
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 
Zitting 1979-1980 

15907 Landinrichtingswet 

Nr.3 MEMORIE VAN TOELICHTING 

INHOUDSOPGAVE 

I. ALGEMEEN DEEL 2 

A. Inleiding 2 

1. Totstandkoming van het ontwerp * 
a. Ontwikkel ing van de Ruilverkavelingswet-

geving sinds 1924 2 
b. Tekortkomingen van de Ruilverkavelings-

wet 1954 5 
c. De Interimnota Landinrichtingswet en de 

uitgebrachte adviezen 6 
2. Systeem van de wet 12 
3. Reikwijdte van de wet 14 
4. Verhouding met andere wetten en regelingen 15 

a. Wet op de Ruimteli jke Ordening 15 
b. Natuurbeschermingswet en Beheerswet 17 
c. Ontgrondingenwet 18 
d. Procedure Projectontwikkeling Openlucht-

recreatie 19 
e. Ontwerp-Kaderwet specifiek welzijn 21 

5. Bevoegdheden van verschillende bestuurslagen 
en instanties 22 

6. Inspraak 26 
7. Rechtsbescherming 27 

B. De keuze van de vormen van landinrichting die 
worden geregeld door de Landinrichtingswet 33 

1. Algemeen 33 
2. De verschillende vormen van landinrichting 34 

a. Herinrichting en ruilverkaveling 34 
b. Aanpassingsinrichting 36 
c. Ruilverkaveling bij overeenkomst 36 

3. Globale beschrijving van de voorbereiding 
en het besluit tot herinrichting en ruilverka-
veling 37 
a. Initiatief 37 
b. Voorbereidingsschema landinrichting 37 
c. Landinrichtingsprogramma en -plan 38 

4. Voorbereiding van een besluit tot aanpas-
singsinrichting 42 

5. Globale beschrijving van de verwezenlijking 
van de vier vormen 43 
a. Grondverwerving 43 
b. Uitvoering van werken 44 
c. Het begrenzingenplan 45 
d. De herverkaveling 45 

6. De kosten 46 

I I . ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING 

Bijlagen: Schematische overzichten 50 

20 vel Tweede Kamer, zitting 1979-1980, 15907, nrs. 3-4 1 



I. ALGEMEEN DEEL 

A. INLEIDING 

1 . Totstandkoming van het ontwerp 

In het begin van de jaren zeventig komt de in meerdere opzichten toege-
nomen betekenis van het landeli jk gebied en de inr icht ing ervan tot ui t ing in 
verschi l lende studies en nota's. Voorbeelden van studies zijn de «Beleids-
voorstel len inzake de landinr icht ing in het gebied Volthe-De Lutte» van de 
Centrale Cultuurtechnische Commissie in 1972, het «Advies over de Landin-
richting» van de Raad van Advies voor de Ruimteli jke Ordening in 1973 en 
de «Beleidsaspecten nieuwe wettel i jke regeling Landinricht ing» van het 
Landbouwschap, daterend uit 1974. In dit verband kan ook worden gewezen 
op de memor ie van toel icht ing op de begrot ing van de Minister van Land-
bouw en Visserij voor het jaar 1972. Daarin is op blz. 41 gesteld dat de inr ich-
t ing van het landeli jk gebied gericht dient te zijn op: 

- een rationele en economisch verantwoorde agrarische bedr i j fsvoer ing; 
- een sociaal aanvaardbaar woon- , werk- en leefkl imaat op het plat teland; 
- een maximaal medegebruik van het platteland door de gehele niet-

agrarische bevolking, en 
- het in stand houden van een zo gevarieerd mogel i jk natuurl i jk mi l ieu. 
Korte t i jd daarna werd in de in mei 1972 aan de voorzitter van de Tweede 

Kamer der Staten-Generaal aangeboden Nota inzake het landbouwstruc-
tuurbele id (zitting 1971-1972, nr. 11 824) door de Min is te rvan Landbouw en 
Visserij aangekondigd dat, «ten einde het wettel i jk instrument aan te passen 
aan de bovenomschreven doelstel l ingen en tegeli jk de onderl inge afstem-
ming van de ruimtel i jke ordening en de landinr icht ing verder te ontwikke-
len» de studie over een Landinr icht ingswet spoedig ter hand diende te wor-
den genomen. Deze wet zou de Rui lverkavel ingswet 1954 moeten vervan-
gen. 

Ter ui tvoer ing van de uitgesproken beleidsvoornemens hebben de Minis-
ter van Landbouw en Visserij en de Minister van Volkshuisvesting en 
Ruimteli jke Ordening bij beschikking van 25 oktober 1972, Stcrt. 214, een in-
terdepartementale commiss ie, aangeduid als Commissie Landinricht ings-
wet , ingesteld. De commissie kreeg tot taak voorstel len uit te werken voor 
een Landinr icht ingswet ter vervanging van de Ruilverkavel ingswet 1954. De-
ze commiss ie heeft in maart 1976 de Inter imnota Landinr icht ingswet uitge-
bracht. In deze toel icht ing is op een aantal plaatsen gebruik gemaakt van 
hetgeen in genoemde nota is neergelegd. 

Op 8 maart 1979 heeft de commissie haar voorstel len aangeboden aan de 
eerste twee ondergetekenden. 

a. Ontwikkeling van de ruilverkavelingswetgeving sinds 1924 

Alvorens nader in te gaan op de tekor tkomingen van de Ruilverkavelings-
wet 1954 is het van belang de ontwikkel ing van de wetgev ing op het gebied 
van rui lverkavel ingen sinds 1924 te schetsen. 

De benutt ing van de fysieke mogel i jkheden van bodem en klimaat zijn be-
palend geweest voor de ontwikkel ing in de landbouw, welke erop gericht 
was de inkomensvorming in de landbouw en de voedselvoorziening voor 
een groeiende bevolking kwantitat ief en kwalitatief vei l ig te stellen. Het voort-
brengen van voldoende voedsel is daarbij lange t i jd de belangrijkste factor 
geweest voor de functie van verui t het grootste gedeelte van ons grondge-
bied. Toen in dat kader de vooru i tgang op agrarisch gebied ernstig werd be-
moei l i jkt door versnipper ing van grondgebruik en gronde igendom, leidde dit 
tot het ontwikkelen van een wettel i jk kader voor de aanpak van het landelijk 
gebied voor agrarische doeleinden. 

Met de Rui lverkavel ingswet (Stb. 1924,481) ontstonden daarvoor in 1924 
wettel i jke regels en kaders. 
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Deze wet had ten doel de land-, tu in- , bosbouw, veehouder i j of vervening 
te bevorderen. Ruilverkaveling kon plaatsvinden indien meer dan de helft 
van de eigenaren of zakelijk gerecht igden, te zamen bezittende meer dan 
de helft van de kadastrale oppervlakte van alle betrokken percelen, voor-
stemde. Een besluit tot rui lverkavel ing had tot gevolg dat de ri jksoverheid f i -
nanciële medewerk ing ver leende, terwi j l de tegenstemmers verpl icht waren 
zich bij het meerderheidsbeslui t neer te leggen en eveneens hun medewer-
king te ver lenen. 

Het rui lverkavelen kwam onder de eerste Rui lverkavel ingswet aarzelend 
op gang. Tot 1936 zijn 36 aanvragen voor rui lverkavel ing, die te zamen be-
trekking hadden op 11 821 hectares, ingediend bij de verschi l lende colleges 
van gedeputeerde staten. 

De voortschr i jdende maatschappeli jke ontwikkel ingen en de in de loop 
der jaren met de wet opgedane ervaringen maakten het gewenst in 1936 een 
ontwerp van wet tot vervanging van de Rui lverkavel ingswet in te dienen. Be-
langrijke redenen waren met name het ontbreken van de bevoegdheid voor 
rechtspersonen om aanvragen te doen, het uit een oogpunt van doelmat ig-
heid ongewenst late t i jdst ip van ui tvoer ing van het plan van wegen en wa-
ter lopen en de onduidel i jkheid van enkele f inanciële bepal ingen. Het in 1936 
ingediende ontwerp beoogde deze fei len op te heffen en de regeling op en-
kele punten te vereenvoudigen. Bovendien legde het de grondslag voor een 
wettel i jke regeling van de rui lverkavel ing bij overeenkomst. Deze vorm van 
rui lverkavel ing was in de wet van 1924 nog niet voorzien. 

De nieuwe wet kwam in 1938 tot stand. De strekking van deze Ruilverkave-
l ingswet 1938 (Stb. 618) was gelijk aan die van de wet van 1924. 

Onderde werk ing van de Rui lverkavel ingswet 1938 nam het aantal voor-
zieningen, die in rui lverkavel ingsverband werden getrof fen, toe. Zo werd 
naast het samenvoegen van gronden en de aanleg van water lopen aandacht 
besteed aan de verbeter ing van de vo rm van de percelen, de regeling van de 
waterhu ishouding, de aanleg van wegen, het verplaatsen van boerderi jen 
en het brengen van de boerderi jen bij het land, on tg inn ing, herontg inning 
en droog legg ing, de aanzetten van landschapsbouw en waar mogel i jk de 
aanleg van werken als water le id ingen, elektrische leidingen en dergeli jke. 

De Rui lverkavel ingswet 1938 kon pas na het einde van de Tweede Wereld-
oor log op ruime schaal worden toegepast. Met name voor het t i jdens de 
oor log door overs t roming getroffen Walcheren was de algemene wet echter 
ten enenmale ontoereikend. Een soortgeli jke situatie ontstond na de waters-
noodramp van 1953. Ten einde de ernstige problemen in de betrokken ge-
bieden het hoofd te bieden werden de zogenaamde Zeeuwse Herverkave-
l ingswetten tot stand gebracht. 

De eerste was de Herverkavel ingswet Walcheren 1947 (Stb. H 400) met be-
trekking tot de agrarische wederopbouw en de noodzakeli jk gebleken her-
verkavel ing van Walcheren, de tweede de Herverkavel ingswet Noodgebie-
den (Stb. 1953,444). In laatstgenoemde wet is de Herverkavel ingswet Wal-
cheren 1947, behoudens een aantal kleine aanvul l ingen, van toepassing ver-
klaard op gebieden in de provincie Zeeland die waren getroffen door de wa-
tersnoodramp in 1953. 

De strekking van deze wet ten was de bevorder ing van het herstel van 
land-, tu in- , bosbouw en veehouder i j door middel van herverkavel ing. Met 
de herverkavel ing werd niet alleen het herstel beoogd van cu l tuurgrond en 
landbouwbedr i jven, maar ook een sanering van die bedri jven ten behoeve 
van een doelmat ige bedr i j fsvoer ing. Daarnaast was herbeplant ing op grote 
schaal en verbetering van wegtracés en aanleg van nieuwe wegen van 
groot belang. In verband hiermee bevatten deze wet ten een inst rumentar ium 
dat deels veel overeenkomst ver toonde met dat van de Ruilverkavelings-
wet 1938, maar ook deels daarvan afweek. De belangri jkste afwi jk ingen 
vormden het ontbreken van de s temming, een regeling voor het verplaatsen 
van landbouwbedr i jven naar andere delen van Nederland, en het in het le-
ven roepen van een Raad van Beroep. Deze Raad van Beroep behandelde de 
bezwaren tegen het plan van toedel ing, terwi j l de rechterli jke macht alle an-
dere bezwaren behandelde. 

Tweede Kamer, zitt ing 1979-1980, 15 907, nrs. 3-4 3 



Inmiddels was bij een praktische toepassing van enkele jaren gebleken, 
dat de Ruilverkavelingswet 1938 ook voor de rest van ons land een tekort-
schietend instrumentarium bood. Enkele oorzaken vormden de behoefte 
aan een snellere verwezenlijking van het praktische resultaat van ruilverka-
veling, een betere regeling van de pacht, de bepaling van de verhouding met 
de ruimtelijke ordening en de verzorging van het landschap en de behoefte 
aan het beschikbaar stellen van gronden aan openbare lichamen ten behoe-
ve van niet-agrarische doeleinden. 

In 1951 diende de Regering een ontwerp voor een nieuwe wet in bij het 
parlement. Deze bereikte als Ruilverkavelingswet 1954 het Staatsblad (nr. 
510). In deze wet werd met handhaving van de landbouwkundige strekking 
in een aantal bepalingen aandacht geschonken aan andere aangelegenhe-
den, zoals met name de verhouding van de ruilverkaveling tot de ruimtelijke 
ordening en de verzorging van het landschap. 

Voor wat betreft de verhouding tot de ruimtelijke ordening deed zich de si-
tuatie voor dat de van oudsher bestaande scheiding tussen de ruilverkave-
ling, die zich uitsluitend op het buitengebied richtte, en de ruimtelijke orde-
ning, die zich - onder de Woningwet van 1901 - beperkte tot de bebouwde 
kom en de uitbreiding daarvan, niet meer overeenstemde met de werkelijk-
heid. In verband daarmee is een artikel in de wet opgenomen, waarmee in 
een ruilverkaveling de toewijzing van kavels aan openbare lichamen werd 
mogelijk gemaakt. Met behulp van deze bepaling kon worden vooruitgelo-
pen op een op handen zijnde, onontkoombare verandering van de planolo-
gische bestemming van de grond. Tevens konden de nadelige gevolgen van 
die verandering voor de landbouw zo goed mogelijk worden ondervangen 
en kon het verlies van gronden worden verdeeld over alle eigenaren in het 
ruilverkavelingsblok. 

De verzorging van het landschap, waaraan in de praktijk van de ruilverkave-
ling onder de wet van 1938 reeds aandacht werd besteed, kreeg in de Ruil-
verkavelingswet 1954 gestalte door de invoering van het landschapsplan, 
dat onderdeel ging vormen van het plan van voorzieningen. 

In 1958 is een volgende fase van het ruilverkavelingsbeleid ingezet. In dat 
jaar bood de Centrale Cultuurtechnische Commissie (CCC) het Meerjaren-
plan voor ruilverkaveling en andere cultuurtechnische werken in Nederland 
aan de toenmalige Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening 
aan. Hierin concludeerde de commissie dat de inrichting van de meeste 
agrarische produktiegebieden veel gebreken vertoonde. Zij ontwikkelde 
voorts grondslagen, waarop de urgentie van afzonderlijke ruilverkavelingen 
globaal kon worden getoetst. Het meerjarenplan gaf ten slotte een nadere 
uitwerking van het cultuurtechnische beleid voor de komende jaren. 

Nadat de colleges van gedeputeerde staten, het Landbouwschap en de 
agrarische werkgevers- en werknemersorganisaties over het plan hadden 
geadviseerd, besloot de Regering de door de Centrale Cultuurtechnische 
Commissie ontwikkelde criteria met enige aangebrachte verbeteringen te 
gaan hanteren. Sindsdien is het volgordeschema voor ruilverkavelingen, 
waarin jaarlijks per provincie de in voorbereiding zijnde ruilverkavelingen 
worden aangegeven, tot ontwikkeling gekomen en niet meer weg te denken 
uit de praktijk van landinrichting. 

Intussen is onze samenleving zich met name in de laatste twintig jaren in 
hoge mate verder blijven ontwikkelen. Een ontwikkeling, die tot verschuivin-
gen in de functies en de waardering van het landelijk gebied heeft geleid. 
Met name valt daarbij te denken aan de stads- en dorpsuitbreiding, de toe-
name van de mobiliteit, de toegenomen recreatiebehoeften en de gestegen 
waardering voor de natuur en het landschap. Dit proces voert tot een toene-
mende verweving van belangen met betrekking tot het landelijk gebied. 

Deze verschuiving en verweving van functies hebben tot gevolg dat ho-
gere eisen worden gesteld aan de inhoud van de ruilverkavelingsplannen. 
Naast de voorzieningen ten behoeve van de land- en tuinbouw dient een 
grotere plaats te worden ingeruimd voor landschappelijke voorzieningen, 
voor recreatiemogelijkheden, voor natuur en landschap en voor andere 
voorzieningen ten algemenen nutte. 
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b. Tekortkomingen van de Ruilverkavelingswet 1954 

Het jaar 1972 is voor de wetgev ing inzake de inr icht ing van het landeli jk 
gebied in meer dan één opzicht een belangri jk jaar geweest. De ondergete-
kenden brengen in her inner ing dat naast de reeds vermelde instel l ing van 
de Commissie Landinr icht ingswet twee wetsontwerpen, te weten een ont-
werp van wet tot wi jz ig ing van de Rui lverkavel ingswet en een on twe rpvan 
de Reconstructiewet Midden-Delf land, bij de Tweede Kamer der Staten-Ge-
neraal zijn ingediend. Daarnaast is met het u i tbrengen van de Nota Noorden 
des Lands in dat jaar het startsein gegeven voor de to ts tandkoming van een 
speciale wet voor de herinr icht ing van Oost-Groningen en de Gronings-
Drentse Veenkoloniën. 

Het voorstel tot aanpassing van de Rui lverkavel ingswet 1954 hield een 
gedeelteli jke wi jz ig ing van de wet in. De voornaamste wi jz ig ing betrof een 
verandering van de stemmingsprocedure. De in de wet vervatte bepal ing, 
dat degenen die niet aan de s temming deelnemen, worden geacht hun toe-
s temming tot de rui lverkavel ing te verlenen ondervond nameli jk in toene-
mende mate weerstand, mede gezien in het licht van de hiervoor geschetste 
ontwikkel ing, die de rui lverkavel ing doormaakte. Daarom werd voorgesteld 
de s temming over de rui lverkavel ing in grote l i jnen te doen plaatsvinden 
overeenkomst ig de in de Kieswet vervatte bepal ingen voor de verkiezingen 
van de leden van ver tegenwoord igende l ichamen. De wi jz ig ingswet, die 
voorts onder meer een aanpassing van de rui lverkavel ingsrente en - na aan-
drang van de Tweede Kamer - via nota van wi jz ig ingen de invoer ing van het 
pachtersstemrecht behelsde, bereikte begin 1975 het Staatsblad (nr. 206). 

De Reconstructiewet Midden-Delf land (Stb. 1977, 233) en de Herinrich-
t ingswet Oost-Groningen en de Gronings-Drentse Veenkoloniën (Stb. 1977, 
694) zijn in dit verband eveneens van betekenis. Deze twee inr icht ingswetten 
voor gebieden met een bijzondere problematiek bevatten regelen, die voor 
een deel bij het opstel len van het onderhavige ontwerp van wet mede als 
ui tgangspunt hebben gediend. 

Als nieuwe elementen in de twee wet ten kunnen bij voorbeeld worden ge-
noemd de regeling van de verhouding met de ruimtel i jke ordening, waarbi j 
de provinciale besturen een spi l functie vervul len, het introduceren van de 
programmafase, het regelen van de inspraak, alsmede bepalingen ten be-
hoeve van het regelen van de e igendom, het beheer en het onderhoud van 
zowel wegen en water lopen als van natuurgebieden, en elementen van 
landschappeli jke, recreatie, cultuurhistor ische of natuurwetenschappel i jke 
waarde. 

In de jaren zeventig bracht de toegenomen spanning tussen landbouw en 
natuur- en landschapsbehoud met zich mede dat bij de voorbereid ing en de 
ui tvoer ing de verwevenheid van belangen in de te treffen maatregelen en 
voorzieningen meer tot zijn recht moest gaan komen. In verband met deze 
spanning tussen landbouw en natuur en landschap heeft de Regering tegeli jk 
met de Nota Nationale Parken (zitting 1974-1975, nr. 13 283) en de Inter im-
nota Nationale Landschapsparken (zitting 1974-1975, nr. 13 284), de nota be-
treffende de relatie tussen Landbouw en Natuur- en Landschapsbehoud (zit-
t ing 1974-1975, nr. 13 285), kort aangeduid als Relatienota, uitgebracht. In de 
Relatienota worden een aantal maatregelen aangekondigd, waarvan in dit 
verband het instrument van de beheersovereenkomsten de meeste beteke-
nis heeft. 

De tekor tkomingen van de Ruilverkavelingswet 1954, die in de loop der ja-
ren naar voren zijn gekomen, kunnen als volgt worden samengevat. 

- Een in het oog spr ingende beperking van de Ruilverkavel ingswet 1954 
is de doelstel l ing, neergelegd in artikel 2: de behart iging van de belangen 
van land-, tu in- , bosbouw of veehouder i j . Gezien de verander ingen in de 
functies van het landelijk gebied is het gewenst de doelstel l ing van de Land-
inr icht ingswet, w i l deze een geschikt wettel i jk inst rumentar ium bieden 
voor inr icht ing van het landeli jk gebied, af te s temmen op de functies, die dit 
gebied vervult of moet vervul len. 
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- De door een gebied te vervullen functies worden via de afweging van de 
aanwezige belangen in het kader van de ruimtelijke ordening aangegeven. 
Deze afweging van belangen dient dan ook een belangrijke rol te gaan spe-
len bij bij voorbeeld de beslissing op welke wijze inrichting van het gebied 
dient plaats te vinden. Inrichtingsmaatregelen dienen voorts ertoe bij te dra-
gen dat een gebied zijn bestaande functies of andere functies beter kan ver-
vullen dan voorheen. 

- In de Ruilverkavelingswet 1954 is de beslissing of al dan niet ruilverka-
veling zal plaatsvinden in handen van de grondeigenaren en -gebruikers ge-
legd. De verschuiving in en de verweving van functies in het landelijk gebied 
heeft tot gevolg dat verbeteringen in de inrichting van het landelijk gebied 
kunnen uitstijgen boven de belangen van alleen de grondeigenaren en -ge-
bruikers, zodat de besluitvorming niet in alle gevallen in handen van de eige-
naren en gebruikers kan worden gelaten. 

- De inrichting van het landelijk gebied overeenkomstig de functies die 
het moet vervullen, noodzaakt tot meer of minder omvangrijke wijzigingen 
in eigendom en gebruik van grond. Dit zal veelal gepaard gaan met onttrek-
king van gronden aan land- en tuinbouw. De mogelijkheden van de Ruilver-
kavelingswet 1954 tot onttrekking van gronden aan het agrarisch gebruik 
zijn beperkt tot een maximale toewijzing van vijf procent van de waarde van 
de in het blok gelegen gronden aan openbare lichamen. 

- De Ruilverkavelingswet 1954 kent slechts een procedure van toewijzing 
van wegen en waterlopen en dergelijke aan openbare lichamen. Op grond 
van beide eerdergenoemde leges speciales kan de eigendom van natuurge-
bieden, landschappelijk of cultuurhistorisch waardevolle gebieden en recrea-
tiegebieden worden toegewezen aan een openbaar lichaam of een andere 
rechtspersoon op diens verzoek. In het onderhavige ontwerp van wet is een 
soortgelijke regeling opgenomen. Ook aan het verwezenlijken van beheers-
gebieden in blijvend agrarisch gebruik door middel van beheersovereen-
komsten zal in het kader van de landinrichting aandacht moeten worden be-
steed. 

Bij de totstandkoming van de Ruilverkavelingswetten 1924,1938 en 1954 
is telkens de vraag aan de orde geweest of moest worden gewaarborgd, dat 
niet door splitsingen de door herverkaveling verkregen toestand weer onge-
daan zou worden gemaakt. 

De ontwikkelingen in de agrarische structuur in de laatste decennia tonen 
aan, dat in het landelijk gebied splitsingen in de eigendom en het gebruik 
van agrarische bedrijven nauwelijks meer voorkomen. De toeneming van 
het aantal kavels per bedrijf, die in sommige gebieden is te constateren, is 
veelal een gevolg van de aankoop of pacht van vrijgekomen landbouwgron-
den, welke gronden in de meeste gevallen niet aangesloten liggen aan de 
kavels van het zich uitbreidende bedrijf. 

Daartegenover leidt in bepaalde gebieden de aanleg van wegen en kana-
len en de realisering van gemeentelijke bestemmingsplannen in ten minste 
even grote mate tot splitsing van kavels en bedrijven dan door verkoop of 
vererving het geval zal zijn. Ingevolge deze ontwikkelingen zijn overwegingen 
om in dit ontwerp beperkingen ten aanzien van de beschikkingsbevoegdhe-
den van gronden na herverkaveling in te voeren, niet aan de orde geweest. 

c. De Interimnota Landinrichting en de uitgebrachte adviezen 

Zoals op blz. 1 van deze toelichting reeds is vermeld, heeft de Commissie 
Landinrichtingswet in 1976 de Interimnota Landinrichtingswet uitgebracht, 
die naast een inventarisatie van de tekortkomingen van de Ruilverkavelings-
wet, tevens voorstellen bevatten voor een nieuwe Landinrichtingswet. 

Bij de publikatie van de Interimnota heeft de Regering te kennen gegeven 
zich voor zijn wetgevende arbeid te kunnen verenigen met de hoofdlijnen 
van deze nota. 
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De Ministers van Landbouw en Visserij en van Volkshuisvest ing en 
Ruimtel i jke Ordening hebben de nota aan de volgende organisaties en in-
stanties om advies gezonden: 

- de colleges van gedeputeerde staten; 
- de Vereniging van Nederlandse Gemeenten; 
- de Unie van Waterschappen; 
- de Raad van Advies voor de Ruimtel i jke Ordening; 
- de Raad van de Waterstaat; 
- de Centrale Cultuurtechnische Commiss ie ; 
- de voor lop ige Centrale Raad voor de Mi l ieuhygiëne; 
- de Natuurbeschermingsraad; 
- het Landbouwschap; 
- het Bosschap; 
- de St icht ing Natuur en Mi l ieu ; 
- de St icht ing Recreatie, en 
- het Openbaar Lichaam Ri jnmond. 
Deze organisaties en instanties hebben hun zienswijze aan de Ministers 

kenbaar gemaakt. 
De colleges van gedeputeerde staten hebben gezamenli jk in het kader van 

het Interprovinciaal Overleg ruimtel i jke ordening geadviseerd. Daarnaast 
hebben enkele colleges nog een afzonderli jk advies uitgebracht. Voorts heb-
ben een aantal organisaties, alsmede part icul ieren, hun commentaar op de 
Inter imnota aan de Ministers van Landbouw en Visserij en van Volkshuis-
vest ing en Ruimteli jke Ordening toegezonden, te weten (naar vo lgorde van 
ontvangst) : 

- de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters; 
- de Federatie van Oppervlaktedelfstof fen-winnende Industr ieën; 
- de Werkgemeenschap Landschapsecologisch Onderzoek; 
- J . Jensema en andere part icul ieren; 
- de Cultuurtechnische Verenig ing; 
- de Bond van Nederlandse Tuin- en Landschapsarchitecten; 
- de Nederlandse Vereniging van de Landeli jke Eigendom; 
- de ANWB Koninkli jke Nederlandse Toer is tenbond; 
- het Nederlands Instituut voor Ruimtel i jke Ordening en Volkshuisvest ing 

en 
- H. J. van der Zande en andere part icul ieren. 
Behoudens met de onderhavige paragraaf, waar in meer in a lgemene zin 

op de adviezen word t ingegaan, word t in een aantal andere onderdelen van 
deze memor ie ook gereageerd op de uitgebrachte adviezen. 

Uit de adviezen blijkt een grote mate van instemming met de totstandko-
ming van een Landinr icht ingswet met een ru ime doelstel l ing, zoals die in de 
Inter imnota word t voorgesteld. 

De Raad van Advies voor de Ruimteli jke Ordening is verheugd, dat is ge-
kozen voor een wetgev ing, die meer mogel i jkheden biedt voor een integrale 
reconstructie van delen van het landeli jk gebied dan de Rui lverkavel ingswet 
1954. De Sticht ing Recreatie constateert, dat de mogel i jkheden voor de 
openluchtrecreat ie om op een meer verantwoorde manier een rol te spelen 
bij de inr icht ing van het landelijke gebied bij een zodanige opzet worden ver-
groot. 

De mening van een aantal grondeigenaren en -gebruikers, dat de belan-
gen van land- en tu inbouw door een dergeli jke wet niet worden gediend, 
kunnen de ondergetekenden niet delen, omdat landinr icht ing strekt tot in-
r icht ing van het landelijk gebied overeenkomst ig de functies van zodanig ge-
bied. In vele gevallen zal dit land- of tu inbouw zijn. 

Het Interprovinciaal Overleg v indt het van groot belang dat een wettel i jk 
kader voor de verhouding van ruimtel i jke ordening en landinr icht ing word t 
geschapen, waardoor ruimere mogel i jkheden voor de inr icht ing van het lan-
delijke gebied worden verkregen. 

Het Landbouwschap hecht grote waarde aan de Ruilverkavelingswet 1954 
maar is van mening dat deze wet ontoereikend kan zijn voor gebieden met 
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veel niet-agrarische belangen en dat de relatie tussen landinrichting en 
ruimtelijke ordening wettelijk moet worden geregeld. 

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zegt geen behoefte te hebben 
aan een Landinrichtingswet, zoals die in de Interimnota wordt voorgesteld. 
Zij meent dat aan de politieke verantwoordelijkheid van het provinciale en 
gemeentelijke bestuur voor de inrichting van het buitengebied onvoldoende 
recht wordt gedaan. Zij meent tevens dat de Interimnota vooral de huidige 
praktijk van de ruilverkaveling formaliseert, waarbij duidelijke centraliseren-
de tendensen zijn te onderkennen. 

De ondergetekenden zijn van mening dat aan taken van provincies en ge-
meenten met betrekking tot het landelijk gebied geen afbreuk wordt gedaan. 
De procedures in het onderhavige ontwerp zullen voor de provincies en de 
gemeenten evenmin de procedures bemoeilijken met betrekking tot de tot-
standkoming van plannen krachtens de Wet op de Ruimtelijke Ordening. 
Aan de sinds het verschijnen van de Interimnota toegenomen behoefte aan 
verdere decentralisatie van bestuur, is in het ontwerp onder meer tegemoet 
gekomen door de besluitvorming met betrekking tot belangrijke fasen in de 
totstandkoming van een landinrichtingsproject bij de provinciale besturen te 
leggen. Ondergetekenden achten echter een wettelijke regeling, waarin 
naast de betrokkenheid van de provinciale overheid de landelijke overheid 
een belangrijke rol speelt noodzakelijk. De te behartigen zaken, zoals land-, 
tuin- en bosbouw, de openluchtrecreatie, de cultuurhistorie, de natuur en 
het landschap, afgezien van de regionale aspecten, moeten overwegend dan 
wel mede tot de zorg van de centrale overheid worden gerekend. 

De gemeenten kunnen op grond van de algemene strekking van deze wet 
hun zienswijze met betrekking tot de ontwikkeling van het buitengebied via 
landinrichting gestalte geven, door hun wensen te dien aanzien in het land-
inrichtingsprogramma en het landinrichtingsplan te laten opnemen. 

De procedures voor landinrichting zullen geen beslissingskader voor 
ruimtelijke ordening zijn. Wel kan het voornemen tot landinrichting aanlei-
ding zijn tot de opstelling of wijziging van plannen van ruimtelijke ordening. 

Met betrekking tot door de vereniging gesignaleerde centraliserende ten-
densen bij ruilverkavelingen willen de ondergetekenden verwijzen naar het-
geen zij nog over de bevoegdheden van de verschillende bestuurslagen 
naar voren brengen. 

Het aspect van de onderlinge afstemming van ruimtelijke ordeningen en 
landinrichting heeft tot uiteenlopende adviezen aanleiding gegeven. Het Neder-
lands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting geeft er de 
voorkeur aan het Landinrichtingsprogramma een intrinsiek onderdeel van 
het streekplan te doen worden. Het streekplan zou daarvoor aan verschillen-
de voorwaarden moeten voldoen, met name zou het uitvoeringsgericht 
moeten zijn en om de vijf jaar via een besluit van provinciale staten moeten 
worden aangepast. 

Van de zijde van het Interprovinciaal Overleg wordt de in de Interimnota 
gedane keuze voor het streekplan als uitgangspunt voor landinrichting on-
derschreven, waarbij de behoefte aan een overgangsrecht wordt kenbaar 
gemaakt voor de gevallen waarin geen streekplan aanwezig is. 

De Centrale Raad voor de Milieuhygiëne is een soortgelijke mening toege-
daan. De raad adviseert slechts in uiterste noodzaak van de relatie met het 
streekplan af te wijken, namelijk alleen dan, wanneer voor het gebied, waar 
de landinrichting zal plaatsvinden, een actueel en concreet ruimtelijk be-
leidsstuk aanwezig is, dat door provinciale staten is vastgesteld, zodat het 
landinrichtingsplan daaraan zou kunnen worden getoetst. 

De Centrale Cultuurtechnische Commissie en de Raad van Advies voor de 
Ruimtelijke Ordening plaatsen bij de keuze van het streekplan als uitgangs-
punt voor een landinrichtingsproject de kanttekening dat gewaakt moet 
worden tegen een zodanige stringente omschrijving van de relatie landin-
richting-ruimtelijke ordening in de Landinrichtingswet, dat de voortgang van 
de voorbereiding en de vaststelling van streekplannen de voortgang van 
landinrichting in de toekomst zou gaan bepalen. Het Landbouwschap en de 
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Unie van Waterschappen onderkennen in landinrichting economische, so-
ciale, culturele en ruimtelijke facetten. Zij menen dat de verhouding tussen 
landinrichting en ruimtelijke ordening niet een eenzijdige maar een weder-
zijdse afhankelijkheid inhoudt. 

In de adviezen van onder meer de Raad van Advies voor de Ruimtelijke Or-
dening, het NIROV, het Interprovinciaal Overleg, het Landbouwschap en de 
Unie van Waterschappen wordt aandacht besteed aan de relatie tussen het 
bestemmingsplan en het landinrichtingsplan. 

De ondergetekenden kennen grote betekenis toe aan een nauwe relatie 
van landinrichting met het provinciale ruimtelijke beleid, met name met het 
streekplan. Zij onderschrijven daarbij de adviezen, waarin wordt gezegd, dat 
deze relatie niet van zodanige aard mag zijn dat zij de voortgang van de land-
inrichting zou gaan bepalen. Met betrekking tot de relatie van het landin-
richtingsplan met het bestemmingsplan zijn de ondergetekenden overeen-
komstig het advies van het Interprovinciaal Overleg van mening dat beide 
plannen naast elkaar moeten staan. Op de verhouding van landinrichting tot 
de ruimtelijke ordening komen de ondergetekenden later in een afzonderlij-
ke paragraaf uitvoerig terug. 

De mogelijkheid van herinrichting naast ruilverkaveling als vorm van land-
inrichting wordt in de meeste adviezen toegejuicht. De beide groepen parti-
culieren zeggen in hun adviezen geen behoefte te hebben aan herinrichting, 
tenzij de besluitvorming daarover op dezelfde wijze als bij ruilverkaveling 
via een stemming door de financieel betrokken eigenaren en eventueel de 
pachters zou plaatsvinden. In geen geval mag zonder de instemming van de 
land- en tuinbouw in een bepaald gebied tot herinrichting worden besloten. 

De Stichting Natuur en Milieu, het NIROV, de ANWB, een belangrijk deel 
van de Natuurbeschermingsraad en de Voorlopige Centrale Raad voor de 
Milieuhygiëne, alsmede het Openbaar Lichaam Rijnmond, geven de voor-
keur aan de uitsluitende of overwegende toepassing van herinrichting. Deze 
organisaties en instanties spreken deze voorkeur uit op grond van de bij hen 
levende verwachting dat de belangen van met name natuur en milieu en van 
openluchtrecreatie bij herinrichting meer zijn veilig gesteld dan bij ruilverka-
veling. 

Het Interprovinciale Overleg, de Centrale Cultuurtechnische Commissie, 
de Unie van Waterschappen, het Landbouwschap en de Raad van Advies 
voor de Ruimtelijke Ordening zien ruimte voor de toepassing van zowel ruil-
verkaveling als herinrichting. De laatstgenoemde instantie, die overigens 
behoefte heeft aan nadere informatie over de verschillende aspecten van 
beide vormen, wijst erop dat met handhaving van ruilverkaveling in het ont-
werp van wet een element van continuïteit met betrekking tot landinrichting 
wordt gebracht. 

In bijna alle adviezen wordt naar criteria voor toepassing van ruilverkave-
ling en herinrichting gevraagd. Deze vraagstelling is onderwerp van behan-
deling in het Structuurschema Landinrichting. Overigens zullen in onderdeel 
B van deze toelichting de vormen herinrichting en ruilverkaveling en enkele 
hoofdlijnen die met de keuze daartussen samenhangen worden beschre-
ven. 

In de adviezen van de Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening en 
van het Landbouwschap wordt gepleit voor een vorm van landinrichting 
waarmee voor landbouw en landschap nadelige gevolgen van ingrepen in 
het landelijk gebied kunnen worden opgevangen. Deze adviezen hebben de 
ondergetekenden gevolgd door regelen op te nemen met betrekking tot de 
aanpassingsinrichting. Deze vorm van landinrichting wordt later in deze toe-
lichting behandeld. 

In de Interimnota is een apart hoofdstuk gewijd aan de verhouding tussen 
inrichting en beheer. De Natuurbeschermingsraad zegt, dat het de raad 
voorkomt, dat het aanwijzen van beheersgebieden zal moeten plaatsvinden 
in het kader van de procedure van landinrichting. Voorts ziet de Raad een 
aanknopingspunt tussen het onderhavige ontwerp en de Natuurbescher-
mingswet, voor zover dit het aanwijzen van beschermde natuurgebieden be-
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treft. In het advies van de Stichting Natuur en Milieu wordt aanbevolen om 
het toekomstig beheer in het landinrichtingsplan tot uitdrukking te brengen. 

