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Afgelopen september stonden de kranten er vol mee. Het was net of het achtuurjournaal en social media ontploften: de
overheid gaat mogelijk het onteigeningsinstrument inzetten om uit de stikstofcrisis te komen. Dergelijke berichtgeving roept
veel weerstand op. Toch is deze optie te plaatsen in een langere tendens waarin natuurherstel door de overheid via
grondbeleid wordt bewerkstelligd. In dit artikel inventariseren we welk instrumentarium de overheid daartoe inzet en wat de
aandachtspunten hierbij voor overheid én agrariërs zijn als eigenaren zelf bereid zijn de realisatie van natuur ter hand te
nemen.

Natuurbehoud en -herstel

Zowel nationaal als internationaal is steeds meer aandacht voor natuurcompensatie en natuurherstel. De Nederlandse
overheid is – gelet op de Wet natuurbescherming en Europese afspraken – gehouden om de huidige natuur bestendiger te
maken, bijvoorbeeld tegen overbelasting van stikstof. Verschillende overheden en stakeholders zijn in dit verband al jaren
bezig met de uitvoering van beheerplannen van Natura 2000-gebieden om bepaalde natuurdoelen te halen. Verder is
duidelijk dat compensatie (of ‘salderen’) noodzakelijk is bij de uitvoering van projecten met een te hoge stikstofdepositie om
uit de stikstofcrisis te komen. Daarnaast zijn provincies verantwoordelijk voor de realisatie van het Natuur Netwerk
Nederland (NNN): de opvolger van de Ecologische Hoofdstructuur dat ervoor moet zorgen dat natuurgebieden verbeteren
en met elkaar verbonden worden. Om te voldoen aan deze milieudoelstellingen wordt steeds meer en indringender gekeken
naar een oplossing in het landelijk gebied.

Vrijwilligheid stimuleren via subsidie

Al geruime tijd stimuleert de overheid agrariërs om zelf hun grond om te vormen naar natuur. Dit gebeurt onder meer door
het verstrekken van subsidies. Een interessante subsidie in dit kader is de Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL).
Deze subsidieregeling richt zich op gronden die de provincie heeft aangewezen in haar provinciale natuurbeleid.
Voorbeelden van te subsidiëren maatregelen zijn het afgraven van bemeste bovengrond, zodat er een schralere grond
ontstaat, of het planten van bomen en struiken. Ook kan een eigenaar die landbouwgrond blijvend (verankerd met een
kwalitatieve verplichting) wil omzetten in bos- of natuurterrein subsidie ontvangen. De subsidie compenseert de
waardedaling van landbouwgrond naar natuur.
Naast deze subsidies zijn natuurlijk de (vrijwillige) stoppersregelingen bekend, zoals de landelijke beëindigingsregeling
veehouderijlocaties en de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv). Deze vrijwillige regelingen blijken echter
onvoldoende succesvol om de beoogde milieudoelstellingen te bereiken en de stikstofcrisis op te lossen.

Strakkere regie door overheid

Om die reden laten verschillende overheden het initiatief niet telkens bij de eigenaren en gebruikers zelf, maar voeren zij
een actiever grondbeleid om noodzakelijke maatregelen af te dwingen. De eerste stap in dit actieve grondbeleid is een
planologische stap: op welke locaties is wijziging van de bestemming dringend gewenst en wat zijn de overblijvende
mogelijkheden? Dit kunnen agrarische mogelijkheden zijn, maar ook andere functies zoals wonen en recreatie zijn
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denkbaar. Om tot deze afweging te komen, moeten de belangen van betrokkenen worden gehoord en meegewogen. Onder
de Omgevingswet wordt dit aangeduid als participatie. De tweede stap is vervolgens het bewerkstelligen dat de betreffende
gronden conform de nieuwe bestemming worden gebruikt.
Voor die tweede stap inventariseert de overheid allereerst of het mogelijk is dat de huidige eigenaar de bestemming zelf
verwezenlijkt. Zoals wij straks nader bespreken, leent de beoogde bestemmingswijziging zich hier niet altijd voor.
Daarentegen zien wij ook in de praktijk dat de geplande ingrepen ook beperkt kunnen zijn en het juist wenselijk is als de
eigenaar deze zelf uitvoert of toestaat dat de overheid op zijn grond werkzaamheden verricht. Denk bijvoorbeeld aan
kleinschalige en eenmalige werkzaamheden, zoals een sloot die wordt gedempt of een deel van een perceel dat juist
afgegraven moet worden.

