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Algemeen 

Met grote belangstelling hebben de ondergetekenden kennis genomen 
van het voorlopig verslag. Zij zijn erkentelijk voor de aandacht die het wets-
ontwerp bij de bijzondere commissie heeft gekregen en voor het feit dat dit 
voor wat betreft zijn doelstelling van de zijde van de meeste fracties in be-
ginsel positief is beoordeeld. 

Naar de ondergetekenden is gebleken heeft het wetsontwerp bij de leden 
van veel fracties aanleiding gegeven tot een aantal vragen en opmerkingen 
van gelijksoortige strekking, welke samenhangen met de uitgangspunten en 
opzet van dit ontwerp. Terwille van een overzichtelijke beantwoording zullen 
de ondergetekenden deze vragen en opmerkingen aan de orde stellen in een 
samenvattende bespreking onder de volgende punten. 

1. Van de zijde van de fracties van de K.V.P., A.R.P. en C.H.U., de P.v.d.A., 
de P.P.R., de C.P.N, en de P.S.P. zijn beschouwingen gewijd aan de strekking 
en reikwijdte van de ontworpen regeling. 

Zoals in de inleiding en onder de algemene beschouwingen, punt 1, van 
de memorie van toelichting is gesteld, beoogt het wetsontwerp de realise-
ring van een reeds geruime tijd in veel kringen levende wens, dat de ge-
meentebesturen voorrang zullen hebben in het rechtsverkeer betreffende 
onroerende goederen, zulks ter versterking van hun positie bij de grondver-
werving ten behoeve van de verwezenlijking van het ruimtelijk beleid. Het 
gaat dus bij het onderhavige wetsontwerp om de grondverwerving door de 
gemeentebesturen als middel om te komen tot de uitvoering van bestenv 
mingen, voor zover deze uitvoering behoort tot hun taak. De ondergeteken-
den erkennen dat, zoals van de zijde van de P.v.d.A. is opgemerkt, ook de uit-
voering van andere overheidstaken gediend kan zijn met bepaalde voorrech-
ten op het stuk van de grondverwerving. Een eventuele wettelijke regeling 
daarvan zou echter aan andere procedurele eisen moeten beantwoorden 
dan in het onderhavige wetsontwerp zijn neergelegd, terwijl, zoals in de me-
morie van toelichting onder punt 12 van de algemene beschouwingen is uit-
eengezet ook de onderlinge rangorde tussen de diverse instanties een punt 
van grondige overweging zou moeten vormen. 
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Het is om die redenen, dat de ondergetekenden hebben gemeend, de ont-
worpen regeling te moeten beperken tot de verwerving door gemeentebe-
sturen ten behoeve van de uitvoering van hun ruimtelijke plannen. Zij ver-
wijzen evenwel naar hun uiteenzettingen over een eventueel «selectief» 
voorkeursrecht voor de centrale overheid in de memorie van antwoord met 
betrekking tot het wetsontwerp 13 714 tot wijziging van de Onteigeningswet. 

Verder zij erop gewezen, dat de concrete en duidelijk omlijnde doelstelling 
van het wetsontwerp, zoals die in de memorie van toelichting is geformu-
leerd, geen ruimte biedt voor een wettelijk regiem ter verwerving van on-
roerende goederen door de gemeenschap als doel op zich zelf. De door de 
leden van de P.P.R., de C.P.N, en de P.S.P. ontwikkelde gedachten over een 
mogelijke nationalisatie van de grond met het oog op de ruimtelijke ontwik-
keling in algemene zin en de bestrijding van ongewenste speculatie zijn stel-
lig van groot belang. Zij liggen echter buiten het kader van het thans aan de 
orde zijnde wetsontwerp. Het laatste geldt naar de mening van de onderge-
tekenden eveneens voor de denkbeelden, die in het door de leden van de 
fracties van de K.V.P., A.R.P. en C.H.U. genoemde rapport «Grondeigendom 
en Grondbeheer» in algemene bewoordingen zijn geformuleerd ten aanzien 
van de opbouw van een meer gecoördineerd wettelijk regiem op het stuk 
van de beschikkings- en beheersbevoegdheden over de grond. De in dat rap-
port bepleite «operationele gebiedsaanwijzing» met een stelsel van voor-
keursrecht en koopplicht zal overigens nader aan de orde komen onder punt 
9. 

2. Door de leden van de fracties van de K.V.P., A.R.P. en C.H.U., de V.V.D., 
de S.G.P. en de P.S.P. is gevraagd om concrete gegevens en prijzenmateri-
aal ter nadere adstructie van de noodzaak van de ontworpen regeling, mede 
gezien de bestaande mogelijkheden van grondverwerving door middel van 
aankoop en onteigening. 

De ondergetekenden achten het niet wel mogelijk aan dit verzoek te vol-
doen en wel om de volgende redenen. Allereerst achten zij het noemen van 
gevallen, waarin ten nadele van bepaalde gemeenten grondtransacties door 
met name te noemen particulieren zijn gesloten, niet opportuun. Dergelijke 
gevallen zijn bovendien genoegzaam bekend uit regelmatige berichten in de 
pers en uit de veelvuldige daarover in het parlement gestelde vragen. Voor 
wat betreft de bij dergelijke transacties door de particulieren, onderschei-
denlijk de gemeenten betaalde prijzen geldt hetzelfde. Bovendien zij erop 
gewezen, dat van de prijsvorming bij de handel in onroerend goed geen dui-
delijk sprekend cijfermateriaal is te verkrijgen, zulks ten gevolge van de te 
grote verscheidenheid in objecten, hun ligging, de wijze van exploitatie en 
de omstandigheden waaronder zij zijn verkocht. Al deze factoren blijken niet 
zonder meer uit prijsgegevens, die daardoor veelal weinig zeggen en mislei-
dend kunnen zijn. Afgezien van een en ander mogen de ondergetekenden 
opmerken, dat de prijsvorming in ieder geval niet zonder meer maatgevend 
is voor een beoordeling van de vraag, of sprake is van ongewenste manipu-
laties die het beleid van de gemeenten doorkruisen. Het komt, zoals alge-
meen wordt onderkend, regelmatig voor dat een gemeente wordt gecon-
fronteerd, niet zozeer - althans niet alleen - met prijsopdrijving door een 
particuliere koper, als wel met de noodzaak met deze samen te werken on-
der condities die de uitvoering op de meest gewenste wijze van een bestem-
mingsplan in de weg staan. Het is deze te grote afhankelijkheid van de in-
zichten en plannen van de particuliere ondernemers die in veel gemeenten 
tot ernstige klachten leidt. 

Met nadruk zij er in dit verband op gewezen, dat de ondergetekenden bij 
het opstellen van het wetsontwerp geenszins zijn uitgegaan van de gedach-
te, dat het gedrag van «andere gegadigden» per definitie als onmaatschap-
pelijk zou zijn te kwalificeren, zoals van de zijde van de S.G.P. is veronder-
steld. Veel meer heeft bij de ondergetekenden voorgezeten de zakelijke over-
weging dat de gemeentebesturen bij de grondverwerving zo slagvaardig 
mogelijk moeten kunnen optreden, zulks in het belang van een goede uit-
voering van bestemmingen onder hun leiding. 
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Van de zijde van de V.V.D., de S.G.P. en de P.S.P. is nog de vraag gesteld 
of niet in veel gevallen de moeilijkheden die gemeentebesturen ondervin-
den door particuliere aankopen zijn te wijten aan hun eigen aankoopbeleid, 
bijvoorbeeld doordat dit tekort schiet in voortvarendheid, of doordat zij niet 
beschikken over voldoende financiële middelen. De ondergetekenden willen 
niet ontkennen dat deze gevallen zich voordoen. Niet alle gemeenten be-
schikken in gelijke mate over bestuurskracht en een vooruitziende blik in hun 
aankoopbeleid en financieel beheer. Dit neemt echter niet weg dat ook on-
der gunstige omstandigheden in deze opzichten de tussenkomst van parti-
culiere kopers het gemeentelijk beleid ernstig kan doorkruisen. 

Door de leden van de fractie van de V.V.D. is nog de vraag gesteld of het 
juist is, dat ongeveer 97% van de grond minnelijk wordt verworven en, zo ja, 
of dit wetsontwerp dan niet is een «gemorrei in de marge». De ondergete-
kenden kunnen over de juistheid van het genoemde percentage geen uit-
sluitsel geven, omdat nauwkeurige gegevens daarover niet bestaan. Wel is 
bekend, dat inderdaad de door de overheid benodigde grond voor een zeer 
groot deel door middel van aankoop wordt verworven. De ondergetekenden 
kunnen echter niet inzien, dat door die omstandigheid het wetsontwerp -
dat zich richt op deze vorm van verwerving - de vanwege de V.V.D. gegeven 
kwalificatie zou verdienen. Immers de uitoefening van het voorkeursrecht 
kan betekenen dat niet onteigend behoeft te worden, zodat vertraging kan 
worden vermeden. 

Voor wat betreft de door deze fractie gestelde vraag, of de «werkvoor-
raad» aan grond van de gemeenten in 1972 bedroeg 83 000 ha, ook daarover 
bestaan geen nauwkeurige gegevens. De behoefte van de gemeenten aan 
grond over een tijdvak van 10 a 15 jaar laat zich niet in een cijfer uitdrukken, zij 
is te plaatselijk verschillend en te zeer afhankelijk van allerlei ontwikkelingen. 

Ten slotte mogen de ondergetekenden in antwoord op een desbetreffende 
vraag van de leden van de S.G.P. meedelen dat de verwervingsmiddelen 
voor de gemeenten bestaan uit aankoop en onteigening. Zoals hiervoor is 
gezegd, wordt veel onroerend goed door hen aangekocht en het is juist 
daarbij, dat naar de mening van de ondergetekenden het ontworpen voor-
keursrecht goede diensten zal kunnen bewijzen. Een zeer belangrijk punt 
hierbij is, dat de grondverwerving door middel van aankopen op langere ter-
mijn en ruimere schaal kan - en ook pleegt te - geschieden, dan de onteige-
ning. De gedwongen eigendomsontneming door de overheid dient nu een-
maal te beantwoorden aan stringente wettelijke voorschriften ter waarbor-
ging van de eis dat zij alleen zal plaats hebben als onvermijdelijke ingreep 
tot verwezenlijking van doeleinden van algemeen nut, dus alleen wanneer 
zij op korte termijn noodzakelijk is voor die verwezenlijking. De ondergete-
kenden verwijzen in dit verband naar de memorie van toelichting onder punt 
1 van de algemene beschouwingen. Zij kunnen, gezien het vorenstaande, 
geenszins onderschrijven de opmerking van de leden van de fractie van de 
S.G.P. als zou tussen het voorkeursrecht en onteigening materieel nauwe-
lijks verschil bestaan. De gedachte dat een met het voorkeursrecht belast on-
roerend goed te gelegener tijd hoe dan ook in aanmerking zal komen voor 
onteigening is niet juist. Het voorkeursrecht richt zich, zoals de leden van de 
fracties van de K.V.P., A.R.P. en C.H.U. terecht menen, op de mogelijkheden 
tot aankoop los van eventuele onteigeningsbesluiten en vooral voordat 
daarvan sprake kan zijn. Er bestaat dan ook, anders dan de leden van de frac-
tie van de C.P.N, veronderstellen, geen samenhang met de onteigeningspro-
cedure. In de versnelling van die procedure is overigens reeds voorzien bij 
de wet van 27 oktober 1972, Stb. 578. Met name is van belang, dat daarbij de 
mogelijkheid is geschapen tot een vroegtijdige eigendomsovergang te ko-
men. De leden van de fractie van de P.v.d.A. hebben gevraagd of de prijsbe-
paling door deskundigen en rechter volgens de regels van het voorkeurs-
recht niet moet worden uitgesloten ingeval het betrokken onroerend goed is 
opgenomen in een goedgekeurd onteigeningsplan, zulks ten einde te voor-
komen dat de rechter door de samenloop van twee procedures tweemaal 
uitspraak zou moeten doen. De ondergetekenden menen dat de uitoefening 
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van het voorkeursrecht niet door de koninklijke goedkeuring van een ontei-
geningsbesluit mag worden belemmerd en zien in de door deze leden voor-
gestelde voorziening ook geen noodzaak. Zij merken op, dat de eventueel 
wegens een vrijwillig voorgenomen vervreemding in verband met het voor-
keursrecht uitgelokte uitspraak over de prijs niet prejudicieert op een moge-
lijke latere uitspraak over de schadeloosstelling wegens onteigening. Boven-
dien zullen ongewenste doublures op korte termijn door partijen kunnen 
worden vermeden doordien zij in onderling overleg en in overleg met de 
rechtbank hun keus bepalen ten aanzien van de te volgen taxatie-procedure, 
eerst die van het voorkeursrecht of terstond die van de gerechtelijke onteige-
ning. 

3. De ontworpen regeling heeft bij de leden van een aantal fracties in ver-
schillende opzichten twijfels opgeroepen omtrent haar doelmatigheid, zulks 
onder meer in verband met de procedure-voorschriften, de zogenaamde 
«ontsnappingsmogelijkheden» en de prijsbepaling volgens het vierde lid 
van artikel 13. 

Alvorens de verschillende vragen en suggesties in dit verband nader te 
bespreken zouden de ondergetekenden de volgende algemene opmerking 
willen maken. Zoals in de memorie van toelichting is uiteengezet, hebben de 
ondergetekenden zich bij het ontwerpen van de regeling laten leiden door 
het streven naar een redelijk evenwicht tussen de belangen van de gemeen-
tebesturen bij een versterking van hun positie in hun aankoopbeleid en die 
van de burgers bij rechtszekerheid en rechtsbescherming. De erkenning van 
beide belangensferen behoort naar de mening van de ondergetekenden tot 
haar recht te komen in een regeling als de onderhavige. Zij wijzen erop dat 
het hier gaat om een nieuw wettelijk instrument. Wil dit zijn plaats en functie 
vinden in het maatschappelijk verkeer, dan zal het enerzijds voor de ge-
meentebesturen zo goed mogelijk hanteerbaar moeten zijn en anderzijds 
niet een zodanig overwegend en belastend element mogen worden in het al-
gemene rechtsverkeer op het gebied van het onroerend goed, dat de vrijheid 
in het sluiten van contracten al te zeer zou worden beperkt. 

Voorkomen moet worden dat het voorkeursrecht een remmende werking 
zou krijgen op het aanbod van onroerend goed en daardoor zijn doelmatige 
werking reeds bij voorbaat in de weg zou staan. Als resultaat van deze nood-
zakelijke overwegingen draagt het wetsontwerp, zoals ook in de memorie 
van toelichting onder punt 4 van de algemene beschouwingen is gezegd, op 
verscheidene punten onvermijdelijk de kenmerken van een compromis. 

Het komt de ondergetekenden voor, dat veel van de in het voorlopig ver-
slag gemaakte opmerkingen zijn te herleiden tot deze omstandigheid. Dit 
verklaart dat dezelfde onderdelen van het wetsontwerp dikwijls onderling te-
gengestelde bezwaren hebben opgeroepen, afhankelijk van het gewicht dat 
is gehecht aan de belangen van de gemeenten of van de eigenaren. Deze be-
zwaren zullen in deze memorie nog meer in extenso worden besproken. 

De vraag naar het nuttige effect van de ontworpen regeling is door de le-
den van de fracties van de P.v.d.A. en de P.S.P. mede bezien in het licht van 
de geldelijke middelen. Deze leden willen weten, in hoeverre kan worden 
zorggedragen voor zodanige financieringsmogelijkheden, dat de gemeen-
ten, indien hun binnen een korte tijdspanne op ruime schaal grond zou wor-
den aangeboden, deze ook inderdaad kunnen kopen, zulks ondanks de daar-
aan voor hun begroting verbonden kosten en rentelasten. De leden van de 
fractie van de V.V.D. betwijfelen het nut van de regeling in verband met de 
mogelijkheid van voorbarige aankopen. 

De ondergetekenden willen naar aanleiding van een en ander opmerken, 
dat het voorkeursrecht in beginsel niet beoogt een toeneming van de 
gemeentelijke grondverwervingen als zodanig, maar de bevordering van 
een slagvaardig en vooruitziend aankoopbeleid, dat zo min mogelijk zal wor-
den doorkruist door transacties met derden met de mogelijke gevolgen van 
dien, zoals prijsopdrijving of vrijheidsbeperking in de uitvoering van 
bestemmingsplannen. Dit beleid zal natuurlijk mede worden bepaald door de 
financiële middelen. Of het voorkeursrecht zal leiden tot een onevenredig 
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aanbod van grond op korte termijn zal moeten blijken, maar de gedachte dat 
de gemeenten iedere kans tot aankoop ook terstond moeten waarnemen en 
dus genoopt zouden zijn tot voortijdige verwerving is aan het wetsontwerp 
vreemd. 

4. Overeenkomstig de strekking van het wetsontwerp is de werkingssfeer 
daarvan beperkt tot die gronden die gezien hun niet- agrarische bestem-
ming volgens een structuur- of bestemmingsplan en hun van die bestenv 
ming afwijkende feitelijke gebruikstoestand in beginsel voor verwerving 
door de gemeente in aanmerking kunnen komen. 

Daarvan kan geen sprake zijn wanneer het gaat om een landbouwkundige 
bestemming, waarvan immers de verwezenlijking niet behoort tot de taak 
van een gemeentebestuur. De ondergetekenden kunnen zich daarom moei-
lijk vinden in de wens van de leden van de fracties van de P.v.d.A. en de 
P.P.R., ook landbouwgronden onder de werking van het wetsontwerp te 
brengen. Zij verwijzen in dit verband echter nog eens naar het onder punt 1 
van deze memorie gestelde met betrekking tot een eventueel voorkeursrecht 
voor de centrale overheid. 

Voor wat nu betreft de hiervóór bedoelde begrenzing van het voorkeurs-
recht, zoals deze haar formulering heeft gevonden in artikel 2, tweede lid, 
het volgende. 

Van de zijde van de fractie van de V.V.D. is de vraag gesteld of het voor-
keursrecht inderdaad, zoals deze leden veronderstellen, beperkt zal blijven 
tot doeleinden van volkshuisvesting. De ondergetekenden kunnen dit be-
amen, mits men dat begrip opvat in ruime zin, zodat het niet alleen omvat de 
bouw van woningen, maar mede alle daarmee samenhangende doeleinden 
van verstedelijking, waarin een gemeentelijk structuur- of bestemmingsplan 
kan voorzien door middel van «niet-agrarische» bestemmingen. 

Van de zijde van de fractie van de S.G.P. is de vrees geuit, dat het vereiste 
van een van de bestemming «afwijkend gebruik» te vrijblijvend is geformu-
leerd en daardoor de gemeenten zal noodzaken tot een te grote detaillering 
van hun plannen, zodat artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening -
regelende de mogelijkheid van nadere uitwerking van een bestemmings-
plan ingevolge een bepaling bij dat plan - zijn betekenis zou verliezen. Ook 
de leden van de fracties van de P.v.d.A., de P.P.R., de P.S.P. en de C.P.N. ach-
ten de gestelde norm in verband met de dikwijls vage en globale bestem-
mingen een te grote beperking van de mogelijkheden tot vestiging van het 
voorkeursrecht. Zij wijzen als voorbeeld op plannen tot renovatie en op de 
uiteenlopende vormen en soorten van bij voorbeeld woningbouw en klein-
bedrijven die in een algemene bestemmingsaanduiding van die aard denk-
baar zijn, hetgeen kan meebrengen, dat eventueel ter plaatse reeds bestaan-
de huizen of winkels een ongewenste belemmering zouden vormen voor de 
totstandkoming van het voorkeursrecht. In dit verband signaleren de leden 
van de fractie van de P.v.d.A. de ruimere toepassingsmogelijkheden van dit 
recht, welke volgens het ontwerp van wet op de stadsvernieuwing zul-
len bestaan binnen aangewezen «stadsvernieuwingsgebieden», namelijk 
zonder het vereiste van een bestemming waarvan het bestaande gebruik af-
wijkt. De ondergetekenden willen er voor de goede orde op wijzen, dat de si-
tuaties, die door deze leden ten voorbeeld worden genoemd, zich vooral zul-
len voordoen in het kader van de stadsvernieuwing, waar volgens het des-
betreffende wetsontwerp inderdaad ruimere mogelijkheden zullen gelden 
voor de totstandkoming van het voorkeursrecht. Zoals bij dat wetsontwerp 
is toegelicht, berust deze afwijking op het geheel eigen karakter van een 
stadsvernieuwingsgebied en van de aldaar te nemen maatregelen. Buiten 
dat kader echter dient naar de mening van de ondergetekenden in het be-
lang van particuliere eigenaren te worden gewaarborgd dat hun bezit alleen 
met het voorkeursrecht wordt belast indien uit zijn bestemming volgens een 
structuur- of bestemmingsplan de noodzaak tot verwerving door de ge-
meente, voor het geval zij die bestemming wil uitvoeren, valt af te leiden. 
Deze noodzaak ligt ook ten grondslag aan de ontworpen regeling. 
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Het is dit uitgangspunt, dat in de weg staat aan het door de leden van de 
fractie van de P.S.P. geuite denkbeeld, ook een voorbereidingsbesluit als be-
doeld in artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening tot grondslag van 
het voorkeursrecht te maken. Een dergelijk besluit geeft nu eenmaal geen 
uitsluitsel over de in het betrokken gebied te verwachten bestemmingen. 

