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1. English summary research Land Acquisition
The research paper for this part of the internship is written in Dutch, because of the client’s wishes.
Here, a summary of the research can be found. The Dutch research paper can be found in the next
chapter, chapter 2.
1. Introduction
Member states of the European Union have to comply with European environmental legislation, such
as the water framework directive. In order to comply with the environmental legislation, river
restoration projects are conducted. Often, land is required to perform these restoration projects. In
practice, land acquisition is one of the obstacles to realise restoration projects. This is also the case in
the transboundary watershed of the Vecht-Dinkel river system, where restoration projects are
planned to comply with European legislation. This research focuses on available policy instruments
for land acquisition in both the Netherlands and Germany. The research question is as follows:
“What are the practices of land acquisition in the Netherlands, the provinces of Overijssel and
Gelderland, and in Germany, state Lower Saxony?”.
2. Method
For this research, a desk review and literature research has been conducted to identify the available
policy instruments in both countries. In addition to the literature research, interviews were held with
a law expert, and relevant Dutch and German water management organisations.
3. Reflection on the results
The aim of this research was to understand land acquisition practices for river restoration projects in
the Netherlands and Lower Saxony. In this chapter the findings on the Dutch and Lower Saxon side
are explained.
3.1 Land acquisition strategy
The Dutch and Lower Saxon approach to land acquisition for nature restoration projects differ
considerably. In the Netherlands, land is acquired per project, while in Lower Saxony projects are
realised where land is available. One explanation is that in Lower Saxony, the possibilities for land
acquisition for nature development are considered very limited, because of the lock-in that the
Vorkaufrecht (pre-emption right) creates in combination with the Grundstückverkehrsauschuss (Land
Traffic Commission). In addition to the agricultural lock-in, the fact that the nature organisation of
Landkreis Grafschaft Bentheim can not purchase land at the market price makes acquisition difficult.
Farmers do not sell for € 60.000 per hectare if a commercial company offers the farmer € 200.000
per hectare (Uphaus et al., 2017).

15/12/2017 Esther Bos

3

Lock-in
The Land Traffic Act, carried out by the Land Traffic Commission, together with the agricultural preemption right in Lower Saxony creates a lock-in for farmers. Since farmers are (almost) always given
priority (pre-emption right) and the Land Traffic Commission always has to give permission for land
transactions larger than 1 hectare, it is difficult to acquire land for other purposes than agriculture.
The nature organisation of Landkreis Grafschaft Bentheim must always be able to substantiate a land
purchase, otherwise the chances of acquiring permission from the Land Traffic Commission are nil.
3.2 Possibilities for land acquisition
In Lower Saxony, the possibility for land acquisition is experienced as very limited. Land prices in the
Netherlands and Lower Saxony are almost comparable, but they are slightly higher in Lower Saxony
(Appendix A). In both the Netherlands and Lower Saxony, land prices have experienced a substantial
increase in the past five years, from around € 45,000 to € 60,000 per hectare. In Germany, among
other things, the Energiewende caused the price increase (Uphaus et al., 2017). In the Netherlands,
the possibility of land acquisition is also limited, but the land-acquiring parties experience it as less
restrictive, compared to the nature organisation of Landkreis Grafschaft Bentheim. One explanation
might be that the land prices have risen slightly less, compared to the Lower Saxon prices. Another
explanation may be that the land acquisition organisation (nature organisation of Landkreis
Grafschaft Bentheim) has less financial resources and manpower in Germany compared to Dutch
counterparts.
3.3 Differences in resources and organisation
There are several differences between Dutch and Lower Saxony water management. First, there is a
difference in the availability of financial resources and FTEs (Stamsnieder & Van der Wiele, 2017;
Uphaus et al., 2017; Renner et al., 2017). Secondly, there is a difference in organisational powers of
'comparable' organisations on both sides of the border (Leussen et al., 2007; AcW, 2007; Keetman &
Verhallen, 2006). The organisational difference between the Netherlands and Lower Saxony consists
of two parts. First, the size and political responsibilities of the organisations on both sides of the
border differ (Keetman & Verhallen, 2006; Leussen et al., 2007). This administrative incongruity is
also called the zipper problem (Leussen, Slobbe & Meiners., 2007; AcW, 2007; RvW, 2005). There is
no equal discussion partner on the other side of the border (RvW, 2005, Leussen et al., 2007). The
second part of the organisational difference is that water is managed by sectoral organisations, the
water boards, in the Netherlands. While in Lower Saxony, water management has been integrated
into organisations that have all kinds of environmental tasks, such as NLKWN (Leussen et al., 2007).
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3.4 Similarities in instrument use
Although the land acquisition strategy differs from both countries, there are similarities in
instruments that both countries use.

First, both countries have amicable acquisition as a starting point. In the Netherlands, land
acquisition for nature is done by several parties: the province (Natura 2000) and the water boards
(KRW). During the amicable acquisitions for nature, the threat of the expropriation instrument exists.
The market value is paid for land in the Netherlands. Water boards and provinces have ample
financial resources and FTEs compared to the Lower Saxon partners. In Lower Saxony, all land is
acquired using amicable acquisition. The nature organisation pays the Bodenrichtlinie price, which is
lower than the market value.

In both countries, parties can buy strategic lands which can be used for voluntary land exchange to
facilitate amicable acquisition. In the Netherlands it is relatively simple to buy strategic lands, while in
Lower Saxony the purchase of strategic land is complicated by the Land Traffic Commission, the
agricultural pre-emption right and the price that the nature organisation are allowed to pay for land.

The Dutch instrument private nature conservation (particulier natuurbeheer) is comparable with the
Lower Saxon instrument agricultural nature management (AUM-Nat). The instrument is not very
common in both countries, although it is on the rise in the Netherlands. In Lower Saxony, the limited
use of the instrument can be explained by the limited possibilities for land acquisition for nature
purposes (Uphaus et al., 2017). In the Netherlands, limited use it can be explained by the fact that
farmers often want to be compensated with land for the production hectares they 'give up'. This can
possibly be explained by the stress on the Dutch manure market (Nijmeijer, 2017). There are small
differences between the Dutch and the Lower Saxon instruments, such as contract duration and the
conclusion of contracts with individuals (Lower Saxony) or with collectives (The Netherlands).
3.5 Differences in instrument use
In Lower Saxony, the land acquisition approach of the nature organisation of Landkreis Grafschaft
Bentheim is entirely based on an obligatory green for red regulation: the eco-points (Ökopunkten) in
combination with the intervention regulation (Eingriffsregelung). In the Netherlands, green for red
instruments can be found under the title ‘Nature on Invitation’, which consists of, among other
instruments, ONW and KGO. In the Netherlands, these instruments are voluntary instruments and
are rarely used in practice. The reason is that governments (municipalities) find it difficult to specify
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or demand compensation. The Netherlands could learn from Lower Saxony by standardizing the
compensation system by using eco-points.

Lower Saxony does not use the expropriation instrument. In the Netherlands, expropriation is used
by the water boards and provinces, but only as a last resort. One water board chooses not to use
expropriation for nature purposes. The Dutch provinces are prepared to use the expropriation
instrument as a last resort for nature purposes. The province is compelled to comply with the Natura
2000 tasks.

Both countries have a form of the pre-emption right, Vorkaufrecht in Lower Saxony and
voorkeursrecht in The Netherlands, but the application of the instruments is non-comparable. Both
instruments give the titleholder the first right to purchase: in The Netherlands this can be used when
the land is put on sale by the owner and in Lower Saxony it can be used as soon as there is a
purchase contract between the owner and a third party. An important difference is that the Dutch
pre-emption right can not be used on grounds on which a municipal or provincial zoning plan has
determined agricultural use, while in Lower Saxony the right is applicable to agricultural lands.
Additionally, the Dutch instrument can only be used by the central government, provinces and
municipalities, while in Lower Saxony many forms of the pre-emption right exists and amongst
others, farmers and the nature organisations can apply the right. In Lower Saxony the parties make
frequent use of this instrument.

Finally, the main spatial planning instrument, which is mostly used for river restoration projects,
differs between The Netherlands and Lower Saxony. In the Netherlands, the local municipal zoning
plan is the most important plan instrument. It describes the ground function and usage rules. In
Lower Saxony, the regional landscape structure plan (Landkreise, Kreisfreie Städte) is the most
important plan instrument, in which separated objectives for nature and water are determined.
3.6 Interactive approach
The interactive approach can be found in the Netherlands. Firstly, the target groups of the policy
instruments are not passive. The province and the water board always negotiate with the farmers or
private individuals to whom the (planned) projects apply. Secondly, the actors (province and water
board) are dependent on each other for the realization of their own goals. This is evident in broad
projects in which they cooperate (with other partners) and a common goal is pursued. Thirdly, there
are voluntary and flexible instruments: GBD, agricultural and private nature management, ONW,
KGO, right in rem and amicable acquisition. Amicable acquisition is the most important instrument to
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achieve the goals and also commercial rights are regularly established. For the other instruments,
they contribute little to the objectives of the province and the water boards. Of the last two
mentioned above the voluntary and flexible instruments (rights in rem and amicable acquisition) it is
doubtful to what extent these instruments are actually free of obligation or flexible, because these
instruments also represent the threat of the use of an obligation to tolerate or expropriation. These
two mandatory instruments do not fit within the interactive approach. The interactive approach has
been partially implemented successfully, but this can be improved by an increased focus on the
voluntary instruments and revising the tolerance obligation and the expropriation instrument.

The interactive approach can also be found in Lower Saxony. First, the target groups of policy
instruments are not passive. The nature foundation and the farmers, who can both apply the preemption rights on land that is of interest for the other party, consult each other to find a way to
achieve a common goal: promotion of the agricultural structure and compliance with ecological
legislation. Secondly, the actors are interdependent: in Lower Saxony, the nature foundation of
Landkreis Grafschaft Bentheim has (very) limited opportunities for land acquisition without support
among farmers. Moreover, thanks to the nature foundation, farmers can easily meet ecological
obligations. However, the dependence of the nature foundation on farmers is greater than the other
way around, because farmers can carry out compensatory measures on their own land. Thirdly, there
are voluntary and flexible instruments in Lower Saxony: amicable acquisition and agricultural nature
management. Grounds are only acquired through amicable acquisition and this fits within the
interactive approach. The agricultural nature management instrument is hardly used. In contrast to
the processes described above, the pre-emption right and the Land Traffic Act do not fit within the
interactive approach: the laws are compelling and directive. The interactive approach has been
partially implemented successfully, but this can be improved by an increased focus on the voluntary
instruments and revising the mandatory laws.
4. Conclusion
In the Netherlands, the provinces are responsible for nature policy. Nature policy is drawn up at the
level of the provinces and municipalities. The provinces and water boards are involved in land
acquisition for river restoration projects. In Lower Saxony, the federal states are responsible for
nature policy and the nature policy is drawn up at the level of the State, the regional government and
the local authorities. The nature conservation organizations (Naturschutzstiftung) of the regional
authorities (Landkreise, Kreisfreie Städte) are involved in land acquisition for nature projects.
In the Netherlands, the water boards levy taxes and they have ample financial and personnel
capacity for land acquisition. The province and the water boards perform land acquisition
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themselves, but they can also make use of external land acquisition organizations. In Lower Saxony,
the nature conservation organization has income from selling eco-points and the foundation has less
extensive financial and personnel capacity. The foundation carries out all land acquisition.
In the Netherlands, in addition to voluntary instruments, such as amicable acquisition and rights in
rem, mandatory instruments, such as tolerance and expropriation, are also available. The mandatory
instruments are seen as a last resort and are hardly used. In Lower Saxony, only voluntary tools for
land acquisition are available: amicable acquisition and voluntary land exchange. Amicable
acquisition for nature purposes is hampered by the lock-in of the agricultural pre-emption right and
the Land Traffic Act which requires permission for (agricultural) land transactions. The pre-emption
right available for nature conservation organisations enables them to acquire an equal base with
farmers.
The Dutch and Lower Saxon land acquisition strategies differ on crucial points. In the Netherlands,
land acquisition takes place in a project-oriented manner, while in; the projects are carried out
where land is already available. In the Netherlands, amicable acquisition, voluntary exchange of plots
and voluntary land consolidation are the main instruments. In Lower Saxony, eco-points, the preemption right and amicable acquisition are the main instruments. Both countries differ
organisationally: in the Netherlands water management is sectorally regulated and nature
management is housed in an organization in Lower Saxony. Both countries have limited land
acquisition possibilities, but due to the agricultural lock-in, the land acquisition for nature is more
limited in Lower Saxony than in The Netherlands.
The interactive approach can be found in both The Netherlands and Lower Saxony. However, an
increase focus on voluntary instruments, such as private nature management, and the revision of
mandatory instruments, such as the tolerance obligation and the expropriation instrument in the
Netherlands and the pre-emption right in Lower Saxony will increase compliance with the interactive
approach.
With this report, the parties involved in cross-border river restoration projects gain more insight into
the land acquisition practices of the project partners in the neighboring country. This can help crossborder cooperation for cross-border river restoration projects.
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2. Research Land Acquisition - Onderzoek grondverwerving
1. Onderzoeksvragen
Europese lidstaten moeten voldoen aan verschillende Europese wet- en regelgevingen op gebied van
natuur. De belangrijkste EU richtlijnen zijn de Kader Richtlijn Water (KRW), de Vogelrichtlijn (VR) en
de Habitatrichtlijn (HR). Deze richtlijnen stellen doelen aan natuurkwaliteit in de lidstaten. Lidstaten
geven gedetailleerde invulling aan de richtlijnen en de landen dienen de doelen van de richtlijnen
binnen een bepaalde tijdsperiode te halen (STOWA, 2014). Om de doelstellingen op gebied van
hydromorfologie, biodiversiteit en chemische kwaliteit van zoetwater lichamen te behalen zijn vaak
rivierherstel projecten nodig. Veelal is het verwerven van gronden essentieel voor het
implementeren van rivierherstelprojecten. Grondverwerving wordt gedefinieerd als het verkrijgen
van ofwel de eigendomsrechten van grond ofwel gebruikersrechten van grond voor een
maatschappelijk belang. Grondverwerving blijkt in de praktijk lastig en wordt gezien als een van de
grootste belemmeringen voor het implementeren van herstelprojecten (Renner et al., 2017).
Redenen voor problematische grondverwerving zijn o.a. schaarste van grond (Op de Haar, 2017).