In de adviezen van de provinciale besturen, de voorlopige Centrale Raad 
voor de Milieuhygiëne, de ANWB, het NIROV en het Landbouwschap wordt 
instemming betuigd met de in de Interimnota gedane suggesties om in een 
aparte beheerswet regelen op te nemen met betrekking tot het beheer van 
waardevolle agrarische cultuurlandschappen. De beide groepen particulie-
ren vinden gedwongen conservering van het huidige cultuurlandschap en 
nog meer het terugbrengen in een vroege toestand absoluut onaanvaard-
baar. Zij zijn deze mening onder meer toegedaan omdat het huns inziens on-
verantwoord is, de agrarische produktie af te remmen, aangezien de agrari-
sche bedrijfstak een van de weinige is die een belangrijke positieve bijdrage 
geeft tot onze betalingsbalans en een stabiel stuk werkgelegenheid verte-
genwoordigt. Met de regelen in dit wetsontwerp beogen de ondergeteken-
den mede een evenwichtige relatie tussen de landbouwkundige produktie-
functie en de beheersfunctie van de landelijke gebieden mogelijk te maken. 
Hierop afgestemd wordt een beheerswet voorbereid voor de in de Relatieno-
ta bedoelde gebieden. In een afzonderlijke paragraaf verder in deze toelich-
ting zal worden ingegaan op de verhouding van dit ontwerp van wet met de 
Natuurbeschermingswet en de voor te bereiden beheerswet. 

In de Interimnota is voorgesteld aan het sedert 1958 jaarlijks vastgestelde 
volgordeschema van ruilverkavelingen in voorbereiding een wettelijke basis 
te geven. In nagenoeg alle adviezen wordt aandacht aan dit voorstel be-
steed. 

Het schema zou, aldus het Interprovinciaal Overleg een stuk realiteits-
waarde krijgen door afstemming ervan op de uitvoeringscapaciteit en de fi-
nanciële middelen. Het Interprovinciaal Overleg legt tevens een relatie tus-
sen het voorbereidingsschema en het provinciaal ruimtelijk beleid, met na-
me met het streekplan. 

In het ontwerp van wet zijn regelen voor een Voorbereidingsschema Land-
inrichting opgenomen, die in hoofdlijnen aan deze suggesties beantwoor-
den. 

De voorlopige Centrale Raad voor de Milieuhygiëne en de Natuurbescher-
mingsraad stellen voor aan de plaatsing van gebieden op het voorberei-
dingsschema een milieu-effectrapportage vooraf te laten gaan. 

De ondergetekenden zijn van mening dat een rapportage van deze strek-
king enerzijds te beperkt van aard en anderzijds te gedetailleerd in zijn uit-
werking zal zijn bij de plaatsing van een gebied op het voorbereidingssche-
ma. Hiermede wordt namelijk de intentie uitgesproken, dat met de voorbe-
reiding van een ruilverkaveling of een herinrichting voor een globaal om-
grensd gebied een begin kan worden gemaakt. Het komt ondergetekenden 
zinvoller voor om bij de vaststelling van het programma, wanneer de uit-
gangspunten en doeleinden nader zijn uitgewerkt, een beschrijving te geven 
van de verwachte gevolgen voor de economische toestand, de leef- en werk-
omstandigheden, de natuur en het landschap en de gesteldheid van water, 
bodem en lucht. 

De Stichting Natuur en Milieu heeft voorgesteld het programma te incor-
poreren in de procedure van het voorbereidingsschema en daaraan een 
maatschappelijke en milieu-effectrapportage te verbinden. In de adviezen 
naar aanleiding van de Interimnota wordt in het algemeen ingestemd met 
de opsplitsing van de voorbereiding, door een landinrichtingsprogramma te 
laten volgen door één of meer landinrichtingsplannen. 

Het voorstel om de besluitvorming over het programma basis te laten zijn 
voor de uitvoering van de landinrichting vindt eveneens veel bijval. Verschil-
lend is geadviseerd omtrent de instantie bij wie deze besluitvorming be-
hoort te liggen. Het advies van de Vereniging van het Landelijk Eigendom 
gaat uit van de aanwezigheid van een vigerend streekplan en vindt dat het 
programma van zowel herinrichting als ruilverkaveling door gedeputeerde 
staten kan worden vastgesteld. Het Landbouwschap is van oordeel dat zo-
wel bij herinrichting als bij ruilverkaveling de vaststelling van het program-
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ma alleen aan provinciale staten zou moeten worden overgelaten, wanneer 
gedeputeerde staten strijdigheid met het streekplan zouden constateren dan 
wel wanneer er geen streekplan zou zijn. 

De Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening geeft een soortgelijk 
advies met dien verstande dat zij deze wijze van vaststelling van het pro-
gramma voor herinrichting voor een bepaalde overgangsperiode zou willen 
laten gelden, ten einde de landinrichting voortgang te laten vinden, terwijl 
de streekplanvorming zich ontwikkelt. 

Het Interprovinciaal Overleg wil bij aanwezigheid van een streekplan ge-
deputeerde staten het programma laten vaststellen en alleen bij afwijkingen 
in het programma provinciale staten inschakelen. De Natuurbeschermings-
raad adviseert in alle gevallen provinciale staten het programma te laten 
vaststellen. De Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening adviseert het 
landinrichtingsplan door provinciale staten te laten vaststellen, aangezien 
dit in geval van herinrichting de basis is voor onteigening. De Stichting Na-
tuur en Milieu stelt dit eveneens voor, aangezien afstemming van het plan 
op ruimtelijke ordening dan gewaarborgd is. 

In het voorliggende ontwerp is gekozen voor vaststelling van het pro-
gramma door provinciale staten en van het plan door gedeputeerde staten. 
Voor de motivering van deze keuze verwijzen de ondergetekenden naar de 
toelichting bij het programma en het plan in onderdeel B van deze memorie. 

Met name het Landbouwschapen de Cultuurtechnische Vereniging - w e l -
ke laatste daarnaast veel kanttekeningen van praktische aard heeft gemaakt 
- vrezen, dat landinrichting volgens de opzet van de Interimnota vele jaren 
zal duren. Om deze vrees zoveel mogelijk weg te nemen is gehoor gegeven 
aan suggesties, die tot strekking hadden in de wet ruimte te laten voor een 
vergaande voorbereiding van onderdelen van de procedure van de uitvoe-
ring, voordat het besluit tot herinrichting of ruilverkaveling is genomen. 
Voorts beogen de ondergetekenden met het gelijktijdig laten plaatsvinden 
van onderdelen van de herverkavelingsprocedure de duur van landinrich-
ting te beperken. 

Ten slotte komen in de adviezen een aantal aspecten afzonderlijk naar vo-
ren. De Raad van de Waterstaat meent, dat in de landinrichtingsproblema-
tiek onvoldoende invloed van waterstaatkundige factoren op landschap en 
landbouw en daarmede derhalve op de landinrichting isonderkend. De 
Raad dringt erop aan dit belang op bepaalde plaatsen in de besluitvoering 
tot uitdrukking te brengen. 

De Federatie van Oppervlaktedelfstoffen-winnende Industrieën zou zijn 
belangen gaarne in de Centrale Landinrichtingscommissie behartigd willen 
zien. Met betrekking tot deze adviezen willen de ondergetekenden verwijzen 
naar de toelichting omtrent de bevoegdheden van verschillende bestuursla-
gen en instanties. De Werkgemeenschap Landschapecologisch Onderzoek 
en de Bond van Nederlandse Tuin- en Landschapsarchitecten, geven ten 
aanzien van programma en plan suggesties met betrekking tot de wijze 
waarop bij de te treffen maatregelen en voorzieningen met de landschaps-
bouw, in relatie met de planologie rekening zou moeten worden gehouden. 

Het Bosschap wijst in zijn advies op de bijzondere aspecten, veelal van fi-
nanciële aard die bij landinrichting voor bossen gelden. De Nederlandse 
Vereniging van Rentmeesters en de Vereniging van het Landelijk Eigendom 
besteden in hun advies voornamelijk aandacht aan aspecten die met de 
grondeigendom en de grondverwerving samenhangen. 

De ondergetekenden zouden zich gaarne willen aansluiten bij een reactie 
in het advies van het Landbouwschap, dat de grote betekenis vermeldt die 
de Ruilverkavelingswet 1954, ondanks de eerder beschreven tekortkomin-
gen, voor de inrichting van het landelijk gebied heeft gehad. Zij doen dit 
door de zinsnede in het advies van het Landbouwschap te citeren, dat niet 
voorbij mag worden gegaan aan «de bijdrage van deze wet aan een meer 
doelmatige inrichting van het landelijk gebied en het hiermee bereikte posi-
tieve effect enerzijds op de ontwikkeling van de agrarische bedrijfsstructuur 
en het inkomensniveau en mede daardoor het voorkomen van verpauperen 
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en het behoud van werkgelegenheid in de verkavelde gebieden, anderzijds 
op het behoud en het veiligstellen van natuurgebieden en de versterking van 
landschappelijke elementen». 

2. Systeem van de wet 

In artikel 4 van het ontwerp is de doelstelling van landinrichting als volgt 
omschreven: strekken tot het inrichten van het landelijk gebied overeen-
komstig de functies van dat gebied, zoals deze in het kader van de ruimte-
lijke ordening zijn aangegeven. Het onderhavige ontwerp beoogt het daar-
voor noodzakelijke instrumentarium te verschaffen. 

Hoofdstuk I van het ontwerp bevat, naast bovengenoemde doelstelling, 
tevens een aanduiding van een aantal aangelegenheden, waarvoor maatre-
gelen of voorzieningen kunnen worden getroffen. Voorts bevat het eerste 
hoofdstuk een bepaling omtrent het Structuurschema Landinrichting, een 
schema dat de hoofdlijnen en beginselen van het nationale landinrichtings-
beleid zal inhouden, en omtrent de Centrale Landinrichtingscommissie, het 
overleg- en adviesorgaan voor landinrichting op Rijksniveau. 

Aangezien tussen gebieden verschillen voorkomen in uitgangssituaties en 
in de door middel van landinrichting te verwezenlijken doeleinden, voorziet 
het ontwerp vier vormen van landinrichting, te weten herinrichting, ruilver-
kaveling, aanpassingsinrichting en ruilverkaveling bij overeenkomst. In het 
tweede hoofdstuk geeft het ontwerp een karakteristiek van de vormen van 
landinrichting, waarvoor in latere hoofdstukken procedures zijn uitgewerkt. 
Naar uit de karakteristiek van de vormen blijkt, zal landinrichting in de mees-
te gevallen herverkaveling omvatten. 

Aanpassingsinrichting vindt plaats in samenhang met het treffen van een 
op zichzelf staande infrastructurele voorziening van nationaal of regionaal 
belang. De besluitvorming omtrent de infrastructurele voorziening, welke 
aanleiding geeft tot de inrichting, ligt buiten de procedure van dit ontwerp 
van wet. De aanpassingsinrichting volgt de besluitvorming omtrent deze in-
frastructurele voorziening. De procedure voor de aanpassingsinrichting is 
dientengevolge eenvoudiger van opzet dan de hieronder beschreven proce-
dure voor herinrichting en ruilverkaveling. Het orgaan, dat het besluit neemt 
omtrent de tot aanpassingsinrichting leidende voorziening zal bij de besluit-
vorming en de uitvoering van deze aanpassingsinrichting ten nauwste wor-
den betrokken. 

De voorbereiding van een herinrichting of ruilverkaveling begint met de 
plaatsing van een gebied op het Voorbereidingsschema Landinrichting. De 
procedure met betrekking tot de plaatsing op dit schema, alsmede bepalin-
gen omtrent het hieraan voorafgaande verzoek tot landinrichting vormen de 
eerste titel van hoofdstuk III. Nadat een gebied voor de eerste keer op het 
voorbereidingsschema is vermeld stellen gedeputeerde staten van de be-
trokken provincie in overeenstemming met de Centrale Landinrichtingsconv 
missie een landinrichtingscommissie in, die onder meer belast is met het 
vaststellen van het voorontwerp van het landinrichtingsprogramma. Het 
landinrichtingsprogramma beoogt de doelstellingen en uitgangspunten van 
landinrichting vast te stellen. Op basis van dit programma wordt een besluit 
tot herinrichting of ruilverkaveling genomen. 

In het derde hoofdstuk worden achtereenvolgens procedures ontwikkeld 
met betrekking tot: 

- het landinrichtingsprogramma; 
- het besluit tot herinrichting; 
- het besluit tot ruilverkaveling; 
- het landinrichtingsplan, en 
- de gelijktijdige voorbereiding van landinrichtingsprogramma en landin-

richtingsplan. 
Het ontwerp kent geen verschil voor de wijze waarop voor herinrichting en 

ruilverkaveling het programma wordt vastgesteld. De bevoegdheid daartoe 
berust in beide gevallen bij de provinciale staten gezien het beleidsbepalend 
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karaktervan het programma in het bijzonder in samenhang met de ruimte-
lijke ordening. De bovenvermelde opsomming illustreert dat wel verschil be-
staat in de besluitvorming over het al dan niet doorgaan van een herinrich-
ting of ruilverkaveling. Bij herinrichting nemen provinciale staten dit besluit, 
terwijl over ruilverkaveling door middel van stemming eigenaren en pach-
ters besluiten. De vaststelling van het landinrichtingsplan vindt voor herin-
richting en ruilverkaveling wederom op dezelfde wijze plaats: door gedepu-
teerde staten. Aangezien met name voor ruilverkavelingen de behoefte aan 
gezamenlijke voorbereiding en presentatie van ontwerp-programma en ont-
werp-plan kan bestaan, geeft het ontwerp de mogelijkheid daartoe. 

Nadat het landinrichtingsplan of een gedeelte daarvan is vastgesteld kan 
de landinrichtingscommissie tot uitvoering overgaan. Gedeputeerde staten 
kunnen in overeenstemming met de Centrale Landinrichtingscommissie 
voorzieningen laten uitvoeren door een openbaar lichaam. 

De bevoegdheden van de landinrichtingscommissie met betrekking tot de 
uit te voeren werken, de rechten op vergoeding van eventuele schaden en 
de handelwijze in geval burgemeester en wethouders op grond van het 
bestemmingsplan aan de landinrichtingscommissie geen vergunning tot 
uitvoering van werken geven, worden in een aparte titel geregeld in hoofd-
stuk VI. 

Dit hoofdstuk bevat voorts bepalingen omtrent het begrenzingenplan en 
de regelingen van eigendom, beheer en onderhoud van onroerende goede-
ren van algemeen nut. Hoewel in geval herverkaveling plaatsvindt, de rege-
lingen van eigendom, beheer en onderhoud als onderdeel daarvan kunnen 
worden gezien, worden deze regelingen in een aan de herverkaveling voor-
afgaand hoofdstuk beschreven, aangezien in herinrichting, voor zover deze 
niet met herverkaveling gepaard gaat, ook zodanige regelingen moeten 
plaatsvinden. 

Het begrenzingenplan vervult een aantal functies. 
In de eerste plaats legt het ten aanzien van de blokken vast welk gedeelte 

daarvan niet meer beschikbaar is voor toedeling. 
In de tweede plaats berust de regeling van eigendom, beheer en onder-

houd op de feitelijke gegevens van het begrenzingenplan. 
In de derde plaats vormt het de grondslag voor de openbaarheid van we-

gen met daartoe behorende kunstwerken. 
Voor zover deze wegen en kunstwerken nog niet zijn gerealiseerd op het 

tijdstip van vaststelling van het begrenzingenplan (of het relevante gedeelte 
ervan), kan de Centrale Landinrichtingscommissie een nader tijdstip van in-
gang van openbaarheid vaststellen. De Centrale Landinrichtingscommissie 
stelt het begrenzingenplan geheel of in gedeelten vast. In geval van herverka-
veling dient deze vaststelling aan de terinzagelegging van het plan van toede-
ling vooraf te gaan. De op het begrenzingenplan voorkomende wegen, water-
lopen, dijken en kaden en de andere voorziening van openbaar nut, worden 
door gedeputeerde staten in eigendom toegewezen aan openbare lichamen 
en kunnen ook aan andere rechtspersonen worden toegewezen. Herverkave-
ling der gronden vindt plaats volgens de in hoofdstuk VII weergegeven proce-
dure. Deze regelingen komen in belangrijke mate overeen met hetgeen daar-
omtrent in de Ruilverkavelingswet 1954 is voorzien. De procedure heeft als 
nieuwe elementen: 

- een plan van tijdelijk gebruik waardoor gronden tijdelijk in gebruik kun-
nen worden gegeven aan anderen dan de op dat moment gebruiksgerechtig-
den; 

- de terinzagelegging van het stelsel van classificatie door de Centrale 
Landinrichtingscommissie met een bezwarenprocedure; 

- de terinzagelegging van de richtlijnen voor het plan van toedeling en 
daarop volgend een regeling van de zogenaamde wenszittingen, waarop de 
belanghebbende eigenaren en pachters hun voorkeuren met betrekking tot 
de toedeling kenbaar kunnen maken; 

- de mogelijkheid tot cassatie tegen de lijst der geldelijke regelingen; 
- verschillende mogelijkheden om onderdelen van de procedure geza-

menlijk ter inzage te leggen. 
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Hoofdstuk VIII over de kosten vermeldt in hoofdzaken welke kosten ten 
laste van het Rijk, van andere openbare lichamen of van de eigenaren ko-
men. Het bevat de bepaling dat het door een eigenaar te betalen gedeelte 
der kosten de waardevermeerdering als gevolg van landinrichting niet te bo-
ven mag gaan. 

Voor zover eigenaren de ten behoeve van een blok gemaakte kosten krij-
gen voorgeschoten, dienen zij deze in 26 jaar terug te betalen tegen een land-
inrichtingsrente van 6% over het verschuldigde bedrag. 

De overgangs- en slotbepalingen bevatten onder meer een wijziging van 
de onteigeningswet, waardoor zonder voorafgaande verklaring van de wet 
dat het algemeen nut onteigening vordert, deze ter verwezenlijking van een 
landinrichtingsplan in het kader van herinrichting kan plaatsvinden. 

3. Reikwijdte van de wet 

De ondergetekenden zijn van oordeel dat in het landelijk gebied de keuze 
moet blijven bestaan tussen enerzijds een projectsgewijze aanpak en ander-
zijds het treffen van afzonderlijke maatregelen en voorzieningen. 

De landinrichtingswet zal naar zij menen in dat kader de regelen voor vier 
wettelijke inrichtingsvormen moeten aandragen: herinrichting, ruilverkave-
ling, aanpassingsinrichting en ruilverkaveling bij overeenkomst. De onder-
getekenden wijzen erop dat de Landinrichtingswet daarmee geenszins het 
enige, exclusieve instrumentarium voor de inrichting van het landelijk ge-
bied zal bevatten. 

Ter verdere omlijning van de reikwijdte is bepaald, dat landinrichting 
strekt tot het inrichten van het landelijk gebied overeenkomstig de functies 
van dat gebied, zoals deze in het kader van de ruimtelijke ordening zijn aan-
gegeven. De in het ontwerp gegeven regelen betreffen uitsluitend projects-
gewijze landinrichting en daarmede het in onderlinge samenhang verwe-
zenlijken van de doelstellingen voor het betrokken gebied. De samenhang 
van de doelstellingen dient, met inachtneming van een belangenafweging in 
het kader van de ruimtelijke ordening, tot uiting te komen in de te treffen 
maatregelen en voorzieningen. 

De in het kader van de wet ter hand te nemen projecten zullen, naar mag 
worden verwacht, in zeer overwegende mate betrekking hebben op hetgeen 
in de ruimtelijke ordening de buitengebieden wordt genoemd. In delen van 
het landelijk gebied met een gespreide bebouwing zal het evenwel kunnen 
voorkomen, dat de meest wenselijke behartiging van de betrokken belangen 
leidt tot een project, dat meer omvat dan uitsluitend het buitengebied. De 
praktijk van de ruilverkaveling heeft uitgewezen, dat een dergelijke aanpak 
in bepaalde gevallen leidt tot een grotere doelmatigheid. Voor zover even-
wel de verwezenlijking en de financiering van dorpsvernieuwing aan de or-
de is, zullen daarvoor de procedures gaan gelden van de Wet op de Stads-
vernieuwing. 

Ten aanzien van de ruimtelijke reikwijdte van de wet merken de onderge-
tekenden ten slotte op, dat het instrumentarium ervan ook inzetbaar zal zijn 
in gebieden onder stedelijke invloedssfeer en in stadsrandgebieden. In der-
gelijke gebieden treedt de verwevenheid van functies, en daarmee de ver-
scheidenheid van belangen inzake het meest wenselijke gebruik van de 
grond, duidelijk aan het licht. 

De reikwijdte van de wet is, anders dan in de ruilverkavelingswetgeving 
tot nog toe het geval was, niet gekoppeld aan doeleinden van - in hoofdzaak 
- de land-, tuin- en bosbouw. Bepalend is of de voornemens inzake de inrich-
ting stroken met de functies van het gebied, zoals deze in het kader van de 
ruimtelijke ordening zijn aangegeven. 

Landinrichting kan dan ook een spectrum van maatregelen en voorzienin-
gen omvatten. De belangen van land-, tuin- en bosbouw en van natuur en 
landschap zullen naar verwachting in alle gevallen aan de orde zijn. Veelvul-
dig zullen ook voorzieningen op het gebied van infrastructuur en openlucht-
recreatie moeten worden getroffen. De functies van een gebied kunnen ech-
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ter ook andere aangelegenheden betreffen, die minder algemeen voorko-
men maar voor het betrokken gebied van wezenlijke betekenis zijn. Ten ein-
de bij het kiezen van het instrumentarium en het opstellen van concrete 
plannen ook met het bestaan van dergelijke situaties op de meest wenselijke 
wijze rekening te kunnen houden, hebben de ondergetekenden gemeend in 
de wet geen volledige opsomming te moeten geven van de aangelegenhe-
den, waarop de te treffen maatregelen en voorzieningen zich kunnen rich-
ten. 

Naast de vier vormen van landinrichting, die in dit wetsontwerp worden 
geregeld en waarmee maatregelen en voorzieningen in onderlinge samen-
hang kunnen worden getroffen, staan in enkele sectoren van het overheids-
beleid instrumenten ter beschikking, waarmee de verwezenlijking van afzon-
derlijke maatregelen en voorzieningen kan worden bevorderd. 

Het hanteren van die minder omvattende instrumenten, door publiekrech-
telijke lichamen of door particulieren, zal bij voorbeeld de voorkeur verdie-
nen: 

- indien de daarin nagestreefde doeleinden, naar hun aard of vanwege de 
functie van het betrokken gebied, kunnen worden verwezenlijkt zonder dat 
zij belangrijke, ongewenste gevolgen hebben voor andere aangelegenhe-
den; 

- indien de betekenis van of de snelle gebodenheid van een afzonderlijke 
maatregel doorslaggevend moet worden geacht. 

Daarentegen zal toepassing van de Landinrichtingswet (dat wil zeggen 
voor het in onderlinge samenhang treffen van maatregelen en voorzienin-
gen) de voorkeur verdienen: 

- indien inrichting uit hoofde van meer doelstellingen tegelijkertijd urgent 
is; 

- indien de te treffen maatregelen of voorzieningen onderling afhankelij-
ke of tegenstrijdige doelstellingen betreffen; 

- indien de gezamenlijke uitvoering doelmatiger en goedkoper is. 
Concreet gesproken is het volgende denkbaar. Ten behoeve van de tot-

standkoming van recreatieve voorzieningen kan toepassing van de procedu-
re Projectontwikkeling Openluchtrecreatie, zoals deze door het Ministerie 
van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk is ontwikkeld, als enkelvou-
dig instrument de voorkeur verdienen. 

Waar maatregelen of voorzieningen ten behoeve van de openluchtrecrea-
tie in onderlinge samenhang met andere maatregelen of voorzieningen 
moeten worden getroffen, ligt het echter voor de hand het voor de open-
luchtrecreatie beoogde met behulp van het instrumentarium van de Landin-
richtingswet te verwezenlijken. Op de verhouding Landinrichtingswet-proce-
dure Projectontwikkeling Openluchtrecreatie wordt nader ingegaan in para-
graaf 4, onder c. 

Soortgelijke gevallen kunnen zich bij voorbeeld voordoen ten aanzien van 
de waterbeheersing van de gronden of de verbetering van het stelsel van 
wegen en (fiets)paden. 

4. Verhouding met andere wetten en regelingen 

a. Wet op de Ruimtelijke Ordening 

In de afgelopen jaren is er een sterke behoefte gegroeid aan het tot stand 
komen van aansluiting van de procedures van landinrichting bij die van de 
ruimtelijke ordening. In het onderhavige wetsontwerp is aan deze behoefte 
tegemoet gekomen. Achtereenvolgens zal aandacht worden besteed aan de 
relatie van landinrichting met het provinciaal ruimtelijk beleid, in het bijzon-
der met het streekplan, en aan de relatie met de gemeentelijke bestemmings-
plannen. 

In het wettelijke systeem van de ruimtelijke ordening ligt het zwaartepunt 
bij de ruimtelijke bestemmingen; de ruimtelijke aspecten van inrichting en 
beheer spelen een rol voor zover ze de bestemming beïnvloeden. De ruimte-
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lijke ordening coördineert de ruimtelijke claims en geeft de marges voor in-
richting en beheer aan. Voor de goede werking van het onderhavige wets-
voorstel achten de ondergetekenden het van groot belang, dat een zodanig 
samenspel tussen ruimtelijke ordening en landinrichting ontstaat, dat ener-
zijds de landinrichting een bijdrage tot het ruimtelijk beleid vormt en ander-
zijds de landinrichting zich binnen de marges van de ruimtelijke ordening 
kan ontplooien. 

Als planologisch uitgangspunt voor landinrichtingsprojecten komt het 
provinciale planologisch beleid voornamelijk in aanmerking. Met name het 
streekplan, dat doorgaans een vrij groot gebied beslaat, zal een goed refe-
rentiekader kunnen bieden voor landinrichting. 

Ten aanzien van het functioneren van het streekplan als planologische ba-
sis vermeldt de Interimnota Landinrichtingswet (blz. 18) het volgende: 

«Het streekplan zal zijn functie als uitgangspunt voor de landinrichting het 
meest doelmatig kunnen vervullen, wanneer in het streekplan tot uitdruk-
king wordt gebracht of herinrichting dan wel andere vormen van landinrich-
ting in het desbetreffende gebied toegepast zouden moeten worden en op 
welke punten landinrichtingsprogramma en landinrichtingsplan zouden 
moeten worden gericht. Op deze manier wordt een bestuurlijke uitspraak op 
provinciaal niveau verkregen, over hetgeen het provinciaal bestuur ziet als 
de uitgangspunten en hoofdlijnen voor een landinrichtingsbeleid. Het 
spreekt echter vanzelf, dat dit beleid tot stand komt in nauw overleg tussen 
het provinciaal bestuuren de rijksoverheid. Dit wordt bevorderd, als het on-
derzoek ten behoeve van de streekplanvoorbereiding gebruik kan maken 
van de resultaten uit studie en onderzoek, zoals deze ten behoeve van onder 
meer de landinrichting worden verricht. De reeds eerder genoemde tendens 
om het programmatische karakter van het streekplan sterker te accentueren 
kan eveneens met zich meebrengen, dat de fasering van de te nemen maat-
regelen en uitte voeren werken ter verwezenlijking van de gewenste ruimte-
lijke ontwikkeling bij het streekplan wordt gevoegd. Over de tijdsvolgorde 
van de aangegeven maatregelen en werken zal dan meer duidelijkheid wor-
den verkregen.» 

In de onderhavige wet komt de relatie landinrichting-ruimtelijke ordening 
het sterkst naar voren bij het vaststellen van het landinrichtingsprogramma. 
De toetsing aan het provinciale ruimtelijke beleid zal een belangrijk onder-
deel vormen van de vaststelling; oogmerk hiervan is er zorg voor te dragen, 
dat uiteindelijk overeenstemming ontstaat tussen ruimtelijke ordening en 
landinrichting. 

Doorgaans zal zich bij de toetsing de situatie voordoen, dat er overeen-
stemming bestaat tussen de ruimtelijke aspectenvan het landinrichtings-
programma en het bestaande geformaliseerde ruimtelijke beleid. Deze over-
eenstemming zou kunnen blijken uit een streekplan, maar ook bij wege van 
uitzondering uit een formeel besluit van provinciale staten inzake de hoofd-
lijnen van het provinciale ruimtelijke beleid, dat nog niet in een streekplan 
zijn neerslag heeft gevonden. In geval van overeenstemming kan vaststel-
ling van het programma plaatsvinden. Indien daartoe dringende redenen 
aanwezig zijn kan het landinrichtingsprogramma worden vastgesteld voor-
uitlopend op een aanpassing van het ruimtelijke beleid (in casu vooruitlo-
pend op de herziening van het streekplan). 

Voor het geval, dat geen overeenstemming bestaat tussen de ruimtelijke 
aspecten van het landinrichtingsprogramma en het bestaande ruimtelijke 
beleid, en anders dan hiervoor geschetst, provinciale staten in eerste aanleg 
niet van zins zijn het ruimtelijke beleid te wijzigen, treedt artikel 42 in wer-
king. Dit houdt in dat provinciale staten advies inwinnen van de Centrale 
Landinrichtingscommissie, alvorens een beslissing te nemen over het al dan 
niet vaststellen van het programma. Dit kan leiden tot aanpassing van het 
ontwerp-programma aan de hoofdlijnen van het provinciale ruimtelijke be-
leid, dan wel tot aanpassing van de hoofdlijnen van het provinciale ruimte-
lijke beleid aan de ruimtelijke aspecten van het landinrichtingsprogramma, 
dan wel tot een aanpassing van beide. 
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De concretisering van het programma vindt plaats in het landinrichtings-
plan. Doordat het programma doorgaans gebaseerd is op het streekplan, 
speelt dit plan een belangrijke rol door de richting die het aangeeft aan de 
ruimtelijke ontwikkeling op regionaal en gemeentelijk niveau. In het stadium 
van de voorbereiding is het van belang, dat een goede afstemming en coör-
dinatie plaatsvindt van landinrichtingsplan en bestemmingsplan. Hiertoe zal 
nauw overleg van de landinrichtingscommisie met de gemeentelijke autori-
teiten noodzakelijk zijn. Het ontwerp bevat bepalingen om, in geval van een 
conflict tussen bestemmingsplan en landinrichtingsplan, stagnatie te voor-
komen. Problemen zouden kunnen ontstaan indien op basis van het bestem-
mingsplan geen bouw- en aanlegvergunningen kunnen worden verleend 
voor de uitvoering van werken ingevolge het landinrichtingsplan. Reeds is 
een ontwerp van wet tot wijziging van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
(zitting 1977-1978,14889) ingediend, dat onder meereen algemene rege-
ling bevat ter oplossing van dergelijke problemen. In afwachting daarvan is 
in het onderhavige ontwerp een bepaling opgenomen, die is ontleend aan 
de voorgestane wijziging. Voor het oplossen van eventuele conflicten tussen 
bestemmingsplan en landinrichtingsplan is gekozen voor een aanwijzings-
bevoegdheid voor gedeputeerde staten. 

Artikel 116 voorziet dat aanwijzingen van gedeputeerde staten omtrent de 
inhoud van een bestemmingsplan hun grondslag moeten vinden in of rede-
lijkerwijs moeten voortvloeien uit een streekplan of het provinciale ruimte-
lijke beleid, voor zover dit is neergelegd in een besluit van provinciale staten, 
de provinciale planologische commissie gehoord. Hiermee wordt beoogd te 
bevorderen dat provinciale staten een uitdrukkelijke uitspraak doen over de 
vraag of de in sector-beleid opgenomen ruimtelijke aspecten passen in het 
provinciale ruimtelijke beleid. Eerst nadat provinciale staten bedoelde uit-
spraak zullen hebben gedaan, zullen gedeputeerde staten voor die aspecten 
gebruik kunnen maken van hun aanwijzingsbevoegdheid. 

Gedeputeerde staten kunnen, indien zij een aanwijzing hebben gegeven 
over de inhoud van een bestemmingsplan, burgemeester en wethouders 
uitnodigen om vooruitlopend op de totstandkoming van het nieuwe bestenv 
mingsplan vergunning te verlenen voor de uitvoering van werken of werk-
zaamheden, waarvan de uitvoering in het kader van de gegeven aanwijzing 
noodzakelijk is. Indien niet binnen zes weken nadat de uitnodiging is verzon-
den daaraan gevolg is gegeven, verlenen gedeputeerde staten de vergun-
ning. 

b. Natuurbeschermingswet en Beheerswet 

Er bestaat een wisselwerking tussen beheer en inrichting. Het beoogde 
beheer beïnvloedt de inrichting, de inrichting bepaalt het toekomstige be-
heer. Voor de natuur- en landschapsbescherming spelen met het oog op het 
beheer vooral de Natuurbeschermingswet en de nog in te dienen Beheers-
wet een belangrijke rol. 

De Beheerswet zal regelen stellen met betrekking tot de beheersovereen-
komsten, die thans zijn geregeld bij de Beschikking beheersovereenkomsten 
1977 (Stcrt. 107). Op grond van deze beschikking kan binnen beheersgebie-
den een vergoeding van rijkswege worden toegekend voor aanpassingen 
van het agrarisch gebruik. Een beheersgebied is een landbouwgebied waar-
in het enerzijds uit het oogpunt van natuur- en landschapsbehoud wenselijk 
wordt geacht, dat het zijn landbouwkundig gebruik behoudt, doch waarin 
anderzijds om dezelfde reden wel een aantal aanpassingen in de agrarische 
bedrijfsvoering gewenst zijn. Agrariërs kunnen door het sluiten van een be-
heersovereenkomst, waarin rechten en plichten worden vastgelegd, een fi-
nanciële vergoeding verkrijgen voor zodanige aanpassingen. 

Aan het instrument, zoals in de beschikking neergelegd, kleven een aantal 
bezwaren, die slechts kunnen worden weggenomen door regelingen bij een 
wet. Als bezwaar kan onder meer genoemd worden, de geringe waarborgen 
ten aanzien van de continuïteit van het beheer. Te dier zake zal op korte ter-
mijn een wetsvoorstel worden ingediend. 
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Artikel 5 van het onderhavige wetsontwerp bepaalt onder meer dat landin-
richting maatregelen en voorzieningen kan omvatten ten behoeve van de 
natuur en het landschap. In het landinrichtingsprogramma, en nader uitge-
werkt in het landinrichtingsplan, kunnen maatregelen en voorzieningen ter 
zake worden neergelegd. Daartoe is in de artikelen 35 en 70 voorzien in de 
mogelijkheid, dat in het programma en plan de begrenzing kan worden vast-
gesteld van beheersgebieden of reservaten. De begrenzing houdt een nauw-
keurige afbakening van zodanige gebieden in. De beslissing omtrent de aan-
wijzing van dit gebied zal in beginsel niet in het kader van de Landinrich-
tingswet geschieden. De vaststelling van de nauwkeurige begrenzing zal 
echter zoveel mogelijk in de landinrichtingsprocedure worden ingepast. De 
noodzakelijke wisselwerking tussen inrichting en beheer kan echter ook met 
zich meebrengen, dat in het kader van de landinrichting de wenselijkheid tot 
het aanwijzen van een zodanig omschreven gebied naar voren komt. Een 
nauwe coördinatie van procedures dient te leiden tot een zo doelmatig mo-
gelijke besluitvorming. 

Wat betreft het afsluiten van beheersovereenkomsten merken de onder-
getekenden op, dat het voor het welslagen van de landinrichting van groot 
belang kan zijn, dat bij de betrokkenen in voldoende mate de bereidheid be-
staat beheersovereenkomsten te sluiten. 

De huidige Natuurbeschermingswet kent de mogelijkheid natuurmonu-
menten - zijnde terreinen en wateren, welke van algemeen belang zijn uit 
een oogpunt van natuurschoon of om hun natuurwetenschappelijke beteke-
nis-aan te wijzen als beschermd natuurmonument. Alvorens tot aanwijzing 
over te gaan besluit de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk 
Werk, dat die aanwijzing in overweging is. Binnen een jaar dient het natuur-
monument dan definitief te zijn aangewezen. 

Bij de plaatsing van een gebied op het Voorbereidingsschema Landinrich-
ting kan bij de uitgangspunten voor het in voorbereiding nemen van ruilver-
kaveling of herinrichting worden vermeld, dat rekening zou moeten worden 
gehouden met een eventuele aanwijzing door de Minister van Cultuur, Re-
creatie en Maatschappelijk Werk van delen van het in te richten gebied tot 
beschermd natuurmonument, bedoeld in de Natuurbeschermingswet. Een 
zodanige vermelding geeft de landinrichtingscommissie de mogelijkheid in 
het voorontwerp van het landinrichtingsprogramma de gevolgen voor de 
landinrichting te bezien en eventueel te verwerken. 

