarvan 875 ha. in de periode tot 2013, ofwel 125 ha. per jaar. De 
afgelopen jaren wordt jaarlijks niet meer dan 60 tot 80 ha. gerealiseerd. De belangstelling voor 
Particulier Natuurbeheer is dus minder dan verwacht. Dit behoeft nadere evaluatie naar de oorzaken 
hiervan. Ook uit de consultatie van belanghebbenden waaronder de PCLG is gebleken dat er een 
sterke behoefte is aan een evaluatie van Particulier Natuurbeheer. 
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2. INLEIDING 
 
In december 2007 hebben PS de gebiedsprogramma’s van de Agenda Vitaal Platteland 2007-2013 
(AVP) vastgesteld. Hierin zijn ambities opgenomen met betrekking tot Natuur, Recreatie, Landbouw, 
Reconstructie, Water, Nationaal Landschap en Cultuurhistorie die taakgebonden grondaankopen met 
zich meebrengen. De belangrijkste opgaven zijn de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur 
(EHS) en Recreatie om de Stad (RodS). In totaal gaat het om een opgaven van 2844 ha. Dit zijn 
agrarische gronden die een andere bestemming krijgen. In de bestuursovereenkomst ILG 2007-2013 
met het Rijk zijn afspraken gemaakt over de grondverwerving. Per 1 januari 2007 is de provincie 
verantwoordelijk voor de knelpunten die optreden bij de realisatie van de grondverwerving waarover 
in de bestuursovereenkomst afspraken zijn gemaakt.  
 
In de gebiedsprogramma’s AVP is geconstateerd dat binnen de huidige kaders van het aankoopbeleid  
de taakstelling niet kan worden gerealiseerd. Onder het huidige aankoopregime is agrarische 
grondmobiliteit te gering om aan de forse taakstelling voor functieverandering te voldoen. PS hebben 
gevraagd om met een plan te komen waarin is aangegeven op welke wijze de taakstelling in de 
gebiedsprogramma’s gerealiseerd kan worden.  
 
Het Strategisch Grondplan AVP heeft betrekking op de taakgebonden aankopen uit de Agenda Vitaal 
Platteland en de gebiedsprogramma’s van de Agenda Vitaal Platteland die een functieverandering 
beogen te realiseren. Andere provinciale taakstellingen, zoals voor infrastructuur en taakstellingen van 
andere overheden of marktpartijen, zijn geen onderwerp van dit strategisch grondplan. Het strategische 
grondplan beoogt dus geen allesomvattend provinciaal grondbeleid te zijn. 
 
Op basis van deskstudies van bestaande beleidsnota’s, onderzoeksrapporten en relevante wet- en 
regelgeving en van bijeenkomsten met betrokken organisaties (begeleidingscommissie, expertmeeting, 
bilateraal overleg met organisaties en gebiedscommissies) is het Strategisch Grondplan opgesteld. 
 
Dit Strategisch Grondplan AVP geeft een onderbouwing van de voorkeursstrategie In dit plan worden 
eerst de knelpunten en huidige situatie beschreven (hoofdstuk 2), vervolgens wordt een aantal 
oplossingen in beeld gebracht (hoofdstuk 3). Bij deze oplossingen worden de bestuurlijke afwegingen 
beschreven. Afhankelijk van de bestuurlijke accenten kan een drietal verschillende strategieën worden 
benoemd. Deze worden in hoofdstuk 4 beschreven waarbij tevens de haalbaarheid en consequenties op 
financieel en organisatorisch vlak in kaart worden gebracht. Hoofdstuk 4 eindigt met een 
voorkeursstrategie en de opzet van een plan van aanpak voor vervolgstappen. 
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3. HUIDIGE SITUATIE 
 

3.1 Wat is het probleem? 
In de periode 2007-2013 moet 2844 ha grond worden aangekocht ten behoeve van de taakgebonden 
aankopen uit het AVP. Bij taakgebonden aankopen gaat het veelal om gronden met een agrarische 
bestemming die na aankoop een nieuwe functie krijgen. In totaal is in Utrecht 68.000 ha cultuurgrond. 
Dus de AVP opgave legt naast opgaven voor rode functies en infrastructuur een belangrijk claim op 
het landelijk gebied. Particulier Natuurbeheer is het deel van de EHS dat wordt gerealiseerd door 
particulieren. Zij krijgen een subsidie op de waardedaling van de grond bij de functie wijziging van 
agrarisch naar natuur. De taakstelling hiervoor is 875 ha van de totale taakstelling van 2844 ha in de 
periode tot 2013. 
 
Het huidige tempo van grondverwerving bedraagt circa 268 ha per jaar (zie tabel 1). De taakstelling 
voor de komende jaren is 440 ha per jaar (zie tabel 2), in totaal 2.844 ha in periode 2013. De provincie 
Utrecht zal bij voortzetting van het huidige aankoopbeleid niet in staat zijn om geprogrammeerde 
prestaties te realiseren. Dit blijkt onder meer uit rapportages van DLG aan de provincie, en wordt ook 
geconstateerd in de concept-aankoopstrategieplannen voor De Venen en De Gelderse Vallei / Utrecht 
Oost. 
 
De afspraken over de prestaties zijn vastgelegd in de Bestuursovereenkomst ILG (Investeringsbudget 
Landelijk Gebied) 2007-2013 tussen Rijk en provincie. Deze afspraken zijn vertaald in een opdracht 
van de provincie aan de gebiedscommissies AVP die een gebiedsplan AVP hebben opgesteld. De 
gebiedsplannen zijn vastgesteld door PS op 11 december 2007. De opgaven voor grondverwerving 
passen binnen het uitvoeringsprogramma van het collegeprogramma waarin staat dat dit college 70% 
van bestuursovereenkomst ILG in de collegeperiode (2007-2011) wil uitvoeren waaronder 1300 
hectare EHS.  
 
PS heeft bij de vaststelling van de gebiedsplannen gevraagd om op korte termijn met een Strategisch 
Grondplan te komen waarin aangegeven wordt op welke wijze versnelling in de verwerving gebracht 
kan worden. 
 
In tabel 1is weergegeven dat het huidige tempo van de grondverwerving in de provincie Utrecht 
gemiddeld 205 hectare per jaar is voor de terreinbeheerders (Staatsbosbeheer Het Utrechts Landschap 
en Natuurmonumenten). Daarnaast is door pariculieren (particulier natuurbeheer) gemiddeld 63 ha 
EHS gerealiseerd. In totaal is dat gemiddeld 268 ha per jaar. Op basis van de geprogrammeerde 
verwervingsopgave van 2.858 hectare voor de periode 2007-2013 zoals volgt uit de Agenda Vitaal 
Platteland (AVP), is het benodigde tempo circa 410 hectare per jaar.  
 

Tabel 1 Het aantal gerealiseerde hectares EHS en RodS (in ha per jaar) 
 
JAAR EHS + Rods  

(ha) 
Particulier natuurbeheer 
(ha) 

Totaal 
(ha) 

2005 173  79  252  
2006 248  48  296  
2007 193 63  256  
Gemiddeld  205 63 268 

bron: grondprijsmonitor 2006 en Rapport particuliere nieuwe natuur in de provincie 
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3.2 De taakstelling  
In tabel 2 is aangegeven wat de totale taakstelling is voor de verschillende doelen op basis van 
vastgesteld beleid. Voor doelen waarvan de taakstelling nog niet bestuurlijk is vastgesteld is dit 
weergegeven als een pm. In de tabel is ook het deel van de taakstelling aangegeven dat reeds was 
verworven op 1-1-2007. Daarnaast is ook het deel aangegeven dat is opgenomen in de AVP-
programmering voor 2007-2013. In totaal is dit 2844 hectare.  
 
Tabel 2 De taakgebonden verwervingsopgave in het kader van de Agenda Vitaal Platteland in de 
provincie Utrecht.  
 

Doel 
(incl eindtijd) 

Totaal opgave 
grondverwerving 
(ha) 

Reeds verworven  
(incl ruilgrond) 
1-1-2007 (ha) 

Nog te verwerven 
(ha) 

AVP 
programmering 
2007-2013 (ha) 

EHS in 2018 11.230 5.389 5.841 2.369  

Terreinbeheerders 8486 4945 3.541 1494 
Particulier nat.beheer 2744 444 2.300 875 
 
RODS in 2013 1.175 549 626 367 
 
Recreatief overig 122 14 108 108 
 
Waterberging  Pm Pm Pm Pm 
 

Nationaal Landschap Pm Pm Pm Pm 
 
Cultuurhistorie Pm Pm Pm Pm 
 
Totaal 12.527 5.952 6.575 2.844 

De taakstelling voor verdroging en ecologische verbindingszones maakt deel uit van de taakstelling 
EHS. Voor verdroging kan nog een beperkte opgave aan essentiële percelen buiten de EHS liggen, 
maar deze zijn nog niet benoemd. De taakstelling voor waterberging, nationaal landschap, 
reconstructie, en cultuurhistorie is nog niet gekwantificeerd of onvoldoende bestuurlijk verankerd. Om 
die reden zijn deze meegenomen als pm in tabel 2. Een kaart met het gerealiseerde deel van de 
taakgebonden aankopen treft u in bijlage A.  
 
Er is ook een verwervingsopgave voor structuurversterking van de landbouw. Hiervoor worden 
hectares verworven en later doorgeleverd aan agrariërs. Deze hectares zijn niet meegenomen in de 
taakstelling. Er vindt immers géén functieverandering plaats. De gronden worden wel aangekocht 
maar vervolgens ook weer doorgeleverd met een agrarische bestemming. Daarmee legt de 
verwervingsopgave voor landbouwstructuurversterking wel een druk op de taakstelling, omdat deze 
binnen de beperkte grondmobiliteit concurreert met andere taakstellingen, maar niet op het financiële 
budget omdat de gronden weer worden doorgeleverd.  
 
Tabel 3 De grondverwerving ten behoeve van landbouwstructuurversterking en reconstructie in de 
Gelderse Vallei en De Venen (niet provinciebreed).  
Doel AVP programmering 2007-2013 

(ha) 
Landbouw-structuur-versterking  

468 

Bron: gebiedsprogramma’s AVP  
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Tabel 1 laat zien dat de geprogrammeerde 2.858 hectare tot en met 2013 maar een deel zijn de totale 
taakstelling 6575 ha. Dit betekent dat er na 2013 nog een opgave ligt an 3731 ha. Voor 2018 dient 
EHS gerealiseerd te zijn. Hiervoor dient 2.047 ha verworven worden en 1.425 ha via Particulier 
Natuurbeheer. Voor RodS ligt er nog een opgave van 259 ha, ofwel 3.731 ha totaal . 

3.3  Knelpunten 
Op dit moment heeft ongeveer 68.000 hectare de bestemming cultuurgrond in de provincie Utrecht. 
De te verwerven hectares voor taakgebonden doelen vindt plaats door aankoop van hectaren 
cultuurgrond. In tabel 2 is aangegeven dat de totale verwervingsopgave wordt geschat op 6.575 
hectare waarvan 2.844 hectare in de periode 2007-2013. Dit betekent dat in totaal 10% van de 
oppervlakte cultuurgrond moet worden aangekocht (inclusief functieverandering particulier 
natuurbeheer), waarvan 4,5% in de periode 2007-2013. Dit legt in de provincie Utrecht een zware druk 
op de grondmarkt. In andere provincies is het percentage van de cultuurgrond die moet worden 
aangekocht lager.  
 
Het percentage cultuurgrond dat jaarlijks verhandeld wordt, wordt wel de grondmobiliteit genoemd. 
Binnen de provincie Utrecht schommelt de grondmobiliteit rond de 1% per jaar. Dit is lager dan in de 
meeste andere provincies. Uiteraard wordt niet alle grond verworven voor taakgebonden doelen AVP. 
Een deel behoudt een agrarische bestemming of wordt aangekocht voor rode functies en infrastructuur.  
 
Uit de grondprijsmonitor van DLG blijkt dat in 2006 in de provincie Utrecht 1,1% van de 
cultuurgrond van eigenaar is gewisseld. In hectares uitgedrukt is dat 730 hectare. Hiervan is 248 
hectare aangekocht door Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL), ofwel 34% van de beschikbare 
grond. .Deze gegevens laten zien dat BBL een relatief hoog percentage van de beschikbare 
cultuurgrond verwerft terwijl de grondmobiliteit laag is. Dat betekent dat het met het huidig 
grondverwervingsbeleid moeilijk zal zijn om onder de huidige marktomstandigheden extra hectares te 
verwerven. 
 
De lage grondmobiliteit staat in contrast met de afname van het aantal agrarische bedrijven. Het aantal 
bedrijven neemt gestaag af, maar de vrijkomende grond komt slechts gedeeltelijk te koop. Relatief 
veel grond blijft dus eigendom van voormalige agrariërs en blijft hobbymatig in gebruik of wordt 
verpacht op basis van kortdurende pachtovereenkomsten aan de blijvers. 
 

3.4 Oorzaken 
Op basis van kennis van de agrarische grondmarkt, beschikbare documenten en bespreking in de 
expertmeeting die op 19 december 2007 is gehouden, worden hieronder de acht belangrijkste oorzaken 
geschetst voor de geringe grondmobiliteit en de achterblijvende grondverwerving door BBL.  
 

1. Ontbreken van (financiële) prikkel:
In tegenstelling tot aankoop voor rode functies wordt voor groene functies de agrarische 
waarde betaald. In het huidig aankoopbeleid zijn er geen of onvoldoende financiële prikkels 
om grond te verkopen. Bij een aankoopbeleid tegen de agrarische waarde zonder een 
vergoeding van de extra kosten van bedrijfsverplaatsing of aankoop van vervangende grond, 
of slechts een gedeeltelijke vergoeding, draait de agrariër zelf voor de meerkosten op. Voor 
agrariërs is dat, zonder perspectief op een structurele verbetering van hun situatie, 
bedrijfseconomisch niet verantwoord. 
Om actief gronden te verwerven zullen agrariërs bewogen moeten worden om grond te 
verkopen, waar zij dat tot op heden op basis van het huidige aankoopbeleid niet hebben 
gedaan. Daarvoor zijn extra financiële prikkels nodig. 
Verder zijn op dit moment de ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt (stijgende 
grondprijzen) en de verwachtingswaarde in een omgeving met grote ruimtelijke dynamiek er 
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de oorzaak van dat gronden worden vastgehouden en niet verkocht tegen de agrarische 
waarde. 
 
Andere prikkels die van invloed zijn op de motivatie te verkopen:  
- een sterke versnippering in zowel eigendom als grondgebruik; 
- agrariërs die ondanks een te geringe bedrijfsomvang en/of hoge leeftijd toch hun grond 

‘vasthouden’; 
- veel partijen op de grondmarkt, daardoor een hoge gronddruk en plaatselijk hoge 

grondprijzen; 
- landbouw trekt economisch sterk aan 

 
2. Vrijwilligheid:

De grondverwerving voor de EHS vindt plaats op basis van vrijwilligheid. Grondeigenaren 
kunnen zowel op basis van financiële overwegingen als op basis van principiële bezwaren 
tegen de beoogde functiewijziging van hun gronden besluiten hun grond niet te verkopen. 
Zonder de mogelijkheid om in het uiterste geval aankoop te kunnen afdwingen, zal dit er toe 
leiden dat de taakstelling voor de grondverwerving niet gehaald kan worden. De provincie 
Utrecht gaat hier overeenkomstig de afspraken met het Rijk terughoudend mee om. Het rijk 
heeft aangegeven dat landelijk maximaal 10% van de te verwerven oppervlakte op basis van 
een volledige schadeloosstelling verworven mag worden. 
 
In het huidige aankoopbeleid wordt zeer terughoudend omgegaan met het 
onteigeningsinstrument. Op dit moment zijn er twee projecten waarbij een traject is ingezet 
waar, indien minnelijke verwerving tegen volledige schadeloosstelling onvoldoende effect 
heeft, zal worden onteigend. Het gaat hier om projecten waar recreatie en natuurdoelen 
worden gerealiseerd: De Schammer en Marickenland. De verwachting is dat, nu de 
verwerving geschiedt tegen een volledige schadeloosstelling, hiermee de grondmobiliteit in 
deze gebieden stijgt. 

 
3. Organisatie:

Hoewel DLG in de provincie Utrecht ten opzichte van het landelijk beeld een relatief hoog 
aandeel in aankopen scoort in de totale grondmobiliteit kan dit misschien toch slagvaardiger. 
De huidige inzet voor grondverwerving door DLG vindt plaats op basis van de 
gebiedsuitvoeringsprogramma’s en worden vastgelegd in de prestatieovereenkomst DLG-
provincie die jaarlijks wordt opgesteld. Het handelingskader grond is richtinggevend. 
Complexe aankopen (doorgaans met gebouwen of zonder aankooptitel) vinden plaats met 
toestemming van de gedeputeerde onder voorbehoud van goedkeuring door GS. Definitieve 
aankoop kan alleen plaats vinden indien de financiële dekking rond is. Deze 
besluitvormingsprocedures die zijn vastgelegd door de provincie en tussen provincie en DLG 
worden met name bij complexe aankopen als (te) lang ervaren waardoor kansen worden 
gemist.  