De mening dat de gestelde norm - d e niet-agrarische bestemming waar-
van het gebruik afwijkt - noodzakelijkerwijs een grote detaillering van de 
plannen zou eisen, kunnen de ondergetekenden in haar algemeenheid niet 
onderschrijven. Denkbaar is wel, dat bepaalde onderdelen van een plan in 
verband met de aard en indeling van de bestemmingen en de plaatselijke si-
tuaties voor de vestiging van een voorkeursrecht een preciezere uitwerking 
zullen moeten krijgen. De ondergetekenden merken op, dat de veronderstel-
ling van de leden van de fractie van de P.v.d.A., als zou het wetsontwerp per 
definitie uitgaan van de aanwijzing van grotere gebieden, niet juist is. Een 
aanwijzing kan zeer wel beperkt blijven tot enkele percelen en zal hoe dan 
ook ieder aangewezen kadastraal perceel afzonderlijk moeten vermelden, 
zoals nader geregeld in de artikelen 2-4. 

De ondergetekenden willen er verder met nadruk op wijzen, dat de vereis-
te afwijking van het gebruik van de aan de betrokken gronden toegedachte, 
onderscheidenlijk gegeven niet-agrarische bestemming geenszins zo be-
perkt behoeft te worden opgevat, dat de voorkeursregeling alleen tot toe-
passing zou kunnen komen wanneer sprake is van een bestemming voor 
wezenlijk afwijkende gebruiksvormen. Ook wanneer die bestemming voor-
ziet in een vergelijkbaar maar beter of intensiever gebruik dan het bestaan-
de, zal geredelijk van een «afwijkend gebruik» kunnen worden gesproken. 
Ten einde deze bedoeling duidelijker tot uitdrukking te brengen, hebben de 
ondergetekenden blijkens de bijgevoegde nota van wijzigingen, het tweede 
lid van artikel 2 zodanig gewijzigd, dat daarin wordt gesproken van een ge-
bruik dat «afwijkt van dat plan». Deze ruimere formulering stelt buiten twijfel 
dat de «afwijking» kan volgen zowel uit de planvoorschriften terzake van 
een bestemming als uit die bestemming zelf. 

Verwezen zij in dit verband naar het bij de wet van 27 oktober 1972, Stb. 
578, houdende wijziging van de onteigeningsprocedure, ingevoerde eerste 
lid vanartikel 13 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, zoals dit ingevolge 
een voorstel uit de Tweede Kamer is gewijzigd naar aanleiding van de uit-
eenzettingen in de memorie van antwoord (wetsontwerp 10 590, stuk nr. 5, 
blz.4). 

5. Het structuurplan ontmoet als grondslag van het voorkeursrecht be-
zwaren bij de leden van de fracties van de V.V.D., de S.G.P. en DS'70. Vanwe-
ge de beide eerstgenoemde fracties wordt opgemerkt, dat dit plan niet bin-
dend is en niet altijd voorhanden, dat het het gebied van meer gemeenten 
kan betreffen, dat het een programmatisch karakter heeft en niet meer in-
houdt dan globale indicaties die niet altijd de vereiste duidelijkheid kunnen 
verschaffen over de vraag, of van afwijkend gebruik kan worden gesproken, 
en die bij de uitwerking in een bestemmingsplan niet behoeven te worden 
gevolgd. De leden van deze fracties wijzen op het risico van voorbarige aan-
kopen in verband met bestemmingen die later blijken niet te zijn gehand-
haafd en zij bepleiten voor dergelijke gevallen een recht op schadevergoe-
ding voor de verkoper die wellicht bij vrije verkoop een betere prijs had kun-
nen verkrijgen, dan bij toepassing van de «gebruikswaarde-norm» ingevolge 
artikel 13, vierde lid. Ook de leden van de fractie van D'66 opperden de mo-
gelijkheid van een schaderegeling voor het geval waarin een eigenaar op 
grond van het voorkeursrecht is overgegaan tot verkoop aan de gemeente 
en de ontworpen bestemming ten slotte niet wordt vastgesteld of gereali-
seerd. De leden van de fractie van de S.G.P. vragen om een inzicht in de ge-
vallen, waarin het ruimtelijk beleid, neergelegd in een structuurplan, niet tot 
verwerkelijking kwam in verband met gewijzigde planologische inzichten. 
De leden van de fractie van DS'70 verkiezen als tijdstip, waarop het voor-
keursrecht kan worden gevestigd, dat van de tervisielegging van het 
bestemmingsplan. De ondergetekenden maken uit het verband op dat deze 
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leden doelen op de tervisielegging in ontwerp van een dergelijk plan. Daar-
entegen geven de leden van de fractie van de V.V.D. de voorkeur aan een 
goedgekeurd bestemmingsplan als enige grondslag voor het voorkeurs-
recht. 

Naar aanleiding van een en ander mogen de ondergetekenden er in de 
eerste plaats op wijzen, dat het wetsontwerp niet meer geeft dan mogelijk-
heden tot het scheppen van een voorkeursrecht op verschillende tijdstippen 
in de loop van de ontwikkeling van ruimtelijke plannen. 

Wil een gemeente ten aanzien van bepaalde gronden van die mogelijkhe-
den zo vroegtijdig mogelijk gebruik maken, dan zal zij moeten zorgen voor 
een structuurplan dat voor wat betreft die gronden ingevolge artikel 2, eer-
ste lid, van het wetsontwerp aanwijzingen bevat voor de bestemming en wel 
in dier voege, dat die bestemming beantwoordt aan de in het tweede lid van 
dat artikel gestelde eisen, zoals deze hiervoor onder punt 4 nader zijn toege-
licht. Voor zover de denkbeelden over de toekomstige bestemming van de 
gronden nog onvoldoende vaste vorm hebben aangenomen, zal ook de 
noodzaak tot verwerving in de toekomst daaruit niet kunnen worden afge-
leid en kan de vestiging van een voorkeursrecht nog niet aan de orde zijn. 
Anderzijds mag niet de eis worden gesteld, dat de aan die gronden toege-
dachte bestemming ook daadwerkelijk haar plaats zal vinden in een opvol-
gend bestemmingsplan. Opgemerkt zij dat ook een bestemmingsplan op 
zijn beurt weer kan veranderen in de loop van de plan-procedure of ter gele-
genheid van een latere herziening. De ruimtelijke ordening is nu eenmaal 
een continu proces dat geen onveranderlijk eindpunt te zien geeft. De moge-
lijkheid van latere wijziging van een - inmiddels al dan niet verwezenlijkte -
bestemming is dus steeds aanwezig. Overigens brengt die latere wijziging 
niet zonder meer en in elk geval mee, dat een inmiddels door een gemeente 
met toepassing van het voorkeursrecht verrichte aankoop ten onrechte en 
voorbarig zou zijn geschied, zoals vanwege de genoemde fracties wordt ver-
ondersteld. «Ten onrechte» heeft de aankoop in zodanig geval zeker niet 
plaatsgevonden. Er gold immers ten tijde daarvan een voorkeursrecht. Ten 
hoogste zou kunnen worden gesproken van een voorbarige aankoop, doch 
dan slechts in geval een nog niet tot verwerkelijking gebrachte bestemming 
later zodanig wordt veranderd, dat, had zij op het moment van de aankoop 
gegolden, op dat moment niet zou zijn voldaan aan de in artikel 2, tweede 
lid, gestelde eisen voor de vestiging van een voorkeursrecht. Dit is in wezen 
alleen denkbaar wanneer die latere wijziging zou inhouden een agrarische 
bestemming of de volledige handhaving van het gekochte in zijn feitelijke 
gebruikstoestand. De suggestie, voor dergelijke gevallen te voorzien in een 
schaderegeling willen de ondergetekenden hierna bespreken onder punt 8. 

De vraag van de leden van de fractie van de S.G.P. over het aantal geval-
len, waarin het in een structuurplan geschetste beleid in verband met gewij-
zigde planologische inzichten, niet is gerealiseerd, is in dit verband dus al-
leen relevant voorzover het gaat om structuurplannen die aanwijzingen be-
vatten voor een niet-agrarische bestemming en om latere wijzigingen daar-
van als zojuist zijn aangeduid. Een en ander geldt mutatis mutandis even-
eens voor de door deze leden gestelde algemene vraag om een inzicht te 
krijgen in de mate waarin en de oorzaken waardoor in de laatste jaren be-
stemmingen niet zijn gerealiseerd. Deze vragen betreffen het dagelijkse 
ruimtelijke beleid van 800 a 900 gemeenten waarvan een actueel, betrouw-
baar en redelijk gespecificeerd landelijk overzicht niet voorhanden kan zijn. 
De vragen laten zich dan ook niet beantwoorden. 

In de tweede plaats zijn de ondergetekenden van mening dat de omstan-
digheid, dat een structuurplan niet bindend is voor de burgers, op zich zelf 
geen belemmering mag vormen voor zijn functie als grondslag voor het 
voorkeursrecht. Dat het in die functie met nadere waarborgen behoort te zijn 
omringd, zoals de leden van de fractie van de S.G.P. menen, is in het wets-
ontwerp tot uitdrukking gebracht in de hiervoor aangegeven eisen waaraan 
het inhoudelijk moet voldoen. Daarbij komt dat een aanwijzingsbesluit op 
grond van een dergelijk plan de goedkeuring behoeft van gedeputeerde sta-
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ten, evenals de verlenging van zijn beperkte geldingsduur van ten hoogste 
twee jaren tot ten hoogste drie jaren. Voor wat verder betreft de mogelijk-
heid, dat een dergelijk plan het gebied van meer gemeenten zal beslaan zij 
opgemerkt, dat het voorkeursrecht van een gemeente op basis van een der-
gelijk plan zich naar zijn aard en strekking natuurlijk zal moeten beperken tot 
haar eigen grondgebied. Haar taak tot verwezenlijking van haar ruimtelijk 
beleid strekt niet verder. 

Ten slotte willen de ondergetekenden opmerken, dat de gedachte, alleen 
het bestemmingsplan - zoals dit in ontwerp wordt ter inzage gelegd onder-
scheidenlijk is goedgekeurd - open te stellen voor de vestiging van het voor-
keursrecht, hen niet aanspreekt. Zij menen dat de ontworpen regeling door 
een dergelijke beperking te laat tot toepassing zou komen en daardoor aan 
doelmatigheid zou inboeten. Opvallend is in dit verband dat de leden van de 
fractie van de V.V.D., die pleiten voor een beperking tot het goedgekeurde 
bestemmingsplan, elders in het verslag de mogelijkheid signaleren dat de 
gemeente ook onder vigeur van de voorkeursregeling «steeds te laat komt». 
Wat daarvan ook zij, die mogelijkheid zou in ieder geval aanzienlijk worden 
vergroot indien het voorkeursrecht pas na afloop van de bestemmingsplan-
procedure zou kunnen tot stand komen. 

6. De leden van de fracties van de K.V.P., A.R.P. en C.H.U., D'66 en de 
S.G.P. hebben de vraag gesteld of niet de vesting van het voor-
keursrecht kan worden opengesteld voor het indienen van bezwaren of be-
roep, eventueel zonder daaraan een schorsende werking te verlenen. De on-
dergetekenden hebben tegen het treffen van een dergelijke voorziening in 
het wetsontwerp ernstige bedenkingen. Deze zijn gelegen in de omstandig-
heid, dat door de nauwe samenhang tussen het voorkeursrecht en de be-
stemming van de betrokken gronden een beoordeling van het aanwijzings-
besluit door gedeputeerde staten - de daarvoor meest aangewezen instantie 
- niet mogelijk zou zijn aleer zij ter zake van de goedkeuring van het betrok-
ken bestemmingsplan een besluit hebben genomen. Dit betekent, dat het 
voorkeursrecht in alle gevallen waarin het berust op een nog niet goedge-
keurde bestemming onvermijdelijk een discussiepunt zou worden in en 
daardoor een onderdeel zou gaan vormen van de - dikwijls langdurige-
planprocedure. De ondergetekenden achten deze koppeling, gezien haar 
vertragende werking op de totstandkoming van het voorkeursrecht, niet 
aanvaardbaar. Zou men deze vertraging voorkomen door aan eventuele be-
zwaren of beroepen tegen het voorkeursrecht een schorsende werking te 
ontzeggen, dan zouden deze door het tijdsverloop tot de gelijktijdige beslis-
sing over de bestemming en het voorkeursrecht practisch hun betekenis ver-
liezen. Het resultaat van een dergelijke regeling zou dan in wezen minder 
rechtsbescherming bieden dan de in artikel 4 van het wetsontwerp neerge-
legde constructie, volgens welke het voorkeursrecht moet vervallen zodra 
het niet meer voldoet aan de in artikel 2 gestelde eisen. Deze omstandigheid 
kan zich immers ook voordoen gedurende de planprocedure. Voor de goede 
orde zij erop gewezen, dat de vorenstaande overwegingen natuurlijk alleen 
betrekking hebben op het voorkeursrecht in het kader van een bestemmings-
plan. Een structuurplan is niet onderworpen aan de goedkeuring van gede-
puteerde staten, waartegenover staat dat die goedkeuring wel is vereist voor 
de totstandkoming van het voorkeursrecht op basis van een dergelijk plan. 
De in dat verband gestelde vragen zullen elders in deze memorie worden be-
sproken. 

7. De leden van de fracties van de K.V.P., A.R.P. en C.H.U., de V.V.D., D'66 
en de S.G.P. hebben bezwaar tegen de ruime tijdsduur die gemoeid kan zijn 
met de toepassing van de procedurevoorschriften, neergelegd in de artike-
len 8-20. 

De leden van de fracties van de K.V.P., A.R.P. en C.H.U. spreken van een in-
gewikkelde en tijdrovende procedure, waardoor over een in lengte corres-
ponderende tijd onzekerheid wordt geschapen over de vraag of de gemeen-
te wil en kan kopen. Zij zien hier het dilemma dat vanuit de doelstelling van 
het voorkeursrecht de uitoefening in een zo vroeg mogelijk stadium moet 
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beginnen, terwijl vanuit het financiële belang van de gemeente gezien, de 
eventuele verwezenlijking in een zo laat mogelijk stadium zou moeten ge-
schieden. Het belang van de burger vraagt echter om een zo groot mogelijke 
zekerheid in een zo vroeg mogelijk stadium. Deze leden zijn van oordeel dat 
er een harmonisatie tussen de genoemde tegengestelde belangen moet 
worden bewerkstelligd en wel door aan het voorkeursrecht op verzoek van 
de eigenaar een koopplicht te verbinden. Zo dat onverhoopt niet mogelijk 
zou zijn dan zou naar andere oplossingen moeten worden gezocht. 

De leden van de V.V.D.-fractie voeren aan dat het voorgestelde stelsel welis-
waar uit het oogpunt van rechtszekerheid de verkoper een aantal waarbor-
gen biedt, maar dat het duidelijk is dat het hierbij om een omslachtige en 
vooral ook langdurige - zij komen bij bepaalde veronderstellingen zelfs tot 
86 weken - procedure kan gaan. Dit kan, aldus deze leden, voor de verkoper 
bijzonder nadelig zijn doordat andere gegadigden afvallen of doordat hij 
zich maar meteen bij de voorstellen van de gemeente neerlegt. Maar indien 
hij de gehele procedure tot het einde wil volhouden, kan hij nog aan het ein-
de van de rit te horen krijgen, dat de gemeente niet wenst te kopen. Zij ach-
ten dit laatste volstrekt onaanvaardbaar en menen dat in de wet zal moeten 
worden omschreven dat, indien een gemeente in beginsel heeft besloten 
om het onroerend goed te kopen, zij daarmee ook een koopplicht op zich 
neemt. Voorts verklaren deze leden zich voorstander van een rentevergoe-
ding over de geschatte waarde, ingeval de onderhandelingen langdurig zijn 
geweest. 

De leden van de fractie van D'66 vragen of het geen aanbeveling verdient 
de regeling zo te herzien, dat de gemeenten niet meer de bevoegdheid heb-
ben zich na het deskundigenadvies over de verkoopprijs of de vaststelling 
van de verkoopprijs door de rechtbank terug te trekken. Naar hun mening 
moet de gemeente, indien zij eerst aangeeft in beginsel te willen kopen, 
zich niet meer kunnen terugtrekken wegens een naar objectieve maatstaven 
bepaalde redelijke prijs. 

De leden van de S.G.P.-fractie zien als bezwaar dat de verkoper/eigenaar 
na één a anderhalf jaar te horen kan krijgen dat de gemeente van aankoop 
afziet. Zij menen dat de aan de procedure verbonden onaangenaamheden 
tot een minimum kunnen worden beperkt indien op de gemeente de ver-
plichting tot aankoop rust vanaf het moment dat zij overeenkomstig artikel 9 
besluit het onroerend goed in beginsel aan te kopen. Zo dat niet wenselijk 
zou worden geacht, dan komt het hun redelijk voor dat de eigenaar schade-
vergoeding ontvangt, indien de gemeente na de beschikking van de recht-
bank van aankoop afziet. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. ten slotte vragen of het niet wense-
lijk is voor de gevallen, waarin de gemeente later alsnog van aankoop afziet, 
te voorzien in een regeling tot vergoeding van schade of moratoire interes-
sen. 

Een en ander geeft de ondergetekenden aanleiding tot de volgende op-
merkingen. Allereerst zij toegegeven dat de in het wetsontwerp geregelde 
procedure inderdaad langdurig kan uitvallen en in theorie zeker anderhalf 
jaar kan belopen, zoals de leden van de fracties van de S.G.P. en de V.V.D. 
veronderstellen. Dit is echter alleen denkbaar indien in het kader van één 
transactie alle gestelde termijnen volledig worden benut, en de «incidenten» 
- goedkeuring van het «beginselbesluit» tot aankoop, dispensatieverzoek, 
beroep op de Kroon, prijsvaststelling door deskundigen en vervolgens door 
de rechtbank - alle tot toepassing komen. Dat dit in de praktijk dikwijls zal 
gebeuren lijkt de ondergetekenden te bewijfelen. Daarbij komt dat de gege-
ven procedurevoorschriften - welke, zoals in de memorie van toelichting on-
der punt 8 van de algemene beschouwingen is gesteld en ook van de zijde 
van de V.V.D. wordt erkend, noodzakelijk zijn met name ter bescherming van 
de belangen van de verkoper - facultatief zijn. Dit betekent dat partijen volle-
dig vrij zijn, in gemeen overleg hun onderhandelingen te voeren zónder toe-
passing van de wettelijke regels. Daarop is ook met nadruk gewezen in de 
memorie van toelichting onder punt 1 van de algemene beschouwingen. 
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Ten einde dit ook in de wettekst duidelijk tot uiting te brengen, is blijkens de 
bijgaande nota van wijzigingen artikel 21 zodanig aangevuld, dat de daar be-
doelde notariële verklaring niet vereist is, indien de betrokken vervreemding 
geschiedt aan de gemeente. 

De ondergetekenden kunnen in zoverre onderschrijven de gedachte van 
de leden van de fractie van de V.V.D., dat de huidige praktijk van de minnelij-
ke grondverwerving in veel gevallen zal worden gecontinueerd. Het zwaarte-
punt van de wetsontwerpen ligt dan ook niet in de procedurevoorschriften 
maar in de verplichting tot het doen van de in artikel 8 bedoelde opgave. De 
leden van de fractie van de V.V.D. betwijfelen of deze «meldingsplicht» en de 
voorrang voor de gemeenten als mogelijke gegadigden een oplossing zal 
bieden voor de huidige problemen met concurrerende aankopen door der-
den. De ondergetekenden zien echter geen reden voor een dergelijke nega-
tieve benadering en menen integendeel, dat het voorkeursrecht in veel ge-
vallen zeer doelmatig zal zijn. 