Wanneer een dergelijke vermelding zich voordoet is het voorts gewenst, 
dat de vaststelling van het ontwerp-landinrichtingsprogramma door de cen-
trale commissie en de beschikking dat aanwijzing van een beschermd na-
tuurmonument in overweging is door de Minister van Cultuur, Recreatie en 
Maatschappelijk Werk gelijktijdig aan het provinciaal bestuur worden toege-
zonden. In vervolg daarop zouden gedeputeerde staten het ontwerp-landin-
richtingsprogramma en deze beschikking gelijktijdig ter inzage moeten leg-
gen zodat bij het indienen van bezwaren van de inhoud van beide door de 
belanghebbenden kennis kan worden genomen. 

c. Ontgrondingenwet 

Door het winnen van oppervlaktedelfstoffen of het met een ander doel 
verlagen van de bodem kunnen andere dan de met die ontgrondingen te 
dienen belangen worden geschaad. De Ontgrondingenwet beoogt regelen te 
stellen ten einde een doelmatige afweging van de verschillende bij een ont-
gronding betrokken en veelal strijdige belangen te waarborgen, ten einde 
te voorkomen dat bij de beoordeling van een voorgenomen ontgronding of 
de wijze van uitvoering daarvan een bepaald belang of een bepaalde groep 
van belangen ten onrechte een overheersende positie zou gaan innemen ten 
opzichte van de overige bij die ontgronding betrokken belangen. De Ontgron-
dingenwet is echter onder meer op de uitvoering van bepaalde bijzondere 
werken waarvoor ontgrondingen dienen te worden uitgevoerd en ten aanzien 
waarvan reeds in een ander kader dan de Ontgrondingenwet een voldoende 
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belangenafweging heeft plaatsgevonden, niet van toepassing. Zo is in het 
huidige artikel 4d van de Ontgrondingenwet bepaald dat de wet niet van toe-
passing is op het uitvoeren van ruilverkavelingen en herverkavelingen krach-
tens de wet, met uitzondering van de ontgrondingen, welke geschieden ter 
verkrijging van het voor de werken nodige bodemmateriaal. Aangezien de 
Landinrichtingswet de Ruilverkavelingswet 1954 gaat vervangen, is een dien-
overeenkomstige wijziging van genoemd artikellid van de Ontgrondingen-
wet nodig. 

Evenals in ruilverkavelingen zal in een landinrichtingsplan veelal een wijzi-
ging van het stelsel van wegen en waterlopen en de verkavelingstoestand 
aan de orde zijn. Ontgravingen voor het wegennet, voor het profiel van de 
waterlopen en in verband met de nieuwe verkavelingstoestand kunnen voor 
de totstandkoming van deze wijziging noodzakelijk zijn. Wanneer de plaats 
waar werken moeten geschieden op het plan is aangegeven, kan de afwe-
ging van de belangen in het kader van het landinrichtingsplan de met derge-
lijke voorzieningen gepaard gaande ontgrondingen mede omvatten. Even-
als dat onder de werking van de Ruilverkavelingswet 1954 het geval was, is 
een hernieuwde afweging in het kader van de Ontgrondingenwet overbodig. 

Indien voor de uitvoering van de werken bodemmateriaal moet worden 
gewonnen, zoals zich ingeval van de behoefte aan zand voor de aanleg van 
wegen kan voordoen, en de winplaats in zijn uiteindelijke, na de zandwin-
ning te verkrijgen toestand, geen deel uitmaakt van het plan, blijft een ver-
gunning vereist ten einde de daarmee verbonden belangen in het kader van 
de Ontgrondingenwetprocedurete kunnen afwegen. 

De Overgangs- en Slotbepalingen vermelden de bevoegdheid om bij Ko-
ninklijk besluit ruilverkavelingen aan te wijzen die overeenkomstig de bepa-
lingen van de dan inmiddels ingetrokken Ruilverkavelingswet 1954 dienen te 
worden voltooid. In het overgangsartikel (243, dertiende lid), is voorzien dat 
de bepalingen van de Ontgrondingenwet ook voor die ruilverkavelingen bui-
ten toepassing blijven, zodat ten aanzien van de Ontgrondingenwet voor die 
ruilverkavelingen eenzelfde rechtstoestand zal blijven bestaan als vóór de 
onderhavige wijziging van de Ontgrondingenwet en onder de werking van 
de Ruilverkavelingswet 1954 het geval was. 

d. Procedure Projectontwikkeling Openluchtrecreatie 

Voor de regionale planning en uitvoering van het openluchtrecreatiebe-
leid heeft het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk de 
procedure Projectontwikkeling Openluchtrecreatie ontwikkeld. Deze proce-
dure houdt een voortschrijdend proces van besluitvorming in, dat begint bij 
een idee over de toekomst van een plangebied en uitmondt, na uitvoering 
van maatregelen, in een organisatievorm voor het beheer en het onderhoud. 

Naast de ontwikkeling van een regionaal beleidsplan voor de openluchtre-
creatie draagt de projectontwikkeling ertoe bij, dat de diverse initiatieven en 
voornemens op het gebied van de openluchtrecreatie kunnen worden ge-
toetst aan het rijksbeleid, zoals dat bij voorbeeld zal zijn neergelegd in het 
Structuurschema Openluchtrecreatie. 

De belangrijkste stadia in het besluitvormingsproces zijn de voorstudie -
waarin de nadruk ligt op de inventarisatie van gebiedskenmerken, beleidsvi-
sies, knelpunten en eventuele tekorten aan recreatieve mogelijkheden, zo-
wel kwalitatief als kwantitatief - en het basisplan, waarbij de ontwikkeling 
van operationele plannen centraal staat. Het basisplan vindt zonodig zijn 
verdere uitwerking in deelplannen en vervolgens in projecten, die eventueel 
in fasen kunnen worden uitgevoerd. De procedure projectontwikkeling 
wordt slechts toegepast indien de continuïteit van planvorming, inrichting 
en beheer is verzekerd. De projectontwikkeling behoeft zich niet uitsluitend 
te beperken tot betrekkelijk grote, alleen voor de openluchtrecreatie aan te 
leggen projecten, maar kan ook betrekking hebben op een uit een oogpunt 
van recreatiebeleid relevante regio met bij voorbeeld een aantal kleine, ver-
spreid voorkomende recreatievoorzieningen. In zo'n groter gebied kunnen 
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de onderlinge relaties tussen de verschillende voorzieningen beter zichtbaar 
worden gemaakt. 

In het onderhavige ontwerp staan instrumenten ter beschikking om maat-
regelen en voorzieningen voor verschillende functies van een gebied inte-
graal en gecoördineerd voor te bereiden en uit te voeren. Bij de realisering 
van recreatievoorzieningen kan zowel gebruik worden gemaakt van het in-
strument procedure Projectontwikkeling Openluchtrecreatie als van de pro-
cedures van het voorliggende ontwerp. Naar de mening van de ondergete-
kenden verdient toepassing van de procedure projectontwikkeling de voor-
keur als het gaat om recreatieve inrichtingsbehoeften die zelfstandig kunnen 
worden gerealiseerd, dat wil zeggen zonder dat van verwevenheid met in-
richtingsbehoeften of met maatregelen vanuit andere functies van het gebied 
sprake is. In deze situatie ligt het meer sectoraal toegespitste en procedureel 
eenvoudiger instrument van de procedure projectontwikkeling voor de hand. 

Bij de keuze zullen bovendien bestuurlijke overwegingen een belangrijke 
rol spelen, samenhangende met het feit dat de verantwoordelijkheid voor 
toepassing van de procedure projectontwikkeling op een bepaald gebied, 
anders dan bij de geïntegreerde landinrichtingsprojecten, gewoonlijk ligt bij 
de gemeente of bij samenwerkende gemeenten. 

Ten aanzien van de sarwenhang tussen de Landinrichtingswet en de pro-
cedure Projectontwikkeling Openluchtrecreatie kan het volgende worden 
opgemerkt: 

1°. Ruilverkaveling en herinrichting 

In beide gevallen kunnen maatregelen en voorzieningen voor openlucht-
recreatie worden getroffen. Indien het in te richten gebied geheel of gedeel-
telijk samenvalt met een regio, waarvoor in het kader van de procedure Pro-
jectontwikkeling Openluchtrecreatie een voorstudie of een basisplan aanwe-
zig is of wordt opgesteld, zijn de navolgende relaties denkbaar. 

- Relatie in het kader van de voorbereiding. 
Het ligt voor de hand de maatregelen en voorzieningen van het basisplan 

openluchtrecreatie in te passen in het landinrichtingsprogramma. De wijze 
van inpassing wordt voornamelijk bepaald door de actualiteit van het basis-
plan. Wanneer voor het inrichtingsgebied geen basisplan aanwezig is, dan 
wel een basisplan dat geheel of gedeeltelijk is verouderd, zal het streven er 
doorgaans op gericht zijn te vermijden dat twee instrumenten naast elkaar 
worden gehanteerd. In dit kader bestaat de mogelijkheid dat het landinrich-
tingsprogramma in de plaats komt van het basisplan openluchtrecreatie, er-
van uitgaande dat het inrichtingsgebied uit oogpunt van openluchtrecreatie 
een voldoende relevante omgrenzing heeft. 

In bepaalde gevallen kan het gewenst zijn ten aanzien van de openlucht-
recreatie in het kader van het programma inventarisatie en studies te ver-
richten, die zich uitstrekken buiten het inrichtingsgebied. Deze activiteiten 
kunnen in dit geval worden ingepast in de landinrichtingsprocedures. 

De voor het betrokken recreatiegebied verantwoordelijke instanties zullen 
uiteraard bij deze activiteiten worden betrokken. In het algemeen kan na de-
ze overwegingen worden geconcludeerd dat in gebieden waar een ruilverka-
veling of herinrichting in voorbereiding wordt genomen de relatie tussen de 
procedure Projectontwikkeling Openluchtrecreatie en ruilverkaveling of her-
inrichting in het programma gestalte kan krijgen ten einde de voorbereiding 
van de meervoudige inrichting geïntegreerd te kunnen laten verlopen. 

- Relatie in het kader van de uitvoering. 
Het kan in vele gevallen doelmatig zijn, wanneer voor de uitvoering van de 

voorzieningen voor openluchtrecreatie de samenhang met de procedures 
voor ruilverkaveling of herinrichting blijft gehandhaafd tot in dat kader de 
grondverwerving voor de voorzieningen is tot stand gekomen. Daarop vol-
gend kan voortzetting van de geïntegreerde uitvoering gewenst zijn, bij voor-
beeld als er - hetgeen nogal eens voorkomt - een relatie bestaat tussen de 

Tweede Kamer, zitting 1979-1980, 15907, nrs. 3-4 20 



voorzieningen voor openluchtrecreatie en de overige werken. De behoefte 
daaraan zal zich vooral voordoen, wanneer in het betrokken gebied de ver-
wevenheid met andere functies groot is. Daarentegen is na de regeling van 
de grondverwerving denkbaar dat uitvoering van de voorzieningen voor de 
openluchtrecreatie geheel of gedeeltelijk buiten het formele verband van de 
betreffende ruilverkaveling of herinrichting plaatsvindt. Wel zal ook bij een 
dergelijke formele ontkoppeling de uitvoering, die dan in het kader van de 
procedure Projectontwikkeling Openluchtrecreatie gaat geschieden, eventu-
eel in coördinatie met de uitvoering van het landinrichtingsplan ter hand 
kunnen worden genomen. 

Deze ontkoppeling is met name denkbaar, wanneer in het betrokken ge-
bied niet of nauwelijks sprake is van verwevenheid van functies. 

2°. Aanpassingsinrichting 

Wanneer het gewenst is de gevolgen van het treffen van voorzieningen 
voor openluchtrecreatie voor andere functies van het landelijk gebied op te 
vangen, kan de planontwikkeling op dat terrein eventueel aanleiding zijn tot 
aanpassingsinrichting in het aangrenzende of omzomende gebied. Daarmee 
kunnen dan de nadelige effecten op de infrastructuur, het grondgebruik en 
het landschap geheel of gedeeltelijk worden opgeheven of vermeden. Ook 
kan de aanpassingsinrichting een gunstige invloed uitoefenen op het pro-
ject, bij voorbeeld doordat de ontsluitingswegen ten behoeve van de recrea-
tievoorzieningen kunnen worden aangepast en doordat de betreffende 
voorziening ook landschappelijk kan worden ingebed in haar omgeving. 

e. Ontwerp-Kaderwet specifiek welzijn 

Ondergetekenden menen dat het voor de hand ligt ook aandacht te beste-
den aan de aansluiting van de procedures van landinrichting bij de welzijns-
planning, zoals die wordt voorzien in het wetsontwerp «Kaderwet specifiek 
welzijn», dat bij de Staten-Generaal in behandeling is (nr. 14493). Het kan 
voorkomen dat een voorziening die tot het terrein van voornoemde Kader-
wet behoort, ook deel uitmaakt van een landinrichtingsplan. Immers, beide 
stelsels strekken uiteindelijk tot de verwezenlijking van voorzieningen, het-
geen - voor zover deze voorzieningen in het landelijk gebied worden gesitu-
eerd - om onderlinge afstemming van de plannen, waarop zij zijn geba-
seerd, vraagt. 

Zou men de vrees koesteren dat de planning op grond van dit wets-
ontwerp gedeeltelijk in de plaats zou treden van de welzijnsplanning beoogd 
in de ontwerp-Kaderwet specifiek welzijn, en daarmee verstorend zou in-
werken op laatstgenoemd planningssysteem, dan moet in de eerste plaats 
worden bedacht dat het planningssysteem van de Landinrichtingswet zich 
heel wel verdraagt met een inbreng op aspecten vanuit andere - al dan niet 
wettelijk voorgeschreven - planningssystemen. Voor wat betreft de hier aan 
de orde zijnde relatie zal dat betekenen dat de verwezenlijking van welzijns-
voorzieningen in het kader van een landinrichtingsplan geschiedt op grond 
van de door de betrokken overheden op basis van de kaderwet opgestelde 
welzijnsplannen en programma's. In voorkomende gevallen zullen de be-
trokken overheden moeten besluiten bestaande welzijnsplannen en pro-
gramma's te wijzigen. De financiering van bedoelde welzijnsvoorzieningen 
speelt zich op grond van het financieringssysteem van de Kaderwet af. 

De coördinatie van de planning, die op grond van beide systemen wordt 
uitgevoerd kan zowel in de voorbereiding als in de uitvoering van een land-
inrichtingsproject plaatsvinden. De provincie en de gemeente zijn nauw be-
trokken bij de voorbereiding en uitvoering van een landinrichtingsproject, 
terwijl zij tevens volgens het ontwerp-Kaderwet belangrijke taken hebben bij 
de planning van voorzieningen van specifiek welzijn. 

Van die zijde zullen derhalve initiatieven kunnen worden verwacht om 
naar coördinatie van maatregelen en voorzieningen van specifiek welzijn 
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met die van landinrichting te streven. Daarnaast kan worden opgemerkt dat 
de Rijksoverheid onder meer via vertegenwoordigers in de Centrale Landin-
richtingscommissie betrokken is bij de vaststelling in ontwerp van program-
ma en plan. 

De mogelijkheid van coördinatie sluit niet uit, dat maatregelen van speci-
fiek welzijn te allen tijde afzonderlijk tot stand kunnen komen. Evenmin sluit 
het opnemen van maatregelen van specifiek welzijn in landinrichting uit dat 
de uitvoering ervan met toepassing van artikel 112, eerste lid, van de Landin-
richtingswet door bij voorbeeld de gemeente zelf wordt verricht. 

5. Bevoegdheden van verschillende bestuurslagen en instanties 

De verantwoordelijkheden die de verschillende overheden voor het lande-
lijk gebied hebben, brengen met zich mede, dat alle bestuurslagen bij de tot-
standkoming van landinrichting zijn betrokken. Voorts voorziet het ontwerp 
in taken voor verschillende instanties, met name voor de landinrichtings-
commissie en de Centrale Landinrichtingscommissie. 

De rijksoverheid ontleent haar verantwoordelijkheid ten aanzien van land-
inrichting aan haar taken met betrekking tot het landelijk gebied. Deze ta-
ken zijn erop gericht om in samenwerking met andere overheden een goed 
woon-, werk- en leefklimaat in het landelijk gebied te bevorderen. Ze vinden 
met name hun weerslag in het kader van de land-, tuin- en bosbouw, en dan 
in het bijzonder ten aanzien van de structuur daarvan. Voorts heeft dit beleid 
betrekking op de veiligstelling en ontwikkeling van natuur en landschap en 
op de bevordering van de openluchtrecreatie. Binnen dit beleid wil de cen-
trale overheid landinrichting stimuleren. Een en ander zal, met inbegrip van 
de ruimtelijke implicaties, onderwerp zijn van het Structuurschema Landin-
richting. Het structuurschema geeft de hoofdlijnen en beginselen van het na-
tionaal landinrichtingsbeleid en geeft derhalve mede inzicht in het beleid 
met betrekking tot de toepassing van het instrumentarium van het onderha-
vige wetsontwerp. Mede op grondslag van het structuurschema worden de 
gebieden waar de voorbereiding van herinrichting of ruilverkaveling priori-
teit verdient, aangegeven in het Voorbereidingsschema Landinrichting, dat 
jaarlijks zal worden vastgesteld op voordracht van de Centrale Landinrich-
tingscommissie en gehoord de Rijksplanologische Commissie. De behoefte 
aan het advies van laatstgenoemde commissie komt voort uit de betekenis 
van landinrichting voor het nationaal ruimtelijk beleid. 

Het ontwerp bepaalt in artikel 18 dat gedeputeerde staten bij het doen van 
hun voorstellen tot plaatsing van gebieden op het voorbereidingsschema 
landinrichting het structuurschema landinrichting in aanmerking nemen. 
Voorts zegt artikel 17 dat de Ministervan Landbouw en Visserij in overeen-
stemming met de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, 
het voorbereidingsschema landinrichting mede op de grondslag van het 
structuurschema vaststelt. 

Deze bepalingen leggen een relatie tussen beide schema's. 
Mede in het licht van de politieke en publieke discussie rondom de tot-

standkoming van onder meer de Reconstructiewet Midden-Delfland en de 
Herinrichtingswet Oost-Groningen en de Gronings-Drentse Veenkoloniën, 
en meer in het algemeen de wenselijkheid van decentralisatie, is besloten in 
de Landinrichtingswet het aandeel van de lagere overheid in de besluitvor-
ming te versterken. 

Het ontwerp biedt een raamwerk om het spanningsveld op te vangen tus-
sen hetgeen de verschillende overheden met de inrichting van het landelijk 
gebied voorstaan in het kader van plannen van ruimtelijke ordening en de 
inhoud van het landinrichtingsprogramma en van de landinrichtingsplan-
nen. Deze relatie is vooral gelegd op het niveau van het provinciaal ruimte-
lijk beleid. In de Interimnota Landinrichtingswet staan een aantal overwegin-
gen vermeld die hieraan ten grondslag hebben gelegen: 

«De geschetste verhouding tussen ruimtelijke ordening en landinrichting 
komt het beste tot zijn recht wanneer het streekplan als uitgangspunt voor 
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het landinrichtingsproject wordt genomen. De provincie neemt immers een 
middenpositie in tussen Rijk en gemeente. Mede hierdoor is zij het meest ge-
schikte ontmoetingsniveau voor ruimtelijke ordening en landinrichting. Op 
provinciaal niveau bestaat namelijk enerzijds een grote betrokkenheid bij de 
feitelijke situatie en de mensen in de desbetreffende regio en kan men an-
derzijds toch voldoende afstand nemen. Als referentiekader voor de landin-
richting heeft het streekplan voorts het voordeel, dat het globaal van karak-
ter is en dat het een vrij groot gebied beslaat. In dit verband is nog van be-
lang, dat het streekplan de hoofdlijnen voor de toekomstige ontwikkelingen 
aangeeft. Daarmee geeft het tevens marges aan, waarbinnen zowel het 
bestemmingsplan als de landinrichting zich afspelen.» 

Deze uitgangspunten zijn in het ontwerp tot hun recht gekomen, door de 
provinciale besturen vanuit hun verantwoordelijkheid voor de ruimtelijke 
ordening in samenspel met de Centrale Landinrichtingscommissie met na-
me bij de voorbereiding van landinrichtingsprojecten grote beslissingsbe-
voegdheden te geven. De bevoegdheid tot het doen van voorstellen tot 
plaatsing van gebieden op het voorbereidingsschema landinrichting is uit-
sluitend gegeven aan de colleges van gedeputeerde staten. 

Deze stellen ook de landinrichtingscommissie in. Provinciale staten stellen 
het landinrichtingsprogramma vast, dat als basis dient voor het besluit om 
tot landinrichting over te gaan. Gedeputeerde staten stellen vervolgens het 
landinrichtingsplan vast, dat de landinrichtingscommissie uitvoert. In het ka-
der van de uitvoering van landinrichtingsplannen zijn eveneens aan gedepu-
teerde staten belangrijke bevoegdheden gegeven met betrekking tot de tot-
standkoming van - e n regelingen voor - voorzieningen met een publiek-
rechtelijk karakter. 

Daarmede geeft dit ontwerp gestalte aan een decentralisatie van bevoegd-
heden in de richting van de provinciale besturen, die aanzienlijk verder reikt 
dan de regelen van de Ruilverkavelingswet 1954 en die in overeenstemming 
is met de verantwoordelijkheid van de provinciale besturen voor de ruimte-
lijke ordening. 

In het kader van een verdere accentverlegging naar het aandeel van lagere 
overheden in landinrichting neemt ook de betrokkenheid van gemeenten 
toe. Deze toeneming komt in de eerste plaats tot uiting in de samenhang van 
te treffen maatregelen en voorzieningen met gemeentelijke plannen van 
ruimtelijke ordening. In het samenspel op het gebied van de ruimtelijke or-
dening kan de gemeente het toekennen van functies, in vervolg op het glo-
bale raamwerk van het streekplan, voor delen van zijn grondgebied nader 
uitwerken. Wanneer de gemeente bij de concretisering van het landinrich-
tingsproject maatregelen en voorzieningen van algemeen belang wil opne-
men, passend binnen de strekking van dit wetsontwerp, zullen deze verlan-
gens een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van programma en plan. 
Ook de betrokkenheid van de waterschappen bij landinrichting is groot. De-
ze betrokkenheid betreft als regel de voorzieningen voor de wateraan- en af-
voer voor de land- en tuinbouw. Daarnaast zijn de waterschappen in veel ge-
vallen ook wegbeheerder, terwijl zij ook bij het beheer van recreatievoorzie-
ningen en van landschappelijke elementen betrokken kunnen zijn of worden. 
Gezien de strekking van landinrichting is het mogelijk maatregelen en voor-
zieningen passend binnen het werkterrein in de plannen op te nemen, wan-
neer de waterschappen daartoe de wens te kennen geven. 

Zoalsthans in ruilverkavelingsplannen, zullen ook landinrichtingsplannen 
concrete voorzieningen kunnen bevatten, die behoren tot het terrein van de 
gemeenten of tot het terrein van de waterschappen. Deze voorzieningen 
kunnen in het kader van landinrichting alleen met financiële bijdragen van 
deze openbare lichamen tot stand komen. De verantwoordelijkheid voor de 
totstandkoming van deze voorzieningen blijft derhalve bij deze openbare li-
chamen. Het ontwerp kent de mogelijkheid dat zij de uitvoering ervan zelf 
verzorgen. 

Ook bij de voorbereiding van het plan dienen de gemeenten en water-
schappen te zijn betrokken. In artikel 71 van het ontwerp is voorzien dat de 
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landinr icht ingscommissie het plan opstelt na over leg met de betrokken ge-
meenten en waterschappen. Deze bepaling geeft de lagere overheden even-
eens een sterkere posit ie dan in de Rui lverkavel ingswet 1954. 

Het on twerp voorziet in de benoeming van een landinr icht ingscommiss ie, 
die op regionaal niveau word t belast met de le iding van de voorbere id ing en 
ui tvoer ing van een landinr icht ingsproject. 

De landinr icht ingscommissie bestaat uit ten hoogste zeven leden, tenzij 
aard of omvang van het gebied gedeputeerde staten aanleiding geven o m 
in overeenstemming met de centrale commiss ie meer leden te benoemen. 
De samenstel l ing van de landinr icht ingscommissie dient zodanig te zijn dat 
daarin de aard van de problematiek van het gebied evenwicht ig word t weer-
spiegeld. Om daaraan vo rm te geven is het van belang dat de samenstel l ing 
van de commiss ie geschiedt in overleg met de representatieve instanties en 
organisaties. 

Naast het voorgeschreven overleg met de betrokken gemeenten en water-
schappen is het met het oog op de belangen van de agrarische grondeigena-
ren en -gebruikers bij landinr icht ing nodig de landbouworganisat ies te raad-
plegen. Voorts zullen veelal organisaties die de bescherming en ontwikke-
ling van natuur en landschap en de bevorder ing van de openluchtrecreatie 
nastreven in het overleg moeten worden betrokken. Daarnaast kan zich de 
behoefte voordoen aan overleg met organisaties die bi jzondere belangen 
behart igen. 

Het overleg omtrent de samenstel l ing van de landinr icht ingscommissie 
zal ertoe moeten leiden dat in verband met hun planologische en f inanciële 
betrokkenheid gemeenten en waterschappen doorgaans in de commiss ie 
zijn ver tegenwoord igd. Tevens zullen de met de landinr icht ing te behart igen 
belangen in de samenstel l ing van de commiss ie terug te v inden moeten zijn, 
naar gelang hun betekenis voor het project. 

Op grond hiervan zullen in geval van een rui lverkavel ing, waarbi j door-
gaans de agrarische funct ie van het in te richten gebied overweegt en voor 
het gehele gebied herverkavel ing aan de orde is, de leden van de landinr ich-
t ingscommiss ie overwegend uit agrarische kr ingen komen. Voor zover bij 
een her inr icht ing meer deze niet-agrarische aspecten aan de orde komen, en 
soms maar een deel van het gebied word t herverkaveld, zal dit in de samen-
stell ing van de commiss ie tot uit ing kunnen komen. 

Gedeputeerde staten kunnen in overeenstemming met de centrale com-
missie adviserende leden aan de landinr icht ingscommissie toevoegen. In 
geval gemeenten en waterschappen niet als l id zijn ver tegenwoord igd, zul-
len deze organen in de eerste plaats voor benoeming als adviserend lid in 
aanmerking komen. Voorts kan worden gedacht aan ver tegenwoord igers 
van rijks- en provinciale diensten. De eerste ondergetekende voegt aan de 
commissie een secretaris toe. Ten behoeve van de door de landinr icht ings-
commissie te verr ichten werkzaamheden kan zij al dan niet uit haar midden 
subcommissies benoemen. In dit verband bestaat er voor de landinr ich-
t ingscommiss ie de mogel i jkheid om, indien het voornemen tot herverkave-
l ing bestaat, ten behoeve daarvan per blok een herverkavel ingscommissie in 
het leven te roepen. 

Tevens kan een landinr icht ingscommissie zich voor de ui tvoer ing van 
haar taak laten bijstaan door een projectbureau. Ook hiervan dient de sa-
menstel l ing afgestemd te zijn op de aard van het project en op de bij de 
voorbereid ing en ui tvoer ing direct betrokken ambtel i jke diensten. De secre-
taris van de landinr icht ingscommissie zal veelal tevens voorzitter van het 
projectbureau zijn. 

De landinr icht ingscommissie heeft in het kader van de voorbereid ing van 
landinr icht ing als belangri jkste taak het opstel len van het voorontwerp van 
het p rogramma en van het plan. Zij coördineert daarin de door middel van 
maatregelen en voorzieningen tot ui tdrukking te brengen functies van het 
landeli jk gebied. Op grond van haar verantwoordel i jkheid voor de voorberei-
ding van landinr icht ing, draagt zij ook de zorg voor de inspraak op program-
ma en plan en de verwerking van de resultaten daarvan in de voorontwer-
pen. 
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De landinrichtingscommissie heeft voorts tot taak de herinrichting dan 
wel de ruilverkaveling uit te voeren. In geval het project tevens herverkave-
ling in één of meer blokken omvat is zij verantwoordelijk voor het op gang 
brengen en in eerste instantie uitvoeren van de procedure, zoals die mede in 
verband met de bescherming van de rechten van de afzonderlijke belang-
hebbenden in het ontwerp is omschreven. In geval tussen de landinrich-
tingscommissie en één of meer rechthebbenden verschil van mening blijft 
bestaan omtrent de uitvoering van de procedure, dient de door de arrondis-
sementsrechtbank benoemde rechter-commissaris alsnog te trachten over-
eenstemming te bereiken. Indien ook dan geen overeenstemming wordt be-
reikt, doet de rechtbank uitspraak over het geschil. 

Op landelijk niveau komt de relatie tussen ruimtelijke ordening en landin-
richting tot uiting in het Structuurschema Landinrichting en in het advies dat 
de Rijksplanologische Commissie jaarlijks zal uitbrengen over het Voorbe-
reidingsschema Landinrichting. De commissie zal daarbij naar verwachting 
aandacht besteden aan de ruimtelijke implicaties van de inrichting van de 
aangegeven gebieden en de daartoe gekozen vorm van landinrichting. 

In het wetsontwerp is voorzien in de instelling van de Centrale Landinrich-
tingscommissie («centrale commissie»), die de Centrale Cultuurtechnische 
Commissie zal gaan vervangen. 

De centrale commissie heeft tot taak desgevraagd of eigener beweging 
advies uit te brengen over zaken die de landinrichting betreffen. In het ont-
werp heeft de centrale commissie voorts belangrijke taken met betrekking 
tot de voorbereiding en uitvoering van landinrichting. Zij coördineert het 
landinrichtingsbeleid en stelt op grond van deze taak jaarlijks de voordracht 
voor het voorbereidingsschema op. Zij toetst programma's en plannen aan 
het landelijk beleid, met inbegrip van de uitgangspunten voor de kostenver-
deling. De toetsing geschiedt door de vaststelling van de ontwerpen van 
programma en plan. 

Decentrale commissie oefent toezicht uit op de uitvoering, voorzover het 
betreft de goedkeuring van een aantal procedure-onderdelen van met name 
de herverkaveling en van de totstandkoming van door gedeputeerde staten 
vastgestelde landinrichtingsplannen. In haar taak heeft de centrale commis-
sie niet alleen te maken met de diverse aspecten van landinrichting, maar in 
samenhang daarmee ook met enerzijds de ruimtelijke ordening en ander-
zijds het toekomstige beheer. De ondergetekenden menen dat daarom de 
commissie niet alleen uit de bij de landinrichting betrokken instanties en be-
langengroeperingen moet zijn samengesteld, maar tevens uit de belangrijk-
ste bij de ruimtelijke ordening en bij het toekomstige privaatrechtelijke en 
publiekrechtelijke beheer betrokken partijen. 

Uit dien hoofde stellen ondergetekenden zich de samenstelling van de 
commissie als volgt voor: 

a. van de zijde van de rijksoverheid vertegenwoordigers van: 
- de Minister van Landbouw en Visserij; 
- de Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening; 
- de Ministervan Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk; 
- de Minister van Financiën; 
- de Minister van Verkeer en Waterstaat; 
- de Minister van Binnenlandse Zaken; 
- de Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne; 
- de Minister van Defensie. 
b. van de zijde van de lagere overheden vertegenwoordigers van: 
- de Vereniging van Nederlandse Gemeenten; 
- de Unie van Waterschappen; 
- het Interprovinciaal Overleg. 
c. van de zijde van organisaties van direct betrokken belangengroeperin-

gen: 
- het agrarische bedrijfsleven, vertegenwoordigers van de centrale land-

bouworganisaties en vertegenwoordigers van organisaties die de belangen 
behartigen van de agrarische werknemers; 

- de particuliere natuurbescherming; 
- de openluchtrecreatie. 

Tweede Kamer, zitting 1979-1980, 15907, nrs. 3-4 25 



Nadere regelen met betrekking tot de samenstelling van de centrale com-
missie zullen bij algemene maatregel van bestuur worden gegeven. 

6. Inspraak 

Wanneer in een gebied landinrichting plaatsvindt, zijn daarbij de belangen 
van velen in het geding. Het is noodzakelijk dat de belangen van de betrokke-
nen zoveel mogelijk worden gediend. Het is daarvoor nodig, dat op daarvoor 
geschikte momenten aan een ieder gelegenheid tot inspraak wordt gege-
ven. 

De volgende uitgangspunten zijn bij de regelen omtrent de inspraak in 
acht genomen: 

- de behoefte bij de bevolking aan informatie en voorlichting en aan mee-
denken over de mogelijke oplossing van vraagstukken waarbij men zich ten 
zeerste betrokken voelt, ten einde rechtstreeks invloed te hebben op de be-
stuurlijke beslissingen daarover, en 

- de behoefte van de instanties en organen die met de landinrichting zijn 
belast om wensen, opvattingen en denkbeelden van de betrokken bevolking 
te kunnen peilen om daardoor de kwaliteit van de te nemen beslissingen en 
de doelmatigheid van het landinrichtingsproject te vergroten. 

In het ontwerp zijn regelen voorzien die in de verschillende fasen van de 
landinrichting ruime aandacht besteden aan het verstrekken van informatie 
en voorlichting en aan het voeren van een open discussie en overleg met de 
bewoners van het landinrichtingsgebied en andere belangstellenden. Daar-
bij is er vanuit te gaan dat de directe verantwoordelijkheid voor de gang van 
zaken bij de voorlichting en inspraak dient te berusten bij het orgaan dat ver-
antwoordelijkheid draagt voor de planvoorbereiding en -uitvoering, derhal-
ve bij de landinrichtingscommissie. 

De landinrichtingscommissie kan zich bij de uitvoering van de inspraak-
procedure laten bijstaan door een inspraakcommissie of door onafhankelij-
ke organen binnen of buiten de sfeer van de overheid. Zij draagt echter de 
uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de wijze waarop het aangewezen or-
gaan zijn opdracht vervult. 

In het voorliggende ontwerp wordt de mogelijkheid van inspraak openge-
steld: 

- in de programmafase wanneer de landinrichtingscommissie het voor-
ontwerp van het programma met mogelijke alternatieven openbaar maakt 
om op grond van de inspraakresultaten een advies te kunnen uitbrengen 
aan de centrale commissie omtrent eventueel aan te brengen wijzigingen; 

- in de planfase, wanneer de landinrichtingscommissie het voorontwerp 
van het plan openbaar maakt om op grond van de inspraakresultaten bij de 
aanbieding aan de centrale commissie omtrent eventuele wijzigingen en 
aanvullingen te adviseren; 

- gedurende de uitvoeringsfase indien ingrijpende wijzigingen aan de or-
de zijn die meerdere belangen raken. 

De inspraakmethode zal niet altijd en onder alle omstandigheden dezelfde 
behoeven te zijn. In de tot nu toe gevoerde praktijk van de ruilverkaveling 
worden daartoe openbare discussies in grotere of kleinere groepen van ver-
schillende aard en samenstelling, enquêtes en schriftelijke reacties gebe-
zigd. Tot de informatiemiddelen behoren naast het voorontwerp, de uitgave 
van een periodiek verschijnende regionale voorlichtingskrant, brochures, 
publikaties in de huis-aan-huis kranten, verspreiding van op leesbaarheid 
getoetst kaartmateriaal en dergelijke. 

Al naar gelang omstandigheden en mogelijkheden zal hieruit een combi-
natie van methoden en middelen kunnen worden opgesteld in een inspraak-
plan, waarin ook het tijdschema en aanwijzingen omtrent de technische ver-
werking en rapportering van inspraakresultaten zijn opgenomen. 

De keuze van inspraakmethoden en middelen zal er mede van afhangen of 
het landinrichtingsproject kan worden gebaseerd op een in procedure zijnd 
of vastgesteld streekplan, dan wel op een wijziging daarvan, of op andere 
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plannen van ruimtel i jke ordening waar in reeds inspraak heeft plaatsgevon-
den. Ook de inspraak in plannen van andere sectoren zal hierop invloed uit-
oefenen. 

De landinr icht ingscommissie zal ter zake van de inspraakprakti jk handelen 
met inachtneming van de regelen, die bij of krachtens algemene maatregel 
van bestuur kunnen worden gesteld. In deze regelen zal zoveel mogel i jk 
worden aangesloten bij de procedures die in de verschi l lende provincies zijn 
ontstaan in de afgelopen jaren bij de voorbere id ing van rui lverkavel ingen. 

7. Rechtsbescherming 

In de Inter imnota Landinr icht ingswet is het systeem van rechtsbescher-
ming van de Ruilverkavelingswet 1954, voorzover het betreft rui lverkavel ing 
uit kracht van de wet, als volgt beschreven: 

«Tegen het rui lverkavel ingsrapport ex artikel 34, dat de goedkeur ing van 
de Centrale Cultuurtechnische Commiss ie behoeft, kunnen belanghebben-
den bezwaren indienen bij gedeputeerde staten. Bij de voor lop ige vaststel-
l ing van het rui lverkavel ingsblok, het plan van wegen en water lopen, slaan 
gedeputeerde staten zodanig acht op de ingediende bezwaren als zij menen 
te behoren. Bij de definit ieve vaststel l ing van het plan van wegen en water-
lopen en het landschapsplan is in eenzelfde bezwarenprocedure voorzien als 
bij de voor lop ig vastgestelde plannen. 

Ti jdens de uitvoeringsfase worden allereerst de aard en de omvang van 
ieders recht vastgesteld en vermeld op de lijst van rechthebbenden. Voor 
pachters bestaat een afzonderli jke pachtregistrat ie. De gronden worden zo-
wel voor als na de ui tvoering van werken geschat en de rui l ing van gronden 
vindt plaats in het kader van het plan van toedel ing. Aan deze onderdelen 
zijn afzonderli jke procedures verbonden met in beginsel een bezwarenbe-
handel ing in drie instanties. In eerste instantie kan iedere belanghebbende 
bezwaar indienen bij de plaatselijke commiss ie , die met de reclamant tot 
overeenstemming t racht te komen. Indien dit mislukt, word t de reclamant 
opgeroepen voor de zitt ing van de door de rechtbank benoemde rechter-
commissar is , die op zijn beurt de bezwaren behandelt. Voor zover de ge-
schil len bl i jven bestaan, doet de rechtbank ten slotte uitspraak hierover. 

