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ONDERWERP Toezegging in statencommissie oktober 2014/Terugblik project de Schammer 

 

Geachte dames en heren, 

 

Naar aanleiding van vragen van de heer De Heer (CU) tijdens de vergadering van de statencie RGW van 13 

oktober jl. heb ik toegezegd om u te informeren over de lessen voor gebiedsprocessen die het college heeft 

getrokken uit de ervaringen bij het project De Schammer. 

 

In 2002 heeft de provincie Utrecht samen met gemeenten Leusden en Amersfoort en het waterschap het initiatief 

genomen om een 40 hectare groot gebied te ontwikkelen met recreatieve voorzieningen, waterberging en natuur,  

ten oosten van de A28 bij Leusden en Amersfoort. Dit was een Agenda 2010-project. De grondeigenaren hadden 

bij de start van het project hoge verwachtingen over de waarde van de grond. Dit kwam door de ligging bij een 

sterk verstedelijkte omgeving waar recent hoge prijzen waren betaald voor de ontwikkeling voor het gebied 

Bloeidaal. Om de beleidsdoelen te halen is destijds gekozen voor de inzet van het onteigeningsinstrumentarium. 

Terugkijkend op het proces en met name op de inzet van het onteigeningsinstrumentarium trek ik de volgende 

conclusies. 

  

De planvorming is goed gegaan 

De plannen zijn ondanks de bezwaren overeind gebleven bij de rechter. Het project had mede door de 

onteigening ook een relatief snelle doorlooptijd. De start (voorbereidingen) van het project was in 2002. Drie jaar 

na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan was het gebied ingericht. Dit was negen jaar na de start 

(initiatief/voorbereidingen) van het project. Vanwege de geringe mogelijkheden tot schadeloosstelling bij vrijwillige 

verwerving hadden we – met de kennis en werkwijze van toen- zonder de inzet van het onteigeningsinstrument 

waarschijnlijk niet alle grond kunnen verwerven. Dit zou tot bijstelling van het plan en/of aanzienlijke verlenging 

van de realisatietijd hebben geleid. 

 

Een leerpunt is echter dat het onteigeningsinstrumentarium meer mogelijkheden biedt alvorens ervoor wordt 

gekozen de formele procedure in te zetten. Bij de Schammer bleek later dat er meer maatwerk en tegemoet-

komingen mogelijk waren dan aanvankelijk werden geboden in het kader van de minnelijke verwerving. Bij 

toekomstige grondverwerving kan dat (flankerende maatregelen zoals actief zoeken naar compensatie, 

bijvoorbeeld vervangende grond) sneller worden ingezet en gekoppeld aan de communicatie over de verwerving. 

Dit leerpunt brengen wij ook in de praktijk: voor de gronden op de kaart met prioritaire gebieden kunnen we 

volledige schadeloosstelling bieden zonder direct te onteigenen. 

 

Een ander leerpunt is het belang van zorgvuldige communicatie. Onteigening is een gevoelig instrument, omdat 

het om particulier bezit gaat. Vanwege de grote impact vraagt het om zorgvuldige bestuurlijke afwegingen en een 

uiterst zorgvuldige uitvoering en continue communicatie hierover. Duidelijkheid van de overheid is belangrijk voor 

betrokkenen. Bij de Schammer was die zorgvuldigheid er wel, maar is het besluit tot onteigening niet voldoende 

toegelicht . De communicatie naar de grondeigenaren had ook eerder moeten worden ingezet en beter gekund. 

Wij besteden inmiddels nadrukkelijk meer aandacht aan zorgvuldige communicatie bij de grondprocessen.  

 

Ik ga er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Gedeputeerde R.W. Krol 