Voor wat nu betreft de koopplicht, zoals die door de genoemde fracties als 
wenselijk is gekenschetst, merken de ondergetekenden op dat zij wel begrip 
hebben voor de geuite wensen, maar niettemin - mede op grond van de 
hierboven uitgesproken verwachting dat de huidige praktijk van de minnelij-
ke grondverwerving in veel gevallen zal worden gecontinueerd - van me-
ning zijn dat tot invoering daarvan niet moet worden overgegaan. De verst-
gaande vorm, zoals die door de leden van de fracties van de K.V.P., A.R.P. en 
C.H.U. wordt voorgestaan, namelijk dat op de enkele grond van het bestaan 
van een aanwijzingsbesluit op verzoek van de verkoper een koopplicht voor 
de gemeente zou ontstaan, zou de gemeente elke mogelijkheid tot planning 
en weloverwogen aankoop ontnemen en daardoor een remmende invloed 
hebben op de totstandkoming van het voorkeursrecht en dus op de werking 
van de ontworpen regeling. De wat minder ver gaande vorm, waarbij de ge-
meente niet meer terug kan treden na het beginselbesluit tot aankoop, zou 
naar de mening van de ondergetekenden een onevenredige belasting van 
de besluitvorming van de gemeente ter gelegenheid van het inleidende aan-
bod vormen en niet stroken met de bedoeling van het wetsontwerp, dat zich 
richt op de grondverwerving in het belang van het ruimtelijk beleid. Indien 
een gemeente bij nader inzien van oordeel mocht zijn dat dit belang met de 
aanvankelijk overwogen aankoop niet is gediend, moet zij vrij zijn dien-
overeenkomstig te beslissen. Dit geldt, zij het in mindere mate, ook in het ge-
val dat er een rechterlijke uitspraak over de koopprijs is. Opgemerkt zij, dat 
een op zichzelf redelijke koopprijs niet zonder meer maatgevend behoeft te 
zijn voor de inzichten van een gemeentebestuur omtrent de wenselijkheid 
van de aankoop in financieel opzicht. Daarbij komt dat ook de verkoper in dat 
stadium nog vrij is zich terug te trekken. 

Op grond van een en ander hebben de ondergetekenden een koopplicht 
als hiervóór is besproken niet in overweging genomen. Voor wat betreft de 
in dit verband van verschillende zijden van schade of rente, de ondergete-
kenden komen daarop terug onder punt 8. 

Volledigheidshalve willen de ondergetekenden hier verder verwijzen naar 
hun beschouwingen onder punt 9 van deze memorie, voor zover deze be-
treffen dein het advies van 26 mei 1976 van de Raad van Advies voor de 
Ruimtelijke Ordening neergelegde denkbeelden over de regeling van een 
voorkeursrecht en een «koopplicht» op basis van een zogenaamde grond-
verwervingsplan. 

8. Zoals de ondergetekenden onder de punten 5 en 7 van deze memorie 
hebben toegezegd, willen zij thans nader ingaan op de suggesties van de le-
den van de fracties van de V.V.D., D'66 en de S.G.P., dat in de aldaar bespro-
ken gevallen zal worden voorzien in een schadevergoeding voor de verko-
per. 

Allereerst is daar het onder punt 5 aan de orde gekomen geval dat een 
voorkeursrecht op grond van een structuurplan, in verband met een latere 
bestemmingswijziging, zou kunnen worden geacht voorbarig te zijn uitge-
oefend. De leden van de fracties van de V.V.D. en D'66 hebben een analoge op-
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merking gemaakt in verband met de toepassing van het voorkeursrecht op 
gronden in een ontwerpplan. Zoals de ondergetekenden onder punt 5 reeds 
hebben opgemerkt zou in dergelijke gevallen hoe dan ook alleen dan van 
een voorbarige uitoefening van het recht kunnen worden gesproken, indien 
de daaraan ten grondslag liggende bestemming, zónder inmiddels tot ver-
werkelijking te zijn gekomen, is gevolgd door een agrarische bestemming of 
een bestemming waaraan de gegeven gebruikstoestand van het gekochte 
geheel beantwoordt. 

De ondergetekenden kunnen begrip hebben voor de gedachte dat in de 
hier genoemde gevallen.sprake kan zijn van schade die redelijkerwijs voor 
vergoeding in aanmerking komt. Zij menen overigens dat de verkoper daar-
toe in ieder voorkomend geval zal moeten kunnen aantonen althans aanne-
melijk maken, dat door de verkoop aan de gemeente hem bepaalde concrete 
mogelijkheden tot vervreemding tegen een hogere prijs van het betrokken 
onroerend goed of zakelijk recht aan derden zijn ontgaan. Zij hebben bij nota 
van wijziging een nieuw artikel 22 aan het wetsontwerp toegevoegd, dat de 
mogelijkheid opent tot schadevergoeding indien voor een onroerend goed, 
na de aankoop door de gemeente krachtens haar voorkeursrecht en zónder 
dat de aan dat recht ten grondslag liggende bestemming tot uitvoering is ge-
komen, een nieuwe bestemming wordt vastgesteld volgens welke dat onroe-
rend goed ten tijde van de aankoop niet in aanmerking zou zijn gekomen voor 
de vestiging van het voorkeursrecht. 

De ondergetekenden zien echter geen aanleiding voor een schadevergoe-
ding zonder meer wegens de duur van de onderhandelingen, zoals de leden 
van de fractie van de V.V.D. voorstaan. Voor een voorziening van die strek-
king zijn geen objectieve maatstaven te geven met betrekking tot de vraag, 
of en, zo ja, in welke mate en door wiens toedoen de duur van de onderhan-
delingen nadelig zal zijn voor de verkoper. Evenmin zouden de ondergete-
kenden willen overgaan tot invoering van voorschriften tot vergoeding van 
schade of moratoire interessen in de onder punt 7 van deze memorie be-
sproken gevallen. De daar aangevoerde bezwaren tegen invoering van een 
koopplicht gelden mutatis mutandis ook hier. Bovendien zal moeilijk zijn 
vast te stellen of door het terugtreden van de gemeente bepaalde concrete 
mogelijkheden tot vervreemding aan derden verloren zijn gegaan en of de 
bedoelde mogelijkheden alsnog kunnen of hadden kunnen worden verwe-
zenlijkt ingevolge de vrijheid, die de verkoper heeft krachtens artikel 18, der-
de en vierde lid, voor de duur van twee jaren. 

Volledigheidshalve willen de ondergetekenden in het kader van deze be-
schouwingen over eventuele schadelijke gevolgen van de toepassing van 
het voorkeursrecht voor een verkoper nog ingaan op enkele vragen en op-
merkingen in het voorlopig verslag betreffende de belangen van hen die op 
enigerlei wijze betrokken zijn bij de exploitatie van onroerend goed. 

De leden van de fractie van DS'70 hebben opgemerkt dat hun niet duidelijk 
is, hoe de ondergetekenden denken de belangen te beschermen van de «op 
de gronden en in bedrijven werkende personen». 

De strekking van deze opmerking staat de ondergetekenden niet goed 
voor ogen. Zoals in de memorie van toelichting onder punt 1 van de algeme-
ne beschouwingen met nadruk is gezegd, heeft het voorkeursrecht geens-
zins het karakter van een onteigening. Het voorziet alleen in de mogelijkheid 
tot het scheppen van een voorrang voor de gemeentebesturen bij de ver-
werving van onroerend goed dat het voorwerp vormt van een vrijwillig 
voorgenomen vervreemding. Met deze opzet laat zich naar de mening van 
de ondergetekenden moeilijk rijmen de gedachte, dat ten behoeve van de 
bedoelde personen bijzondere voorzieningen zouden moeten worden ge-
troffen voor het geval een voorgenomen verkoop, waarbij hun belangen be-
trokken zijn, toevallig is geschied aan de gemeente onder vigeur van haar 
voorkeursrecht in plaats van aan haar of aan derden buiten de werking van 
dat recht. 

Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor de pachter. Deze zou volgens de le-
den van de fracties van de K.V.P., A.R.P. en C.H.U., in geval een gemeente 
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gebruik maakt van haar voorkeursrecht, aanspraak hebben op toepassing 
van artikel 42a (niet artikel 42, zoals deze leden schrijven) van de onteige-
ningswet regelende de schadeloosstelling van de pachter ingeval van ontei-
gening. De leden van de fracties van de V.V.D. en de S.G.P. bedoelen naar de 
ondergetekenden aannemen hetzelfde waar zij pleiten voor een recht op 
«pachtontbinding met volledige schadevergoeding». De ondergetekenden 
wijzer er op, dat een pachtovereenkomst niet door verkoop wordt doorbro-
ken, dat zij - gezien de functie van het voorkeursrecht als instrument bij het 
voeren van een vooruitziend, op langere termijn gericht verwervingsbeleid -
in veel gevallen zeer wel tot nader order zal kunnen worden gecontinueerd 
en dat haar beëindiging met het oog op de verwezenlijking van de niet-agra-
rische bestemming van het gepachte te allen tijde zal leiden tot schadever-
goeding volgens de regels van de Pachtwet. Zie artikel 48 voor het geval van 
niet-verlenging van de pachtovereenkomst en de artikelen 51 en 52 voor het 
geval van tussentijdse ontbinding van de pachtovereenkomst. De onderge-
tekenden kunnen dan ook niet inzien, in wiens belang een ontijdige pacht-
ontbinding ter gelegenheid van de aankoop door de gemeente zou kunnen 
strekken. 

9. Van de zijde van verschillende fracties is aandacht gevraagd voor mo-
gelijke andere wettelijke voorzieningen in het belang van de grondverwer-
ving, welke wellicht doelmatiger zouden kunnen zijn dan het ontworpen 
voorkeursrecht. 

Als zodanig noemen de leden van de fracties van de V.V.D. allereerst het 
«voorkooprecht». Zij achten het denkbaar dat dit, ondanks de daaraan ver-
bonden nadelen, sneller en goedkoper zou kunnen functioneren dan het 
voorkeursrecht en zij informeren naar de buitenlandse ervaringen in dit op-
zicht. Als alternatief stellen deze leden aan de orde de mogelijkheid tot in-
voering van een verplichting, iedere verkoop van onroerend goed te doen 
geschieden in het openbaar. Zij vragen of de ondergetekenden deze moge-
lijkheid hebben overwogen en, zo ja, waarom zij haar hebben verworpen. 

Voor wat betreft het «voorkooprecht» willen de ondergetekenden verwij-
zen naar hun inleidende uiteenzettingen in de memorie van toelichting. Het 
komt hun voor dat deze afdoende verklaren, waarom gekozen is voor het 
«voorkeursrecht». Dat het voorkooprecht, ondanks de voor de hand liggen-
de mogelijkheid van prijsverhogende manipulaties, voordeliger zou zijn in 
zijn toepassing komt de ondergetekenden hoogst onwaarschijnlijk voor. Wil 
men dit bezwaar ondervangen, dan zou moeten worden voorzien in proce-
dure-regels voor een redelijke prijsbepaling zoals het ingediende wets-
ontwerp die kent. De ondergetekenden kunnen dan ook niet inzien, dat een 
doelmatig hanteerbaar voorkooprecht - dat ook voor wat betreft zijn vesti-
ging en toepassingsmogelijkheden aan gelijksoortige voorschriften zou 
moeten beantwoorden als het voorkeursrecht, als wettelijk stelsel eenvoudi-
gerzou kunnen uitvallen. Daarbij komt dat het naar zijn aard alleen tot toe-
passing zou komen bij de verkoop van onroerend goed, dus niet bij iedere 
voorgenomen «vervreemding» in de zin van artikel 1, onder a, van het wets-
ontwerp. Het behoeft geen betoog dat een dergelijke beperkte reikwijdte van 
een voorrangsrecht de speelruimte voor ontduikingen ernstig zou vergro-
ten. 

Aangaande de buitenlandse ervaringen met beide stelsels staan de on-
dergetekenden geen volledige, actuele gegevens ter beschikking. Daarbij 
komt dat buitenlandse systemen zich natuurlijk niet op hun merites laten be-
oordelen buiten het bestuurlijke en maatschappelijke kader waarin zij func-
tioneren, noch los van de in de betrokken landen bestaande wetgeving en 
praktijk op het gebied van de ruimtelijke ordening en de grondverwerving. 
Dit vooropstellende kunnen de ondergetekenden in grote trekken de volgen-
de gegevens verstrekken. 

Het voorkooprecht bestaat voorzover de ondergetekenden bekend alleen 
in Duitsland. Volgens het Bundesbaugesetz van 1960 en het Stadtebauför-
derungsgesetz van 1971 geldt het ten behoeve van de gemeentebesturen en 
wel - afhankelijk van de aard en niet-agrarische planologische bestemming 

Tweede Kamer, zitting 1976-1977,13 713, nr. 9 12 



1 Vermeld zij dat blijkens inmiddels bekend ge-
worden berichten op 1 januari 1977 een wettot 
wijziging van het Bundesbaugesetz in werking 
zal treden, welke onder andere voorziet in een 
uitbreiding van het Vorkaufsrecht - zij het met 
een prijsbepaling naar de maatstaf van de ver-
keerswaarde - en in het recht van de verkoper, 
zich terug te trekken. De ondergetekenden be-
schikken niet over de tekst van deze wijzigings-
wet. 

van de g rond-ö f van rechtswege als «allgemeines Vorkaufsrecht» öf inge-
volge een besluit van de gemeente als «besonderes Vorkaufsrecht», in het 
laatste geval onder bepaalde restricties ten aanzien van de uitoefening in-
dien de koper aannemelijk maakt dat hij binnen drie jaren de bestemming 
zelf zal uitvoeren. De uitoefening van het recht is bovendien in ieder con-
creet geval alleen toegestaan, indien «das Wohl der Allgemeinheit dies 
rechtfertigt». Het kan wel maar behoeft niet te worden ingeschreven in het 
«Grundbuch». Blijkens commentaren komt het Vorkaufsrecht weinig tot toe-
passing en schiet het in bruikbaarheid te kort door zijn gecompliceerde en te-
gelijkertijd onvolledige regeling in het Bundesbaugesetz, waardoor de toe-
passing in de praktijk veel vragen en onzekerheden meebrengt, terwijl als 
hoofdbezwaar voor de gemeenten wordt gezien de gebondenheid aan de 
tussen de oorspronkelijke partijen bij de overeenkomst bedongen prijs. Om 
die reden is in het Stadtebauförderungsgesetz ten behoeve van de gemeen-
ten als aanvullend instrument een vergunningenstelsel ingevoerd ten aan-
zien van bepaalde vormen van vervreemding of verandering van onroerend 
goed in een saneringsgebied, waardoor zij bepaalde transacties kunnen te-
genhouden in het belang van de sanering, onder meer indien een tussen 
partijen bedongen prijs overschrijdt de prijs, welke volgens taxatie bij een 
eventuele latere onteigening aanvaardbaar zou zijn. 

Bij onthouding van goedkeuring heeft de gemeente op het betrokken on-
roerend goed een «Grunderwerbsrecht» tegen betaling van de getaxeerde 
«onteigeningsprijs», mits de uitvoering van de sanering de overdracht aan 
haar vereist. Een daartoe strekkend aankoopbesluit - dat wordt genomen in-
dien voorafgaande onderhandelingen niet tot resultaat leiden - doet de ei-
gendom aan de gemeente overgaan onder haar gehoudenheid tot betaling 
van de genoemde prijs. De eigenaar kan dit rechtsgevolg alleen voorkomen 
door na ontvangst van dat besluit tijdig te verklaren en aannemelijk te ma-
ken dat hij de sanering zelf zal doorvoeren binnen een-voor herhaalde ver-
lenging vatbare - termijn. Het gaat hier dus om een aan bepaalde prijsvoor-
schriften gebonden soort voorkeursrecht, dat in beginsel ook tegen de wil 
van de eigenaar tot daadwerkelijke overdracht aan de gemeente kan leiden 
en dat in zoverre overeenkomst vertoont met een onteigening. Volgens 
commentaren is van dit geschetste Grunderwerbsrecht door zijn omslachti-
ge en onduidelijke regeling weinig praktisch effect te verwachten. Volgens 
de laaste publikaties overweegt men thans het wettelijk stelsel in het kader 
van de modernisering van het Bundesbaugesetz zodanig te veranderen, dat 
het vergunningenstelsel wordt vervangen door een soort prijscontrole op 
contracten ter bescherming van de aspirant-koper - die zich alsnog kan te-
rugtrekken - , dat het Grunderwerbsrecht zal vervallen en dat het Vorkaufs-
recht in zijn werkingssfeer wordt verruimd en in zijn uitoefening wordt ge-
bonden aan een prijsbepaling volgens wettelijke prijsbeperkende normen. 
Daartegenover zou dan de verkoper de vrijheid krijgen, zich eenzijdig terug 
te trekken. Het recht zou door deze veranderingen dus bepaalde kenmerken 
krijgen van een soort voorkeursrecht1. 

Voor zover bekend zijn in Denemarken en Zwitserland in de jaren zestig 
voorstellen tot invoering van een voorkooprecht van de hand gewezen. 

Frankrijk kent sedert het einde van de jaren zestig ten behoeve van be-
paalde publiekrechtelijke en aanverwante instanties een «droit de préempti-
on» in bepaalde ontwikkelings-«zones», zulks voor de duur van een afgeme-
ten aantal jaren, afhankelijk van de soort zone. De prijs wordt, indien partijen 
niet tot overeenstemming komen, door de rechter bepaald naar de normen 
van het onteigeningsrecht. Indien de voorkeursgerechtigde van aankoop af-
ziet vervalt het recht. Verder bestaat in die zones een «koopplicht» voor de 
overheid ingeval van weigering van een bouwvergunning. Ook hier gelden 
dezelfde regels voor de prijsvorming. Blijkens recente berichten wil men ten 
behoeve van de gemeenten het recht van voorrang bij verwerving uitbrei-
den tot de stadsvernieuwingsgebieden. 

De Engelse Community Land Act 1975 geeft de plaatselijke overheden de 
bevoegdheid tot verwerving door aankoop c.q. onteigening van «any land 
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which, in their opinion is suitable for development». Na een bepaalde datum 
aangevraagde en verleende «planning permissions» worden opgeschort, la-
tere aanvragen worden alleen verleend indien de overheid afziet van ver-
werving. In bepaalde daartoe aan te wijzen gebieden zullen voorgenomen 
vervreemdingen moeten worden aangemeld en onderhevig zijn aan een 
recht van voorkeur van de lokale overheid. De te betalen verwervingsprijzen 
worden in beginsel bepaald zonder dat rekening wordt gehouden met een 
eventueel verleende of te verlenen «planning permission». 

De ondergetekenden beschikken niet over gegevens betreffende de erva-
ringen met de praktische toepassing van deze recente wetten. 

Het verder door de leden van de fractie van de V.V.D. geuite denkbeeld 
van een wettelijke verplichting, alle onroerend goed dat men wenst af te sto-
ten publiek te verkopen, getuigt naar de mening van de ondergetekenden 
van een gebrek aan werkelijkheidszin en aan inzicht in het veilingwezen. Het 
behoeft nauwelijks betoog dat niet ieder onder het voorkeursrecht begrepen 
onroerend object, laat staan een daarop gevestigd of te vestigen zakelijk 
recht als bedoeld in het meergenoemde artikel 1, onder a, zich naar zijn aard 
en omvang leent voor de verkoop langs de weg van een veiling. Het veiling-
stelsel is daarvoor niet geschikt en alleen al de veilingkosten zouden in veel 
gevallen prohibitief zijn. Daarbij komt dat natuurlijk ook hier iedere ver-
vreemding, die niet zou geschieden ingevolge een verkoop, buiten de wette-
lijke regeling zou vallen. 

