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Inleiding 

Zoals bekend, is sedert omstreeks het midden van de jaren zestig zowel 
van bestuurlijke zijde als in het parlement bij herhaling gepleit voor de in-
voering van een wettelijk recht van voorrang voor de gemeentebesturen in 
het rechtsverkeer betreffende onroerende goederen, zulks ter versterking 
van hun positie bij de grondverwerving ten behoeve van de verwezenlijking 
van het ruimtelijke beleid. 

In de regeringsverklaring van 27 april 1965 heeft het toenmalige kabinet 
deze gedachte verwoord door te spreken van de mogelijkheid van een «wet-
telijk voorkooprecht», zonder overigens aan die term reeds duidelijke in-
houd te geven. Zijn nadere uitwerking heeft het denkbeeld vervolgens ge-
kregen in het voorontwerp van een «Wet Voorkeursrecht Gemeenten», dat 
in 1966 door de toenmalige Minister van Justitie is bekendgemaakt. Dit 
voorontwerp behelsde een stelsel, dat in opzet in zoverre een analogie ver-
toonde met het voorkeursrecht van de pachter, dat de «aspirant-verkoper» 
van een onroerend goed dit allereerst aan degemeente ten verkoop moest 
aanbieden en - indien zij dat wenste - met haar moest onderhandelen. 

Indevelepublikatiesengedachtenwisselingen over dit onderwerp sedert-
dien zijn de termen «voorkooprecht» en «voorkeursrecht» gaan fungeren 
ter onderscheiding van twee vormen, waarin het recht van voorrang gestalte 
zou kunnen krijgen; naast het hiervóór als «voorkeursrecht» aangeduide 
stelsel wordt ook wel gedacht aan een systeem dat - onder de benaming 
«voorkooprecht» - een verkoper verplicht, een reeds tot stand gekomen 
koopovereenkomst ter inzage te zenden aan de gemeente, en dat haar de be-
voegdheid geeft die overeenkomst «overte nemen» door in de plaatstetre-
den van de daarbij betrokken koper. 

Een regeling van de laatstbedoelde strekking is - overeenkomstig de te 
dier zake in de Nota Volkshuisvesting van 19 april 1972 door de toenmalige 
Minister en Staatssecretaris van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening 
geformuleerde denkbeelden - opgenomen in het door de Werkgroep aan-
vullende Regeling Stadsvernieuwing opgestelde voorontwerp van een «Wet 
op de Stadsvernieuwing», dat de eerste ondergetekende en Staatssecretaris 
Schaefer in januari 1974 aan de Tweede Kamer hebben aangeboden. In hun 
begeleidende nota hebben zij erop gewezen, dat het door de WARS ontwor-
pen voorkooprecht in zoverre niet beantwoordt aan de plannen van het hui-
dige kabinet, dat in de regeringsverklaring van 28 mei 1973 en de Troonrede 
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van dat jaar het voornemen wordt geuittot invoering van een wettelijk voor-
keursrecht en wel zonder de beperking alleen tot de specifieke stadsvernieu-
wingsgebieden. Naar zij bovendien in die nota hebben gesteld, spreekt een 
wettelijk «voorkeursrecht» hen meer aan, omdat het «voorkooprecht» naar 
hun gevoelen te veel ruimte biedt voor belemmerende manipulaties bij het 
opstellen van een overeenkomst en tevens al te bezwarend is voor de koper, 
die het risico loopt, dat hij - wellicht na ampele onderhandelingen - alsnog 
door de gemeente buiten spel wordt gezet. 

Algemene beschouwingen 

1. Het hierbij aangeboden wetsvoorstel beoogt te komen tot een alge-
meen geldende regeling voor de totstandkoming en uitoefening van een 
voorkeursrecht van gemeenten bij de verwerving van onroerend goed, 
waarbij zoveel mogelijk rekening is gehouden met de belangen van zowel de 
gemeenten als de eigenaren. 

Het gaat, zoals in de inleiding is gezegd, om een voorrang voor de ge-
meenten in het rechtsverkeer betreffende onroerend goed, ter ondersteu-
ning van hun aankoopbeleid, dat tot dusverre kan worden en ook dikwijls 
wordt doorkruist doordat zij, veelal bij verrassing, worden geconfronteerd 
met aankopen door andere gegadigden. Het ontwerp richt zich daarom tot 
de eigenaren die, zónder enige dwang van overheidswege, uit eigen verkie-
zing onroerend goed wensen te vervreemden dat onder het voorkeursrecht 
valt. Deze eigenaren zullen ingevolge het ontwerp verplicht zijn, hun voorne-
men aan de gemeente ter kennis te brengen en haar bij voorrang in de gele-
genheid te stellen tot de verwerving van het goed tegen een nader overeen 
te komen prijs. De verwerving zal dan, indien de gemeente van de haar ge-
boden gelegenheid gebruik maakt, plaatshebben op basis van onderhande-
lingen, waarbij iedere partij te allen tijde de vrijheid heeft alsnog van de be-
oogde transactie af te zien. 

Met nadruk zij erop gewezen, dat het zwaartepunt van de regeling isgele-
gen in de verplichting van de eigenaren, de gemeenten bij voorrang de gele-
genheid te geven tot verwerving. De in dat verband in het ontwerp neerge-
legde formele en procedurele voorschriften, onder meer met betrekking tot 
de mogelijkheid de prijs te doen bepalen door middel van taxatie van des-
kundigen en een nadere uitspraak van de rechtbank, laten geheel onverlet 
de vrijheid van partijen, hun onderhandelingen te voeren naar eigen inzicht 
en op meer informele wijze, zoals dit ook thans pleegt te gebeuren. 