 
In het grootste deel van de provincie is sprake van een aanbodgestuurd (passief) 
aankoopbeleid. In enkele gebieden is een aankoopstrategieplan (ASP) vastgesteld. In deze 
gebieden is wel sprake van een actief aankoopbeleid, bijvoorbeeld Utrecht-West. De signalen 
uit de markt zijn op dit moment de belangrijkste manier om gronden te verwerven 

 
De door het Rijk beschikbaar gestelde uren DLG zijn beperkt. Intensivering van capaciteit op 
grondverwerving kan alleen indien hiervoor een financiële dekking bestaat. De afgelopen 
jaren zijn er problemen met de personele bezetting. Hierdoor heeft de resultaatgerichtheid en 
de flexibiliteit onder druk gestaan. 
 
De AVP filosofie gaat uit van gebiedsprogramma’s waar regie op de uitvoering in de gebieden 
plaatsvindt. De aansturing van DLG op grondverwerving vindt alleen in de Gelderse Vallei / 
Utrecht-Oost en in de Venen plaats door de programmabureaus.  
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De verwervingsstrategie van particulier beheer staat gescheiden van grondverwerving. 
Betrokken organisaties (Utrechts Particulier Grondbezit – UPG, en de terreinbeherende 
organisaties) voelen zich onvoldoende betrokken. Als één van de oorzaken wordt genoemd het 
ontbreken van een goede analyse van de huidige organisatie van de grondverwerving. 
 

4. Instrumentarium:
Er bestaat aanvullend instrumentarium voor het verplaatsen van agrariërs, het ruilen van 
percelen en ontpachting van percelen. Toch wordt dit vaak als knelpunt genoemd. Dit kan te 
maken hebben met onvoldoende onbekendheid met de subsidieverordening ILG (Silg) die 
vorig jaar is vastgesteld door de provincie. In navolging van het flankerend beleid dat tot 2007 
door het ministerie van LNV werd gevoerd, voorziet ook de provincie Utrecht daarin. In 2007 
is het subsidiekader ILG/AVP van kracht geworden waardoor er voldoende mogelijkheden 
zijn voor flankerend beleid. Voor bedrijfsbeëindiging en verplaatsing van intensieve 
veehouderij bedrijven is geen instrumentarium beschikbaar. 
 

5. Planologie:
Gronden gelegen binnen de EHS zijn vooralsnog alleen op het niveau van een Planologische 
Kernbeslissing en het streekplan concreet begrensd en in het natuurgebiedsplan op 
perceelsniveau aangeduid. Planologisch wordt de natuurbestemming pas vastgelegd in een 
bestemmingsplan indien de gronden daadwerkelijk zijn verworven. Ook de handhaving van 
huidige, agrarische bestemmingsplannen laat te wensen over waardoor ontwikkelingen plaats 
vinden die haaks staan op de beoogde natuurfunctie. 
Door de hoge ruimtelijke dynamiek in bepaalde gebieden in combinatie met onduidelijkheid 
over functies en definitieve begrenzing speculeren grondeigenaren op een 
bestemmingswijziging en wordt de grond dus vastgehouden. 
Voor een aantal locaties binnen de stedelijke invloedsfeer wachten grondeigenaren de 
planologische ontwikkelingen af. Hierbij kunnen projectontwikkelaars opties nemen op de 
gronden. 

 
6. Animo Particulier Natuurbeheer:

Een belangrijk deel van de EHS (in Utrecht 2.744 ha) dient door middel van Particulier 
Natuurbeheer gerealiseerd te worden. Tot op heden is er bij particuliere eigenaren 
onvoldoende interesse voor Particulier Natuurbeheer. De natuurdoelen waar Particulier 

Kader 1 Staatssteunregels  
 
De mogelijkheid om extra vergoedingen of instrumentarium in te zetten verdient bijzondere 
aandacht vanuit het EU-beleid inzake staatssteun. In bijlage A wordt het onderwerp 
staatssteun nader toegelicht. Knelpunt is dat er alleen een extra vergoeding/ subsidie mag 
worden betaald: 
 

a. Indien daarvoor goedkeuring van de Commissie is verkregen. Het huidig 
subsidiekader is goedgekeurd, maar extra mogelijkheden moeten opnieuw 
worden goedgekeurd door Brussel 

of 
 
b. Indien gronden worden verworven tegen een waarde die maximaal 5% hoger is 

dan de getaxeerde waarde. 
of 
 
c. Wanneer een volledige schadeloosstelling wordt betaald wanneer er een formeel 

besluit is dat het onteigeningsinstrument wordt toegepast, indien minnelijke 
verwerving niet tot het gewenste resultaat leidt. 
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Natuurbeheer vanuit provinciaal niveau is toegedacht, komen niet overeen met de 
mogelijkheden en wensen van particulieren in de streek. Ook de huidige begrenzing van de 
gebieden die voor Particulier Natuurbeheer in aanmerking komen, sluiten onvoldoende aan op 
de wensen en mogelijkheden van particulieren. Als in een gebied als de Vallei / Utrecht Oost 
(nagenoeg) geheel wordt ingezet op Particulier Natuurbeheer en op een aantal begrensde 
locaties blijkt Particulier Natuurbeheer niet realiseerbaar, dan zal de taakstelling niet worden 
gehaald. In andere gebieden (zoals De Venen) is er juist vraag naar particulier natuurbeheer 
maar is besloten dat dit instrument niet kan worden ingezet. Aangezien grondeigenaren niet 
kunnen worden gedwongen om mee te doen met Particulier Natuurbeheer is het enige middel 
om de functiewijziging alsnog te realiseren het aankopen van deze gronden.  
De Subsidieregeling Natuur (onderdeel van het Programma Beheer) is integraal overgenomen 
door de provincie in de Subsidieverordening natuurbeheer. Momenteel wordt echter gewerkt 
aan een vereenvoudiging van de regeling. Deze zal echter niet eerder dan 2009 in werking 
treden. Door het beperken van het aantal natuurdoeltypen en een vereenvoudiging van de 
regeling zal de animo onder particulieren wellicht verbeteren. Of dit zal leiden tot een toename 
van het aantal deelnemers aan de regeling zal pas op zijn vroegst in de loop van 2009 
geconstateerd kunnen worden. 
 
Andere mogelijke oorzaken die worden genoemd voor het gebrek aan interesse is dat niet de 
volledige waarde maar alleen de waardedaling wordt uitbetaald. De agrarische sector geeft aan 
dat het daardoor onaantrekkelijk blijft. Verder wordt genoemd dat er voor landgoedeigenaren 
met pachters financieel onvoldoende ruimte is met de huidige pachtontbindingsregeling in de 
provinciale subsidieregeling. 
 
Tot slot kan worden vastgesteld dat de oorzaken moeilijk te benoemen zijn en dit een goede 
evaluatie vergt van het particulier natuurbeheer. 

 
7. Financiering:

Het beeld leeft sterk dat de beschikbare middelen te beperkt zijn om de taakstelling te kunnen 
realiseren. Bij grondverwerving tegen de agrarische waarde en een bescheiden flankerend 
beleid zijn, gelet op de beperkte grondmobiliteit, de beschikbare financiële middelen thans 
geen beperkende factor. Uit berekeningen door DLG blijkt dat bij vergroting van de 
grondmobiliteit, zeker in combinatie met verruiming van het 
grondverwervingsinstrumentarium, de beschikbare financiële middelen een beperkende factor 
zullen worden. Zonder verruiming c.q. herschikking van de middelen zal de taakstelling niet 
worden gerealiseerd. 
Met name vanuit de SVGV wordt gesignaleerd dat de financiering niet is toegesneden op een 
integrale gebiedsontwikkeling. Dit ligt op het grensvlak van anticiperende verwerving en 
taakgebonden verwerving. 1De financiering is per doel geregeld terwijl bij aankopen niet altijd 
op voorhand vaststaat voor welk doel de gronden zullen worden ingezet. Het gaat dan vooral 

 
1 Met name vanuit door de SVGV (Gelderse Vallei Utrecht-Oost) wordt gesignaleerd dat het beschikbare instrumentarium niet is 
toegesneden op een integrale gebiedsontwikkeling die zich op het grensvlak bevindt van de taakgebonden aankopen:  
- de financiering van aankopen is per doel geregeld. Dit terwijl bij aankopen vaak niet vooraf vaststaat voor welk doel 

gronden zullen worden ingezet.  
- voor het doel landbouwstructuurverbetering en het aankopen van ruilgrond is onvoldoende instrumentarium voor 

aankopen terwijl deze zechter voor een integrale gebiedsontwikkeling wel noodzakelijk zijn; 
- het is moeilijk anticiperend grond en gebouwen te verwerven en grond waarmee partijen kunnen worden 

gecompenseerd.  
- op het moment van aankopen wordt volledige duidelijkheid gevraagd over de kosten en de financiering; de bereidheid 

tot het nemen van risico’s is zeer gering. Gebiedsontwikkeling brengt risico’s mee; 
- de aankoop van gehele bedrijven en (bedrijfs)gebouwen is zeer moeilijk. Ten eerste door het ontbreken van goede 

financiële regelingen voor de verkoper (subsidieregelingen voor verplaatsing en beëinding van bedrijven). Ten tweede 
door ontoereikende regelingen voor het dekken van tekorten bij de aankoop en sloop van (bedrijfs)gebouwen. En 
tenslotte door de duidelijkheid die vooraf wordt gevraagd over de financiering bij aankopen. Terwijl de financiering 
van bedrijfsgebouwen vaak een kwestie is van maatwerk, dat tijd vraagt omdat vaak sloop en het benutten van de 
‘ruimte voor ruimte regeling’ aan de orde is. Het kan jaren duren voordat in een specifiek geval duidelijk is hoeveel 
geld de toepassing van de ‘ruimte voor ruimte regeling’ oplevert 
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om aankopen voor landbouwstructuurverbetering of om ruilgrond en samenhangend hiermee 
de aankoop van hele bedrijven en bedrijfsgebouwen. De bereidheid om op dit vlak risico’s te 
nemen is niet groot, maar is voor integrale gebiedsontwikkeling wel nodig. 
Daarnaast wordt vanuit de agrarische sector getwijfeld aan de continuïteit van het 
overheidsbeleid, ingegeven door de aankoopstop die in 2003 tijdelijk werd afgekondigd. 

 
8. Ontwikkelingen agrarische grondmarkt

De lage grondmobiliteit staat in schril contrast met de afname van het aantal agrarische 
bedrijven. Het aantal bedrijven neemt gestaag af, maar de vrijkomende grond komt slechts 
gedeeltelijk te koop. Relatief veel grond blijft dus eigendom van voormalige agrariërs en blijft 
hobbymatig in gebruik of wordt verpacht op basis van kortdurende pachtovereenkomsten aan 
de blijvers. 

 
Gelet op de toenemende vraag naar voedsel en brandstof wordt verwacht dat de huidige 
economische opleving van de landbouw niet van korte duur zal zijn.  
Daardoor zal de spanning op de grondmarkt de komende jaren toe nemen omdat er naast de 
behoefte aan grond vanuit de rode hoek ( projectontwikkelaars), EHS en RODS een 
toenemende koopkrachtige vraag ontstaat vanuit de landbouw zelf.  
 
De grote vraag naar grond vanuit de agrarische sector wordt mede veroorzaakt door boeren die 
willen uitbreiden of door ondernemers die elders zijn uitgekocht In de melkveehouderij neigen 
de potentiële stoppers door de hogere melkopbrengstenprijzen door te gaan met hun bedrijf. 
Het aanbod van goede percelen grond en complete bedrijven is gering, dit heeft een 
opdrijvend effect op de prijzen.. 

 
Als gevolg van vergaande wijzigingen van het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) 
zullen naar verwachting na 2013 de landbouwsectoren akkerbouw en rundveehouderij vrijwel 
al hun productondersteuning kwijt raken. De markt is dan sturend op de landbouw , met als 
gevolg schaalvergroting als middel om kostprijs te verlagen. Nu de vermogenspositie 
verbeterd is, is de investeringsbereid om schaalvergroting te realiseren groter. Ingeschat wordt 
dat zonder aanvullend beleid de landbouw zich bovenal zal blijven richten op de productie van 
landbouwproducten, waardoor de maatschappelijke vraag naar een waardevol 
cultuurlandschap en natuur onvoldoende zal worden gehonoreerd. 

 

3.5 Achtergrond  
In deze paragraaf worden de achtergronden nader toegelicht: aan de hand van het aankoopbeleid tot nu 
toe; de financiering; en de organisatie.  
 

3.5.1 Het aankoopbeleid tot nu toe  
De grootste opgave voor de grondverwerving ligt op het vlak van de Ecologische Hoofdstructuur. De 
EHS is voor het eerst aangewezen in het Natuurbeleidsplan in 1990 en nadien uitgewerkt in beheer- en 
begrenzingsplannen (tegenwoordig natuurgebiedsplannen). Nadien is de EHS vastgelegd in 
opvolgende planologische kernbeslissingen (voor het eerst in het Structuurschema Groene Ruimte) en 
zijn in toenemende mate daar ook andere opgaven aan toegevoegd zoals voor recreatie (groen om de 
stad), waterberging, reconstructie en nationale landschappen . 
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Begin jaren negentig zijn met betrekking tot de grondverwervingsstrategie afspraken gemaakt tussen 
de landbouwsector en rijk/provincie, aangezien de grondverwerving hoofdzakelijk landbouwgrond 
betrof. Kern daarvan was dat een vrijwillige verwerving zou plaats vinden op basis van de agrarische 
waarde. Daarmee werd beoogd de weerstand vanuit de agrarische sector tegen de EHS weg te nemen 
en onder andere via landinrichtingsprojecten (herinrichting of ruilverkaveling) de natuurdoelstellingen 
te realiseren. Aankopen vonden plaats door het Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL), een 
zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) dat gebruik maakt van de organisatie van de Dienst Landelijk 
gebied (DLG). Jaarlijks was een budget voor grondverwerving beschikbaar dat door LNV over de 
provincies werd verdeeld. In 2003 was er sprake van een bijzondere situatie toen tijdelijk een 
aankoopstop werd afgekondigd. 
De regionale uitwerking van het aankoopbeleid werd aanvankelijk uitgewerkt in 
landinrichtingsprojecten of in beheer- en begrenzingsplannen, en later ook in aankoopstrategieplannen. 
 
Deze grondverwervingsstrategie is nooit ter discussie gesteld. Slechts in bijzondere situaties is van 
deze verwervingsstrategie afgeweken en is een volledige schadeloosstelling betaald, met name bij de 

Kader 2 WILG 
 
Wet Inrichting Landelijk Gebied (WILG)  
 
De nieuwe Wet inrichting landelijk gebied (WILG) vervangt de Landinrichtingswet 1985. De 
WILG is van groot belang voor de uitvoering van het beleid voor het landelijk gebied en bevat 
hiertoe sturende elementen voor de ruimtelijke ordening en de inzet van juridische en financiële 
instrumenten. Bij landinrichting onder de WILG zijn de volgende punten relevant met betrekking 
tot de grondverwerving:  
 
De grondverwerving 

• De wet gaat uit van vrijwillige grondverwerving met onteigening als “ultimum remedium”.  
• Er hoeft niet vooraf te worden aangegeven waar en voor welke doelen eventueel 

onteigening plaats zal vinden. 
• Naast minnelijke verwerving kan ook korting worden toegepast als er sprake is van een 

herverkavelingsprocedure. 
• Instrumenten zoals kavelruil en Regeling bedrijfshervestiging en – beëindiging kunnen 

worden benut en ook de verwerving van “ruilgrond”behoort tot de mogelijkheden. 
• Het Bureau Beheer landbouwgronden verwerft de benodigde gronden in opdracht van 

de provincie. 
 
De herverkaveling  

• Herverkaveling kan in het plan worden opgenomen (te herverkavelen blok). 
• De grenzen van het blok waarbinnen herverkaveling plaats vindt kunnen door GS tot het 

moment van ter inzage leggen van het ruilplan zonder planwijziging worden aangepast. 
• GS kan besluiten gronden binnen een blok in tijdelijk gebruik te geven. 
• Het ruilplan is de samenvoeging van de huidige “lijst rechthebbenden” en het “plan van 

toedeling”. 
• Op het plan tijdelijk gebruik, het ruilplan en de lijst geldelijke regelingen is de AWB van 

toepassing. 
 