Ook in het stroomgebied van de Vecht en Dinkel zijn rivierherstelprojecten nodig om aan de
Europese regelgeving en toekomstvisies van de regio te voldoen. Dit gebied omvat de Nederlandse
provincies Overijssel en Gelderland en de Duitse deelstaten Niedersachsen en Nordrhein-Westfalen.
Vanwege de grensoverschrijdende samenwerkingsambities van het Vechtdal op gebied van
rivierherstel, is het van belang dat beide landen elkaars grondbeleid kennen. Dit onderzoek richt zich
op de

grondverwervingsstrategieën van de

twee

landen en identificeert

beschikbare

beleidsinstrumenten en middelen. Daarnaast worden ervaringen met de instrumenten onderzocht.

De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: Wat is de Duitse en Nederlandse aanpak van
grondverwerving voor rivierherstel projecten?

Om antwoord te geven op deze vraag worden de volgende deelvragen gesteld:


Welke organisaties zijn in Nederland en Duitsland betrokken bij grond verwerving?



Welke middelen (geld, personeel, kennis en juridisch) hebben zij tot hun beschikking?



Welke instrumenten voor grondverwerving zijn beschikbaar in beide landen?



Welke ervaringen zijn er met de grondverwervingsinstrumenten?



Hoe verhouden de Nederlandse en de Duitse aanpak zich tot elkaar?
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2. Methode
Voor dit onderzoek is een literatuuronderzoek uitgevoerd voor het theoretisch kader en om te
achterhalen welke beleidsinstrumenten beschikbaar zijn in beide landen. Hiervoor werd de aandacht
gefocust op de Nederlandse provincies Gelderland en Overijssel en de Duitse Deelstaat Nedersaksen
(Niedersachsen). Hoewel een deel van het stroomgebied zich in de deelstaat Noordrijn-Westfalen
(Nordrhein-Westfalen) bevindt, is de deelstaat in dit onderzoek achterwegen gelaten, vanwege
tijdsoverwegingen.
Naast het literatuuronderzoek zijn kwalitatieve interviews gehouden met een waterschap in
Overijssel (Vechtstromen) en een waterschap in Gelderland (Rijn en IJssel), de provincie Overijssel en
een expert interview met een jurist (verbonden aan de Radboud Universiteit) om erachter te komen
hoe

grondverwerving

voor

rivierherstelprojecten

in

de

praktijk

plaatsvindt.

Vanwege

tijdsoverwegingen is geen interview gehouden met de provincie Gelderland.
Aan de Duitse kant van het onderzoek wordt deelstaat Niedersachsen onderzocht. In Niedersachsen
is een interview gehouden met de Naturschutzstiftung van Landkreis Grafschaft Bentheim.
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3. Theoretisch kader
Als lidstaat van de Europese Unie zijn zowel Nederland als Duitsland gebonden aan Europese
regelgeving, o.a. op het gebied van milieu. De lidstaten hebben individuele invulling van de Europese
richtlijnen gemaakt, waardoor zij een bindende maatstaf hebben ontwikkeld die binnen een
bepaalde termijn behaald moeten worden (STOWA, 2014). Op het moment dat landen niet aan de
richtlijnen voldoen ontstaat er een maatschappelijk situatie die door de politiek als ongewenst wordt
beschouwd en de situatie is daardoor een maatschappelijk probleem (Martens, 2012).

Hoogerwerf en Herweijer (1993) omschrijven een maatschappelijk probleem als “de discrepantie die
bestaat tussen een maatstaaf, een norm, of een beginsel en een maatschappelijke situatie, de
oorzaken daarvan of de verwachte ontwikkeling daarin” (Van den Heuvel, 1998, p15). Een maatstaf is
een belangrijke factor in het al dan niet bestempelen van problematisch van een situatie (Van den
Heuvel, 1998, gehaald uit Martens, 2012). Naast de maatstaf spelen vele belangen en factoren een
rol bij het al dan niet bestempelen van een situatie als problematisch.

Wanneer besloten wordt het maatschappelijk probleem op te lossen, is het een beleidsprobleem
geworden. Dit probleem kan op twee manieren worden opgelost: ofwel de maatstaf verandert,
waardoor de situatie niet meer als negatief wordt beschouwd. Of er wordt een gewenste oplossing
gedefinieerd met behulp van beleidsinstrumenten (Heuvel, 2005; Martens, 2012). Wanneer de
eerste oplossing wordt toegepast op de casus, betekend dit dat de maatstaf, de KRW ambitie, wordt
aangepast (Heuvel, 2005). Vanwege internationale regelgeving (KRW, HR, VR) en de nationale
bindende inrichting daarvan is de maatstaf binnen een KRW cyclus niet flexibel. Wanneer de tweede
oplossing wordt toegepast op de casus, is het van belang dat de beschikbare beleidsinstrumenten
worden geanalyseerd en verbeteringen worden geïdentificeerd.

Beleidsinstrumenten kunnen op verschillende manieren gedefinieerd worden, maar de kern van een
instrument is dat het de overheid helpt een bepaald doel te verwezenlijken. Doelen van
beleidsinstrumenten zijn altijd het oplossen van maatschappelijke problemen (Martens, 2012).
Salamon (2002) definieert beleidsinstrumenten als “an identifiable method through which collective
action is structured to address a public problem” (in Fobé, 2014, p15). Van der Doelen (1993, in Van
den Heuvel, 2005) identificeert 3 instrumentcategorieën: economische (financiële), communicatieve
en juridische instrumenten.
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Economische (financiële) instrumenten realiseren gedragsverandering door de kosten-baten
afweging van de doelgroep van het instrument te veranderen. Subsidies vallen in deze categorie
(Martens, 2012; Van den Heuvel, 2005).

Communicatieve instrumenten zijn gericht op het verstrekken van informatie om zo de doelgroepen
tot gedragsverandering te bewegen (Van den Heuvel, 2005). Voorlichting is een instrument dat in
deze categorie valt en kan zowel zelfstandig en als onderdeel van een instrumentenmix zijn, ter
ondersteuning van andere instrumenten, worden ingezet.

Juridische instrumenten waarborgen de naleving van gedragsregels. Wet- en regelgeving,
overeenkomsten en convenanten zijn instrumenten die vallen binnen deze categorie.
Overeenkomsten en convenanten zijn hierbij een aanvulling op wet- en regelgeving (Van den Heuvel,
2005).
Instrumententheorie
De instrumententheorie wordt gebruikt om de effectiviteit van verschillende beleidsinstrumenten te
vergelijken. Vergelijking aan de hand van de theorie is nodig, omdat ad hoc uitspraken vaak
onvolledig zijn en omdat zij niet bijdragen aan kennis over hoe factoren de beleidseffectiviteit
beïnvloeden. Om tot een effectiviteitsverklaring te komen, is de context waarin het
beleidsinstrument wordt toegepast van groot belang (Klok, 1991).

Het contextperspectief gaat ervan uit dat beleidsmakers niet beschikken over volledige kennis van de
beschikbare beleidsinstrumenten. Ook erkent dit perspectief dat onder verschillende
omstandigheden, verschillende beleidsinstrumenten de voorkeur kunnen hebben (Fobé, 2014).
Vanuit dit perspectief kan de vraag beantwoord worden waarom beleidsmakers bepaalde keuzes
maken (Linders & Peters, 1989, aangehaald in Fobé, 2014).
Interactieve benadering
Bij de moderne benadering, ook wel de interactieve benadering genoemd, is de doelgroep van de
beleidsinstrumenten niet passief, maar vindt er juist interactie met hen plaats. Volgens de theorie
van de interactieve benadering is beleid een gevolg van de interactie met actoren die een
gezamenlijk beleidsdoel willen bereiken. De overheidsrol is veranderd van een sturende rol naar een
regierol. Voor het behalen van beleidsdoelen worden meerdere beleidsinstrumenten ingezet,
waarvan een deel de functie heeft om actoren aan te sturen (Van den Heuvel, 2005). Deze
instrumenten zijn vrijblijvend en in bepaalde mate flexibel.
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Doordat actoren een gezamenlijk opgesteld beleidsdoel nastreven, spelen beleidsprocessen zich af in
netwerken, waarbij actoren van elkaar afhankelijk zijn voor het behalen van hun doelstellingen (Van
den Heuvel, 2005). In dergelijke beleidsnetwerken zijn interacties gericht op het behalen van zo veel
mogelijk voordeel met zo min mogelijk inbreng van eigen beleidsmiddelen. De keuze van de te
gebruiken beleidsinstrumenten is een gezamenlijke en daardoor niet voorspelbaar.
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4. Resultaten Nederland
4.1.
Waterbeheer organisaties
Om inzicht te krijgen in de mogelijkheden van grond- en grondgebruiksrechtenverwerving is het
belangrijk om een overzicht te hebben van de organisatie van waterbeheer in beide landen
(Nederland en Niedersachsen).
In Nederland zijn vier organisaties betrokken bij waterbeheer. Twee organisaties, Rijkswaterstaat en
de waterschappen, zijn samen de waterbeheerders (Rijksoverheid a, 2016). Daarnaast zijn de
provincies en de gemeenten betrokken bij waterbeheer als beleidsmakers.
Rijkswaterstaat is een van de uitvoerende waterbeheerorganisaties. Rijkswaterstaat is de
uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en is
verantwoordelijk voor het onderhouden van alle staatswateren en staatsinfrastructuur (Leussen,
Slobbe & Meiners, 2007; Rijksoverheid b, 2016). Rijkswaterstaat ontvangt geld van het ministerie van
IenW en van andere ministeries voor de werkzaamheden die zij uitvoeren. Ook ontvangt
Rijkswaterstaat vergoedingen voor de uitgevoerde werkzaamheden van derden (Rijksbegroting,
2014).
Het tweede type uitvoerende waterbeheerorganisaties zijn de waterschappen. Waterschappen zijn
overheidsorganisaties die het waterbeheer verzorgen in een bepaald stroomgebied (Rijksoverheid c,
2016). Nederland heeft 22 waterschappen, die een grote rol spelen op regionaal en lokaal
schaalniveau (Waterschapsspiegel, n.d.). Ze beheren de regionale en lokale wateren, dijken en
waterstanden (Leussen et al., 2007; Rijksoverheid c, 2016). De waterschappen heffen belastingen om
hun taken uit te voeren, jaarlijks gaat het landelijk om 2,7 miljard euro (Waterschapsspiegel, n.d.).
De provincies zijn het midden bestuur in Nederland en zijn sinds de decentralisatie verantwoordelijk
voor natuurrealisatie. De provincies hebben een regierol in het natuurbeleid. Nederland heeft 12
provincies en elke provincie wordt bestuurd door het college van Gedeputeerde Staten. Het college
wordt voorgezeten door de commissaris van de Koning; hij/zij vertegenwoordigd de regering in de
provincie (Rijksoverheid b, 2016). De provincies ontvangen geld uit het nationaal vastgestelde
provinciefonds, belastingen en specifieke uitkeringen van gemeenten (Rijksoverheid e, 2016). Samen
met de waterschappen zijn provincies de belangrijkste overheden op regionaal niveau Leussen et al.,
2007). De provincies zijn verantwoordelijk voor het beheer van grondwaterkwantiteit en –kwaliteit
en voor het beheer van oppervlaktewaterkwaliteit. De waterschappen nemen steeds meer de
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laatstgenoemde taken van de provincie over. De provincies houden toezicht op de waterschappen
(Leussen et al., 2007).
Als laatste zijn de gemeenten betrokken bij het waterbeheer. Nederland heeft 388 gemeenten en zij
zijn de lokale overheid (Rijksoverheid d, 2016). De gemeenten werken op lokaal niveau samen met
de waterschappen voor waterbeheer door het opstellen van bestemmingsplannen (Leussen et al.,
2007). Gemeenten hebben meerdere inkomstenbronnen. Gemeenten ontvangen geld uit het
gemeentefonds welke wordt vastgesteld in de nationale begroting. De omvang van dit fonds hangt af
van rijksuitgaven, de kosten van de gemeente, het vermogen om zelf belastingen te heffen, het
aantal inwoners en de oppervlakte van de gemeente. Daarnaast heffen gemeenten belastingen en
kunnen zij uitkeringen aanvragen bij de provincie (Rijksoverheid e, 2016).
4.2.
Instrumenten in Nederland
Globaal gezien zijn er twee typen grondverwervingsinstrumenten: minnelijke verwerving en
onteigening (Nijmeijer, 2017). Beide typen kunnen in verschillende gradaties voorkomen: van het
verwerven van gebruiksrechten tot het verwerven van eigendom.

In de literatuur worden beleidsinstrumenten verdeeld over drie categorieën naar de
instrumententheorie van Van Doelen (1993). In de praktijk zijn instrumenten niet eenduidig onder
een categorie te plaatsen en kan een instrument onder twee of zelfs drie categorieën vallen. In de
instrumentenmatrix van Nederland (tabel 1) is aangegeven tot welke hoofdcategorie het instrument
behoort met een vetgedrukte x en de alternatieve categorie waar het instrument ook tot behoort, is
aangegeven met een x. In de toelichting van de beschikbare instrumenten die volgt na de tabel, zijn
de instrumenten gerangschikt naar de hoofdcategorie.