Het vorenstaande betekent, dat het voorkeursrecht niet is te zien als een 
nieuwe, vereenvoudigde vorm van onteigening ten algemene nutte, ont-
daan van de daarvoor geldende procedurevoorschriften en rechtswaarbor-
gen. De bij een onteigening vereiste noodzaak tot verwerving op korte ter-
mijn behoeft bij de totstandkoming en uitoefening van het voorkeursrecht 
dan ook geenszins aanwezig te zijn. 

2. Wel bepaalt het voorstel dat, indien het tot prijsbepaling aan de hand 
van taxatie van deskundigen en eventueel een rechterlijke uitspraak komt, 
de waarderingsmaatstaf gelijk dient te zijn aan die, welke volgens een aan-
hangig gemaakt ontwerp tot wijziging van de Onteigeningswet, bij de bere-
kening van de onteigeningsvergoeding zal worden gehanteerd. De onderge-
tekenden zouden het onjuist achten indien bijtoepassingvandieweten van 
de onderhavige verschillende waarderingsmaatstaven zouden worden ge-
hanteerd. 

3. Het ontwerp stelt voorts de eis dat het voorkeursrecht, gezien zijn func-
tie als instrument tot versterking van de positie van de gemeenten bij hun 
aankoopbeleid, zal gelden alleen ten aanzien van onroerend goed dat, gezien 
zijn feitelijke gebruik en zijn planologische bestemming, in beginsel in aan-
merking kan komen voor verwerving door de gemeente. Aangezien daar-
van geen sprake is, wanneer dat gebruik niet afwijkt van die bestemming, be-
paalt het wetsontwerp in artikel 2, dat dergelijke grond niet onder de werking 
van het voorkeursrecht kan worden gebracht en in artikel 4, dat de aanwij-
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zing door de gemeenteraad van de daarbij wèl betrokken gronden weer 
moet vervallen, zodra het gebruik niet meer afwijkt van de bestemming, 
waarmee deze immers tot verwezenlijking is gekomen. 

4. Gezien de maatgevende rol die dus is toegekend aan de planologische 
bestemming, is het noodzakelijk vast te stellen welke mate van zekerheid de 
bestemming moet hebben, alvorens de bedoelde aanwijzing kan worden ge-
daan. Het belang van de eigenaren brengt mede, dat die zekerheid volkomen 
zal zijn, met andere woorden dat de bestemming is vastgelegd in een onher-
roepelijk goedgekeurd bestemmingsplan. Het belang van de gemeenten 
daarentegen vraagt om de mogelijkheid de aanwijzing te doen bij het eerste 
bekend worden van voornemens met betrekking tot het ruimtelijke beleid, 
met andere woorden bij het ter i nzage leggen van het ontwerp voor een 
structuurplan. 

De beide belangen liggen zo ver uit elkaar, dat naar een compromis moet 
worden gezocht in die zin, dat er een redelijke mate van zekerheid omtrent 
de bestemming zal moeten bestaan, alvorens de aanwijzing van gronden, 
die onder de werking van het voorkeursrecht zullen vallen, kan worden ge-
daan. Daarbij moet in de eerste plaats worden bedacht dat het volgens het 
ontwerp de gemeenteraad zal zijn, die de aanwijzing doet. Het ligt dan ook 
voor de hand, dat de raad, alvorens daartoe te kunnen overgaan, zich om-
trent de bestemming zal moeten hebben uitgesproken. Voorts dient er reke-
ning mede te worden gehouden, dat de instrumenten, die de raad daarvoor 
ten dienste staan - het structuurplan en het bestemmingsplan - verschillend 
van aard zijn. 

Bij de vaststelling van een bestemmingsplan geeft de raad duidelijk en 
concreet aan welke bestemmingen - behoudens goedkeuring - hij aan de 
grond wil geven. De ondergetekenden zijn daarom van mening, dat het 
bestemmingsplan in elk geval de grondslag kan vormen voor de aanwijzing 
van gronden voor de toepassing van het voorkeursrecht (artikel 2, eerste 
lid). In elk geval, dus zowel wanneer het reeds rechtskracht heeft verkregen 
als wanneer het nog slechts is vastgesteld. De aanwijzing kan derhalve des-
gewenst tegelijk met de vaststelling van het plan geschieden. Ten aanzien 
van welke gronden de «aanwijzing» van kracht kan blijven ingeval aan het 
plan geheel of gedeeltelijk de goedkeuring «onherroepelijk» wordt onthou-
den (door het verstrijken van de termijn van beroep op de Kroon of door een 
Koninklijk besluit, dat die onthouding van goedkeuring inhoudt dan wel be-
vestigt) of ingeval een bestemmingsplan herzien wordt vastgesteld, zal af-
hangen van de vraag, hoe alsdan de bestemmingen zullen luiden en of het 
bestaande gebruik van de gronden daarvan afwijkt. De aanwijzing kan ove-
rigens ook moeten vervallen zonder mutaties in een bestemming, namelijk 
ingeval die bestemming tot uitvoering is gebracht. Volledigheidshalve zij er-
op gewezen, dat wijziging van een vastgestelde bestemming niet alleen kan 
leiden tot het doen vervallen van de aanwijzing van de in die bestemming 
opgenomen grond, maar tevens de mogelijkheid kan meebrengen tot het 
«aanwijzen» van andere gronden, die daarvoor aanvankelijk niet in aanmer-
king kwamen. 