Ruilverkaveling bij overeenkomst  

• Drie of meer eigenaren verbinden zich hun onroerende zaken samen te voegen, te 
verkavelen en onder elkaar bij notariële akte te verdelen. 

• Er kunnen ook partijen betrokken zijn die tegen inbreng van een geldsom onroerende 
zaken bedingen of tegen inbreng van onroerende zaken een geldsom bedingen. 

• Bij ministeriele regeling wordt bepaald welke onderdelen van de WILG van 
overeenkomstige toepassing kunnen worden verklaard. 
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grondverwerving voor recreatiegebieden in de stedelijke randen. Het aantal onteigeningen ten behoeve 
van recreatie en natuur is minimaal. 
 
De grondverwervingstrategie heeft aanvankelijk redelijk goed gefunctioneerd en in de provincies met 
een lage ruimtelijke dynamiek functioneert deze strategie nog steeds goed. In de provincie Utrecht met 
een hoge ruimtelijke dynamiek en een grote druk op het landelijk gebied, stagneren grondaankopen 
sinds enkele jaren. 
 
De grondverwerving die in opdracht van de Provincie door DLG plaatsvindt is sinds 1 januari 2007 
vastgelegd in het Handelingskader Grond. Deze maakt onderdeel uit van de Bestuursovereenkomst 
ILG tussen Rijk en provincie die op 18 december 2006 is ondertekend. De belangrijkste onderwerpen 
daarin zijn: 

− Grondprijsbeleid, dat wordt vastgesteld door de Minister van LNV; 
− Aankoop en sloop gebouwen, terughoudend en alleen na goedkeuring GS; 
− Onteigening of aankoop op onteigeningsbasis is alleen mogelijk op basis van een 

aankoopstrategieplan; 
− Kavelruil; 
− Doorlevering aan terreinbeherende organisaties, doorlevering ten behoeve van particulier 

natuurbeheer en uitruilen en afstoten van BBL-gronden; 
− Beheer van BBL-grond en gebouwen op basis van een door GS vast te stellen uitgifteplan;  
− Mandaat: DLG/BBL heeft een mandaat voor aan- of verkopen tot € 1 miljoen. Transacties 

daarboven behoeven aparte toestemming van de provincie. Bestuurlijk gevoelige transacties 
worden gemeld. 

 
De aanpak van de grondverwerving is niet overal gelijk binnen de provincie. Er kan onderscheid 
worden gemaakt in twee methoden van grondverwerving: 
1 Aanbod gestuurd (passief): het aanbod van gronden is bepalend voor grondverwerving. 

Hiervoor geeft het Handelingskader de algemene regels. 
2 Programmatisch (actief): een grondverwervingstrategie inclusief een samenhangend pakket aan 

instrumenten dat moet leiden tot tijdige verwerving van een voldoende aaneengesloten areaal. 
Hiervoor gelden de in het aankoopstrategieplan vastgestelde kaders.  
Op dit moment zijn er vier vigerende aankoopstrategieplannen vastgesteld: 

o De Venen 1999 
o Groenraven-Oost 
o De Schammer 
o Utrecht-West 2002 
o Aankoopstrategie Ruimte voor de Rivier 2006  

Op dit moment zijn er twee aankoopstrategieplannen in voorbereiding 
o De Venen (herziening) 
o Vallei / Utrecht Oost 

Vanuit De Venen en Vallei / Utrecht Oost bestaat behoefte om meer instrumentele armslag te 
krijgen teneinde de taakstellingen te kunnen realiseren.. 
 

De provincie kent ook flankerend beleid ter ondersteuning van van de grondaankopen. Deze zijn 
vastgelegd in de subsidieverordening inrichting landelijk gebied (Silg) die in augustus 2007 is 
vastgesteld. Daarin zijn de verschillende subsidiemogelijkheden opgenomen voor activiteiten die een 
relatie hebben met grondverwerving ofwel omdat ze verwerving ondersteunen ofwel direct betrekking 
hebben op verwerving door anderen dan BBL en daarmee een druk (kunnen) leggen op de grondmarkt 
(de omschrijving is summier en de nummers verwijzen naar het subsidiekader).: 

− Ontpachting op landgoederen (1.1.1.1): maximaal € 10.000 per hectare als bijdrage in 
complexe situaties waar sprake is van bedrijfsverplaatsing waarmee gronden vrijkomen voor 
realisering EHS en landbouwstructuurverbetering. 
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− Ecologische verbindingszones (1.1.2.2): 50% of 100% van de kosten van onder meer 
grondverwerving ten behoeve van het realisering van natte, respectievelijk overige 
verbindingszones. 

− Kavelruil bij overeenkomst (3.1.1): maximaal 100% met een maximum van € 500 per hectare 
van de kosten van vrijwillige kavelruil waarbij naast verbetering van de landbouwstructuur 
mogelijk ook andere doelen te realiseren op het vlak van natuur, landschap en recreatie. 

− Proceskosten kavelruil bij overeenkomst (3.1.2): maximaal 100% van de kosten van 
planvorming en voor het managen en organiseren van de uitvoering van een ruilproces. 

− Technische maatregelen kavelruil (3.1.3): maximaal 100% of 90% van de kosten van 
uiteenlopende inrichtingsmaatregelen. 

− Verplaatsingskosten grondgebonden bedrijven (3.1.4): maximaal 100% met een maximum 
van € 400.000 voor de kosten van hervestiging en de extra investeringskosten boven de 
getaxeerde waarde van de te verlaten locatie. 

− Verplaatsingskosten intensieve veehouderij (3.1.5): diverse kosten voor verplaatsing en 
hervestiging van intensieve veehouderijbedrijven binnen het Reconstructieplan Gelderse 
Vallei / Utrecht Oost. 

− Investeringen in landbouwbedrijven ten behoeve van het milieu in het reconstructiegebied 
(3.2.3): maximaal 35%, met een minimum van € 10.000 en een maximum van € 100.000 in 
onder meer de verwervingskosten van onroerende goederen die tot doel hebben de 
milieubelasting in het reconstructiegebied te verminderen. 

3.5.2 Huidige financiering 
Financieringsbronnen
De financiering van het aankoopbeleid loopt primair via het Investeringsbudget Landelijk Gebied van 
het rijk voor de provincie Utrecht (ILG). Daarin zijn normbedragen opgenomen voor de aankoop van 
de ecologische hoofdstructuur (€ 40.005 per hectare) en van Recreatie om de Stad (€ 72.580 per 
hectare). In deze normbedragen zijn behalve de koopprijs van de grond ook de overige 
verwervingskosten opgenomen (zoals aankoopkosten, eventueel flankerend beleid, volledige 
schadeloosstelling en verliezen bij aankoop van gebouwen). Dit bedrag wordt jaarlijks geactualiseerd 
op basis van de grondprijsontwikkeling. In de bestuursovereenkomst heeft het Rijk ook uren 
beschikbaar gesteld van de DLG voor de grondverwerving.  
 
De overige financieringsbronnen zijn: 

− Indien in het kader van de bestuursovereenkomst ILG grondverwerving aan meerdere doelen 
bijdraagt (b.v. verdroging én EHS) is een extra inzet van ILG middelen moglelijk. 

− De provincie financiert een deel van de grondaankopen van Het Utrechts Landschap (HUL) en 
Natuurmonumenten (NM). Daarnaast draagt de provincie bij aan aankopen van gebouwen. 

− In het geval dat sloop van gebouwen plaatsvindt is het vaak mogelijk om gebruik te maken 
van de Ruimte voor Ruimte regeling. De mogelijkheden hiervoor zijn beschreven in de 
handleiding bestemmingsplannen. De opbrengst van bouwkavels (Ruimte voor Ruimte) wordt 
ingezet voor de aankopen van gebouwen. 

− Afhankelijk van het belang kunnen ook gemeenten, waterschappen en terreinbeheerders 
bijdragen aan grondaankopen en opstallen. 

− Vanuit het Europese programma POP2 bestaan in bepaalde gevallen ook mogelijkheden voor 
financiering. 

− De provincie dekt het financiële risico van enkele bijzondere verwervingen in De Venen. 
 
Financieringsregelingen.
De aankopen voor SBB worden in opdracht van de provincie door BBL verricht en daarna om niet 
doorgeleverd. De aankopen voor de particuliere terreinbeherende organisaties (HUL, NM) lopen via 
de PNB-regeling (subsidieregeling voor particuliere terreinbeherende 
natuurbeschermingsorganisaties). 
Particulier Natuurbeheer loopt via Subsidieverordening natuurbeheer provincie Utrecht 2007. 
Particulieren die natuur op landbouwgrond willen realiseren (functieverandering) kunnen subsidie 
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aanvragen bij de provincie voor de waardedaling van hun grond bij omzetting in natuur. De subsidie 
voor functieverandering wordt bepaald aan de hand van het bedrag waarmee het desbetreffende terrein 
in waarde daalt als gevolg van de omvorming van landbouwgrond in bos of natuurterrein. Dit wordt 
bepaald aan de hand van een taxatie door DLG en bedraagt rond 80% tot 90% van de agrarische 
waarde. 
 

3.5.3 Organisatie grondverwerving 
Voor de uitvoering van de Agenda Vitaal Platteland heeft de provincie Utrecht voor een 
sturingsfilosofie gekozen waarin de regie op de uitvoering zo dicht mogelijk bij het gebied zelf ligt. Er 
zijn hiertoe provinciedekkend gebiedscommissies ingesteld. Door de gebiedscommissies zijn 
gebiedsprogramma’s opgesteld met een looptijd van zeven jaar. Hierin is op basis van beschikbare 
middelen en normbedragen aangegeven hoeveel hectares voor taakgebonden doelen verworven zullen 
worden. In de verschillende gebiedsprogramma’s wordt geconcludeerd dat het instrumentarium voor 
grondverwerving ontoereikend is.  
 
Op basis van het handelingskader grond vinden aankopen plaats. De aansturing van DLG op de 
grondverwerving vindt plaats vanuit de provincies. Alleen voor Utrecht-Oost en de Venen zijn nadere 
afspraken gemaakt over een sterkere rol in de aansturing vanuit de programmabureaus. 
Voor particulier natuurbeheer vindt op dit moment geen actieve sturing plaats. De provincie stimuleert 
actief functieverandering door de inzet van één provinciale medewerker. 
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4. OPLOSSINGEN 
 

4.1 Aanpak van knelpunten  
 
In deze paragraaf draait het om de vraag: welke mogelijkheden heeft PS tot haar beschikking om de 
stagnatie in de taakgebonden grondaankopen op te lossen? Aanname vooraf hierbij is dat de 
taakstelling van het AVP 2007-2013 in principe niet ter discussie wordt gesteld. De 6 belangrijkste 
oplossingen zijn: 
A. Het versterken van de financiële prikkel door het betalen van extra vergoedingen. 
B. De Vrijwilligheid ter discussie stellen: onteigenen in bepaalde voorwaarden wel toestaan.  
C. De organisatie versterken: de regie op de grondverwerving meer in de gebieden leggen en de 

structuur beter inrichten. 
D. Aanvullend instrumentarium: betere benutting van subsidiekader en waar nodig extra 

maatregelen. 
E. De planologie: gebieden planologisch bindend bestemmen. 
F. Financiën: zoeken van financiële dekking voor extra uitgaven. 

Iedere oplossing is een beleidskeuze en wordt hierna verder beschreven. Geen van de oplossingen is 
op zichzelf voldoende om het probleem van de achterblijvende grondverwerving op te lossen. 
Bovendien staan de oplossingen niet op zichzelf, maar hebben een onderlinge samenhang. Deze 
samenhang is in de tekst aangegeven. 
 
De knelpunten rond Particulier Natuurbeheer zijn buiten beschouwing gelaten omdat dit in principe 
geen verwervingsopgave is.  

4.2 Oplossingen  
 
A. EXTRA VERGOEDINGEN 
Het prijsbeleid voor taakgebonden grondverwerving is formeel een bevoegdheid van het Rijk. Echter 
onder voorwaarden kan de provincie extra vergoedingen betalen voor grondverwerving. Dit kan zijn 
op basis van: 

1. Toeslag bij bedrijfsverplaatsing (vigerend beleid in het subsidiekader AVP) of bij 
bedrijfsbeëindiging. 

2. Hanteren van een projecttoeslag per hectare.  
3. Volledige schadeloosstelling.  
4. Pachtontbinding.  

Voor een inhoudelijke toelichting op deze maatregelen wordt verwezen naar bijlage B. 
 
In welke gebieden extra vergoedingen worden ingezet, wordt geregeld in een aankoopstrategieplan 
(ASP) dat per gebied wordt opgesteld en door GS wordt vastgesteld. Daarin wordt vastgesteld dat 
boven de agrarische waarde een extra vergoeding wordt betaald, maximaal tot het niveau van een 
volledige schadeloosstelling. Van iedere extra vergoeding dient te worden bepaald of deze generiek 
wordt toegepast of in een beperkt aantal daartoe aangewezen prioritaire gebieden. Aanwijzing van 
gebieden kan geschieden op basis van specifieke doelstellingen of kwaliteiten die door de provincie of 
door de gebiedscommissie worden benoemd en zullen in het aankoopstrategieplan moeten worden 
vastgelegd.  
Er geldt per aankoop slechts één mogelijkheid van extra vergoeding. Vergoedingen kunnen niet 
gestapeld worden. 
 
Aandachtspunten: 
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− Toepassing van extra vergoedingen op basis van vrijwilligheid garandeert nog niet dat de 
taakstelling kan worden gerealiseerd. 

− Vergoeding van een volledige schadeloosstelling kan alleen wanneer wordt besloten om, 
indien minnelijke verwerving niet tot het gewenste resultaat leidt, er in het uiterste geval tot 
onteigening wordt overgegaan (zie staatssteun) 

− Het rijk zal het landelijk maximum van 10% volledige schadeloosstelling moeten bijstellen, 
aangezien dit instrument in toenemende mate door provincies wordt toegepast. 

− De kosten nemen toe. Boven de huidige normkosten per hectare moet rekening worden 
gehouden met de volgende bedragen. 

o Bij bedrijfsverplaatsing maximaal € 400.000 per bedrijf.  
o Bij projecttoeslag: 5% kostenstijging. 
o Bij volledige schadeloosstelling: circa 10-15% bij losse percelen, circa 35%-40% bij 

hele bedrijven. 
o Bij pachtontbinding: aankoop in verpachte staat + pachtontbindingsvergoeding circa 

10%-25%. 
o Staatssteun  
 

Beoogd effect op de grondverwerving 
Vrijkomende gronden zullen eerder aan DLG worden aangeboden omdat bij verkoop aan DLG de 
verkoper een hogere koopprijs ontvangt (agrarische waarde + extra vergoeding). Daarnaast zullen 
extra vergoedingen ook nieuw aanbod creëren. Potentiële verkopers zullen sneller geneigd zijn om hun 
grond te verkopen als ze een extra vergoeding ontvangen, waar ze op basis van alleen de agrarische 
waarde zo’n besluit niet zouden nemen. 
Er is echter geen zekerheid dat extra vergoedingen tot voldoende extra aanbod zal leiden en ook kan er 
geen zekerheid worden gekregen dat op gronden worden verworven op locaties waar de provincie het 
grootste strategische belang heeft. 
 

B. ONTEIGENING  

In principe is ook voor aankopen voor natuur en recreatie het wettelijk instrumentarium van 
onteigening beschikbaar en is GS bevoegd om bij de vaststelling van een ASP een besluit te nemen.dat 
het onteigeningsinstrument kan worden ingezet. Echter in de praktijk wordt dit instrument nauwelijks 
toegepast.  
 
In een aankoopstrategieplan ASP kan worden bepaald dat gebruik wordt gemaakt van de 
grondbeleidsinstrumenten: 

1. Onteigening en pachtontbinding. 
2. Voorkeursrecht. 

Kader 3 Onteigening en volledige schadeloosstelling 
 
Deze twee begrippen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
Zonder het besluit dat in het uiterste geval tot onteigening wordt overgegaan, is het vanwege staatssteun 
niet mogelijk om een volledige schadeloosstelling te betalen. 
Indien wordt besloten dat uiteindelijk tot onteigening wordt overgegaan, is het gebruikelijk dat 
grondverwerving alleen nog plaatsvindt tegen vergoeding van een volledige schadeloosstelling. Bij een 
lagere aanbieding zal een grondeigenaar immers het moment van onteigening afwachten omdat de 
eigenaar dan via de rechter zeker is van een volledige schadeloosstelling. Alleen met bijkomende 
aanbiedingen die voor de eigenaar eenzelfde waarde hebben als de schadeloosstelling, bijvoorbeeld 
herbestemming voormalige agrarische bedrijfswoning en extra bouwkavels of een geschikte 
hervestigingslocatie, kunnen in het minnelijke traject er toe leiden dat een eigenaar zijn grond tegen een 
lager bedrag dan een volledige schadeloosstelling verkoopt. 
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Met toepassing van het grondbeleidsinstrumentarium bestaat er voor de aangewezen gebieden 
zekerheid met betrekking tot het realiseren van de taakstelling. 
 