Uit literatuuronderzoek zijn 14 beleidsinstrumenten geïdentificeerd die allen gebruikt kunnen
worden bij het verwerven van gronden. De verschillende instrumenten vallen onder verschillende
wetten, wat de samenhang van het beleid niet altijd duidelijk maakt. Hieronder wordt een overzicht
van alle instrumenten gegeven, waarna een toelichting gegeven wordt. De gevolgen die de nieuwe
omgevingswet zal hebben op de instrumenten wordt, indien relevant, bij het instrument toegelicht.
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Tabel 1 Instrumentenmatrix Nederland

Instrumenten

Commu
nicatief
X

Juridi
sch
X

Econo
misch
X

Kan worden
gebruikt door
Derde partij

X

X

X

Agrarisch
natuurbeheer

X

X

Provincies,
gemeenten,
waterschappen,
particuliere
organisaties
Provincies

Particulier
natuurbeheer

X

X

Provincies

Minnelijke
verwerving
GBD

Vrijwillige
ruilverkaveling

X

Vrijwillige
kavelruil

X

Natuur op
uitnodiging

X

Agrariërs,
provincies,
waterschappen,
gemeenten,
particuliere
organisaties
Alle partijen
X

Provincies

Doelgroep

Gebruikt

Alle rechthebbenden van gronden en
water
Rechthebbenden van gronden en
water welke buiten de EHS vallen

X

Collectieven van rechthebbenden
van agrarische gronden die vallen
binnen of buiten de EHS
Rechthebbenden van agrarische
gronden waarvoor een investering of
functieverandering gepland wordt,
welke aansluit op het
Natuurbeheerplan
Alle rechthebbenden van gronden en
water buiten de bebouwde kom
waarop geen bouwbestemming voor
niet-agrarische bedrijven is of
gebouwen met een niet-agrarische
bestemming staan.
Derde partij

X

rechthebbenden van gronden en
water die moeten compenseren voor
plattelandsontwikkeling buiten het
bestemmingsplan (KGO).
Rechthebbenden van gronden en
water die buiten de bebouwde kom
vallen en geen
woningbouwbestemming of een
niet-agrarisch bedrijf als bestemming
hebben
Alle rechthebbenden van gronden en
water

Ruilverkaveling

X

X

Het Rijk,
provincies,
Rijkswaterstaat,
gemeenten,
waterschappen

Onteigening

X

X

Gedoogplicht

X

Het Rijk,
provincies,
Rijkswaterstaat,
gemeenten,
waterschappen
Waterschappen

Voorkeursrecht

X

Gemeentelijk
bestemmingspla
n
Provinciaal
inpassingsplan
Zakelijke
rechten

X

Het Rijk,
provincies,
gemeenten
Gemeenten

X

Provincies

Alle rechthebbenden van gronden

X

Derde partij

Alle rechthebbenden van gronden
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X

X

X

X

Alle rechthebbenden van gronden en
water waarop werkzaamheden
moeten worden uitgevoerd
Alle rechthebbenden van gronden
met een niet-agrarische bestemming

X

Alle rechthebbenden van gronden

X

X

16

Economische instrumenten
1. Minnelijke verwerving
Minnelijke verwerving is een communicatief en economisch instrument. Hier is ervoor gekozen om
het instrument in de economische categorie te plaatsen. Minnelijke verwerving kan door alle partijen
worden uitgevoerd om eigendoms- of gebruiksrechten op vrijwillige basis te verkrijgen voor
onroerend goed (Op de Haar, 2017; Stamsnieder & Van der Wiele, 2017; Holkenborg, 2017). Bij de
inzet van dit instrument wordt grond direct bruikbaar, omdat het instrument direct de beoogde
grondfunctieverandering met zich mee brengt (Nijmeijer, 2017). Minnelijke verwerving van gronden
of gebruiksrechten is het uitgangspunt van alle relevante actoren in Nederland (Op de Haar, 2017;
Stamsnieder & Van der Wiele, 2017; Holkenborg, 2017).
Bij minnelijke verwerving voor eigendomsrechten wordt altijd gebruik gemaakt van onafhankelijke
taxateurs die de percelen en eventuele gebouwen taxeren. De onderhandelingen kunnen worden
gevoerd op basis van de marktwaarde of op basis van volledige schadeloosstelling, zoals staat
beschreven in de Onteigeningswet (Meanderbv, n.d.; Waterschap Vallei en Eem, n.d.; Vechtstromen,
n.d.). Het bod wordt op de taxatiewaarde gebaseerd en is gebonden aan wet en regelgeving
(Holthuis-Broekhof, 2016). Bij minnelijke verwerving volgens de onteigeningswet kan er geen sprake
zijn van vormen van niet-financiële vergoedingen, zoals het aanbieden van een alternatief perceel
(Meanderbv, n.d.; Holthuis-Broekhof, 2016). Als na de onderhandelingen de partijen niet tot een
overeenkomst komen, kan de overheid overgaan tot de start van de onteigeningsprocedure, dan wel
het opleggen van de gedoogplicht.
Minnelijke verwerving is altijd de eerste stap bij verplichtende instrumenten (gedoogplicht en
onteigeningen) en de uitvoering van ervan is gebonden aan regelgeving.
2. Groen Blauwe Diensten (GBD)
GBD is een economisch instrument dat vaak wordt gevraagd door overheden, zoals provincies,
gemeenten, waterschappen en wordt aangeboden door agrarische collectieven (Everdingen, 2008;
Hattum & Westerink, 2016). De grondeigenaren kunnen aanspraak maken op de (ANlB) subsidie, die
misgelopen inkomsten en extra kosten (veroorzaakt door de realisatie van natuurdiensten) vergoedt.
Subsidie is ook beschikbaar vanuit het Europese gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB). Om
hierop aanspraak te maken moeten de natuurdiensten worden getoetst aan EU wetgeving (indien ze
niet in de GBD catalogus staan) en moeten de natuurdiensten bovendien overeenkomen met het in
het provinciale natuurbeheerplan beschreven beheertype. Indien het natuurbeheerplan is afgestemd
met de waterschappen zijn de waterschappen verantwoordelijk voor financiering van GDB die
bijdragen aan waterdoelen en (Hattum & Westerink, 2016). In Overijssel zijn GBD stichtingen actief
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die grondeigenaren benaderen, ondersteunen en helpen met contracteren, financiering en
landschapsbeheer. In Overijssel worden GBD-contracten afgesloten voor een periode van 21 jaar
(GBD a, n.d.). In Gelderland bestaat, naast GBD, de Beleidsuitwerking Natuur en Landschap die
subsidies beschikbaar stelt voor gemeenten en landgoedeigenaren voor waterdoeleinden indien de
projecten voldoen aan de regels zoals die zijn opgesteld in Regels Ruimte voor Gelderland
(Gelderland.nl, n.d.).
3. Agrarisch natuurbeheer
Agrarisch natuurbeheer is een economisch instrument dat kan worden toegepast op
rechthebbenden van agrarische gronden. De provincies hebben voor het instrument (tijdelijk)
meerdere subsidies beschikbaar: SNL, ANlB en SKNL. Agrarisch natuurbeheer is een vorm van
vrijwillig natuurbeheer waarbij agrarische bedrijven bijdragen aan natuurdoelen middels
gecertificeerde collectieven, waarbij de grond de landbouwbestemming behoudt (Leeuwen & Jong,
n.d.). De collectieven en de provincie komen een zesjarig contract overeen waarin de maatregelen,
die moeten voldoen aan het provinciaal beheerplan, en de kosten van de natuurrealisatie zijn
vastgelegd. Wanneer het natuurbeheerplan in samenwerking met waterschappen is opgesteld, is EU
subsidie mogelijk. Met de beschikbare subsidies kunnen de investeringskosten (deels) gefinancierd
worden (SCAN, 2016; RVO a, n.d.;Hattum & Westerink, 2016). Voor een uitgebreide uitleg over de
beschikbare subsidies en het natuurbeheerplan, zie Appendix A.
4.

Particulier natuurbeheer

Het economisch en juridisch instrument particulier natuurbeheer is van toepassing op
rechthebbenden van agrarische gronden. Het instrument kan door provincies worden toegepast op
particuliere grondeigenaren die natuur binnen het NNN (Natuur Netwerk Nederland, voormalig EHS)
willen realiseren. De hierbij geplande investering en grondfunctieverandering moeten aansluiten op
het natuurbeheerplan (RVO b, n.d.; Kuindersma et al., 2017).