De leden van de fracties van de P.v.d.A. en de S.G.P. hebben de onderge-
tekenden gevraagd, hun oordeel te geven over het door de Raad van Advies 
voor de Ruimtelijke Ordening in zijn advies van 26 mei 1976 bepleite stelsel 
van de «operationele gebiedsaanwijzing» met het eventueel daaraan te ver-
binden «grondverwervingsplan» als grondslag van het voorkeursrecht. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. hebben als alternatief de mogelijk-
heid genoemd, dat de minister op verzoek van een gemeente en gehoord de 
provincie gebieden zou aanwijzen, waar het voorkeursrecht toepasbaar is. 
De ondergetekenden zien voorshands niet in, waarom een dergelijke ministe-
riële aanwijzing, die hoe dan ook zou moeten berusten op de wensen en be-
leidsinzichten van een gemeente, te verkiezen zou zijn boven de aanwijzing 
van de betrokken gronden door de gemeente zelf. Ook staat hun niet voor 
ogen, aan welke planologische grondslag voor een dergelijke gebiedsaan-
wijzing deze leden denken. Voor wat betreft de denkbeelden van de raad ten 
aanzien van de «operationele gebiedsaanwijzing» en het «grondverwer-
vingsplan», zoals hij deze - vooruitlopend op het (inmiddels verschenen) 
rapport van de Werkgroep Coördinatie Wetgeving Onroerend Goed en op 
zijn advies daaromtrent" in zijn huidige advies voorlopig heeft geformu-
leerd, de ondergetekenden achten deze nog tè schetsmatig en onvoldoende 
uitgewerkt om daarover thans reeds een oordeel te kunnen vormen. In ieder 
geval blijkt wel, dat zowel de totstandkoming van de bedoelde gebiedsaan-
wijzing onderscheidenlijk het bedoelde verwervingsplan alsook het op 
grondslag daarvan te voeren goedkeuringsbeleid betreffende de gemeente-
lijke grondverwervingen zouden moeten beantwoorden aan procedurele 
voorschriften, waarin onze huidige wetgeving op het stuk van de ruimtelijke 
ordening en de bevoegdheden van de gemeentebesturen niet voorziet. De 
ondergetekenden zien dan ook niet recht, wat zij in het kader van de huidige 
parlementaire behandeling van de ontworpen voorkeursregeling met deze 
ver daarbuiten strekkende suggesties moeten aanvangen, maar zijn voorne-
mens daarop terug te komen bij de indiening van het ontwerp van wet tot 
wijziging van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, onder meer op het stuk 
van de aanwijzingsbevoegdheid. 

De ondergetekenden willen in deze memorie volstaan met de volgende 
opmerkingen over de voorstellen van de raad betreffende de toepassing van 
het voorkeursrecht als zodanig. Volgens die voorstellen zou de verkoper ver-
plicht zijn tot het doen van een «aanbieding» aan de gemeente onder ver-
melding van een vraagprijs en zou de gemeente na ten hoogste drie maan-
den onderhandelen - indien geen overeenstemming is bereikt - definitief 
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moeten beslissen of zij wil kopen, in dier voege, dat een positief besluit haar 
verplicht tot aankoop tegen een nader te bepalen prijs en aan de verkoper 
het recht geeft, directe overdracht tegen betaling van een voorschot te eisen, 
zulks naar analogie van de «vervroegde onteigening». Opgemerkt zij dat dit 
systeem, voor zover betreft de inleidende aanbieding en de daarop volgen-
de onderhandelingen, niet wezenlijk afwijkt van het systeem van het wets-
ontwerp. Dit eist weliswaar niet, dat de verkoper bij zijn inleidende «opga-
ve» een vraagprijs zal noemen, noch dat partijen gedurende de bedenktijd 
van 2 maanden voor de gemeente reeds onderhandelen, maar het verbiedt 
een dergelijke gang van zaken geenszins. Het accent in de voorstellen van de 
raad ligt dan ook duidelijk bij het rechtsgevolg, dat de raad wil verbinden 
aan een eventueel besluit van de gemeente «dat zij van de aanbieding ge-
bruikt maakt». Anders dan volgens het wetsontwerp zou een dergelijk be-
sluit niet het karakter hebben van een vrijblijvend «beginsel-besluit» tot aan-
koop tegen een nader te bepalen prijs, maar van een definitief aankoopbe-
sluit, waarvan de gemeente niet meer kan terugkomen en dat haar verplicht 
tot aankoop ongeacht de nog nader te bepalen prijs. Dit rechtsgevolg - de 
zogenaamde koopplicht - zou in feite betekenen dat een soort overeenkomst 
bestaat, waarvan de inhoud en het rechtskarakter onbepaald zijn, immers de 
prijs is nog niet bekend en het blijft onduidelijk, in hoeverre ook de verko-
per gebonden zou zijn. De ondergetekenden menen daarom, dat een derge-
lijke constructie alleen al op zuiver juridische gronden bezwaren zal kunnen 
meebrengen. Verder willen zij verwijzen naar hun uiteenzettingen in dit ver-
band onder punt 7 van deze memorie. 

10. De leden van de fracties van de K.V.P., A.R.P. en C.H.U. en van de 
S.G.P. hebben bedenkingen geuit tegen de bepaling in het wetsontwerp (ar-
tikel 13, vierde lid, tweede zin, en artikel 16, voorlaatste zin), ingevolge welke 
de deskundigen hun advies over de prijs moeten vaststellen en de rechter 
daarover uitspraak moet doen «op de grondslag» van het bepaalde in artikel 
40 van de Onteigeningswet, zoals dit is opgenomen in het wetsontwerp 
13 714 en van de overgangsbepaling in dat ontwerp. Zij vrezen een negatie-
ve invloed van deze «koppeling» op de werking van het voorkeursrecht. De 
leden van de laatstgenoemde fractie achten haar bovendien niet aanvaard-
baar uit het oogpunt van de rechtsgelijkheid tussen de eigenaren, voor wie 
het verschil kan maken of zij - afhankelijk van de beleidsinzichten en finan-
ciële middelen van een gemeente - hun onroerend goed verkopen al dan 
niet volgens de regels van het voorkeursrecht. Verder stellen deze leden de 
vraag, of de vrijheid in de wijze waarop de gemeente en een verkoper hun 
onderhandelingen voeren, meebrengt, dat de gemeente ook voor een hoge-
re prijs kan kopen dan volgens het ontworpen artikel 40 van de Onteige-
ningswet wordt beoogd. Ook menen deze leden, dat de bedoelde «koppe-
ling» zal kunnen leiden tot ontduikingsmanoeuvres, tot vroegtijdige aanko-
pen door speculanten en projectontwikkelaars tegen hogere prijzen en tot 
toenemende bezwaarschriften in de totstandkomingsprocedures van struc-
tuur-en bestemmingsplannen. 

De ondergetekenden wijzen er naar aanleiding van deze opmerkingen op 
dat het in het wetsontwerp voor de uitoefening van het voorkeursrecht ge-
legde verband met het ontworpen artikel in de Onteigeningswet berust op 
de gedachte, dat het in het kader van het verwervingsbeleid van de gemeen-
ten geen verschil mag maken, of een verwerving plaats heeft ingevolge het 
voorkeursrecht dan wel krachtens een onteigening. Het gaat naar hun me-
ning niet aan, dat de wetgever hier niet dezelfde waarderingsmaatstaven 
voor de rechter en zijn deskundigen zou doen gelden. Naar aanleiding van 
de desbetreffende vraag van de leden van de fractie van de S.G.P. zij overi-
gens opgemerkt, dat de vrijheid van onderhandelen over een aankoop stel-
lig de mogelijkheid inhoudt, dat een gemeente besluit tot de aankoop voor 
een prijs, die zjjnder deskundigen-advies volgens de regels van het wetsont-
werp is tot stand gekomen. Een dergelijke gedragslijn zal er echter, ingeval 
artikel 10, eerste lid, van toepassing is, wel toe leiden, dat - óók indien die 
bepaling daadwerkelijk is toegepast en het beginsel-besluit tot aankoop 
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reeds door gedeputeerde staten is goedgekeurd" artikel 19 van het wetsont-
werp niet geldt, zodat de definitieve koopovereenkomst opnieuw aan dit col-
lege ter goedkeuring zal moeten worden voorgelegd. 

Voor wat betreft de verder van de zijde van de fractie van de S.G.P. gesig-
naleerde gevaren voor schijnhandelingen, voortijdige verkopen aan derden 
en bezwaren bij de plan-procedures, menen de ondergetekenden dat de prak-
tijk zal moeten uitwijzen of en, zo ja, in welke mate deze problemen inder-
daad zich zullen voordoen. De ondergetekenden hebben dienaangaande 
voorshands minder zorgen dan de leden van deze fractie. Zij wijzen er met 
name op dat voortijdige aankopen tegen hogere prijzen het risico zullen 
meebrengen, dat door de daarop volgende vestiging van het voorkeursrecht 
het gekochte niet meer vrijelijk kan worden doorverkocht en bij aankoop 
door de gemeente minder zal opbrengen. 

Tot besluit van de onder de vorenstaande punten opgenomen uiteenzet-
tingen willen de ondergetekenden, voor wat betreft enkele daarin nog niet 
besproken opmerkingen en vragen in het algemeen gedeelte van het Voor-
lopig Verslag, betreffende het vervallen van het voorkeursrecht en de ge-
rechtelijke procedure voor de prijsbepaling, verwijzen naar hun hierna vol-
gende artikelsgewijze beantwoording van het Verslag, met name waar deze 
betreft artikel 4, artikel 13, eerste lid, en artikel 15, tweede lid. 

Artikelen 

Artikel 1 

In antwoord op de door de leden van de fractie van de P.v.d.A. gestelde 
vragen zij er op gewezen, dat het zwaartepunt van de in dit artikel gegeven 
begripsomschrijving van vervreemding ligt bij de termen «overdracht» en 
«vestiging». Dit betekent dat de ontworpen regeling zich richt op de juridi-
sche levering van eigendom of van een der in de definitie genoemde zakelijke 
rechten door middel van de overschrijving van de desbetreffende akte in de 
openbare registers. Het is die overschrijving die ingevolge de in artikel 21 
neergelegde sanctie - anders dan bij vervreemding aan de gemeente - al-
leen mogelijk zal zijn indien de regels van het voorkeursrecht, gegeven in ar-
tikel 7 en volgende zijn in acht genomen. Dit houdt in, dat alle vormen van 
«inbreng» in vennootschappen of maatschappen, welke leiden tot de daad-
werkelijke overdracht c.q. vestiging in de hierboven genoemde zin, mede on-
der de ontworpen regeling vallen. 

Het vorenstaande betekent dat het voorkeursrecht weliswaar op zich zelf 
niet in de weg staat aan het sluiten van obligatoire overeenkomsten zonder 
inachtneming van de regels van het wetsontwerp, maar dat het daarvoor in 
zoverre een feitelijk beletsel vormt, dat de levering is geblokkeerd door de 
sanctie van artikel 21. Een en ander geldt ook voor de door de leden van de 
P.v.d.A.-fractie aan de orde gestelde huurkoopovereenkomst, die immers in 
wezen niets anders is dan een overeenkomst tot koop en verkoop, waarbij 
de koopprijs in termijnen wordt betaald en de eigendom na die betaling 
wordt overgedragen. De daadwerkelijke levering van het gekochte zal na-
tuurlijk onderhevig zijn aan de regels van het voorkeursrecht. Voor de goede 
orde zij er op gewezen, dat hieraan niet afdoet de in artikel 4 van de Tijdelijke 
wet huurkoop onroerend goed gegeven mogelijkheid tot overschrijving van 
een huurkoopovereenkomst in de openbare registers. Die overschrijving 
immers leidt geenszins tot de overdracht in eigendom van het gekochte, 
maar verleent alleen aan het contract een zakelijke werking tegenover der-
den, zulks ter bescherming van de huurkoper. 

Artikel 2 

Algemeen 
Voor de beantwoording van de door de leden van de fractie van de S.G.P. 

gestelde vraag betreffende het ontbreken van een mogelijkheid tot het ma-
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ken van bezwaar tegen de aanwijzing mogen de ondergetekenden verwi jzen 
naar hun uiteenzett ingen onder punt 6 van het algemeen gedeelte van de 
memor ie . Voor wat betreft de opmerk ing van de leden van de fractie van de 
P.S.P. over de reikwijdte van de aanwijzing zij verwezen naar punt 1 van dat 
gedeelte. 

Tweede lid 
Ten antwoord op de vraag van de leden van de fractie van de P.v.d.A., 

waarom afwisselend word t gesproken van «gronden», «onroerend goed» 
en «percelen» moge het volgende dienen. Het woo rd «gronden» is in het on -
derhavige artikel, dat betrekking heeft op de planologische basis voor een 
aanwi jz ing, met opzet gebezigd, zulks in overeenstemming met het woo rd -
gebruik van de Wet op de Ruimteli jke Ordening, die spreekt van de in een 
bestemmingsplan begrepen «grond» of «gronden». Dit woord heeft in die 
wet de functie van een verzamel term, mede omvat tende gebouwd onroe-
rend goed en water. 

De term «onroerend goed» daarentegen is gebezigd in die artikelen van 
het wetsontwerp, waar het rechtsgevolg van de aanwijzing - nameli jk de 
werk ing van het voorkeursrecht bij een incidentele voorgenomen vervreem-
ding in de zin van de wet - aan de orde komt. Het woo rd «percelen» word t 
gebruikt waar sprake is van de kadastrale aanduid ing van de in een aanwi j -
zing op te nemen gronden en van het bij een voorgenomen vervreemding 
betrokken onroerend goed. 

Voor de beantwoord ing van de vragen en opmerk ingen van de leden van 
de fracties van de V.V.D. en de P.P.R. betreffende de niet-agrarische bestenv 
ming van de betrokken gronden als vereiste voor een aanwijzing zij verwe-
zen naar de beschouwingen onder punt 4 van het algemeen gedeelte van 
deze memor ie . Daaruit en uit het gestelde onder punt 1 moge aan de leden 
van de eerstgenoemde fractie zijn duidel i jk geworden, dat en waarom de 
door hen bepleite beperkende precisering van deze norm kan worden aan-
vaard. 

Derde lid 
Naar aanleiding van de door de leden van de fractie van de P.v.d.A. in ver-

band met het negatieve stelsel gestelde vragen omtrent de rechtsgevolgen 
van een eventuele kennisgeving aan een andere dan de werkeli jk rechtheb-
bende en omtrent de mogel i jkheden tot actuele b i jhouding van de kadastra-
le registers en kaarten zij het volgende opgemerkt . 

De kadastrale registers ont lenen hun gegevens omtrent de tenaamstel l ing 
van percelen aan de openbare registers, waar in transportakten moeten wor-
den overgeschreven. De wijze waarop deze akten worden opgesteld en het 
daaraan voorafgaande ti telonderzoek waarborgt in zeer hoge mate hun 
ju istheid voor wat betreft de rechtstoestand van de betrokken onroerende 
goederen. Daarbij komt de periodieke toezending door de inspecteur der re-
gistratie en successie aan de afdeling bewar ing en jur idische zaken van suc-
cessiememories, behelzende de opgave van verkr i jg ing van onroerend goed 
krachtens erfrecht, welke in de kadastrale administrat ie worden verwerkt. 
Bovendien stelt de hypotheekbewaarder, ingeval van afwi jk ingen in de ka-
dastrale gegevens tussen een overgeschreven akte en de bij de genoemde 
afdel ing bekend staande gegevens, een onderzoek in bij de notaris die de ak-
te opstelde. Een en ander heeft tot gevolg dat het kadaster een redelijke 
graad van betrouwbaarheid heeft. Opgemerkt zij in dit verband, dat het ka-
daster volgens de Onteigeningswet in beginsel de maatstaf vo rmt voor de 
vraag, wie als zakelijk rechthebbende moet worden aangemerkt. Voorts 
vo rmt het kadaster de maatstaf voor de beantwoord ing van die vraag voor 
de s temming op grond van de Ruilverkavelingswet 1954. 

Een eventuele kennisgeving van de vest ig ing van het voorkeursrecht aan 
een ander dan de werkel i jk rechthebbende heeft overigens volgens het wets-
ontwerp alleen tot gevolg, dat laatstbedoelde - voor zover hij van die vesti-
g ing nog niet op de hoogte mocht zijn door de terinzagelegging en bekend-
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making als voorgeschreven in artikel 3, eerste lid, daarover aan de hand van 
een kadastraal uittreksel zal worden verwittigd door de notaris vóór het ver-
lijden van de transportakte. 

De kadastrale registers worden dagelijks bijgehouden, ook voor zover be-
treft de zogenaamde appartementsrechten, welke immers tot stand komen 
en worden overgedragen door de overschrijving in de openbare registers 
van een notariële akte van splitsing, onderscheidenlijk van overdracht. 

De organisatie van het kadaster maakt stellig mogelijk, de vereiste kada-
strale lijsten en kaarten op korte termijn te verschaffen aan de gemeenten, 
die bovendien voor zover betreft hun grondgebied ook zelf beschikken over 
kadastrale registers en over kadastrale kaarten waarvan zij jaarlijks bijge-
werkte afschriften ontvangen en desgewenst tussentijds kunnen ontvangen. 
Het is voor de gemeenten dan ook zeer wel mogelijk en ook in hun eigen be-
lang, door regelmatige controle en bijhouding van de genoemde beschei-
den te zorgen dat het raadsbesluit tot aanwijzing, evenals het daartoe strek-
kende voorstel van burgemeester en wethouders, beantwoordt aan de actu-
ele gegevens van het kadaster. Opgemerkt zij, dat deze eis ook geldt voor 
raadsbesluiten tot onteigening. 

De suggestie van de leden van de genoemde fractie, dat zou kunnen wor-
den volstaan met een publicatie van de plankaart bij «de globale aanwijzing» 
kan niet worden gevolgd. De rechtszekerheid ten aanzien van de toepasse-
lijkheid van het voorkeursrecht zomede de sanctie op veronachtzaming 
daarvan, welke ligt in de weigering van de overschrijving van een akte door 
de hypotheekbewaarder, laten niet toe een aanwijzing of een daartoe strek-
kend voorstel van burgemeester en wethouders zonder de nauwkeurige ver-
melding van ieder betrokken perceel en verwijzing naar een daarvoor ge-
schikte en duidelijke kadastrale kaart. 

De bij structuur- en bestemmingsplannen behorende kaarten kunnen door 
hun te kleine schaal en het veelal ontbreken van perceelsgewijze indelingen 
en aanduidingen niet in aanmerking komen. 

Vierde lid 
De leden van de genoemde fractie hebben verder gepleit voor een ver-

ruiming van de mogelijkheden tot het nemen en handhaven van een aanwij-
zingsbesluit op grondslag van een structuurplan, in ieder geval voor wat be-
treft de gestelde geldingsduur van ten hoogste drie jaren van een dergelijk 
besluit, zulks in verband met de mogelijkheid dat er daarna nog geen be-
stemmingsplan is. Deze leden geven de voorkeur aan het stelsel van het 
voorkeursrecht, zoals dit is geregeld in het ontwerp van Wet op de stadsver-
nieuwing. 

Voor wat dit laatste punt betreft zij verwezen naar hetgeen de ondergete-
kenden dienaangaande hebben opgemerkt onder punt 4 van het algemene 
gedeelte van deze memorie. Voor wat betreft verlenging van de geldings-
duur van ten hoogste twee jaren - behoudens verlenging met goedkeuring 
van gedeputeerde staten tot ten hoogste drie jaren - willen de ondergete-
kenden verwijzen naar hun uiteenzettingen in de memorie van toelichting 
onder punt 4 van de Algemene beschouwingen. Gezien het karakter van de-
ze vroegtijdige aanwijzing op basis van toekomstige bestemmingen in een 
structuurplan, achten de ondergetekenden het niet juist haar langer dan ui-
terlijk drie jaren te doen gelden. De keuze van de voorgestelde termijn berust 
op de overweging dat zoveel mogelijk moet worden vermeden, enerzijds 
een zodanig korte geldingsduur van het voorkeursrecht, dat zijn continuatie 
totdat redelijkerwijs het opvolgende (ontwerp-)bestemmingsplan voorhan-
den kan zijn zou worden belemmerd, anderzijds een zodanig lange geldings-
duur dat het structuurplan als grondslag van het voorkeursrecht een eigen 
leven zou gaan leiden. Dit laatste zou afbreuk kunnen doen aan zijn functie 
als voorloper op een bestemmingsplan en aan de gewenste voortvarend-
heid bij de gemeentebesturen bij het opstellen van een dergelijk plan. Aan 
de mogelijkheid dat telkenmale een nieuw aanwijzingsbesluit op basis van 
een structuurplan zou worden genomen, zoals de leden van de fractie van de 
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V.V.D. vrezen, kan paal en perk worden gesteld door het goedkeuringsbeleid 
van gedeputeerde staten. 

De leden van laatstgenoemde fractie hebben verder de vraag gesteld, of 
de termijn van één maand, binnen welke gedeputeerde staten over de goed-
keuring van het aanwijzingsbesluit moeten beslissen, wel voldoende is. Dit 
punt is eveneens aan de orde gesteld door de Raad voor de Volkshuisvesting 
- die een termijn van ten minste zes maanden noodzakelijk acht - en door het 
Interprovinciaal Overleg voor Ruimtelijke Ordening - dat met het oog op de 
gevallen, waarin een structuurplan en een daarop berustende aanwijzing te-
gelijkertijd bij gedeputeerde staten ter kennis komen, bepleit een termijn van 
twee maanden met de mogelijkheid van verlenging door dit college met een 
maand. Van belang is in dit verband de suggestie van de genoemde raad, 
welke wordt gevolgd door de leden van de fracties van D'66 en de P.S.P., het 
aanwijzingsbesluit in afwachting van zijn goedkeuring terstond rechtskracht 
te geven in dier voege dat het weer zal vervallen, indien die goedkeuring 
daaraan wordt onthouden. 