In de eerste plaats bestaat de mogelijkheid om, indien minnelijke verwerving niet tot het gewenste 
resultaat leidt tot onteigening of tot pachtontbinding over te gaan. De Onteigeningswet kent een grote 
mate van rechtsbescherming voor de eigenaar en is alleen mogelijk wanneer minnelijke 
grondverwerving niet tot resultaat heeft geleid. Voordat de onteigeningsprocedure wordt gestart, dient 
er harde planologische duidelijkheid te bestaan. Verder dient rekening te worden gehouden met extra 
verwervingskosten (bij onteigening wordt altijd een volledige schadeloosstelling vergoed, ook in het 
minnelijk overleg voorafgaand aan onteigening) en met extra procedurekosten (zowel voor de 
administratie- als de gerechtelijke procedure). Voor een uitgebreide omschrijving van het 
onteigeningsinstrument wordt verwezen naar bijlage C. 
 
Daarom ligt het voor de hand om het onteigeningsinstrument alleen in te zetten voor gebieden waar 
een hoge prioriteit bestaat met betrekking tot de realisatie. Keuze van gebieden kan geschieden op 
basis van specifieke doelstellingen of kwaliteiten die door de provincie of door de gebiedscommissie 
worden benoemd. Bovendien zal pas tot onteigening worden overgegaan wanneer in voldoende mate 
blijkt dat minnelijk overleg niet tot resultaat leidt. Dit kan worden gekoppeld aan een termijn (b.v. pas 
onteigenen na 5 jaar of na 2012) of een verwervingspercentage (b.v. pas onteigenen wanneer 90% van 
de grond al is verworven. Al deze zaken zullen in het aankoopstrategieplan moeten worden 
vastgelegd. 
 
Voor pachtontbinding geldt een andere procedure op basis van afdeling 7.5 van het Burgerlijk 
Wetboek (voorheen Pachtwet), maar de basisvoorwaarden zijn vergelijkbaar: planologische 
duidelijkheid op bestemmingsplanniveau, volledige schadeloosstelling, uitgebreide 
rechtsbescherming. Dit instrument kan echter wel belangrijker worden in het licht van de nieuwe 
regeling voor pacht in het Burgerlijk Wetboek. Voorheen kon BBL alleen verpachte landbouwgrond 
kopen wanneer de pachter geen gebruik maakte van zijn of haar voorkeursrecht of het 
bestemmingsplan al was gewijzigd in een niet agrarische bestemming. In de nieuwe pachtregeling is 
het voorkeursrecht niet van toepassing als de nieuwe eigenaar/verpachter een verklaring afgeeft aan de 
zittende pachter dat hij geen beroep zal doen op dringend eigen (landbouwkundig) gebruik. Voor de 
nieuwe eigenaar/ verpachter is het wel mogelijk de bestaande pachtovereenkomst te (laten) ontbinden 
op grond van een wijziging van de planologische bestemming ten behoeve van de EHS. 
 
Daarnaast kan nog worden gedacht aan het toepassen van het voorkeursrecht op basis van de Wet 
Voorkeursrecht Gebieden of van de Wet Agrarisch Grondverkeer. Het toepassen van het 
voorkeursrecht ten behoeve van de EHS of groengebieden zou in Nederland een novum zou zijn. Het 
toepassen van het voorkeursrecht heeft alleen zin wanneer er veel transacties buiten BBL om zouden 
gaan of de grondverwerving wordt verstoord doordat grondposities worden ingenomen door partijen 
die de realisatie van de EHS of groengebieden in de weg zou staan. Hiervan lijkt vooralsnog geen 
sprake, alleen in de stedelijke randgebieden (in een aantal RodS-gebieden) zou deze situatie zich 
kunnen voordoen. 
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Aandachtspunten: 
1. Er dient een bestemmingsplan, reconstructieplan of een inrichtingsplan WILG te zijn 

vastgesteld. 
2. Er dient een volledige schadeloosstelling te worden betaald.  

• Bij onteigening zijn de meerkosten boven de huidige normbedragen circa 10-15% bij 
losse percelen, circa 35%-40% bij hele bedrijven. 

• Bij pachtontbinding zijn de meerkosten boven de huidige normbedragen, uitgaande van 
aankoop in verpachte staat + pachtontbindingsvergoeding circa 10%-25%. 

• Daarnaast dient rekening te worden gehouden met aanzienlijke procedurekosten die 
kunnen oplopen van circa € 10.000 voor de administratieve procedure en enkele 
tienduizenden euro’s per eigenaar voor de gerechtelijke procedure 

3. Het rijk zal het landelijk maximum van 10% volledige schadeloosstelling moeten bijstellen, 
aangezien dit instrument in toenemende mate door provincies wordt toegepast. 

4. Voor de toepassing van het voorkeursrecht op basis van de WAG dient de minister van LNV 
in een AmvB gebieden aan te wijzen. 

 
Beoogd effect op de grondverwerving: 
Grondverwerving kan worden veiliggesteld in concreet aangewezen gebieden. Wanneer minnelijke 
verwerving niet tot het gewenste resultaat leidt zal er in het uiterste geval tot onteigening of tot 
pachtontbinding wordt overgegaan. Uiteindelijk doel is dat alle grond op die locatie in eigendom komt 
van DLG. De ervaring leert dat ruim 95% van de gronden ook in dit scenario op minnelijke basis 
wordt verworven en slechts een klein gedeelte ook daadwerkelijk onteigend wordt.  
Hetzelfde geldt voor pachtontbinding. 
 
C. VERSTERKEN ORGANISATIE:

Versterken van de capaciteit voor grondverwerving 
Een mogelijkheid om de organisatie te versterken is het intensiveren van personele capaciteit op 
grondverwerving. Dit zal geregeld moeten worden door meer uren beschikbaar te stellen in de 
prestatieovereenkomst DLG of uit de proceskosten die beschikbaar zijn voor de AVP- gebieden. 

Kader 4 Er is een voorkeursrecht mogelijk op basis van:

1. De Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg). Vooruitlopend op een structuur- of 
bestemmingsplan kan een voorkeursrecht worden gevestigd. Dit heeft tot gevolg dat een 
eigenaar die voornemens is om zijn grond te vervreemden, deze eerst aan de gemeente 
te koop aan moet bieden. Het voorkeursrecht kan maximaal 2 jaar en 8 weken voordat 
een structuur- of bestemmingsplan ter inzage worden gelegd worden gevestigd en, met 
inachtneming van de nodige termijnen, blijven gelden totdat de bestemming is 
gerealiseerd. De wet wordt met name voor stedelijke functies veel toegepast, ook voor 
groen als onderdeel van een stedelijk complex, maar is nog nooit toegepast voor de EHS 
of zelfstandige groengebieden. 

 
2. De Wet Agrarisch Grondverkeer (WAG). Voor gebieden die in een AMvB door de minister 

van LNV zijn aangewezen geldt een voorkeursrecht. Dit heeft tot gevolg dat een eigenaar 
die voornemens is om zijn grond te vervreemden, deze eerst aan het BBL te koop aan 
moet bieden. Aangezien er nog nooit een AmvB door de minister van LNV is vastgesteld, 
is dit instrument nog nooit toepast. 
Het toepassen van het voorkeursrecht is met grote juridische waarborgen voor de 
eigenaar omgeven en brengt de nodige procedurekosten met zich mee. 
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Verkorten procedures en slagvaardigheid  
Met de ILG-operatie zijn taken en bevoegdheden met betrekking tot grondverwerving 
gedecentraliseerd van het rijk naar de provincie en zijn hierover bindende afspraken gemaakt. De 
proceduretijd van grondverwerving kan vergroot worden door bepaalde taken en bevoegdheden met 
betrekking tot de grondverwerving van GS en PS verder te mandateren: 
1 naar de verantwoordelijk gedeputeerde, directeur of afdelingsmanager; 
2 de gebiedscommissie die verantwoordelijk is voor de uitvoering 
 
D. STIMULERINGSINSTRUMENTEN:  

Naast het bieden van extra vergoedingen zijn er stimuleringsinstrumenten die geen betrekking 
hebben op de aankoop van grond, maar dat proces kunnen faciliteren. Dat betekent dat: 

• bestaande regelingen moeten worden uitgebreid; 
• extra maatregelen worden genomen ter stimulering van Particulier Natuurbeheer; 
• verbeteringen in de organisatie worden doorgevoerd. 

 
De mogelijke maatregelen zijn: 

• Ruimte voor Ruimte-regeling (bestaand beleid) 
• Faciliteren kavelruil (subsidiekader AVP) 
• Bedrijfsbeeindigingsregeling (subsidiekader AVP) 
• Aanbieden hervestigingslocaties 
• Grondbank 

Kader 5 Nieuwe Wet ruimtelijke ordening 
 
Medio 2008 zal de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) in werking treden. De huidige 
planvormen wijzigen ingrijpend en de bevoegdheden van de provincie wijzigen. Kort 
samengevat: 

o Streekplan vervalt en wordt structuurvisie. 
o Goedkeuring bestemmingsplan vervalt en wordt interventie op gemeentelijk 

bestemmingsplan. 
o Nieuw: bij provinciale belangen kunnen PS een inpassingsplan vaststellen met 

uitsluiting van de bestemmingsplan bevoegdheid van de gemeenteraad. 
o Nieuw: bij verwezenlijking van een project van provinciaal belang kunnen PS een 

projectbesluit nemen. 
 
In het verlengde van de planologische wijzigingen, worden met in de Invoeringswet Wro ook een 
aantal grondbeleidsinstrumenten aangepast. Het gaat om: 

o Wet voorkeursrecht gemeenten. 
� De aanwijzingsprocedure van gronden waarop het voorkeursrecht wordt 

gevestigd wordt vereenvoudigd. 
� De provincie krijgt bij een provinciaal inpassingsplan of een provinciaal 

projectbesluit de bevoegdheid om het voorkeursrecht te vestigen. 
o Onteigeningswet. 

� De provincie krijgt bij een provinciaal inpassingsplan of een provinciaal 
projectbesluit de bevoegdheid om te onteigenen in het belang van de ruimtelijke 
ontwikkeling en de volkshuisvesting (titel IV Onteigeningswet). 

o Grondexploitatiewet. 
� De provincie krijgt bij een provinciaal inpassingsplan of een provinciaal 

projectbesluit de bevoegdheid om een exploitatieplan vast te stellen en zo het 
kostenverhaal te regelen.
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Voor een inhoudelijke toelichting op deze maatregelen wordt verwezen naar bijlage C. 
 
Randvoorwaarden. 

• Individuele maatregelen zullen zodanig moeten worden ingericht dat er geen sprake is van 
staatssteun of moeten door Brussel worden goedgekeurd. 

 

E. PLANOLOGIE. 
Het bieden van planologische duidelijkheid heeft op verschillende niveau’s een raakvlak met de 
grondverwerving waarbij het zowel om juridische harde zaken gaat maar ook meer gevoelsmatig 
inspeelt op de perceptie van een grondeigenaar met betrekking tot de beoogde functiewijziging. 
 
Op macro-niveau: 
Hierbij gaat het om de hardheid van de aanduiding van groene functies in gebieden en de 
versterking van die groene functies ten opzichte van andere functies. In een provincie met een 
hoge ruimtelijke dynamiek zal altijd een spanningsveld blijven bestaan, maar duidelijke en 
eenduidige uitspraken en beslissingen van de overheid (provincie, gemeenten en waterschappen) 
over de functies in het landelijk gebied zijn gewenst. 

 
In beperkte mate kunnen nog niet begrensde functies uit het AVP of functies van andere 
overheden, de EHS of RodS versterken door deze functies met elkaar te combineren. De 
gezamenlijke doelstelling versterkt de groene functie, maar betekent ook dat minder hectaren 
aangekocht hoeven te worden dan bij het afzonderlijk realiseren van de taakstellingen nodig zou 
zijn. Verder kunnen door het combineren van taalstellingen de financiële middelen worden 
gebundeld. 
Door op dezelfde hectare natuurdoelen te combineren met andere doelen, zoals 
verdrogingsbestrijding of waterberging, kan die combinatie plaatsvinden. Mogelijk nadeel is dat er 
een sub-optimale invulling van één of van beide doelen plaatsvindt. Indien wordt gekozen voor het 
combineren van taakstellingen, dan vraagt dit om een actieve en resultaatgerichte opstelling van 
overheden. Overleg tussen provincie, gemeenten en waterschappen zal nodig zijn om kansen te 
creëren en te benutten. 

 
Op micro-niveau:
Hierbij gaat het om het vastleggen van de begrensde gebieden in een voor burgers bindend plan: 
het bestemmingsplan (gemeente) ligt het meest voor de hand, maar in mindere mate zijn ook een 
reconstructieplan of een inrichtingsplan WILG bindend. Dit biedt maximale duidelijkheid en 
zekerheid met betrekking tot de toekomst van het gebied.  
 
Voor de inzet van een aantal grondbeleidsinstrumenten is het vaststellen van een bestemmingsplan 
zelfs een harde randvoorwaarde: 

• Onteigening is alleen mogelijk op basis van een onherroepelijk bestemmingsplan of op 
basis van een reconstructieplan of inrichtingsplan WILG. 

• Het vestigen van een voorkeursrecht op basis van de Wvg is alleen mogelijk wanneer 
binnen bepaalde termijnen een structuur- of bestemmingsplan wordt vastgesteld. 

Na de invoering van de Wro medio 2008 heeft de provincie dezelfde bevoegdheden op basis van 
een inpassingsplan en is onteigening en het vestigen van een voorkeursrecht ook mogelijk op basis 
van een projectbesluit. 
 
Bij het vaststellen van bestemmingsplannen dient rekening te worden gehouden met het feit dat de 
uitvoerbaarheid van het plan binnen de termijn van het plan moet zijn geregeld. Dit betreft niet 
alleen de financiële uitvoerbaarheid maar ook de grondverwerving. 
 
Bovendien biedt het vaststellen van een bestemmingsplan met de nieuwe natuurbestemming de 
mogelijkheid om tot inrichting van inmiddels aangekochte gronden over te gaan. In de meeste 
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gevallen worden EHS-gebieden pas daadwerkelijk ingericht als praktisch het totale projectgebied 
is aangekocht. Om een duidelijk signaal naar de omgeving af te geven dat de realisatie van de 
EHS van groot maatschappelijk belang is en dat het een onomkeerbaar proces is, is het aan te 
bevelen zo snel als mogelijk te beginnen met de inrichting van een gebied. Ook al leidt dit tot een 
(tijdelijke) sub-optimale invulling van de natuurdoelen en zijn de inrichtingskosten hoger dan voor 
het gehele gebied, is de verwachting dat hiermee toch een positieve invloed op de grondmobiliteit 
in een gebied kan worden bewerkstelligd waardoor de uiteindelijke realisatie van de EHS positief 
wordt beïnvloedt. 
 
Beoogd effect op de grondverwerving: 
Planologische duidelijkheid is een belangrijke en bij onteigening harde randvoorwaarde voor de 
grondverwerving. In het vrijwillige grondverwervingstraject leidt het er toe dat de 
functiewijziging vastligt en dat de agrarische vraag in een gebied afneemt. Door het gewijzigde 
toekomstperspectief zullen grondeigenaren die verder willen met hun bedrijf eerder geneigd zijn 
hun grond te verkopen en neemt het aanbod toe. In het onteigeningstraject is een onherroepelijk 
bestemmingsplan nodig om tot onteigening te kunnen overgaan. 

 
F. FINANCIËN:

Intensivering van de grondverwerving, gericht op het realiseren van de taakstelling, betekent dat er 
op elk van de hierboven genoemde punten extra financiële middelen moeten worden ingezet. Op 
dit moment worden de beschikbare financiële middelen niet volledig benut. 
 
Binnen afspraken en de financiële kaders van het ILG hebben de provincies de vrijheid om de 
financiële middelen naar eigen inzicht in te zetten. Een intensivering van de grondverwerving, en 
daarmee een overschrijding van norm-bedragen, hoeft dus niet meteen tot knelpunten in de 
uitvoering te leiden. Bij de mid-term review in 2010 kan eventueel een aanpassing van het 
beschikbare ILG-budget overeen worden gekomen. 
 