Ten einde een rui lverkaveling binnen een redelijke termi jn te verwezenl i j -
ken, hetgeen voor alle betrokkenen van belang is, zijn de procedures in de 
wet in het a lgemeen zo kort mogel i jk gehouden. Zo staan reclamanten tegen 
de genoemde uitspraken van de rechtbank geen rechtsmiddelen, behalve 
cassatie tegen de uitspraak omtrent de rechten, ter beschikking. 

De Rui lverkavel ingswet 1954 kent vijf beroepsprocedures bij de Kroon, 
waarvan die tegen de toewi jz ing van kavels aan openbare l ichamen en de 
toewi jz ing van de e igendom, het beheer en het onderhoud van de openbare 
wegen en water lopen de voornaamste zijn. Voorts zijn er in de Wet nog an-
dere regels vastgelegd, waardoor de rechthebbenden worden beschermd, 
zoals het evenredigheidsbeginsel bij de toedel ing en het toezicht door de 
Centrale Cultuurtechnische Commissie.» 

In het on twerp is in grote l i jnen de rechtsbescherming zoals deze in de 
Rui lverkavel ingswet 1954 gestalte heeft gekregen overgenomen, met na-
tuurl i jk de aanpassingen die de gewijz igde procedures met zich mee bren-
gen. Voorzien is dat het landinr icht ingsprogramma onderworpen word t aan 
een bezwarenprocedure, waarbi j een ieder bezwaren kan indienen bij gede-
puteerde staten. Provinciale staten slaan bij het vaststellen van het landin-
r icht ingsprogramma acht op deze bezwaren als zij menen te behoren. Indien 
er bezwaren zijn ingediend word t het besluit tot vaststel l ing met redenen 
omkleed. De vaststel l ing wordt schrifteli jk medegedeeld aan hen die bezwa-
ren hebben ingediend. 

Voorts kent het ontwerp een bezwarenprocedure, zoals omschreven bij 
het p rogramma, voor het door gedeputeerde staten vast te stellen landin-
r icht ingsplan. Ook ten aanzien van de vaststel l ing van een aanpassingsplan 
word t voorzien in een bezwarenprocedure. 
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De artikelen 54-57 voorzien ten aanzien van de registratie van pachters de 
mogelijkheid tot maken van bezwaar bij de landinrichtingscommissie, waar-
na beroep mogelijk is bij de voorzitter van de pachtkamer van het kantonge-
recht, binnen welks rechtsgebied het gepachte geheel of grotendeels is gele-
gen. De registratie van eigenaren is onderworpen aan een bezwarenproce-
dure. 

Artikel 115 biedt de mogelijkheid tot het vergoeden van schade die kan 
voortvloeien uit genomen maatregelen die voor de uitvoering van werken 
noodzakelijk zijn. Een verzoek tot schadevergoeding wordt ingediend bij de 
landinrichtingscommissie; bij geschil over het beloop van de schade doet de 
arrondissementsrechtbank bij beschikking uitspraak. Hiertegen staan geen 
rechtsmiddelen open. 

De artikelen 119-124 bevatten de regeling van eigendom, beheer en on-
derhoud van onroerende goederen van algemeen nut. Toewijzing van ei-
gendom en onderhoud van openbare wegen en waterlopen en de daarbij 
behorende kunstwerken aan een rechtspersoon, niet zijnde een openbaar li-
chaam kan slechts geschieden met instemming van die rechtspersoon, ten-
zij de rechtspersoon ook voor de landinrichting eigendom of onderhoud 
had. 

In geval van toewijzing van openbare wegen en waterlopen aan een open-
baar lichaam, wordt het openbaar lichaam gehoord. 

Toewijzing van de overige gronden van openbaar nut (natuurgebieden, 
gronden voor recreatie en dergelijke) geschiedt aan het Rijk, dan wel aan 
een andere rechtspersoon. In het laatste geval dient de rechtspersoon met 
de toewijzing in te stemmen. 

Artikel 124, vierde lid, opent de mogelijkheid tot beroep op de Kroon door 
de belanghebbende openbare lichamen of andere rechtspersonen tegen een 
besluit tot toewijzing van openbare wegen en waterlopen en de daarbij be-
horende kunstwerken. 

Een nieuw element in het ontwerp betreft een stelsel van classificatie. Dit 
stelsel bevat voor een blok de grondslagen en uitgangspunten voor onder 
meer de indeling in klassen van de gronden ten gevolge van de verwezenlij-
king van het landinrichtingsplan. Alvorens de Centrale Landinrichtingsconv 
missie het stelsel vaststelt, bestaat voor iedere belanghebbende de moge-
lijkheid bezwaar aan te tekenen. Indien bezwaren zijn ingediend wordt het 
stelsel bij een met redenen omkleed besluit vastgesteld. 

Voor elk blok wordt een lijst van rechthebbenden opgesteld. Deze lijst 
wordt samen met het register van schattingsuitkomsten door de landinrich-
tingscommissie ter inzage gelegd, ledere belanghebbende kan tegen de lijst 
en het register bezwaar maken. Indien bezwaren zijn ingediend onderzoekt 
de landinrichtingscommissie deze, en tracht overeenstemming te bereiken. 
Indien geen overeenstemming wordt bereikt, maakt de landinrichtingscom-
missie een proces-verbaal op, dat aan de rechter-commissaris wordt gezon-
den. De rechter-commissaris roept de betrokkenen op en tracht alsnog tot 
overeenstemming te komen. Partijen tussen wie geen overeenstemming 
wordt verkregen, worden verwezen naar een zitting van de arrondisse-
mentsrechtbank. De rechtbank behandelt de zaken met betrekking tot de lijst 
van rechthebbenden vóór die betreffende het register van schattingsuitkom-
sten. Tegen een uitspraak over de lijst van rechthebbenden staat cassatie 
open. De Hoge Raad kan een zaak wederom verwijzen naar een arrondisse-
mentsrechtbank. 

Nadat alle rechten betreffende tot het blok behorende onroerende goede-
ren zijn komen vast te staan, behandelt de rechtbank de zaken met betrek-
king tot het register van schattingsuitkomsten. Tegen uitspraken hierom-
trent staat uitsluitend cassatie in het belang der wet open. 

Bezwaren tegen de lijst van rechthebbenden of het register van schat-
tingsuitkomsten worden dus in drie instanties behandeld, als sluitstuk staat 
cassatie onderscheidenlijk cassatie in het belang der wet open. 
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De artikelen 177-182 regelen het plan van tijdelijk gebruik. Ook hier is een 
bezwarenprocedure ingebouwd. In eerste instantie worden de bezwaren 
behandeld door de landinrichtingscommissie. Indien de landinrichtings-
commissie geen overeenstemming bereikt, voorziet het ontwerp de mogelijk-
heid van een beslissing door de rechter-commissaris. 

Als nieuw element voegt het ontwerp toe aan de procedures de terinzage-
legging van de richtlijnen van het plan van toedeling. Ook hier is een bezwa-
renprocedure voorzien; de Centrale Landinrichtingscommissie slaat bij 
vaststelling van de richtlijnen acht op de bezwaren zoals zij meent te beho-
ren. 

In dit geval menen wij dat inschakeling van een rechter-commissaris of 
een rechtbank niet noodzakelijk is. Evenals het stelsel van classificatie, en in 
tegenstelling met het plan van tijdelijk gebruik, hebben de richtlijnen geen 
rechtstreeks de individu rakende gevolgen. 

Met inachtneming van de richtlijnen wordt een plan van toedeling opge-
steld; mede op grond van de wenszittingen die gehouden zijn. Het plan van 
toedeling is onderworpen aan een bezwarenprocedure in drie instanties 
(landinrichtingscommissie, rechter-commissaris, rechtbank). Tegen de uit-
spraak staat uitsluitend cassatie in het belang der wet open. 

Als sluitstuk van de procedure stelt de landinrichtingscommissie de lijst 
der geldelijke regelingen op, nadat de tweede schatting heeft plaatsgevon-
den. De bezwarenprocedure hiertegen is gelijk aan die bij het plan van toe-
deling. Als nieuw element wordt hieraan toegevoegd, dat tegen de uitspraak 
van de rechtbank cassatie open staat. 

Tot slot willen de ondergetekenden opmerken dat in geval van onteige-
ning de artikelen 62-64 van de onteigeningswet van toepassing zijn. Dit 
houdt onder meer in de mogelijkheid om bij een commissie, door gedepu-
teerde staten uit hun midden benoemd, bezwaren in te dienen. Over de ont-
eigening beslist uiteindelijk de Kroon, de Raad van State gehoord. 

Er is overwogen de uitspraken van de rechtbank inzake de eerste schatting 
en het plan van toedeling aan het oordeel van een hogere instantie te onder-
werpen. Een dergelijke mogelijkheid lijkt niet gewenst, aangezien de uitvoe-
ring van het project daardoor aanzienlijk vertraagd kan worden, waardoor 
de rechtszekerheid voor de overige bij het project betrokkenen in gevaar 
komt. 

In een aantal gevallen hebben de ondergetekenden gemeend, dat het niet 
noodzakelijk is de voorziening uit de Ruilverkavelingswet 1954 over te ne-
men. In het navolgende willen wij hierop nader ingaan. 

In het ontwerp is niet overgenomen het beroep op de Kroon, dat artikel 33, 
derde lid, van de Ruilverkavelingswet 1954 mogelijk maakt, indien een aan-
vraag tot ruilverkaveling van de hand wordt gewezen. Artikel 30 van de Ruil-
verkavelingswet 1954 bepaalt, dat een aanvraag wordt ingediend bij gedepu-
teerde staten van de provincie waarin het blok geheel of grotendeels is gele-
gen. Zij stellen de aanvraag in handen van de Centrale Cultuurtechnische 
Commissie en eventueel in handen van de colleges van gedeputeerde staten 
van de overige provincies waarin het blok gelegen is. De Centrale Cultuur-
technische Commissie brengt aan gedeputeerde staten een advies uit, strek-
kende tot al dan niet goedkeuring van de aanvraag. Gedeputeerde staten 
kunnen de aanvraag bij een met redenen omkleed besluit afwijzen. Tegen 
deze afwijzing staat iedere aanvrager en belanghebbende beroep open bij 
de Kroon. 

Wat betreft de motieven om de aanvraag, verder aangediend als verzoek 
om landinrichting, in de Landinrichtingswet te handhaven, willen wij ons 
aansluiten bij hetgeen te dien aanzien wordt opgemerkt in het rapport van 
de Werkgroep Balans Ruilverkavelingswet: 

«Eigenlijk ligt de praktische waarde van de aanvraag alleen in het psycho-
logische vlak, waar zij een indicatie is voor de actieve belangstelling in het 
betrokken gebied. Voor een formele behandeling als kern van de voorberei-
dingsprocedure is zij vanwege haar willekeurige aard niet geschikt. Evenmin 
heeft zij noemenswaardige betekenis uit een oogpunt van rechtsbescher-
ming.» 
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Behalve het karakter van het verzoek, is ook de in het ontwerp neergeleg-
de procedure niet geschikt om Kroonberoep in te passen. Een duidel i jk mo-
ment waarop het verzoek formeel is afgewezen, is niet of moeil i jk aan te du i -
den. Een eerste afwi jzing kan gelegen zijn in het niet opnemen van een ge-
bied, waarvoor een verzoek is ingediend, op de jaarli jkse voordracht van ge-
deputeerde staten voor het voorbereid ingsschema. Niet-opneming behoeft 
echter geenszins afwijzing te betekenen. 

Het is mogel i jk dat de Centrale Landinr icht ingscommissie haar zienswijze 
over het verzoek nog niet heeft gegeven of dat gedeputeerde staten de aan-
vraag of de zienswijze nog bestuderen. Ook bestaat de mogel i jkheid dat ge-
deputeerde staten door het niet opnemen van een gebied op de voordracht 
de priori teit voor een ander gebied wensen te benadrukken. Het niet opge-
nomen gebied kan een vo lgend jaar worden voorgedragen. Het lijkt onjuist 
een dergeli jke afweging van belangen, die boven de individuele gebieden 
ui tgaan, te doorkruisen. 

Een tweede moment dat zou kunnen worden gekenschetst als een afwi j -
zing van het verzoek is gelegen in de vaststel l ing van het voorbereid ings-
schema zonder dat het betrokken gebied word t opgenomen. Ook hier gaat 
het echter o m een brede afweging van belangen, waarbi j voor de betrokken 
Ministers met name de budgettaire consequenties een belangri jke rol spe-
len, die niet doorkruist dient te worden door een beroep omtrent een afzon-
derli jk gebied. 

Een tweede geval waar in de ondergetekenden hebben afgezien van het 
overnemen van een beroep op de Kroon uit de Ruilverkavel ingswet 1954, 
vo rmt de voorgenomen toewi jz ing van gronden aan openbare l ichamen. 

In het kader van de Ruilverkavelingswet 1954 kan op grond van artikel 10, 
tweede l id, op een tweetal wijzen aftrek plaatsvinden. Ter verkr i jg ing van 
gronden benodigd voor de aanleg of verbeter ing van openbare wegen en 
water lopen, die in het kader van een rui lverkavel ing noodzakelijk zi jn, word t 
een aftrek toegepast op de totale waarde van alle in het rui lverkavel ingsblok 
opgenomen gronden. Deze aftrek is niet aan een m a x i m u m gebonden. Ar t i -
kel 13 van de Ruilverkavel ingswet 1954 schept de mogel i jkheid aan openba-
re l ichamen ten behoeve van doeleinden ten algemenen nutte gronden toe 
te wi jzen. De omvang van de toewi jz ing is gebonden aan een grens van 5% 
van de totale waarde van de in het rui lverkavel ingsblok opgenomen onroe-
rende goederen. De grondverwerv ing zal in het kader van de Landinrich-
t ingswet enigszins anders ver lopen. Bij her inr icht ing bestaat, naast de moge-
l i jkheid van onteigening binnen het blok, de mogel i jkheid tot aftrek van 
maximaal drie procent voor de aanleg of verbeter ing van wegen of water lo-
pen, en daarmee samenhangende voorzieningen. Bij aanpassingsinr icht ing 
kan tot maximaal 3% aftrek worden toegepast ten behoeve van wegen en 
water lopen, natuur, landschap en openluchtrecreatie. 

Bij rui lverkavel ing kan maximaal vi j f procent worden afgetrokken voor we-
gen, water lopen, natuur en landschap en andere doeleinden van openbaar 
nut. Wat betreft de rechtsbescherming waarmee de onvr i jwi l l ige grondver-
werv ing omgeven is, zijn de volgende elementen van belang. Vooropgesteld 
dient te worden dat in geval van onteigening de gebruikeli jke rechtsgangen 
open staan. 

Artikel 34, eerste l id, bepaalt dat het landinr icht ingsprogramma aandui-
d ingen inzake de grondverwerv ing dient te bevatten. Het landinr icht ings-
plan bevat onder meer een beschri jving van de te treffen maatregelen en 
voorzieningen met vermeld ing van de daarvoor benodigde gronden. Naar 
de mening van de ondergetekenden zullen de inspraak- en bezwarenproce-
dures zowel ten aanzien van het landinr icht ingsprogramma als het landin-
r icht ingsplan een voldoende garantie bieden voor de belanghebbenden om 
wensen en bezwaren omtrent toe te wi jzen gronden naar voren te brengen. 
Ook de vaststel l ing door respectievelijk provinciale staten en gedeputeerde 
staten zullen een evenwicht ige belangenafweging waarborgen; een afzon-
derli jk beroep op de Kroon tegen een voorgenomen toewijz ing is naar me-
ning van de ondergetekenden niet noodzakelijk. 
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Het niet opnemen van de mogel i jkheid van een beroep op de Kroon in art i-
kel 117 van het on twerp in vergel i jk ing met de beroepsmogel i jkheid in arti-
ke l79 van de Rui lverkavel ingswet 1954, v indt zijn oorzaak in het gewijz igde 
karakter van het begrenzingenplan ten opzichte van het plan van wegen en 
water lopen van de Rui lverkavel ingswet 1954 en in de voorgestelde wijze van 
to ts tandkoming van het begrenzingenplan. 

Het begrenzingenplan is direct afgeleid van het door gedeputeerde staten 
vastgestelde landinr icht ingsplan. Het landinr icht ingsplan geeft de grond-
slag voor de u i tvoer ing van de werken. Voor dit plan is in het ontwerp een w i j -
z igingsprocedure opgenomen, die van gelijk gewicht is als de normale vast-
stel l ingsprocedure. 

In de Rui lverkavel ingswet 1954 is sprake van een vaststel l ing door gede-
puteerde staten van een «voorlopig» plan, dat niet gewi jz igd kan worden . De 
afwi jk ingen van het voor lop ig plan worden opgenomen in het plan van we-
gen en water lopen, dat conform artikel 79 van de Ruilverkavel ingswet 1954 
door gedeputeerde staten word t vastgesteld. In het ontwerp vindt de vast-
stel l ing van het begrenzingenplan plaats binnen het raam van het door ge-
deputeerde staten vastgestelde of gewijzigde landinr icht ingsplan door de 
Centrale Landinr icht ingscommissie. 

Het doel van het begrenzingenplan is een administrat ieve scheiding te be-
werkstel l igen tussen de gronden waarvan de e igendom via het plan van toe-
del ing geregeld word t en gronden waarvan de e igendom word t geregeld 
door middel van een toewi jz ing door gedeputeerde staten. Het begrenzingen-
plan bevat o m deze reden de begrenzingen van het stelsel van wegen, wa-
ter lopen, di jken en kaden, kunstwerken en de daarmee samenhangende 
voorzieningen en de grenzen van natuurgebieden en elementen van land-
schappeli jk, recreatieve, cul tuurhistor ische en natuurwetenschappel i jke 
waarde. Het begrenzingenplan heeft een technisch-beschri jvend en kada-
straal-administrat ief karakter. Na vaststel l ing van het begrenzingenplan wor-
den de overige gronden in het plan van toedel ing toegedeeld aan de eigena-
ren. 

De ondergetekenden achten, gezien het vorenstaande, de vaststel l ing 
door de centrale commiss ie met voldoende waarborgen omgeven. In het 
systeem van het ontwerp voor de vaststel l ing van het begrenzingenplan, 
mede in de relatie van dit plan met het landinr icht ingsplan, past een be-
roepsmogel i jkheid op de Kroon voor de vaststel l ing van een plan met een 
dergel i jk technisch en kadastraal-administratief karakter niet; te meer daar 
het beroep op de Kroon gehandhaafd is voor de regeling van e igendom, be-
heer en onderhoud door gedeputeerde staten. 

Onder de werk ing van de Wet-AROB zijn door de Afdel ing rechtspraak van 
de Raad van State, of door de voorzit ter daarvan, een aantal uitspraken ge-
daan met betrekking tot rui lverkavel ingen. De uitspraken kunnen als volgt 
worden samengevat : 

- een besluit van gedeputeerde staten op grond van artikel 36, tweede l id, 
van de Rui lverkavel ingswet 1954 tot voor lopige vaststel l ing van het blok, het 
plan van wegen en water lopen, het landschapsplan en de toewi jz ing van ka-
vels aan openbare l ichamen staat niet ter toetsing van de AROB-rechter (uit-
spraak van de Afdel ing rechtspraak van 12 januari 1978, nr. A-3246 (1976)); 

- een besluit van gedeputeerde staten op grond van artikel 51 , eerste l id, 
van de Rui lverkavel ingswet 1954 tot benoeming van een plaatselijke com-
missie staat niet ter toetsing van de AROB-rechter, aangezien het betreft een 
beschikking tot benoeming als bedoeld in artikel 5, onder k, van de Wet-
AROB (uitspraak van de Voorzitter van de Afdel ing rechtspraak van 13 jul i 
1978, nr. A-30156 (1978) VE 450); 

- in verband met artikel 2 van de Wet-AROB staat de ui tvoering van rui l -
verkavel ingswerkzaamheden niet ter toetsing van de AROB-rechter 
(beschikking van de Voorzitter van de Afdel ing rechtspraak van 21 maart 
1978, nr. A-1.0484 (1978) /S 18); 

- een besluit van gedeputeerde staten op grond van artikel 79, zesde l id, 
van de Ruilverkavel ingswet 1954 tot definit ieve vaststel l ing van het plan van 
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wegen en waterlopen staat niet ter toetsing van de AROB-rechter (uitspraak 
van de Afdeling rechtspraak van 24 januari 1979, nr.A-3.1699 (1978)); 

- een besluit van een burgemeester op grond van artikel 54, achtste lid, 
van de Ruilverkavelingswet 1954 tot het gedogen van de ingebruikneming 
van een perceel door of vanwege de plaatselijke commissie, in verband met 
het verrichten van voor de uitvoering van de ruilverkaveling vereiste werk-
zaamheden, is niet aan te merken als onjuist gebruik van de bevoegdheid tot 
het afdwingen van een wettelijke gedoogplicht, nu gebleken is dat de uitvoe-
ring in overeenstemming is met het voorlopige plan van wegen en waterlo-
pen en nu gebleken is dat de plaatselijke commissie schadevergoeding heeft 
aangeboden (beschikking van de Voorzitter van de Afdeling rechtspraak van 
17 mei 1979, nr.A-3.1668 (1979)/S 559). 

Wat betreft de mogelijkheid om op grond van de Wet-AROB in beroep te 
komen in de gevallen waarin het beroep op de Kroon is afgeschaft, willen de 
ondergetekenden de onderstaande overweging uit de uitspraak van de Af-
deling rechtspraak in de zaak van 12 januari 1978, nr.A-3.246 (1976) aanha-
len. 

«In het stelsel van de Ruilverkavelingswet 1954 maakt het ingevolge arti-
kel 36, tweede lid, der wet genomen besluit van gedeputeerde staten deel uit 
van een zorgvuldig uitgewerkte procedure voor de totstandkoming van een 
ruilverkaveling uit kracht van de wet, bij welke ruilverkaveling alle in een be-
paald blok opgenomen onroerende goederen zijn betrokken. 

Deze ruilverkaveling draagt dientengevolge - anders dan de ruilverkave-
ling door overeenkomst, bedoeld in artikel 4 der wet - een algemeen ka rak-
ter, waaraan niet afdoet dat zij, uiteraard, tot een bepaald gebied is beperkt. 
Dit algemene karakter wordt nog versterkt door de wijze waarop de wetgever 
de procedure heeft vastgesteld en de aan de ruilverkaveling verbonden 
rechtsgevolgen heeft geregeld. 

Uit een en ander vloeit naar het oordeel van de Afdeling voort dat het be-
streden besluit van verweerders van 4 oktober 1976 geacht moet worden 
een besluit te zijn van algemene strekking, zodat daartegen geen voorzie-
ning ingevolge de Wet administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen 
open staat.» 

Naar het oordeel van de ondergetekenden zal in de laatste twee beschre-
ven gevallen waarin het Kroonberoep niet is overgenomen, geen toetsing 
door de AROB-rechter kunnen plaatsvinden. In het eerste geval, beroep te-
gen de afwijzing van een verzoek tot landinrichting, lijkt ook een mogelijke 
toetsing van de afwijzing door de AROB-rechter de ondergetekenden niet 
waarschijnlijk. 

Overigens zijn de ondergetekenden van mening dat de landinrichtings-
commissie, als opvolger van de plaatselijke commissie, beschouwd dient te 
worden als een college met enig openbaar gezag bekleed. Beschikkingen 
van de landinrichtingscommissie zullen derhalve naar het oordeel van de 
ondergetekenden vatbaar zijn voor AROB-beroep. 

Tot slot willen de ondergetekenden meer in het algemeen het volgende 
over de rechtsbescherming opmerken. 

In het verleden is meermalen gepleit voor het instellen van speciale ruil-
verkavelingskamers hetzij bij de rechtbanken hetzij bij de gerechtshoven in 
te stellen. In die kamers zouden naast beroepsrechters agrarische deskundi-
gen moeten worden opgenomen. Met dergelijke gemengd samengestelde 
colleges is in de Herverkavelingswet Walcheren 1947 en de Herinrichtings-
wet Noodgebieden 1953 ervaring opgedaan. Het betrof hier een aldus sa-
mengestelde Raad van Beroep, die bezwaren tegen het plan van toedeling 
behandelde. 

Toch hebben de ondergetekenden, althans voorlopig, gekozen voor be-
stendiging van het systeem in de Ruilverkavelingswet 1954. Een belangrijk 
motief hiervoor is geweest hetgeen op bladzijde 35 van de Interimnota Land-
inrichtingswet wordt gesteld. 

«In het verleden is de mogelijkheid geopperd om ruilverkavelingszaken te 
laten behandelen door een speciaal daartoe in het leven geroepen rechterlij-
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ke instantie. Hierbij werd gedacht aan een Raad van Beroep of aan een ruil-
verkavel ingskamer bij de rechtbank. Binnenkort zal een staatscommissie 
worden benoemd, die tot opdracht kri jgt de mogel i jkheid van een algehele 
herziening van de rechterli jke organisatie te onderzoeken. In dit onderzoek 
zal zeker de vraag aan de orde komen, of het noodzakelijk is voor zaken be-
treffende onroerende goederen een aparte rechterlijke instantie in het leven 
te roepen, zodat het niet wensel i jk is in het kader van de Landinr icht ingswet 
op deze problematiek voo ru i t t e lopen.» 

De ondergetekenden wi l len zich aansluiten bij de hierboven weergegeven 
mening van de Interdepartementale Commissie Landinr icht ingswet. Ge-
wacht dient te worden op een afgeronde mening hieromtrent van de Staats-
commissie Herziening Rechterlijke Organisatie. 

B. DE KEUZE VAN DE VORMEN VAN LANDINRICHTING, DIE WORDEN 
GEREGELD DOOR DE LANDINRICHTINGSWET 

1. Algemeen 

Het projectsgewijs inrichten van delen van het landelijk gebied kan zich 
langs uiteenlopende wegen voltrekken. In de loop van de jaren is op dit ge-
bied een praktijk gegroeid, die slechts gedeelteli jk steunt op door de wetge-
ver vastgestelde regels. In onderdeel A van deze toel icht ing is reeds aange-
geven aan welke ontwikkel ing het in dit opzicht meest klassieke instrument -
dat van de wettel i jke rui lverkavel ing - onderhevig is geweest. Bij alle ver-
ander ingen is de wettel i jke rui lverkavel ing gericht gebleven op de behart i -
g ing van de belangen van land-, tu in- , bosbouw of veehouder i j . 

A lhoewel het landelijk gebied van oudsher in belangri jke mate een agrari-
sche functie heeft, is door de maatschappeli jke ontwikkel ing nadrukkeli jk 
ook vanuit andere invalshoeken een grote betrokkenheid bij inr icht ing en be-
heer van het landelijk gebied ontstaan. Te denken valt allereerst aan de ont-
slui t ing door aanleg of verbeter ing van stelsels van weg- , rail- of waterver-
b indingen. Genoemd dienen ook te worden de activiteiten die zijn gericht 
op het gebruik van het landeli jk gebied voor recreatieve doeleinden. Voor de 
ui tvoer ing van inr icht ingsmaatregelen voor niet-agrarische doeleinden zijn 
een aantal specifieke instrumenten tot stand gebracht; zij het dat deze niet 
zijn neergelegd in afgeronde inr icht ingswetgeving van formele aard. Bij w i j -
ze van voorbeeld kunnen worden vermeld de procedure voor de aanleg van 
r i jkswegen en de procedure projectontwikkel ing openluchtrecreatie. 0 n -
danks zijn tameli jk beperkte doelstel l ing was en is rui lverkavel ing uit kracht 
van de wet in dit opzicht wel van nut. 

De behoefte aan een samenstel van maatregelen en voorzieningen, die 
ook bij een verwevenheid van functies tot een verantwoorde inr icht ing van 
het landelijk gebied leiden, is sedert het ui tbrengen van de Inter imnota zeker 
niet kleiner geworden. 

De ondergetekenden zijn van oordeel , dat de samenleving daarbij moet 
kunnen kiezen tussen enerzijds projectsgewijze inr icht ing en anderzijds het 
treffen van afzonderli jke maatregelen en voorzieningen. In dit verband me-
nen zij via de Landinr icht ingswet vier wettel i jke inr icht ingsvormen te moe-
ten aandragen. 

In het voorgaande is reeds vermeld dat geenszins word t beoogd in de Land-
inr icht ingswet het exclusieve inst rumentar ium voor de inr icht ing van het 
landelijk gebied neer te leggen. 

De vier vormen van landinr icht ing, die door de Landinr icht ingswet wor-
den geregeld, z i jn: 

- her inr icht ing; 
- rui lverkavel ing; 
- aanpassingsinr icht ing; 
- rui lverkaveling bij overeenkomst. 
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Herinrichting kan plaatsvinden in gebieden die ruimtelijk naast een agra-
rische functie in belangrijke mate een niet-agrarische functie vervullen of 
moeten vervullen. 

Ruilverkaveling kan plaatsvinden in gebieden die ruimtelijk een overwe-
gend agrarische functie, doch niet in belangrijke mate een niet-agrarische 
functie vervullen of moeten vervullen. 

Aanpassingsinrichting kan plaatsvinden in samenhang met het treffen van 
een op zich zelf staande infrastructurele voorziening van nationaal of regio-
naai belang. Aanpassingsinrichting zal alleen dan worden overwogen, 
wanneer de nadelige gevolgen voor de inrichting niet in het kader van de in-
greep voldoende kunnen worden opgeheven. 

Ruilverkaveling bij overeenkomst kan plaatsvinden wanneer drie of meer 
grondeigenaren zich verbinden bepaalde hun toebehorende onroerende 
goederen samen te voegen en bij notariële akte weer te verdelen. 

Het opnemen van herinrichting naast ruilverkaveling als vorm van pro-
jectsgewijze inrichting stoelt met name op de gedachten, die hieromtrent 
reeds in de Interimnota zijn ontvouwd. 

Voor de ruilverkaveling bij overeenkomst is in een eigen wettelijk kader 
voorzien. Dit is gebeurd opdat in een dergelijke overeenkomst bepalingen 
van de hoofdstukken VI, VII en VIII van toepassing kunnen worden verklaard. 
Van diverse zijden is er in de naar aanleiding van de Interimnota uitgebrach-
te adviezen op aangedrongen naast de herinrichting nog een nieuwe vorm 
van landinrichting te introduceren. De achterliggende gedachte daarbij was, 
dat geheel op zich zelf staande inrichtingsmaatregelen op het landelijk ge-
bied soms een aanzienlijke inrichtingsverstorende invloed kunnen hebben. 

De in dat geval gewenste aanpassing zou langs eenvoudiger wegen tot 
stand moeten komen dan via het mechanisme van de integrale herinrichting 
of ruilverkaveling. Van «integraal» beslissen is in dit geval immers geen 
sprake meer; het gaat om het «volgen» van een reeds in ander verband ge-
nomen beslissing. 

Bij de voorbereiding van het wetsontwerp is deze gedachte overgenomen. 
Zij is uitgemond in de introductie van «aanpassingsinrichting» als één van 
de vormen van landinrichting, die door deze wet wordt geregeld. 

2. De verschillende vormen van landinrichting 

a. Herinrichting en ruilverkaveling 

In artikel 4 is de doelstelling van landinrichting omschreven als: strekken 
tot het inrichten van het landelijke gebied overeenkomstig de functies van 
zodanig gebied, zoals deze in het kader van de ruimtelijke ordening zijn aan-
gegeven. 

Met het hanteren van het begrip «functie» wordt aangesloten bij de termi-
nologie van de Structuurschets voor de Landelijke gebieden. Deze struc-
tuurschets (bijlage bij deel 3 van de derde Nota over de ruimtelijke ordening, 
de Nota landelijke gebieden) geeft een aanzet voor de functie-typering van 
gebieden. Een nadere uitwerking van de functies van het landelijk gebied, 
van groot belang voor de keuze voor herinrichting of ruilverkaveling, zal 
plaatsvinden in het kader van het provinciale ruimtelijke beleid. 

In het Structuurschema landinrichting komt de beleidsvorming van de rijks-
overheid op de lange termijn aan de orde met inachtneming van de ruimte-
lijke implicaties. Het schema doorloopt de procedure van de planologische 
kernbeslissing. Het beleidsvoornemen zal onderwerp van overleg zijn met de 
provincies en met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Unie 
van Waterschappen. 

Een ieder zal via inspraak zijn zienswijze omtrent het schema kenbaar kun-
nen maken. De daaropvolgende regeringsbeslissing zal in het parlement 
worden behandeld. Het structuurschema is dan voor de Regering leidraad 
voor het lange-termijnbeleid geworden. Het is voor de provinciale besturen 
in verband met de uitwerking ervan in hun provinciaal ruimtelijk beleid, met 
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name in streekplannen, een indicatie waar de centrale overheid in eerste in-
stantie toepassing van het instrumentarium van dit ontwerp voorziet. 

Als belangrijkste indicatie zal het structuurschema naar verwachting kaart-
beelden met toelichting gaan bevatten waarop delen van het landelijk ge-
bied zijn aangegeven, waaraan de Regering voornemens zal zijn prioriteit te 
verlenen bij provinciale voorstellen tot plaatsing van gebieden op het Voor-
bereidingsschema Landinrichting. Naast de aanduidingen van deze gebie-
den zijn voor de provinciale besturen de overwegingen van belang die de 
Regering in het structuurschema zal uiteenzetten tot de keuze: ruilverkave-
ling of herinrichting. De overwegingen zullen naar verwachting vooral wor-
den bepaald door de functies of activiteiten die in een gebied aanwezig zijn 
of zullen worden ontwikkeld, alsmede door de betekenis die zal worden 
gehecht aan de met de vorm van landinrichting samenhangende besluitvor-
ming. 

De wijze van totstandkoming van het Voorbereidingsschema Landinrich-
ting waarborgt een zorgvuldige aansluiting van het bepalen van de keuze 
van herinrichting of ruilverkaveling bij het provinciale en het rijksbeleid inza-
ke ruimtelijke ordening. 

Het valt niette verwachten dat de typering van de functies van de diverse 
delen van het landelijk gebied zich volgens een strak stramien laat bepalen, 
laat staat voorspellen. 

Bij de grote bevolkingsdichtheid in ons land mag worden aangenomen 
dat slechts in een beperkt aantal gevallen een uitgesproken enkelvoudige 
functie kan worden omschreven. Dat gebieden, waar inrichtingsmaatrege-
len gewenst zijn, uitsluitend een landbouwkundige functie hebben, zal be-
trekkelijk weinig voorkomen. Evenmin ligt het voor de hand, dat veelvuldig 
behoefte aan toepassing van de onderhavige wet zal ontstaan met betrek-
king tot gebieden, die geen of nauwelijks een agrarische functie hebben. 

Doorgaans zal men voor de keuze tussen herinrichting en ruilverkaveling 
worden gesteld, waarin de functie-typering niet zonder meer doorslagge-
vend zal zijn. In dergelijke gevallen kan deze bestuurlijke keuze mede beïn-
vloed worden door de verschillen tussen herinrichting en ruilverkaveling. 

De belangrijkste verschillen tussen herinrichting en ruilverkaveling zijn: 
a. het besluit tot herinrichting wordt genomen door provinciale staten, uit 

hoofde van de in het geding zijnde algemene belangen, het besluit tot ruil-
verkaveling door de eigenaren en gebruikers via een stemming; (in beide 
gevallen vormt het door provinciale staten vast te stellen programma de 
grondslag voor de beslissing); 

b. bij herinrichting kan herverkaveling van het gehele gebied of een ge-
deelte ervan plaatsvinden; bij ruilverkaveling wordt op het gehele gebied 
herverkaveling toegepast; 

c. bij herinrichting kan onteigening plaatsvinden op basis van een daartoe 
in de onteigeningswet op te nemen titel; 

d. bij herinrichting kan daarnaast in het kader van de herverkaveling een 
korting ten laste van ieder blok worden toegepast tot maximaal 3%; deze 
korting heeft betrekking op het blok minus de voor onteigening aangewezen 
gronden; de korting kan uitsluitend worden toegepast voor het tot stand 
brengen of verbeteren van wegen, waterlopen e.d.; 

e. bij ruilverkaveling kan geen onteigening plaatsvinden, maar uitsluitend 
een korting worden toegepast; ten laste van ieder blok kan deze korting 
maximaal 5% bedragen; de korting kan behalve voor wegen, waterlopen 
e.d. ook worden toegepast ten behoeve van andere doeleinden van open-
baar nut. 

Opgemerkt zij, dat een bepaling als artikel 13 van de Ruilverkavelingswet 
1954 (toewijzing van kavels ten algemene nutte) voor de ruilverkaveling 
«nieuwe stijl» niet is gehandhaafd. 

Artikel 13 vond in de Ruilverkavelingswet 1954 zijn rechtvaardiging in de 
beperktheid van de doelstelling van ruilverkaveling «oude stijl». In de Land-
inrichtingswet is ruilverkaveling een instrument met een bredere doelstel-
ling, waarbinnen een bepaling als artikel 13 niet past. 
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Het laatste moment, waarop de keuze voor herinrichting of ruilverkaveling 
aan de orde komt, is het besluit van provinciale staten voor de vaststelling 
van het landinrichtingsprogramma. Als provinciale staten in afwijking van 
het advies van gedeputeerde staten voornemens zijn een afwijkende vorm 
van landinrichting in het programma vast te stellen, is in het ontwerp voor-
zien, dat de centrale commissie hierover haar advies moet uitbrengen. 

b. Aanpassingsinrichting 

Aanpassingsinrichting zal uitsluitend kunnen plaatsvinden in samenhang 
met het treffen van een op zich zelf staande infrastructurele voorziening van 
nationaal of regionaal belang. Hoofdstuk IV van het ontwerp geeft de proce-
dure die leidt tot het al dan niet besluiten tot aanpassingsinrichting. 