Het structuurplan is minder concreet. Het geeft de grote lijnen voor de ont-
wikkeling aan. Het kan echter ook aanwijzingen geven voor de toekomstige 
bestemming. Indien dat het geval is, kan het naar de mening van de onder-
getekenden de grondslag vormen voor de aanwijzing van gronden voor de 
toepassing van het voorkeursrecht, zij het dat de aanwijzing dan in het be-
lang van de eigenaren met een aantal waarborgen zal moeten worden om-
ringd. Zij zal de goedkeuring van gedeputeerde staten behoeven. Voorts zal 
zij aan een termijn gebonden zijn (artikel 2, vierde lid). Immers, een struc-
tuurplan dat (reeds) aanwijzingen bevat voor (toekomstige) bestemmingen 
loopt in zekere zin op het bestemmingsplan vooruit. Als de gemeenteraad 
vindt, dat het voorkeursrecht blijvend moet gelden, dan heeft hij gedurende 
die termijn - ten hoogste twee jaar, onder goedkeuring van gedeputeerde 
staten te verlengen met ten hoogste één jaar - alle gelegenheid te zorgen, 
dat er een bestemmingsplan tot stand komt, waarover hij zich kan uitspre-
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ken. Bij die gelegenheid kan hij dan tevens het voorkeursrecht (opnieuw) 
vestigen. 

5. Zoals hiervóór onder punt 4 is uiteengezet zal het voorkeursrecht, ge-
zien zijn draagwijdte, in beginsel moeten berusten opeen besluit van dege-
meenteraad en zal dit besluit zijn grondslag moeten hebben in een door die 
raad vastgesteld structuur- of bestemmingsplan (artikel 2, eerste lid). Ter 
aanvulling echter van deze bevoegdheid van de raad tot het aanwijzen van 
gronden in een structuur- of bestemmingsplan geeft het wetsontwerp aan 
burgemeester en wethouders de mogelijkheid, gedurende een bepaalde pe-
riode nadat de voorgenomen bestemmingen of aanwijzingen te dier zake 
voor de toekomst, zijn neergelegd in het door hen in ontwerp ter inzage ge-
legde bestemmingsplan, onderscheidenlijkstructuurplan, ongewenste trans-
actiestussen grondeigenaren en derden te voorkomen. Deze mogelijkheid 
bestaat hierin, dat burgemeester en wethouders, indien zij in die periode een 
voorstel aan de raad doen tot het nemen van een «aanwijzingsbesluit» zodra 
het plan zal zijn vastgesteld, aan dat voorstel het karakter van een - tijdelijk 
- aanwijzingsbesluit kunnen geven door het op te stellen en bekend te ma-
ken geheel overeenkomstig de eisen, die te dier zake bij het wetsontwerp 
zijn gesteld ten aanzien van een aanwijzingsbesluit van de raad. Voldoet het 
voorstel aan die eisen, dan zal dus voor de daarin opgenomen gronden ge-
durende de hiervóór bedoelde periode het voorkeursrecht gelden en kunnen 
worden toegepast overeenkomstig de daarvoor in het wetsontwerp gestelde 
regels. Tot goed begrip diene nog het volgende. 

In de eerste plaats zal het voorstel - gezien de daarmee beoogde aanwij-
zing van gronden door de raad - natuurlijk evenals dat raadsbesluit moeten 
beantwoorden aan de hiervóór onder punt 3 besproken normen, gelegen in 
de ontworpen bestemming - onderscheidenlijk de ontworpen aanwijzingen 
voor de toekomstige bestemming - en het feitelijke gebruik. Het wets-
ontwerp bepaalt dan ook, dat het aan een dergelijk voorstel als rechtsgevolg 
verbonden voorkeursrecht moet vervallen, zodra en voor zover het voorstel 
- bij voorbeeld door een wijziging in de feitelijke gebruikstoestand van de 
betrokken gronden - niet meer aan die normen voldoet (artikel 6, onder a). 
Bovendien gaat het hier om een tijdelijke maatregel van «voorbescher-
ming». Om die reden zal het daaraan verbonden voorkeursrecht hoe dan 
ook moeten vervallen ter gelegenheid van de vaststelling van het plan - be-
houdens voorzover het alsdan wordt bestendigd door een aanwijzingsbe-
sluit van de raad (artikel 6, onder b). Tevens is overwogen, dat ingevolge de 
artikelen 23-25 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening ten hoogste zeven 
maanden mogen liggen tussen het tijdstip van de nederlegging ter inzage in 
ontwerp en dat van de vaststelling van een bestemmingsplan. Als logische 
consequentie hiervan zal het «tijdelijke voorkeursrecht» op basis van een 
ontwerp-bestemmingsplan óók moeten vervallen na verloop van die peri-
ode. 

Hoewel de genoemde wet voor de totstandkoming van een structuurplan 
minder nauwkeurige regels geeft en daardoor ook geen termijn stelt voor de 
vaststelling van dat plan na de ter inzagelegging in ontwerp, achten de on-
dergetekenden het voor de hand liggend en redelijk, dat ook een tijdelijk 
voorkeursrechtop basis van een dergelijk ontwerp in zijn duur zal worden 
beperkt. Op grond van een en ander bepaalt de regeling (artikel 6, onder c) 
dat het tijdelijke voorkeursrecht ingevolge een voorstel van burgemeester 
en wethouders - zowel wanneer dit betreft gronden in een ontwerp-struc-
tuurplan als gronden in een ontwerp-bestemmingsplan - moet vervallen ter-
stond na verloop van zeven maanden na de nederlegging ter inzage van dat 
ontwerp. 