Voor dit instrument zijn twee provinciale subsidies mogelijk vanuit de SKNL-regeling. Het betreft een
investeringssubsidie, waarmee afhankelijk van de provincie 95 tot 100% van de investeringskosten
kunnen worden gefinancierd. De tweede subsidie is een functieveranderingssubsidie, deze vergoed
tot maximaal 85% de waardedaling van de grond (RVO b, n.d.). De waardedaling wordt veroorzaakt
doordat de grond door de inzet van dit instrument een permanente natuurbestemming krijgt
(Kuindersma et al., 2017).
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Communicatieve instrumenten
1. Vrijwillige ruilverkaveling
Het instrument vrijwillige ruilverkaveling (landinrichting Wilg) kan door alle partijen worden
toegepast op gronden buiten de bebouwde kom, waarop geen bouwbestemming voor nietagrarische gebouwen is of gebouwen met een niet-agrarische bestemming staan. De regels rondom
vrijwillige ruilverkaveling zijn vastgelegd in de Wet inrichting landelijk gebied (Wilg) (Bij12 a, n.d.;
Boonstra et al., 2014; Bisseling, 2010). Bij verkaveling via overeenkomst kunnen ten minste drie
grondeigenaren op vrijwillige basis de herverkaveling via een notariële akte vastleggen
(Omgevingswetportaal, n.d.). In Overijssel coördineert de onafhankelijke organisatie CKO
(Coördinatiepunt Kavelruil Overijssel) ruilverkaveling voor kleinschalige projecten tot 2000 hectare
(CKO, n.d.). Gelderland kent meerdere ruilverkavelingscommissies en STEVIG (Stichting Effectief
Verkavelen in Gelderland), die vergelijkbaar zijn met CKO in Overijssel. Indien de ruilverkaveling
voldoet aan de voorwaarden die zijn vastgelegd in Wilg, hoeft in Gelderland geen
overdrachtsbelasting te worden betaald (STEVIG, n.d.). Voor meer informatie over de
ruilverkavelingscommissies, zie Appendix A.
2. Vrijwillige kavelruil
Vrijwillige kavelruil is een communicatief instrument dat door alle partijen kan worden toegepast.
Het verschilt van vrijwillige ruilverkaveling, doordat er met slechts twee partijen kavelruil kan
plaatsvinden. De voorwaarden van de ruil komen de partijen zelf overeen. Voor de kavelruil is geen
belastingregeling beschikbaar (Nijmeijer, 2017).
3. Natuur op Uitnodiging
Natuur op uitnodiging is een communicatief en juridisch instrument dat wordt gebruikt door
provincies en het nodigt derde partijen uit tot natuurrealisatie in NNN gebieden ter compensatie van
economische ontwikkeling van het platteland door de derde partij (Kuindersma et al., 2017). Het
initiatief, de uitvoering en de financiering wordt uitgevoerd door de derde partij. Er zijn geen
financiële middelen beschikbaar vanuit de provincies Overijssel en Gelderland, omdat de
instrumenten overheidsdoelen niet centraal stellen, in tegenstelling tot particulier en agrarisch
natuurbeheer. Beide provincies hebben verschillende instrumenten die onder de noemer Natuur op
uitnodiging vallen. In Overijssel zijn dit de instrumenten Zone Ondernemen met Natuur en Water
(ONW) en Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO). De instrumenten vragen een tegenprestatie
voor economische ontwikkeling die wordt bepaald door de gemeente. Bij het instrument ONW moet
de tegenprestatie specifiek bijdragen aan water- of natuurdoelen, terwijl bij KGO de tegenprestatie
natuur- of landschapselementen mag beslaan. KGO maakt het mogelijk binnen het algemeen beleid,
maar buiten het bestemmingsplan te ontwikkelen (RVO c, n.d.; Oostindie, 2010; Eelerwoude, n.d). In
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Gelderland is het instrument De Groene Ontwikkelingszone ontwikkeld waarbij geen richtlijnen voor
tegenprestaties zijn of financiering of beheersubsidie mogelijk is. Voor de genoemde instrumenten
geldt dat een actieve provinciale benadering essentieel is voor het slagen van de instrumenten
(Kuindersma et al., 2017).
Juridische instrumenten
1. Ruilverkaveling
Ruilverkaveling is een verplichtend, juridisch instrument dat valt onder de Wilg en kan worden
ingezet door overheden: provincies, gemeente en waterschappen (Stamsnieder & Van der Wiele,
2017). Het instrument kan worden ingezet op gronden buiten de bebouwde kom die geen
woningbouwbestemming of een niet-agrarisch bedrijf als bestemming hebben (Zwager, 2010). Het
bevoegd gezag ligt bij de Gedeputeerde Staten. De provincies stellen een inrichtingsplan op, op basis
waarvan via een civiele rechtspraak grondeigenaren tot verkaveling worden verplicht. Het instrument
wordt nauwelijks nog ingezet vanwege het verplichtende karakter en de lange tijdspan die ervoor
nodig is (Infomil a, n.d.).
Omgevingswet
De invoering van de Omgevingswet zal de instrumenten van de WILG nauwelijks veranderen.
Kavelruil regelingen worden ongewijzigd overgezet naar de nieuwe wet (Omgevingswetportaal, n.d.).
De Wilg kent aparte regelgeving voor waterstaatswerken, oppervlaktelichamen, bergingsgebieden en
waterkeringen. Een dergelijke regeling bestaat al in de Omgevingswet, waardoor deze regeling van
de Wilg niet wordt opgenomen in de Omgevingswet (Omgevingswetportaal, n.d.).
2. Onteigening
Onteigening is een juridisch instrument dat vanuit de Onteigeningswet en het projectplan van de
Waterwet kan worden toegepast. Het instrument kan worden toegepast door Het Rijk, provincies,
Rijkswaterstaat, gemeenten, en waterschappen op alle rechthebbenden van gronden en water
waarop werk moet worden uitgevoerd. Onteigening kan alleen worden toegepast indien de eigenaar
erg beperkt word in de gebruiksmogelijkheden, onteigening het algemeen belang dient en wanneer
er na minnelijke verwerving geen overeenkomst kan worden gesloten (Staticresources a, 2016;
Nijmeijer, 2017). Onteigening vanuit het projectplan van de waterwet verloopt via de onteigenings
procedure zoals staat beschreven in de Onteigeningswet. De onteigeningsprocedure bestaat uit de
administratieve procedure (onteigeningsbesluit van de Kroon) en de gerechtelijke procedure, welke
na elkaar voltooid worden (Rijkswaterstaat b, n.d.; Rechtspraak a, n.d.; Staticresources a, 2016;
Staticresources b, 2014). Bij de administratieve procedure wordt bekeken door de Kroon of de
onteigeningsaanvraag gerechtvaardigd is. Als dit zo is, wordt overgegaan op de gerechtelijke
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procedure. Bij de gerechtelijke procedure worden zowel de onteigeningsuitspraak als de hoogte van
de schadevergoeding (bij onteigening) vastgesteld. De gerechtelijke procedure kan jaren voortslepen,
vanwege beroepsrechten van grondeigenaren en omdat overheden vaak tot twee jaar wachten om
de grondeigenaar voor het gerecht te dagen (Straalen & Korthals Altes, 2014). Voor een uitgebreide
uitleg over de onteigeningsprocedure en het projectplan, zie Appendix A.
Omgevingswet
Door de omgevingswet zal onteigening makkelijker en inzichtelijker worden. Ten eerste hoeft geen
toestemming meer gevraagd te worden aan de Kroon, waardoor de overheden, inclusief
waterschappen, zelf het besluit tot onteigening mogen nemen. Ten tweede wordt in de gerechtelijke
procedure een onderscheid gemaakt tussen het onteigeningsbesluit en het schadeloosstellingsbesluit
(Omgevingswetportaal, n.d.). Hierdoor kan onteigening plaatsvinden voordat een overeenkomst is
vastgelegd over de schadeloosstelling.
3. Gedoogplicht
De gedoogplicht is een juridisch (bestuursrechtelijk) instrument dat kan worden opgelegd vanuit de
Waterwet door Het Rijk, provincies, Rijkswaterstaat, gemeenten en waterschappen. Het kan worden
toegepast op alle rechthebbenden van gronden en water waarop werkzaamheden moeten worden
uitgevoerd die de grondeigenaar slechts voor een deel beperken in zijn/haar gebruiksmogelijkheden
(Infomil c, n.d.; Infomil d, n.d.; Nijmeijer, 2017). De gedoogplicht kan worden uitgeoefend via de
Waterwet voor werkzaamheden die betrekking hebben op onderhoud, herstel, wijziging en aanleg
van waterstaatswerken en wateroverlast. Een voorwaarde voor het opleggen van gedoogplichten is
dat in het belang van de grondeigenaar geen onteigening wordt toegepast (Infomil e, n.d.; Rijswick,
2010). Ook bij dit instrument geldt dat de vragende partij eerst middels minnelijke verwerving tot
overeenstemming via zakelijk recht moet proberen te komen. Indien dit mislukt, kan worden
overgegaan tot het opleggen van een gedoogplicht (Rijkswaterstaat a, n.d.). Een gedoogplicht heeft
niet standaard een zakelijke werking, maar dit kan wel worden gevestigd. De gedoogplicht is een
publiekrecht, waardoor de partijen ‘evenredige’ rechten moeten vestigen en hierdoor minder vrij zijn
in het vastleggen van rechten vergeleken met het zakelijk recht (zie zakelijk recht). Bij het vastleggen
van een gedoogplicht is het belangrijk dat de reikwijdte van de gedoogplicht goed wordt afgebakend
(Nijmeijer, 2017).
Omgevingswet
Het grootste deel van de Waterwet wordt opgenomen in de Omgevingswet (Stibbeblog b, 2014). Het
projectplan van de Waterwet wordt vervangen door het projectbesluit in de Omgevingswet
(Stibbeblog a, 2014; Stibbeblog b,2014; Zeilmaker, 2013).
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4. Voorkeursrecht
Het voorkeursrecht is een juridisch instrument dat door gemeenten, provincies en het Rijk kan
worden opgelegd aan rechthebbenden van grond- en waterpercelen die zijn opgenomen in een
bestemmings- of inpassingsplan en waaraan een niet-agrarische bestemming is toegekend (Infomil a,
n.d.; Heijden et al., 2015). Het voorkeursrechtinstrument vestigt het eerste recht van koop voor de
voorkeursgerechtigden: wanneer de grondeigenaar overgaat tot verkoop van de grond, moeten
hij/zij en de overheid tot overeenstemming van de verkoopprijs komen. Indien dit niet lukt, wordt
deze vastgesteld in de prijsvaststellingprocedure. De grondeigenaar kan een procedure starten om
vrijstelling te krijgen voor het voorkeursrecht indien daar gewichtige redenen voor zijn. De partij die
het voorkeursrecht vestigt is niet gebonden aan de koop (Heijden et al., 2015).
Omgevingswet
Met de invoering van de omgevingswet zal de voorkeursrechtbeschikking weinig veranderen. De
positie van de grondeigenaar zal verbeteren door een betere afstemming van het gebruik van het
voorkeursrecht

en

onteigening.

Daarnaast

zullen

de

regels

over

bekendmaking

van

voorkeursrechtbeschikkingen veranderen in de Omgevingswet (Omgevingswetportaal, n.d.).
5. Gemeentelijk bestemmingsplan
Het bestemmingsplan is een juridisch instrument dat wordt toegepast door de gemeente en heeft
betrekking op alle gronden en wateren in het grondgebied van de gemeente. Het opstellen van een
gemeentelijk bestemmingsplan is een verplichting die voortkomt uit de Wet ruimtelijke ordening
(Wro). In het bestemmingsplan worden de grondfunctie en gebruiksregels voor het gehele
grondgebied van de gemeente uitgewerkt. De gemeenteraad stelt het bestemmingsplan vast. Alle
omgevingsvergunningaanvragen worden getoetst aan het bestemmingsplan (Bij12 b, n.d.).
Omgevingswet
De Wro wordt in 2021 vervangen voor de Omgevingswet, waardoor het bestemmingsplan wordt
veranderd in het omgevingsplan. Alle bestemmingsplannen van een gemeente worden
samengevoegd tot een omgevingsplan. Het omgevingsplan gaat verder dan het bestemmingsplan:
naast regels voor grond, zullen de regels ook betrekking hebben op infrastructuur, bouwwerken,
water, lucht en cultureel erfgoed en landschappen. De regels die worden opgesteld beperken zich
niet enkel tot ruimtelijke inrichting, maar omvatten ook aspecten die voor het algemeen belang
relevant zijn, zoals geluidshinder (Stibbeblog c, 2014). Onder de nieuwe wet wordt het
omgevingsplan op dezelfde wijze vastgesteld als in het bestemmingsplan onder de oude wet. Vier
weken nadat de wijzigingen in het omgevingsplan bekend zijn gemaakt, treden de wijzigingen in
werking (Stibbeblog c,2014).
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6. Provinciaal inpassingsplan
Het provinciaal inpassingsplan is een juridisch instrument dat wordt gebruikt door de provincie. Net
als het bestemmingsplan komt het instrument voort uit de Wet ruimtelijke ordening. Het plan omvat
vaak aspecten van beheer en uitvoering en voorziet provincies van het vastleggen van provinciale
belangen. Het verschil met het bestemmingsplan is dat het provinciaal inpassingsplan een
gemeentelijk bestemmingsplan kan overschrijven indien hier goede argumentatie voor is (Infomil b,
n.d.; Buitelaar & Sorel, 2010).
Omgevingswet
In de omgevingswet zal het inpassingsplan niet één op één vertaald worden naar een nieuwe
regeling, zoals dat (bijna) het geval is bij het gemeentelijke bestemmingsplan. In de nieuwe wet
wordt het projectbesluit, het inpassingsplan (Wro), het tracébesluit (Tracéwet) en het projectplan
(Waterwet) vervangen. Het Rijk, de provincies en de waterschappen zijn bevoegd tot het opstellen
van een projectplan. Een dergelijk plan heeft alleen betrekking op projecten die betrekking hebben
op waterstaatswerken of van nationaal of provinciaal belang zijn (Stibbeblog b, 2014).
7. Zakelijke rechten
Het zakelijk recht is een juridisch (privaatrechtelijk) en communicatief instrument. Zakelijke rechten
kunnen worden gevestigd tussen een derde partij en een grondeigenaar. Afhankelijk van het zakelijk
recht dat wordt gevestigd, krijgt de derde partij beperkte gebruiksrechten van het onroerend goed.
Een zakelijk recht wordt middels een notariële akte vastgelegd en is overdraagbaar op volgende
landeigenaren. Het is gebruikelijk dat de onroerend goed-eigenaar een vergoeding krijgt voor het
overeengekomen zakelijk recht (Grondzakendienstcentrum, n.d.; Nijmeijer, 2017). Zakelijke rechten
die o.a. gevestigd kunnen worden zijn zakelijk recht van overpad ( een erfdienstbaarheid is waarmee
de grondeigenaar toegang tot zijn grond verschaft aan de gerechtigde), zakelijk recht van opstal en
zakelijk recht van erfpacht.
4.3.
Instrumenten in de praktijk
In deze paragraaf wordt de grondverwervingspraktijk in Nederland in beeld gebracht. Voor dit
onderdeel zijn interviews gehouden met de relevante partijen (provincie Overijssel en de
Waterschappen Vechtstromen en Rijn en IJssel en een juridisch expert verbonden aan de Radboud
Universiteit).. De partijen geven aan welke instrumenten zij in de praktijk gebruiken, wat de
ervaringen zijn met de instrumenten en welke knelpunten zij ondervinden.
Een instrument dat ontbreekt in Nederland is het recht om onteigend te worden. Indien een
gedoogplicht of een zakelijk recht de gebruiksmogelijkheden van de grondeigenaar erg beperkt, kan
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het zijn dat de eigenaar onteigend wil worden. Dit is op dit moment niet mogelijk in Nederland
(Nijmeijer, 2017).
Bij alle partijen komt naar voren dat vrijwillige instrumenten, zoals GBD, grondverwerving niet
vervangen. Het probleem bij vrijwillige natuurrealisatie instrumenten is dat de grond een
functieverandering ondergaat van agrarische grond naar natuur. Hierdoor verliest de boer
productieoppervlakte. Dit willen zij vaak niet, waardoor grondverwerving nodig is om hen
ruilgronden aan te kunnen bieden. Dit fenomeen kan verklaard worden door regelgeving rondom
grondfunctieverandering en regelgeving rondom mest. Op dit moment bepaald het grondoppervlak
van een agrarisch bedrijf hoeveel mest er geproduceerd mag worden. Indien het oppervlak verkleind
wordt moet de boer de mest tegen een hogere prijs afzetten en in het ergste geval moet de boer de
veestapel verkleinen (Nijmeijer, 2017).
4.3.1. Provincie Overijssel
Bij de provincie bepaalt het team Natuur en Milieu waar en wanneer natuurrealisatieprojecten
uitgevoerd worden. Het team Grondzaken is verantwoordelijk voor grondverwerving. De provincie
Overijssel zet bij natuurontwikkelingsopgaven in op zelfrealisatie en samenwerking met andere
partijen. Team grondzaken bestaat uit 22 personen en is verantwoordelijk voor alle
grondverwervingen van de provincie. Verwerven voor natuuropgaven vormt het grootste deel van de
opgaven. Om natuurontwikkelingsopgaven te realiseren maakt de provincie gebruik van
verschillende instrumenten, zie tabel 2 (Op de Haar, 2017).
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Tabel 2 Instrumentengebruik provincie Overijssel

Instrument\toepassing

Niet

Weinig

Minnelijke verwerving
GBD

X
X

Agrarisch natuurbeheer

X

Particulier natuurbeheer

X

Vrijwillige ruilverkaveling (Wilg)