Minnelijke overeenstemming

Indien een eigenaar bereid is de beoogde werkzaamheden te verrichten of toe te staan dat de overheid deze
werkzaamheden ter plaatse laat verrichten, dienen de gemaakte afspraken te worden vastgelegd in een overeenkomst.
Onderdeel van deze overeenkomst kunnen afspraken over het beheer zijn. Veelal wordt afgesproken een kwalitatieve
verplichting te vestigen voor de instandhouding van het natuurtype en een kettingbeding (versterkt met boeteclausule) voor
het beheer. Met een kwalitatieve verplichting wordt het gebruik onder een opvolgend eigenaar ook gewaarborgd.

Gedoogplicht

Geregeld komt het voor dat een eigenaar helemaal niet zit te wachten op een verandering van het gebruik. Als minnelijke
overeenstemming over het realiseren en het gebruiken volgens de nieuwe bestemming uitblijft, kan de overheid dit
afdwingen. Voor bepaalde situaties kan dan de gedoogplicht op grond van art. 2.6 Wet natuurbescherming uitkomst bieden.
Dit artikel geeft provincies de bevoegdheid feitelijke handelingen te (laten) verrichten op andermans grond gelet op de
instandhoudingsdoelstellingen voor een Natura 2000-gebied. De eigenaar (en eventuele andere rechthebbende) heeft dit te
gedogen.
De keuze tussen de inzet van een gedoogplicht of het verwerven van de grond is met name gebaseerd op de vraag hoe
ingrijpend het (effect van de maatregelen) is voor de positie van de eigenaar (of andere rechthebbende). Het is derhalve van
belang goed inzichtelijk te hebben wat het effect is van de beoogde maatregelen voor de bedrijfsvoering ter plaatse. Als dit
te ingrijpend is, kan (verwerving ter voorkoming van) onteigening als enige optie resteren voor de overheid om gebruik
conform de nieuwe bestemming af te dwingen.

Onteigening

De afgelopen jaren is gebleken dat de overheid het onteigeningsinstrument kan en wil inzetten in het kader van
natuurbehoud en -herstel. Het meest bekende voorbeeld waarin het onteigeningsinstrument mede voor dit doel is ingezet, is
de ontpoldering van de Hedwigepolder (ECLI:NL:HR:2018:7). Meer recentere voorbeelden zijn het Koninklijk Besluit
Pijnacker (Stcrt. 2017, 69729) alsmede het vonnis van Rechtbank Den Haag inzake deze onteigening
(ECLI:NL:RBDHA:2020:14308) en het Koninklijk Besluit Veenweiden Krimpenerwaard (Stcrt. 2020, 59180).

Zelfrealisatie algemeen

Onteigening is niet noodzakelijk (en dus niet mogelijk) als de eigenaar de bestemming zelf kan en wil realiseren. De
eigenaar moet daartoe aannemelijk maken dat hij (al dan niet in samenspraak met derden) over voldoende kennis, kapitaal
en expertise beschikt om zelf te kunnen realiseren. Ook moet de eigenaar een voldoende concreet zelfrealisatieaanbod
doen. Bij de beantwoording van de vraag of de eigenaar in staat is om het werk zelf uit te voeren, is daarnaast van belang of
hij over voldoende aaneengesloten gronden bezit. Relevant is of het gedeelte van het plan – dat op de aan de zelfrealisator
toebehorende gronden betrekking heeft – als zelfstandig onderdeel kan worden gerealiseerd.
Daarbij speelt in de Kroonjurisprudentie vaak ook een doorslaggevende rol dat het vanuit een oogpunt van een doelmatige
aanleg en beheer – alsmede van een integraal beheer – noodzakelijk kan zijn dat de overheid gronden in eigendom krijgt,
zodat alle gronden in een gebied in één hand gehouden worden.

Zelfrealisatie Hedwigepolder

In de procedure over de Hedwigepolder wees de Hoge Raad het beroep op zelfrealisatie af. Hier ging het onder meer om
een nieuw te creëren natuurgebied en om de realisatie van waterkeringen. De Hoge Raad oordeelde dat
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eigendomsverkrijging noodzakelijk is vanwege de bijzondere aard en achtergrond van het werk. In het bijzonder gaat het om
de grootschaligheid van het infrastructurele werk en het langdurige integrale beheer hiervan en van het natuurgebied.
Hierbij is van belang dat onderdeel van het werk waterkeringen betreffen waarmee de openbare veiligheid is gemoeid.
Maar wat nu als geen sprake is van een combinatie van waterstaatkundig belang en natuur, maar van een op zichzelf
staand milieubelang? Weegt de wens van de overheid om integraal beheer te voeren dan ook zwaarder dan de bereidheid
van de eigenaar om zelf de bestemming te realiseren? Hierbij speelt opnieuw de aard en achtergrond van het werk een rol.
Uit de kwesties Krimpenerwaard en Pijnacker volgt dat overheden hier verschillend mee omgaan en het als agrariër loont
om aan te blijven dringen op een antwoord op de vraag of in de toekomstige situatie niet alsnog gebruiksmogelijkheden
resteren.