De toestand van een gebied kan door de aanleg of verbetering van een op 
zich zelf staande infrastructurele voorziening in meer of mindere mate nadeli-
ge gevolgen ondervinden. Tot zodanige voorzieningen van regionaal of natio-
naal belang, kunnen bij voorbeeld worden gerekend een land- of vaarweg, 
een leidingstraat, een project voor openluchtrecreatie of het stichten van 
een reservaat of een natuurmonument. De meer of minder nadelige gevol-
gen voor de inrichting van het betrokken gebied zullen doorgaans het agra-
risch grondgebruik, het landschap, het stelsel van wegen en waterlopen en 
de openluchtrecreatie betreffen. 

In sommige gevallen zullen de nadelige gevolgen in het kader van de te 
treffen voorziening voldoende kunnen worden opgeheven. Ten einde ook in 
andere gevallen de mogelijkheid te hebben om de nadelige gevolgen zo 
goed mogelijk te ondervangen, voorziet dit ontwerp aanpassingsinrichting 
als afzonderlijke vorm van landinrichting. Aanpassingsinrichting is in begin-
sel aanvullend en volgend op de infrastructurele voorziening; beoogd wordt 
mede de anders met de aanleg of verbetering van de infrastructurele voor-
ziening gemoeide kosten te verminderen. 

De beslissing omtrent de aanleg of verbetering van een infrastructurele 
voorziening wordt - buiten de Landinrichtingswet - genomen door het daar-
toe bevoegde orgaan. Dit orgaan kan in dat verband verzoeken de uitvoering 
van de infrastructurele voorziening gepaard te laten gaan met een aanpas-
singsinrichting. Bij het nemen van een beslissing inzake aanpassingsinrich-
ting zal het bevoegd orgaan een belangrijke rol vervullen. 

Omdat de afweging van de beslissingen over het «hoofdelement» buiten 
het kader van de landinrichting plaatsvindt en aanpassingsinrichting uitslui-
tend als gevolg van die beslissing tot stand komt, kan de aanpassingsinrich-
ting niet de procedure van het Voorbereidingsschema Landinrichting door-
lopen. Voorts is het niet nodig een programma op te stellen. 

Gezien de grote mate van onderlinge afhankelijkheid van een infrastructu-
rele voorziening en de vereiste aanpassingen is een zorgvuldige begrenzing 
van het gebied waarin de aanpassingsinrichting zal plaatsvinden, van groot 
belang. Aanpassingsinrichtingen zullen ingevolge deze onderlinge afhanke-
lijkheid beperkt van omvang zijn. De omvang zal in vele gevallen worden be-
paald door overwegingen die met de nadelige gevolgen voor de grondei-
gendom en het grondgebruik dan wel met de nadelige gevolgen voor het 
landschap, het stelsel van wegen en waterlopen of voor de openluchtrecre-
atie samenhangen. 

c. Ruilverkaveling bij overeenkomst 

De ervaring met de ruilverkaveling bij overeenkomst heeft geleerd, dat de 
oppervlakte van het betrokken gebied, maar meer nog het aantal betrokke-
nen (eigenaren en gebruikers) beperkt dient te zijn, wil er een vruchtbaar re-
sultaat tot stand komen. 
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3. Globale beschrijving van de voorbereiding en het besluit tot 
herinrichting en ruilverkaveling 

a. Initiatief 

In de Ruilverkavelingswet 1954 is een «aanvrage» nodig om tot een beslis-
sing te komen omtrent het al dan niet in voorbere id ing nemen van rui lverka-
vel ing uit kracht van de wet. Gedeputeerde staten van de betrokken prov in-
cie(s) beslissing daarbij over het al dan niet goedkeuren van de aanvrage, 
nadat de Centrale Cultuurtechnische Commissie ter zake heeft geadviseerd. 

De ondergetekenden hebben - mede in het licht van de betrokkenheid van 
de regio, waarop in het voorgaande meer in het bi jzonder is ingegaan - ge-
meend een aanvrage, thans genaamd een verzoek tot landinr icht ing, in het 
ontwerp te moeten handhaven. Wat betreft het initiatief tot het in voorbere i -
ding nemen van een landinr icht ing, is het accent meer gelegd bij het prov in-
ciaal bestuur. In het hierna volgende onderdeel b word t hierop nader inge-
gaan. 

Een verzoek tot landinr icht ing moet bij de Minister van Landbouw en Vis-
serij worden ingediend. Dit verzoek dient een mot iver ing en een kaart met 
begrenzing van het gebied te bevatten. Behalve door het Rijk, lagere publiek-
rechtelijke l ichamen en rechtspersonen die belangen behart igen welke 
door landinr icht ing worden gediend, kan een landinr icht ing door part icul ie-
ren worden aangevraagd, wanneer zij gezamenli jk ten minste de helft van 
het gebied in e igendom, dan wel in gebruik hebben. 

De maatstaf van de helft van de oppervlakte is een goed u i tgangspunt 
voor het belang dat grondeigenaren en -gebruikers in de regio aan landin-
r ichting hechten. 

Ter zake van de behandel ing van een verzoek tot landinr icht ing is gekozen 
voor de opzet, dat de centrale commissie op grond van haar coördinerende 
taak inzake het landinr icht ingsbeleid haar zienswijze geeft over het verzoek. 
De commissie brengt deze zienswijze ter kennis van de belanghebbende col-
leges van gedeputeerde staten, gemeenten en waterschappen en de indie-
ners van het verzoek tot landinr icht ing. 

Voor het provinciale bestuur is het van belang bij de jaarli jkse voorstel len 
voor het voorbereid ingsschema op de hoogte te zijn van de zienswijze van 
de centrale commissie als coördinerend orgaan van de r i jksoverheid. 

b. Voorbereidingsschema Landinrichting 

Hoewel de Ruilverkavel ingswet 1954 daarvoor geen voorschr i f ten bevat, 
is een praktijk gegroeid, waarbi j jaarli jks door de Minister van Landbouw en 
Visserij bij de toel icht ing op zijn begrot ing een door de Centrale Cultuurtech-
nische Commissie vastgesteld schema van rui lverkavel ingen in voorberei -
ding word t toegevoegd. Het voorbereid ingsschema bevat per provincie on-
der meer de naam en de oppervlakte van de in voorbere id ing zi jnde ruilver-
kaveling alsmede de fase waar in de voorbere id ing verkeert. 

In dit schema zijn de voorstel len van de provinciale besturen betreffende 
de voorbereid ing van rui lverkavel ing verwerkt. 

Ingevolge de Inter imnota is in het onderhavige ontwerp ten aanzien van 
herinr icht ing en rui lverkavel ing voorzien in de invoer ing van een jaarl i jks 
vast te stellen Voorbereidingsschema Landinr icht ing. Het voorbereid ings-
schema geeft voor ieder daarop vermeld gebied aan of her inr icht ing dan wel 
rui lverkavel ing wordt voorbereid. Eveneens zal het informat ie geven over de 
fase waar in voor ieder gebied de voorbereid ing verkeert. Voor de gebieden 
die voor het eerst op het schema worden vermeld , zal de centrale commis-
sie, met inachtneming van de voorstel len van gedeputeerde staten, tevens 
de voor lopige grenzen van het in te richten gebied aangeven en die van ie-
der tot dat gebied behorend blok. Tevens worden overwegingen en uit-
gangspunten voor het in voorbereid ing nemen van her inr icht ing dan wel 
rui lverkavel ing vermeld. 
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Aan de colleges van gedeputeerde staten is bij de opstelling en de jaarlijk-
se herziening het initiatief voorbehouden om gebieden tot plaatsing op het 
voorbereidingsschema bij de Ministervan Landbouw en Visserij voor te dra-
gen en daarbij de vorm van landinrichting en een mogelijke begrenzing voor 
te stellen. 

Bij het doen van voorstellen nemen gedeputeerde staten het Structuur-
schema Landinrichting in aanmerking. 

Voorts zullen zij zich daarbij kunnen laten leiden door het provinciale ruinv 
telijk beleid, zoals dit vorm heeft gekregen of zal krijgen in streekplannen, 
ontwerp-streekplannen of andere plannen waarin aspecten van ruimtelijke 
ordening voorkomen. Voorts is voorzien, dat de provinciale besturen de eer-
der over een verzoek tot landinrichting door de centrale commissie uitge-
brachte zienswijze, in aanmerking nemen. 

De verantwoordelijkheid van de centrale overheid voor het landinrichtings-
beleid is met betrekking tot het voorbereidingsschema tot uitdrukking ge-
bracht door de centrale commissie jaarlijks een voordracht voor het voorbe-
reidingsschema te laten opstellen, de Rijksplanologische Commissie daar-
omtrent te horen, waarna de vaststelling ervan door de Minister van Land-
bouw en Visserij plaatsvindt, in overeenstemming met de Minister van Cul-
tuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. 

De voorstellen van de provinciale besturen vormen de basis voor de voor-
dracht zoals die jaarlijks door de centrale commissie in het kader van het 
vaststellen van het Voorbereidingsschema wordt gedaan. Het jaarlijks op-
stellen van het Voorbereidingsschema geeft de rijksoverheid de mogelijk-
heid om te zamen met de provinciale besturen naast de vermelding van nieu-
we projecten, de stand van zaken te bezien van de voorbereiding van reeds 
eerder opgenomen gebieden. Daarbij kan het opheffen of voorkomen van 
vertragingen aan de orde komen. Ook kan eventueel een noodzakelijke wijzi-
ging van de vorm van landinrichting voor de afzonderlijke projecten worden 
bezien. Bepaalde omstandigheden kunnen ertoe leiden, dat een project van 
het schema wordt afgevoerd. 

Voor haar voordracht aan de Minister van Landbouw en Visserij houdt de 
centrale commissie met betrekking tot de door de provinciale besturen voor-
gestelde gebieden rekening met de overwegingen van de provinciale 
besturen, met de budgettaire mogelijkheden en met andere met de verwe-
zenlijking samenhangende aspecten. Zo houdt zij bij voorbeeld rekening 
met het ruimtelijke beleid, de sociaal-economische situatie, landbouwkundi-
ge ontwikkelingen en aspecten van natuur en landschap. 

In verband met de samenhang tussen landinrichting en ruimtelijke orde-
ning is in een afzonderlijke toetsing van het voorbereidingsschema aan het 
landelijke ruimtelijke beleid voorzien, door de Rijksplanologische Commis-
sie te horen. 

c. Landinrichtingsprogramma en landinrichtingsplan 

1°. Algemene aspecten 

Het voor de eerste keer op het voorbereidingsschema vermelden van een 
gebied leidt de volgende fase in van de aanloop tot herinrichting of ruilver-
kaveling. Gedeputeerde staten stellen, in overeenstemming met de centrale 
commissie, een landinrichtingscommissie in. Zoals in het voorgaande reeds 
is beschreven, zal dit orgaan in zijn samenstelling een passende doorsnee 
en afspiegeling van de voor het gebied na te streven oogmerken moeten 
vormen. De ondergetekenden zijn ervan overtuigd, dat een gerichte inscha-
keling van de meest betrokkenen onmisbaar is voor het welslagen van vaak 
ingrijpende projecten als herinrichting en ruilverkaveling. 

Met dit uitgangspunt voor ogen is voorzien in het wezenlijk betrekken van 
de bevolking en de lagere bestuursorganen bij de verdere voorbereiding van 
herinrichting en ruilverkaveling. 
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Vooral ook om die reden is het voorstel van de Inter imnota overgenomen 
om een programmafase naast een planfase in te voeren. Het landinricht ings-
programma beoogt de doelstel l ingen en ui tgangspunten van landinr icht ing 
vast te stel len, opdat de inr icht ing van een bepaald gebied zo goed mogel i jk 
kan worden afgestemd op de funct ies, die het vervul t of moet gaan vervul-
len. Op basis van het landinr icht ingsprogramma word t het besluit tot herin-
r icht ing, dan wel het besluit tot het houden van een s temming over ruilver-
kaveling genomen. 

Het landinr icht ingsplan is gericht op concretisering van de te nemen 
maatregelen en voorzieningen en van de grondwerv ing en geeft een raming 
van de kosten en een verdel ing daarvan. Het landinr icht ingsplan is basis 
voor de ui tvoer ing van de maatregelen en voorzieningen. Bij het opstel len 
van het plan dient het programma in aanmerking te worden genomen. 

Op grond van het beleidsbepalend karakter van het p rogramma, en in het 
bijzonder met het oog op de relatie met het provinciaal ruimtel i jk beleid, is 
voorzien, dat de vaststel l ing van het programma plaatsvindt door provincia-
le staten. De vaststel l ing van het plan vindt plaats door gedeputeerde sta-
ten, waarna de landinr icht ingscommissie overgaat tot de ui tvoering daar-
van. 

Tussen her inr icht ing en rui lverkavel ing bestaat geen verschil in procedure 
voor wat betreft het voorbereiden, opstel len en vaststellen van het program-
ma of het plan. 

2°. Inhoud van programma en plan 

In het landinr icht ingsprogramma zal een zo nauwkeur ig mogel i jke be-
grenzing van het in te richten gebied en van de te herverkavelen blokken 
worden gegeven. Voorts kan het de begrenzingen in hoofdl i jnen bevatten 
van gebieden waar de ui toefening van de land- en tu inbouw mede, dan wel 
ui ts lui tend of nagenoeg ui ts lu i tend, zal zijn gericht op doeleinden van na-
tuur" en landschapsbehoud. 

Het programma zal de te treffen maatregelen en voorzieningen - meer of 
minder globaal - aanduiden en daarvan de ruimtel i jke aspecten beschri jven. 

Het zal voorts de wijze aangeven waarop de grondverwerv ing ten behoe-
ve van de verwezenl i jk ing van de landinr icht ing zal geschieden. In geval van 
herinr icht ing kan hiertoe de mogel i jkheid tot onteigening behoren. In alle 
gevallen zal de omvang, waar in kort ing ten behoeve van de grondverwer-
ving word t toegepast worden aangegeven, alsmede de verwacht ingen ten 
aanzien van vr i jwi l l ige grondverwerv ing. 

De gevolgen van de te treffen maatregelen en voorz ieningen, met inbegrip 
van de grondverwerv ing, voor de economische toestand van het gebied, 
voor de leef- en werkomstandigheden voor de bevolking, voor de natuur en 
het landschap en voor de gesteldheid van bodem, water en lucht, zullen in 
het programma worden beschreven. Tevens behoort het programma een 
voor lopige raming van kosten te geven en de voorgenomen verdel ing daar-
van tussen de bij de landinr icht ing betrokken overheden, de grondeigenaren 
en tussen de betrokken overheden onder l ing. Voor dit laatste is tevens van 
belang dat de centrale commissie kan bepalen dat sommige maatregelen en 
voorzieningen slechts in het plan worden opgenomen, wanneer de landin-
r icht ingscommissie met de daarbi j betrokken lagere overheid overeenstem-
ming heeft bereikt over de bi jdrage van de betrokken overheid in de kosten 
daarvan. 

Het landinr icht ingsplan is gericht op concretisering van de te nemen 
maatregelen en voorzieningen en van de grondverwerv ing. Het geeft een ra-
ming van de kosten en een verdel ing daarvan. 

Als de basis voor de ui tvoering geeft het plan de in het programma ver-
melde begrenzingen en de doorgaans globale ui tgangspunten en aandui-
dingen van de te treffen maatregelen en voorzieningen nauwkeur ig weer, 
hetgeen eveneens van toepassing is op de raming van kosten en de verde-
l ing daarvan. Omdat het plan word t opgesteld op de grondslag van het pro-
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gramma zullen de maatregelen en voorzieningen en de grondverwerving 
moeten passen binnen de in het programma opgenomen aanduidingen met 
betrekking tot gevolgen voor de economische toestand, de leef- en werkom-
standigheden, de natuur en het landschap en de gesteldheid van bodem, 
wateren lucht. 

Ten einde aan te geven aan welke maatregelen en voorzieningen in het al-
gemeen wordt gedacht, vermeldt het voorliggende ontwerp met name de 
wijzigingen in het stelsel van wegen en waterlopen, dijken en kaden en de 
daarbij behorende kunstwerken, de veiligstelling, aanleg en ontwikkeling 
van natuurgebieden en elementen van landschappelijke, cultuurhistorische, 
recreatieve of natuurwetenschappelijke waarde, alsmede andere werken van 
openbaar nut. Met behulp van het in het ontwerp neergelegde instrumenta-
rium kan, waar nodig, de gewenste landschappelijke structuur tot stand wor-
den gebracht. In de te herverkavelen blokken worden de voor de totstandko-
ming van de herverkaveling, nodige maatregelen en voorzieningen beschre-
ven. Het plan geeft ook voornemens omtrent eigendom, beheer en onder-
houd van de te treffen voorzieningen van openbaar belang. 

De verschillende begrenzingen en de te treffen maatregelen en voorzie-
ningen worden op een aantal tot het plan behorende kaarten weergegeven. 

De inhoud van programma en plan zal naar verwachting van gebied tot 
gebied verschillen op grond van de functies, die het gebied vervult of moet 
gaan vervullen. 

3°. Verhouding met het ruimtelijk beleid 

Gezien de samenhang van landinrichting en ruimtelijke ordening zal de 
toetsing aan het provinciale planologisch beleid een belangrijk onderdeel 
van de vaststelling van het programma zijn. In dat verband moet er grote 
waarde worden gehecht aan de mogelijkheid - zeker in geval van herinrich-
ting - om gelijktijdig met de voorbereiding van het programma zo nodig de 
voorbereiding van een streekplan, of van een herziening daarvan ter hand te 
nemen, of anderzins in een evenwichtige planologische besluitvorming te 
voorzien. 

Het landinrichtingsprogramma vormt de basis, waarop tot herinrichting of 
ruilverkaveling wordt besloten. Voorts heeft het programma de functie dat 
het de grondslag levert voor de op te stellen plannen. Daarmede is een rela-
tie gelegd tussen de fase van de voorbereiding, waarop over de hoofdlijnen 
wordt besloten en de fase waarin deze hoofdlijnen in plannen worden uitge-
werkt. Het programma behoeft echter als basis voor de besluitvorming over 
herinrichting of ruilverkaveling slechts éénmaal te worden vastgesteld. Voor 
de relatie met de landinrichtingsplannen is daarbij van belang dat de provin-
ciale staten het ontwerp-programma, voorafgaand aan de vaststelling, toet-
sen aan het provinciaal ruimtelijk beleid. Indien het provinciaal ruimtelijk be-
leid na vaststelling van het programma wijzigt, kan dat niet doorwerken in de 
grondslag die in het programma is neergelegd voor de opstelling van de 
plannen. In die situatie functioneert de relatie als bovenbedoeld niet meer in 
zijn volle omvang. Wijziging van het provinciaal ruimtelijk beleid kan in be-
paalde gevallen immers tot gevolg hebben dat de landinrichtingsplannen 
daarop moeten worden afgestemd. 

Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar het onderdeel over de 
verhouding met de Wet op de Ruimtelijke Ordening. 

4°. Wijze van totstandkoming 

De wijze van totstandkoming is voor landinrichtingsprogramma en landin-
richtingsplan grotendeels hetzelfde. In beide gevallen: 

- is de landinrichtingscommissie belast met het opstellen van een voor-
ontwerp en de organisatie van de inspraak; artikel 71 verplicht de landinrich-
tingscommissie tot overleg omtrent het plan met de betrokken gemeenten 
en waterschappen; 
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- stelt de centrale commissie het ontwerp vast; 
- leggen gedeputeerde staten het ontwerp ter inzage. Een ieder kan bij 

gedeputeerde staten bezwaren indienen tegen het ontwerp. 
In de programmafase blijft de rol van gedeputeerde staten hiertoe beperkt 

en zijn provinciale staten belast met de toetsing aan het provinciale ruimte-
lijke beleid, het beslissen op de ingediende bezwaren en de vaststelling van 
het programma. 

In de plan-fase verrichten gedeputeerde staten de vaststelling na op de be-
zwaren te hebben beslist. 

Dit onderscheid is gemaakt, omdat de beslissing omtrent de inhoud van 
het plan steeds volgt op de fundamentele beleidsbeslissingen, met name de 
ruimtelijke afweging in het programma. Het programma is al vastgesteld en 
het besluit, dat herinrichting of ruilverkaveling zal plaatsvinden, is reeds ge-
nomen. 

Het vaststellen van het iandinrichtingsplan valt te beschouwen als uitwer-
king en uitvoering van een beleid, dat in het programma gestalte heeft ge-
kregen. 

Bij voorgenomen vaststelling van programma respectievelijk plan, in af-
wijking van het ontwerp, dienen provinciale staten, onderscheidenlijk gede-
puteerde staten advies in te winnen van de centrale commissie. Vaststelling 
in afwijking van dat advies behoeft de goedkeuring van de Minister van Land-
bouw en Visserij in overeenstemming met de Minister van Cultuur, Recreatie 
en Maatschappelijk Werk. 

Door de verplichting van het horen van de centrale commissie door pro-
vinciale staten in te bouwen, wordt bereikt dat in verreweg het grootste deel 
van de gevallen niet de noodzaak zal bestaan tot goedkeuring door de minis-
ters. Immers, slechts bij afwijkingen van het advies treedt de goedkeurings-
procedure in werking. 

Met betrekking tot het Iandinrichtingsplan zij nog opgemerkt, dat dit in ge-
deelten tot stand kan komen, en kan worden gewijzigd. Daarnaast kan uit-
werking van het plan plaatsvinden, voor zover het belang van herverkave-
ling zulks vordert en mits het plan daarin heeft voorzien. 

In het verleden is bij ruilverkavelingen reeds gebleken, dat het noodzake-
lijk overleg om tot afronding van de voorbereiding te komen, veel meer tijd 
in beslag kan nemen dan gewenst is. 

Ten einde, mede in verband met deze ervaringen, waar mogelijk de voor-
bereidingsperiode te kunnen beperken, is de mogelijkheid tot het gelijktijdig 
voorbereiden van landinrichtingsprogramma en Iandinrichtingsplan in het 
ontwerp opgenomen. 

Vooral bij projecten van een beperkte omvang en met beperkte doelstel-
lingen zal zich de mogelijkheid tot gelijktijdig voorbereiden van programma 
en plan voordoen. Aan deze voorwaarden zullen naar verwachting het 
meest ruilverkavelingen kunnen voldoen, zodat het gelijktijdig voorbereiden 
bij deze vorm van landinrichting veelvuldig voor kan komen. Bij ruilverkave-
lingen is gelijktijdige voorbereiding tevens van belang, opdat de grondeige-
naren en gebruikers zich bij hun besluitvorming over het programma aan 
de hand van een in ontwerp vastgesteld plan een beeld kunnen vormen over 
de wijze waarop de doelstellingen en uitgangspunten zijn uitgewerkt. 

5°. Besluit tot herinrichting 

De beslissing of herinrichting al dan niet zal plaatsvinden is voorbehouden 
aan provinciale staten. Het ligt bij de gekozen constructie voor de hand dat 
deze beslissing, die het sluitstuk vormt van de voorbereidingsfase, wordt ge-
nomen door provinciale staten als gekozen vertegenwoordigers. In beginsel 
nemen provinciale staten het besluit tot herinrichting gelijktijdig met de 
vaststelling van het programma. Indien het programma ministeriële goed-
keuring behoeft, kan het besluit tot herinrichting pas worden genomen, na-
dat de goedkeuring op het programma is verkregen. 
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6°. Besluit tot ruilverkaveling 

Ten behoeve van het verkrijgen van een beslissing of ruilverkaveling zal 
plaatsvinden, besluiten provinciale staten dat daaromtrent een stemming 
zal plaatsvinden. 

Provinciale staten nemen dit besluit gelijktijdig met het besluit tot vaststel-
ling van het programma, tenzij zij bij het vaststellen daarvan zijn afgeweken 
van het advies van de centrale commissie. In dat geval moet eerst de ministe-
riële goedkeuring inzake het programma zijn verkregen. 

De regelen met betrekking tot de stemming zijn nagenoeg dezelfde als die 
in de Ruilverkavelingswet 1954 zijn neergelegd. Voor een beschrijving van 
de afwijkende elementen zij verwezen naar de artikelsgewijze toelichting. 

4. Voorbereiding van een besluit tot aanpassingsinrichting 

In het voorgaande is het karakter van de aanpassingsinrichting reeds aan-
gegeven. Hoofdstuk IV geeft de procedure voor de periode, die is gelegen 
tussen het tijdstip, waarop het bevoegd orgaan verzoekt aanpassingsinrich-
ting te willen bevorderen en het tijdstip, waarop het aanpassingsplan wordt 
vastgesteld en wordt beslist over de uitvoering ervan. De uitvoering ge-
schiedt op de voet van de hoofdstukken VI, VII, VIII. 

Zoals reeds is opgemerkt wordt de fase voor het besluit van het bevoegd 
orgaan tot het treffen van een infrastructurele voorziening niet beschreven. 
Het initiatief voor een aanvraag tot aanpassingsinrichting ligt bij het bevoeg-
de orgaan, het overheidsorgaan dat besluit over het treffen van infrastructu-
rele voorzieningen van nationaal of regionaal belang. Voor anderen dan het 
bevoegd orgaan bestaat de mogelijkheid om via de inspraakprocedures 
naar aanleiding van de te treffen infrastructurele voorziening, op de wense-
lijkheid van aanpassingsinrichting de aandacht te vestigen. 

Het verzoek tot aanpassingsinrichting moet worden ingediend bij de Mi-
nister van Landbouw en Visserij, die het doorzendt naar de centrale commis-
sie. De centrale commissie stelt een onderzoek in naar de wenselijkheid van 
aanpassingsinrichting. Indien de commissie van de wenselijkheid van aan-
passingsinrichting overtuigd is, doet zij haar zienswijze waarvan het be-
voegd orgaan en gedeputeerde staten op de hoogte worden gesteld, verge-
zeld gaan van een rapport, houdende een met redenen omkleed voorstel tot 
aanpassingsinrichting. 

Omdat de beslissing omtrent de infrastructurele voorziening reeds is ge-
nomen, is het niet noodzakelijk een aanpassingsprogramma op te stellen en 
in procedure te brengen. Voor een belangrijk gedeelte zou dit een herhaling 
betekenen van hetgeen bij de inspraak rondom de hoofdbeslissing ge-
schied. 

Daarom is volstaan met het uitbrengen van een voorstel tot aanpassings-
inrichting door de centrale commissie aan gedeputeerde staten en het be-
voegd orgaan, waarna in overeenstemming tussen deze instanties een land-
inrichtingscommissie wordt benoemd. Het voorstel van de centrale com-
missie geeft de bouwstenen voor het aanpassingsplan, dat door de landin-
richtingscommissie wordt opgesteld. 

Zowel het voornemen tot aanpassingsinrichting van de centrale commis-
sie als het aanpassingsplan bevat de begrenzing van het in te richten gebied 
en het blok. 

Het voorstel van de centrale commissie geeft aanduidingen inzake de te 
treffen maatregelen en voorzieningen om de nadelige gevolgen op te van-
gen en inzake een raming van kosten en de verdeling daarvan. 

Het aanpassingplan doorloopt in beginsel dezelfde procedure als bij herin-
richting en ruilverkaveling het landinrichtingsplan. In verband met de sa-
menhang die eventueel tussen de verwezenlijking van de infrastructurele 
voorziening door het bevoegd orgaan en de aanpassingsinrichting zou kun-
nen ontstaan zijn bij enkele onderdelen van de procedure termijnen gesteld. 
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Om dezelfde reden is voorzien dat in geval van overschrijding van deze ter-
mijnen in bij algemene maatregel van bestuur te bepalen gevallen de eerste 
ondergetekende de besluiten voorzien in de artikelen 97, 98 en 100, eerste 
lid, neemt. 

Omdat het aan te passen gebied, naar verwachting, veelal van betrekkelijk 
geringe omvang zal zijn, is voorzien, dat herverkaveling in één blok plaats 
vindt. De in dat blok te treffen maatregelen en voorzieningen kunnen betref-
fen de infrastructuur, de land-, tuin- en bosbouw, de natuur en het landschap 
en de openluchtrecreatie. Daartoe kan een korting van 3% worden toege-
past. 

Het aanpassingsplan bevat ook voornemens met betrekking tot de rege-
ling van eigendom, beheer en onderhoud van de openbare voorzieningen 
binnen het blok, alsmede een raming van kosten en de verdeling daarvan. 
De verdeling van de kosten vindt plaats op basis van de regelen van hoofd-
stuk VIM van het ontwerp. Aanpassingsinrichting heeft de bedoeling voor het 
bevoegd orgaan het totaal van de kosten te verminderen. Het bevoegd or-
gaan zal in de regel ten minste de kosten van de aanpassingswerken voor 
zijn rekening nemen, voor zover die voortvloeien uit de infrastructurele 
voorziening en die uit het geheel of gedeeltelijk opheffen van de gebruikelijk 
voor zijn rekening komende nadelige gevolgen daarvan voortvloeien. Voorts 
zal de te verlenen compensatie voor blijvende of tijdelijke nadelen als gevolg 
van de infrastructurele maatregel ten laste van het bevoegd orgaan blijven. 

5. Globale beschrijving van de verwezenlijking van de vier vormen 

De verwezenlijking van landinrichting vindt na de vaststelling van het plan 
plaats onder verantwoordelijkheid van de landinrichtingscommissie, met 
behulp van de regelen en procedures, die in de hoofdstukken VI, VII en VIII 
van dit ontwerp zijn omschreven. In dit kader is het gewenst aandacht te be-
steden aan de grondverwerving, de uitvoering van werken, het begrenzings-
plan en de herverkaveling van de gronden. 

a. De grondverwerving 

In het kader van de uitvoering van een landinrichtingsproject zal in de 
meeste gevallen verwerving van gronden noodzakelijk zijn, zowel voor agra-
rische als voor niet-agrarische doeleinden. Uit hoofde van agrarische doel-
einden kunnen gronden nodig zijn voor bedrijfsvergroting en het ruilen van 
gronden. Als niet-agrarische doeleinden kunnen worden genoemd de aan-
leg van bossen, van landschappelijke en recreatieve elementen, van wegen, 
waterlopen en andere infrastructurele voorzieningen, alsmede de veiligstel-
ling en ontwikkeling van natuurgebieden. Een gemengde doelstelling heeft 
de grondverwerving bij toepassing van hoofdstuk VII voor de aanleg van 
openbare wegen, waterlopen en voor de daarmee samenhangende voorzie-
ningen. 

De grondverwerving kan via vrijwillige grondafstand en via onvrijwillige 
grondafstand plaatsvinden. 

Bij vrijwillige grondafstand zal aankoop door de Stichting Beheer Land-
bouwgronden plaatsvinden, al dan niet gepaard gaande met afstand van 
toedelingsrechten op grond van dit ontwerp. Indien de thans bij ruilverkave-
lingen gegroeide praktijk wordt voortgezet kan de Stichting bij landinrich-
ting tot aankoop van gronden overgaan nadat tot voorbereiding van landin-
richting is besloten door plaatsing van een gebied op het voorbereidings-
schema. 

De afstand van toedelingsrechten vindt plaats bij toepassing van hoofd-
stuk VII. Een eigenaar kan ingevolge artikel 132, tweede lid, schriftelijk aan 
de landinrichtingscommissie verzoeken een vergoeding in geld te mogen 
ontvangen indien hij afstand doet van rechten op toedeling van gronden. In 
het ontwerp is bepaald, dat deze mogelijkheid is beperkt in de tijd, namelijk 
tot een door de eerste ondergetekende op voorstel van de centrale commis-

Tweede Kamer, zitting 1979-1980, 15 907, nrs. 3-4 43 



sie voor elk blok te bepalen t i jdst ip. Beperking in de t i jd is nodig omdat er in 
de laatste fase van de herverkavel ing een situatie zou kunnen ontstaan, 
waar in het niet meer mogel i jk is van vr i jwi l l ige onderbedel ing nog op zinvol-
Ie wijze gebruik te maken ten gunste van anderen. 

Artikel 135 verklaart een aantal artikelen met betrekking tot e igendoms-
overdrachten (onder meer artikel 132, tweede lid) van overeenkomst ige toe-
passing op verpacht ingen. 

Voor de onvr i jwi l l ige grondafstand is het gewenst onderscheid te maken 
tussen her inr icht ing, rui lverkavel ing en aanpassingsinr icht ing. In geval van 
herinr icht ing zal het mogel i jk zijn Titel VII van de Onteigeningswet toe te pas-
sen. Zonder voorafgaande verklar ing bij de wet, dat het algemeen nut de 
onteigening vordert , kan in geval van herinr icht ing onteigening plaatsvin-
den van onroerende goederen, erfdienstbaarheden en andere zakelijke rech-
ten in het landinr icht ingsgebied, waarover de beschikking moet worden ver-
kregen ter verwezenl i jk ing van het landinr icht ingsplan. 

De onteigening geschiedt ten name van de Staat en v indt plaats uit kracht 
van een Koninkli jk besluit, de Raad van State gehoord. Bij dit besluit worden 
de te onteigenen percelen aangewezen. 

Voorts kent het ontwerp in geval landinr icht ing gepaard gaat met herver-
kavel ing, grondafstand via een aftrek op de waarde van alle to t een blok be-
horende gronden. In geval van rui lverkavel ing, waarbi j in alle gevallen voor 
het gehele in te richten gebied herverkaveling is voorzien, kan deze aftrek 
ten hoogste 5% bedragen. De aftrek word t gebruikt voor de aanleg van 
openbare wegen, water lopen en de daarmee samenhangende voorzienin-
gen, voor voorzieningen met betrekking tot natuur en landschap en voor an-
dere voorzieningen van openbaar nut. De in de Ruilverkavel ingswet 1954 in 
artikel 13 geregelde toewi jz ing van kavelsten openbare nutte is, zoals reeds 
opgemerkt , in verband met de algemene strekking van dit ontwerp niet meer 
gehandhaafd. De daarmee verbonden verwerv ing van gronden maakt in het 
on twerp deel uit van de algemene aftrek. 

In geval van herinr icht ing kan de aftrek ten hoogste 3% bedragen. De af-
trek mag alleen worden gebruikt voor het tot stand brengen van openbare 
wegen en water lopen en de daarmee samenhangende voorzieningen, aan-
gezien de mogel i jkheid tot onteigening mede kan strekken tot grondverwer-
v ing voor de andere voorzieningen van openbaar nut. In geval van aanpas-
singsinr icht ing kan de aftrek voor nagenoeg dezelfde doeleinden als bij rui l-
verkavel ing worden gebruikt maar is, evenals bij her inr icht ing, op ten hoog-
ste 3% gesteld, aangezien de te treffen voorzieningen beperkt van opzet zul-
len zijn. 

b. Uitvoering van werken 

Zodra een landinr icht ingsplan of een gedeelte daarvan, dan wel een aan-
passingsplan is vastgesteld kan de landinr icht ingscommissie de ui tvoer ing 
hiervan ter hand nemen. Gedeputeerde staten kunnen in overeenstemming 
met de centrale commissie bepalen, dat met name genoemde werken wor-
den ui tgevoerd door door hen aan te wijzen openbare l ichamen. Van deze 
mogel i jkheid kan gebruik worden gemaakt wanneer de openbare l ichamen 
de betreffende werken in beheer en onderhoud hebben of zullen kri jgen. Te-
vens is vereist dat een doelmat ig verband met andere werken zoveel moge-
lijk is verzekerd. 

In geval van aanpassingsinr icht ing pleegt de landinr icht ingscommissie 
overleg met het bevoegd orgaan over een gecoördineerde ui tvoer ing van de 
infrastructurele voorziening en de in het kader van de aanpassingsinr icht ing 
te treffen voorzieningen. 

Met betrekking tot de procedures in geval van een confl ict tussen een land-
inr icht ingsplan en een bestemmingsplan bij de ui tvoer ing van werken wi j -
zen ondergetekenden naar hetgeen daaromtrent in deze toel icht ing bij de 
verhouding met de Wet op de Ruimteli jke Ordening is vermeld. 
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c. Het begrenzingenplan 

Het begrenzingenplan vervult een aantal functies. In de eerste plaats legt 
het ten aanzien van de blokken vast welk gedeelte daarvan niet meer be-
schikbaar is voor toedel ing. In de tweede plaats berust de regel ing van ei-
gendom, beheer en onderhoud op de feiteli jke gegevens van het begrenzin-
genplan. In de derde plaats vo rmt het de grondslag voor de openbaarheid 
van wegen met daartoe behorende kunstwerken. 

Voor zover deze wegen en kunstwerken nog niet zijn gerealiseerd op het 
t i jdst ip van vaststel l ing van het begrenzingenplan (of het relevante gedeelte 
ervan), kan de centrale commiss ie een nader t i jdst ip van ingang van open-
baarheid vaststel len. 

Voor de vol ledigheid zij opgemerkt , dat het begrenzingenplan bij herin-
r ichting óók een funct ie vervult ten aanzien van een gedeelte van het in te 
richten gebied, waarb innen géén herverkaveling plaatsvindt. 

De toewi jz ing van e igendom, beheer en onderhoud van de in het begren-
zingenplan opgenomen voorzieningen kan worden bespoedigd nu in het 
landinr icht ingsplan is opgenomen dat voornemens daaromtrent moeten 
worden vermeld. Een nieuw element in dit wetsontwerp is, dat daarin is aan-
gegeven dat de toewi jz ing door gedeputeerde staten van de e igendom van 
natuurgebieden, landschappeli jke, recreatieve en cul tuurhistor ische ele-
menten geschiedt'. 

- hetzij aan het Rijk; 
- hetzij in overeenstemming met de Minister van Landbouw en Visserij 

en de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappeli jk Werk aan een an-
dere rechtspersoon, mits deze daarmee instemt. 