6. De regeling heeft betrekking op de overdracht in eigendom van die on-
roerende goederen en de overdracht of vestiging van diezakelijke rechten, 
die zich in beginsel kunnen lenen voor verwerving door een gemeente (arti-
kel 1, onder a). 

Vervreemding kan, zoals reeds eerder is uiteengezet, in aangewezen ge-
bieden slechts plaatsvinden nadat de gemeente de gelegenheid tot verwer-
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ving is geboden (artikel 7, eerste lid). Dit sluit openbare verkoop uit, omdat 
daarbij niet gewaarborgd is dat aan de gemeente zal worden gegund en bo-
vendien niet dat de prijsnorm van de Onteigeningswet in acht zal worden 
genomen. 

Een uitzondering is echter gemaakt voor de gevallen dat openbare ver-
koop is voorgeschreven of uitsluitend toegelaten. De ondergetekenden zijn 
van mening, dat daarbij de belangen van de (mede)gerechtigden of de 
schuldeisers boven die van de gemeente moeten gaan. Verdere uitzonderin-
gen zijn gemaakt voor vervreemding ingevolge bepaalde overeenkomsten 
of een uiterste wilsbeschikking (artikel 7, tweede lid). 

7. Het ontwerp bepaalt in artikel 8, dat de verkoper zijn voornemen bij de 
gemeente moet melden door haar een opgave te verstrekken van het «ob-
ject» dat hij beoogt te vervreemden - namelijk onroerend goed of een van 
de in artikel 1, onder a, genoemde zakelijke rechten - en van de daarbij be-
trokken percelen. Van belang is dus niet zozeer de aard van de voorgenomen 
overeenkomst - verkoop, schenking, ruil of inbreng in enigerlei vorm - als 
wel de aard van het te vervreemden recht. Vermeld zij in dit verband, dat het 
wetsontwerp rekening houdt met de mogelijkheid, dat de door een eigenaar 
of zakelijk gerechtigde voorgenomen vervreemding betrekking heeft op on-
roerend goed, dat slechts ten dele is begrepen in de «aanwijzing» maar zich 
als samenhangend geheel niet of bezwaarlijk leent voor een verdeling tus-
sen verschillende eigenaren of zakelijk gerechtigden. In dat geval kan de be-
langhebbende bij de kennisgeving aan de gemeente van zijn voornemen de 
eis stellen, dat zij de verwerving van het gehele complex in overweging zal 
nemen. 

Verder voorziet het ontwerp in het geval dat de voorgenomen vervreem-
ding betreft een onroerend goed of zakelijk recht als onderdeel van een be-
drijf of onderneming, waarin het door de eigenaar of zakelijk gerechtigde 
wordt geëxploiteerd en waarvan hij de vervreemding beoogt. Naar het ont-
werp bepaalt, kan hij in dat geval van de gemeente verlangen, dat in de 
eventuele verwerving door haar van het onroerend goed of zakelijk recht dat 
bedrijf of die onderneming zal worden betrokken. Dit impliceert dus, dat, zo-
als bij de verkoop van bedrijven of ondernemingen gebruikelijk is, naast de 
onroerende goederen ook bestanddelen als goodwill, opbrengstvermogen 
en voorraden in de prijs zullen worden verdisconteerd. Na ontvangst van de 
opgave van de verkoper moeten burgemeester en wethouders hem berich-
ten of de gemeente in beginsel - dat is onder voorbehoud van overeenstem-
ming over de nader overeen te komen prijs - het in de opgave vermelde on-
roerend goed of zakelijk recht wenst te verwerven (artikel 9). 

8. Voor het geval burgemeester en wethouders een dergelijk «beginsel-
besluit» tot verwerving nemen, geeft het ontwerp enkele procedureregels 
die vooral strekken tot bescherming van de belangen van de verkoper. 

De ondergetekenden hebben allereerst overwogen, dat de mogelijkheid 
moet kunnen worden vermeden, dat de uitvoering van een eenmaal - na de 
verplichte en wellicht ampele onderhandelingen met de gemeente - getrof-
fen overeenstemming alsnog zou stranden doordat gedeputeerde staten 
aan het desbetreffende besluit van het gemeentebestuur hun ingevolge arti-
kel 228, eerste lid, van de gemeentewet vereiste goedkeuring zouden ont-
houden. Deze moeilijkheid is in het ontwerp (artikelen 10 en 19) aldustot op-
lossing gebracht, dat niet het definitieve aankoopbesluit maar het daaraan 
voorafgaande besluit van burgemeester en wethouders tot aankoop onder 
voorbehoud van de prijs - dus het «beginselbesluit» dat de onderhandelin-
gen inluidt - aan gedeputeerde staten ter goedkeuring moet worden voorge-
legd en dat, indien goedkeuring is verleend, het eventuele definitieve aan-
koopbesluit niet meer aan de goedkeuring van dat college is onderworpen, 
mits de overeengekomen prijs berust op een taxatie van door de rechtbank 
benoemde deskundigen of op een nadere uitspraak van de rechtbank zelf en 
mits zij niet hoger ligt dan door de deskundigen of de rechtbank werd be-
paald. De aan dit stelsel ten grondslag liggende gedachte is deze, dat een 
door gedeputeerde staten getoetst en goedgekeurd voornemen van een ge-
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meente tot aankoop in het kader van haar voorkeursrecht, redelijkerwijs ook 
tot uitvoering moet kunnen komen indien de later overeengekomen prijs be-
antwoordt aan een daarover door deskundigen of de rechter gegeven oor-
deel. Tot goed begrip diene dat, zoals het wetsontwerp ook bepaalt, deze re-
geling voor de goedkeuring door gedeputeerde staten in het kader van de 
«voorkeursprocedure» natuurlijk niet geldt voor de gemeenten, wier beslui-
ten betreffende de aankoop van onroerend goed volgens artikel 228, tweede 
lid, van de gemeentewet hoe dan ook niet aan hogere goedkeuring zijn on-
derworpen. 