De genoemde raad trekt hier een vergelijking met het voorkeursrecht op 
basis van een bestemmingsplan, dat ook terstond rechtskracht krijgt maar, 
aldus de raad, weer zal verdwijnen wanneer dat plan later niet mocht wor-
den goedgekeurd. De leden van de fractie van de P.S.P. menen, dat het door 
de genoemde raad voorgestelde systeem beter zou aansluiten bij het tijdelij-
ke voorkeursrecht ingevolge een voorstel van burgemeester en wethouders 
op basis van een ontwerp-plan, als bedoeld in artikel 5 van het wetsontwerp. 

Ten aanzien van het voorstel van de Raad voor de Volkshuisvesting, aan 
de eis tot het verkrijgen van goedkeuring op een aanwijzingsbesluit van 
gronden in een structuurplan de schorsende werking te ontzeggen en ten 
aanzien van de in dat opzicht getroffen vergelijkingen met het voorkeurs-
recht op gronden in een ontwerp-plan of in een vastgesteld bestemmings-
plan, willen de ondergetekenden het volgende opmerken. 

De aanwijzing door de gemeenteraad van gronden, die onder het voor-
keursrecht zullen vallen, zal moeten berusten op hun planologische bestem-
ming en daarom in beginsel haar grondslag vinden in een bestemmings-
plan. Komt het op die grondslag tot stand, dan heeft het terstond rechts-
kracht. Het is overigens - anders dan de Raad voor de Volkshuisvesting ver-
onderstelt - zeker niet zo, dat de aanwijzing altijd weer zal moeten vervallen 
ingeval aan het betrokken bestemmingsplan de goedkeuring wordt onthou-
den. Of dat rechtsgevolg zal moeten intreden zal afhangen van de vraag, 
welke bestemming op dat moment geldt. Maatgevend voor het «aanwij-
zingsbesluit» zijn immers de in artikel 2, tweede lid, gestelde normen en het 
is zeer wel denkbaar dat het gevestigde voorkeursrecht daaraan blijft vol-
doen ondanks de onthouding van goedkeuring aan een bepaald bestenv 
mingsplan, zoals dit door de gemeenteraad werd vastgesteld. Verwezen zij 
in dit verband naar punt 4 (derde alinea) van de algemene beschouwingen in 
de memorie van toelichting. 

Het structuurplan heeft onder meer de functie van voorloper op bestem-
mingsplannen. Indien het aanwijzingen voor de toekomstige bestemming 
bevat kan het wel reeds als grondslag dienen voor het voorkeursrecht, maar 
het karakter en die functie van het structuurplan rechtvaardigen de eis, dat 
het desbetreffende aanwijzingsbesluit slechts tijdelijk en eerst na hogere 
goedkeuring zal gelden. In zoverre kan hier naar de mening van de onderge-
tekenden een vergelijking met het voorkeursrecht op basis van een bestem-
mingsplan niet worden gemaakt. 

Dit laatste geldt eveneens voor wat betreft het tijdelijke voorkeursrecht op 
gronden in eenontwerp-plan, dat terstond van kracht wordt ingevolge een 
voorstel van burgemeester en wethouders aan de raad tot het doen van een 
aanwijzing bij de vaststelling van het plan. Dit tijdelijke voorkeursrecht dient 
als een zekere voorbescherming voor de duur van ten hoogste zeven maan-
den, in afwachting van de raadsbesluiten betreffende het plan en de aanwij-
zing van gronden daarin voor het voorkeursrecht. 
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Overziende de aldus geschetste verschillen in karakter en strekking tussen 
een structuurplan met het daarop berustende voorkeursrecht enerzijds en 
een bestemmingsplan onderscheidenlijk ontwerp-plan met het daaraan ver-
bonden voorkeursrecht anderzijds, kunnen de ondergetekenden zich moei-
lijk verenigen met de gedachte, ook het voorkeursrecht op grondslag van het 
eerstbedoelde plan ondanks de vereiste hogere goedkeuring terstond 
rechtskracht te verlenen. Door deze constructie zou naar het de ondergete-
kenden voorkomt, de hogere goedkeuring te zeer aan wezenlijke betekenis 
inboeten. Verwezen zij naar de analoge overweging onder punt 6 van het al-
gemeen gedeelte van deze memorie ten aanzien van de aldaar besproken 
suggestie, de vestiging van het voorkeursrecht open te stellen voor het in-
dienen van bezwaren of beroep zonder daaraan schorsende werking te ver-
lenen. 

In verband met het vorenstaande zien de ondergetekenden echter ook 
geen heil in een verlenging van de termijn voor de goedkeuring tot ten min-
ste zes maanden, zoals de Raad voor de Volkshuisvesting voorstelt. Wel kun-
nen zij instemmen met de vanwege het Interprovinciaal Overleg voor Ruim-
telijke Ordening bepleite verlenging van die termijn tot twee maanden, zij 
het zonder de mogelijkheid voor gedeputeerde staten, hun beslissing nog 
met een derde maand te verdagen. Deze nadere verlenging zou naar het in-
zicht van de ondergetekenden de uitwerking van het aanwijzingsbesluit te 
zeer beperken. Overeenkomstig het vorenstaande hebben de ondergeteken-
den het onderhavige lid in bijgevoegde nota van wijzigingen gewijzigd. 

Artikel 3 

Algemeen 
De leden van de fractie van de P.P.R. vragen of een tijdschema kan worden 

gegeven, waarbinnen «de procedure in dit wetsontwerp geschetst» zich zal 
afwikkelen en hoe men daarmee speculanten in grondtransacties toch voor 
kan zijn. 

Ook de leden van de C.P.N.-fractie - aldus het voorlopig verslag - hebben, 
ter voorkoming van ontduikingen en speculaties, aangedrongen op een ver-
eenvoudiging van de «plan-procedure» en een «bekorting van de genoemde 
termijn». Zij menen dat bij voorbeeld een besluit als bedoeld in artikel 2, eer-
ste lid, van kracht zou moeten zijn op het moment dat het wordt genomen, 
«dus vooruitlopend op de goedkeuring van gedeputeerde staten» en verzoe-
ken om dienovereenkomstige wijziging van de artikelen 3 en 5. 

Aangezien het onderhavige artikel regelt de bekendmaking, registratie en 
inwerkingtreding van het aanwijzingsbesluit, nemen de ondergetekenden 
aan dat de in dit verband door de leden van de beide genoemde fracties ten 
aanzien van de «procedure» naar voren gebrachte vragen en opmerkingen 
betrekking hebben op deze vormvoorschriften en de in het vierde lid ge-
noemde termijn voorde inwerkingtreding van het besluit, dus niet op de in 
het wetsontwerp geregelde procedure voor de daadwerkelijke uitoefening 
van het recht - tijdens welke transacties met derden zijn geblokkeerd -
en nóch op het verloop van de «plan-procedure», waarvan het nemen van een 
aanwijzingsbesluit niet afhankelijk is gesteld. Dit besluit is overigens alleen 
wanneer het betrekking heeft op gronden in een structuurplan, onderhevig 
aan de goedkeuring van gedeputeerde staten, dus niet wanneer het gaat om 
gronden in een bestemmingsplan, nóch wanneer de gronden zijn begrepen 
in een ontwerp-plan als bedoeld in artikel 5. Voor wat betreft de ten aanzien 
van die hogere goedkeuring door de leden van de fractie van de C.P.N. geda-
ne suggestie, het aanwijzingsbesluit in afwachting daarvan reeds rechts-
kracht te verlenen, willen de ondergetekenden verwijzen naar hun uiteenzet-
tingen in deze memorie betreffende artikel 2, vierde lid. Voor wat betreft de 
in het vierde lid gestelde termijn voor de inwerkingtreding van het besluit zij 
verwezen naar de beantwoording van de ten aanzien van dat lid gestelde 
vragen. 
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Voor de goede orde zij nog gewezen op bi jgaande Nota van Wi jz ig ingen, 
bli jkens welke het eerste l id van het onderhavige artikel zodanig is aange-
vu ld , dat het raadsbesluit «voor een ieder» ter inzage zal l iggen, zulks in 
overeenstemming met het desbetreffende voorste l van het Interprovinciaal 
Overleg voor Ruimteli jke Ordening. 

Tweede lid 
De leden van de fractie van de P.v.d.A. menen dat de persoonli jke kennis-

geving van de aanwijzing beter kan verval len, zulks in verband met de mo-
gel i jkheden tot ontduik ing door een ten onrechte niet aangeschreven zake-
lijk gerechtigde. 

De ondergetekenden merken op dat de werk ing van het voorkeursrecht 
niet afhankeli jk is van de bedoelde kennisgeving en dat ontduik ing is uitge-
sloten door de in artikel 21 neergelegde sanctie. Verwezen zij naar de uiteen-
zett ingen in deze memor ie naar aanleiding van de door de leden van deze 
fractie gestelde vragen over artikel 1 en artikel 2, derde l id. 

Het vorenstaande geldt eveneens in het door de leden van de fractie van 
de V.V.D. genoemde geval dat een kennisgeving de geadresseerde niet zou 
hebben bereikt. 

Vierde lid 
De leden van de fracties van K.V.P., A.R.P. en C.H.U. vroegen of de hier ge-

stelde termi jn van een week tussen de dagtekening van de Staatscourant en 
de inwerk ingtreding van de aanwi jz ing geen ru imte biedt voor transacties 
die leiden tot het ontgaan van het voorkeursrecht en, zo ja, hoe deze lacune 
kan worden verholpen. De leden van de fractie van de P.v.d.A. vragen of - in 
verband met de in artikel 7 opgenomen ui tzonder ingen op de toepasselijk-
heid van het voorkeursrecht - de inwerk ingt red ing van het desbetreffende 
besluit niet zou kunnen worden bepaald op een dag na zijn publikatie in de 
Staatscourant. 

De ondergetekenden onderkennen de mogel i jkheid, dat binnen de ge-
noemde week nog transacties worden gesloten, leidende tot vervreemding 
in de zin van het wetsontwerp , waarop - eventueel ingevolge artikel 7, twee-
de l id, onder e - het voorkeursrecht niet tot toepassing komt. Dit kan echter 
naar de mening van de ondergetekenden niet leiden tot bekort ing van deze 
te rmi jn , binnen welke immers de in artikel 3 voorgeschreven kennisgevin-
gen en registratie moeten plaats hebben, zulks zowel in het belang van de 
rechtszekerheid van eigenaren, zakelijk gerecht igden en derden alsook met 
het oog op de mogel i jkheid tot toepassing door de Dienst van het Kadaster 
en de Openbare Registers van artikel 21 . Of daadwerkel i jk veel transacties, 
als bovenbedoeld, zullen worden afgesloten zal de praktijk moeten u i twi j -
zen. De ondergetekenden achten het geenszins zeker, dat dit op grote schaal 
zal gebeuren. 

Artikel 4 

Eerste lid 
Ten antwoord op de hier gestelde vraag van de leden van de fractie van de 

V.V.D. diene, dat inderdaad zoals de Raad voor de Volkshuisvest ing heeft 
gesteld, het voorkeursrecht ingevolge dit lid niet van rechtswege zal verval-
len maar alleen door de desbetreffende aantekening door burgemeester en 
wethouders in de bedoelde stukken en overschr i jv ing van de desbetreffende 
mededel ing in de openbare registers en de registers van het kadaster. Deze 
leden beplei ten, in navolg ing van de Raad voor de Volkshuisvest ing, een 
verval len van rechtswege. Ook de leden van de fracties van de K.V.P., A.R.P. 
en C.H.U. hebben aan het slot van hun opmerk ingen onder algemeen van 
het voor lop ig verslag gevraagd, waa rom het voorkeursrecht in het hier aan 
de orde zijnde geval niet automat isch kan verval len. 

Naar aanleiding van deze vraag zij er op gewezen dat het in het wets-
ontwerp gekozen systeem voor het «doen verval len» in wezen overeenkomt 
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met de wijze waarop het voorkeursrecht in werking treedt, namelijk door be-
kendmaking en registratie in de kadastrale administratie. Die registratie is 
bepalend voor de juiste toepassing van artikel 21. Zou men een aanwijzing 
van rechtswege doen vervallen, dan zou een niet-aanvaardbare onzekerheid 
ontstaan ten aanzien van de vraag of het voorkeursrecht nog bestaat of niet. 
Opgemerkt zij in dit verband, dat de suggestie van de Raad voor de Volks-
huisvesting, de aantekening in de stukken door burgemeester en wethou-
ders te doen geschieden met vermelding van de datum, sinds welke het 
recht «als vervallen moet worden beschouwd» de ondergetekenden weinig 
zinvol toeschijnt. De terugwerkende kracht die een dergelijke toevoeging 
aan de bedoelde aantekening zou moeten verlenen kan immers geen effect 
hebben. Zij kan namelijk toch niet bewerken dat het rechtsgevolg van het 
vervallen, namelijk de mogelijkheid tot vervreemding in de zin van het wets-
ontwerp zónder toepasselijkheid van de regels van het voorkeursrecht, zal 
intreden aleer de kennisneming en registratie daarvan door de Dienst van 
het Kadaster en de Openbare Registers een feit is. Daarna is natuurlijk over-
schrijving mogelijk, ook van akten welke reeds vóórdien mochten zijn opge-
maakt. 

Artikel 5 

Algemeen 
De leden van de V.V.D.-fractie, erkennende het belang van een tijdelijk 

voorkeursrecht op grond van een ontwerp-bestemmingsplan of -structuur-
plan, vroegen zich niettemin af hoe in de praktijk dit voorkeursrecht tot toe-
passing kan komen. Zij wijzen daarbij op de mogelijkheid dat een bestem-
mingsplan niet zou worden goedgekeurd met het volgens hen daaraan ver-
bonden gevolg dat voor een eigenaar zeven maanden verloren zijn gegaan, 
hetgeen volgens hen een nadeel kan zijn voor bij voorbeeld een agrariër 
die plotseling kans zou zien elders een bedrijf te kopen. 

Anderzijds komt het deze leden voor dat de gemeente in een bepaald gun-
stiger positie verkeert dan de verkoper bij de onderhandelingen op basis van 
een ontworpen bestemming, dus vóórdat over die bestemming zekerheid 
bestaat. Ook in dit verband bepleiten deze leden een schade-regeling voor 
het geval het voorkeursrecht achteraf mocht blijken ten onrechte te zijn uit-
geoefend. 

De ondergetekenden kunnen de hier ontwikkelde gedachtengang in be-
paalde opzichten niet goed volgen. Allereerst wijzen zij er op dat het hier ge-
regelde tijdelijke voorkeursrecht op grondslag van een ontwerp-bestem-
mingsplan ingevolge artikel 6, eerste lid, onder a, ook binnen zeven maan-
den kan vervallen. Anderzijds echter kan het ingevolge dat lid, onder b, ook 
binnen die periode moeten vervallen ter gelegenheid van de inwerkingtre-
ding van een opvolgend aanwijzingsbesluit op grondslag van het vastgestel-
de plan. Indien dit is een aan hogere goedkeuring onderworpen bestem-
mingsplan behoeft de onthouding van die goedkeuring nog niet onder alle 
omstandigheden van die goedkeuring nog niet onder alle omstandigheden 
mee te brengen dat alsdan artikel 3 tot toepassing komt, dus het voorkeurs-
recht weer moet vervallen. Verwezen zij naar de uiteenzettingen in deze me-
morie naar aanleiding van artikel 2, vierde lid, waar de ondergetekenden zijn 
ingegaan op het misverstand dat te dier zake bij de Raad voor de Volkshuis-
vesting lijkt te bestaan. Het is dus geenszins zo dat het vervallen van het trij-
delijke voorkeursrecht op gronden in een ontwerp-plan per se betekent dat 
voor de eigenaar «zeven maanden verloren» zijn gegaan, te minder waar hij 
ingeval van de eventuele urgente noodzaak tot aankoop van een ander ob-
ject, waarvan deze leden gewagen, zijn daartoe te vervreemden bezit krach-
tens het voorkeursrecht te koop kan aanbieden aan de gemeente. 

Op grond van het vorenstaande kunnen de ondergetekenden niet inzien, 
waarom het tijdelijke voorkeursrecht op gronden in een ontwerp-plan voor 
een eigenaar andere en meer nadelige consequenties zou hebben dan het 
voorkeursrecht op gronden in een vastgesteld structuur- of bestemmings-
plan of in een goedgekeurd bestemmingsplan. 
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Voor wat ten slotte betreft de door deze leden ook hier bepleite schadever-
goeding ingeval een aankoop door de gemeente achteraf mocht blijken niet 
terecht te zijn geweest willen de ondergetekenden verwijzen naar hun be-
schouwingen onder de punten 5 en 8 van het algemeen gedeelte van deze 
memorie. 

De leden van de fractie van de P.S.P. hebben zich afgevraagd, of het tijd-
stip van de terinzageligging van een ontwerp-bestemmingsplan niet in be-
paalde gevallen reeds te laat zal zijn voor de vestiging van het voorkeurs-
recht ter voorkoming van ongewenste transacties met derden. Zij vroegen 
daarom het oordeel van de ondergetekenden over de keuze voor het tijdstip 
waarop een voorbereidingsbesluit is genomen, zij het dat dit besluit als ba-
sis voor het voorkeursrecht dan binnen de daarvoor gestelde termijn zou 
moeten worden gevolgd door de terinzagelegging van een ontwerp-bestenv 
mingsplan. 

De ondergetekenden wijzen er op dat niet alleen de terinzagelegging in 
ontwerp van een bestemmingsplan, maar ook die van een daaraan eventu-
eel voorafgaand ontwerp-structuurplan reeds de mogelijkheid biedt tot vesti-
ging van het tijdelijke voorkeursrecht als bedoeld in artikel 5. Het tijdstip van 
de laatstbedoelde terinzagelegging valt altijd nog eerder dan dat, waarop 
een voorbereidingsbesluit wordt genomen. Bovendien kan een dergelijk be-
sluit waaruit nog geen voorgenomen bestemmingen zijn af te lezen geen 
grondslag vormen voor het voorkeursrecht. Verwezen zij in dat verband 
naar punt 4 van het algemeen gedeelte van deze memorie. 

Eerste lid 
Ten aanzien van de bezwaren van de leden van de fractie van DS'70 tegen 

het ontwerp-structuurplan als grondslag van het voorkeursrecht mogen de 
ondergetekenden verwijzen naar punt 5 van het algemeen gedeelte van deze 
memorie. 

Tweede lid 
Het hier opnieuw door de leden van de fracties van de P.v.d.A. en de P.P.R. 

gesignaleerde bezwaar, dat vóór de werking van het voorkeursrecht geslo-
ten overeenkomsten kunnen leiden tot latere vervreemding zonder toepas-
selijkheid van dat recht, is reeds hiervóór besproken in verband met artikel 
3, vierde lid. De ondergetekenden mogen verwijzen naar hun uiteenzettin-
gen aldaar. 

De leden van de laatstgenoemde fractie, hun instemming betuigende met 
de in dit artikel gegeven mogelijkheid tot vestiging van een tijdelijk voor-
keursrecht op grondslag van een ontwerp-plan, vragen de ondergetekenden 
of zij de vrees delen dat het bepaalde in artikel 2, vierde lid, zal te kort doen 
aan de doelbetreffendheid van het voorkeursrecht. De ondergetekenden 
mogen ten aanzien van dit voorschrift, dat overigens alleen betreft een aan-
wijzingsbesluit op grondslag van een structuurplan, verwijzen naar hun uit-
eenzettingen in deze memorie bij artikel 2, vierde lid. 

Deze leden stellen verder de vraag of de in artikel 5 gegeven mogelijkheid 
naar de bedoeling van de ondergetekenden dikwijls dan wel alleen bij uit-
zondering zal worden gehanteerd en of zij terecht concluderen dat de onder-
getekenden bij hun opstelling van het wetsontwerp voor wat betreft de af-
weging van tegenstrijdige belangen hebben gekozen voor de bescherming 
van het eigendomsrecht. 