Opgemerkt zij dat de rechtstoestand binnen het blok word t gewi jz igd door 
de overschri jv ing van de akte van toedel ing in de openbare registers. Buiten 
het blok word t de toewi jz ing van in het kader van de ui tvoer ing van het plan 
verworven elementen of van aangelegde voorzieningen geëffectueerd door 
overschr i jv ing van een inzake de toewi jz ing op te maken akte. 

d. De herverkaveling 

De procedure van de herverkavel ing vertoont veel overeenkomst met de 
thans geldende rui lverkavel ingsprocedure. De procedure kan globaal wor-
den ingedeeld in : 

- vaststel l ing van de rechten: 
lijst van rechthebbenden; 
pachtregistrat ie; 
register van schat t ingsui tkomsten; 
- begrenzingenplan; 
- plan van toedel ing; 
- akte van toedel ing; 
- tweede schatt ing; 
- lijst der geldeli jke regel ingen. 
De landinr icht ingscommissie draagt zorg voor de ui tvoer ing van de proce-

dure, onder toezicht van de centrale commissie. Zij stelt de lijst van recht-
hebbenden op ; verzorgt de pachtregistratie en draagt zorg voor het register 
van schatt ingsui tkomsten. Zij bereidt in geval van her inr icht ing onteigening 
voor en ze brengt het plan van wegen en water lopen, de voorzieningen met 
betrekking tot de natuur en het landschap en de overige voorzieningen van 
openbaar nut in het begrenzingenplan in kaart. In relatie met de centrale 
commissie word t de ter inzagelegging van het proces-verbaal van eerste 
schatt ing en de richtl i jnen voor het plan van toedel ing verzorgd. Vervolgens 
houdt de landinr icht ingscommissie wenszit t ingen en word t onder haar ver-
antwoordel i jkheid het plan van toedel ing opgesteld. Na de tweede schat-
t ing, waarbi j de verander ingen als gevolg van de landinr icht ing in de eerder 
bij de inventarisatie vastgestelde waarden worden vastgesteld, stelt zij de 
lijst der geldeli jke regelingen samen. De landinr icht ingscommissie draagt 
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tevens zorg voor de terinzageleggingen hiervan en behandelt in eerste in-
stantie de bezwaren tegen de ter inzage gelegde stukken. 

De centrale commissie heeft in de procedure van de uitvoering vooral een 
functie van technisch en financieel toetsingsorgaan van de centrale overheid 
met betrekking tot het door de landinrichtingscommissie gevoerde beleid. 
De centrale commissie stelt onder meer het stelsel van classificatie van eer-
ste schatting vast. Zij stelt eveneens het begrenzingenplan vast en zendt een 
voorstel omtrent de toewijzing van de eigendom, beheer en onderhoud aan 
gedeputeerde staten. Voorts geeft de centrale commissie richtlijnen voor de 
uitvoering van bepaalde onderdelen, met name de schattingen en het plan 
van toedeling. 

Gedeputeerde staten regelen de toewijzing van de eigendom, het beheer 
en het onderhoud van de openbare wegen en waterlopen, alsmede de toe-
wijzing van de eigendom van natuurgebieden en elementen van landschap-
pelijke, recreatieve, cultuurhistorische en natuurwetenschappelijke waarde 
of van gronden met een bestemming voor andere doeleinden van openbaar 
nut. Deze toewijzing van eigendom, beheer en onderhoud ligt in het verleng-
de van hun betrokken zijn bij de besluitvorming ten aanzien van het landin-
richtingsprogramma en het landinrichtingsplan. 

Het voorbereiden van de inventarisatie van de rechten, gelijktijdig met de 
voorbereiding van het landinrichtingsplan, kan een vlot verloop van de pro-
cedure, die in verband met de vele noodzakelijke handelingen een vrij lange 
tijd in beslag neemt, bevorderen. 

Ten behoeve van een doelmatige uitvoering van infrastructurele en an-
dere voorzieningen kan het nodig zijn gronden in tijdelijk gebruik te geven. 
Het ontwerp voorziet daartoe in een plan van tijdelijk gebruik dat, zo nodig, 
voor een blok of voor een gedeelte daarvan, door middel van een met de 
strekking van het plan overeenkomende eenvoudige procedure kan worden 
opgesteld. 

Aan het slot van de procedure worden de toegedeelde rechten beschreven 
in de akte van toedeling en wordt door middel van de tweede schatting in de 
lijst der geldelijke regelingen het aandeel vastgelegd, dat de belanghebben-
de grondeigenaren voor de verbeteringen zullen gaan betalen. 

6. Kosten 

Omtrent de kosten vermeldt het ontwerp, dat deze worden gedragen door 
het Rijk, andere openbare lichamen en eigenaren. De ondergetekenden vin-
den het van groot belang, dat bij de afzonderlijke projecten ten behoeve van 
de besluitvorming omtrent het al of niet in uitvoering nemen en ten behoeve 
van de daaraan voorafgaande inspraak een inzicht wordt gegeven aan be-
trokkenen bij landinrichting in de kosten en de verdeling daarvan. 

De landinrichtingscommissie neemt in het voorontwerp voor het landin-
richtingsprogramma, waarop de inspraak plaatsvindt, een voorlopige ra-
ming van de kosten op en een voorstel voor de verdeling daarvan tussen het 
Rijk, andere openbare lichamen en eigenaren. Ten einde van meet af aan 
een goede onderlinge afstemming met de betrokken openbare lichamen te 
bevorderen is een vertegenwoordiging hunnerzijds in de landinrichtings-
commissie noodzakelijk. Binnen de landinrichtingscommissie vindt de on-
derlinge afstemming tussen de diverse wensen ten aanzien van inrichting en 
beheer plaats. De openbare lichamen, zoals de gemeenten en waterschap-
pen, beslissen parallel met de voorbereidings- en uitvoeringsprocedure van 
het landinrichtingsproject vanuit de eigen verantwoordelijkheid over de al 
dan niet gewenste verbeteringen van ontsluiting, recreatievoorzieningen, 
waterbeheersingsstelsel en dergelijke over de daarmee samenhangende 
deelname in de kosten. 

In het programma zal als onderdeel van de evaluatie van het project, waar-
op in de toelichting op de artikelen nader wordt ingegaan, een analyse van 
de verhouding van kosten en baten in economische zin gegeven worden. De 
landinrichtingscommissie doet het voorontwerp met inbegrip van haar 
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voorstel over de kostenverdel ing, de mede daarop ontvangen reacties bij de 
inspraak en de dientengevolge door haar aangebrachte wi jz ig ingen in het 
voorontwerp toekomen aan decentra le commiss ie, die het programma ver-
volgens in on twerp vaststelt. De centrale commissie kan in het ontwerp land-
inr icht ingsprogramma opnemen, dat bepaalde voorzieningen van open-
baar nut in het kader van het landinr icht ingsproject slechts tot u i tvoer ing 
zullen komen, mits de landinr icht ingscommissie voorafgaand aan de uitvoe-
ring van deze voorziening overeenstemming heeft bereikt met het betrokken 
openbaar l ichaam over de bi jdragen van dit l ichaam in de kosten van het 
project. De overeenkomst behoeft de goedkeur ing van de centrale commis-
sie. 

Het landinr icht ingsplan word t op de grondslag van het programma opge-
steld. Het plan bevat in dat verband zo nauwkeur ig mogel i jk een raming van 
de kosten en de verdel ing daarvan. 

Volgens de Inter imnota Landinr icht ingswet is een belangri jk ui tgangspunt 
voor de kostenverdel ing «de toerekening van het nut aan de verschil lende 
belangen, die door het plan worden gediend. Naarmate het algemeen be-
lang bij het project meer op de voorgrond treedt, mag een groter kostenaan-
deel van de zijde van de overheid worden verwacht. Naarmate anderzijds 
het belang voor de grondeigenaren (en pachters) groter is, zal een groter 
deel van de kosten door hen dienen te worden gedragen.» 

Deze ui tgangspunten inzake de verdel ing van de kosten wi l len de onder-
getekenden in het volgende nog nader toel ichten: achtereenvolgens voor 
het Rijk, de andere openbare l ichamen en de eigenaren. 

Het Rijk 

Volgens het voor l iggende ontwerp draag het Rijk de kosten, die verbon-
den zijn aan de werkzaamheden van de centrale commissie en aan de bi j -
stand van de Landinr icht ingsdienst en de Dienst van het Kadaster en de 
Openbare Registers. In het ontwerp ontbreekt een artikel als artikel 128 van 
de Ruilverkavelingswet 1954, inhoudende de bepal ing, dat de medewerk ing 
van de hypotheekbewaarder kosteloos geschiedt bij rui lverkavelingen uit 
kracht van de wet. Een en ander is niet in het ontwerp opgenomen, daar in 
1963 de Wet kadastraal recht tot stand is gekomen. Verr icht ingen, waarvoor 
geen kadastraal recht verschuldigd is, worden geregeld in een op deze wet 
gebaseerde algemene maatregel van bestuur . De tweede ondergetekende 
is voornemens een wi jz ig ing van deze maatregel te bevorderen, waardoor 
materieel eenzelfde regeling als nu geldt op grond van de Ruilverkavelings 
wet 1954, zal gelden voor de Landinr icht ingswet. Voorts draagt het Rijk de 
kosten van het bi jeenroepen en houden van vergader ingen en van het doen 
van openbare kennisgevingen, alsmede van de toepassing van enkele met 
name genoemde artikelen, verband houdend met het afstand doen van 
rechten op toedel ing. 

Voorzover vervolgens landinr icht ingsplannen met f inanciële steun van 
het Rijk tot stand moeten komen, hangt de to ts tandkoming af van de bereid-
heid van het Rijk om financiële middelen ter beschikking te stellen. Deze be-
reidheid is voor de voorbereid ing en de ui tvoer ing van landinr icht ingspro-
iecten aan de orde op een aantal plaatsen in de procedure. Zij komt tot ui t ing 
bij besluiten van de centrale commissie. 

Met betrekking tot de kosten voor de voorbereid ing doet zich dit voor, 
wanneer de centrale commissie een voordracht voor het Voorbereidings-
schema Landinr icht ing opstelt en aan de Minister van Landbouw en Visserij 
voorlegt, die - gehoord de Rijksplanologische Commissie - het schema 
vaststelt en toezendt aan de provinciale besturen. Het Rijk geeft daarmede te 
kennen, dat zijn bij de landinr icht ing betrokken diensten en instel l ingen de 
priori teiten van hun werkzaamheden op de op het schema genoemde gebie-
den afstemmen en dat voor onderzoekingen en voor het opstellen van pro-
gramma en plan gelden beschikbaar worden gesteld. 
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De betrokkenheid van de centrale overheid bij de voorbere id ing van land-
inr icht ing houdt niet in, dat vanzelfsprekend ook f inanciële steun bij de uit-
voer ing zal worden ver leend. De bereidheid daartoe komt tot u i t ing, wan-
neer de centrale commissie het p rogramma in on twerp vaststelt en toezendt 
aan het provinciaal bestuur. De f inanciële betrokkenheid van het Rijk bij de 
u i tvoer ing van landinr icht ingsprojecten zal doorgaans bestaan uit een bij-
drage in de kosten van de te treffen maatregelen en voorz ieningen en uit het 
- voor zover dit in het kader van ui tvoer ing van herverkavel ing van de gron-
den noodzakelijk is - voorschieten van de niet door deze bi jdrage gedekte 
kosten. De ri jksbijdrage in de kosten beoogt de verwezenl i jk ing van maatre-
gelen en voorzieningen te bevorderen in overeenstemming met de strek-
king, die in dit wetsontwerp aan landinr icht ing is gegeven. 

In het kader van de beslu i tvorming over de ui tvoer ing van afzonderli jke 
projecten in de centrale landinr icht ingscommissie is het in verband met de 
beschikbaarstel l ing van ri jksgelden van belang na te gaan, of de daarmede 
samenhangende verpl icht ingen passen in de f inanciële mogel i jkheden op 
langere termi jn van de r i jksoverheid. Tevens zullen daarbi j in het kader van 
de vaststel l ing van het p rogramma tegen elkaar moeten wo rden afgewogen 
de kosten en de gevolgen voor onder meer de economische toestand, de 
leef- en werkomstandigheden en de natuur en het landschap. 

De andere openbare lichamen 

De betrokkenheid van de andere openbare l ichamen met inbegr ip van hun 
f inanciële betrokkenheid v indt naar de mening van de ondergetekenden zijn 
basis in de omstandigheid, dat landinr icht ing strekt tot inr icht ing van het 
landeli jk gebied overeenkomst ig de functies van zodanig gebied, zoals deze 
in het kader van de ruimtel i jke ordening zijn aangegeven. 

Er is daardoor een nauwe relatie gelegd tussen de in landinr icht ing te tref-
fen maatregelen en voorzieningen en het beleid, dat andere openbare licha-
men ruimtel i jk met het landeli jk gebied voorstaan. Tot de andere openbare 
l ichamen kunnen in dit verband worden gerekend provincies, waterschappen, 
gemeenten en samenwerkingsverbanden van gemeenten. 

Het meest zal in dit verband de relatie tussen maatregelen en voorz ienin-
gen van landinr icht ing en voornemens van waterschappen en gemeenten 
met het landelijk gebied aan de orde zijn. De hier bedoelde relatie houdt in , 
dat in het landinr icht ingsprogramma maatregelen en voorz ieningen kunnen 
worden opgenomen, waarvan de verwezenl i jk ing behoort tot de autonome 
verantwoordel i jkheid van waterschappen en gemeenten. 

Tot het terrein van de waterschappen behoren in het bi jzonder de voorzie-
ningen aan het waterlopenstelsel. Tot de verantwoordel i jkheid van gemeen-
ten behoren de voorzieningen van overwegend algemeen belang op regio-
naai en lokaal niveau. Hiertoe zijn bij voorbeeld te rekenen voorzieningen 
aan het stelsel van kwartaire en andere niet-planwegen en van fiets- en voet-
paden, alsmede bepaalde voorzieningen voor het landschap en de open-
luchtrecreatie. De opneming van deze voorzieningen in het landinr icht ings-
plan is afhankelijk van de beslu i tvorming bij waterschappen en gemeenten. 
Met het oog op de verdel ing van de kosten zal in de toekomst aan de opne-
ming ervan doorgaans de voorwaarde worden verbonden, dat de verwezen-
li jking in het kader van landinr icht ing slechts kan plaatv inden, wanneer het 
waterschap of de gemeente - dan wel een ander openbaar l ichaam - de niet 
door een eventuele ri jksbijdrage gedekte kosten voor zijn of haar rekening 
neemt. 

De autonome verantwoordel i jkheid van het waterschap of de gemeente 
voor de verwezenli jking van de desbetreffende voorzieningen kan voorts tot 
ui t ing komen, wanneer dit l ichaam de ui tvoer ing ervan in het kader van land-
inr icht ing zelf verzorgt, overeenkomst ig de regelen, die het wetsontwerp 
daaromtrent geeft en die eerder in deze toel icht ing zijn beschreven. 
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De eigenaren 

Het ontwerp regelt, dat ten laste van de eigenaren de kosten van landin-
richting komen, die gemaakt zijn ten behoeve van het blok, voor zover deze 
niet zijn gedekt door een rijksbijdrage of voor zover de betaling van deze las-
ten niet bij overeenkomst is verzekerd. Deze kosten worden uit 's rijks kas 
voorgeschoten volgens bij Koninklijk besluit vast te stellen regelen. 

De in blokken ten behoeve van herverkaveling te treffen maatregelen en 
voorzieningen kunnen in het algemeen in twee categoriën worden onder-
scheiden. 

Enerzijds moeten maatregelen en voorzieningen worden getroffen, die ge-
richt zijn op het verwezenlijken van een verkaveling, die voor de toedeling 
van gronden aan eigenaren en gebruikers aanvaardbaar is. Tot deze kavel-
aanvaardingswerken kunnen bij voorbeeld worden gerekend insteekwegen 
en kavelsloten, die veelal in het nieuwe kavelpatroon worden ingepast als-
mede werken aan utiliteitsvoorzieningen, administratieve maatregelen en 
schadevergoedingen. Aangezien deze maatregelen en voorzieningen een 
collectief karakter hebben, kan alleen de landinrichtingscommissie op-
drachtgever zijn en zullen de kosten, voor zover niet door een rijksbijdrage 
gedekt, uit 's rijks kas moeten worden voorgeschoten. 

Anderzijds kunnen in een blok maatregelen en voorzieningen worden ge-
troffen, waarvoor niet de landinrichtingscommissie, maar de particuliere 
grondeigenaar als opdrachtgever kan optreden. Deze werken zijn wel in het 
belang van een goede inrichting van het gebied, maar kunnen worden over-
gelaten aan de vrije beslissing van de betrokkenen, gestimuleerd door een 
rijksbijdrage. Tot deze categorie kunnen bij voorbeeld worden gerekend ver-
beteringen van toegangswegen naar gebouwen, bedrijfsverplaatsingen, als-
mede kavelverbeteringswerken. 

De grondeigenaren kunnen voor de uitvoering van deze werken zelf op-
dracht geven. Van de zijde van de rijksoverheid zijn in bepaalde gevallen 
subsidies mogelijk, ledere grondeigenaar en -gebruiker blijft daarbij vrij een 
maatregel of voorziening van deze aard te treffen. 

In de praktijk van de huidige ruilverkaveling wordt het onderscheid tussen 
werken van collectieve aard en werken van particuliere aard, zoals hier be-
schreven, reeds veelvuldig toegepast. 

De uit 's rijks kas voorgeschoten kosten voor de werken van collectieve 
aard worden over de kavels omgeslagen naar de mate van het nut, dat de 
landinrichting voor de eigenaren heeft gehad. Aan deze bepaling voegt het 
ontwerp toe, dat het door een eigenaar te betalen gedeelte der kosten de 
waardevermeerdering als gevolg van landinrichting niet te boven mag gaan. 
Voorts is eraan toegevoegd, dat geen invordering zal plaatvinden, indien de 
door een eigenaar verschuldigde kosten geringer zijn dan een bij algemene 
maatregel van bestuur vast te stellen bedrag; dit laatste in relatie met de 
kosten, die met de invordering gemoeid zijn. 

Op de aan de eigenaren toegedeelde kavels rust onder de naam van land-
inrichtingsrente een schuldplichtigheid ten behoeve van het Rijk. Deze 
schuldplichtigheid bedraagt zes procent en is over een periode van 26 jaar 
na beëindiging van de landinrichting verschuldigd. 

In de Interimnota Landinrichtingswet is voorgesteld de mogelijkheid te 
onderzoeken om «eventueel door middel van een voorlopige kostenaanslag 
de periode tussen het gereedkomen van (relevante gedeelten van) de wer-
ken en de definitieve kostenaanslag te beperken». 

Bij nadere overweging is naar voren gekomen, dat het invoeren van een 
voorlopige kostenaanslag onder meer met zich zou meebrengen, dat daar-
voor een aparte grondslag zou moeten worden gevoerd, tegen welke de mo-
gelijkheid tot het maken van bezwaar zou moeten ingebouwd. Tevens zou 
een voorlopige kostenaanslag beperkingen kunnen inhouden voor de wisse-
ling in het gebruik van gronden, die zich normaal voordoen en die daarnaast 
ten behoeve van de uitvoering van de werken soms tijdelijk moeten wor-
den doorgevoerd. De uitvoeringsprocedure zou hierdoor worden verzwaard 
en verlengd, hetgeen de ondergetekenden niet gewenst voorkomt. 
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Behalve, dat de ondergetekenden derhalve grote bezwaren zien in een 
voor lop ige kostenaanslag, zijn zij overigens van mening dat de bezwaren, 
die aan de invorder ing achteraf van de landinr icht ingsrente kleven, aanmer-
kelijk worden beperkt, nu zij een kostenverdel ing voorstaan, waarbi j slechts 
een beperkt deel van de niet door een eventuele r i jksbijdrage gedekte kosten 
daaronder kunnen gaan val len. 

Het grootste deel van het niet door een r i jksbi jdrage gedekte deel van de 
kosten betreft immers in de regel het openbare wegen- en water lopenstelsel . 
Deze kosten komen bij de ui tvoer ing voor rekening van de betrokken openba-
re l ichamen. Voorts word t een deel van de kosten, die voor rekening van par-
t icul iere belanghebbenden bl i jven (kavelverbeteringswerken e.d.) eveneens 
bij de ui tvoer ing contant betaald. 

II. ARTIKELSGEWIJZETOELICHTING 

HOOFDSTUK I. ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikelen 2 en 3 

Een landinr icht ingsgebied kan in meer dan één provincie l iggen. In het on-
derhavige ontwerp is bepaald dat provinciale staten en gedeputeerde staten 
van de provincie, waar in het grootste gedeelte van het gebied ligt, bepaalde 
beslissingen niet zullen nemen dan in overeenstemming met provinciale sta-
ten of gedeputeerde staten van de andere provincies waar in het gebied is ge-
legen. Met betrekking tot provinciale staten betreft het de vaststel l ing van het 
land inr icht ingsprogramma, afwi jk ingen van het ontwerp- landinr icht ingspro-
g ramma, besluiten tot her inr icht ing en besluiten tot het houden van stern-
mingen over rui lverkavel ing. 

In een aantal gevallen zullen besluiten in overeenstemming met organen 
van andere provincies genomen moeten w o r d e n ; een en ander brengt de 
wensel i jkheid met zich mee, een voorziening te treffen voor het geval dat de 
organen van de onderscheiden provincies niet tot overeenstemming komen. 
Ondergetekenden zijn van mening dat in deze geval len de beslissing moet 
worden genomen door de Kroon, gehoord de afdeling voor de geschil len van 
bestuur van de Raad van State. Op deze wijze word t een garantie geboden 
voor een evenwicht ige afweging van belangen. 

Artikel 4 

Dit artikel geeft het doel van landinr icht ing weer. Zoals in het algemeen 
deel uiteengezet is, is de doelomschr i jv ing ruimer dan die van de Ruilverka-
vel ingswet 1954. In laatstgenoemde wet was de behart iging van belangen 
van land-, tu in- , bosbouw of veehouder i j de doelste l l ing; het onderhavige 
ontwerp kent de ver ru imde doelstel l ing, aangezien de landinr icht ing aan een 
meervoud van functies van de landeli jke gebieden gestalte w i l geven. 

Artikel 5 

Dit artikel geeft een niet- l imitat ieve opsomming van maatregelen en voor-
zieningen welke landinr icht ing kan omvat ten. Naast de genoemde voorzie-
ning kan onder meer gedacht worden aan maatregelen ten behoeve van cul-
tuurhistor ie, dorpsvern ieuwing, waterw inn ing en de w inn ing van bodem-
materialen. 

Artikel 6 

Voor een toel icht ing op dit artikel word t verwezen naar deel B van deze 
toel icht ing 
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Artikelen 7 en 8 

De Centrale Cultuurtechnische Commissie, in het kader van de Ruilverka-
vel ingswet belast met de algemene leiding in rui lverkavel ingszaken, word t 
in het kader van het onderhavige ontwerp vervangen door de Centrale Land-
inr icht ingscommissie (centrale commissie). De centrale commiss ie kan ook 
bij de andere wetten taken opgedragen kri jgen. In de samenstel l ing van de 
commiss ie, zoals deze in het a lgemeen deel van deze toel icht ing bij de be-
schri jv ing van de bevoegdheden van verschi l lende bestuurslagen en instan-
ties is vermeld, komt de verru imde doelstel l ing van het on twerp tot u i t ing. 
De Ruilverkavelingswet 1954 bepaalt dat twee vi j fden van het aantal leden 
van de Centrale Cultuurtechnische Commiss ie wo rden benoemd op voor-
dracht van door de Minister van Landbouw en Visserij aan te wi jzen centrale 
organisaties voor het agrarisch bedri j fs leven, waarbi j zorg gedragen moest 
worden , dat zowel de eigenaren, pachters als werknemers in de land- en 
tu inbouw ver tegenwoord igd waren. 

Het ontwerp bepaalt, dat ten minste twee v i j fden van het aantal leden van 
de centrale commissie worden gevormd door ver tegenwoord igers van door 
de Kroon aan te wijzen organisaties op het gebied van de land-, tu in- en bos-
bouw, de natuur en het landschap en de openluchtrecreat ie. 

De voordracht tot de aanwijzing van organisaties op het gebied van de na-
tuur en het landschap en de openluchtrecreatie word t gedaan door de Mi -
nister van Landbouw en Visserij in overeenstemming met de Minister van 
Cultuur, Recreatie en Maatschappeli jk Werk. Voor de benoeming van verte-
genwoordigers van deze organisatie is eenzelfde handelwi jze voorzien. Om-
trent de taak en de werkwijze van de centrale commiss ie en de door de Land-
inr icht ingsdienst te verlenen bijstand zullen bij a lgemene maatregel van 
bestuur nadere regelen worden gesteld. 

Artikel 9 

Wanneer de centrale commissie het nodig acht, kan zij voor de voorberei -
ding van een landinr icht ing terreinen laten betreden voor het doen van 
waarnemingen en opmet ingen. Tot de voorbereid ing van landinr icht ing 
moet ook de voorbereid ing van een verzoek tot landinr icht ing worden gere-
kend. De inhoud van dit artikel is grotendeels geli jk aan artikel 29 van de 
Ruilverkavelingswet 1954. 

Artikel 10 

Dit artikel komt inhoudel i jk overeen met artikel 9, eerste en tweede l id, van 
de Ruilverkavelingswet 1954. 

Artikel 11 

Dit artikel beoogt een wettel i jke basis te bieden voor het ver lenen van een 
toeslag, die het aantrekkelijk maakt grond in e igendom over te dragen of te 
verpachten aan het bureau beheer landbouwgronden. Op deze wijze word t 
een wettel i jke basis verschaft, aan de praktijk die zich de afgelopen jaren 
heeft gevormd op grond van de Beschikking afkoop potentiële toedel ings-
rechten (Stcrt. 1970, no. 123). Het artikel biedt de mogel i jkheid een dergeli jke 
toeslag te verlenen 

- voordat een besluit tot landinr icht ing is genomen , doch nadat een ge-
bied op het voorbereidingsschema is geplaatst, of nadat een voorstel tot 
aanpassingsinricht ing is gedaan; 

- voor gronden gelegen in her inr icht ingsgebieden of gedeelten daarvan, 
waar geen herverkaveling plaatsvindt, nadat het besluit tot her inr icht ing is 
genomen tot een door de Minister van Landbouw en Visseri j te bepalen t i jd-
stip. 

Artikel 132, tweede l id, regelt de mogel i jkheid voor een toeslag ter zake 
van de overdracht of verpacht ing van gronden, gelegen binnen een blok, na-
dat het beslu i t to t landinr icht ing is genomen. 
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HOOFDSTUK II. VORMEN VAN LANDINRICHTING 

Artikel 12 

Dit artikel bepaalt in welke vormen landinrichting kan plaatsvinden. Naast 
de vertrouwde vormen van ruilverkaveling en ruilverkaveling bij overeen-
komst, kent de wet de herinrichting en de aanpassingsinrichting. Voor mo-
tieven voor het invoeren van deze nieuwe vormen van landinrichting wordt 
verwezen naar het algemeen deel van deze toelichting. 

Artikelen 13 en 14 

Zoals reeds eerder in de memorie bij de uiteenzetting over het Structuur-
schema landinrichting is vermeld, zal de Regering daarin overwegingen ge-
ven, die van belang zijn voor de keuze die op verschillende bestuursniveau's 
en in verschillende stadia van de voorbereiding van een landinrichtingspro-
jecten die zullen overigens aansluiten bij het bepaalde in artikelen 13 en 14. 
De bepalingen zijn ruim geformuleerd om onder meer in het kader van de 
decentralisatie van bevoegdheden voldoende ruimte voor de bestuurlijke 
beslissingen van provinciale en gedeputeerde staten te geven. De omstan-
digheden zijn in de verschillende provincies onvoldoende vergelijkbaar 
voor gelijksoortige en nauw omschreven criteria. De overwegingen in het 
structuurschema zullen voldoende ruimte voor regionale interpretatie moe-
ten laten. Gezien de nadruk, die in de bepalingen van de artikelen 13 en 14 
op de ruimtelijke functie is gelegd, zullen de overwegingen in het structuur-
schema onder meer aansluiten op de uitwerking van het ruimtelijk beleid in 
de Derde Nota over de Ruimtelijke Ordening in Nederland. 

Daarbij zullen de beslissingen omtrent de Nota landelijke gebieden en de 
structuurschets voor het landelijk gebied en met name de aanduidingen ten 
aanzien van gebieden in de stedelijke invloedsfeer en de als essentieel aan-
geduide waardevolle natuurgebieden en landschappen belangrijke aankno-
pingspunten bieden voor de keuze tussen herinrichting en ruilverkaveling. 

Daarnaast zullen andere lange termijnplannen met ruimtelijke gevolgen 
voor het landelijk gebied zoals de structuurschema's Openluchtrecreatie en 
Natuur- en Landschapsbehoud en het meerjarenplan voor de Bosbouw aan-
leiding kunnen geven tot een zodanige functiebepaling van delen van het 
gebied in het kader van de streekplannen, dat hieruit een keuze voor herin-
richting in plaats van ruilverkaveling kan voortvloeien. Indien streekplannen 
de niet-agrarische functies voor bepaalde gebieden van essentiële betekenis 
zijn of sterk worden benadrukt, kan de keuze van herinrichting voor de hand 
liggen. Wanneer de agrarische functie overweegt en medegebruik voor niet-
agrarische functies in omvang en betekenis beperkt is, komt ruilverkaveling 
meer in aanmerking. Herinrichting is een vorm van landinrichting, die kan 
plaatsvinden in gebieden die ruimtelijk naast een agrarische functie ook in 
belangrijke mate niet-agrarische functies vervullen of moeten vervullen. 

Voor wat betreft de terminologie van het eerste lid van dit artikel, en ver-
volgens ook van het eerste lid van artikel 14, is aansluiting gezocht bij de No-
ta Landelijke Gebieden; de ruimtelijke functie van het in te richten gebied 
staat centraal. 

Herinrichting zal in het algemeen maatregelen en voorzieningen inhouden 
met betrekking tot meerdere in artikel 5 genoemde doeleinden. Daarnaast 
kunnen ook maatregelen en voorzieningen voor andere doeleinden worden 
getroffen. Herinrichting behoeft niet altijd gepaard te gaan met herverkave-
ling. De herinrichting kan geschieden zonder dat het in te richten gebied of 
een gedeelte daarvan wordt herverkaveld. Daarmede is de mogelijkheid ge-
opend tot het in onderlinge samenhang treffen van maatregelen en voorzie-
ningen voor verschillende functies van het landelijk gebied volgens de pro-
cedures van dit ontverp in gebieden of delen van gebieden, die nog geen 
herverkaveling van de gronden behoeven. 
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Het derde lid bepaalt dat herverkaveling in één of meer blokken kan plaats-
v inden. 

Ruilverkaveling is een vo rm van landinr icht ing, die kan plaatsvinden in ge-
bieden die ruimtel i jk een overwegende agrarische funct ie, doch niet in be-
langrijke mate een niet-agrarische functie vervul len of moeten vervul len. 
In principe kunnen in rui lverkavel ingen maatregelen en voorzieningen van 
dezelfde aard worden getroffen als in her inr icht ing het geval is. Ruilverkave-
l ing zal alt i jd met herverkavel ing van het gehele in te r ichten gebied gepaard 
gaan. De herverkaveling kan in meerdere blokken geschieden. 

Artikel 15 

Zoals reeds uiteengezet in het algemeen deel van deze memor ie is de aan-
passingsinr icht ing één van de nieuwe vormen van landinr icht ing. Onderge-
tekenden wi l len benadrukken dat de aanpassingsinr icht ing een «volgend» 
karakter zal hebben; de to ts tandkoming van aanpassingsinr icht ing is afhan-
kelijk van de to ts tandkoming van het hoofdelement. De aanpassingsinrich-
t ing v indt plaats in samenhang met het treffen van een op zichzelf staande 
infrastructurele voorziening van nationaal of regionaal belang. 

Tot zodanige voorzieningen kunnen onder meer worden gerekend een 
r i jksweg, een provinciale weg , een leidingstraat of een project voor open-
luchtrecreatie. Bij de aanpassingsinr icht ing vindt herverkavel ing plaats in 
één blok en kunnen maatregelen en voorzieningen worden getroffen met 
betrekking tot de infrastructuur, de land- tu in- en bosbouw, de natuur, het 
landschap en de openluchtrecreatie. Daarmede word t het aantal in een aan-
passingsinricht ing te verwezenli jken doeleinden beperkt. In het derde lid is 
bepaald dat de infrastructurele voorziening geen deel uitmaakt van het te her-
kavelen blok. 

Het derde lid is van belang in verband met de mogel i jkheden tot aftrek. Ar-
tikel 129 bepaalt, dat bij een aanpassingsinr icht ing de totale waarde van de 
in het blok opgenomen gronden tot een m a x i m u m van drie procent word t 
verminderd met de waarde van de in het blok gelegen gronden benodigd 
voor het tot stand brengen of het verbeteren van openbare wegen en water-
lopen, alsmede voor de daarmee samenhangende voorzieningen of voor het 
verwezenli jken van maatregelen en voorzieningen met betrekking tot de 
natuur, het landschap of de openluchtrecreatie. 

Hoewel de infrastructurele voorziening ligt binnen het in te richten gebied, 
behoort ze niet tot het blok. Op deze wijze word t voorkomen dat de infra-
structurele voorziening «meetelt» bij de aftrek, waardoor een onevenredig 
grote druk zou worden gelegd op de eigenaren van binnen het blok gelegen 
gronden. Immers zal het niet mogel i jk zijn op de voorziening, bij voorbeeld 
een weg , te korten. 

Artikel 16 

De rui lverkaveling bij overeenkomst betreft een vo rm van landinr icht ing 
die onder de naam rui lverkavel insovereenkomst voorkomt in de Ruilverka-
vel ingswet 1954. In het ontwerp is de verkavel ing bij overeenkomst, welke 
geheel gebaseerd is op de vr i jwi l l ige medewerk ing van de betrokkenen, als 
vo rm van landinr icht ing gehandhaafd. Drie of meer eigenaren van grond 
verbinden zich bij overeenkomst om de hun toebehorende goederen samen 
te voegen en de verkregen massa op een bepaalde wi jze te verkavelen en 
onder elkaar bij notariële akte te verdelen. 
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HOOFDSTUK III. VOORBEREIDING VAN EN BESLUIT TOT HERINRICHTING 
EN RUILVERKAVELING 

TITEL 1. VOORBEREIDINGSSCHEMA LANDINRICHTING 

Artikel 17 

In vervolg op het in 1958 door de toenmal ige Min is te rvan Landbouw en 
Visserij gepubl iceerde meerjarenplan voor rui lverkavel ingen en andere cul-
tuurtechnische werken, word t thans jaarli jks door de Centrale Cultuurtechni-
sche Commissie een schema van rui lverkavel ingen in voorbere id ing vastge-
steld. Dit voorbere id ingsschema, vroeger volgordeschema genaamd, kent 
geen wettel i jke basis. Overeenkomst ig het in de Inter imnota Landinr ich-
t ingswet neergelgde standpunt, kri jgt in het voor l iggende ontwerp het Voor-
bereidingsschema Landinr icht ing een wettel i jke basis. 

Het Voorbereid ingsschema geeft de gebieden aan met betrekking waartoe 
een her inr icht ing of rui lverkavel ing word t voorbere id. Ondergetekenden 
achten het niet zinvol om ook de aanpassingsinr icht ing op het schema te 
plaatsen. De impuls tot aanpassingsinr icht ing komt van buitenaf, de urgen-
t ie is in hoge mate afhankeli jk van de tot aanpassingsinr icht ing aanleiding 
gevende infrastructurele voorz iening. Voorts zal de aanpassingsinr icht ing in 
het a lgemeen van beperkte omvang zijn. 

Het schema beoogt inzicht te geven in de stand van zaken van de voorbe-
reiding van de afzonderl i jke projecten, hetgeen jaarli jks tot verander ingen in 
de onder l inge pr ior i tei ten aanleiding kan geven. Het noemen van termi jnen 
in het voorbere id ingsschema, waarb innen de landinr icht ing vo l too id zou 
moeten zijn, komt de ondergetekenden op grond daarvan niet zinvol voor. 

Door in het schema aan de stand van zaken van de afzonderl i jke projecten 
aandacht te besteden, word t in het bijzonder voor de gebieden waarvan de 
voorbere id ing reeds enkele fase heeft doorgelopen, wel een indicatie verkre-
gen over de te rmi jn waarop deze naar verwacht ing kan worden afgesloten. 

Artikel 18-21 

Deze artikelen bepalen de procedure met betrekking to t het tot stand ko-
men van het voorbereid ingsschema. Voor de beschri jv ing van deze procedu-
re word t verwezen naar deel B van het algemeen deel van deze toel icht ing. 
Hieraan kan nog het vo lgende worden toegevoegd. 

Indien de vaststel l ing van het voorbereid ingsschema to t gevolg heeft, dat 
de voor lop ige grenzen van het in te r ichten gebied of van een tot dat gebied 
behorend blok worden gewi jz igd, zal op het schema worden aangegeven. 
Hetzelfde geldt indien word t overgegaan op een andere v o r m van landinr ich-
t ing . 

Na vaststel l ing van het schema zendt de Minister van Landbouw en Visse-
rij het voorbereid ingsschema aan de colleges van gedeputeerde staten. Te-
vens word t een uittreksel bekend gemaakt in de Staatscourant. 