De ondergetekenden hebben verder overwogen, dat de verkoper, na ont-
vangst van het bericht dat burgemeester en wethouders zich hebben uitge-
sproken vóór aankoop door de gemeente, van zijn kant op grond van gewichti-
ge redenen ontheffing moet kunnen krijgen van zijn verplichting tot het 
onderhandelen met de gemeente in dier voege, dat hij vrij zal zijn tot ver-
vreemding van het betrokken onroerend goed of zakelijk recht aan derden. 
Het ontwerp geeft hem daarom in artikel 11 de mogelijkheid gedeputeerde 
staten een dergelijke ontheffing te vragen. Een en ander is in de artikelen 
10-12 zodanig geregeld, dat een goed te keuren «beginsel-besluit» en een 
ontheffingsverzoek in dezelfde periode aan gedeputeerde staten moeten 
worden voorgelegd zodat dit college in voorkomende gevallen daarover ge-
lijktijdig kan beslissen. In dergelijke gevallen zal overigens het verzoek om 
ontheffing alleen aan de orde komen, wanneer gedeputeerde staten in be-
ginsel - dus afgezien van de in dat verzoek vermelde gronden - geen aanle'h 
ding zien tot onthouding van goedkeuring aan het besluit. Inwilliging van 
het verzoek zal echter wel gepaard gaan met onthouding van die goedkeu-
ring en wel op grond van die inwilliging. 

De ontheffing kan slechts voor ten hoogste twee jaren worden verleend. 
Wordt zij niet of onder voorwaarden verleend, dan staat voor de verkoper 
beroep open bij de Kroon. 

9. De wijze waarop partijen hun onderhandelingen voeren moetinbegin-
sel aan hen worden overgelaten. Het wetsontwerp geeft in de artikelen 
13-18 alleen een regeling voorde mogelijkheid tot het uitlokken vaneen 
taxatie onderscheidenlijk van een nadere rechterlijke uitspraak dienaan-
gaande. Dat daarbij de (gewijzigde) waarderingsnorm van de Onteigenings-
wet zal worden gehanteerd, is hierboven reeds vermeld. 

10. De wettelijke regeling noemt verder termijnen binnen welke bepaalde 
kennisgevingen en verzoeken moeten worden gedaan en beslissingen moe-
ten worden genomen. Deze termijnen hebben merendeels de strekking, in het 
belang van de verkoper een zo vlot mogelijk verloop van de «voorkeurs-pro-
cedure» te waarborgen. Voor zover deze termijnen zijn gesteld aan het ge-
meentebestuur brengt overschrijding daarvan mee, dat de verkoper gedu-
rende een periode van twee jaren de vrijheid heeft tot vervreemding van het 
betrokken onroerend goed of zakelijk rechtaan derden. Deze vrijheid voorde 
duur van twee jaren heeft de verkoper eveneens ingeval de gemeente ter-
stond of in een later stadium alsnog van de aankoop afziet of ingeval gede-
puteerde staten hun goedkeuring onthouden aan het «beginsel-besluit» van 
burgemeester en wethouders, met dien verstande dat in het laatste geval die 
periode ook korter kan zijn, namelijk ingeval de onthouding van goedkeuring 
berust opeen voorkortere duur aan de verkoper verleende ontheffing. In al-
le gevallen waarin de verkoper deze tijdelijke vrijheid geniet, zal de gemeen-
te gedurende de betrokken periode haar recht op voorrang niet tegenover 
hem kunnen doen gelden. Wèl echter tegenover degene die hem inmiddels 
in de eigendom of het zakelijk recht mocht zijn opgevolgd. 

11. Ten aanzien van de sanctie op de niet-naleving door de verkoper van 
de ingevolge de voorkeursregeling op hem rustende verplichtingen zijn de 
ondergetekenden van oordeel, dat deze redelijkerwijs moet zijn gelegen in 
de weigering van de overschrijving in de openbare registers van de desbe-
treffendeakte. 

De ondergetekenden sluiten zich in dit opzicht aan bij het stelsel van het in 
1966 gepubliceerde voorontwerp van de toenmalige Ministervan Justitie, 
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dat in de inleiding van deze memorie is ter sprake gebracht en bij de te dier 
zake in de toelichting bij dat ontwerp geformuleerde overwegingen. 

De ondergetekenden hebben echter deze sanctie een enigszins andere uit-
werking gegeven, hiertoe strekkende, dat de controle door de Dienst van het 
Kadaster en de Openbare Registers zal worden vereenvoudigd en niet be-
hoeft te leiden tot een vertraagde behandeling van ter overschrijving in de 
openbare registers aangeboden stukken. 