Naar aanleiding van de laatstbedoelde vragen en van hetgeen deze leden 
in dit verband verder hebben overwogen willen de ondergetekenden verwij-
zen naar hun beschouwingen onder punt 3 van het algemeen gedeelte van 
deze memorie. Zij wijzen met name op het daar aan de orde gestelde belang, 
dat de ontworpen regeling niet een zodanige belastende en remmende in-
vloed op het rechtsverkeer en op het aanbod van onroerend goed zal heb-
ben, dat zij haar doeltreffende werking reeds bij voorbaat in de weg zou 
staan. 
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Voor wat betreft de bedoeling van de ondergetekenden met de in artikel 5 
gegeven mogelijkheid, deze is, dat de gemeenten daarvan zullen kunnen ge-
bruik maken in alle gevallen, waarin daartoe naar hun eigen beleidsinzichten 
de wenselijkheid bestaat. 

Ten slotte hebben deze leden gevraagd of een aanwijzing van kracht blijft 
bij de verplichte 10-jaarlijkse herziening van een bestemmingsplan. De on-
dergetekenden mogen dienaangaande verwijzen naar punt 4 (derde alinea) 
van de algemene beschouwingen in de memorie van toelichting, waaruit 
blijkt, dat het voortduren van een voorkeursrecht op grondslag van een 
bestemmingsplan in beginsel niet afhankelijk is van de bestemming volgens 
een bepaald bestemmingsplan. Dit volgt ook uit artikel 4, dat aangeeft onder 
welke omstandigheden een aanwijzingsbesluit vervalt. 

De leden van de fractie van de S.G.P. stelden de vraag of het niet vreemd 
is, dat het voorkeursrecht opgrondslag van een nog vastte stellen - dus al-
leen in ontwerp voorhanden - structuurplan reeds een week na de publikatie 
in de Staatscourant in werking treedt, terwijl het aanwijzingsbesluit op basis 
van het vastgestelde structuurplan eerst kan in werking treden na zijn goed-
keuring door gedeputeerde staten. 

De ondergetekenden mogen dienaangaande verwijzen naar hun uiteen-
zettingen in deze memorie met betrekking tot artikel 2, vierde lid. 

Artikel 6 

Algemeen 
De leden van de fractie van de V.V.D. hebben uit dit artikel opgemaakt, dat 

het «in werking kan treden» - d u s dat het tijdelijke voorkeursrecht moet ver-
vallen - zodra het bestemmingsplan is vastgesteld, dus in afwachting van de 
goedkeuring door gedeputeerde staten van dat plan en van de beslissing 
van de Kroon in een eventueel ingesteld beroep. Deze leden vragen of hun 
conclusie de juiste is en, zo ja, waar dit blijkt uit het wetsvoorstel. 

De ondergetekenden kunnen de gestelde vraag bevestigend beantwoor-
den in die zin, dat burgemeester en wethouders het tijdelijke voorkeursrecht 
op gronden in een ontwerpplan volgens het eerste lid, onder b, doen verval-
len zodra het betrokken plan is vastgesteld óf - ingeval op grondslag daar-
van een aanwijzingsbesluit is genomen - zodra dit besluit in werking is ge-
treden. Dat deze inwerkingtreding, ingeval het gaat om een bestemmings-
plan, niet afhankelijk is van - dus niet behoeft te wachten op - de onherroe-
pelijke beslissing over de goedkeuring van dat plan volgt uit artikel 2, eerste 
lid. Ook hier zij verwezen naar punt 4 (derde alinea) van de algemene be-
schouwingen in de memorie van toelichting, zomede naar punt 6 van het al-
gemeen gedeelte van deze memorie van antwoord. 

Eerste lid 
In antwoord op de desbetreffende vraag van de leden van de fractie van 

de P.v.d.A. zij er op gewezen, dat de totstandkoming en het voortduren van 
het voorkeursrecht op bepaalde gronden in een structuur- of bestemmings-
plan alleen afhankelijk is van het vereiste, dat die gronden een niet-agrari-
sche bestemming en een van het plan afwijkend gebruik zullen hebben. Op-
gemerkt zij ook hier - zoals ook elders in deze memorie en ook in punt 4 (der-
de alinea) van de algemene beschouwingen in de memorie van toelichting is 
gezegd - dat een bestemming zeer wel kan worden gewijzigd zonder dat dit 
behoeft te leiden tot het doen vervallen van een aanwijzing. Reeds daarom 
kan de enkele omstandigheid dat een bepaalde bestemming niet (meer) tot 
uitvoering zal komen, geen grond vormen voor het nemen van die maatre-
gel. Bovendien kunnen de ondergetekenden zich niet voorstellen, hoe die 
omstandigheid - behoudens ingeval van wijziging van de bestemming -
ooit «duidelijk» kan zijn. 
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Artikel 7 

Algemeen 
De leden van de fractie van de P.v.d.A. zien in de formulering van dit arti-

kel een veelheid van mogelijkheden tot ontsnapping en ontduiking. Zij heb-
ben zich aangesloten bij het voorstel van de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten, volgens hetwelk ieder te vervreemden onroerend goed of zake-
lijk recht in de zin van het wetsontwerp zou moeten worden aangemeld en 
de verkoper in bepaalde uitzonderingsgevallen, blijkende uit een bijgevoeg-
de notariële verklaring, in aanmerking zou komen voor een verplichte vrij-
stelling door burgemeester en wethouders. 

De ondergetekenden hebben tegen dit voorstel bezwaren. Allereerst me-
nen zij dat het zou leiden tot een ongewenst en onnodig tijdverlies vóór het 
tot stand komen van een transportakte of de overschrijving daarvan in de 
openbare registers. Bovendien achten de ondergetekenden het formeel niet 
juist dat de gemeente als belanghebbende instantie vrijstellingen zou moe-
ten verlenen. Zij zien ook niet, welke de materiële betekenis kan zijn van een 
vrijstelling die op gezag van een notariële verklaring hoe dan ook zou moe-
ten worden verleend en die geen enkele rol kan spelen bij de overschrijving 
van de akte in de openbare registers, welke immers uitsluitend afhankelijk is 
van die verklaring. Voor wat betreft het door de Vereniging genoemde be-
zwaar, dat de gemeenten door de in artikel 7 neergelegde regeling het to-
taaloverzicht van alle vervreemdingen zouden verliezen, zij opgemerkt, dat 
het wetsontwerp ook niet is gericht op het verschaffen van een dergelijk 
overzicht maar op het verlenen van een bepaalde voorrang aan de gemeen-
ten in het rechtsverkeer betreffende onroerend goed. Voor het verkrijgen 
van gegevens betreffende vervreemdingen kunnen de gemeentebesturen 
kosteloos inzage nemen van de registers bij de Dienst van het Kadaster en 
de Openbare Registers en tegen betaling van het daarvoor geldende tarief 
uittreksels en afschriften uit die registers verkrijgen. Daarenboven kunnen zij 
op de hoogte blijven door raadpleging van de kadastrale stukken die zij peri-
odiek ontvangen van de genoemde dienst. Verwezen zij naar de desbetref-
fende uiteenzettingen in deze memorie bij artikel 2, derde lid. 

In antwoord op de desbetreffende vraag van de leden van de fractie van 
de V.V.D. zij meegedeeld dat het woord «gemeente» in het wetsontwerp -
evenals in de Onteigeningswet - is gebruikt ter algemene aanduiding van 
deze overheidsinstantie. Daarentegen spreekt het wetsontwerp van het col-
lege van burgemeester en wethouders of van de gemeenteraad in de voor-
schriften betreffende de totstandkoming, publikatie, registratie en daadwer-
kelijke uitoefening van het voorkeursrecht door de gemeente. 

Tweede lid 
Algemeen 
Ter inleiding willen de ondergetekenden naar aanleiding van hetgeen ten 

aanzien van dit artikel en de verschillende onderdelen daarvan is opgemerkt 
de volgende algemene toelichting geven over de onderdelen a-e. 

De onderdelen a-c bevatten uitzonderingen ten behoeve van contractpar-
tijen die in een bepaalde familie-relatie staan tot de «verkoper» in de zin van 
het wetsontwerp en van personen die betrokken zijn bij een overeenkomst 
van scheiding en deling als bedoeld onder b of bij een uiterste wilsbeschik-
king. De ondergetekenden zijn van mening dat het belang van deze mensen 
bij de verwerving van een onroerend goed of zakelijk recht redelijkerwijs be-
hoort te prevaleren boven dat van de gemeente. Zonder deze uitzonderin-
gen zou naar het inzicht van de ondergetekenden het voorkeursrecht al te 
zeer ingrijpen in bepaalde familieverhoudingen en in de regels van het erf-
recht. Zij hebben in dit opzicht aansluiting gezocht bij de regeling van het 
voorkeursrecht van de pachter in de Pachtwet en bij de rechtbank in dat ver-
band. 

De onder d en e gegeven uitzonderingen vormen in wezen een overgangs-
regeling ter bescherming van verkregen rechten van derden. Het voorkeurs-
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recht heefteen belemmerende werking op de juridische levering van de 
daaronder begrepen onroerende goederen en zakelijke rechten als bedoeld 
in artikel 1, onder a, en het vormt in zoverre een tamelijk ingrijpende beper-
king van de contracteervrijheid. Verwezen zij in dit verband naarde uiteen-
zetting in deze memorie bij genoemd artikel. Voorzover nu een overeen-
komst, waaraan een aanspraak op die levering wordt verleend, werd geslo-
ten vóórdat die levering door de inwerkingtreding van een aanwijzingsbe-
sluit - of van een daartoe verstrekkend voorstel volgens het bepaalde in arti-
kel 5 - was geblokkeerd, dient die aansprak te kunnen worden gehonoreerd 
(onderdeel e). Evenzo dienen in beginsel in het verleden ontstane verplich-
tingen tot het aangaan van een dergelijke overeenkomst te kunnen worden 
nagekomen (onderdeel d). Een en ander is naar de mening van de onderge-
tekenden een eis van juiste rechtsbedeling en rechtsbescherming waaraan 
niet valt te ontkomen. 

Voor wat betreft de opmerking van de leden van de fractie van de V.V.D. 
volgens wie het aantal ontduikingen zal afhangen van de vraag of de prijsbe-
paling bij de uitoefening van het voorkeursrecht zal moeten geschieden op 
grondslag van de in het wetsontwerp 13 714 voorgestelde normen, zij ver-
wezen naar de uiteenzettingen van de ondergetekenden onder punt 10 van 
het algemeen gedeelte van deze memorie. 

In antwoord op de door deze leden gestelde vraag met betrekking tot de 
mogelijke uitbreiding van het onderhavige lid met schenkingen, openbare 
verkoop, inbreng in enigerlei vorm zonder of vrijwel zonder de overdracht 
van eigendom of van een zakelijk recht en vervreemdingen ingevolge de 
Ruilverkavelingswet 1954diene het volgende. 

Het uitzonderen van schenkingen zou naar de mening van de ondergete-
kenden het verrichten van schijnhandelingen in de vorm van schenkingen 
ter ontduiking van het voorkeursrecht in de hand werken. Ook het uitzonde-
ren van openbare verkopen achten de ondergetekenden - tenzij het gaat om 
de onder g bedoelde gevallen - niet gewenst. Verwezen zij naar punt 6 van 
de algemene beschouwingen in de memorie van toelichting. De «inbreng» 
waarvan deze leden spreken valt alleen onder de werking van het voorkeurs-
recht voorzover zij leidt tot daadwerkelijke vervreemding in de zin van het 
wetsontwerp. Ook hier zij verwezen naar de uiteenzettingen in deze memo-
rie betreffende artikel 1. Voor wat ten slotte betreft de Ruilverkavelingswet 
1954, de toedeling en toewijzing van gronden krachtens die wet is geen ver-
vreemding in de zin van het onderhavige wetsontwerp, omdat bij deze «ei-
gendomsveranderingen» sprake is van wat in de literatuur wordt genoemd 
«originaire eigendomsverkrijging». 

Onderdeel a 
De vraag van de leden van de fracties van de K.V.P., A.R.P. en C.H.U. of de 

mogelijkheid bestaat, het voorkeursrecht te ontkrachten door het sluiten van 
een mondelinge overeenkomst van oncontroleerbare datum, is niet van be-
lang in verband met dit onderdeel. Dit sluit iedere vervreemding ingevolge 
een overeenkomst met de hier genoemde personen van de werking van het 
voorkeursrecht uit, ongeacht het tijdstip waarop die overeenkomst werd ge-
sloten. De ondergetekenden komen op de gestelde vraag terug bij de be-
spreking van het onderdeel d. 

De leden van de fractie van de P.P.R. zien geen grond voor de in dit onder-
deel en in de onderdelen b en c gegeven uitzonderingen. Zij bepleiten een 
beperking van die uitzonderingen tot de gevallen waarin de betrokkenen 
door het voorkeursrecht direct en ernstig in hun bestaanszekerheid worden 
aangetast en vragen de ondergetekenden naar hun mening dienaangaande. 

Bij het opnemen van de onder a-c gegeven uitzonderingen is naar het oor-
deel van de ondergetekenden niet zozeer de bestaanszekerheid van de be-
trokken partijen aan de orde, als wel de bescherming van hun belangen bij 
de verwerving. Verwezen zij naar de hiervóór door de ondergetekenden ge-
geven inleidende beschouwingen over het onderhavige artikel. 
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Onderdeel b 
Naar aanleiding van de desbetreffende opmerk ing van de leden van de 

fractie van de P.v.d.A. zij er op gewezen dat in dit onderdeel niet de inbreng 
in een maatschap maar alleen de eventuele overeenkomst tot scheiding en 
del ing volgens de regels van de boedelscheiding van de werk ing van het 
voorkeursrecht is ui tgezonderd. Ook dienaangaande zij verwezen naar de in-
leidende uiteenzett ingen van de ondergetekenden over het onderhavige ar-
t ikel. 

Onderdeel c 
Het is de ondergetekenden niet duideli jk waa rom de leden van de fractie 

van de P.v.d.A. juist ten aanzien van dit onderdeel - betreffende vervreem-
ding ingevolge een uiterste wi lsbeschikking - stellen dat het in ieder geval 
moet worden geschrapt, noch waarom zij dit mot iveren door te wijzen op de 
mogel i jkheid van ontdu ik ing «via elke vormvr i je overeenkomst». Opgemerkt 
zij dat een uiterste wi lsbeschikking - in welke vo rm zij ook word t gegoten -
in ieder geval niet is aan te merken als een overeenkomst. Overigens wi l len 
de ondergetekenden ook hier verwijzen naar hun inleidende uiteenzett ingen 
bij het onderhavige art ikel. 

Onderdeel d 
Naar aanleiding van de door de leden van de fracties van de K.V.P., A.R.P. 

en C.H.U. bij onderdeel a gestelde vraag, naar welke zij bij onderdeel d ver-
wi jzen, zij opgemerkt dat de beoordel ing van de vraag, of een transportakte 
kan worden verleden en overgeschreven in de openbare registers omdat de 
bepal ingen van de wet zijn in acht genomen dan we l niet van toepassing 
zi jn, volgens artikel 21 geheel berust bij de notar is. Deze ambtenaar zal de 
voor die overschr i jv ing vereiste notariële verklar ing stell ig niet l ichtvaardig 
afgeven, maar eerst nadat hij zich grondig heeft vergewist van de wijze en 
het t i jdst ip waarop de aan de vervreemding ten grondslag l iggende rechts-
handel ingen zijn verr icht. 

In het onder d bedoelde geval zal de oorspronkel i jke verpl icht ing van de 
verkoper tegenover de verkri jger, met deze een overeenkomst tot over-
dracht aan te gaan, moeten zijn ontstaan vóór de ter inzagelegging in ont-
werp van het plan waar in het betrokken onroerend goed is opgenomen. Dit 
plan kan, zoals ook in de memor ie van toel icht ing bij de behandel ing van het 
onderhavige artikel is gezegd, zowel een structuurplan als een bestem-
mingsplan zijn. In de tekst van het wetsontwerp is echter, zoals de leden van 
de fractie van de P.P.R. opmerken, ten onrechte het structuurplan niet ver-
meld . Deze omissie is hersteld in de bi jgevoegde nota van wi jz ig ingen. Bo-
vendien is de tekst van het onderhavige onderdeel zodanig herzien dat du i -
delijker tot ui t ing komt dat deze bepaling doelt op het plan - of het on twerp 
daarvan - dat ten grondslag ligt aan het ten t i jde van vervreemding geiden-
de voorkeursrecht. Een desbetreffend aanwi jz ingsbeslui t kan zeer wel berus-
ten op een vor ig p lan, zoals vo lgt uit artikel 4, eerste l id, en nader is uiteen-
gezet in punt 4 van de a lgemene beschouwingen in de memor ie van toel ich-
t ing. 

Onderdeel e 
Volgens de leden van de fractie van de P.v.d.A. kan de verkoper ingevolge 

deze uitzondering «eenvoudigweg voor zijn gehele bezit voor-overeenkom-
sten slui ten». Deze opmerk ing is theoretisch juist , maar zij veronderstel t we l 
een verkoper die op precies het juiste moment - niet vroeger dan nodig en 
niet later dan mogel i jk is - een koper zal zoeken en v inden met wie hij een 
aantrekkelijke transactie kan sluiten. Zo eenvoudig zal dit wel l icht meestal 
niet zi jn. In ieder geval kan deze mogel i jkheid naar de mening van de onder-
getekenden niet geheel worden uitgesloten zonder dat zou worden tekort 
gedaan aan door derden verkregen rechten, waarvan de ondergetekenden 
hebben gesproken bij hun inleidende uiteenzett ingen over het onderhavige 
l id. 
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Onderdeel f 
In an twoord op de desbetreffende vraag van de leden van de fractie van 

de P.v.d.A. diene, dat de ondergetekenden bij het opnemen van de mogel i jk-
heid tot aanwijzing door de Kroon van bedoelde l ichamen of rechtspersonen 
niet zozeer hebben gedacht aan de Nederlandse Spoorwegen als wel aan bij 
voorbeeld bepaalde samenwerk ingsverbanden tussen gemeenten of nuts-
bedr i jven. De Ri jksgebouwendienst is een staatsdienst, welke ressorteert 
onder het Minister ie van Volkshuisvest ing en Ruimtel i jke Ordening. 

Onderdeel g 
De leden van de fracties van de P.v.d.A., de P.P.R. en D'66 menen dat de 

hier bedoelde ui tzondering te ruim is geformuleerd. De eerstbedoelde leden 
merken op dat zij de verkoper in staat stelt «eenvoudig een hypotheek te ne-
men» en vervolgens door wanbeta l ingen aan te sturen op een executoriale 
vei l ing. Zij vragen of in geval van executie niet een onderhandse verkoop 
aan de gemeente kan worden geëist dan wel de mogel i jkheid kan worden 
geopend dat de gemeente in de plaats treedt van een koper. 

De door deze leden genoemde ontduik ingsmogel i jkheid is niet zo eenvou-
dig wanneer men het volgende bedenkt. 

In de eerste plaats zal, zeker indien de hypothecaire crediteur een f inancië-
le instel l ing is, de «ontduiker» moeten betalen de kosten die gemoeid zijn 
met het schatten van de waarde van zijn onderpand alsmede een afslui tpro-
visie. Vervolgens dient hij de kosten te betalen voor het opmaken en ver l i j -
den van de notariële akte tot de vest ig ing van het hypotheekrecht alsmede 
de kosten van de inschri jv ing van de borderel len in de openbare registers. 

In de tweede plaats komen de vei l ingkosten ingevolge de bepal ingen van 
de hypotheek-overeenkomst vr i jwel alt i jd voor rekening van de debiteur, die 
bovendien moet afwachten hoeveel zijn onroerend goed zal opbrengen. 

In de derde plaats mag bij een openbare verkoop iedereen bieden, ook de 
gemeente. De aspirant-koper aan wie de «ontduiker» wenst te verkopen en 
met het oog waarop de hypotheekvest ig ing enz. heeft plaats gevonden, 
hoeft niet de enige bieder te zijn en het is bovendien de vraag of deze ook de 
hoogste bieder zal zi jn. Ook is met deze ontduik ingsmogel i jkheid nogal wa t 
t i jd gemoeid . 

Op grond van een en ander zien de ondergetekenden in de hier opgeno-
men ui tzondering geen groot gevaar voor ontduik ingen, maar wel een nood-
zakelijke bescherming van credi teuren, zoals gesteld onder punt 6 van de al-
gemene beschouwingen in de memor ie van toel icht ing. Vooral de met een 
onderhandse verkoop gemoeide t i jdsduur is voor die crediteuren veelal niet 
aanvaardbaar. Dit klemt te meer, wanneer de regels van het voorkeursrecht 
toepasseli jk zouden zijn. 