Zelfrealisatie Krimpenerwaard

In de Krimpenerwaard heeft de provincie Zuid-Holland eigenaren juist uitgenodigd de realisatie van de beoogde
natuurontwikkeling zelf ter hand te nemen. Wel vereist de gemeente dat deze eigenaren zich aansluiten bij een
beheercollectief om het integraal beheer van het volledige gebied te bewerkstelligen. De Kroon acht het redelijk dat de
overheid bij zelfrealisatie voorwaarden stelt, zoals deze eis aan eigenaren om zich bij een dergelijk collectief aan te sluiten.
Als een eigenaar de bestemming wel zelf wil realiseren, maar zich niet wil aansluiten bij een beheercollectief, dan kan het
integrale beheer niet gewaarborgd worden en is onteigening noodzakelijk. De Kroon is daarnaast van oordeel dat het in dit
verband niet uitmaakt indien ten tijde van het verzoek(besluit) om onteigening nog geen sprake is van een functionerend
beheercollectief. Wel moet op dat moment in grote lijnen kenbaar zijn wat het doel en de taken van het collectief zullen zijn.

Zelfrealisatie in Pijnacker

Tot slot een recent voorbeeld waarin het beroep op zelfrealisatie door de rechtbank wel werd gehonoreerd, terwijl dit
zelfrealisatieverweer eerder door de Kroon werd gepasseerd. Het gaat om de realisatie van een natuur- en recreatiegebied
in de gemeente Pijnacker. De eigenaar die zich op zelfrealisatie beroept, heeft meerdere gronden in eigendom waarop
enerzijds zowel een watergang als een fiets- en wandelpad is beoogd. Anderzijds vinden op overige gronden van deze
agrariër geen feitelijke werkzaamheden plaats, maar zullen deze worden beheerd door er vee te laten grazen. Voor het
beheer hiervan heeft de gemeente een externe beheerder aangetrokken. De agrariër stelt dat onteigening niet noodzakelijk
is, omdat hij ook zelf dit beheer kan voeren met zijn eigen vee. In het uiterste geval is hij bereid met een erfpachtconstructie
toe te staan dat de externe beheerder deze werkzaamheden op zijn grond verricht.
De Kroon passeerde dit zelfrealisatieverweer. Uit een oogpunt van een doelmatige aanleg en beheer – alsmede van een
integraal beheer – moet de grond in één hand gehouden worden, volgens de Kroon. Ook de door de eigenaar voorgestelde
erfpachtconstructie zou de gemeente onvoldoende zekerheid bieden. Naar het oordeel van Rechtbank Den Haag
(ECLI:NL:RBDHA:2020:14308) is de Kroon echter te lichtvaardig over dit verweer heen gestapt. De rechtbank vindt dat de
agrariër, door het aanbieden van de ‘ultimum remedium overeenkomst’, een voldoende onderbouwd zelfrealisatieverweer
heeft gedaan. Hiermee zou de agrariër zich volledig naar de wensen van de gemeente en de externe beheerder schikken.
De gemeente heeft niet in voldoende mate kunnen toelichten waarom het noodzakelijk is dat zij de eigendom verkrijgt als
zowel vóór als ná onteigening ter plaatse vee graast en de eigenaar bereid is het door de gemeente voorgestane beheer uit
te (laten) voeren. De rechtbank wijst de vordering van de gemeente tot onteigening van deze gronden dan ook af.

Les voor praktijk

Natuurrealisatie in het landelijk gebied onder strakkere regie van de overheid neemt de komende jaren steeds meer toe. In
niet alle gevallen is noodzakelijk dat de overheid de eigendom van deze natuurgronden verkrijgt. Overheid, agrariërs en
andere stakeholders zullen gezamenlijk moeten bezien op welke wijze de natuurmaatregelen het beste vorm gegeven
kunnen worden. De overheid moet daarin duidelijkheid bieden of ter plaatse mogelijkheden zijn voor agrariërs om de
beoogde natuur zelf te realiseren en, zo ja, onder welke voorwaarden. Als de agrariër zich vervolgens niet aan deze
voorwaarden wil conformeren en ook over verwerving geen akkoord kan worden bereikt, wordt inzet van een gedoogplicht
of onteigening noodzakelijk.

 
Voetnoten
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