12. Tot slot van deze algemene beschouwingen nog de opmerking dat het 
ontwerp zich beperkt tot een voorkeursrecht voor de gemeenten en wel ter 
verwezenlijking van het ruimtelijk beleid. De ondergetekenden hebben ge-
meend het niette moeten compliceren door tegelijkertijd voorkeursrechten 
voor andere (semi) openbare lichamen op te nemen, waarbij dan tevens de 
onderlinge rangorde daarvan zou moeten worden geregeld. Indien voor an-
dere openbare lichamen behoefte aan een voorkeursrecht bestaat, kan dat 
beter worden geregeld in andere wetten en dan op grond van andere - spe-
cifieke - criteria. Hetzelfde geldt voor het toekennen van een voorkeursrecht 
aan de gemeenten voor een ander dan het in dit ontwerp beoogde doel. In 
die wetten kan dan ook de verhouding tot het in dit wetsontwerp vervatte 
voorkeursrecht worden geregeld. 

Wat dit betreft kan thans reeds worden medegedeeld, dat de Wet op de 
Stadsvernieuwing de figuur zal kennen dat in aangewezen vernieuwingsge-
bieden zonder dat een nader besluit van de gemeenteraad nodig zal zijn een 
voorkeursrecht voor de gemeente zal gelden. 

Toelichting op de artikelen 

Artikel 1. Dit artikel behelst enkele definities, waarvan de betekenis en 
strekking blijkt uit de uiteenzettingen onderde punten 1-6 van de algemene 
beschouwingen in deze memorie. 

Artikel 2. De eerste twee leden van dit artikel bepalen, dat de aanwijzing 
van de gronden, die onder de wettelijke voorkeursregeling vallen, moet ge-
schieden bij besluit van de gemeenteraad, welke grondslagen de aanwijzing 
kan hebben en op welke gronden zij betrekking kan hebben. Een en ander is 
ampel toegelicht onder de punten 3 en 4 van de algemene beschouwingen. 

Ten einde de aangewezen gronden duidelijk kenbaar te doen zijn is in het 
derde lid bepaald, dat de betrokken percelen en perceelsgedeelten, mèt de 
kadastrale aanduidingen, oppervlakten en de namen van de eigenaren en za-
kelijk gerechtigden, moeten worden vermeld in het raadsbesluit, onder ver-
wijzing naar een bijgevoegde kadastrale kaart waarop de aangewezen gron-
den en de daartoe behorende percelen en perceelsgedeelten duidelijk zijn 
aangegeven. Terwille van die duidelijkheid zal de kaart, afhankelijk van de 
aard en grootte van de aangewezen percelen en perceelsgedeelten, op de 
vereiste schaal moeten zijn vervaardigd. Indien nodig kunnen de percelen en 
perceelsgedeelten daarin bovendien in een afzonderlijke kleur worden opge-
nomen. 

Het vierde lid geeft de formele vereisten aan voor de aanwijzing op de 
grondslag van een structuurplan, dat aanwijzingen geeft voor de bestem-
ming. De geldingsduur van deze aanwijzing is beperkt tot ten hoogste twee 
jaar, éénmaal onder goedkeuring van gedeputeerde staten met ten hoogste 
één jaar te verlengen. 

Artikel 3. De eerste twee leden van dit artikel voorzien in de noodzaak dat 
iedereen te allen tijde het aanwijzingsbesluit en de kadastrale gegevens kan 
raadplegen en dat de betrokken eigenaren en zakelijk gerechtigden boven-
dien persoonlijk van het bestaan en de betekenis van de aanwijzing worden 
in kennis gesteld. De ondergetekenden achten dit laatste een vereiste, ge-
zien de draagwijdte van de aanwijzing en het feit, dat de voorkeursregeling 
een geheel nieuw element zal vormen in het rechtsverkeer. 

Verder is bepaald dat aan de betrokken Dienst van het Kadaster en de 
Openbare Registers een exemplaar van het besluit en de kaart zal worden 
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verstrekt. Deze dienst moet terwille van de hem in artikel 21 opgedragen 
controle over die stukken beschikken. Hij zal, volgens het bepaalde in het 
derde lid, daartoe het aanwijzingsbesluit overschrijven in de openbare regis-
ters en bovendien, overeenkomstig nadere voorschriften van de eerste on-
dergetekende, de aanwijzing vermelden in de kadastrale registers bij de be-
trokken percelen. 

Ten slotte bepaalt het vierde lid dat het raadsbesluit in werking treedt een 
week na dagtekening van de Nederlandse Staatscourant, waarin ingevolge 
het eerste lid zijn nederlegging ter inzage is bekendgemaakt. 

Artikel 4. Voor wat betreft de omstandigheden, die ertoe kunnen leiden 
dat de aanwijzing van gronden die onder de voorkeursregeling vallen, ge-
heel of gedeeltelijk moet vervallen, zij verwezen naar de uiteenzettingen on-
der de punten 3 en 4 van de algemene beschouwingen in deze memorie. 

Het eerste lid van het onderhavige artikel geeft aan, wat burgemeester en 
wethouders in dergelijke gevallen te doen staat. Opgemerkt zij dat de kennis-
geving aan de eigenaren en zakelijk gerechtigden «volgens de registers van 
het kadaster» zal moeten beantwoorden aan de aktuele kadastrale gegevens 
en dus een nader onderzoek daarvan noodzakelijk kan maken. De voorge-
schreven toepassing van het derde lid van artikel 3 brengt mee, dat het ver-
vallen van een aanwijzing zal kunnen blijken uit de aldaar genoemde regis-
ters. 

Het tweede lid geeft procedurevoorschriften voor het geval een eigenaar 
of zakelijk gerechtigde zelf stappen wil ondernemen tot het doen vervallen 
door burgemeester en wethouders van een aanwijzing overeenkomstig het 
bepaalde in het eerste lid. 