Artikel 8 

Tweede en derde lid 
Ten an twoord op de door de leden van de part i jen van de P.v.d.A. en de 

V.V.D. gestelde vragen diene het volgende. 
Het tweede lid doelt op de gevallen waar in de voorgenomen vervreem-

ding in de zin van het wetsontwerp betrekking heeft op onroerend goed dat 
ten dele wel en ten dele niet onder het voorkeursrecht valt maar dat zich als 
«samenhangend geheel» niet leent voor gesplitste vervreemding, deels aan 
de gemeente en overigens aan een derde. Deze samenhang kan zich voor-
doen zowel tussen vol ledige kadastrale percelen als tussen het «aangewe-
zen» en niet «aangewezen» gedeelte van een dergeli jk perceel. Verder kan 
die samenhang voortv loeien uit de l igging van de percelen maar zij kan ook 
verband houden met de wijze van exploitat ie, bij voorbeeld als pachtobject -
zij het dat de gesplitste verkoop daarvan niet temin kan noodzakeli jk zi jn, na-
meli jk indien de pachter aanspraak maakt op de ui toefening van zijn voor-
keursrecht op het niet onder het voorkeursrecht begrepen gedeelte. De term 
«samenhangend geheel» is dus niet speciaal «territoriaal bedoeld» zoals de 
leden van de fractie van de P.v.d.A. veronderstel len. 
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De door deze leden geuite vrees, dat een verkoper ter frustatie van het 
voorkeursrecht, méér onroerend goed als onderwerp van een voorgenomen 
vervreemding bij de gemeente zou aanmelden dan hij verplicht is aan haar 
op te geven en dan hij wezenlijk wenst af te stoten, achten de ondergeteken-
den niet reëel. Een dergelijke opgave zou immers betekenen dat de verkoper 
ook daadwerkelijk verplicht is dat meerdere mede te verkopen aan de ge-
meente of, indien deze van de transactie afziet, te vervreemden aan een der-
de ingeval hij, gebruik makende van de hem alsdan volgens artikel 9, tweede 
lid, gegeven tijdelijke, vrijheid wil overgaan tot vervreemding aan derden 
«voorzover betreft het in zijn opgave vermelde onroerend goed». Zijn enige 
alternatief is, het gehele complex te behouden - ófwel de vervreemding te 
beperken tot het buiten het voorkeursrecht gelegen gedeelte. 

Hetzelfde geldt mutatis mutandis indien de opgave aan de gemeente inge-
volge het derde lid zou omvatten het bedrijf of de onderneming waarin de 
aangemelde percelen worden geëxploiteerd. Ter verduidelijking is in de bij-
gaande nota van wijzigingen artikel 9, tweede lid, in die geest aangevuld. 

Het zijn deze vérstrekkende consequenties die naar het oordeel van de on-
dergetekenden stellig zullen verhinderen dat een verkoper van de in het 
tweede en derde lid gegeven mogelijkheden misbruik zal maken. 

In dit verband zij er naar aanleiding van de opmerking van de leden van de 
fractie van de P.v.d.A. betreffende «de bedrijfsschade» nog op gewezen, dat, 
zoals reeds meermalen in de memorie van toelichting en in de onderhavige 
memorie is gezegd, de vestiging en uitoefening van het voorkeursrecht niet 
is een soort onteigening, maar alleen voorziet in een voorrang voor de ge-
meente indien een eigenaar vrijwillig tot vervreemding overgaat. Indien de-
ze vervreemding betreft, niet een onroerend goed zonder meer maar mede 
het bedrijf of de onderneming waarin dit wordt geëxploiteerd, kan de ver-
koopprijs mede omvatten eventuele prijsbepalende bestanddelen als good-
will, voorraden en dergelijke, zoals genoemd in punt 7 van de algemene be-
schouwingen van de memorie van toelichting. Dit zal afhangen van de aard, 
omvang en levensvatbaarheid van het bedrijf of de onderneming en van de 
persoonlijke omstandigheden waaronder de eigenaar dit exploiteert onder-
scheidenlijk wenst te vervreemden. Het is echter niet juist de verkoop aan de 
gemeente en de prijsbepaling ingevolge het voorkeursrecht te beschouwen 
als was er sprake van een onteigening tegen «schadeloosstelling». 

Een onteigening, welke plaats heeft op initiatief van de overheid, op het 
door haar zelf gekozen tijdstip en in de door haar gewenste omvang, kan al-
lerlei schaden voor de eigenaar teweeg brengen - door waardeverminde-
ring van overblijvend onroerend goed alsook in de persoonlijke vermogens-
en inkomenssfeer — die niet aan de orde behoeven te komen bij een vrijwilli-
ge overdracht door en op initiatief van de verkoper op een door hem zelf ge-
kozen tijdstip - mits hij ook de omvang van de vervreemding zelf kan bepa-
len. Het tweede en derde lid geven een voorziening in laatstbedoeld opzicht. 
Zonder deze bepalingen zou een verkoper door het voorkeursrecht gedwon-
gen kunnen zijn tot een verkoop aan de gemeente zonder dat de eventuele 
nadelige splitsing van zijn onroerend goed of de eventuele waarde van het 
bedrijf of de onderneming, waarin hij dat onroerend goed exploiteert, in de 
prijs tot uiting zouden komen. 

Vierde en vijfde lid 
Naar aanleiding van de vraag van de leden van de fractie van de P.v.d.A., 

hoe de ondergetekenden denken over de voorstellen van de commissie van 
de Koninklijke Notariële Broederschap tot wijziging en aanvulling van deze 
artikelleden zij het volgende opgemerkt. De ondergetekenden hebben be-
grip voor de aan deze voorstellen ten grondslag liggende gedachte, dat de 
notaris over voldoende relevante gegevens moet kunnen beschikken ter be-
oordeling van de vraag of de in artikel 21 bedoelde notariële verklaring kan 
worden verstrekt. Het voorgestelde systeem echter, volgens hetwelk de no-
taristen behoeve van de verkoper als tussenpersoon zou fungeren bij het 
verzenden van diens brieven en verzoeken en verder van alle mededelingen 
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en uitspraken afschrift zou ontvangen, komt de ondergetekenden minder ge-
wenst voor, gezien de daaraan verbonden werkzaamheden en kosten. 

De ondergetekenden hebben echter wel overwogen dat ter zake van de 
uitvoering van het wetsontwerp meer administratieve voorschriften moeten 
kunnen worden gegeven dan mogelijk is ingevolge het vijfde lid van het on-
derhavige artikel - betreffende de in het eerste lid bedoelde opgave - en dan 
is geschied in artikel 22 (oud) - betreffende het doen van mededelingen en 
kennisgevingen bij aangetekende brief. De ondergetekenden hebben daar-
om blijkens de bijgaande nota van wijzigingen het bedoelde vijfde lid en arti-
kel 22 (oud) doen vervallen en vervangen door een nieuw artikel 23, bepa-
lende dat nadere voorschriften voor de uitvoering van deze wet bij algeme-
ne maatregel van bestuur zullen worden gegeven. 

In antwoord op de vraag van de leden van de fractie van de V.V.D. zij mee-
gedeeld dat het vierde lid er toe strekt, dat duidelijk komt vastte staan, dat 
en wanneer de opgave door burgemeester en wethouders is ontvangen. Dit 
is van belang in verband met de in artikel 9 gestelde termijn en de aan de 
overschrijding daarvan verbonden gevolgen. Het in artikel 22 (oud) vereiste 
bericht van ontvangst heeft niet in alle gevallen dezelfde rechtsgevolgen. Dit 
artikel zal overigens volgens de nota van wijzigingen vervallen, zoals hier-
vóór is toegelicht. 

Artikel 9 

Tweede lid 
De leden van de fracties van de V.V.D. en D'66 hebben er, in navolging van 

de Raad voor de Volkshuisvesting, voor gepleit dat de in deze bepaling aan 
de verkoper verleende vrijheid voorde duur van twee jaren óók zal gelden 
voor een eventuele opvolgende eigenaar van het betrokken onroerend goed 
of zakelijk recht, zulks in de overweging dat de bedoelde tijdelijke vrijheid 
verbonden is, althans redelijkerwijs behoort te zijn, niet aan de persoon van 
de eigenaar maar aan het betrokken onroerend goed. De ondergetekenden 
kunnen dit denkbeeld moeilijk aanvaarden. Zij wijzen er op dat het voor-
keursrecht ingevolge de «aanwijzing» zal rusten op het onroerend goed en 
als zodanig bestaat en geregistreerd blijft totdat het ingevolge artikel 4 weer 
mocht komen te vervallen. Het recht heeft in zoverre een zakelijke werking. 
Door de toepassing van artikel 9, tweede en derde lid, wordt het dan ook niet 
tijdelijk «opgeheven» maar blijft het alleen tijdelijk buiten werking voor de 
verkoper, op wiens «aanmelding» de gemeente afwijzend ofte laat of in het 
geheel niet heeft gereageerd. Zou de hier bedoelde tijdelijke vrijheid ook gel-
den voor opvolgende verkrijgers - dus een tijdelijke zakelijke werking krij-
gen, met alle administratieve gevolgen van dien ter zake van de bekendma-
king en de verwerking in de kadastrale administratie - dan zou zij aanleiding 
kunnen geven tot een onbeperkt aantal «doorverkopen» binnen de gestelde 
termijn en daardoor aan haar doel, de verkoper in staat te stellen zijn voor-
nemen tot vervreemding uit te voeren, voorbij schieten. 

Artikelen 10, 11 en 12 

Algemeen 
De leden van de fractie van de P.v.d.A., onderschrijvende de mening van 

de Vereniging van Nederlandse Gemeenten dat de in deze artikelen neer-
gelegde procedure onnodig lang en ingewikkeld is, hebben de ondergeteken-
den naar hun mening gevraagd over het voorstel van die vereniging tot ver-
eenvoudiging van die procedure en het doen vervallen van het beroep op de 
Kroon. 

Het komt de ondergetekenden voor, dat de vereniging, getuige haar ad-
vies, de in deze artikelen geregelde procedure voor de gang van zaken nadat 
burgemeester en wethouders in beginsel, namelijk onder voorbehoud van 
de prijs, hebben besloten tot aankoop, niet helemaal juist voor ogen staat. 
Het volgende diene ter verduidelijking. Daarbij zij er overigens nogmaals op 
gewezen dat - zoals ook in de memorie van toelichting onder punt 1 (derde 
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alinea) van de algemene beschouwingen is gezegd - partijen natuurlijk ge-
heel vrij zijn, hun onderling overleg naar aanleiding van de in artikel 8 be-
doelde opgave te voeren naar eigen inzicht. 

Gezien nu het belang voor de verkoper bij een zo groot mogelijke zeker-
heid, dat een eenmaal met de gemeente bereikte overeenstemming ook 
daadwerkelijk tot verkoop zal leiden, geeft het wetsontwerp in artikel 10, eer-
ste lid, de mogelijkheid, de eventueel ingevolge artikel 228, eerste lid, van de 
gemeentewet geldende eis van hogere goedkeuring op het definitieve aan-
koopbesluit te ondervangen door de goedkeuring op voorhand van het be-
ginselbesluit. Wordt die goedkeuring verleend, dan kan volgens artikel 19 
daarmee worden volstaan voor het sluiten van de latere koopovereenkomst, 
mits het daartoe strekkende definitieve aankoopbesluit een prijs noemt die 
berust op en niet overtreft een desbetreffende taxatie van deskundigen of 
uitspraak van de rechter. De latere goedkeuring van het definitieve aankoop-
besluit kan dus alleen achterwege blijven wanneer zowel de overeengeko-
men prijs voldoet aan de genoemde voorwaarde als ook het «beginselbe-
sluit» op voorhand werd goedgekeurd. Indien dit besluit niet ter goedkeu-
ring aan gedeputeerde staten werd voorgelegd dan moet het latere definitie-
ve besluit alsnog ter goedkeuring aan gedeputeerde staten worden voorge-
legd, óók - zulks in afwijking van hetgeen de vereniging lijkt te veronderstel-
len - indien de prijs berust op en niet hoger ligt dan het deskundigen-advies 
of het oordeel van de rechter. Deze goedkeuring is eveneens vereist in het 
omgekeerde geval, dat wel het beginsel-besluit werd goedgekeurd maar de 
latere overeengekomen prijs niet berust op - of overtreft - een door deskun-
digen of de rechter bepaalde prijs. Wordt de in deze twee gevallen vereiste 
goedkeuring van het definitieve aankoopbesluit niet verleend, dan is artikel 
20 van toepassing. 

De toepassing van dit artikellid is dus, anders dan de vereniging veronder-
stelt, altijd noodzakelijk als men het risico wil uitsluiten dat een later bereikte 
overeenstemming over de aankoop in haar uitvoering zou stranden door 
onthouding van hogere goedkeuring. Dat de prealabele goedkeuring van het 
beginsel-besluit tot aankoop, zoals de Vereniging stelt, zou neerkomen op 
een «indirecte goedkeuring» van het aanwijzingsbesluit en zelfs een doublu-
re zou vormen met de ingevolge artikel 2, vierde lid, - betreffende de aanwij-
zing van gronden in een structuurplan - verleende goedkeuring van laatst-
bedoeld besluit, kunnen de ondergetekenden geenszins onderschrijven. De 
aanwijzing van gronden die onder het voorkeursrecht zullen vallen heefteen 
geheel andere strekking dan het beginsel-besluit tot aankoop in een inciden-
teel geval. Die aanwijzing en haar in het geval van artikel 2, vierde lid, vereis-
te goedkeuring kunnen niet zonder meer prejudiciëren op de merites van 
eventuele toekomstige beslissingen van de gemeente ter zake van de uitoe-
fening van het recht in een concreet geval. 

Voor wat ten slotte betreft de in artikel 12, zevende lid, aan de verkoper ge-
geven mogelijkheid van beroep op de Kroon tegen een voor hem ongunsti-
ge beslissing van gedeputeerde staten betreffende zijn verzoek tot onthef-
fing, de ondergetekenden kunnen niet delen de mening van de vereniging 
dat dit voorschrift kan vervallen. Zij zijn van opvatting dat bij die ontheffing 
zulke gewichtige belangen van de verkoper in het geding kunnen zijn dat 
hem een «vol beroep» op de Kroon - waarin de door de Vereniging genoem-
de Wet Arob niet voorziet - niet mag worden onthouden. 

Artikel 10, 

eerste lid 
In antwoord op de desbetreffende vraag van de leden van de fractie van 

de V.V.D. zij er op gewezen dat de in dit lid bedoelde goedkeuring door gede-
puteerde staten betreft het «beginsel-besluit» tot aankoop onder voorbe-
houd van de «nader overeen te komen prijs» (artikel 9, eerste lid) en niet het 
definitieve besluit tot aankoop tegen een reeds tussen partijen - al dan niet 
op basis van een taxatie - overeengekomen prijs. Partijen kunnen natuurlijk 
desgewenst zeer wel terstond tot overeenstemming komen zónder vooraf-
gaand «beginsel-besluit» en de goedkeuring daarvan. In dat geval echter is 
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niet artikel 19 maar artikel 20 van toepassing. Een en ander is in deze memo-
rie nader toegelicht bij de bespreking van de artikel 10,11 en 12 onder «Alge-
meen». 

Dat het beginsel-besluit ingevolge artikel 9, eerste lid, binnen twee maan-
den moet worden genomen en wel door burgemeesteren wethouders in 
plaats van de door de gemeenteraad' zoals de leden van de fractie van DS'70 
zouden verkiezen, vindt zijn reden in het vrijblijvende karakter van dit besluit 
- dat immers alleen strekt tot het voeren van onderhandelingen over de aan-
koop «tegen een nader overeen te komen prijs» - en in de wenselijkheid van 
een vlotte gang van zaken tussen partijen nadat het te vervreemden object 
aan de gemeente is opgegeven. Op grond van deze overwegingen achten de 
ondergetekenden een raadsbesluit overbodig en te tijdrovend. 

Dat gedeputeerde staten hun besluit tot onthouding van goedkeuring met 
redenen zullen moeten omkleden, zoals deze leden bepleiten, ligt in de rede 
en volgt en ook uit artikel 12, derde en vierde lid. Volgens deze bepalingen 
immers zullen de gronden waarop die onthouding berust de gevolgen daar-
van bepalen. Indien zij zijn gelegen in de voorgenomen aankoop als zodanig, 
leidt de onthouding tot de in artikel 9, tweede lid, gegeven vrijheid voor de 
duur van twee jaren (derde lid van artikel 12). Indien zij zijn gelegen in een in-
gewilligd verzoek om ontheffing als bedoeld in artikel 11 wordt die vrijheid 
door gedeputeerde staten verleend voor ten hoogste twee jaren (vierde lid 
van artikel 12). De motivering van het besluit van gedeputeerde staten be-
treffende de goedkeuring van het beginsel-besluit behoeft dus naar de me-
ning van de ondergetekenden niet met zoveel woorden te worden voorge-
schreven. 

Artikel 10 

tweede lid 
Verwijzende naar hun uiteenzettingen in deze memorie onder «Alge-

meen» betreffende de artikelen 10-12 mogen de ondergetekenden naar aan-
leiding van de vraag van de leden van de fractie van D'66 opmerken, dat de 
hier bedoelde goedkeuring - die dus fungeert als vervanging van de goed-
keuring, bedoeld in de gemeentewet, artikel 228, eerste lid, - niet nodig noch 
gewenst is ingeval laatstbedoelde bepaling volgens het tweede lid van dat 
artikel hoe dan ook niet van toepassing is. De ondergetekenden zien geen 
enkele reden om de besluiten van grotere gemeenten tot verwerving krach-
tens hun voorkeursrecht aan zwaardere eisen te onderwerpen dan gelden bij 
hun aankopen buiten de werking van het wetsontwerp. 

Artikel 11 

In antwoord op de desbetreffende vraag van de leden van de fractie van 
de S.G.P. zij er op gewezen dat de verkoper onder alle omstandigheden bin-
nen twee weken na ontvangst van de in artikel 10, derde lid, bedoelde mede-
deling een verzoek om ontheffing kan indienen, dus ook indien het eerste lid 
van laatstbedoeld artikel ingevolge het tweede lid van dat artikel niet van 
toepassing is en het besluit van burgemeester en wethouders dus niet ter 
goedkeuring aan gedeputeerde staten is toegezonden. De vermelding van 
die eventuele toezending in de mededeling aan de verkoper heeft alleen ten 
doel dat deze daarvan op de hoogte zal zijn. Ter verduidelijking van de in ar-
tikel 10 gegeven regeling hebben de ondergetekenden dit, overeenkomstig 
een desbetreffend voorstel in het advies van het Interprovinciaal Overleg 
voor Ruimtelijke Ordening, blijkens de bijgaande nota van wijzigingen zoda-
nig gewijzigd en aangevuld, dat de verzending van het besluit van burge-
meester en wethouders aan gedeputeerde staten, ingeval het door dit colle-
ge moet worden goedgekeurd, zal geschieden tegelijkertijd met de verzen-
ding van de mededeling betreffende dat besluit aan de verkoper, en dat in 
die mededeling zullen worden vermeld de eventuele toezending van het be-
sluit aan gedeputeerde staten zomede de mogelijkheid tot het vragen van 
ontheffing, neergelegd in artikel 11. 
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In an twoord op de vraag van de leden van de fractie van de P.S.P. zij er op 
gewezen dat de in artikel 7, tweede l id, gegeven ui tzonderingen betreffen de 
toepassing van het eerste lid van dat artikel overeenkomst ig de nadere regels 
in de artikelen 8 e.v. In die ui tzonderingsgeval len zullen dus de in laatstbe-
doelde artikelen gegeven voorschr i f ten betreffende de opgave door de verko-
per (artikel 8) en het «beginsel-besluit» (artikelen 9-11) hoe dan ook niet tot toe-
passing komen, maar is de verkoper zonder meer vr i j tot de voorgenomen 
vervreemding over te gaan. De mogel i jkheid van «ontheff ing», geregeld in de 
artikelen 11-12, komt dus alleen aan de orde indien zich niet een van de in ar-
tikel 7, tweede l id, bedoelde ui tzonderingen voordoet . De «gewicht ige rede-
nen» op grond waarvan zij kan worden verleend zullen zijn gelegen in de spe-
ciale omstandigheden van het betrokken geval. Verwezen zij overigens naar 
de memor ie van toel icht ing betreffende de artikelen 10-12, waar enkele voor-
beelden worden genoemd. 