Vaak

X

Vrijwillige kavelruil
Natuur op Uitnodiging

X

Ruilverkaveling

X

Onteigening

X

Gedoogplicht

X

Voorkeursrecht

X

X

Zakelijke rechten

X

Koop-pacht regeling

X

Minnelijke verwerving is het uitganspunt van de provincie. Bij het gebruik van dit instrument worden
gronden door een externe partij getaxeerd en op basis van de taxatiewaarde (marktprijs) brengt de
provincie een bod uit. Vaak gaat het gebruik van dit instrument gepaard met vrijwillige kavelruil,
waarvoor de provincie strategische gronden beschikbaar heeft. Strategische gronden worden alleen
verworven wanneer bekend is hoe en waar deze ingezet kunnen worden en als de risico’s in kaart
zijn gebracht. De provincie is de strategische grondvoorraad aan het afbouwen en hiermee wordt
een deel van de natuurrealisatie-opgave gefinancierd (Op de Haar, 2017).
Ondanks dat de provincie inzet op zelfrealisatie, werkt de provincie niet met GBD en komen ook
agrarisch en particulier natuurbeheer weinig voor. De laatste twee genoemde instrumenten zijn
overigens wel in opkomst en worden vooral in NNN gebieden ingezet (Op de Haar, 2017). Het
instrument ONW (valt onder natuur op uitnodiging) wordt door de provincie opgepakt in combinatie
met kavelruil. Er zijn geen financiële middelen beschikbaar vanuit de provincie en de bestemming
van de grond kan niet worden omgevormd (Stamsnieder & Van der Wiele, 2017).
De provincie gebruikt liever het onteigeningsinstrument niet, maar ze is wel bereid dit in te zetten.
Omdat de projectbeheerperiode voor Natura 2000 projecten tijdgebonden is, moeten projecten voor
een bepaalde tijd gerealiseerd zijn. Als hiervoor het onteigeningsinstrument nodig is, wordt
toestemming gevraagd van het bestuur. In de praktijk is het nog niet ingezet voor natuuropgaven (Op
de Haar, 2017).
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De provincie kan met de invoering van de Omgevingswet gedoogplichten gaan inzetten voor
natuurontwikkelingsopgaven. De provincie is nu de mogelijkheden van deze wet aan het
onderzoeken.
Gelijkberechtiging ruilprojecten
De provincie houdt zich ook bezig met de verkoop van natuurgronden. Sinds een aantal jaar hebben
private, gecertificeerde partijen en natuurorganisaties gelijke kansen om natuurgronden te kopen
wanneer deze worden aangeboden (gelijkberechtiging). In de praktijk kan dit een risico op
versnippering in beheer met zich mee brengen (Stamsnieder & Van der Wiele).
Afstemmingsprojecten
De provincie kan net als alle andere partijen van het akkoord ‘Samen werkt Beter’ trekker zijn van
een project. Indien bij een gezamenlijk project voor natuurontwikkelingsopgaven, waarbij het
waterschap de trekker is, de provincie overgaat tot onteigenen, wil het waterschap (Vechtstromen)
niet meer de projecttrekker zijn (Op de Haar, 2017). Het waterschap wil duidelijk communiceren dat
de onteigening in dat geval uitgaat van de provincie en niet van het waterschap (Stamsnieder & Van
der Wiele, 2017). In de praktijk is een dergelijke situatie nog niet voorgekomen.
4.3.2. Waterschap Vechtstromen (Overijssel)
Het waterschap zet bij grondverwervingsopgaven in op multifunctioneel grondgebruik, waarbij de
grondeigenaar zo veel mogelijk het eigendom behoudt (zelfrealisatie). Het waterschap heeft
grondverwervers in dienst en verkrijgt zijn gebiedskennis via o.a. beheermedewerkers en
accountmanagers. Het waterschap maakt niet heel veel gebruik van externe inhuur (middels
gebiedsorganisaties, zoals Stimulant), gebruik hiervan hangt af van de hoeveelheid projecten. Het
waterschap heeft geen proactieve strategische grondverwervingsstrategie: wanneer een perceel op
de markt komt, overweegt het waterschap om het perceel te kopen. Als het bestuur de koop
goedkeurt, stelt zij financiële middelen beschikbaar. Tabel 3 geeft een overzicht weer van de inzet
van beleidsinstrumenten door het waterschap (Stamsnieder & Van der Wiele, 2017).
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Tabel 3 Instrumentengebruik waterschap Vechtstromen

Instrument\toepassing

Niet

Weinig

Minnelijke verwerving
GBD

X
X

X

Agrarisch natuurbeheer

X

Particulier natuurbeheer

X

Vrijwillige ruilverkaveling (Wilg)

X

Vrijwillige kavelruil

X

Natuur op Uitnodiging

X

Ruilverkaveling

X

Onteigening

X

Gedoogplicht

X

Zakelijke rechten

Vaak

X

X

X
X

Het uitgangspunt van het waterschap is minnelijke verwerving: globaal wordt 80% van de
grondverwering via minnelijke verwerving gerealiseerd. Geschat wordt dat bij 10 tot 15% van de
projecten in 2017/2018 het instrument vrijwillige ruilverkaveling (Wilg) wordt ingezet (Stamsnieder &
Van der Wiele, 2017).

Bij het streven naar multifunctioneel grondgebruik en zelfrealisatie gebruikt het waterschap de
volgende instrumenten: GBD, agrarisch en particulier natuurbeheer. Het instrument GBD wordt
gebruikt sinds het instellen van collectieven in 2016. GBD bevindt zich nog in de pilotfase, maar de
komende jaren zal het instrument waarschijnlijk worden ingevoerd. Particulier natuurbeheer
‘vervangt’ grondverwerving, maar agrarisch natuurbeheer vaak niet, omdat agrariërs ruilgronden
willen. De wens van de agrariërs kan een belemmerende factor zijn bij het inzetten van dit
instrument. De instrumenten die vallen onder natuur op uitnodiging (KGO, ONW) worden niet
beschouwd als een directe mogelijkheid om natuurdoelen te realiseren. Het komt wel voor dat het
waterschap wordt benaderd door derde partijen met de vraag of zij met deze instrumenten
waterdoelen kunnen realiseren (Stamsnieder & Van der Wiele, 2017).

De verplichtende instrumenten onteigening en gedoogplicht worden door het waterschap ingezet als
er geen andere mogelijkheid is. Het onteigeningsinstrument wordt niet ingezet voor natuurrealisatie
en bij andere projecten wordt het gezien als het uiterste middel waarbij de ‘nut en noodzaak’ goed
worden afgewogen. In brede samenwerkingsprojecten heeft onteigening niet de voorkeur. Ook het
toepassen van de gedoogplicht komt (bijna) nooit voor (Stamsnieder & Van der Wiele, 2017).
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Afstemming
Bij brede projecten wordt samengewerkt en afstemming gezocht met derde partijen, zoals de
provincie. In dergelijke projecten kan het waterschap niet altijd 100% van de waterschapsdoelen
realiseren, om ook de wensen van partners mee te kunnen nemen (Stamsnieder & Van der Wiele,
2017). Het waterschap trekt vaak waterprojecten (Op de Haar, 2017).
Ruikverkaveling
Landschap Overijssel beheert eigen gronden en participeert vaak in kavelruil. Het kadaster speelt een
belangrijke rol bij ruilverkaveling: zij hebben veel kavelruilbegeleiders en keukentafelpersonen. Bij
CKO-projecten kan Kadaster de kavelruilbegeleiders leveren. Het waterschap zit dan wel aan tafel,
maar de persoon van kavelruilbegeleider doet de gesprekken. Stimulant is een gebiedsorganisatie die
ook adviseurs kunnen leveren, bijvoorbeeld bij CKO projecten. Wanneer het Waterschap meedoet
met een CKO, dan zijn zulke personen ingehuurd maar niet door het Waterschap zelf (Stamsnieder &
Van der Wiele, 2017).
4.3.3. Waterschap Rijn en IJssel (Gelderland)
Het waterschap zet bij grondverwervingsopgaven in op gebruiksrechtenverwerving. Het waterschap
heeft 1 fte aan grondverwervers, 2 fte grondbeheerders en 4 fte gebiedskenners in dienst. De
gebiedskenners zijn de netwerkers van het waterschap en veelal de eerste aanspreekpunten in het
gebied. De gebiedskenners onderhouden contacten met externe partijen en wanneer
grondverwerving concreet wordt, wordt de afdeling grondzaken van het waterschap erbij betrokken.
Naast de eigen werknemers, maakt het waterschap gebruik van rentmeesters of makelaars, dit
gebeurt bij grote projecten of bij drukke tijden voor het waterschap. Tabel 4 geeft een overzicht van
de inzet van beleidsinstrumenten door het waterschap (Holkenborg, 2017).
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Tabel 4 Instrumentgebruik waterschap Rijn en IJssel

Instrument\toepassing

Niet

Weinig

Minnelijke verwerving
GBD

X
X

X

Agrarisch natuurbeheer

X

Particulier natuurbeheer

X

Vrijwillige ruilverkaveling (Wilg)

X

Vrijwillige kavelruil
Natuur op Uitnodiging

X
X

Ruilverkaveling
Onteigening
Gedoogplicht
Zakelijke rechten

Vaak

X
X

X

X
X
X

Het uitgangspunt van het waterschap is om alle gronden en gebruiksrechten minnelijk te verkrijgen.
Indien er middels minnelijke verwerving niet tot een overeenkomst kan worden gekomen met de
grondeigenaar, wordt gezocht naar alternatieven (voortgezet gebruik, compensatie, ruilgrond)
waardoor er vaak toch een overeenstemming gesloten wordt. Het waterschap heeft strategische
gronden in voorraad om in bepaalde gevallen in te kunnen zetten bij vrijwillige ruilverkaveling. Het
waterschap heeft een revolving strategisch grondverwervingsfonds van €5 miljoen. Net als de
provincie, betaalt het waterschap de marktwaarde, welke door taxatie is vastgesteld. In bepaalde
gevallen is het waterschap bereid om iets meer dan de marktwaarde te betalen (Holkenborg, 2017).
Vrijwillige ruilverkaveling wordt ingezet wanneer agrariërs vervangende gronden willen hebben voor
hun eigen gronden waarop het waterschap dingen wil doen. Vrijwillige kavelruilprojecten worden
vaak begeleid door ruilverkavelingscommissies en stichting STEVIG. De ruilverkavelingen kunnen
relatief snel plaatsvinden (in een half jaar) en hebben betrekking op kleinere gebieden (een paar
honderd hectare). Het komt ook voor dat gebieden niet willen herverkavelen en dat vindt het niet
plaats (Holkenborg, 2017).
Agrarisch en particulier natuurbeheer komen regelmatig voor: het waterschap faciliteert particulier
en agrarische zelfrealisatie, waarna de grondeigenaar de subsidies kan aanvragen. Deze
instrumenten worden vooral ingezet door stoppende boeren: zij vinden het niet erg om
productiegrond te verliezen. Niet-stoppende boeren willen vaak compensatiegronden en in deze
gevallen kan het waterschap net zo goed zelf de grond aankopen (Holkenborg, 2017).
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In tegenstelling tot de hiervoor genoemde instrumenten van zelfrealisatie komen GBD niet veel voor.
Er worden bij grondzaken geen GBD contracten afgesloten. Een van de redenen hiervoor zou
administratieve rompslomp voor de agrariër kunnen zijn. Ook natuur op uitnodiging komt af en toe
voorbij. Afhankelijk van de doelen, de wil van de gemeente en de wil van de eigenaar kan het
bijdragen aan waterschapsdoelen (Holkenborg, 2017).
Afstemming
Waterschappen zoeken voor projecten altijd samenwerkingsverbanden met de provincie en
gemeenten. Hiervoor is er elke twee tot drie maanden een grondteam overleg met de provincie,
waarin lopende en toekomstige projecten besproken worden om waar mogelijk de uitvoering af te
stemmen. Daarnaast vindt er twee keer per jaar overleg plaats met de acht Noordoostelijke
waterschappen, waarin kennis wordt uitgewisseld (Holkenborg, 2017).
4.4.
Samenvatting Nederland
 Minnelijke verwerving is het uitgangspunt van alle grond verwervende partijen
o

is ook verplicht bij inzetten van het onteigeninginstrument en het
gedoogplichtinstrument

o

Gebeurt op marktconforme basis, vastgesteld door onafhankelijke taxateurs en de
vergoedingshoogte is gebonden aan regelgeving

o

Wordt veelvuldig ingezet



Ruilverkaveling wordt nauwelijks ingezet, vanwege imagoschade bij inzetten.



Vrijwillige kavelruil wordt naast minnelijke verwerving het meest ingezet.



Vrijwillige ruilverkaveling komt voor en is aan regels verbonden (Wilg).
o

Vrijwillige kavelruil wordt vaak gefaciliteerd door externe organisaties en betreft
kleinschalige verkavelingen

o


belastingvoordeel

Zakelijke rechten zijn vrijwillige overeenkomsten die regelmatig worden afgesloten
o

Betreft stukken waar maximaal twee keer per jaar onderhoud nodig is.

o

Geeft meer mogelijkheden dan een gedoogplicht (de dwingende variant van dit
instrument).



Bestemmingsplan (vanuit Wro) wordt gebruikt door de gemeente om de grondfunctie vast te
leggen.
o

In de praktijk wordt het bestemmingsplan aangepast aan de grondfunctie.

o

Waterschappen toetsen bestemmingsplannen aan projecten en overleggen met
gemeenten.



Provinciaal inpassingsplan is de provinciale variant van het bestemmingsplan
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o


In de praktijk werken waterschappen hier niet aan mee

Gedoogplicht (Waterwet) kan worden opgelegd door Rijk, provincie, Rijkswaterstaat,
gemeenten en waterschappen op alle gronden waarop werkzaamheden moeten worden
uitgevoerd en er in het belang van de eigenaar geen onteigening wordt toegepast.



Voorkeursrecht kan worden opgelegd door gemeenten, provincies en het rijk aan
rechthebbenden van gronden met een niet-agrarische bestemming waarop werkzaamheden
moeten worden uitgevoerd. Het voorkeursrecht geeft de oplegger ervan het eerste recht van
koop indien de eigenaar op verkoop overgaat.
o



Gemeenten passen dit instrument toe.

Onteigening wordt als laatste redmiddel gezien en is door de geïnterviewde waterschappen
nooit daadwerkelijk ingezet. De provincie ziet onteigenen voor natuur als laatste stap, het
waterschap Vechtstromen wil niet onteigenen voor natuur (Op de Haar, 2017; Stamsnieder &
Van der Wiele, 2017)
o

Onteigening kan vanuit de onteigeningswet en de waterwet. Het kent een
administratieve procedure en een gerechtelijke procedure.

Onderstaande instrumenten worden enkel op kleine schaal toegepast en de waterschappen en de
provincie spelen hier geen actieve rol in. De instrumenten komen af en toe voorbij, maar dragen niet
in grote mate bij aan de waterdoelen.