Artikelen 5 en 6. Deze artikelen regelen de mogelijkheid het voorkeurs-
recht te doen gelden ten aanzien van de in een ontwerp-structuurplan of een 
ontwerp-bestemmingsplan begrepen gronden zomede de omstandigheden 
waaronder en de wijze waarop in dat geval het recht dient te vervallen. Een 
en ander is toegelicht onder punt 5 van de algemene beschouwingen in deze 
memorie. 

Artikel 7. Dit artikel geeft in het tweede lid een aantal vrijstellingen, waar-
van de onder g genoemde openbare verkoop nader is ter sprake gebracht 
onder punt 6 van de algemene beschouwingen. De onder a-c, e en f genoem-
de vrijstellingen mogen voor zich zelf spreken. De onder d gegeven vrijstel-
ling geldt voor het geval dat reeds vóór de nederlegging ter inzage van het 
ontwerp-structuur- of bestemmingsplan, waarin het betrokken onroerend 
goed is opgenomen, een verplichting voor de eigenaar of zakelijk gerechtig-
de tegenover een derde zou zijn ontstaan, om een overeenkomst strekkende 
tot de vervreemding van dat goed met die derde aan te gaan. De ondertege-
kenden denken hier bijvoorbeeld aan in het verleden verleende rechten van 
optie of wederinkoop. 

Artikel 8. Dit artikel regelt de wijze waarop de verkoper zijn voornemen tot 
vervreemding aan de gemeente ter kennis moet brengen en welke verlan-
gens hij daarbij naar voren kan brengen ter zake van de omvang en inhoud 
van een mogelijke aankoop door de gemeente. Een en ander is besproken 
onder punt 7 van de algemene beschouwingen. 

Het vierde en vijfde lid behoeven geen nadere toelichting. 

Artikel 9. Dit artikel bepaalt de termijn binnen welke burgemeesteren 
wethouders moeten berichten of de gemeente - onder voorbehoud van 
overeenstemming over de prijs - het aan hen opgegeven onroerend goed of 
zakelijk recht wenst te kopen. De beslissing dienaangaande wordt ingevolge 
het artikel genomen door burgemeester en wethouders en vormt, indien zij 
positief luidt, het in deze memorie meermalen genoemde «beginsel-be-
sluit». 
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De strekking van de gestelde termijn en de gevolgen van de overschrijding 
daarvan onderscheidenlijk van een negatieve beslissing zijn nader toege-
licht onder punt 10 van de algemene beschouwingen in deze memorie. 

Artikelen 10-12. Ter toelichting van deze artikelen zij allereerst verwezen 
naar de uiteenzettingen onder punt 8 van de algemene beschouwingen. 
Voor wat betreft de in artikel 12, vierde lid, gegeven regels omtrent de even-
tueel door gedeputeerde staten te verlenen ontheffing is van belang, dat dit 
college alvorens daarover te beslissen beide partijen de gelegenheid moet 
geven hun belangen te bepleiten en de ontheffing alleen mag verlenen 
op grond van gewichtige redenen. De vraag, wanneer sprake zal zijn van 
gewichtige redenen laat zich niet bij voorbaat in algemene zin beantwoor 
den; het oordeel daarover berust bij gedeputeerde staten. De ondergeteken-
den hebben voor ogen de mogelijkheid, dat in bepaalde gevallen van voor-
genomen ruil, schenking of inbreng de persoonlijke omstandigheden en be-
doelingen van de verkoper zodanig zijn, dat een verkoop aan de gemeente 
redelijkerwijs niet kan worden geëist. Te denken is ook aan een voorgeno-
men verkoop «in de put» van een op te richten gebouw, waarvoor reeds een 
bouwvergunning is verleend. 

Het bepaalde in artikel 10, derde lid, en artikel 11, voorziet in de mogelijkheid 
voor de verkoper, tijdig een verzoek om ontheffing in te dienen. 

Het eerste, tweede en vijfde lid van artikel 12 regelen de termijnen voor de 
beslissing door gedeputeerde staten over de goedkeuring van het besluit 
van burgemeester en wethouders onderscheidenlijk het verzoek om onthef-
fing, al dan niet in hun onderling verband. Gewezen zij op de in het eerste lid 
gegeven mogelijkheid van stilzwijgende goedkeuring van het besluit. 

Artikelen 13-18. In aansluiting aan de algemene opmerking over deze arti-
kelen onder punt 9 van de algemene beschouwingen zij nog gewezen op de 
volgende kenmerken van de hier gegeven processuele voorschriften. 

In de eerste plaats wordt volgens artikel 13 het verzoek aan de rechtbank 
tot het benoemen van deskundigen gedaan door burgemeester en wethou-
ders, maar alleen indien de verkoper de wens daartoe te kennen geeft. De 
ondergetekenden zijn van mening, dat de verkoper als degene die uit eigen 
beweging tot vervreemding heeft besloten, ook zelf de voortgang van de on-
derhandelingen met de gemeente moet kunnen bepalen. Aangezien hij 
deze onderhandelingen voert op grond van een wettelijke verplichting en in 
het belang van de gemeente, bepaallt het artikel verder dat de kosten van 
het verzoek en van het deskundigenadvies ten laste van de gemeente ko-
men. 