Omwille van de bestuurlijke geloofwaardigheid en zekerheid naar de grondeigenaren, zal er wel 
vooraf dekking moeten zijn van extra uitgaven of moet duidelijk worden gemaakt dat extra 
uitgaven tot een bepaald maximum gelden. 

 
Dat betekent dat er extra financiële middelen beschikbaar moeten komen voor: 

• extra vergoedingen boven de agrarische waarde (onderdeel A); 
• extra vergoedingen boven de agrarische waarde in de vorm van een volledige 

schadeloosstelling en extra middelen voor procedurekosten (onderdeel B). 
• aanvullend instrumentarium (onderdeel D); 
• versterking van organisatie en extra menskracht voor gebiedsgericht werken (onderdeel C) 

en vastleggen planologie (onderdeel E) 
• meerkosten bij gedeeltelijke inrichting (onderdeel E). 

 
De berekening van de extra financiële middelen die nodig zijn voor de intensivering van de 
grondverwerving is mede afhankelijk van de keuzes die daarover worden gemaakt en kunnen in 
dit stadium nog niet worden gekwantificeerd. Globaal kunnen de volgende mogelijkheden 
worden aangeduid: 
• Extra middelen van provincie, gemeenten of waterschappen. 
• Extra planologische ruimte. 
• Verevening op basis van de nieuwe Grondexploitatiewet: met name voor de RodS. 
• Voorfinanciering. 
• Actieve grondexploitatie. 
• Mid-term review 
 
Beoogd effect op de grondverwerving: 
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Beschikbaarheid van voldoende financiële middelen zijn een harde randvoorwaarde voor de 
intensivering van de grondverwerving. 
Zekerheid en continuïteit van financiën zijn ook een belangrijke factor voor het draagvlak. Bij 
vertrouwen in een overheid die zijn afspraken nakomt zal het aanbod toenemen. 

4.3 Consequenties voor de taakstelling. 
 
Indien niet of onvoldoende wordt ingezet op extra vergoedingen en/of afdwingbaarheid en 
hiervoor onvoldoende extra financiële middelen beschikbaar komen, dan betekent dat 
onvermijdelijk dat de provinciale taakstelling wordt getemporiseerd of gereduceerd.  

 
Dat betekent dat: 

• taakstellingen niet binnen de gestelde termijnen worden gerealiseerd; 
• taakstellingen in het geheel niet worden gerealiseerd. 

 
Het temporiseren of reduceren van de provinciale taakstelling kan een weloverwogen politiek 
besluit zijn of de onlosmakelijke consequentie zijn van het niet of onvoldoende inzetten van extra 
beleid. Indien wordt besloten door te gaan met de huidige structuur van grondverwerving, de 
beschikbare middelen en organisatie, zou overwogen kunnen worden om de meeste inspanning in 
te zetten in zogenaamde geprioriteerde gebieden. Op deze gebieden - die geselecteerd kunnen 
worden op grond van bijzondere doelen, kwaliteiten dan wel grote potentiële natuurwaarden - zou 
de grondverwerving zich als eerste moeten richten. De grondverwerving wordt daarbij 
projectmatig opgezet en afgerond. In deze geprioriteerde gebieden zou een actief en 
programmatisch grondverwerving moeten plaatsvinden. In de niet-geprioriteerde gebieden zou 
dan genoegen genomen moeten worden met een passieve (aanbodgestuurde) grondverwerving. 
Door deze werkwijze worden de belangrijkste doelen als eerste gerealiseerd maar zal de totale 
opgave naar verwachting niet binnen de gestelde termijn gerealiseerd kunnen worden. 
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5. GRONDVERWERVINGSSTRATEGIE 
 
In hoofdstuk 4 zijn zes oplossingen beschreven die bijdragen aan een versnelling van het 
verwervingstempo taakgebonden grondverwerving in het AVP. Per oplossing zijn concrete 
maatregelen benoemd. Bijvoorbeeld voor de oplossing meer betalen dan de agrarische waarde zijn 
mogelijkheden een hervestigingstoeslag, een beëindigtoeslag, een projecttoeslag, pachtontbinding of 
een volledige schadeloosstelling. De benoemde oplossingen staan op zichzelf en zijn ieder op zichzelf 
niet voldoende om het probleem van de achterblijvende grondverwerving op te lossen. Alleen in 
onderlinge samenhang leiden deze tot de gewenste versnelling van de grondverwerving. Bovendien 
zijn bepaalde maatregelen oplossingen een harde randvoorwaarde voor anderen, zoals bijvoorbeeld de 
planologie. 
 
Het Strategisch Grondplan is kaderstellend en is in feite niet meer dan een gereedschapskist waarmee 
de grondverwerving ter hand kan worden genomen. Het Strategisch Grondplan geeft mogelijkheden 
en stelt grenzen aan de uitwerking per gebied in een Aankoopstrategieplan (ASP) en het 
Handelingskader Grond. Daar moeten de keuzes worden gemaakt op welke manier de 
grondverwervingsstrategie wordt uitgewerkt. Dit Strategisch Grondplan biedt op provinciaal niveau de 
randvoorwaarden waarbinnen op gebiedsniveau de grondverwerving kan plaats vinden.  
 
De bestuurlijke bereidheid om bepaalde maatregelen te nemen is dus van belang. In dit hoofdstuk 
worden deze keuzes samengevoegd tot een samenhangende grondverwervingsstrategie. Op basis van 
de maatregelen per oplossingsrichting zijn vier verwervingsstrategieën uitgewerkt, waarbij inzichtelijk 
wordt gemaakt op welke wijze de oplossingsrichtingen met elkaar samenhangen en welk effect ze 
hebben. 
 
In de laatste paragraaf wordt een keuze gemaakt voor een verwervingsstrategie en wordt uiteengezet 
welke stappen gezet moeten worden om deze verwervingsstrategie te effectueren. 
 

5.1 Verwervingsstrategieën 
 
Op basis van de hiervoor beschreven analyse en beleidskeuzes zijn in eerste instantie een viertal 
verwervingsstrategieën beoordeeld die qua uitgangspunt voldoende onderscheidend zijn en die 
maximaal het palet aan mogelijkheden omvatten: 
 

1. Nul optie:  
 Voortzetting van het oude beleid: vrijwillige verwerving op basis van de agrarische 

waarde met enkele stimulerende maatregelen. 
 

2. Maximaal vrijwillig:  
 Grondverwerving op vrijwillige basis met een maximale inzet van extra vergoedingen, 

stimuleringsinstrumentarium en extra organisatorische inzet. Voor zover er een keuze 
wordt gemaakt in de mate waarin extra instrumenten worden ingezet is dat op basis 
van doelstellingen, kwaliteiten, ontwikkelingsmogelijkheden en internationale 
verplichtingen 

 
3. Prioritaire gebieden / doelen:  

In prioritaire gebieden / doelen wordt aangekocht op basis van een volledige 
schadeloosstelling en is in het uiterste geval onteigening mogelijk,  
In niet-prioritaire gebieden is sprake van een vrijwillig aankoopbeleid overeenkomstig 
de grondverwervingsstrategie van maximaal vrijwillig. 
 

4. Volledige taakstelling afdwingbaar:  
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 Maximale inzet van onteigeningsinstrumentarium en pachtontbinding. 
 
In tabel 4 is voor de vier grondverwervingstrategieën aangegeven in hoeverre de beleidsmaatregelen 
(het instrumentarium) inzetbaar is. 
 
Tabel 4 Inzetbare maatregelen voor vier grondverwervingstrategieën  

GRONDVERWERVINGSSTRATEGIE 

Beleidskeuzes 
(oplossingen) en 

maatregelen 

1. 
NUL OPTIE 

2. MAXIMAAL 
VRIJWILLIG 

3
PRIORITAIRE 

GEBIEDEN/ DOELEN 

4. 
VOLLEDIGE 

TAAKSTELLING 
AFDWINGBAAR 

A Hogere vergoeding  
1. hervestigingstoeslag + + - - 
2. beëindigingstoeslag - + - - 
3. projecttoeslag - + - - 
4. volledige 

schadeloosstelling 
- - + +

5. pachtontbinding + + + + 

B Onteigening als ultimum 
remedium 

 

1. Onteigening - - + + 
2. Pachtontbinding - - + + 
3. Voorkeursrecht - - + + 

C Gebiedsregie - +/- +/- +/- 
-

D Stimuleringsinstrument  
1. Ruimte voor Ruimte + + +/- - 
2. Kavelruil + + +/- - 
3. Hervestigingslocaties - + +/- - 
4. Grondbank - + +/- - 

E Planologie  
1. Planologisch, niet 

bindend 
- + - -

2. Combinatie functies - + + + 
3. Planologisch 

bindend 
- - + +

F Financien  
1. Extra eigen middelen - + + + 
2. Planologische ruimte - +/- +/- +/- 
3. Verevening - - +/- +/- 
4. Voorfinanciering - +/- +/- +/- 
5. Grondexploitatie - - +/- +/- 
6. Mid-term review - + + + 

legenda: 
 +  wel inzetbaar 
 -  niet inzetbaar  

+/- keuze wel of niet inzetbaar) 

N.B. overige gebieden in 
deze strategie 

vergelijkbaar met 
‘maximaal vrijwillig 

 



Pagina 29 van 45  Versie 4-4-2008 

 
Zowel strategie 1 als strategie 4 zijn niet verder uitgewerkt omdat: 

• Strategie 1 (nul optie) betekent dat de taakstellingen en prestatieafspraken bij lange na niet 
worden gerealiseerd terwijl er op basis van de huidige inzichten voldoende financiële 
middelen zijn om tot een extra inzet te komen. Gelet op de politieke en maatschappelijke druk 
om de doelstellingen te realiseren, is dit geen reële optie. 

• Voor strategie 4 (volledige taakstelling afdwingbaar) bestaat politiek en maatschappelijk 
onvoldoende draagvlak, nog daargelaten dat hiervoor volstrekt onvoldoende middelen en 
menskracht beschikbaar zijn om dat uit te voeren en er ook geen zicht is dat ze in deze 
omvang beschikbaar komen. Ook dit is dus geen reële optie. 

 
Strategie 2 Maximaal vrijwillig en strategie 3 Prioritaire gebieden worden hieronder nader toegelicht: 
 
Strategie 2:  Maximaal vrijwillig:
Het uitgangspunt van vrijwilligheid bij de grondverwerving blijft onverkort gehandhaafd, maar met 
een maximale inzet van extra vergoedingen, stimuleringsinstrumentarium en extra organisatorische 
inzet. 
Voor zover er een keuze wordt gemaakt in de mate waarin extra instrumenten worden ingezet is dat op 
basis van doelstellingen, kwaliteiten, ontwikkelingsmogelijkheden en internationale verplichtingen. 
Dat betekent dat er onderscheid gemaakt kan worden tussen gebieden waar bepaalde instrumenten wel 
of niet worden ingezet.  
In het aankoopstrategieplan per gebied wordt vastgelegd welke instrumenten worden ingezet. 
Maximale intensivering van het aankoopbeleid kan alleen slagen wanneer daarvoor ook extra 
menskracht beschikbaar is en de organisatorische randvoorwaarden worden geschapen. 

• Extra vergoedingen: 
- Er wordt gebruik gemaakt van de bestaande hervestigingstoeslag en 

pachtontbindingsvergoeding volgens het subsidiekader AVP.  
- Voor specifieke gebieden of projecten wordt voor een afgebakende periode een 

projectoeslag gehanteerd. Deze regeling moet nog worden uitgewerkt en goedgekeurd 
door Brussel. 

- Voor bedrijfsbeëindigers wordt een beëindigingstoeslag gehanteerd. Deze regeling 
moet nog worden uitgewerkt en goedgekeurd door Brussel 

• Onteigening. 
Onteigening wordt niet toegepast in deze strategie. 

• Versterken organisatie 
De keuze om taken of bevoegdheden te delegeren naar gebiedsniveau staat los van de 
grondverwervingstrategie.  

• Stimuleringsinstrumenten 
- Er wordt gebruik gemaakt van de bestaande Ruimte voor Ruimte regeling en de 

regelingen voor kavelruil volgens het subsidiekader AVP. 
- Er worden elders in de provincie geschikte bedrijven en/of kavels aangekocht die als 

hervestigingslocatie aangeboden kunnen worden. Mogelijk dat dit ook in 
interprovinciaal verband kan gebeuren. 

- Er wordt in gebieden een regionale grondbank opgericht, die flexibeler opereert en 
gemakkelijker kan inspelen op aankoop- en ruilkansen. 

• Planologie 
Overheidsbreed wordt zoveel mogelijk duidelijkheid geschapen met betrekking tot de functies 
van gebieden. Waar mogelijk worden verschillende AVP-functies gecombineerd, zoals 
verdroging alsook functies van andere overheden, zoals waterberging.  

• Financiën 
Een maximale inzet van vrijwillig instrumentarium vraagt om aanvullende financiering 

• Taakstelling 
Er kunnen geen garanties worden gegeven met betrekking tot het realiseren van de 
taakstelling. De verwachting is wel dat een maximale inzet van vrijwillig instrumentarium zal 
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leiden tot een groter aankoopvolume. Er zijn echter geen garanties dat de gronden die een 
hoge prioriteit hebben, ook daadwerkelijk verworven zullen worden. 

 

Strategie 3: Prioritaire gebieden / doelen.
Deze strategie wordt gekenmerkt door in geprioriteerde gebieden een aankoopbeleid te voeren waarbij 
de grondbeleidsinstrumenten worden ingezet. Dit betekent dat in het uiterste geval, wanneer 
minnelijke grondverwerving niet tot resultaat leidt, de grondverwerving kan worden afgedwongen 
door middel van onteigening of pachtontbinding. Er zal een duidelijke motivering moeten zijn waarom 
in bepaalde gebieden wel of juist geen onteigening wordt toegepast in verband met rechtsgelijkheid.  
De aanwijzing van prioritaire gebieden kan gebeuren op basis van de volgende aspecten: 

• Aantasting actuele natuurwaarden.  
• Internationale verplichtingen ten aanzien van gebieden of soorten. 
• Afronding van verwerving die noodzakelijk is om tot inrichting te kunnen overgaan, 

bijvoorbeeld het laatste perceel in een gebied waar het waterpeil moet worden opgezet. 
• Bijzondere beleidsdoelstellingen, zoals verdroging of recreatie om de stad.. 
• Ontwikkelingskansen. 
• Meervoudige doelstellingen, bijvoorbeeld natuur en recreatie zoals in Marickenland. 

Er kan ook sprake zijn van prioritaire onderdelen, zoals een recreatieve verbinding, in een verder niet-
prioritair gebied. 
 
De uitwerking voor de overige, niet-prioritaire gebieden komt overeen met de uitwerking voor de 
optie maximaal vrijwillig. Hooguit kan er, vanwege de beperkte financiële middelen en menskracht 
wat minder vaak voor extra vergoedingen of stimuleringsinstrumenten worden gekozen, omdat de 
maatregelen voor de prioritaire gebieden de hoogste prioriteit moeten krijgen. 
 
De uitwerking voor de prioritaire gebieden is als volgt 

• Extra vergoedingen 
Aankoop gebeurt tegen vergoeding van een volledige schadeloosstelling of 
pachtontbindingsvergoeding. Geen andere ‘extra’ vergoedingen. 

• Onteigening 
Indien niet binnen een bepaalde termijn (binnen de ILG-periode 2007-2013) langs minnelijke 
weg de grond in eigendom wordt verkregen, zal uiterlijk begin 2013 de gerechtelijke 
onteigeningsprocedure moeten worden gestart. Daarvoor zal medio 2011 de administratieve 
onteigeningsprocedure moeten worden gestart. 
De pachtontbindingsprocedure op reeds aangekochte grond zal uiterlijk begin 2013 moeten 
worden gestart. Pachtontbinding van grond die nog onteigend moet worden loopt mee in de 
onteigeningsprocedure. 
De mogelijkheid om het voorkeursrecht in te zetten verdient nader onderzoek, met name 
vanuit de optie van de effectiviteit van de maatregel. 

• Versterking organisatie 
De keuze om taken of bevoegdheden te delegeren naar gebiedsniveau staat los van de 
grondverwervingstrategie Voor de prioritaire gebieden zal in voldoende mate gegarandeerd 
moeten zijn dat op gebiedsniveau de daarvoor verantwoordelijke overheden het 
onteigeningsinstrument in te zetten.De provincie heeft de mogelijkheid om zelf een 
onteigeningsprocedure te voeren op basis van een door de provincie vastgesteld 
inpassingsplan en zonodig zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor  

• Stimuleringsinstrumenten 
Gedurende de periode van minnelijke grondverwerving worden alle middelen ingezet om te 
trachten tot overeenstemming te komen, waaronder ook de stimuleringsinstrumenten. 