Agrarisch natuurbeheer is een vrijwillig economisch en juridisch instrument dat
gecertificeerde collectieven van agrariërs helpt natuurdoelen te realiseren. Voor dit
instrument zijn drie subsidiestelsels beschikbaar: SNL, ANlB en SKNL. De collectieven gaan
zesjarige beheerscontracten aan met de provincie. De gronden behouden de
landbouwfunctie, maar kunnen alleen minder intensief gebruikt worden.
o

In de praktijk willen boeren grond terug voor de grond die ze opofferen, in deze
gevallen kan het waterschap beter zelf de gronden kopen. Dit instrument wordt
vooral gebruikt door stoppende boeren.



Particulier natuurbeheer is een vrijwillig economisch en juridisch instrument voor
grondeigenaren. Voor dit instrument zijn subsidies mogelijk vanuit de SKNL regeling, waaruit
de functieverandering en investeringen (deels) kunnen worden vergoed.



GBD (O)/beleidsuitwerking natuur en landschap (G)
o

GBD: deze diensten zijn een aanvulling op natuurwetgeving en dragen bij aan
robuustheid van wateren buiten de EHS. GBD worden aangeboden door collectieven
en er is GLB geld (EU) beschikbaar. GBD stichtingen benaderen grondeigenaren actief
en bieden hen 21 jaar contracten. De waterschappen zijn verantwoordelijk voor het
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financieren van GBD. Waterschappen en de provincie maken gering gebruik van dit
instrument.
o

Gelderland: Beleidsuitwerking natuur en landschap is een subsidieregeling voor
gemeenten en landgoedeigenaren die kan worden toegepast op projecten die
voldoen aan de voorwaarden die in Regels Ruimte voor Gelderland zijn opgesteld.



Natuur op uitnodiging berust op vrijwillige deelname aan natuurrealisatie van derden
middels een tegenprestatie voor ontwikkeling in het landelijk gebied (Groen voor Rood
o.i.d.). de provincies Gelderland en Overijssel stellen beide geen budget beschikbaar voor
deze instrumenten en de tegenprestaties hoeven overheidsdoelen niet centraal te stellen.
o

Overijssel: ONW, KNO

o

Gelderland: De Groene Ontwikkelzone
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5. Resultaten Duitsland (Niedersachsen)
5.1.
Waterbeheer organisaties
In Duitsland zijn vijf overheidslagen betrokken bij waterbeheer. Op het nationale niveau is de
Bondsrepubliek (Bundesrepublik Deutschland) verantwoordelijk voor nationale richtlijnen (Leussen et
al., 2007). Onder de nationale overheid, zijn de 16 deelstaten de grootste overheid. De deelstaten
hebben elk hun eigen waterwet, die past binnen het federale kader, waarmee de
verantwoordelijkheid voor waterbeheer bij de deelstaten ligt (Leussen et al., 2007). De deelstaten
hebben waterbeheer op verschillende manieren georganiseerd. Binnen de deelstaat zijn drie niveaus
te onderscheiden: het oberste niveau, de deelstaatministeries, het midden niveau, de obere
Wasserbehörde en het laagste niveau: de untere Wasserbehörde: de Kreise, Kreisfreie Städte en
eventuele Wasserverbände. De verantwoordelijkheden zijn gecategoriseerd aan de hand van de
omvang van het waterlichaam en per categorie zijn de taken over de verschillende overheden
verdeeld (Keetman & Verhallen, 2006). Onderstaande tabel (tabel 5) is overgenomen uit Keetman
(2006, p43) en laat zien wat de rolverdeling binnen het Duitse waterbeheer is.
Tabel 5 Taakverdeling water management over overheidslagen in Duitsland. Bron: Keetman, 2006, p43

Naam

Categorie

Wie doet wat?

Bundeswasserstrassen

1

Bund: kwantiteitsbeheer

(scheepvaart)

Obere wasserbehörde: algemeen beheer, kwaliteit

Landesgewässer

Obere wasserbehörde: kwantiteit en kwaliteit

(andere grote wateren)
Overige

2

Untere wasserbehörde: kwantiteit en kwaliteit

Niedersachsen
Duitse deelstaten worden bestuurd door een deelstaatsregering (Landesregierung) die bestaat uit
een kabinet van ministers (Niedersachsen a, n.d.). De regering heeft verschillende ministeries, die
verantwoordelijk zijn voor besluiten. Het Ministerium für Umwelt und Klimaschutz is de Oberste
Wasserbehörde en is verantwoordelijk voor de waterbeheerorganisaties en houdt hier toezicht op
(Leussen et al., 2007; Keetman & Verhallen, 2006).
In Niedersachsen zijn alle overheidslagen in de deelstaat op het niveau van de Obere Wasserbehörde
betreft water samengevoegd in een organisatie: het Niedersächsischen landesbetrieb für
Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN). Deze organisatie beheert 15 stroomgebieden:
elk stroomgebied wordt beheerd door een aparte afdeling. Het beheer van de stroomgebieden
overschrijdt administratieve grenzen (Keetman & Verhallen, 2006).
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Niedersächsische watersystemen worden vooral gedomineerd door landbouw gerelateerde
problemen. Net als in Nederland zijn nutriënten en pesticiden in het water de grootste problemen.
De KRW ambities schommelen, meer dan in Nederland, met regeringswisselingen (Keetman &
Verhallen, 2006).
Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz - NLWKN
Het NLWKN is een Landesbetrieb, een deelstaatoverheid, en staat onder toezicht van het
Niedersächsische Ministerie van Milieu en Klimaatbescherming (Ministerium für Umwelt und
Klimaschutz). De NLWKN is deels gefinancierd door de eigen opbrengsten en deels door geld van de
deelstaat en de EU. De NLWKN heeft een breed takenpakket, het is o.a. verantwoordelijk voor
natuurbescherming, het bouwen van hoogwaterbeschermingsstructuren, het verlenen van
ruimtelijke vergunningen en het omzetten van KRW richtlijnen in concrete maatregelen (NLWKN,
2009).
De NLWKN is de autoriteit (Fachbehörde) voor natuurbescherming in Niedersachsen. De NLWKN
verzamelt en interpreteert natuurdata en is het aanspreekpunt voor overheden, Verbände
(waterschappen) en particulieren bij het uitvoeren van natuurmaatregelen. De KRW gerelateerde
werkzaamheden worden gefinancierd door Land Niedersachsen en de EU (NLWKN, 2009).
Grundstückverkehrsausschuss
De Grundstückverkehrsausschuss (Landverkeerscommissie) is opgericht in 1961, met de invoering
van de wet Gesetz über Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur und zur Sicherung land- und
forstwirtschaftlicher Betriebe (Grundstückverkehrsgesetz - GrdstVG) om de landbouwstructuur te
verbeteren en landbouw- en bosbouwbedrijven te beschermen (gesetze-im-internet, 2017). Alle
grondtransacties groter dan 1 hectare moeten worden goedgekeurd door de Ausschuss. De
Grundstückverkehrsausschuss in Grafschaft Bentheim bestaat uit vijf agrariërs (Uphaus, Schrap &
Lödden, 2017). Sinds 2008 is maakt wetgeving in Niedersachsen het mogelijk om hoge boetes uit te
delen

wanneer

gronden

worden verkocht of verpacht zonder

toestemming van

de

Grundstückverkehrsgesetz (Koop, 2017; gesetze-im-internet, 2017).
Naturschutzstiftung (Landkreis Grafschaft Bentheim)
De Naturschutzstiftung is in 1999 opgericht om natuur- en landschapsbescherming te waarborgen in
Landkreis Grafschaft Bentheim. De stichting is (deels) verantwoordelijk voor het uitvoeren van
natuurbeschermingsprocedures (zie Ökopunkte). De stichting verwerft agrarische gronden met
extensieve landbouwdoeleinden en (agrarische) gronden in natuurgebieden om daarop
natuurmaatregelen te realiseren. Vervolgens verpacht de stichting de gronden aan derde partijen die
natuurcompensatiemaatregelen moeten realiseren. (Naturschutzstiftung, n.d.; Uphaus et al., 2017).
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De

stichting

ontvangt

pacht

van

derde

partijen,

waarmee

de

stichting

natuurbeschermingsmaatregelen uitvoert en nieuwe gronden kan aankopen. Nu heeft de stichting
1.200 hectare gronden in haar bezit (Uphaus et al., 2017).
5.2.
Instrumenten in Duitsland (Niedersachsen)
Hieronder wordt een overzicht van alle instrumenten gegeven (tabel 6), waarna een uitgebreidere
toelichting gegeven wordt. De beleidsinstrumenten zijn ingedeeld naar het kader van Van Doelen
(1993).
Tabel 6 Instrumentenmatrix Niedersachsen

Instrumenten

Commu
nicatief

minnelijke
verwerving
Ökopunkten

Juridi
sch

Econo
misch

Kan worden
gebruikt door

Doelgroep

Gebruikt

X

X

Alle partijen

Derde partij

X

X

X

Untere
Naturschutzbe
hörde,
Naturschutzsti
ftung

Alle partijen

X

X

Niedersachsen

Rechthebbenden van
agrarische gronden

Alle partijen
Niedersachsen
,
Naturschutzbe
hörde

Derde partij
rechthebbenden van gronden
die noodzakelijk zijn voor het
uitvoeren van natuurbehoudof landschapsbeheermaatregelen
Gronden die worden verkocht
door de rechthebbende

X

Alle rechthebbenden van
gronden

X

AUM-Nat
Vrijwillige kavelruil
Enteignung

X
X

Vorkaufsrecht

X

Gemeinden,
Naturschutzsti
ftung,
agrariërs

Landschaftsrahme
nplan

X

Obere
Naturschutzbe
hörde

X

Economische instrumenten
1. Minnelijke verwerving
Minnelijke verwerving is een communicatief en economisch instrument. Minnelijke verwerving kan
door alle partijen worden uitgevoerd om eigendoms- of gebruiksrechten te verkrijgen en is het
uitgangspunt van de grondverwervingspartijen. In Niedersachsen moeten Naturschutzbehörden
gronden voor de Bodenrichtlinie preise kopen, welke aanzienlijk lager ligt dan de marktwaarde
(Uphaus et al., 2017). Deze prijs wordt jaarlijks vastgesteld. Omdat er geen sprake is van gebruik van
het onteigeningsinstrument in Niedersachsen, is minnelijke verwerving de laatste stap in het
grondverwerving proces.
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2. Ökopunkten
Het Ökopunkten-instrument is een federaal economisch en juridisch instrument dat toepasbaar is op
alle rechthebbenden van gronden die een onvermijdelijk ingreep (Eingriff) doen in de natuur en
wordt toegepast door de staat (Grafschaft-bentheim, n.d.). Een Ökopunkt is een ecologische eenheid
die de natuurwaarde uitdrukt en wordt gebruikt om de natuurwaarde van een Eingriff te bepalen.
Federale- en deelstaatwetgeving verbieden de achteruitgang van natuur (BNatSchG, BauGB,
NAGBNatSchG), waardoor alleen onvermijdbare ingrepen worden toegestaan. Deze ingrepen
moeten ruimtelijk of functioneel gecompenseerd of vervangen worden (Ausgleich- oder
Ersatzmaßnahmen) in dezelfde of dichtstbijzijnde aangrenzende natuurlijke ruimte, volgens de
Eingriffsregelung

(BNatSchG)

(Grafschaft-Bentheim,

n.d.;

Vogel

&

Breunig,

2016).

De

Naturschutzstiftung bepaalt, soms in samenwerking met de untere Naturschutzbehörde, over de
Eingriffsregelung. Rechthebbenden van gronden die moeten compenseren of vervangen kunnen dit
doen middels zelfrealisatie of via een vervangingsbetaling (Ersatzzahlung) aan de Naturschutzstiftung
(Uphaus et al., 2017). Door de betaling aan de stichting voldoen de partijen aan de
compensatieplicht. Een andere manier om Ökopunkten te verkrijgen is door landbouwgrond
biologisch te laten certificeren (Biozertifizierung). Meer informatie over Biozertifizierung en het
Ökokonto-instrument is te vinden in Appendix A.
3. Agrarumweltmaßnahmen des Naturschutzes (AUM-Nat)
Het economisch instrument AUM-Nat is een federaal beleidsinstrument dat wordt toegepast door
Niedersachsen op agrariërs die vrijwillig natuurbeheer (freiwillige Vertragsnaturschutz) aanbieden op
gronden in bepaalde gebieden. Het instrument is toepasbaar op gronden die onderdeel zijn van
Natura 2000 gebieden of zijn voorgesteld als Natura 2000 gebied door Niedersachsen, op gronden
waarop zich habitatten van vogels uit de Flora en Fauna Habitat richtlijn bevinden en op gronden
binnen natuurgebieden en op gronden waarop zich soorten en habitattypes bevinden die beschreven
zijn in de Niedersächsische Strategie zum Arten- und Biotopschutz (Umwelt a, 2017). De agrariërs
sluiten een contract af voor vijf jaar. Deelstaat Niedersachsen heeft subsidies beschikbaar voor
extensievere landbouw en daarnaast worden extra kosten of gemiste inkomens gefinancierd door:
het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELER/ ELFPO), Niedersachsen en
Bundesrepublik Deutschland (Ml, 2015; Umwelt b, 2017).
Communicatieve instrumenten
1. Vrijwillige kavelruil
Vrijwillige kavelruil is een communicatief instrument dat door alle partijen kan worden toegepast. De
voorwaarden van de ruil komen de partijen zelf overeen.
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Juridische instrumenten
1. Enteignung
Onteigening is een instrument dat vanuit de federale wetten Baugestezbuch (BauGB) en
Enteignungsgesetz (EntG) en de deelstaatswetten Niedersächsiches Enteignungsgesetz (NEG) en
Naturschutzgesetz (NNatG) kan worden uitgevoerd (Schure, 2004; Umwelt-online, 19881;
Niedersachsen b, n.d.). Vanuit de NNatG kan onteigening worden uitgevoerd door een
Naturschutzbehörde indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van natuurbehouds- of
landschapsbeheermaatregelen en het geschikt maken van oevers voor recreatie van het grote
publiek. Onteigening moet daarbij voordelig zijn voor de deelstaat, een openbaar lichaam of een
erkende vereniging (artikel 49 NNatG) (Schure, 2004).
2. Vorkaufsrecht
Het Vorkaufsrecht is een juridisch instrument (BauGB) en kan worden toegepast door agrariërs,
gemeenten en natuurbeschermingsorganisaties op roerende of onroerende zaken die worden
verkocht door de eigenaar. Het voorkeursrecht is niet van toepassing op schenkingen, kavelruil,
overdracht van bedrijfsaandelen en successierechten (Egner & Fuchs, 2009; Financescout24, 2017).
Het Vorkaufsrecht kan worden ingezet door de Vorkaufs-gerechtigde partij wanneer de verkopende
partij een koopcontract heeft afgesloten met een derde partij. De inzet van het Vorkaufsrecht is
bindend en de gerechtigde partij koopt de grond onder de voorwaarden zoals de koper was
overeengekomen met de derde partij (Financescout24, 2017). Alle grondtransacties van gronden met
een

oppervlakte

groter

dan

1

hectare

moeten

worden

goedgekeurd

door

de

Grundstückverkehrsausschuss. De Grundstückverkehrsausschuss geeft enkel toestemming tot
verkoop indien er geen Vorkaufs-gerechtigde beroep doen op het Vorkaufsrecht (Uphaus et al.,
2017).