Artikel 22 

De mogel i jkheid voor openbare l ichamen o m een verzoek tot landinr ich-
t ing in te d ienen, is conform de bepal ingen van de Rui lverkavel ingswet 1954. 
De mogel i jkheid om een verzoek tot landinr icht ing in te dienen is voor ver-
enig ingen met vol ledige rechtsbevoegdheid en st icht ingen niet meer be-
perkt tot die welke werkzaam zijn in het belang van de land-, tu in- of bos-
bouw, maar ver ru imd tot alle, die belangen behart igen welke door landin-
r icht ing kunnen worden gediend. Naast de in de Rui lverkavel ingswet 1954 
genoemde organisaties kan worden gedacht aan verenig ingen en stichtin-
gen die werkzaam zijn op het gebied van natuur en landschap en van open-
luchtrecreatie. 

Met betrekking tot de mogel i jkheid voor part icul ieren om een verzoek tot 
landinr icht ing in te dienen is afgestapt van het cr i ter ium in de Ruilverkave-
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l ingswet 1954 dat ten minste een vi j fde van het aantal eigenaren binnen een 
gebied een verzoek kan indienen. De ondergetekenden achten het minder 
wensel i jk dat een beperkt aantal eigenaren de mogel i jkheid hebben een ver-
zoek in te dienen. De oppervlakte is een betere maatstaf; het ontwerp be-
paalt, dat een verzoek kan worden ingediend door eigenaren en gebruikers, 
die ten minste de helft van de grond van het in te r ichten gebied in e igendom 
respectieveli jk gebruik hebben. Het recht tot het indienen van een aanvraag 
is niet beperkt tot de eigenaren, maar is ook toegekend aan de gebruikers 
van de g rond , gezien de aard en de grootte van de in het geding zijnde be-
langen. 

Aangezien de ui tgangspunten met betrekking tot de te treffen maatrege-
len en voorzieningen in beginsel geen deel ui tmaken van het verzoek, is het 
aangeven van de vorm waar in landinr icht ing zou moeten plaatsvinden 
daar in, niet voorzien. 

Artikelen 23-25 

Voor de toel icht ing op deze artikelen word t verwezen naar deel B van het 
a lgemeen deel. Daaraan kan nog het volgende worden toegevoegd. Een ver-
zoek tot landinr icht ing behoeft niet in alle gevallen tot een feiteli jke landin-
r icht ing te leiden. Het init iatief hiertoe ligt bij het provinciaal bestuur, dat 
zich hierbi j onder meer zal baseren op de zienswijze van de centrale com-
missie met betrekking tot het verzoek. 

TITEL 2. LANDINRICHTINGSCOMMISSIE 

Artikel 26 

Nadat een gebied op het Voorbereidingsschema Landinr icht ing is ge-
plaatst kan de voorbereid ing van de rui lverkavel ing of her inr icht ing ter hand 
worden genomen. Hiertoe word t een landinr icht ingscommissie ingesteld. 
Gedeputeerde staten benoemen in overeenstemming met de centrale com-
missie deze commissie. 

Het on twerp laat er geen onduidel i jkheid over bestaan dat bij het ontbre-
ken van overeenstemming tussen gedeputeerde staten en de centrale com-
missie omtrent het instellen van een landinr icht ingscommissie, zodanige in-
stel l ing niet plaatsvindt. Hoewel op het eerste gezicht het voorzien van de 
mogel i jkheid van geschil lenbeslechting door een derde orgaan logisch 
lijkt, menen de ondertekenaars dat hiertoe niet dient te worden overgegaan. 
Mede op grond van de ervaringen opgedaan in het kader van de Ruilverka-
vel ingswet 1954, bestaat onzerzijds de overtu ig ing dat omtrent de instel l ing 
van een landinr icht ingscommissie vol ledige overeenstemming dient te be-
staan bij de beide betrokken organen. De landinr icht ing zal niet gediend zijn 
met de instel l ing van een commiss ie , die niet het vol ledige ver t rouwen ge-
niet van zowel gedeputeerde staten als van de centrale commissie. 

Aan de betrokken overheden word t bericht gezonden van de instel l ing van 
de landinr icht ingscommissie. De in het kader van de Ruilverkavel ingswet 
1954 gegroeide praktijk om een voorbere id ingscommissie in te stellen wordt 
op deze wijze geformal iseerd. 

Artikel 27 

De landinr icht ingscommissie zal als regel bestaan uit ten hoogste zeven 
leden, daaronder begrepen een voorzitter en eeen vice-voorzitter. In geval-
len waar in uit hoofde van de aard of de omvang van het in te richten gebied 
daartoe aanleiding bestaat, kunnen meer dan zeven leden in de commissie 
worden benoemd. De samenstel l ing van de landinr icht ingscommissie dient 
zodanig te zijn dat daarin de aard van de problematiek van het gebied even-
wicht ig word t weerspiegeld. Dit zal inhouden dat veelal ver tegenwoordigers 
van de te behart igen belangen en van de belanghebbende lagere publiek-
rechteli jke l ichamen in de commiss ie zitt ing zullen hebben. Bij algemene 
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maatregel van bestuur zullen nadere voorschriften worden gegeven betref-
fende de wijze van benoeming, de zittingsduur, de schorsing en het ontslag 
van de leden van de commissie. Voorts zullen daarin voorschriften worden 
gegeven omtrent de aan de leden toe te kennen vergoedingen. 

Bij algemene maatregel van bestuur kunnen voorschriften met betrekking 
tot de samenstelling van landinrichtingscommissies worden gegeven. 

Er kunnen adviserende leden worden benoemd; hierbij wordt met name 
gedacht aan vertegenwoordigers van rijks- en provinciale diensten. 

Artikel 28 

Ten behoeve van de door de landinrichtingscommissie te verrichten werk-
zaamheden kan de landinrichtingscommissie al dan niet uit haar midden 
subcommissies benoemen. In dit verband bestaat er voor de landinrich-
tingscommissie de mogelijkheid om, indien het voornemen van herverkave-
ling in meerdere blokken bestaat, ten behoeve daarvan per blok een sub-
commissie in het leven te roepen. 

Artikelen 29-31 

Deze artikelen komen overeen met de artikelen 51, tweede, vierde, vijfde 
en zesde lid van de Ruilverkavelingswet 1954, betreffende de plaatselijke 
commissie. 

In een regeling van de rechtspersoonlijkheid van de landinrichtingsconv 
missie is in het ontwerp niet voorzien. Dit is, naar het inzicht der onderteke-
naars, niet nodig omdat de landinrichtingscommissie, evenals tot heden 
toe de plaatselijke commissie van een ruilverkaveling, ingevolge wettelijke be-
palingen en de bepalingen van de door de centrale commissie vastgestelde 
instructie voor de plaatselijke commissie een bepaald toezicht staat. 

Zo is in de instructie geregeld dat de plaatselijke commissie een netwerk-
planning en een kredietplanning voor de ruilverkaveling opmaakt en op ba-
sis daarvan jaarlijks een werkplan vaststelt. Dit werkplan behoeft de goed-
keuring van de directeur van de Landinrichtingsdienst. Voorts zij erop gewe-
zen dat in ruilverkavelingen de grondverwerving wordt verzorgd door de 
Stichting Beheer Landbouwgronden. 

Uit het bovenstaande moge duidelijk zijn dat in de Landinrichtingswet is 
gekozen voor een voortzetting van het systeem van de Ruilverkavelingswet 
1954. 

TITEL 3. LANDINRICHTINGSPROGRAMMA 

Artikelen 32 en 33 

Indien voor een gebied herinrichting of ruilverkaveling wordt voorbereid, 
wordt een landinrichtingsprogramma vastgesteld. Het Landinrichtingspro-
gramma beoogt de doelstellingen en uitgangspunten van herinrichting, dan 
wel ruilverkaveling nader uit te werken, opdat de inrichting van een bepaald 
gebied zo goed mogelijk kan worden afgestemd op de functies, die het ver-
vult of moet gaan vervullen. Op basis van het landinrichtingsprogramma 
wordt het besluit tot herverkaveling genomen. 

Indien ruilverkaveling of herinrichting, waarbij herverkaveling plaatsvindt, 
wordt voorbereid, dient in het programma te worden vermeld of deze her-
verkaveling in één of meer blokken zal plaatsvinden, leder blok moet in het 
programma worden aangegeven. 

Artikelen 34 en 35 

Het landinrichtingsprogramma bevat een zo nauwkeurig mogelijke begren-
zing van het in te richten gebied, alsmede van de tot dat gebied behorende 
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blokken. Voorts bevat het een beschrijving van voorzieningen en maatrege-
len, welke voortvloeien uit de overwegingen en uitgangspunten, die ten 
grondslag hebben gelegen aan het plaatsen van het gebied op het voorbe-
reidingsschema landinrichting. 

Tot deze laatste categorie behoren, naast de beschrijving van de bestaan-
de toestand, van de ruimtelijke ontwikkeling en van de uitgangspunten voor 
en de doeleinden van herinrichting of ruilverkaveling, onder meer een aan-
duiding omtrent de grondverwerving, een beschrijving met betrekking tot 
de te verwachten gevolgen van de voorgestelde maatregelen en een voorlo-
pige raming van de kosten en een voorstel omtrent de verdeling daarvan. 

Kernpunt van het programma vormt de aanduiding van de maatregelen 
en voorzieningen die in het betrokken landinrichtingsgebied moeten worden 
getroffen, passend binnen de functies van dat gebied, zoals deze in het kader 
van de ruimtelijke ordening zijn aangegeven. Voor de verhouding tussen 
landinrichting en ruimtelijke ordening wordt verwezen naar de toelichting 
op artikel 41. 

De beschrijving van de uit de maatregelen en voorzieningen voortvloeien-
de gevolgen zal met name aandacht besteden aan de verhouding van kosten 
en baten in economische zin, aan de effecten op de werkgelegenheid, aan de 
betekenis voor de leef- en werkomstandigheden voor de bevolking van het 
landelijk gebied en aan de effecten op het gebied van natuur en landschap, 
terwijl tenslotte de gevolgen voor de gesteldheid van water, bodem en lucht 
aan de orde kunnen komen. Voor deze beschrijving zal in eerste instantie 
worden aangesloten bij hetgeen daaromtrent is aangegeven in rapport van 
de Commissie Herziening Evaluatie Landinrichtingsprojecten, dat de Minis-
tervan Landbouw en Visserij op 28 maart 1978 aan de Voorzitters van de 
Eerste en Tweede Kamer heeft toegezonden. 

De centrale commissie kan in het ontwerp voorzieningen van openbaar 
nut aangeven, die alleen tot stand kunnen komen, wanneer tussen de land-
inrichtingscommissie en het betrokken openbaar lichaam overeenstem-
ming is bereikt over de geldelijke bijdrage van dat lichaam en over de voor-
waarden waaronder de betaling zal plaatsvinden. De centrale commissie 
moet voorafgaand aan de uitvoering van een dergelijke voorziening haar 
goedkeuring hechten aan deze bijdrage en aan de voorwaarden van beta-
ling. 

Naast bovengenoemde onderdelen kan het landinrichtingsprogramma 
tevens bevatten de begrenzing in hoofdlijnen van één of meer zogenaamde 
beheersgebieden, waar de uitoefening van de landbouw mede gericht dient 
te worden op doeleinden van natuur- of landschapsbehoud of van één of 
meer zogenaamde reservaatsgebieden, waar het beheer van de gronden in 
de toekomst uitsluitend of nagenoeg uitsluitend op doeleinden van natuur 
en landschap zal zijn gericht. 

Wat betreft de verhouding tussen het landinrichtingsprogramma en het 
landinrichtingsplan zij verwezen naar deel B van het algemeen deel van deze 
toelichting. 

Artikelen 36-40 

Voor de toelichting op deze artikelen kan worden verwezen naar hetgeen 
hieromtrent in het algemeen deel is opgemerkt. Ten aanzien van artikel 39 
kan nog het volgende worden opgemerkt. In het tweede lid van dit artikel is 
bepaald, dat de centrale commissie van de in het vastgestelde ontwerp-pro-
gramma opgenomen grenzen van het in te richten gebied en van ieder tot dat 
gebied behorend blok openbare kennis geeft. Met de openbaarmaking wordt 
beoogd vroegtijdig de voorbereiding van onderdelen van de uitvoering mo-
gelijk te maken, terwijl zij in geval van ruilverkaveling nodig is voor de regis-
tratie van de pachters die aan de stemming ter verkrijging van de beslissing 
omtrent het al dan niet doorgaan van de ruilverkaveling, willen deelnemen. 
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Artikel 41 

De vaststel l ing van het programma vindt vanwege het beleidsbepalend 
karakter plaats door provinciale staten. Deze toetsen het ontwerp aan de 
hoofd l i jnen van het provinciaal ruimtel i jk beleid, zoals deze hun grondslag 
v inden in of voortv loeien uit een streekplan of een besluit van provinciale 
staten, gehoord de provinciale planologische commiss ie. 

Gezien de samenhang van landinr icht ing en ruimtel i jke ordening zal de 
toetsing aan het provinciaal ruimtel i jk beleid een belangri jk onderdeel bij de 
vaststel l ing van het p rogramma zijn. In dat verband moet er grote waarde 
aan worden gehecht o m , zeker in geval van her inr icht ing, gel i jkt i jdig met de 
voorbere id ing van het programma zonodig de voorbereid ing van een 
streekplan, of van een herziening daarvan, te laten plaatsvinden of anders-
zins in een evenwicht ige planologische beslu i tvorming te voorzien. 

In de Inter imnota Landinr icht ingswet werd bij de vaststell ing van het land-
inr icht ingsprogramma onderscheid gemaakt tussen herinr icht ing en rui l-
verkavel ing. Bij her inr icht ing zouden alt i jd provinciale staten het program-
ma moeten vaststel len, bij rui lverkavel ing alleen als de harmonie met het 
streekplan ontbreekt. In andere gevallen zou gedeputeerde staten de vast-
stellende instantie zi jn. 

Het voor l iggende ontwerp voorziet dat steeds provinciale staten het pro-
g ramma vaststel len. Zoals boven uiteengezet, menen ondergetekenden, dat 
provinciale staten, als ver tegenwoord igend l ichaam, de toetsing aan het 
door hen vastgestelde ruimtel i jke beleid dient te verr ichten. 

Artikel 42 

Dit artikel voorziet dat provinciale staten bij voorgenomen afwi jk ing van 
het on twerp-programma advies moeten inwinnen van de centrale commis-
sie. Indien provinciale staten het p rogramma in afwi jk ing van dat advies 
vaststel len, behoeft dit besluit, in verband met de daarmee samenhangende 
f inanciële en algemene beleidsaspecten, de goedkeur ing van de Minister van 
Landbouw en Visserij en van de Minister van Cultuur, Recreatie en Maat-
schappeli jk Werk. 

Artikel 43 

Het besluit tot de vaststel l ing van het landinr icht ingsprogramma dient 
met redenen omkleed te zijn indien tegen het ontwerp bezwaren zijn inge-
diend. Aan degenen die bezwaren hebben ingediend, word t de beslissing 
ten aanzien van die bezwaren schrifteli jk en met redenen omkleed medege-
deeld. 

TITEL 4. BESLUITTOT HERINRICHTING 

Artikelen 44 en 45 

Het besluit of her inr icht ing al dan niet zal plaatsvinden is voorbehouden 
aan provinciale staten. Het besluit tot her inr icht ing word t door gedeputeer-
de staten bekend gemaakt in de Staatscourant, in één of meer dag- of 
n ieuwsbladen en op de wi jze, welke gebruikel i jk is in het in te richten gebied. 
Deze bekendmaking bevat onder meer een vermeld ing van de gevolgen, die 
de wet aan een besluit tot her inr icht ing verbindt . 

Het besluit tot her inr icht ing word t door gedeputeerde staten gezonden 
aan de Minister van Landbouw en Visseri j , de centrale commissie en indien 
herverkavel ing zal plaatsvinden, aan de betrokken arrondissementsrecht-
bank. De rechtbank benoemt in dat geval één of meer rechtercommissaris-
sen en doet hiervan mededel ing aan de landinr icht ingscommissie en de 
centrale commiss ie. 
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Artikel 46 

Ten einde de verwezenl i jk ing van het landinr icht ingsplan niet in de weg te 
staan, mogen nadat het ontwerp van het plan ter inzage is gelegd, zonder 
toes temming van de landinr icht ingscommissie geen handel ingen worden 
verricht, waarmee de verwezenl i jk ing van het plan ernstig be lemmerd 
wordt . 

Artikel 47 

Naar analogie van de artikelen 48 en 49 van de Ruilverkavel ingswet 1954 
mogen in te herverkavelen blokken zonder toes temming van de landinr ich-
t ingscommissie geen handel ingen worden verr icht of nagelaten welke door 
een normale bedri j fsvoering worden geëist, indien daardoor de waarde van 
de betrokken onroerende goederen kan worden beïnvloed. Om te voorko-
men dat deze regeling nodeloos beperkingen dan wel verpl icht ingen oplegt 
aan grondeigenaren en gebruikers en voor ts om te kunnen beoordelen of 
bepaalde handel ingen de verwezenl i jk ing van het plan in de weg staan, is in 
het ontwerp van wet voorzien, dat zij pas van kracht word t , nadat het besluit 
tot her inr icht ing is genomen. 

TITEL 5. BESLUIT TOT RUILVERKAVELING 

Artikel 48 

Voor de toel icht ing op dit artikel wo rd t verwezen naar deel B van het alge-
meen deel van deze memor ie . 

Artikelen 49-65 

De regelen met betrekking tot de s temming over de rui lverkavel ing zijn 
vr i jwel gelijk aan die welke zijn neergelegd in de Ruilverkavel ingswet 1954. 

De volgende afwi jk ingen zijn voorzien in het onderhavige wetson twerp : 
- registratie van eigenaren en pachters geschiedt door de landinr icht ings-

commissie (artikelen 50-58); 
- in artikel 6 1 , derde l id, is voorzien in de mogel i jkheid om ter assistentie 

van het hoofdstembureau een administrat ief bureau in te stel len; 
- in artikel 62, tweede l id, worden als n ieuwe categorieën, waarop de al-

gemene maatregel van bestuur betrekking kan hebben, genoemd', het verle-
nen van een volmacht en de verklaring van erfrecht; 

- in artikel 65 worden de provinciale staten ermee belast het besluit tot 
rui lverkaveling op dezelfde wijze bekend te maken als met betrekking tot het 
besluit tot her inr icht ing gebeurt. 

Wat betreft de nieuwe categorieën, waarop de algemene maatregel van 
bestuur betrekking kan hebben, merken de ondergetekenden het volgende 
op. Een nadere regeling bij a lgemene maatregel van bestuur voor het verle-
nen van volmacht is nodig in verband met het beperken van de duur van de 
geldigheid van de volmacht . De s temming van een rui lverkavel ing kan door 
omstandigheden t i jdens de voorbereid ing worden vertraagd, waardoor de 
termi jn tussen het geven van de vo lmacht en het t i jdst ip van de s temming te 
lang wordt . Situaties, waar in blijkt, dat voor een stemgerecht igde eigenaar 
de stem reeds is uitgebracht met behulp van een jaren eerder verstrekte vol -
macht, worden op deze manier voorkomen. 

In verband met de vele werkzaamheden die de verwerking van verklar in-
gen van erfrecht met zich meebrengt, is het van belang de mogel i jkheid te 
hebben om bij a lgemene maatregel van bestuur nadere regelen te geven. In 
beginsel zullen deze regelen de mogel i jkheid onverlet laten tot op de dag 
van de s temming verklar ingen van erfrecht in te brengen ter verwerking op 
de lijst van eigenaren. Een nadere regeling zou echter kunnen inhouden, dat 
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verklar ingen van erfrecht kunnen worden ingebracht tot uiterli jk één week 
na verzending van de oproep (artikel 59); een en ander met ui tzondering van 
geval len waar in het t i jdst ip van over l i jden gelegen is tussen het einde van 
de genoemde periode en de s temming. Op deze wijze zal voorkomen kun-
nen worden dat er fgenamen tot de dag der s temming wachten met de in-
breng van verklar ingen, waardoor aanzienlijke ver t ragingen bij de s temming 
kunnen ontstaan. 

Artikelen 66 en 67 

Deze artikelen komen overeen met de artikelen 46 en 47. 

TITEL 6. LANDINRICHTINGSPLAN 

Artikel 68 

Het vaststellen van het landinr icht ingsplan valt te beschouwen als de uit-
werk ing en de ui tvoer ing van een beleid, dat in het landinr icht ingsprogram-
ma gestalte heeft gekregen. Voor een gebied met betrekking waartoe een 
besluit tot her inr icht ing of rui lverkavel ing is genomen word t , op basis van 
het p rogramma, een landinr icht ingsplan voorbere id en vastgesteld. De 
voorbere id ing en vaststel l ing kan in gedeelten geschieden. 

Artikelen 69 en 70 

Het landinr icht ingsplan bevat in het algemeen dezelfde elementen als in 
het land inr icht ingsprogramma, alleen in geconcretiseerde vo rm. Zo voorziet 
artikel 69 naast een beschri jv ing van de bestaande toestand, in een aandui-
d ing van de ruimtel i jke ontwikkel ing, een omschr i jv ing van de te nemen 
maatregelen en voorz ieningen, een raming van de kosten en een aantal 
kaarten. 

Het tweede lid van artikel 69 bevat een niet- l imitat ieve opsomming van 
maatregelen en voorzieningen welke kunnen worden getroffen. Onder meer 
kunnen worden genoemd: 

- wi jz ig ing van het stelsel van wegen, water lopen, dijken en kaden, en de 
daarbi j behorende kunstwerken; 

- de vei l igstel l ing, aanleg en ontwikkel ing van natuurgebieden en ele-
menten van landschappeli jke, recreatieve, cul tuurhistor ische en natuurwe-
tenschappeli jke waarde; 

- andere werken van openbaar nut. 
De centrale commissie kan bepalen dat bepaalde werken van openbaar 

nut slechts in het plan worden opgenomen, indien word t voldaan aan de 
door haar in het landinr icht ingsprogramma opgenomen voorwaarde dat 
overeenstemming bestaat tussen de landinr icht ingscommissie en het be-
trokken openbaar l ichaam over een geldeli jke bi jdrage van dat l ichaam in de 
kosten van de ui tvoer ing van het werk. 

Art ikel 70 somt in het eerste lid een aantal addit ionele elementen op die in 
het landinr icht ingsplan kunnen worden opgenomen : 

- indien één of meer beheersgebieden onderscheidenl i jk reservaatsge-
bieden onderdeel ui tmaken van het plan, de begrenzing van zodanige gebie-
den ; 

- de voornemens met betrekking tot de regeling van de e igendom, het 
beheer en het onderhoud van wegen en water lopen en daarmee samenhan-
gende voorz ieningen; 

- de voornemens inzake de toewi jz ing in e igendom van natuurgebieden, 
van landschappeli jke, recreatieve, cul tuurhistor ische en natuurwetenschap-
pelijke elementen en van onroerende goederen, waarop werken van open-
baar nut zullen worden ui tgevoerd. 
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Artikelen 71-80 

De landinrichtingscommissie stelt na overleg met de betrokken gemeen-
ten en waterschappen het landinrichtingsplan op en geeft gelegenheid tot 
inspraak. De landinrichtingscommissie stelt het voorontwerp van het landin-
richtingsplan met de resultaten van de inspraak in handen van de centrale 
commissie, die het ontwerp vaststelt en het vervolgens toezendt aan gede-
puteerde staten. Gedeputeerde staten leggen het plan ter inzage. 

In het programma-fase blijft de rol van gedeputeerde staten hiertoe be-
perkt en zijn provinciale staten belast met de vaststelling. In de plan-fase ver-
richten gedeputeerde staten de vaststelling. 

Dit onderscheid is gemaakt, omdat de beslissing omtrent de inhoud van 
het plan steeds volgt op de fundamentele beleidsbeslissingen, met name de 
ruimtelijke afweging, welke in het programma zijn opgenomen. Het pro-
gramma is al vastgesteld en het besluit, dat herinrichting of ruilverkaveling 
zal plaatsvinden, is reeds genomen. 

Tussen herinrichting en ruilverkaveling bestaat geen verschil in procedure 
voor wat betreft het voorbereiden, opstellen en vaststellen van enerzijds het 
programma en anderzijds het plan. 

Bij voorgenomen vaststelling van het plan, in afwijking van het ontwerp, 
dienen gedeputeerde staten advies in te winnen van de centrale commissie. 
Vaststelling in afwijking van dat advies behoeft de goedkeuring van de Mi-
nister van Landbouw en Visserij en de Minister van Cultuur, Recreatie en 
Maatschappelijk Werk. Voorts zij nog opgemerkt, dat het plan in gedeelten 
tot stand kan komen (artikel 68), en kan worden gewijzigd (artikel 79). 

Daarnaast kan uitwerking van het plan plaatsvinden en kunnen de in het 
plan omschreven maatregelen en voorzieningen worden uitgebreid, voor 
zover het belang van herverkaveling zulks vordert en mits het plan daarin 
heeft voorzien (artikel 80). Ter toelichting op de noodzaak om het plan in het 
belang van herverkaveling uit te werken en uit te breiden, diene het volgen-
de. De ligging van een aantal kleinere wegen en waterlopen wordt eerst be-
kend als in het kader van de herverkavelingsprocedure de toedeling concre-
te vorm heeft gekregen. 

Het is gewenst dat deze wegen en waterlopen openbaar zijn en in eigen-
dom, beheer en onderhoud kunnen worden toegewezen aan de daarvoor in 
aanmerking komende openbare lichamen. Dit is alleen mogelijk, indien deze 
kleinere wegen en waterlopen deel uitmaken van het landinrichtingsplan en 
het daarop gebaseerde begrenzingenplan van openbare wegen, waterlopen 
en dergelijke. Het begrenzingenplan dient in het ontwerp als basis voor het 
door gedeputeerde staten te nemen besluit inzake toewijzing van eigendom, 
beheer en onderhoud van openbare wegen en waterlopen. 

Bij het vaststellen van een landinrichtingsplan hebben de toedelingsplan-
nen echter nog geen concrete vorm, zodat op dat moment de ligging van de-
ze kleinere wegen en waterlopen nog niet bekend is. 

Het bepaalde in artikel 80 opent de mogelijkheid de bedoelde wegen en 
waterlopen alsnog achteraf aan het vastgestelde landinrichtingsplan toe te 
voegen. 

In het tweede lid van dit artikel wordt uitdrukkelijk bepaald dat deze kleine-
re wegen en waterlopen deel uitmaken van het landinrichtingsplan. De be-
voegdheid van gedeputeerde staten het landinrichtingsplan uit te werken 
dan wel uit te breiden wordt begrensd door de regelen vervat in het landin-
richtingsplan. 

De in artikel 80 aan gedeputeerde staten toegekende bevoegdheid ver-
toont gelijkenis met de in artikel 4 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
aan gedeputeerde staten toegekende bevoegdheid om vastgestelde streek-
plannen nader uit te werken. 

Voordat gedeputeerde staten besluiten tot uitwerking dan wel tot uitbrei-
ding van de voorzieningen genoemd in artikel 69, tweede lid, onder a, name-
lijk de wijzigingen in het stelsel van wegen en waterlopen, dijken en kaden 
met de daartoe behorende kunstwerken, dienen zij het ontwerp van de uit-
werking, onderscheidenlijk de uitbreiding ter inzage te leggen. 

Artikel 80, vijfde lid, opent de mogelijkheid tegen het ter inzage gelegde 
ontwerp bezwaren in te dienen. 
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TITEL 7. GELIJKTIJDIGE VOORBEREIDING VAN LANDINRICHTINGS-
PROGRAMMAEN LANDINRICHTINGSPLAN 

Artikelen 81 en 82 

In het ver leden is bij rui lverkavel ingen reeds gebleken, dat het noodzakeli j-
ke overleg om tot de afronding van de voorbere id ing te komen, soms veel 
meer t i jd in beslag kan nemen dan gewenst is. Ten einde, mede in verband 
met deze ervar ingen, waar mogel i jk de voorbere id ingsper iode te kunnen be-
perken, is de mogel i jkheid tot het gel i jkt i jd ig voorbereiden van landinr ich-
t ingsprogramma en landinr icht ingsplan in het ontwerp opgenomen. Vooral 
bij projecten van een beperkte omvang en met beperkte doelstel l ingen zal 
zich de mogel i jkheid tot gel i jkt i jdig voorbereiden van p rogramma en plan 
voordoen. Aan deze randvoorwaarden zullen naar verwacht ing het meest 
rui lverkavel ingen kunnen vo ldoen, zodat het gel i jkt i jd ig voorbereiden bij de-
ze vo rm van landinr icht ing veelvuld ig voor kan komen. Bij rui lverkavel ingen 
is gel i jkt i jdige voorbereid ing tevens van belang, opdat de grondeigenaren 
en -gebruikers zich bij hun beslu i tvorming over het p rogramma tevens aan 
de hand van een in ontwerp vastgesteld plan een beeld kunnen vo rmen over 
de wijze waarop de doelstel l ingen en u i tgangspunten zijn ui tgewerkt . 

HOOFDSTUK IV VOORBEREIDING VAN EN BESLUIT TOT AANPASSINGS-
INRICHTING 

Artikelen 83-89 

In het algemeen deel van deze toel icht ing is het karakter van de aanpas-
singsinr icht ing reeds aangegeven. De onderhavige artikelen beschri jven de 
procedure die bij aanpassingsinr icht ing dient te worden gevolgd. Niet be-
schreven is de periode die voorafgaat aan het besluit van het bevoegd or-
gaan tot het treffen van een maatregel of voorz iening van nationaal of regio-
naai belang. Ten behoeve van het tot stand brengen van zodanig besluit zal 
veelal intensief contact plaatsvinden tussen het bevoegd orgaan en ambte-
naren van het Ministerie van Landbouw en Visserij over de wensel i jkheid 
van een aanpassingsinr icht ing. 

Voor het overige kan voor de toel icht ing van deze artikelen worden verwe-
zen naar deel B van het algemeen deel van deze toel icht ing. 

Artikelen 90-105 

Het aanpassingsplan door loopt in beginsel dezelfde procedure als bij her-
inr icht ing en rui lverkavel ing het landinr icht ingsplan. Voor het overige word t 
voor de toel icht ing op deze artikelen verwezen naar deel B van het algemeen 
deel. 

HOOFDSTUK V. RUILVERKAVELING BIJ OVEREENKOMST 

Artikelen 106-110 

Deze artikelen zijn grotendeels gelijk aan de artikelen 4 tot en met 8 van de 
Rui lverkavel ingswet 1954. 

Toegevoegd is dat door de overschr i jv ing in de openbare registers de ruil-
verkavel ingsovereenkomst mede verb indend is voor opvolgers onder bi j -
zondere t i tel . Door deze zakelijke werk ing te ver lenen aan de rui lverkavel ings-
overeenkomst word t voorkomen dat t i jdens de ui tvoer ing een zodanige over-
eenkomst gedeelteli jk van haar effect kan worden beroofd. In de prakti jk 
word t behoefte aan een dergeli jke bepal ing gevoeld. Voor opvolgers onder 
algemene titel gelden de normale regelen van het burgerl i jk recht. 
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HOOFDSTUK VI. UITVOERING VAN WERKEN: BEGRENZINGENPLAN, RE-
GELING EIGENDOM, BEHEER EN ONDERHOUD VAN ONROERENDE GOE-
DEREN VAN ALGEMEEN NUT 

TITEL 1. UITVOERING VAN WERKEN 

Artikel 111 

Dit artikel bepaalt, dat de uitvoering van een landinricntingsplan, dan wel 
een aanpassingsplan, geheel of gedeeltelijk ter hand kan worden genomen, 
zodra het plan een gedeelte daarvan is vastgesteld. De uitvoering geschiedt 
dus op basis van een vastgesteld plan. 

Onderde werking van de Ruilverkavelingswet 1954 geschiedt dit op basis 
van een ingevolge artikel 36, tweede lid, door gedeputeerde staten voorlo-
pig vastgesteld plan. Voorts is van belang, dat onder de uitvoering van een 
gedeelte van het plan ook kan worden verstaan de uitvoering van één werk. 

Artikel 112 

Dit artikel voorziet in de mogelijkheid dat, in afwijking van artikel 111, ook 
andere organen dan de landinrichtingscommissie worden belast met de uit-
voering van een deel van het plan. 

Artikel 113 

Bij aanpassingsinrichting is voorzien, dat de uitvoering geschiedt door de 
landinrichtingscommissie. Omtrent de uitvoering plegen de landinrichtings-
commissie en het bevoegd orgaan overleg. Een en ander is noodzakelijk om 
tot een goede coördinatie in de procedure te komen tussen de voortgang 
van het tot inrichting aanleiding gevende project en de aanpassingsinrich-
ting. 

Artikel 114 

Het eerste, tweede en derde lid van dit artikel komen overeen met artikel 
54, eerste, derde en vijfde lid van de Ruilverkavelingswet 1954. Toegevoegd 
is het vierde lid, dat voorschrijft, dat de uitvoering van werken niet ter hand 
mag worden genomen alvorens een beschrijving wordt gemaakt van de be-
trokken onroerende goederen voor zover de betreffende informatie niet 
reeds bij de eerste schatting is verkregen. Deze bepaling is gelijk aan artikel 
28, negende lid, van de Herinrichtingswet Oost-Groningen en de Gronings-
Drentse Veenkoloniën. 

Artikel 115 

Het eerste lid is ontleend aan artikel 54, zevende lid, van de Ruilverkave-
lingswet 1954. Het tweede en derde lid introduceren een procedure om de 
eventuele schade te bepalen. Deze regeling komt overeen met artikel 28, ze-
vende en achtste lid, van de Herinrichtingswet Oost-Groningen en de Gro-
nings-Drentse Veenkoloniën. 

Artikel 116 

Voor een toelichting op dit artikel wordt verwezen naar het algemeen deel, 
onderdeel IA4.a. 
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TITEL 2. BEGRENZINGENPLAN EN REGELING EIGENDOM, BEHEER EN ON-
DERHOUD VAN DE DAARIN OPGENOMEN VOORZIENINGEN 

Afdeling 1. Begrenzingenplan 

Artikel 117 

Voor een gebied waarvoor een landinr icht ingsplan is vastgesteld dient de 
centrale commiss ie op een voorstel van de landinr icht ingscommissie geheel 
of gedeelteli jk het begrenzingenplan vast te stellen. Het doel van het begren-
zingenplan is een scheiding te bewerkstel l igen tussen de gronden, waar-
van de e igendom via het plan van toedel ing geregeld word t en gronden 
waarvan de e igendom word t geregeld via de procedure van afdeling 2 van 
deze titel door middel van een toewi jz ing van gedeputeerde staten. 

Om dit te bereiken bevat het begrenzingenplan, zo nauwkeur ig mogel i jk op 
één of meer kaarten aangegeven: 

a. het stelsel van wegen, water lopen, di jken en kaden, kunstwerken en 
daarmee samenhangende voorz ieningen; 

b. natuurgebieden en elementen van landschappeli jke, recreatieve, cul-
tuurhistor ische en natuurwetenschappel i jke waarde, alsmede voorzienin-
gen bestemd voor andere doeleinden van openbaar nut, zoals deze zijn o m -
schreven in het landinr icht ingsplan. 

De centrale commissie zendt gel i jkt i jdig met een afschrift van haar besluit 
aan gedeputeerde staten een voorstel inzake de toewi jz ing in e igendom en 
inzake de regeling van beheer en onderhoud van de in het begrenzingenplan 
opgenomen voorzieningen. Van de vaststel l ing van het begrenzingenplan of 
van een gedeelte daarvan vindt openbare kennisgeving plaats. 

Bovenstaande regeling sluit nauw aan bij de procedure van het inventari-
sat ieplan, zoals voorzien in de Herinr icht ingswet Oost-Groningen en de 
Gronings-Drentse Veenkoloniën. 

Artikel 118 

Het eerste lid van dit artikel komt overeen met artikel 79, t iende l id, van de 
Rui lverkavel ingswet 1954. 

In het vierde lid word t voorzien, dat de centrale commissie kan besluiten 
om de in de eerste twee leden bedoelde rechtsgevolgen op een ander t i jd-
stip dan dat van de dag volgend op de kennisgeving te laten ingaan. Van dit 
besluit word t wederom openbare kennisgeving gedaan. 

Afdeling 2. Regeling eigendom, beheer en onderhoud van onroerende goe-
deren van algemeen nut 

Artikelen 119-123 

Artikel 119 bepaalt, dat gedeputeerde staten binnen zes maanden, nadat 
de centrale commissie haar besluiten omtrent het begrenzingenplan heeft 
toegezonden, de e igendom, beheer en onderhoud van wegen, water lopen 
en dergeli jke dienen toe te wi jzen. De toewi jz ing in e igendom kan zowel aan 
openbare l ichamen als aan privaatrechteli jke rechtspersonen geschieden. 
De toewi jz ing van het beheer van openbare wegen, waaronder begrepen het 
toezicht op het onderhoud, zal, gezien het publiekrechteli jke karakter van het 
beheer, alt i jd geschieden aan openbare l ichamen. De toewi jz ing van het on-
derhoud zal in de regel ook geschieden aan openbare l ichamen, maar als 
daartoe bijzondere aanleiding bestaat kan dit geschieden aan privaatrechte-
lijke rechtspersonen. Een bijzondere omstandigheid zou bij voorbeeld kun-
nen zijn de toewi jz ing van het onderhoud van een weg aan een natuurbe-
schermingsorganisat ie, indien de weg een door deze organisatie beheerd 
complex doorsni jdt. Toewi jz ing aan een openbaar l ichaam of een andere 
rechtspersoon, die ook vóór de landinr icht ing e igendom, beheer of onder-
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houd had, geschiedt na het horen van het o rgaan; toewi jz ing aan een rechts-
persoon - niet zijnde een openbaar l ichaam - die voor de landinr icht ing niet 
de e igendom, beheer of onderhoud had, geschiedt slechts in overeenstem-
ming met die rechtspersoon. Tot het t i jdst ip van de toewi jz ing bli j f t het be-
heer en onderhoud berusten bij degenen die daarmee voor de landinr icht ing 
waren belast. Het beheer en onderhoud van voorz ieningen t i jdens de uitvoe-
ring van verbeter ingswerken en van nieuwe voorz ieningen berust bij de land-
inr icht ingscommissie. Het vi j fde l id van artikel 119 geeft als hoofdregel dat 
de toewi jz ing geschiedt zonder geldeli jke verrekening. De mogel i jkheid is 
opengelaten om een vergoeding toe te kennen, indien een achterwege laten 
hiervan tot onredeli jke gevolgen zou leiden. Dit zou zich bij voorbeeld kun-
nen voordoen, indien buiten landinr icht ing wel een vergoeding word t gege-
ven. Artikel 122 is analoog aan artikel 80, derde l id, van de Ruilverkavel ings-
wet 1954. 