• Planologie 
Teneinde onteigening mogelijk te maken dient uiterlijk 2012 een bestemmingsplan met daarin 
de EHS, RodS of andere prioritaire bestemming (bijvoorbeeld in het kader van verdroging), 
onherroepelijk te zijn vastgesteld of een reconstructieplan of inrichtingsplan van kracht te zijn 
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op basis waarvan onteigening mogelijk is. De doorlooptijd van voorbereiding tot 
onherroepelijk bestemmingsplan bedraagt, rekening houdend met beroepsprocedures, zeker 2 
jaar, zodat in 2010 moet worden gestart met de voorbereiding. Dit vraagt om een sterke 
procesbewaking. 
Eventueel zal de provincie zelf het initiatief moeten nemen en een inpassingsplan moeten 
vaststellen.  

• Financiën 
Het vergoeden van een volledige schadeloosstelling en de procedurekosten vragen om extra 
financiële middelen. 

• Taakstelling. 
De taakstelling voor de prioritaire gebieden wordt gerealiseerd. 

5.2 toetsing grondverwervingsstrategie 
 
De twee beschreven strategieën zijn ieder zijn beoordeeld op basis van: 

− Effect op de taakstelling 
− Financiële consequenties 
− Invloed op de organisatie 
− Consequenties voor het draagvlak 

 
In onderstaand schema is op basis van een expert-judgement per strategie aangegeven wat het 
verwachte effect is, een inschatting van het draagvlak en wat de consequenties zijn voor de organisatie 
en de benodigde financiële middelen.  
 
Tabel 5 Vergelijking strategie maximaal vrijwillig en strategie prioritair op basis van een aantal 

criteria. 
 

Strategie  
Maximaal vrijwillig 

Strategie  
Prioritaire gebieden / doelen 

Omschrijving • Grondverwerving op vrijwillige basis met een 
maximale inzet van extra vergoedingen, 
stimuleringsinstrumentarium en extra 
organisatorische inzet. 

• In prioritaire gebieden / doelen wordt 
aangekocht op basis van een volledige 
schadeloosstelling en is in het uiterste 
geval onteigening mogelijk. 

• Overige gebieden maximaal vrijwillig. 
Effect • Bij maximale inzet van instrumentarium is de 

hectare taakstelling van het AVP 2007-2013 
waarschijnlijk haalbaar, maar niet 
gegarandeerd 

• De locatie van de aangekochte hectares kan 
niet worden gegarandeerd. 

• Voor de prioritaire gebieden / doelen is 
de hectare taakstelling van het AVP 
2007-2013 haalbaar. 

• Voor de overige gebieden, zie onder 
maximaal vrijwillig. 

Financiering • Financiële middelen zijn onvoldoende, 
afhankelijk van de mate van inzet en benutting 
aanvullend instrumentarium.  

• Normbedrag per ha wordt overschreden. 

• Financiële middelen zijn onvoldoende. 
• Normbedrag per ha wordt ruimschoots 

overschreden. 

Organisatie • Extra inzet DLG / BBL. 
• Provincie dient goede randvoorwaarden te 

bieden 
• Gebieden optimaal betrokken 

• Sterke procesbewaking in prioritaire 
gebieden/ doelen. 

• Extra inzet DLG / BBL. 
• Provincie dient goede 

randvoorwaarden te bieden 
• Gebieden optimaal betrokken 

Draagvlak • Landbouw: + 
• Natuur: +/- 
• Gebied +/- 

• Landbouw: +/- 
• Natuur: + 
• Gebied: + 

5.3 Keuze voorkeursstrategie  
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Op grond van de beoordeling van de verwachte effecten wordt geconcludeerd dat de 
grondverwervingstrategie waarin onderscheid wordt gemaakt tussen prioritaire gebieden en niet-
prioritaire gebieden het best voldoet  
 
Het scenario “Maximaal vrijwillig”en het onderdeel voor de niet-prioritaire gebieden komen in 
belangrijke mate overeen, de meerwaarde van het scenario met prioritaire gebieden is dat de kaders 
worden geschapen voor een actieve grondverwerving, wanneer minnelijk overleg niet tot het gewenste 
resultaat leidt, tot onteigening kan worden overgegaan. In de prioritaire gebieden zal het mogelijk zijn 
om de grondverwerving op basis van een volledige schadeloosstelling te laten plaats vinden. Voor de 
prioritaire gebieden is sprake van een actief aankoopbeleid. 
 
De aanduiding van prioritaire gebieden gebeurt niet in dit Strategisch Grondplan, maar zal gebeuren 
op basis van een nadere selectie en zal worden vastgelegd in aankoopstrategieplannen. 
Aankoopstrategieplannen worden vastgesteld door GS in samenspraak met de gebieden.  
Om toch een beeld te schetsen welke gebieden hiervoor in aanmerking zouden kunnen komen zijn 
hierna een aantal gebiedscategorieën benoemd: 

• Verdrogingsgebieden (de 12 TOP gebieden) 
• Recreatie rond de Stad. 
• Natura 2000. 

 
Dit betekent niet dat al deze gebieden automatisch aangewezen worden of dat andere 
gebiedscategorieën niet in aanmerking komen. Dat zal in nauw overleg met de gebiedscommissies en 
de locale overheden beoordeeld worden, waarna met inachtneming van alle planologische en 
financiële randvoorwaarden en lokaal draagvlak, gebieden aangewezen kunnen worden.  
 
Voor de niet-prioritaire gebieden zijn er twee uitwerkingen mogelijk: 

1. In gebieden die onderdeel zijn van het aankoopstrategieplan kunnen extra 
stimuleringsmaatregelen worden ingezet die verder gaan dan het reguliere instrumentarium. Er 
is sprake van een aankoopbeleid dat zich tussen actief en passief bevindt, afhankelijk van de 
extra inzet die DLG kan plegen. 

2. In de overige gebieden waar geen aankoopstrategieplan van kracht is of er nog niet is, biedt 
het Handelingskader Grond de basis voor de grondverwerving en is het reguliere 
instrumentarium van kracht. Er is sprake van een passief aankoopbeleid (aanbodgestuurd) 

 
Er zal dus nog moeten worden vastgesteld welke stimuleringsmaatregelen tot het reguliere 
instrumentarium behoren. Voorlopig wordt er van uitgegaan dat het regulier instrumentarium bestaat 
uit grondverwerving op basis van de agrarische waarde en de instrumenten op basis van het 
subsdiekader AVP. In dat subsidiekader is vaak al een beperking aangebracht met betrekking tot het 
toepassingsgebied. 
 

5.4 Actiepunten  
Nadat het Strategisch Grondplan door Provinciale Staten is vastgesteld, zullen de volgende acties 
worden ondernomen: 
1. Financieel plan opstellen 

Een verkenning naar de extra kosten die het Strategisch Grondplan met zich meebrengen en de 
mogelijke dragers van deze kosten. De extra kosten zitten in flankerende maatregelen, en 
volledige schadeloosstelling. 
Tijd: binnen 3 maanden rapportage voorleggen aan GS en ter informatie naar PS 

2. Het opstellen van een (geactualiseerd) Aankoopstrategie Plan (ASP) voor de AVP gebieden 
Gelderse Vallei Utrecht-Oost, Krommerijn, Utrechtse Heuvelrug,de Utrechtse Waarden, de Venen 
en Utrecht Midden. 
Op basis van een opdracht van GS worden de gebiedscommissies AVP gevraagd om een 
(geactualiseerd) ASP op te stellen op basis van de kaders die zijn beschreven in het door PS 
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vastgestelde Strategisch Grondplan taakgebonden aankopen AVP. In de opdracht de provincie een 
lijst met vastgestelde prioritaire gebieden met daarin opgenomen de topgebieden, de kansrijke 
projecten inrichting EHS, Natura 2000, RodS en ecologische verbindingszones die in de periode 
2007-2013 gerealiseerd moeten worden. Gebiedscommissies AVP verrichten in nauw overleg met 
de provincie een haalbaarheidsstudie naar de uitvoerbaarheid van projecten en termijnen 
waarbinnen deze gerealiseerd kunnen worden (wat is haalbaar voor 2013?). 
Tijd: binnen 8 maanden besluit voorleggen aan GS 

3. Versterking Organisatie 
De provincie voert een evaluatie uit naar de organisatie taakgebonden grondverwerving waarbij de 
vraag centraal staat hoe procedures voor aankoop verkort kunnen worden waarbij de bestuurlijke 
verantwoordelijk van GS en PS voldoende geborgd blijft. Dit moet leiden tot een geactualiseerde 
mandaatregeling.  
Tijd: binnen 6 maanden besluit voorleggen aan GS en PS 

4. Onroerend Goedbank pilot Gelderse Vallei 
Voor de uitvoering van haar gebiedsprogramma wordt de Gebiedscommissie Gelderse 
Vallie/Utrecht-Oost gevraagd om een concreet voorstel voor te leggen aan GS voor een 
revolverend fonds om aankopen met meervoudige doelstellingen te doen die passen binnen de 
integrale uitvoering van de reconstructie.  

5. Subsidiekader aanpassen 
Het subsidiekader dient aangepast te worden als gevolg van de voorgestelde verruiming van 
flankerend beleid. Aangezien dit betrekking heeft op het ILG budget betekent dit dat het rijk (LNV) 
hiermee moet instemmen. Bovendien zullen maatregelen die mogelijk als staatssteun gezien 
kunnen worden genotificeerd moeten worden bij de EU. 
Tijd: start binnen 3 maanden doorlooptijd onzeker  

6. Handelingskader grond aanpassen 
Het handelingskader dient te worden aangepast. Dit hangt samen met de aanpassing van de 
mandaatregeling en de Onroerend Goed bank. Voorgesteld wordt om het handelingskader in 
meerdere stapjes aan te passen.  
Tijd: binnen 3 maanden voorleggen aan GS  
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BIJLAGE A - STAATSSTEUN 
 
Staatssteun bij onroerende zaak transacties

Bij onroerende zaak transacties waarbij de overheid is betrokken bestaat het risico dat ontoelaatbare staatssteun 
wordt verstrekt. In deze notitie wordt aangegeven wat de gevolgen zijn van de staatssteunkaders voor het 
opereren door of namens overheden bij onroerende zaak transacties.  
 

Verwervingsinstrumenten  
In het landelijk gebied gaat de strategie van de overheid bij de verwerving voor groene functies uit van 
verwerving op basis van vrijwilligheid. Uitgangspunt daarbij is dat verwerving plaatsvindt tegen de waarde in 
het economisch verkeer. Om de mogelijkheden voor vrijwillige verwerving te bevorderen wordt gebruik 
gemaakt van ruilinstrumenten en kunnen subsidies voor bedrijfsbeëindiging en –verplaatsing worden ingezet. 
Overheden zijn in toenemende geneigd om onroerende zaken te verwerven met toepassing van prijstoeslagen of 
tegen volledige schadeloosstelling.  
 

Staatssteun  
De Europese Commissie (hierna: Commissie) houdt toezicht op de toepassing van steunmaatregelen door de 
lidstaten. Dit toezicht is bedoeld om concurrentievervalsing te voorkomen. Concurrentievervalsing treedt op 
wanneer door een steunmaatregel een onderneming een voordeel verkrijgt dat niet langs commerciële weg zou 
zijn verkregen. Bij een onroerende zaak transactie kan zo’n voordeel optreden indien de overheid een onroerende 
zaak koopt voor een hogere koopsom (of verkoopt voor een lagere koopsom) dan die welke tussen een 
willekeurige koper en verkoper tot stand zou zijn gekomen. Als is vast komen te staan dat de overheid 
ontoelaatbare steun heeft uitgekeerd, zal de Commissie bevelen dat de steun wordt teruggevorderd. Vanwege het 
belang van een ongestoorde concurrentie heeft de lidstaat de plicht om de steun terug te vorderen bij de 
begunstigde onderneming.  
De vraag is aan de orde of bij de toepassing van voornoemde verwervingsinstrumenten sprake is van het 
verstrekken van staatssteun. Als er sprake is van staatssteun en er is met betrekking tot deze steun geen 
vrijstelling van toepassing, dan zal deze steun bij de Commissie ter goedkeuring moeten worden aangemeld. 
Vastgesteld kan worden dat verwerving tegen de waarde in het economisch verkeer (marktwaarde) niet wordt 
aangemerkt als staatssteun. Ook de toepassing van het ruilinstrument leidt als zodanig niet tot staatssteun. De 
vraag of er bij vrijwillige verwerving met toepassing van subsidies, prijstoeslagen of volledige 
schadeloosstelling sprake is van staatssteun komt in het onderstaande aan de orde.  
 

Subsidies 
De subsidie op basis van de Regeling bedrijfshervestiging en –beëindiging (hierna: Rbb) is indertijd aangemerkt 
als staatssteun en om die reden aangemeld bij de Commissie (als onderdeel van het 
plattelandsontwikkelingsprogramma 2000-2006). De Commissie heeft deze steun toelaatbaar geacht. De Rbb is 
echter, ingevolge het ILG, met ingang van 1 januari 2007 ingetrokken. Dit betekent voor de uitvoeringspraktijk 
dat subsidiëring thans slechts kan plaatsvinden na inwerkingtreding van een – door de Commissie goedgekeurde 
– provinciale subsidieverordening. Enkele provincies hebben inmiddels een dergelijke verordening ter 
goedkeuring voorgelegd aan de Commissie. 
 

Prijstoeslagen 
Een prijstoeslag, dat wil zeggen een toeslag bovenop de marktwaarde, dient te worden aangemerkt als (niet-
vrijgestelde) staatssteun en moet om die reden ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Commissie. Er is 
echter een marge mogelijk bij de bepaling van de marktwaarde. De marktwaarde dient door een onafhankelijke 
taxateur te worden vastgesteld. Indien na een redelijke inspanning is gebleken dat verwerving tegen de door de 
taxateur vastgestelde waarde niet mogelijk is, wordt een afwijking van ten hoogste 5% van deze waarde geacht 
met de marktvoorwaarden overeen te komen. Er is dan geen sprake van staatssteun.  
 

Volledige schadeloosstelling 
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Volledige schadeloosstelling is aan de orde bij een (voorgenomen) onteigening en houdt in dat niet alleen de 
waarde van het onteigende moet worden vergoed, doch ook elke (andere) schade die een rechtsreeks gevolg is 
van de ontneming van de eigendom en het vervallen van rechten. Naast de Onteigeningswet zijn er ook andere 
wetten en beleidsregels waarin aanspraak op schadevergoeding wordt erkend wanneer de overheid in het 
algemeen belang maatregelen neemt, waardoor burgers (onevenredige) schade leiden. Voor zover op basis van 
een wet of beleidsregel een op objectieve wijze vastgestelde schadevergoeding wordt verleend, is in beginsel 
geen sprake van staatssteun.  
Het voorgaande betekent dat vrijwillige verwerving op basis van volledige schadeloosstelling, zonder dat sprake 
is van een (voorgenomen) onteigening, wordt aangemerkt als staatssteun en om die reden ter goedkeuring moet 
worden voorgelegd aan de Commissie. Dit betekent voor de uitvoeringspraktijk dat – indien voornoemde 
goedkeuring van de Commissie niet is verkregen –slechts opdrachten tot verwerving tegen volledige 
schadeloosstelling kunnen worden aangenomen, indien hieraan een formeel besluit van Gedeputeerde Staten ten 
grondslag ligt. In dit besluit van Gedeputeerde Staten dient te zijn opgenomen dat in het betreffende gebied het 
onteigeningsinstrument wordt toegepast, indien minnelijke verwerving niet tot het gewenste resultaat leidt.  
 

Conclusies  
Bij verwerving van onroerende zaken tegen een waarde die hoger is dan de marktwaarde is sprake van 
staatssteun. Dit geldt ook voor de toepassing van subsidies. Indien dergelijke steun niet is vrijgesteld en er voorts 
met betrekking tot dergelijke steun geen goedkeuring van de Commissie is verkregen, is er sprake van 
ontoelaatbare staatssteun.  
 Er is echter geen sprake van staatssteun indien onroerende zaken worden verworven tegen een waarde die 
maximaal 5% hoger is dan de getaxeerde marktwaarde. Een dergelijke marge wordt marktconform geacht.  
Voorts is geen sprake van staatssteun bij verwerving tegen volledige schadeloosstelling indien hieraan een 
formeel besluit van Gedeputeerde Staten ten grondslag ligt. In dit besluit van Gedeputeerde Staten dient te zijn 
opgenomen dat in het betreffende gebied het onteigeningsinstrument wordt toegepast, indien minnelijke 
verwerving niet tot het gewenste resultaat leidt.  
 