Agrariërs kunnen het Vorkaufsrecht

inzetten op alle gronden die verkocht worden.

Naturschutzbehörde kunnen het Vorkaufsrecht inzetten op onroerende zaken die (deels) binnen een
natuurgebied vallen, op gronden waarop een Naturdenkmal (natuurmonument) is vastgelegd en op
gronden die bijzonder geschikt zijn voor algemene recreatie in natuur en landschap (Egner & Fuchs,
2009; Uphaus et al., 2017; Schure, 2004). Naturschutzbehörde zijn bij het gebruiken van het
Vorkaufsrecht verplicht het beoogd gebruik te specificeren. Indien het gebruik niet op tijd
plaatsvindt, kan de verkoper de grond terugeisen voor de verkoopprijs (Schure, 2004).
3. Landschafsplanung | Landschaftsrahmenplan
Landschaftsplanung (Landschapsplanning) is een juridisch instrument dat is vastgelegd in de federale
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). De BNatSchG beschrijft afzonderlijke doelen voor bodem,
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water, klimaat, lucht, beschermde soorten en gemeenschappen en landschappen (Umwelt a, 2016)
De federale wet zelf is een kader dat moet worden meegenomen bij planningsopgaven. Indien de
wet geïntegreerd is in andere (ruimtelijke) instrumenten, zoals de raumliche Gesamptplanung, is de
wet

bindend

(Umwelt

a,

2016).

Op

regionaal

niveau

(Landkreise

e.d.)

wordt

het

Landschafstrahmenplan (landschapskader) opgesteld door de Obere Naturschutzbehörde. Dit
planinstrument is bindend en wordt uitgevoerd door de Untere Naturschutzbehörde en is hierdoor
het belangrijkste planinstrument om grondaankopen voor natuurontwikkeling te rechtvaardigen bij
de Grundstückverkehrsausschuss voor de Naturschutzstiftung (Umwelt c, n.d.; Uphaus et al., 2017).
5.3.
Instrumenten in de praktijk
In deze paragraaf wordt de praktijk van grondverwerving in Niedersachsen in beeld gebracht. Voor
dit onderdeel is een interview gehouden met de Naturschutzstiftung van Landkreis Grafschaft
Bentheim.. Uit het interview blijkt welke instrumenten de partij in de praktijk gebruikt, wat de
ervaring met de instrumenten is en welke knelpunten de partij ondervindt.
5.3.1. Naturschutzstiftung Landkreis Grafschaft Bentheim
De Naturschutzstiftung is de enige grondverwervingspartij in Landkreis Grafschaft Bentheim. De
stichting heeft een non-profit karakter en vermarkt compensatiegronden die derde partijen nodig
hebben volgens de Eingriffs-regeling en Ökokontos. De stichting verwerft gronden op minnelijke
wijze en betaalt hiervoor de Bodenrichtlinie prijs. Indien koop niet lukt, kan de stichting gronden
pachten op minnelijke wijze.

In de regel koopt de stichting alleen binnen de Landkreis gronden aan en verpacht zij ook enkel aan
partijen binnen de Landkreis. De stichting kan beschikken over ruilgronden (Tauschflächen), maar het
is lastig om ze aan te kopen vanwege de Grundstückverkehrsauschuss en het agrarische
Vorkaufsrecht.
Middelen van de Stichting
De Naturschutzstiftung heeft in totaal zes werknemers in dienst. Omdat er weinig mankracht is,
wordt ook gebruik gemaakt van het omvormen van landbouw naar biologische landbouw om
natuurbeschermingsdoelen te halen. De stichting heeft ongeveer 1.200 hectare gronden in eigen
bezig en pacht de overige 23% van de gronden.

De stichting verkrijgt inkomsten uit het verpachten van de compensatiegronden aan derde partijen,
die hiervoor de gemiddelde prijs van de vervangingsmaatregel betalen. Met deze inkomsten verwerft
de stichting nieuwe gronden. De stichting koopt alleen project gerelateerde gronden aan. In tabel 7
wordt een overzicht gegeven van welke instrumenten de stichting voor grondverwerving gebruikt.
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Tabel 7 Instrumentgebruik Naturschutzstiftung Landkreis Grafschaft Bentheim

Instrument\toepassing

Niet

Weinig

Vaak

Minnelijke verwerving

X

Ökopunkten

X

AUM-Nat

X

Vrijwillige kavelruil
Enteignung

X
X

Vorkaufsrecht

X

Landschaftsrahmenplan

X

De stichting verwerft alle gronden op minnelijke wijze. Om minnelijke verwerving te bevorderen
overlegt de stichting openlijk met politieke partijen en agrariërs om het draagvlak zo goed mogelijk
te vergroten. Hierdoor kan de stichting gronden verwerven en werkt het model van de stichting
goed. De werkwijze van de stichting is geheel gebaseerd naar het Ökopunkten-instrument dat
voortkomt uit de Eingriffsregelung.

Vanwege de Grundstückverkehrsausschuss gebruikt de stichting (bijna) altijd het Vorkaufsrecht en
het Landschaftsrahmenplan bij de verwerving van gronden. Het Vorkaufsrecht is alleen toepasbaar
op gronden die (deels) in een natuurgebied liggen en het recht plaatst de stichting op gelijke voet
met agrariërs, waardoor de stichting een kans heeft om de grond te kopen. De stichting past het
Vorkaufsrecht ongeveer 15 keer per maand toe. Het Landschaftsrahmenplan wordt gebruikt om
samen met agrariërs te zoeken naar gronden voor natuur en later om de grondaankopen bij de
Grundstückverkehrsausschuss te rechtvaardigen.

5.4.
Samenvatting Duitsland (Niedersachsen)
 Minnelijke verwerving is het uitgangspunt van de grond verwervende partij.



o

Gebeurt op basis van de Bodenrichtlinie preise, welke jaarlijks wordt vastgesteld.

o

De prijs ligt onder de marktwaarde.

Ökopunkten is een verplichtend federaal instrument om Eingriffen in natuur te vervangen of
te compenseren. Een Ökopunkt is een ecologische eenheid die de natuurwaarde uitdrukt en
wordt gebruikt om de natuurwaarde van een Eingriff te bepalen.
o

Vervangingsbetalingen (Ersatzzahlungen) worden betaald aan de
Naturschutzstiftung, die de maatregelen realiseert op verworven gronden.

o

Biozertifizierung van landbouwgronden als alternatief voor natuurontwikkeling

o

Komt voort uit de Eingriffsregelung.
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AUM-Nat is een vrijwillig economisch en juridisch instrument waarbij natuur gerealiseerd kan
worden door agrariërs.
o

Verandert de grondfunctie naar natuur.

o

In de praktijk wordt dit niet toegepast vanwege beperkte mogelijkheden voor
grondverwerving voor natuurdoeleinden.



Vrijwillige kavelruil wordt vaak gebruikt naast minnelijke verwerving.



Enteignung is een juridisch instrument en wordt niet toegepast door de Naturschutzstiftung.



Het Vorkaufsrecht is een juridisch instrument (BauGB) en kan worden toegepast door
agrariërs, gemeenten en natuurbeschermingsorganisaties op roerende of onroerende zaken
die worden verkocht door de eigenaar.
o

Wordt ingezet indien een koopcontract met een derde partij is afgesloten

o

Wordt veelvuldig gebruikt door agrariërs en de Naturschutzstiftung

o

Maakt het mogelijk om gronden te kopen voor de Naturschutzstiftung, omdat zonder
deze regeling de agrariërs altijd voorrang hebben op gronden
(Grundstückverkehrsgesetz).



Het Landschafstrahmenplan (landschapskader)wordt opgesteld door de obere
Naturschutzbehörde en beschrijft afzonderlijke doelen voor bodem, water, klimaat, lucht,
beschermde soorten en gemeenschappen en landschappen.
o

Het instrument is niet bindend

o

Het is het belangrijkste planinstrument, omdat de Naturschutzstiftung zo
grondverwerving kan beargumenteren bij de Grundstückverkehrsausschuss.
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6. Spiegeling Nederland – Niedersachsen
Het doel van dit onderzoek was om de grondverwervingspraktijk voor rivierherstelprojecten in
Nederland en Niedersachsen te begrijpen. In dit hoofdstuk worden de bevindingen aan Nederlandse
en Niedersächsische kant tegen elkaar uiteengezet. Hierbij wordt ingegaan op de volgende punten:


Grondverwervingsstrategie



Mogelijkheden voor grondverwerving



Verschillen in middelen en organisatie



Overeenkomsten in instrumentgebruik



Verschillen in instrumentgebruik



Interactieve benadering

6.1.
Grondverwervingsstrategie
De Nederlandse en Niedersächsische aanpak van grondverwerving voor natuurherstelprojecten
verschillen aanzienlijk. In Nederland worden er per project gronden verworven, terwijl in
Niedersachsen projecten gerealiseerd worden waar gronden beschikbaar zijn. Een verklaring voor dit
verschil is dat Nederlandse partijen vooral inzetten op gebruiksrechtenverwerving en zelfrealisatie,
terwijl de Naturschutzstiftung (Landkreis Grafschaft Bentheim), vanwege het financiële model, vooral
inzet op eigendomsrechten. Daarnaast worden in Niedersachsen de mogelijkheden voor
grondverwerving door natuurorganisaties als erg beperkt beschouwd, vanwege de lock-in die het
Vorkaufsrecht in combinatie met de Grundstückverkehrsauschuss creëert.
Lock-in
De Grundstückverkehrsauschuss creëert samen met het agrarische Vorkaufsrecht in Niedersachsen
een lock-in voor agrariërs. Doordat agrariërs vrijwel altijd voorrang krijgen (Vorkaufsrecht) en de
Grundstückverkehrsauschuss altijd toestemming moet geven voor een grondtransactie groter dan 1
hectare, is het lastig om gronden te verwerven voor andere doeleinden. De Naturschutzstiftung moet
altijd een grondaankoop kunnen beargumenteren, anders is de kans op toestemming van de
Grundstücksverkehrsausschuss nihil.