Artikel 123 regelt de toewijz ing van de e igendom van natuurgebieden, ele-
menten van landschappeli jke, recreatieve, cul tuurhistor ische of natuurwe-
tenschappeli jke waarde en de overige gronden van openbaar nut. Toewi j -
zing geschiedt aan het Rijk, of in overeenstemming met de Minister van 
Landbouw en Visserij aan een andere rechtspersoon, indien deze daarmee 
instemt. 

Artikel 124 

Gedeputeerde staten zenden een afschrift van hun besluit van toewi jz ing 
aan de belanghebbende openbare l ichamen en andere rechtspersonen, aan 
de centrale commissie en aan de landinr icht ingscommissie. 

Van de besluiten word t , voor zover betrekking hebbend op de e igendom 
van buiten het blok gelegen gronden, een notariële akte opgemaakt , die in 
de openbare registers word t overgeschreven. 

Tegen toewi jz ing staat beroep op de Kroon open binnen een maand na 
kennisgeving. Het beroep in dit artikel komt overeen met dat in artikel 80, vijf-
de l id, van de Ruilverkavelingswet 1954. Beslissing door de Kroon betekent, 
dat met verniet ig ing voor zoveel mogel i jk van het beroepenbeslui t van gede-
puteerde staten, de Kroon e igendom, beheer en onderhoud toewi jst . Aan een 
dergeli jke bepaling is in de praktijk van de Rui lverkavel ingswet 1954 duidel i jk 
behoefte gebleken. 

HOOFDSTUK VII. HERVERKAVELING 

TITEL 1. BEPALINGEN OMTRENT HET RECHT VAN DE EIGENAAR 

Artikelen 125-131 

Deze bepalingen geven inhoud aan het recht van de eigenaar bij landin-
richting en zijn, behoudens aanpassingen noodzakeli jk door de in dit ontwerp 
geïntroduceerde nieuwe vormen van landinr icht ing, ont leend aan de Ruil-
verkavel ingswet 1954. Bij zowel her inr icht ing, rui lverkavel ing als aanpas-
singsinr icht ing kan een kort ing worden toegepast ten behoeve van het tot 
stand brengen of verbeteren van openbare wegen en water lopen en van de 
daarmee samenhangende voorzieningen. 

Bij rui lverkavel ing kan de kort ing óók worden toegepast ten behoeve van 
voorzieningen met betrekking tot de natuur en het landschap en voor het 
verwezenli jken van andere doeleinden van openbaar nut. 

Bij aanpassingsinricht ing kan de kort ing behalve voor tot stand brengen of 
verbeteren van de wegen en de water lopen en de daarmee samenhangende 
voorzieningen, worden gebruikt voor het verwezenli jken van maatregelen 
en voorzieningen met betrekking tot de natuur, het landschap en de open-
luchtrecreatie. 
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Bij herinrichting staat voor de realisering van algemene doeleinden het in-
strument van de onteigening ter beschikking. In dit geval heeft korting be-
trekking op de tot het blok behorende gronden, met uitzondering van de 
voor onteigening aangewezen gronden. 

De maximale aftrek bedraagt bij herinrichting en aanpassingsinrichting 
drie procent, bij ruilverkaveling vijf procent van de totale waarde van het 
blok. Deze totale waarde van het blok wordt bepaald door de schatting van 
de agrarische waarde van de gronden met uitzondering van de voor onteige-
ning aangewezen gronden. Deze agrarische waarde dient als grondslag voor 
de ruiling. 

Ondergetekenden zijn van mening dat door het invoeren van een boven-
grens aan de toe te passen korting rekening gehouden wordt met de belan-
gen van de bij de landinrichting betrokken eigenaren, voor wat betreft hun 
toedelingsrechten, en dat de verwezenlijking van de onderscheiden doel-
einden van landinrichting op voldoende wijze gewaarborgd zijn. 

Afhankelijk van de concrete situatie in een blok kan het kortingspercenta-
ge lager worden dan het in de wet aangegeven maximum. 

Onder de voorzieningen, welke met wegen en waterlopen samenhangen 
kunnen begrepen worden: bermen en oevers, onderhoudspaden, plantstro-
ken, picknick- en parkeerplaatsen, uitwijkplaatsen voor ontmoetend verkeer, 
laad- en losplaatsen. 

De artikelen 127-129 beschrijven respectievelijk voor herinrichting, ruilver-
kaveling en aanpassingsinrichting de methode van berekening van het recht 
op toedeling van de eigenaar. 

Artikel 130 geeft aan, dat de aan een eigenaar toe te delen waarde, zonder 
zijn toestemming of die van de houder van het recht van hypotheek, niet 
meer dan vijf procent mag afwijken van de ingebrachte waarde na toepas-
sing van de korting. Het verschil in waarde tussen inbreng en toedeling 
wordt met de eigenaar verrekend, waarbij de bij de ruiling als grondslag die-
nende agrarische waarde volgens het bepaalde in artikel 205, tweede lid, 
kunnen worden geactualiseerd. 

Artikel 132 

Het eerste lid van dit artikel beschrijft de bevoegdheid van de landinrich-
tingscommissie om na goedkeuring van de centrale commissie, in afwijking 
van het bepaalde in de vorige artikelen ten aanzien van het recht van de ei-
genaar, algehele vergoeding in geld te geven, als de waarde van de in het 
blok gelegen onroerende goederen van een eigenaar zo gering is, dat het 
toedelen van die waarde zou leiden tot de vorming van een niet behoorlijk te 
exploiteren kavel. De eigenaar dient in dat geval geen redelijk belang te heb-
ben bij het verkrijgen van een dergelijke kavel. 

Zoals in het algemeen gedeelte van deze memorie vermeld, voorziet het 
wetsontwerp in artikel 132, tweede tot en met vijfde lid, in de mogelijkheid 
dat een eigenaar en een pachter op hun verzoek een vergoeding in geld ont-
vangen. De vergoeding voor de door een eigenaar ingebrachte onroerende 
goederen is gelijk aan de werkelijke waarde van zijn onroerende goederen, 
alsmede een door de Minister van Landbouw en Visserij vast te stellen toe-
slag. Deze mogelijkheid is ruimer dan die welke is voorzien in artikel 12 van 
de Ruilverkavelingswet 1954. De eigenaar of de pachter kan aan de landin-
richtingscommissie schriftelijk vergoeding in geld vragen. De commissie is 
in beginsel verplicht aan dat verzoek gevolg te geven. Wanneer tussen be-
trokkene en de landinrichtingscommissie over het bedrag van de vergoe-
ding geen overeenstemming wordt bereikt kan in laatste instantie, namelijk 
bij de lijst der geldelijke regelingen, over het hem toekomende bedrag door 
de arrondissementsrechtbank worden beslist. 

Het artikel 132, vijfde lid, voorziet, vooruitlopend op de lijst der geldelijke 
regelingen, in de mogelijkheid aan de eigenaar, dan wel de pachter, een 
voorschot te verstrekken. Het voorschot wordt op verzoek van de eigenaar, 
dan wel de pachter, vastgesteld door de rechter-commissaris, gehoord de 
landinrichtingscommissie. 
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De toepassing van het artikel is in de tijd beperkt. De mogelijkheid tot aan-
vraag voor de vergoeding eindigt op een door de Minister van Landbouw en 
Visserij op voorstel van de centrale commissie voor elk blok te bepalen tijd-
stip, dat ten minste twee maanden voorafgaand aan dat tijdstip bekend zal 
worden gemaakt. Beperking in de tijd is nodig, omdat er in de laatste fase 
van de herverkaveling zich een situatie zal kunnen voordoen, waarin het niet 
meer mogelijk is van vrijwillige onderbedeling nog op zinvolle wijze gebruik 
te maken in het belang van de herverkaveling. 

Artikelen 133 en 134 

Deze artikelen komen overeen met respectievelijk de artikelen 14 en 15 
van de Ruilverkavelingswet 1954, met dien verstande, dat niet langer de 
voorkeur wordt uitgesproken, dat iedere eigenaar zoveel mogelijk het door 
hem ingebrachte onroerend goed krijgt toegedeeld. 

TITEL 2. BEPALINGEN OMTRENT DE PACHT 

Artikelen 135-144 

Deze artikelen zijn materieel gelijk aan de artikelen 18 tot en met 27 van de 
Ruilverkavelingswet 1954. 

TITEL3. BEPALINGEN OMTRENT ANDERE RECHTEN 

Artikel 145 

Dit artikel stemt grotendeels overeen met artikel 28 van de Ruilverkave-
lingswet. Evenals in de Herinrichtingswet Oost-Groningen en de Gronings-
Drentse Veenkoloniën is een nieuw tweede lid opgenomen. Dit bepaalt dat 
in het belang van de herverkaveling zakelijke rechten kunnen worden geves-
tigd. 

Hoewel in de rechtspraktijk van de Ruilverkavelingswet 1954 wordt aange-
nomen dat het regelen van zakelijke rechten mede omvat het vestigen van 
deze rechten, is met het oog op de duidelijkheid in het tweede lid van artikel 
145 het vestigen van zakelijke rechten vermeld. 

TITEL 4. DE VASTSTELLING VAN DE RECHTEN EN VAN DE SCHATTING 

Artikelen 146 en 156-176 

De procedure met betrekking tot de lijst van rechthebbenden komt mate-
rieel overeen met de artikelen 55 en 58-78 van de Ruilverkavelingswet 1954. 
Uit het systeem van het onderhavige ontwerp vloeit voort dat voor elk blok 
een lijst van rechthebbenden wordt vastgesteld. 

Artikelen 147-176 

De opzet van het systeem van schatting komt overeen met het systeem in 
de Ruilverkavelingswet 1954. Nieuw in vergelijking met dat systeem is de ter 
inzagelegging van het stelsel van classificatie. De ter inzagelegging vindt 
plaats nadat de centrale commissie het stelsel in ontwerp heeft vastgesteld. 
De centrale commissie stelt het stelsel in zijn definitieve vorm vast nadat 
eventuele bezwaren tegen het ontwerp-stelsel zijn behandeld. Als grondslag 
voor de toedeling dient de agrarische waarde per hectare. 

Het stelsel van classificatie bevat behalve de indeling in klassen van de te 
schatten gronden en de bij de klassen horende agrarische waarden, tevens 
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de grondslagen en uitgangspunten voor de bepaling van de waardeveran-
deringen als gevolg van landinrichting, voor de bepaling van de verreken-
posten tussen de eigenaren onderling en voor de bepaling van de andere 
dan agrarische waarde van de onroerende goederen. 

De in de aanvangsfase van een landinrichtingsproject uit te voeren eerste 
schatting dient ter bepaling van de agrarische waarde van de gronden. Daar-
naast worden tijdens de eerste schatting de grondslagen en uitgangspunten 
voor de tweede schatting uitgewerkt en vastgelegd. 

De tweede schatting dient voor de toerekening van de kosten aan de eige-
naren en voor de bepaling van de verrekeningen tussen de eigenaren onder-
ling. De bij de tweede schatting geconstateerde waardeverandering van de 
onroerende goederen vormt de basis voor de door de eigenaren te betalen 
kosten. De waardeverandering kan een gevolg zijn van zowel de landinrich-
tingswerken als de resultaten van het plan van toedeling. 

De andere dan agrarische waarde behoeft alleen bepaald te worden indien 
het betreffende onroerend goed ingevolge het plan van toedeling van eige-
naar verandert. De feitelijke schatting vindt dan zo nodig later plaats dan het 
moment van de eerste schatting. Voor de schatting van de andere dan agra-
rische waarde en andere verrekenposten geldt het tijdstip van de ter inzage-
legging van het plan van toedeling als peildatum. 

De grondslagen en uitgangspunten in het stelsel van classificatie bevatten 
aanduidingen over de wijze waarop de veranderingen in de waarde van de 
gronden, als gevolg van wijzigingen in de toestand van de inrichtingsfacto-
ren, waartoe onder meer behoren verkaveling, ontsluiting en waterbeheer-
s ing le zijner tijd bij de tweede schatting worden gewaardeerd. 

Voor de tweede schatting worden door de centrale commissie afzonderlij-
ke aanwijzingen aan de schatters verstrekt welke worden vastgelegd in een 
proces-verbaal van aanwijzingen. Het systeem van de tweede schatting ligt 
reeds in sterke mate vast in het stelsel van classificatie, waardoor afzonder-
lijke ter inzagelegging van het proces-verbaal van aanwijzingen achterwege 
blijft. De procedures voor de ter inzagelegging van de lijst van rechthebben-
den en de uitkomsten van de eerste schatting en van de daaropvolgende be-
handeling van de ingediende bezwaren, zoals beschreven in de artikelen 
156-176, komen overeen met die in de Ruilverkavelingswet 1954, behou-
dens enkele aanpassingen in de tekst. 

Het bepaalde in artikel 147, derde lid, onder a, heeft tot gevolg dat ook de 
gegevens met betrekking tot de inrichting der gronden ter inzage worden 
gelegd. 

De eerste schatting verschaft zodoende mede inzicht in de huidige ge-
steldheid van de onroerende goederen voor zover van belang voor de twee-
de schatting. 

TITEL 5. PLAN VAN TIJDELIJK GEBRUIK 

Artikelen 177-182 

Het in de artikelen 177-182 beschreven plan van tijdelijk gebruik is een na-
dere uitwerking van artikel 54, vierde lid, van de Ruilverkavelingswet 1954, 
inhoudende de bevoegdheid van de centrale commissie om gronden tijde-
lijk in gebruik te geven. Hiermede is een in de praktijk gegroeide handelwijze 
vastgelegd. Ten einde de uitvoering van werken en voorzieningen mogelijk 
te maken, kan het noodzakelijk zijn dat de grond tijdelijk aan anderen in ge-
bruik wordt gegeven of dat de gebruikers voor schade worden gecompen-
seerd in grond of geld. 

Het plan van tijdelijk gebruik zal in het algemeen gelden voor delen van 
het blok. 

Voorzien is een bezwarenbehandeling door landinrichtingscommissie en 
rechter-commissaris. 

Ten aanzien van de ingebruikgeving van gronden zijn de ter zake van 
pacht geldende wettelijke bepalingen niet van toepassing. 
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TITEL 6. PLAN VAN TOEDELING 

Afdeling 1. Richtlijnen voor het plan van toedeling 

Artikel 183-187 

De wettel i jke regel ing van de procedure voor de vaststel l ing van de richt-
l i jnen voor het plan van toedel ing sluit aan bij een sinds enige jaren gegroei-
de praktijk. De r ichtl i jnen vormen de grondslag voor het te ontwikkelen plan 
van toedel ing. 

De gang van zaken is thans in het on twerp neergelegd, met dien verstan-
de, dat de r icht l i jnen op voorstel van de landinr icht ingscommissie door de 
centrale commiss ie in ontwerp worden vastgesteld, waarna de ter inzageleg-
ging volgt. Na bezwaren behandel ing en eventuele aanpassing van het ont-
werp, stelt de centrale commissie de r ichtl i jnen definit ief vast. 

Afdeling 2. Plan van toedeling 

Artikelen 188-196 

De bepalingen inzake het plan van toedel ing zijn ten dele ont leend aan de 
artikelen 81-94 van de Ruilverkavel ingswet 1954. Het opmaken van het plan 
van toedel ing dient te geschieden voor ieder afzonderli jk blok in een landin-
r icht ingsgebied. De artikelen 188, tweede l id, en 189 zijn analoog aan de arti-
kelen 82 en 83 van de Ruilverkavel ingswet 1954. 

Na vaststel l ing van de richtl i jnen voor de toedel ing kunnen de bekende 
belanghebbenden, dat w i l zeggen de rechthebbenden en de pachters, hun 
wensen ten aanzien van de toedel ing kenbaar maken. 

In dit verband is het kennis nemen van de r icht l i jnen voor de toedel ing, zo-
als voorzien in de voorgaande afdeling 1 van deze Titel , van groot belang. 

De procedure voor de behandel ing van de ingediende bezwaren tegen het 
plan van toedel ing door achtereenvolgens de Landinr icht ingscommissie, de 
rechter-commissaris en de arrondissementsrechtbank is ook te v inden in de 
artikelen 84-93 van de Ruilverkavelingswet 1954. Alvorens het plan van toe-
deling ter inzage word t gelegd, dient het door de centrale commissie te wor-
den goedgekeurd. Deze goedkeur ing houdt een toets ing van het plan aan de 
richtl i jnen in. 

TITEL 7. GELIJKTIJDIG OPMAKEN VAN DE LIJST VAN RECHTHEBBENDEN, 
HET REGISTER VAN SCHATTINGSUITKOMSTEN EN HET PLAN VAN 
TOEDELING EN GELIJKTIJDIGE TERINZAGELEGGING 

Artikelen 197 en 198 

De mogel i jkheid van gel i jkt i jdig opmaken en ter inzage leggen van de lijst 
van rechthebbenden, het register van schatt ingsui tkomsten en het plan van 
toedeling is reeds geïntroduceerd in de Herinr icht ingswet Oost-Groningen 
en de Gronings-Drentse Veenkoloniën (artikelen 93 en 94). Te verwachten 
valt dat door de te maken t i jdwinst in daarvoor geschikte blokken de herver-
kavelingsprocedure sneller gereedkomt. In artikel 198 is een voorziening op-
genomen, die de rechten van de belanghebbenden beschermt bij aange-
brachte wi jz ig ingen in de lijst van rechthebbenden en het register van schat-
t ingsui tkomsten. De bij eventuele wi jz ig ingen betrokken belanghebbenden 
krijgen alsnog de gelegenheid hun bezwaren tegen de in het plan van toede-
l ing aangebrachte wi jz ig ingen in te dienen. 

De rechthebbenden en pachters hebben bij gel i jkt i jdige tervisielegging de 
gelegenheid van de schatt ingsuitkomsten kennis te nemen van de gronden, 
welke aan hen in het plan van toedel ing zijn toegedeeld. Bij afzonderli jke ter-
visielegging van de ui tkomsten der eerste schatt ing enerzijds en het plan 
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van toedeling anderzijds bestaat deze gelegenheid niet, omdat de plaats van 
toedeling niet bekend is. Voor zover nu de toegedeelde gronden bij gelijktijdi-
ge tervisielegging blijken te bestaan uit ingebracht onroerend goed, is het in-
dienen van bezwaren tegen de schattingsuitkomsten daarvan weinig zinvol. 
Het te verwachten gevolg is dan ook dat bij gelijktijdige tervisielegging de be-
zwaren tegen de eerste schatting aanmerkelijk zullen afnemen. 

De procedure is als volgt. 
Op verzoek van de Landinrichtingscommissie kan de centrale commissie 

bepalen dat de lijst van rechthebbenden, de uitkomsten der schattingen en 
het plan van toedeling gelijktijdig zullen worden opgemaakt en ter visie ge-
legd. 

Na de tervisielegging kunnen de rechthebbenden en pachters tegelijkertijd 
bezwaren indienen tegen de lijst van rechthebbenden, de eerste schatting en 
het plan van toedeling. Vervolgens worden eerst de bezwaren tegen de lijst 
van rechthebbenden en de eerste schatting behandeld. Hierop is de normale 
procedure van bezwarenbehandeling van toepassing. Indien de resultaten 
van de bezwarenbehandeling zulks noodzakelijk maken, dient het plan van 
toedeling, zoals dat ter visie is gelegd, te worden gewijzigd. 

TITEL 8. AKTE VAN TOEDELING 

Artikelen 199-201 

Deze bepalingen komen in grote lijnen overeen met de artikelen 95-97 van 
de Ruilverkavelingswet 1954. In artikel 199 is bepaald, dat de akte van toede-
ling kan worden opgemaakt nadat de besluiten inzake de toewijzing van ei-
gendom, beheer en onderhoud door gedeputeerde staten zijn genomen en 
nadat het plan van toedeling en de lijst van rechthebbenden door de recht-
bank zijn gesloten. In de akte van toedeling worden de toedeling van eigen-
dom van de kavels, alsmede de regeling, opheffing of vestiging van zakelijke 
rechten en lasten, welke op onroerende goederen rusten, met uitzondering 
van de bepalingen betreffende geldelijke verrekeningen opgenomen. Daar-
naast worden in de akte opgenomen de besluiten van gedeputeerde staten 
betreffende toewijzing van de eigendom van de openbare wegen en de wa-
terlopen met de daarbij behorende voorzieningen en van de overige gronden 
met een openbaar nut voor zover deze besluiten betrekking hebben op de 
toewijzing in eigendom. 

Op deze wijze wordt bereikt dat de eigendom van alle binnen het blok ge-
legen gronden overgaat bij de overschrijving van de akte van toedeling in de 
openbare registers. In de akte is een kaart van het blok opgenomen met aan-
wijzing van de kavels, van de wegen en waterlopen en van de toegewezen 
gronden van natuurgebieden en elementen van landschappelijke, recreatie-
ve, cultuurhistorische en natuurwetenschappelijke waarde. 

TITEL 9. DE TWEEDE SCHATTING EN DE LIJST DER GELDELIJKE 
REGELINGEN 

Artikelen 202-205 

De tweede schatting houdt in het schatten van: 
a. Voor iedere eigenaar de waardeverandering van de gronden en de 

overige onroerende goederen als gevolg van maatregelen en voorzienin-
gen, die in het kader van de landinrichting in het blok getroffen zijn, en als 
gevolg van de resultaten van toedeling, voor zover deze waardeveranderin-
gen niet onder de in punt b genoemde veranderingen in de schattingswaar-
de zijn begrepen. 
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De hier bedoelde waardeverander ingen kunnen een gevolg zijn van wi jz i-
g ingen in perceelsvorm, perceelsgrootte, afstand van de percelen tot de be-
dr i j fsgebouwen, samenvoeging en vergrot ing van de huiskavel, wi jz ig ingen 
in de onts lu i t ing van gronden en gebouwen en van de waterbeheers ing. De 
hier bedoelde waardeverander ingen zijn de basis voor de verdel ing van de 
kosten van landinr icht ing over de afzonderli jke eigenaren. Degene bij w ie 
een grote waardest i jg ing geschat word t , heeft een groter «nut» van de land-
inr icht ing, dan degene bij w ie een kleine waardest i jg ing geconstateerd 
word t . 

Bij de verdel ing van de kosten mogen per afzonderli jke eigenaar de totale 
kosten niet de werkeli jke verandering in de waarde van zijn onroerende goe-
deren te boven gaan. 

b. De verander ingen in de eerste schatt ingswaarde (dat w i l zeggen in de 
agrarische waarde) van de gronden als gevolg van maatregelen of voorzie-
n ingen, die in het kader van de landinr icht ing zijn u i tgevoerd. Daarbij moet 
worden gedacht aan waardeverander ingen, die een gevolg zijn van wijzi-
g ingen aan het bodemprof ie l . De verander ingen in de eerste schatt ingswaar-
de kunnen worden verrekend na actualisering van het niveau van de schat-
t ingswaarde; 

c. De verrekenposten tussen de oude en de nieuwe eigenaar, voor zover 
van belang in verband met de overgang der percelen. 

Hiertoe worden gerekend: 
- de door de eigenaren zelf aangebrachte en door de Landinr icht ingscom-

missie akkoord bevonden wi jz ig ingen in de agrarische waarde ; 
- de waarde van gebouwen, werken en beplant ingen; 
- de andere dan agrarische waarde van de gronden; 
- overige zaken, zoals onder meer dr inkput ten, bi jzondere cul tuurtoe-

stand van de grond, meerjarige teelten, de aanwezigheid van drainage, de 
toestand van graszoden. 

De ui tkomsten van de schatt ing en de daaruit voor tv loeiende verdel ing 
van de kosten en de verrekeningen voor de eigenaren maken deel uit van de 
lijst der geldeli jke regel ingen. 

Het tweede lid van artikel 204 geeft de mogel i jkheid de eerste schatt ings-
waarde van de g rond , welke waarde dient als grondslag voor de toedel ing 
en daarom ook dient als basis voor de verrekening van de over- en onderbe-
del ing, te actualiseren tot een prijspeil dat overeenkomt met de grondpri jzen 
op het moment van de ter inzagelegging van het plan van toedel ing. 

Artikelen 206-210 

De bepalingen betreffen de goedkeur ing van de lijst der geldeli jke regelin-
gen ; de ter inzagelegging en de indiening en behandel ing van de bezwaren 
tegen de lijst der geldeli jke regeling komen overeen met de bepal ingen hier-
omtrent in de Ruilverkavelingswet 1954, met dien verstande dat het rechts-
middel van de cassatie, behalve voor de procureur-generaal bij de Hoge 
Raad in het belang van de wet, ook openstaat voor de eigenaar. 

De lijst der geldeli jke regelingen word t gesloten door de arrondissements-
rechtbank nadat deze over alle geschil len heeft beslist. 

Als de cassatie leidt tot verminder ing van de schuldpl icht igheid van de be-
trokken eigenaar, worden de geldeli jke gevolgen van deze verminder ing 
door het Rijk gedragen. 
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TITEL 10. GELIJKTIJDIGE OPMAKING VAN HET PLAN VAN TOEDELING EN 
DE LIJST DER GELDELIJKE REGELINGEN EN GELIJKTIJDIGE TERINZAGE-
LEGGING DAARVAN 

Artikelen 211 en 212 

Het plan van toedeling en de lijst der geldelijke regelingen kunnen gelijktij-
dig worden opgemaakt en gelijktijdig ter inzage worden gelegd. In samen-
hang met de artikelen 197 en 198 is het mogelijk in een blok alle ter inzage te 
leggen stukken, te weten lijst van rechthebbenden, uitkomsten van de schat-
ting, plan van toedeling en lijst der geldelijke regelingen, gelijktijdig ter inza-
ge te leggen. De behandeling van de ingediende bezwaren dient wel achter-
eenvolgens te geschieden. 

Artikel 212 biedt de mogelijkheid om in het geval dat de bezwarenbehan-
deling van het plan van toedeling gevolgen heeft voor de inhoud van de lijst 
der geldelijke regelingen, binnen veertien dagen na de schriftelijke medede-
ling tegen de wijziging bezwaar in te dienen. 

HOOFDSTUK VIII. KOSTEN 

Artikelen 213 en 214 

Deze artikelen geven de verdeling van de kosten tussen het Rijk, de andere 
openbare lichamen en de gezamenlijke eigenaren aan, de laatsten voor zover 
de kosten zijn gemaakt ten behoeve van een blok. In deel B van het alge-
meen deel van deze toelichting hebben de ondergetekenden aan deze verde-
ling reeds aandacht besteed. Hieraan kan nog het volgende worden toege-
voegd. De in artikel 214, eerste lid, bedoelde vergaderingen zijn de vergade-
ringen en bijeenkomsten welke door of vanwege de landinrichtingscommis-
sie ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van een project moeten 
worden gehouden. De vergoedingen in geld, die binnen een blok worden 
toegekend aan degenen die afzien van hun recht op toedeling in gronden, 
worden in beginsel weer doorberekend aan de nieuwe eigenaren. De in 
artikel 132, tweede lid, benoemde toeslag is bedoeld om de grondverwerving 
te stimuleren en komt geheel ten laste van het Rijk. 

Het vierde lid van artikel 214 geeft de kosten die binnen een te herverkave-
len blok ten laste van de gezamenlijke eigenaren komen. Voor zover buiten 
te herverkavelen blokken maatregelen en voorzieningen voor afzonderlijke 
eigenaren of groepen van eigenaren worden getroffen, zullen de voor hen 
daaruit voortvloeiende kosten bij overeenkomst moeten worden geregeld. 

Artikel 215 

Het onderhavige artikel regelt de verdeling van de voorgeschoten kosten 
over de afzonderlijke eigenaren. De wijze waarop deze verdeling naar de ma-
te van het nut plaatsvindt, is toegelicht bij de artikelen 202-205. De aldus ten 
laste van de afzonderlijke eigenaar komende kosten worden omgeslagen 
over de hem toegedeelde kavels. Bij algemene maatregel van bestuur zal het 
bedrag worden bepaald waar beneden geen heffing en invordering van deze 
kosten zal plaatsvinden. De hoogte van dit bedrag zal met name afhankelijk 
zijn van de met heffing en invordering samenhangende kosten. 

Ingevolge de over de toegedeelde kavels omgeslagen kosten rust daarop 
onder de naam van landinrichtingsrente een schuldplichtigheid ten behoeve 
van het Rijk. Het begrip rente heeft in dit kader een wat andere betekenis dan 
in het normale spraakgebruik; het betreft een annuïteit ter aflossing van de 
ontstane schuld. 

Artikelen 216-222 

Deze artikelen regelen de heffing en invordering van de landinrichtings-
rente. De bepalingen komen grotendeels overeen met de desbetreffende be-
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palingen in de Rui lverkavel ingswet 1954. Gezien het feit, dat sinds 1 januari 
1979 geen grondbelast ing meer word t geheven, kan voor de heff ing en in-
vorder ing van de landinr icht ingsrente geen aanslui t ing meer worden ge-
zocht bij de Wet op de grondbelast ing. Derhalve is een zelfstandig stelsel 
van heff ing en invorser ing voorzien. De rente zal worden geheven door of 
vanwege de Minister van Financiën. 

HOOFDSTUK IX. OVERGANGS* EN SLOTBEPALINGEN 

Artikel 223 

Het tweede lid van dit artikel is n ieuw en regelt de beëindig ing van de 
werkzaamheden van de landinr icht ingscommiss ie ; een regeling die in de 
Ruilverkavelingswet 1954 ontbrak. 

Artikel 224 

Dit artikel behelst een wi jz ig ing van de Onteigeningswet. Voorzien word t 
de invoeging van een titel «Landinricht ing» in de Onteigeningswet. Hierdoor 
zal zonder voorafgaande verklar ing bij de wet , dat het a lgemeen nut de ont-
eigening vordert , onteigening kunnen plaatsvinden van onroerende goede-
ren, erfdienstbaarheden en andere zakelijke rechten in een gebied, waar her-
inr icht ing plaatsvindt, ter verwezenl i jk ing van het landinr icht ingsplan. De 
onteigening geschiedt ten name van de Staat en v indt plaats uit kracht van 
een Koninkli jk besluit, de Raad van State gehoord. Bij het besluit worden de 
te onteigenen percelen aangewezen. De artikelen 62-64 der Onteigeningswet 
worden van toepassing verklaard, zodat alvorens het Koninkl i jk besluit tot 
stand komt, tervis ielegging plaatsvindt van ui tvoerige kaarten, waarop de te 
onteigenen percelen zijn aangegeven. Belanghebbenden kunnen na deze ter-
visielegging tegen de voorgenomen onte igening bezwaren indienen bij een 
door gedeputeerde staten te benoemen commiss ie. De titel «Over onteige-
ning tot het verhogen van de opbrengst van gronden en ten behoeve van 
daarmede in verband staande werken ter verbeter ing van water lozing en van 
watervoorziening van gronden» vervalt h iermede. 

Wat betreft de noodzaak van een bijzondere vo rm van onteigening ter ver-
wezenli jking van het landinr icht ingsplan, wi l len de ondergetekenden de vo l -
gende passage uit de Inter imnota met ins temming citeren. 

«Ten behoeve van de ui tvoer ing van een her inr icht ing is verwerv ing van 
gronden voor verschi l lende doeleinden noodzakelijk. 

Te denken valt aan bij voorbeeld de aanleg van wegen , de aanleg van land-
schappeli jke elementen, het tot stand brengen van recreatieve voorzienin-
gen, de vei l igstel l ing van natuurterreinen. Zoals hiervoor gesteld, kan op 
grond van de Onteigeningswet voor een aantal doeleinden onteigening 
plaatsvinden zonder voorafgaande nutswet. Zo kan de Kroon, de Raad van 
State gehoord, besluiten, dat de voor de aanleg van bij voorbeeld een pro-
vinciale weg benodigde grond onteigend word t . Dit betekent dat, indien in 
een herinr icht ing het landinr icht ingsplan de aanleg van deze weg mede zou 
omvat ten, de benodigde grond kan worden onte igend zonder nadere wette-
lijke voorziening. Vervolgens komt de vraag aan de orde, of ook voor andere 
doeleinden, waarvoor ten behoeve van de ui tvoer ing van voornoemd plan 
grondverwerv ing nodig is, een bijzondere bevoegdheid moet worden ge-
creëerd om te beslissen dat onteigend kan worden . 

Deze vraag word t bevestigend beantwoord. De Landinr icht ingswet zal im-
mers beogen het inst rumentar ium te verschaffen voor de ui tvoer ing van een 
herinr icht ing. De bevoegdheid om tot onteigening over te gaan ware ook 
hier toe te kennen aan de Kroon, de Raad van State gehoord. Gezien immers 
de waarborgen waarmede bij her inr icht ing de to ts tandkoming van een land-
inr icht ingsplan is omr ingd kan ook hier het a lgemeen belang genoegzaam 
bij de ui tvoer ing van het plan betrokken worden geacht, zodat een vooraf-
gaande verklaring bij de wet niet nodig is.» 
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Artikel 230 

Dit artikel beoogt een soepele overgang te bevorderen van de regelen van 
de Ruilverkavelingswet 1954 naar de regelen van de Landinrichtingswet. 
Allereerst wordt er in voorzien dat bij Koninklijk besluit zal worden bepaald, 
welke ruilverkavelingen, waartoe het besluit tot uitvoering is genomen voor 
de datum van het in werking treden van deze wet, volgens de bepalingen 
van de Ruilverkavelingswet 1954 zullen worden voltooid. Vervolgens wordt 
de mogelijkheid geopend om een of meer van de boven bedoelde ruilverka-
velingen in gebieden te verdelen waarvoor de paragrafen van titel III van de 
Ruilverkavelingswet, die van belang zijn voor de herverkaveling van de 
gronden, alsnog beter afzonderlijk kunnen worden toegepast. Deze behoefte 
kan zich voordoen in ruilverkavelingen, die regionaal min of meer een een-
heid vormen, maar waarin afzonderlijk te herverkavelen blokken kunnen 
worden onderscheiden. Het derde lid van dit artikel bestendigt de geldigheid 
van een aanvraag tot ruilverkaveling wanneer dit ontwerp van wet in wer-
king is getreden. Daarna wordt de continuïteit geregeld van het door de Cen-
trale Cultuurtechnische Commissie vastgestelde voorbereidingsschema van 
ruilverkavelingen. De gebieden voorkomend op het laatste door deze com-
missie vastgestelde voorbereidingsschema zullen op het in het ontwerp van 
wet voorziene voorbereidingsschema landinrichting als ruilverkavelingen in 
voorbereiding worden geplaatst. 

De door de Centrale Cultuurtechnische Commissie in overeenstemming 
met gedeputeerde staten ingestelde voorbereidingscommissie voor een be-
paald gebied wordt via het vijfde lid automatisch landinrichtingscommissie. 
In de voorbereiding van een rapport ex artikel 34 van de Ruilverkavelingswet 
1954 zijn een aantal in de praktijk van de voorbereiding gegroeide stadia te 
onderkennen. Het achtste, negende en tiende lid van dit artikel passen deze 
stadia in in de procedure van het landinrichtingsprogramma. De onderschei-
den stadia zijn het voorontwerp van bedoeld rapport, de daarop gehouden 
inspraak en het aan gedeputeerde staten toegezonden ontwerp-rapport. In 
het negende lid is voorzien, dat provinciale staten het ontwerp-rapport ex ar-
tikel 34, dat thans een functie vervult, die overwegend met die van een land-
inrichtingsprogramma overeenkomt, als landinrichtingsprogramma vast-
stellen. 

Gedeputeerde staten kunnen op basis van dit besluit van provinciale sta-
ten in overeenstemming met de centrale commissie het landinrichtingsplan 
vaststellen. 

Ingeval het door provinciale staten als landinrichtingsprogramma 
vastgestelde rapport ex artikel 34 een programma voor een ruilverkaveling 
betreft regelen het tiende en elfde lid de geldigheid van de op basis van de 
Ruilverkavelingswet reeds opgestelde lijsten van hen die gerechtigde tot de 
stemming zijn. 

De voorlaatste bepaling van dit artikel regelt de overdracht van de be-
voegdheden van de Centrale Cultuurtechnische Commissie aan de Centrale 
Landinrichtingscommissie. 

De Minister van Landbouw en Visserij, 
A. P. J. M. M. van der Stee 

De Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, 
P. A. C. Beelaerts van Blokland 

De Staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, 
G.C. Wallis de Vries 

De Minister van Justitie, 
J. de Ruiter 

De Minister van Financiën, 
F. H. J. J. Andriessen 
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