Pagina 36 van 45  Versie 4-4-2008 

BIJLAGE B - BELEIDSMAATREGEL VERGOEDINGEN 
 
In deze bijlage worden concrete beleidsmaatregelen genoemd van de in hoofdstuk 4 onder A genoemde 
beleidskeuze, zijnde grondverwerving met extra vergoedingen en maximaal tot een volledige schadeloosstelling 
op basis van de onteigeningswet. 
 
Extra vergoedingen 

1. Toeslagen bij bedrijfsverplaatsing:
Het subsidiekader ILG / AVP 2007 –2013 in Utrecht biedt de mogelijkheid bieden voor subsidie voor 
verplaatsing van grondgebonden landbouwbedrijven.  
Er moet daarbij sprake zijn van een toepassing in het algemeen belang door het realiseren van  
gebiedsdoelen op het gebied van landbouw, natuur, verdroging, extensivering, landschap en  
recreatie. Tevens dient de toepassing plaats te vinden op initiatief van een overheidspartij.  
De aankoopkosten en eventueel vermogensverlies (=netto verlies) van de gebouwen  
komen ten laste van de functie waarvoor de gronden worden aangekocht.  
 
Overwogen kan worden om deze toeslagen uit te breiden bij bedrijfsbeëindiging, aangezien een deel 
van het grondaanbod komt van agrariërs die hun bedrijf beëindigen. Dit leidt wel tot problemen met 
betrekking tot staatsteun.  
 

2. Hanteren van projecttoeslag
De projecttoeslag is een instrument waarbij vrijwillige verkoop van gronden aan de overheid wordt 
gestimuleerd door het betalen van een uniforme toeslag binnen een bepaald gebied bovenop de 
agrarische waarde van de grond. Om binnen de regels van staatssteun te blijven mag de vergoeding niet 
hoger zijn dan 5% van de getaxeerde agrarische waarde. Als een eigenaar voornemens is grond te 
verkopen kan het aantrekkelijk zijn te verkopen aan BBL, omdat er meer wordt betaald dan de waarde 
van de grond op de vrije markt. De projecttoeslag kan worden toegepast in gebieden waar realisatie van 
de doelstellingen van groot belang is en waar aankoop op korte termijn nodig is. De inzet van 
projecttoeslag is slechts inzetbaar voor een korte periode en voor een specifiek gebied. Indien het gaat 
om een relatief geringe taakstelling in een klein gebied waarbij realisering van de EHS-doelen op korte 
termijn gewenst is, kan de projecttoeslag worden ingezet. Belangrijk nadeel van deze toeslag is 
uiteraard een prijsopdrijvend effect. 
 

3. Volledige schadeloosstelling
Gekozen kan worden om de verwerving van gronden te laten plaatsvinden op grond van de 
vergoedingensystematiek zoals deze wordt toegepast in de onteigening, zonder dat uiteindelijk het 
onteigeningsinstrument wordt ingezet om de laatste resterende gronden aan te kopen.  
Behalve de agrarische waarde worden bijkomende schades betaald zodat de eigenaar voor- en na 
aankoop in dezelfde vermogens- en inkomenspositie verkeert. De bijkomende schade bestaat uit: 

• Vergoeding van inkomensschade.  
Bij bedrijfsverplaatsing betekent dit een bijdrage in de kosten van de herinvestering, waarbij 
het jaarlijks kostennadeel na verrekening van eventuele voordelen wordt gekapitaliseerd met 
een factor 10 voor een eigenaar, 9 voor een pachter van behuisd land of 8 voor een pachter van 
los land. 
Bij bedrijfsbeëindiging betekent dit een vergoeding van de jaarlijkse inkomensschade na 
verrekening van vrijkomende arbeid en rente vrijkomend kapitaal wordt gekapitaliseerd met 
een factor 10 voor een eigenaar, 9 voor een pachter van behuisd land of 8 voor een pachter van 
los land. 

• Vergoeding van alle overige schade die een rechtstreeks en noodzakelijk gevolg zijn van de 
aankoop. Het kan gaan om aankoop- en financieringskosten, verhuis- en inrichtingskosten, 
aanloop en stagnatieschade, belastingschade, advieskosten. 

 
De inzet van de volledige schadeloosstelling zonder dat in het uiterste geval het onteigeningsinstrument 
wordt ingezet, leidt tot vraagtekens op het gebied toelaatbaarheid op het gebied van staatssteun. Verder 
ontbreekt uiteindelijk de zekerheid dat de doelen bereikt worden, omdat eigenaren om andere reden niet 
tot verkoop overgaan.  
 

4. Pachtontbinding.
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De nieuwe pachtregels die sinds 1 september 2007 zijn opgenomen in het Burgerlijk Wetboek, biedt 
mogelijkheden voor verpachters om verpachte gronden aan derden te verkopen zonder dat de grond 
eerst aan de zittende pachter aangeboden dient te worden. Voorwaarde hiervoor is dat de nieuwe 
eigenaar/verpachter een verklaring afgeeft aan de zittende pachter en aangeeft dat hij geen beroep zal 
doen op dringend eigen (landbouwkundig) gebruik. Desondanks blijft het voor de nieuwe verpachter 
mogelijk de bestaande pachtovereenkomst te (laten) ontbinden op grond van een wijziging van de 
planologische bestemming ten behoeve van de EHS.  
 
Bij ontbinding van een reguliere pachtovereenkomst of een tussentijdse ontbinding van een kortdurende 
pachtovereenkomst worden de inkomensschade en de bijkomende schade op basis van dezelfde 
uitgangspunten als bij onteigening uitgerekend. 
Zie volledige schadeloosstelling. 

 
Staatssteun: 

Punt 1 is met betrekking tot bedrijfsverplaatsing goedgekeurd door Brussel. 
Voor punt 2 geldt dat er sprake is van staatssteun en dus toestemming moet worden verleend door 
Brussel. 
Voor punt 3 geldt dat er sprake is van staatssteun als er geen formeel besluit ligt dat het 
onteigeningsinstrument wordt toegepast indien minnelijke verwerving niet tot het gewenste resultaat 
leidt. 
Voor punt 4 geldt in beginsel hetzelfde als punt 3. 
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BIJLAGE C - BELEIDSMAATREGEL STIMULERINGSINSTRUMENTEN 
 

Ruimte voor ruimte
De ‘Ruimte voor ruimte’ regeling (ook wel ‘Rood voor rood’ genoemd) is vastgelegd in het streekplan Utrecht 
en heeft tot doel verrommeling van het landschap tegen te gaan door het stimuleren van bedrijfsverplaatsingen 
en -beëindiging en daarbij het slopen van oude, incourante opstallen. De regeling voorziet in de 
bouwmogelijkheid van een woning(en) bij sloop van een vastgesteld areaal aan bedrijfsopstallen. De woning kan 
op het erf worden gebouwd of aan de rand van een woonkern. Toepassing van ruimte voor ruimte lijkt met name 
geschikt te zijn voor situaties in extensiveringsgebieden, waar het gewenst is dat de agrarische activiteiten 
worden beëindigd en de bedrijfsbebouwing verdwijnt. 

 
Kavelruil
Door kavelruil kunnen verschillende doelen in een gebied worden gerealiseerd. Door ruiling kan verworven 
grond op de juiste plaats terechtkomen. Daarnaast is kavelruil een belangrijk instrument om de structuur van de 
verkaveling van landbouwbedrijven te verbeteren en om landbouwbedrijven te vergroten. Om de ruiling op gang 
te krijgen moet vaak eerst een areaal ruilgrond worden verworven. Kavelruil is mogelijk op zowel vrijwillige 
(vrijwillige kavelruil, gesubsidieerd) als wettelijke (WILG) basis. Wettelijke kavelruil heeft een redelijk lange 
doorlooptijd (gemiddeld 4 à 5 jaar) waardoor de inzet van dit instrument voor de realisatie van (ondermeer) 
EHS-doelen als niet reëel moet worden beschouwd. 

 
Aanbieden hervestigingslocaties
In het geval er sprake is van (grote) agrarische bedrijven met een redelijk areaal grond die (deels) zijn gelegen 
binnen begrensde gebieden en gronden hebben die voor ruildoeleinden kunnen worden ingezet, kan het 
aanbieden van een alternatieve hervestiginglocatie een belangrijke “spin-off” bewerkstelligen binnen een 
bepaald gebied. 

 
Grondbank
Een onroerend goedbank kan een nuttig instrument zijn voor bepaalde gebieden. Een Grondbank kan nodig zijn 
in gebieden met een zeer lage mobiliteit om alle kansen die zich voordoen optimaal te kunnen benutten. De 
toegevoegde waarde wordt vooral zichtbaar in de volgende gevallen: 

• Aankopen van gronden buiten het plangebied. Een aantal bedrijven heeft gronden zowel 
binnen als buiten het plangebied. Als zij alle gronden te koop aanbieden kunnen door de 
grondbank ook de gronden worden aangekocht waarvoor (nog) geen aankooptitel bestaat.  

• Strategische verwerving/ anticiperend aankopen. Dergelijke aankopen kunnen nodig zijn 
omdat er bijvoorbeeld behoefte bestaat aan compensatiegrond, ook buiten het plangebied. De 
Grondbank kan dergelijke gronden aankopen. 
Aankopen gronden t.b.v. herontwikkeling. Locaties met gebouwen die herontwikkeld moeten/ 
kunnen worden kunnen door de Grondbank worden aangekocht. Via de Grondbank worden de 
gronden herontwikkeld waarbij reconstructiedoelen worden gerealiseerd.  
Technische noodzaak: de vanuit AVP beschikbare gelden zijn al ‘gelabeld’ aan een 
doelstelling. De gelden in de Grondbank zijn niet gelabeld. Dat betekent dat er meer 
bestedingsvrijheid is bij het aanwenden van deze gelden dan de AVP gelden. Het (ruim) 
aankopen van ruilgronden en het snel anticiperen wordt hierdoor ook technisch mogelijk. 

 
• Met name binnen de Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei wordt sterk aangedrongen op de 

oprichting van een Onroerend Goedbank (OGB). Er wordt gedacht aan een fonds van € 20 tot 
25 miljoen, wat de mogelijkheid bied om zo’n 250 tot 300 hectare grond en 5 tot 10 
gebouw(complexen) op voorraad te houden. 
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Kader: Onroerend Goedbank (OGB) Gelderse Vallei  
(bron: concept ASP Gelderse Vallei/Utrecht-oost 

 
Een Onroerend Goedbank (OGB) kan een zeer belangrijke bijdrage leveren aan de grondverwerving in de Vallei/Utrecht-
Oost. In het Reconstructieplan is om deze reden dan ook de instelling van een OGB opgenomen. Het belang van een 
OGB is voor het gebied Vallei/Utrecht-Oost groter dan in andere gebieden in de provincie Utrecht vanwege de vele doelen 
waarvoor grond moet worden verworven (integraliteit), de beperkt beschikbare middelen voor grondverwerving t.b.v. de 
EHS (omdat de voorkeursstrategie voor realisatie van de EHS particulier natuurbeheer is), en de vele kleine bedrijven en 
de intensieve veehouderij met relatief weinig grond (daardoor is het belangrijk om gehele bedrijven met 
(bedrijfs)gebouwen aan te kopen).  
 
Tot nu toe bestaat de verwerving vooral uit het realiseren van losse aankopen. De voorgestane integrale 
gebiedsontwikkeling vraagt echter om een integrale aanpak van de verwerving. De OGB maakt dit mogelijk. De OGB 
bestaat uit een grond- en gebouwenvoorraad en een revolverend fonds. De OGB kan vorm worden gegeven als 
rechtspersoon, die de aankopen doet, de gronden en gebouwen in eigendom en beheer heeft en het revolverend fonds 
beheert. Dit is echter niet noodzakelijk. Het is bijvoorbeeld ook mogelijk de gronden en gebouwen van de OGB in 
eigendom en beheer te geven bij BBL en de middelen (het revolverend fonds) te laten beheren door het Groenfonds of de 
provincie. 
 
De inschatting is dat om de OGB goed te kunnen laten functioneren, deze een financiële omvang dient te hebben van € 
20 á € 25 mln. Dit biedt de mogelijkheid om 250 tot 300 ha grond en 5 tot 10 gebouwen(complexen) op voorraad te 
houden. Een voorraad die nodig wordt geacht om de voorgestane gebiedsontwikkeling in de Vallei/Utrecht-Oost op gang 
te brengen en te houden. 
 
De OGB kan i.h.a. een oplossing bieden voor de financieringsproblemen die hiervoor zijn beschreven (punt 4 paragraaf 
5.1.). De OGB biedt ondermeer de mogelijkheid: 

- ruilgronden (en gebouwen) aan te kopen / te financieren en deze op voorraad te houden t.b.v. de doelrealisatie 
via ruiling. Dit is van groot van belang voor de realisatie van landbouwstructuurverbetering. Realisatie van 
landbouwstructuurverbetering kan alleen met voldoende ruilgrond; 

- de aankoop van grond en gebouwen voor te financieren die ter plekke nodig zijn t.b.v. de realisatie van de EHS, 
maar waarvoor de definitieve financiering nog niet vaststaat of nog niet beschikbaar is. Dit speelt vooral bij de 
aankoop van gehele bedrijven / (bedrijfs)gebouwen in de EHS; 

- de aankoop van gronden en gebouwen voor te financieren waarvoor pas bij doorlevering t.b.v. doelrealisatie de 
middelen beschikbaar komen (bijv. doorlevering gronden voor particulier natuurbeheer, natuurcompensatie, 
inplaatsing campings, transferpunten en recreatieve routestructuren). 

 
Bij de (voor)financiering van de aankoop van gronden en gebouwen bestaat het risico dat deze in waarde dalen of dat de 
financiering niet geheel rondkomt. Hiervoor zal een risicovoorziening dienen te worden getroffen. Het is van belang voor 
elke aankoop vooraf een risico-inschatting te maken. De risico-inschattingen van alle gronden en gebouwen op voorraad 
mogen in hun totaliteit niet groter zijn dan de riscovoorziening. Het is belangrijk echter om risico’s te kunnen nemen en niet 
steeds vooraf met een dichtgetimmerd financieringsplaatje te hoeven werken. Slagvaardig grondverwerven brengt mee 
dat snel beslissingen moeten kunnen worden genomen. Dit kan niet zonder het nemen van risico’s. 
 
Bij verkoop van de gronden en gebouwen vloeien de middelen weer terug naar het fonds (revolverend). Hieruit worden 
weer nieuwe aankopen (voor)gefinancierd. Indien de bodem van het revolverend fonds is bereikt (de beschikbare 
middelen volledig zijn ingezet), dienen eerst weer gronden en gebouwen te worden verkocht, alvorens nieuwe kunnen 
worden aangekocht. Indien de doelen van het Reconstuctieplan zijn bereikt, kunnen alle gronden en gebouwen worden 
verkocht en komen de opbrengsten daarvan weer beschikbaar. 
 
Voor een goede werking van de OGB is het van groot belang dat de gronden en gebouwen weer zo snel mogelijk worden 
doorverkocht. Dit geldt in het bijzonder voor de gebouwen. Daarmee is veel geld gemoeid. Geld dat ‘vastzit’ in gebouwen 
kan niet worden ingezet voor nieuwe aankopen. Bij sloop en toepassing van de ‘ruimte voor ruimte regeling’, voor de 
financiering van de aankoop en de sloop van bedrijfsgebouwen is het daarom van groot belang dat de opbrengst van de 
‘ruimte voor ruimte regeling’ zo snel mogelijk beschikbaar komt, zodat deze middelen weer kunnen worden ingezet. 
 
Het revolverend fonds kan maar beperkt worden gevuld uit de middelen die beschikbaar zijn voor de uitvoering van de 
Bestuursovereenkomst ILG, die tussen rijk en provincie is gesloten. Deze middelen zijn bedoeld voor de financiering (c.q. 
het betalen) van de realisatie van de doelen en niet voor voorfinanciering. Voor het revolverend fonds zijn aanvullende 
middelen van de provincie en andere partijen nodig. In de AVP, gebiedsprogramma Reconstructie Eemland-Vallei, zijn 
voor de OGB middelen geprogrammeerd. Deze zijn nog niet voldoende voor de financiële omvang die nodig wordt geacht 
( € 20 á € 25 mln.). 
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BIJLAGE D - INZET ONTEIGENING EN VOORKEURSRECHT 
 

ONTEIGENING
Onteigening is een instrument dat de overheid kan inzetten indien het algemeen belang dat vergt. In de praktijk 
betekent dat het onteigeningsinstrument wordt ingezet voor de realisatie van de projecten op het gebied van 
woningbouw, bedrijventerreinen en infrastructurele projecten. Door de onteigening wordt de eigendom van een 
belanghebbende ontnomen van daartoe specifiek aangewezen percelen met alles wat zich daarop bevindt aan 
bebouwingen en beplantingen. 
 