Naast de agrarische lock-in, maakt ook het feit dat de Naturschutzstiftung niet kan inkopen op
marktwaarde grondverwerving lastig. Boeren verkopen niet voor €60.000 per hectare als een
commercieel bedrijf de boer €200.000 per hectare biedt (Uphaus et al., 2017).
6.2.
Mogelijkheden voor grondverwerving
In Niedersachsen wordt de mogelijkheid voor grondverwerving als erg beperkt ervaren. De
grondprijzen in Nederland en Niedersachsen zijn nagenoeg vergelijkbaar, maar ze liggen iets hoger in
Niedersachsen (Appendix A). In zowel Nederland als Niedersachsen hebben de grondprijzen de
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afgelopen vijf jaar een flinke stijging meegemaakt van ongeveer €45.000 naar €60.000 per hectare. In
Duitsland heeft o.a. de Energiewende de prijsstijging veroorzaakt (Uphaus et al., 2017).
In Nederland is de mogelijkheid voor grondverwerving ook gelimiteerd, maar de grondverwervende
partijen ervaren het als minder beperkend, vergeleken met de Niedersächsische Naturschutzstiftung.
Een verklaring zou kunnen zijn dat de grondprijzen iets minder zijn gestegen vergeleken met de
Niedersächsische prijzen. Een andere verklaring kan zijn dat de grondverwervingsorganisatie
(Naturschutzstiftung) in Duitsland minder financiële middelen en mankracht heeft. Als laatste maakt
de aanwezigheid van de Grundstückverkehrsauschuss en het agrarisch Vorkaufsrecht de
grondaankopen voor andere doeleinden dan landbouw lastig in Niedersachsen.
6.3.
Verschillen in middelen en organisatie
Er bestaan meerdere verschillen tussen Nederlands en Niedersächsisch waterbeheer. Ten eerste is er
een verschil in beschikbaarheid van financiële middelen en fte’s (Stamsnieder & Van der Wiele, 2017;
Uphaus et al., 2017; Renner et al., 2017).
Ten tweede is er een verschil in organisatiebevoegdheden van ‘vergelijkbare’ organisaties aan beide
kanten van de grens (Leussen et al., 2007; AcW, 2007; Keetman & Verhallen, 2006). Het
organisatieverschil tussen Nederland en Niedersachsen bestaat uit twee gedeelten. Ten eerste
verschillen de grootte en politieke verantwoordelijkheden van de organisaties aan beide kanten van
de grens (Keetman & Verhallen, 2006; Leussen et al., 2007). Deze bestuurlijke incongruentie wordt
ook wel het rits probleem genoemd (Leussen, Slobbe & Meiners., 2007; AcW, 2007; RvW, 2005). In
principe doen overheden van gelijke rang zaken met elkaar; dit betekent dat de nationale overheid
van Nederland overleg pleegt met de Duitse federale overheid. De ministers van de Duitse deelstaten
zouden in principe overleg moeten voeren met de Nederlandse commissarissen van de Koning.
In de praktijk zijn sinds de decentralisatie de provincies in Nederland verantwoordelijk voor het
natuurbeheer, terwijl in Duitsland de deelstaten daarvoor verantwoordelijk zijn. Er is geen gelijke
gesprekspartner aan de andere kant van de grens (RvW, 2005; Leussen et al., 2007). Voor een
uitgebreid overzicht van de Nederlandse decentralisatie, zie Appendix A.
Een tweede onderdeel van het organisatieverschil is dat in Nederland water wordt beheerd door
sectorale organisaties, de waterschappen, welke beleids- en uitvoerende taken hebben. In
Niedersachsen is waterbeheer geïntegreerd in organisaties die allerlei milieu- en natuurtaken
hebben, zoals het NLKWN (Leussen et al., 2007).
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6.4.
Overeenkomsten in instrumentgebruik
Hoewel de grondverwervingsstrategie van beide landen verschilt, zijn er overeenkomsten in
instrumenten die beide landen gebruiken.
Beide landen hebben minnelijke verwerving als uitgangspunt. In Nederland wordt grondverwerving
voor natuur door meerdere partijen gedaan: de provincie (Natura 2000) en de waterschappen
(KRW). Tijdens de minnelijke verwervingen voor natuur bestaat de dreiging van het
onteigeningsinstrument. Voor gronden wordt in Nederland de marktwaarde betaald. Waterschappen
en provincies beschikken over ruime financiële middelen en fte’s vergeleken met de
Niedersächsische partners. In Niedersachsen worden alle gronden via minnelijke verwerving
verkregen. Voor de gronden betaalt de Naturschutzstiftung de bodemrichtprijs, welke lager ligt dan
de marktwaarde.
In beide landen kunnen partijen strategische gronden kopen om te kunnen inzetten als ruilgronden
bij minnelijke verwerving. In Nederland is het relatief simpel om strategische gronden te kopen,
terwijl in Niedersachsen de koop van strategische gronden wordt bemoeilijkt door de
Grundstückverkehrsausschuss, het agrarisch Vorkaufsrecht en de prijs die de Naturschutzstiftung mag
bieden voor gronden.
Het instrument particulier natuurbeheer (Nederland) is vergelijkbaar met het instrument AUM-Nat
(Niedersachsen). In beide landen is het instrument niet veel voorkomend, hoewel het in Nederland in
opkomst is. In Niedersachsen wordt het weinig voorkomen verklaard door de beperkte
mogelijkheden voor grondverwerving voor natuurdoeleinden (Uphaus et al., 2017) en in Nederland
wordt het verklaard doordat agrariërs vaak ruilgronden willen voor de hectares die zij ‘opgeven’,
wellicht vanwege stress op de mestmarkt (Nijmeijer, 2017). Er zijn kleine verschillen tussen het
Nederlandse en het Niedersächsische instrument, zoals contractduur en het afsluiten van contracten
met individuen (Niedersachsen) of met collectieven (Nederland).
6.5.
Verschillen in instrumentgebruik
In Niedersachsen is de hele grondverwervingsaanpak van de Naturschutzstiftung gebaseerd op een
verplichtende groen voor rood regeling middels Ökopunkten en de Eingriffsregelung. In Nederland
bestaan dergelijke regelingen ook onder de noemer Natuur op Uitnodiging, bijvoorbeeld ONW en
KGO. Deze instrumenten zijn in Nederland vrijblijvend en worden in de praktijk beperkt gebruikt. De
reden is dat overheden (gemeenten) het lastig vinden om tegenprestaties te specificeren of te eisen.
Nederland zou van Niedersachsen kunnen leren door tegenprestaties te standaardiseren en
Ökopunkten te gaan gebruiken.
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Niedersachsen maakt geen gebruik van het onteigeningsinstrument. In Nederland wordt onteigening
gebruikt door de waterschappen en provincies als laatste middel. Één waterschap kiest ervoor om
onteigening helemaal niet te gebruiken voor natuurdoelen. De Nederlandse provincies zijn wel
bereid om als laatste redmiddel het onteigeningsinstrument in te zetten, ook voor natuurdoeleinden.
De provincie voelt zich hiertoe gedwongen om aan de Natura 2000 opgaven te kunnen voldoen.
Beide landen bezitten een vorm van het voorkeursrecht, Vorkaufsrecht in Niedersachsen, maar de
instrumenten zijn qua toepassing niet vergelijkbaar. Beide instrumenten geven de gerechtigde het
eerste recht tot koop: In Nederland kan dit gebruikt worden wanneer de grond te koop gezet wordt
door de eigenaar en in Niedersachsen kan het gebruikt worden zodra er een koopcontract is met de
eigenaar en een derde partij. Een belangrijk verschil is dat het Nederlandse voorkeursrecht niet op
gronden kan worden ingezet waaraan in een bestemmings- of inpassingsplan een agrarische
bestemming is gevestigd en het instrument kan alleen door het Rijk, provincies en gemeenten
ingezet worden. In Niedersachsen bestaan vele vormen van het Vorkaufsrecht en kunnen ook
agrariërs en de Naturschutzstiftung gebruik maken van het recht. In Niedersachsen maken de
partijen veelvuldig gebruik van dit instrument.
Als laatste verschilt welke planinstrumenten het belangrijkst zijn voor de relevante partijen in
Niedersachsen en Nederland. In Nederland is het lokale gemeentelijke bestemmingsplan het
belangrijkste planinstrument. Hierin staan de grondfunctie en gebruiksregels beschreven. In
Niedersachsen is het regionale (Landkreise, Kreisfreie Städte) Landschaftsrahmenplan het
belangrijkste planinstrument, waarin afzonderlijke doelen voor natuur en water zijn vastgelegd.
6.6.
Interactieve benadering
In Nederland is de interactieve benadering terug te vinden. Ten eerste zijn de doelgroepen van de
beleidsinstrumenten niet passief. De provincie of het waterschap onderhandelen altijd met de
agrariërs of particulieren op wie de (geplande) projecten van toepassing zijn. Ten tweede zijn de
actoren (provincie en waterschap) van elkaar afhankelijk voor de realisatie van hun eigen doelen. Dit
komt naar voren bij brede projecten, waarin zij (met andere partners) samenwerken en een
gezamenlijk doel nagestreefd wordt. Ten derde bestaan vrijwillige en flexibele instrumenten: GBD,
agrarisch- en particulier natuurbeheer, ONW, KGO, zakelijke rechten en minnelijke verwerving.
Minnelijke verwerving is het belangrijkste instrument om de doelen te verwezenlijken en ook
zakelijke rechten worden regelmatig gevestigd. Voor de overige instrumenten geldt dat zij weinig
bijdragen aan doelen van de provincie en de waterschappen. Van de twee laatst genoemde de
bovenstaande vrijwillige en flexibele instrumenten (zakelijke rechten en minnelijke verwerving) is het
twijfelachtig in hoeverre deze instrumenten daadwerkelijk vrijblijvend of flexibel zijn, omdat bij deze
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instrumenten de dreiging van het inzetten van een gedoogplicht of onteigening aanwezig is. Deze
twee verplichtende instrumenten passen niet bij de interactieve benadering. De interactieve
benadering is deels succesvol geïmplementeerd, maar dit kan nog verbeterd worden door meer te
focussen op de vrijwillige instrumenten en de gedoogplicht en het onteigeningsinstrument te
herzien.

Ook in Niedersachsen is de interactieve benadering terug te vinden. Ten eerste zijn de doelgroepen
van beleidsinstrumenten niet passief. De agrariërs en de Naturschutzstiftung kunnen beide het
Vorkaufsrecht inzetten (op gronden die interessant zijn voor de andere partij), overleggen met elkaar
om een gezamenlijk doel te bereiken: het bevorderen van de landbouwstructuur en voldoen aan de
ecologische verplichting. Ten tweede zijn de actoren van elkaar afhankelijk: in Niedersachsen heeft
de Naturschutzstiftung zonder draagvlak onder agrariërs (zeer) beperkte mogelijkheden tot
grondverwerving. Bovendien kunnen de agrariërs dankzij de Naturschutzstiftung gemakkelijk voldoen
aan ecologische verplichtingen. Echter, de afhankelijkheid van de Naturschutzstiftung van de
agrariërs is groter dan andersom, omdat agrariërs in theorie ook zelf de compensatiemaatregelen
kunnen uitvoeren op hun eigen grond. Ten derde bestaan in Niedersachsen vrijwillige en flexibele
instrumenten: minnelijke verwerving en het AUM-Nat. Gronden worden alleen via minnelijke
verwerving verworven en dit past binnen de interactieve benadering. Het AUM-Nat (particulier
natuurbeheer) wordt nauwelijks ingezet. In tegenstelling tot de bovenstaand beschreven processen
passen de wetten Vorkaufsrecht en Grundstückverkehrsgesetz niet binnen de interactieve
benadering: de wetten zijn dwingend en sturend. De interactieve benadering is deels succesvol
geïmplementeerd, maar dit kan nog verbeterd worden door meer te focussen op de vrijwillige
instrumenten en de verplichtende wetten te herzien.
Contextperspectief
De gebiedsprocessen die in beide landen plaatsvinden rondom rivierherstelprojecten passen binnen
het contextperspectief. Bij beide landen bepaalt de context welk instrument wordt gebruikt. In
Nederland wordt bijvoorbeeld gekeken naar de wens van de boer en wordt op basis daarvan
onteigend of een zakelijk recht gevestigd. In Niedersachsen vindt overleg plaats tussen de
Naturschutzstiftung en agrariërs, vervolgens kiezen de partijen, afhankelijk van de uitkomst, ervoor
om het Vorkaufsrecht al dan niet in te zetten.
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7. Conclusie
In Nederland zijn de provincies verantwoordelijk voor natuurbeleid. Het natuurbeleid wordt op het
niveau van de provincies en de gemeenten opgesteld. De provincies en waterschappen zijn
betrokken bij grondverwerving voor rivierherstelprojecten. In Niedersachsen zijn de deelstaten
verantwoordelijk voor natuurbeleid en het natuurbeleid wordt op niveau van de deelstaat, de
regionale overheid en de lokale overheden opgesteld. De natuurorganisaties (Naturschutzstiftung)
van de regionale overheden (Landkreise, Kreisfreie Städte) zijn betrokken bij grondverwerving voor
natuurprojecten.
In Nederland heffen de waterschappen belasting en zij hebben ruime financiële en personele
capaciteit voor grondverwerving. De provincie en de waterschappen kunnen gebruik maken van
externe grondverwervingsorganisaties, maar zij kunnen dit ook zelf uitvoeren. In Niedersachsen heeft
de Naturschutzstiftung inkomsten uit het vermarkten van Ökopunkten en de stichting heeft mindere
ruime financiële en personele capaciteit. De stichting voert alle grondverwerving zelf uit.
In Nederland zijn naast vrijwillige instrumenten, zoals minnelijke verwerving en zakelijke rechten, ook
verplichtende instrumenten, zoals gedoogplicht en onteigening, beschikbaar. De verplichtende
instrumenten worden als laatste redmiddel gezien en worden nauwelijks gebruikt. In Niedersachsen
zijn enkel vrijblijvende instrumenten voor grondverwerving beschikbaar: minnelijke verwerving en
kavelruil. Minnelijke verwerving voor natuurdoeleinden wordt bemoeilijkt door de lock-in van het
agrarische Vorkaufsrecht en de Grundstückverkehrsgesetz dat toestemming eist bij (agrarische)
grondtransacties. Het natuurbeschermings Vorkaufrecht stelt de natuurbeschermingsorganisaties in
staat om op gelijke rang te komen met agrariërs indien een grondstuk in een natuurgebied wordt
verkocht. De natuurbeschermingsorganisatie vermarkt Ökopunkten aan derde partijen die moeten
compenseren voor ingrepen in de natuur volgens de Eingriffregelung.
De Nederlandse en Niedersächsiche grondverwervingsstrategie verschillen op cruciale punten. In
Nederland vindt grondverwerving projectgericht plaats, terwijl in Niedersachsen de projecten
worden uitgevoerd waar gronden beschikbaar zijn. In Nederland zijn minnelijke verwerving,
vrijwillige kavelruil en vrijwillige ruilverkaveling de voornaamste instrumenten. In Niedersachsen zijn
Ökopunkten, het Vorkaufsrecht en minnelijke verwerving de voornaamste instrumenten. Beide
landen verschillen organisatorisch: in Nederland is waterbeheer sectoraal geregeld en in Duitsland
(Niedersachsen) is natuurbeheer ondergebracht in een organisatie. Beide landen hebben beperkte
grondverwervingsmogelijkheden,

maar

vanwege

de

agrarische

lock-in,

is

de

grondverwervingspraktijk voor natuur in Niedersachsen beperkter dan in Nederland.
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De interactieve benadering kan zowel in Nederland als in Niedersachsen meer worden
geïmplementeerd door verhoogde inzet op vrijwillige instrumenten, zoals particulier natuurbeheer
(AUM-Nat), en het herzien van verplichtende instrumenten, zoals de gedoogplicht en het
onteigeningsinstrument in Nederland en het Vorkaufsrecht in Niedersachsen.

Met dit rapport krijgen de betrokken partijen van grensoverschrijdende rivierherstelprojecten meer
inzicht in de grondverwervingspraktijk van de projectpartners in het buurland. Dit kan hen helpen bij
grensoverschrijdende samenwerking ten behoeve van grensoverschrijdende uitvoeringsprojecten.
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