Artikel 12, eerste en tweede lid 
Naar aanleiding van de opmerk ingen, gemaakt door de leden van def rac-

tie van DS'70 en in het advies van het Interprovinciaal Overleg voor Ruimte-
lijke Ordening, over de in deze artikelleden gestelde termi jn van zes weken 
hebben de ondergetekenden het tweede, v ierde en vi j fde l id zodanig aange-
vu ld , dat ingeval een verzoek tot ontheff ing ter beoordel ing moet komen -
omdat het beginsel-besluit als zodanig geen aanleiding geeft tot on thoud ing 
van goedkeur ing (vierde lid) of niet aan hogere goedkeur ing onderhevig is 
(vijfde lid) - de beslissing aangaande die onthef f ing met drie weken kan wor-
den verdaagd. Verwezen zij naar de bi jgaande nota van wi jz ig ingen. 

Artikel 13 

Algemeen 
De leden van de fracties van de P.v.d.A. en van de S.G.P. hebben de vraag 

gesteld waarom is afgeweken van de normale verzoekschri f tenprocedure 
zoals geregeld in de artikelen 429a-429r van het Wetboek van Burgerl i jke 
Rechtsvordering. De ondergetekenden merken dienaangaande op dat de ar-
tikelen over de rechtspleging in zaken die met een verzoekschrift worden in-
geleid (de twaal fde t i tel van de vi j fde afdel ing van Boek 1 van het Wetboek 
van Burgerl i jke Rechtsvordering) zijn ingevoegd bij artikel I van de Wet van 
16 mei 1969, Stb. 200. In artikel IV van die wet zijn voorz ieningen getroffen 
aangaande de inwerk ingt red ing. Zoals uit dat artikel bl i jkt, hebben de wet te-
lijke regels omtrent de verzoekschrif tprocedure nog niet een algemene wer-
king. Het hangt van de aard van de inhoud van een bepaalde regeling af, of 
de algemene procesrechtel i jke verzoekschriftregels al dan niet van toepassing 
kunnen zijn. Voor wat de in het wetsontwerp voorgestelde procedure betreft 
ter zake de rechtsgang welke kan worden gevolgd nadat de onderhandel in-
gen tussen eigenaar en gemeente zijn aangevangen, zij er op gewezen dat 
die procedure een speciale, van de algemene verzoekschri f tprocedure afwi j -
kende regeling behoeft. In dit verband denke men aan de voorziening o m -
trent de competent ie van de rechter (artikel 429c), de behandel ing van het 
verzoekschrift (artikel 429g), de verwi jz ing van de zaak wegens verknocht-
heid (artikel 429m) en het hoger beroep (de artikelen 429n e.v.). De proces-
materie bij het voorkeursrecht kan niet op bevredigende wijze worden gere-
geld door het van toepassing verklaren van de a lgemene bepal ingen o m -
trent de verzoekschri f tprocedure. Dit w i l van de andere kant niet zeggen dat 
bepaalde elementen daarui t niet kunnen worden ingelast in de procesregels 
bij het voorkeursrecht. Over deze inlassing zijn in het voor lop ig verslag en-
kele gerichte vragen gesteld; bij de beantwoord ing daarvan zullen de onder-
getekenden elke keer nader ingaan op de wensel i jkheid daarvan. Zo hebben 
de leden van de P.v.d.A.- en van de S.G.P."fracties gevraagd waarom de mo-
t iveringseis bij het deskundigenadvies ontbreekt. De ondergetekenden w i l -
len erop wijzen dat uit de tekst van artikel 13, vierde l id, tweede zin - waar er 
sprake van is dat de deskundigen hun advies vaststellen op de grondslag 
van artikel 40 van de Onteigeningswet en van de overgangsbepal ing van de 
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wet tot wijziging van artikel 40 der Onteigeningswet - blijkt dat niet kan wor-
den volstaan met alleen de resultante van een taxatie. Niettemin hebben zij 
er geen bezwaar tegen om in de wettekst te spreken van een met redenen 
omkleed advies. Zulks is geschied bij nota van wijzigingen. Waarom, zo is 
door de P.v.d.A.- en S.G.P."fracties gevraagd, is er geen verplichting om de 
deskundigen in oneven getale te benoemen? De ondergetekenden willen op 
dit punt aan de rechtbank de vrijheid geven. In de praktijk komt het tegen-
woordig voor dat taxatierapporten worden uitgebracht door twee deskundi-
gen. Deze praktijk voldoet. Aan een aanvulling van de desbetreffende bepa-
ling hebben zij dan ook geen behoefte. Op vragen van de P.v.d.A.- en S.G.P.-
fracties waarom de beëdiging van de deskundigen alleen ingevolge artikel 
15 en niet ingevolge artikel 13 plaatsvindt delen de ondergetekenden mede 
dat met de in artikel 13 gegeven regeling voor het uitbrengen van een des-
kundigenadvies is bedoeld een informele vóórtaxatie in te voeren ter moge-
lijke vermijding van de kosten en het tijdverlies, verbonden aan een rechter-
lijke uitspraak. Kunnen partijen echter niet op basis van het advies tot over-
eenstemming komen en wordt het oordeel van de rechtbank gevraagd, dan 
dienen de deskundigen te worden beëdigd. Gevraagd is of er beroep moge-
lijk is tegen een beschikking ex artikel 13. Het antwoord op deze vraag luidt 
ontkennend. Het gaat hier om een eenvoudige deskundigenbenoeming. Hier 
is voor een rechtsmiddel geen plaats. 

De leden van de P.P.R.-fractie hebben gevraagd of er geen vrees te duch-
ten is voor vermenging van de belangen van de deskundigen. De ondergete-
kenden delen deze vrees niet. Het gaat hier om door de rechtbank benoemde 
deskundigen die dan ook onder uiteindelijke verantwoordelijkheid van de 
rechtbank hun werkzaamheden verrichten. Op vragen van de S.G.P.-fractie 
delen zij verder mede dat geen rechtsmiddel openstaat, noch tegen de be-
schikking ex artikel 13 noch tegen die bedoeld in artikel 16. In dit verband 
moet niet uit het oog worden verloren dat éérst een advies wordt gegeven, 
zoals voorzien in artikel 13. In artikel 14 is geregeld dat partijen tegen dat ad-
vies kunnen opkomen door het doen van een verzoek om een oordeel van de 
rechtbank. Bij de totstandkoming van dit oordeel kunnen partijen hun op-
vattingen kenbaar maken en voorts kunnen pleidooien worden gehouden. 
Mede gelet op het belang dat de eigenaar zo spoedig als mogelijk is, weet 
waar hij aan toe is - welk belang met zich mede brengt dat de procedure niet 
onnodig wordt verlengd - is van het openstellen van een rechtsmiddel afge-
zien. 

Dienen, zo is gevraagd, de in de artikelen 13 en 16 (bedoeld zal zijn 14) be-
doelde verzoeken gemotiveerd te zijn? De ondergetekenden zijn van mening 
dat het in de rede ligt dat de in artikel 13 en 14 bedoelde verzoeken - voor zo-
veel aan de rechtbank gedaan - genoegzaam worden geschraagd door het 
stellen van de feiten en omstandigheden die reden vormen om het verzoek 
in te dienen. Niet mag worden verlangd dat het verzoek van de eigenaar aan 
de gemeente om over te gaan tot het indienen van een request tot deskundi-
genbenoeming met redenen is omkleed. Met het leveren van een motivering 
mag de eigenaar niet worden belast. Bij nadere overweging achten zij het 
nuttig, een en ander in de redactie van die artikelen met zoveel woorden te 
doen uitkomen, met dien verstande dat een uitdrukkelijke motiveringseis 
voor het request tot deskundigenbenoeming hun overbodig voorkomt. Dien-
overeenkomstig is bij nota van wijzigingen voorgesteld, artikel 14 aan te 
passen. 

Verder is de vraag gesteld of bij het doen van de zo juist bedoelde verzoe-
ken, procureurstelling nodig is. Hierover wordt opgemerkt dat, ofschoon ar-
tikel 429d, derde lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering niet 
van toepassing is, verzoekschriften volgens jurisprudentiële regel bij een 
rechtbank moeten worden ingediend door een procureur (H.R. 9 maart 1906, 
W 8346, H.R. 4februari 1929, N.J. 1241, H.R. 1 oktober 1931, N.J. 1485, H.R. 
30 maart 1936, N.J. 766 en H.R. 27 november 1959, N.J. 1960, 96). De vraag, 
welke rechtbank bevoegd is wanneer het onroerend goed in twee of meer ar-
rondissementen is gelegen, wordt beantwoord door de competentieregeling 
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zelve in artikel 13, eerste l id, tweede z in: ongeacht de locatie van het onroe-
rend goed, is de rechtbank bevoegd van het arrondissement waar in de ge-
meente is gelegen. Deze fo rmu le laat aan duidel i jkheid niets te wensen over. 
Waarom, zo is voorts gevraagd, moeten burgemeester en wethouders en niet 
de verkoper zelf de rechtbank verzoeken, deskundigen te benoemen. 

In de memor ie van toel icht ing bij de art ikelen 13-18 (blz. 19) is hierover 
gezegd dat het in artikel 13 bedoelde verzoek door burgemeester en we thou -
ders word t gedaan indien althans de eigenaar de wens daartoe te kennen 
heeft gegeven. De ondergetekenden waren en zijn nog steeds van men ing 
dat de eigenaar als degene die uit eigen beweging tot vervreemding heeft 
besloten, ook zelf de voor tgang van de onderhandel ingen met de gemeente 
moet kunnen bepalen. Daarom kan van gemeentewege pas het verzoek, be-
doeld in artikel 13, aan de rechtbank wo rden gedaan na ontvangst van de op 
schrift gestelde wens daartoe van de kant van de eigenaar. De vraag bli jft nu 
over waarom de eigenaar niet rechtstreeks de rechtbank ter zake kan adië-
ren. Te dien aanzien verwijzen ondergetekenden naar de voorziening in het 
laatste lid van artikel 13 ingevolge dewelke de kosten van het verzoek ten 
laste van de gemeente val len. Met het oog hierop ligt het dan ook voor de 
hand dat de gemeente zelf het request indient. Op de vraag of de rechtbank 
de verkoper moet oproepen of horen, luidt het antwoord ontkennend. In de-
ze fase van de procedure rechtvaardigt het belang van de zaak zo een oproe-
ping of een zodanig horen niet. Verder is gevraagd of het geen aanbevel ing 
verdient, in artikel 13 een voorz iening op te nemen als die in artikel 230, 
tweede l id , van het Wetboek van Burgerl i jke Rechtsvorder ing. De ondergete-
kenden geven er de voorkeur aan o m dienaangaande aan de deskundigen 
de vr i jheid te laten, te beoordelen in hoeverre zij het nutt ig achten de door 
part i jen verstrekte informat ie in hun advies op te nemen. Een nadrukkeli jke 
wettel i jke plicht daartoe achten zij niet nod ig . 

Desverzocht delen de ondergetekenden mede dat de vraag hoe gehandeld 
moet worden indien de deskundigen van inzicht verschi l len, niet bij wi jze 
van algemene disposit ie behoeft te wo rden beantwoord. Dit is een zaak van 
de deskundigen zelve, aan wie het vr i jstaat om een minderheidsoordeel in 
het deskundigenbericht op te nemen. Een en ander behoeft niet expl ici te te 
worden geregeld. Op de vraag welke middelen aan de eigenaar ten dienste 
staan bij bezwaar tegen de door burgemeester en wethouders in hun ver-
zoekschrift voorgedragen deskundigen, an twoorden de ondergetekenden 
dat het wetsontwerp er niet van uitgaat dat burgemeester en wethouders 
deskundigen voordragen. Ook zo zulks toch zou gebeuren dan nóg heeft de 
rechtbank terzake een zelfstandige verantwoordel i jkhe id . Met betrekking tot 
de vraag naarde reden dat in artikel 13, eerste - derde l id, wo rd t gesproken 
van burgemeester en wethouders en niet van gemeente, zij verwezen naar 
de beantwoord ing van eenzelfde vraag van de leden van de fractie van de 
V.V.D., in de algemene beschouwingen bij artikel 7. 

Eerste lid 
Naar aanleiding van de door de leden van de fractie van de V.V.D. gemaak-

te opmerk ing zij meegedeeld dat de woorden «in onderhandel ing zijn getre-
den» niet bedoelen dat al br ieven zijn gewisseld of gesprekken gevoerd. Zij 
duiden alleen aan dat part i jen na de toepassing van de artikelen 9-12 verke-
ren in een stadium van onderhandelen. 

Voor wat betreft de door de leden van de fractie van DS'70 aan de orde ge-
stelde keuze van de deskundigen zij verwezen naar de uiteenzett ingen hier-
vóór onder het hoofd «Algemeen». 

Vierde lid 
Ten aanzien van het door de leden van de fractie van de V.V.D. gemaakte 

bezwaar betreffende de met deze deskundigentaxat ie gemoeide t i jd en de 
in dat verband bepleite kooppl icht zij verwezen naar punt 7 van het alge-
meen gedeelte van deze memor ie . 

Voor wat betreft de opmerk ing van deze leden en de leden van de fractie 
van de S.G.P. over de belangen van de pachter zij verwezen naar punt 8 van 
dat algemene gedeelte. 
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Artikel 14 

Tweede lid 
Naar aanleiding van de door de leden van de fractie van de P.P.R. gestelde 

vraag over de mogel i jkheid, dat een gemeente onder druk een hogere prijs 
zou betalen dan die welke berust op het on tworpen artikel 40 in de Onteige-
ningswet, zij verwezen naar het in deze memor ie gestelde onder punt 10 van 
het a lgemeen gedeelte in verband met de gel i jk luidende vraag van de leden 
van de fractie van de S.G.P. (blz. 11 van het voor lop ig verslag). 

Overeenkomst ig de wens van de leden van de fracties van DS'70 en de 
S.G.P. is de redactie van dit l id , zomede van het tweede lid van artikel 18 ver-
duidel i jkt zoals moge bli jken uit bi jgaande nota van wi jz ig ingen. Ook is inge-
volge het voorstel van de laatstbedoelde leden het woord «nader» geschrapt. 

Ter beantwoord ing van de vraag van de leden van de fractie van de P.S.P. 
wat het gevolg is, als de verkoper in de loop van de procedure van een trans-
actie met de gemeente afziet, merken de ondergetekenden op dat in dat ge-
val het onroerend goed met het voorkeursrecht belast bli jft en de verkoper 
dus geenszins vr i j is alsdan tot verkoop aan een derde over te gaan. Dit volgt 
zonder meer uit de artikelen 4 en 6, volgens welke het voorkeursrecht alleen 
vervalt onder de aldaar genoemde omstandigheden. 

Artikel 15 

Algemeen 
Het is, anders dan de leden van de fractie van de P.P.R. veronderstel len, 

uitdrukkel i jk de bedoel ing dat dezelfde deskundigen, die ingevolge artikel 13 
part i jen hebben geadviseerd, ingevolge artikel 15 advies zullen ui tbrengen 
aan de rechtbank. Verwezen zij naar de uiteenzett ingen in deze memor ie bij 
artikel 13 onder het hoofd «Algemeen». 

Tweede lid 
Met betrekking tot de vragen van de leden van de fracties van de P.v.d.A. 

en de S.G.P. over de kwestie dat het dezelfde deskundigen zijn die eerst een 
advies en vervolgens een nader advies u i tbrengen, verwi jzen de ondergete-
kenden naar hetgeen zij hebben medegedeeld bij de algemene opmerk ingen 
bij artikel 13. Het bevreemdde de leden van de S.G.P.-fractie dat de termi jn 
voor het u i tbrengen van een nader advies drie maanden beloopt en de ter-
mi jn voor pleidooien slechts twee weken. 

Hieromtrent merken de ondergetekenden op dat de termi jn voor het nader 
advies niet drie maanden doch ten hoogste drie maanden bedraagt. Voorts 
mag niet uit het oog worden ver loren dat met het voorbereiden van een des-
kundigenrapport meer t i jd is gemoeid dan met het vervaardigen van een 
p le idooi . Met name kan hier niet buiten beschouwing bl i jven dat deskundi-
gen in beginsel, zelfstandig, het bouwwerk van hun taxatie moeten maken 
terwi j l degene die een pleidooi opstelt in een nauwere relatie staat tot de-
gene voor wie hij zulks doet, te weten de eigenaar, die hem op eenvoudiger 
wijze van de benodigde informat ie kan voorzien. Hieraan zij nog toegevoegd 
dat een pleidooi zich richt op een afgerond stuk werk waar in reeds alle voor 
taxatie van belang zijnde elementen zijn vergaard. Toch menen de onderge-
tekenden bij nadere overweging dat het verschil in termi jnen zoals dit naar 
voren komt uit artikel 15, tweede l id, en artikel 16 wat erg groot is. Bij nota 
van wi jz ig ingen stellen zij voor , de in artikel 16 genoemde termi jn van twee 
weken met twee weken te ver ru imen. 

Artikel 16 

Ten antwoord op de vraag van de P.v.d.A.-fractie omtrent de procureur-
stel l ing bij het doen van een verzoekschrift, verwi jzen de ondergetekenden 
naar hun an twoord op de vierde vraag van de leden van de S.G.P.-fractie bij 
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artikel 13, Algemeen. De leden van de fractie van de V.V.D. w i lden weten of 
de in artikel 16 bedoelde zitt ing een rolzitt ing is dan wel een zitt ing ten over-
staan van de meervoudige kamer. De ondergetekenden vestigen er de aan-
dacht op dat de zi t t ing, bedoeld in artikel 16, een pleitzit t ing is. Hierbij is ge-
dacht aan een openbare terechtzit t ing zoals bij voorbeeld in een onteige-
n ingsgeding (artikel 37 der Onteigeningswet) . 

Artikel 17 

Eerste lid 
De leden van de fractie van de P.v.d.A. w i lden weten of het niet wenseli jk 

is, te bepalen dat de kosten voor de verkoper zijn indien het oorspronkel i jk 
aanbod van de gemeente niet te laag is geweest. De ondergetekenden mer-
ken op dat het hier niet gaat om een onteigeningsprocedure en dat er dus 
van een vaststaand aanbod geen sprake behoeft te zijn. De koppel ing van de 
kostenveroordel ing aan de hoogte van een zogenaamd aanbod is hier niet 
op zijn plaats. Hierbij zij erop gewezen dat laakbaar procesgedrag een be-
straff ing kan vinden door de toepassing van de inhoud van de slotzinsnede 
van artikel 17, eerste l id. 

De leden van de S.G.P.-fractie hebben erop gewezen dat in artikel 17, eer-
ste l id, niet word t gesproken van de deskundigenkosten, gemaakt ingevolge 
artikel 16. 

De ondergetekenden zijn het er mee eens dat ook de kosten, die voor de 
deskundigen verbonden zijn aan het b i jwonen van de terechtzi t t ing, in art i-
kel 17 dienen te worden vermeld. Dat geldt ook voor de kosten van rechtsbi j-
stand en andere deskundige bi jstand, uiteraard voor zover deze redelijker-
wi js zijn gemaakt. In de nota van wi jz ig ingen is een en ander verwerkt. 

Artikel 18 

Eerste lid 
Met betrekking tot de door de leden van de fractie van de P.v.d.A. bepleite 

vergoeding van renten of schade zij verwezen naar de uiteenzett ingen onder 
punt 8 van het algemeen gedeelte van deze memor ie . 

Tweede lid 
De opmerk ing van de leden van de fractie van de S.G.P. is reeds beant-

w o o r d bij artikel 14, tweede l id. 

Artikel 21 

Overeenkomst ig het voorstel van de leden van de fracties van de K.V.P., 
A.R.P., C.H.U. en S.G.P. is artikel 21 bij nota van wi jz ig ingen aangevuld. 

Ten antwoord op de vraag van de leden van de P.v.d.A.-fractie wat de 
sanctie is op het afgeven van een onjuiste verklar ing van de notaris, delen de 
ondergetekenden mede dat het hun gewenst voorkomt om te dien aanzien 
het gemene recht van toepassing te doen zijn en niet een speciale voorzie-
ning in het wetsontwerp op te nemen. Verwezen zij naar hetgeen zij hebben 
opgemerkt bij artikel 7, tweede l id, onderdeel d. Voorts word t verwezen naar 
de uiteenzett ingen bij artikel 8, v ierde en vi j fde l id, en naar het bij nota van 
wi jz ig ingen voorgestelde artikel 23. 
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Nota van verbeteringen en aanvullingen 

Bijgevoegd is nog een nota van verbeteringen en aanvullingen. Het gestel-
de onder I spreekt voor zich zelf. Het onder II voorgestelde is nodig om te be-
werkstelligen dat de tekst van artikel 13, vierde lid, te zijner tijd, indien het 
ontwerpvan wet tot wijziging van de Onteigeningswet (13 714) tot wet zal 
zijn verheven, wordt aangevuld met de datum van die wet en het nummer 
van het Staatsblad, waarin zij wordt geplaatst. 

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

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