De onteigeningsprocedure kan worden ingedeeld in twee fasen, zijnde de administratieve fase en de gerechtelijke 
fase. In de administratieve fase dient door de overheid aangetoond worden dat de onteigening gerechtvaardigd is. 
Dit gebeurt door het nut, de noodzaak, de urgentie en het algemene belang aan te tonen. Verder dienen de 
plannen een voldoende planologische basis te hebben. Deze planogische basis is meestal een bestemmingsplan 
maar kan op basis van de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordeling (Wro) ook op basis van een door de provincie 
vast te stellen inpassingsplan plaatsvinden of op basis van een landinrichtingsplan. Het resultaat van de eerste 
fase is het Koninklijk Besluit (KB).  
 
Op grond van dit KB kan de gerechtelijke fase worden gestart. Het uiteindelijke resultaat van deze fase is het 
onteigeningsvonnis welke leidt tot overschrijving van de eigendom op naam van de onteigenaar en het 
vaststellen van de schadeloosstelling.  
 
De inzet van onteigening kan niet zondermeer plaatsvinden. Er dient door de onteigenende partij voldoende 
onderhandeld te zijn met de belanghebbende over de minnelijke verwerving van de benodigde gronden. Indien 
deze onderhandelingen vruchteloos blijven kan als zogenaamd “ultimum remedium” de onteigening worden 
ingezet. De inzet van het onteigeningsinstrument is dus de laatste stap in een lang onderhandelings- en 
verwervingsproces en dient om de laatste gronden in eigendom te krijgen zodat een inrichtingsplan in zijn geheel 
kan worden uitgevoerd. 
 
De inzet van onteigening is een algemeen geaccepteerd instrument voor de realisatie van rode functies en 
infrastructurele projecten. De inzet voor de realisatie van natuurdoelen heeft tot op heden slechts sporadisch 
plaatsgevonden gezien de focus op vrijwillige verwerving. Ook bij realisatie van rode projecten en 
infrastructurele projecten vindt verreweg de meeste transacties op minnelijke basis plaats. Slechts een gering 
aandeel (tot 5%) van de transacties dient uiteindelijk door middel van onteigening te worden gerealiseerd. 
 
Uitgangspunt voor het bepalen van de schadeloosstelling die aan de belanghebbende toekomt, is dat alle door de 
onteigening door belanghebbende te lijden schade, wordt vergoed. De belanghebbende dient dus voor en na de 
onteigening in dezelfde vermogens- en inkomenspositie te verkeren. Dit betekent dat een agrariër naast de 
waarde voor zijn grond ook in aanmerking kan komen voor een vergoeding van investeringsschade dan wel 
vergoeding van inkomensschade. 
 
Een onderdeel dat bij het realiseren van rode functies vaak in de onteigeningsprocedure aan de orde komt, is een 
beroep op de zogeheten zelfrealisatie. In dat geval zal een belanghebbende – meestal een projectontwikkelaar – 
proberen aan te tonen, dat de realisatie van het bestemmingsplan ook door hem kan worden gerealiseerd en dat 
onteigening derhalve niet aan de orde kan zijn. Afhankelijk van de grondposities in een gebied en de specifieke 
inrichtingseisen, wordt aan dit verzoek door de rechter wel of niet tegemoet gekomen. Over dit soort zaken 
bestaan veel specifieke jurisprudentie. Ook in het geval van de realisering van specifiek natuurdoelen kan een 
dergelijk beroep wellicht aan de orde komen. Ook indien hieraan tegemoet wordt gekomen door de rechter hoeft 
dit 
Voordat daadwerkelijk tot onteigening kan worden overgegaan, moet er een Koninklijk Besluit tot onteigening 
komen (de administratieve onteigeningsprocedure). De procedure hiervoor kan starten indien een planologische 
grondslag is (of in procedure is gebracht). Nadat het Koninklijk Besluit tot onteigening is genomen en het 
bestemmingsplan onherroepelijk is geworden, kunnen de gronden worden onteigend door het volgen van de 
gerechtelijke procedure. Onteigening zal in bepaalde situaties de enige resterende oplossing zijn. Verder laat het 
ook zien dat de overheid belang hecht aan de realisatie van bepaalde natuurdoelen. Met onteigening heeft de 
overheid zekerheid over het verkrijgen van de gronden. Nadat met de grondeigenaar is getracht de grond 
minnelijk te verwerven en/of gekeken is of particulier natuurbeheer een oplossing is, wordt de 
onteigeningsprocedure opgestart. Dit traject zal in combinatie met een voor onteigening ex Titel IV verplichte 
planologische grondslag c.q. een bestemmingswijziging een aantal jaren in beslag nemen. 
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De vraag is vervolgens op welk moment de inzet van het onteigeningsinstrument plaats dient te vinden. Indien 
een aantal projecten als prioritair zijn aangeduid en de voortgang van de vrijwillige grondverwerving een kritiek 
karakter heeft gekregen, kan de inzet van het onteigeningsinstrument gewenst zijn om de EHS tijdig te kunnen 
realiseren. 
 
VOORKEURSRECHT
Het voorkeursrecht voor gemeenten is geregeld in de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg).  
Maar ook BBL kan op basis van de Wet agrarisch grondverkeer een wettelijk voorkeursrecht opleggen in 
bepaalde gebieden. De gemeente of BBL verkrijgt hiermee een eerste recht van koop in het betreffende gebied. 
Dit instrument is echter nog nooit toegepast en heeft derhalve een groot afbreukrisico met betrekking tot 
procedurele aspecten en weerstand die dit oproept. 
 
Met het in werking treden van de nieuwe Wro (Wet Ruimtelijke Ordening), naar verwachting 1 juli 2008, 
verandert ook de Wvg. Ook hogere overheden zoals provincies en het rijk kunnen dan in bepaalde gevallen het 
voorkeursrecht vestigen. Voorwaarde is wel dat er een planologische basis bestaat voor het vestigen van het 
voorkeursrecht. De Wvg wordt veel toegepast door gemeenten, voornamelijk voor het realiseren van rode 
functies. Toepassing van het voorkeursrecht voor landschappelijke of natuurlijke functies (voorwaarde is dat het 
niet-agrarische functies betreft) komt nauwelijks voor. De trend is wel dat het voorkeursrecht steeds vaker en 
voor steeds meer functies wordt ingezet.  
 
Door het inzetten van het voorkeursrecht verkrijgt de overheidspartij de regie op de grondmarkt. Het vergroot 
niet de grondmobiliteit, maar wel het aandeel in de grondmobiliteit binnen een aangewezen gebied. Met name 
waar sprake is van tegen elkaar op biedende partijen, kan dit vanuit financiële overwegingen wenselijk zijn. Met 
het toepassen van de Wvg wordt in elk geval een duidelijk signaal afgegeven dat men het belangrijk vindt om de 
aangewezen gronden te verwerven. Het vestigen van het voorkeursrecht kan echter ook zodanige weerstand 
oproepen dat het tot effect heeft dat de grondmobiliteit verder afneemt. Bovendien valt of staat het succes met de 
combinatie met andere beleidsinstrumenten. Immers, het gaat er niet alleen om dat het voorkeursrecht verkregen 
wordt, maar ook dat de grondeigenaar wordt uitgedaagd om de grond daadwerkelijk aan te bieden. 
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BIJLAGE E - WAARDEBEGIPPEN EN GRONDVERWERVING 
 
- Waarde volgens de regels van staatsteun (artikel 49, lid 2, Richtlijn 91/674/EEG). 

Marktwaarde is de prijs waartegen gronden en gebouwen op de datum van waardering bij onderhandse 
overeenkomst tussen een willige verkoper en een van de verkoper onafhankelijke koper zouden kunnen 
worden verkocht, waarbij wordt aangenomen dat de betrokken gronden en gebouwen openlijk op de 
markt worden aangeboden, dat de marktvoorwaarden een regelmatige transactie mogelijk maken en dat, 
de aard van de gronden en gebouwen in aanmerking genomen, een normaal tijdsbestek beschikbaar is 
om over de verkoop te onderhandelen. 

- Waarde volgens de Onteigeningswet (artikel 40b Ow) 
De werkelijke waarde is de prijs, tot stand gekomen bij een veronderstelde koop in het vrije 
commerciële verkeer tussen de onteigende als redelijk handelend verkoper en de onteigenaar als 
redelijk handelend koper. 

- Agrarische waarde 
De waarde van grond met een agrarische bestemming die agrarisch wordt gebruikt en waarvoor geen 
andere bestemmingen zijn te verwachten. Het is de prijs die agrariërs elkaar onderling zullen berekenen. 
Al deze gevallen beogen dezelfde waarde en er wordt ook wel gesproken over de waarde in het 
economisch verkeer of verkeerswaarde. 

- Volledige schadeloosstelling 
De volledige schadeloosstelling is een begrip uit de Onteigeningswet en vormt een volledige 
vergoeding voor alle schade die de rechthebbende rechtstreeks en noodzakelijk door het verlies van zijn 
onroerende zaak lijdt. Schadeloosstelling in de zin van de Onteigeningswet beoogt de onteigende na de 
onteigening in dezelfde vermogens- en inkomenspositie te brengen als voor de onteigening. 
De schadeloosstelling bestaat uit de componenten: 

• Vermogensschade (waaronder de waarde volgens de onteigeningswet) 
• inkomensschade 
• bijkomende schaden. 

 
Er kan onderscheid worden gemaakt naar verschillende methoden van grondverwerving  
- Vrijwillige verwerving 

Op vrijwillige basis, in onderling overleg en op basis van nader overeen te komen voorwaarden 
bereiken van overeenstemming over het door de verkoper verkopen van zijn onroerende zaak aan een 
koper. De basis voor de koopprijs ligt bij de waarde in het economisch verkeer. 

- Minnelijke verwerving 
Zonder inzet van het publiek rechtelijk instrument van de onteigening, in onderling overleg, op basis 
van een volledige schadeloosstelling bereiken van overeenstemming over het door een eigenaar 
verkopen van zijn onroerende zaak aan de overheid.  

- Onteigening 
Met inzet van het publiekrechtelijk instrument van de onteigening door de overheid in eigendom 
verwerven van een onroerende zaak , na dagvaarding, descente, deskundigenadvies en vonnis van de 
rechtbank. De onteigeningsprocedure kan pas worden ingezet wanneer blijkt dat minnelijke verwerving 
niet tot overeenstemming leidt. 

- Flankerend beleid 
Maatregelen die de uiteindelijke aankoop of beschikbaarstelling van gronden van faciliteren. 
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BIJLAGE F - AFKORTINGENLIJST 
 
Afkorting                      
ASP Aankoopstrategieplan In het ASP wordt de wijze van grondverwerving 

en de in te zetten regelingen en instrumenten 
voor een bepaald gebied weergegeven 

AVP Agenda Vitaal Platteland 
2007-2013 

Hierin worden voor de belangrijkste thema’s in 
het landelijk gebied de ambities benoemd 
en inzicht gegeven in de financiële middelen die 
hiervoor beschikbaar zijn. De ambities zijn 
gebaseerd op rijks- en provinciaal beleid. 

BBL Bureau Beheer 
Landbouwgronden 

Onderdeel van DLG, verwerft gronden voor 
overheidsdoeleinden 

DLG Dienst Landelijk Gebied Dit is een agentschap van het ministerie van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) 
en het vertaalt abstract beleid naar uitvoering in 
concrete projecten bij het inrichten van groene 
gebieden voor recreatie, natuur, water of 
landbouw 

EHS Ecologische hoofdstructuur Dit is een samenhangend netwerk van bestaande 
en nog te ontwikkelen belangrijke 
natuurgebieden in Nederland. Het vormt de basis 
voor het Nederlandse natuurbeleid. Dit stelsel 
moet in 2018 klaar zijn 

EVZ Ecologische verbindingszone Een natuurstrook die de natuurgebieden met 
elkaar verbindt. Zo kunnen planten en dieren 
zich veilig verplaatsen en krijgen ze meer 
leefruimte. 

Flankerend 
beleid 

 Beleid omvattende een breed pakket aan 
maatregelen voor diegene die nadelige 
consequenties ondervinden als gevolg van de 
vaststelling en uitvoering van het 
reconstructieplan. 

GLB Gemeenschappelijke 
Landbouwbeleid 

In 2003 hebben de ministers van landbouw van 
de EG een overeenkomst gesloten over de 
hervorming van de Europese landbouwpolitiek 
tot 2013. De hoofddoelstellingen zijn het 
voorkomen dat de uitgaven aan de 
landbouwpolitiek verder stijgen en het 
verbeteren van de bescherming van consument 
en milieu  

Grond- 
mobiliteit 

 De hoeveelheid grond die in een bepaalde tijd 
van eigenaar of pachter wisselt 

HUL Het Utrechts Landschap Het Utrechts Landschap beschermt natuur 
en cultuur in de provincie Utrecht. Het 
belangrijkste middel daarbij is de aankoop van 
terreinen en historische gebouwen gevolgd door 
zorgvuldig beheer en onderhoud 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ministerie_van_Landbouw%2C_Natuur_en_Voedselkwaliteit
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ministerie_van_Landbouw%2C_Natuur_en_Voedselkwaliteit
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ILG Investeringsbudget Landelijk 
Gebied 

In het ILG worden de verschillende 
rijksbudgetten gebundeld die zijn bedoeld voor 
aankoop, inrichting en beheer van het landelijke 
gebied.  
De ILG-filosofie is: gebieden centraal, regie bij 
provincies en rijksbudgetten ontschot. Het rijk 
maakt zevenjarige afspraken met iedere 
afzonderlijke provincie over de inzet van het 
rijksgeld voor het bereiken van rijksdoelen. 
Provincies voeren regie op de uitvoering door de 
partijen in het gebied. 

Intensieve 
veehouderij 
 

Niet grondgebonden veehouderij waarbij het 
houden van dieren op een fabrieksmatige manier 
gebeurt. Er wordt gestreefd naar het zo snel, 
efficiënt, grootschalig en veel als mogelijk 
productief maken van dieren 

Kavelruil 
 

Een manier om snel en eenvoudig grond te ruilen 
om de landbouwstructuur te verbeteren, 
waardoor landbouwers efficiënter en effectiever 
kunnen werken 

NM Natuurmonumenten  
Onteigening  Dit houdt in dat eigendom, meestal onroerend 

goed, verplicht moet worden verkocht aan de 
overheid. 

Pacht  Pacht is een overeenkomst waarbij een 
verpachter een hoeve of los land in gebruik geeft 
(voor de uitoefening van de landbouw) aan een 
pachter, die daarvoor een tegenprestatie moet 
leveren. 

Particulier 
Natuurbeheer 

 Het beheren van gronden als natuur, uitgevoerd 
door particulieren (agrariërs of privé-personen 

PNB Particuliere 
natuurbeschermings 
Organisaties 

PNB-regeling: Subsidieregeling voor 
doorlevering aan PNB 

POP2 Plattelandsontwikkelings 
programma 2007-2013 

Een Europees subsidieprogramma dat gericht is 
op:  
- de versterking van de concurrentiekracht van 
de land- en bosbouwsector;  
- het verhogen van de kwaliteit van natuur en 
landschap;  
- de verbetering van de leefbaarheid op het 
platteland en diversificatie van de 
plattelandseconomie. 

RodS Recreatie om de Stad Recreatief groen om de stad met als doel om de 
stedeling op loop- en fietsafstand te 
kunnen laten ontspannen in een natuurlijke 
omgeving 

Ruimte voor  
Ruimte 
regeling 

 Provincies hebben de mogelijkheid om, naast 
hergebruik, gebouwen te slopen en in ruil 
daarvoor - en ter financiering daarvan - 
woningen terug te bouwen. Dit leidt per saldo tot 
een substantiële vermindering van het bebouwde 
oppervlak. 

SBB Staatsbosbeheer S

http://nl.wikipedia.org/wiki/Overheid
http://nl.wikipedia.org/wiki/Onroerend_goed
http://nl.wikipedia.org/wiki/Onroerend_goed
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Silg Subsidieverordening ILG  
 

Taakgebonden 
aankopen 

 Grondaankopen met een vooropgesteld doel om 
te voldoen aan de taakstelling uit de 
bestuursovereenkomst ILG 

Verdroging Alle nadelige effecten voor natuurwaarden als 
gevolg van structureel lagere dan gewenste 
grond- en/of oppervlaktewaterstanden door 
menselijk ingrijpen 

WILG Wet Inrichting Landelijk 
Gebied 

De WILG bundelt en verankert het 
sturingsmodel, planvorming, programmering en 
uitvoering van het rijksbeleid voor het landelijk 
gebied 
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