Ingevolge artikel 14 kan nadat deskundigen hun advies hebben uitge-
bracht, ieder van de partijen de rechtbank verzoeken, een nader oordeel over 
de prijs te geven, zulks met dien verstande, dat hier - anders dan in artikel 13 
is voorgeschreven - het de gemeente als aspirant-koopster is, die op kor-
tere termijn dan de verkoper en dus eventueel als eerste een beslissing naar 
aanleiding van het advies moet nemen en desgewenst het verzoek aan de 
rechtbank moet doen. Een en ander is geregeld in het eerste en derde lid. De 
verkoper kan ingevolge het tweede lid desgewenst de reactie van de ge-
meente afwachten in dier voege dat hij, ingeval burgemeester en wethou-
ders de taxatie van de deskundigen hebben aanvaard, nog drie maanden de 
tijd heeft om zich uit te spreken en, indien hij daartoe aanleiding ziet, zelf een 
verzoek aan de rechtbank te doen. Het spreekt vanzelf dat dit overbodig is in-
geval burgemeester en wethouders dit reeds hebben gedaan of zich hebben 
teruggetrokken. De aan de verkoper gestelde termijn van drie maanden strekt 
er toe, zoals blijkt uit het tweede lid, te voorkomen dat de gemeente, na haar 
aanvaarding van de getaxeerde prijs, voor onbepaalde tijd tegenover de ver-
koper gehouden zou blijven tot de aankoop tegen die prijs. 

De artikelen 15-17 geven nadere regelsvoorde te volgen procedure wan-
neer aan de rechtbank is verzocht, een nadere uitspraak over de prijs te ge-
ven en voor de kosten-veroordeling in dat geval. Deze regels zijn ontleend 
aan de Onteigeningswet, met dien verstande dat zij overeenkomstig de ei-
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gen aard en strekking van de onderhavige procedure, voorzien in een sneller 
verloop daarvan en iedere mogelijkheid van appel of cassatie uitsluiten. 

Met betrekking tot artikel 13 wordt nog opgemerkt dat in het vierde lid 
sprake is van «de overgangsbepaling van de Wet van tot wijziging van 
de Onteigeningswet». Bedoeld is daarmee artikel II van het in punt 2 van de al-
gemene beschouwingen van deze memorie vermelde wetsontwerp. 

Artikel 18 geeft met betrekking tot de door partijen naar aanleiding van de 
rechterlijke uitspraak te nemen beslissingen een analoge regeling als die, 
welke is neergelegd in artikel 14. 

Artikel 19. Dit artikel is reeds ter sprake gebracht in verband met de uit-
eenzetting onder punt 8 van de algemene beschouwingen betreffende de 
goedkeuring door gedeputeerde staten bedoeld in artikel 10. 

Artikel 20. Dit artikel regelt de gevolgen van een eventuele onthouding 
van goedkeuring aan een aankoopbesluit, zulks voor het geval het om een 
aankoop gaat, die niet voldoet aan het bepaalde in artikel 19. 

Artikel 21. Onder verwijzing naarde uiteenzettingen onder punt 11 van de 
algemene beschouwingen zij nog het volgende opgemerkt. Volgens de wet-
telijke regeling kan de vervreemding aan derden, waarin onroerend goed 
dat onder de voorkeursregeling valt is begrepen, geoorloofd zijn op grond 
van verschillende omstandigheden. 

Ten einde de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers niet bij ie-
dere overschrijving, waarbij dergelijk onroerend goed is betrokken, te belas-
ten met een gecompliceerd en tijdrovend onderzoek van de uiteenlopende 
stukken, waaruit de bedoelde omstandigheden zouden moeten blijken, stelt 
het artikel de eis, dat onder de aangeboden akte een notariële verklaring 
wordt opgenomen, dat de voorschriften van deze wet zijn nageleefd. De on-
dergetekenden hebben daarbij overwogen, dat akten, strekkende tot ver-
vreemding in de zin van deze wet, in verreweg de meeste gevallen hoe dan 
ook worden opgemaakt door notarissen en dat dezen dan zullen moeten na-
gaan of die akten ingevolge de wet zullen kunnen worden overgeschreven in 
de openbare registers. 

Artikel23. Dit artikel voorziet in een zodanige aanvulling van het artikel 
56f van de Pachtwet, dat - ingevolge het nieuwe achtste lid - het voorkeurs-
recht van de pachter moet wijken voor dat van de gemeente ingeval haar 
voorkeursrecht berust op een structuurplan of een ontwerp-structuurplan en 
de verpachter op grond van de bepalingen van het wetsontwerp overgaat 
tot vervreemding aan haar. 

Deze aanvulling is noodzakelijk omdat het genoemde artikel 56f in zijn hui-
dige redactie het voorkeursrecht van de pachter alleen dan uitsluit wanneer 
sprake is van een geldend bestemmingsplan waarin het verpachte een 
niet-landbouwkundige bestemming heeft gekregen (eerste lid) of van een 
derde-gegadigde die het verpachte voor niet-landbouwkundige doeleinden 
wil (doen) gebruiken welke niet in strijd zijn met een dergelijk plan of een ter 
inzage gelegd ontwerp tot herziening daarvan (tweede tot en met achtste 
lid). De voorgestelde wijzigingen van de laatstgenoemde leden zijn alleen 
van redactionele aard. Zij strekken tot bekorting en verduidelijking van de 
huidige tekst, in dier voege, dat het woord «bestemmingsregeling»-afkom-
stig uit vroegere wetteksten welke niet aansluiten aan de terminologie van 
de huidige Wet op de Ruimtelijke Ordening - is vervangen door «bestem-
mingsplan» en dat in algemene zin wordt gesproken van een ontwerp voor 
een dergelijk plan. Dat een dergelijk ontwerp veelal wel zal inhouden een 
herziening van een geldend bestemmingsplan is hier niet van wezenlijke be-
tekenis. 

De Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, 
J. P. A. Gruijters 

De Minister van Justitie, 
A. A. M. van Agt 
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