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Onteigenen onder de Omgevingswet

Voorbereiden op een nieuwe procedure
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De procedure op hoofdlijnen



3Proces en doorlooptijden
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Belangrijkste wijzigingen 

en aandachtspunten



5Wie? 

 Niet meer de Kroon die tot onteigening besluit

Maar:

 Beschikking wordt genomen door ‘het bestuursorgaan dat het aangaat’ 
(11.4 Ow - bevoegd gezag)

gemeenteraad, algemeen bestuur waterschap, provinciale staten, Minister

 Onteigening kan plaatsvinden op naam van een onteigenaar 
(11.2 Ow - onteigenaar)

gemeente, waterschap, provincie, Staat of andere rechtspersoon met volledige 
rechtsbevoegdheid waaraan verwezenlijking is toegestaan (ProRail, TenneT, GR)



6Wie? 

Aandachtspunten

 Keuze bevoegd gezag: wiens belang gediend met beoogde ontwikkeling? 

 Rolverdeling algemeen bestuur en dagelijks bestuur

 Geen delegatie of mandaat

 Geen voorbereiding of voortoets meer door Corporate Dienst RWS

 Kroonbeleid (vooralsnog) nog wel van belang

 Draaiboek Community of Practice

 2 besluiten nodig: tot onteigening en tot verzoek om bekrachtiging
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Criteria (11.5 Ow)

Onteigening alleen in het algemeen belang van het ontwikkelen, gebruiken of beheren van de fysieke leefomgeving (zie tevens 
11.1 Ow) als onteigening noodzakelijk en urgent is

Waarvoor? 

 Geen “titels” meer

 Alleen mogelijk in het algemeen belang van het ontwikkelen, gebruiken of 
beheren van de fysieke leefomgeving, voor zover de beoogde vorm 
onder uitsluiting van de bestaande vorm van ontwikkeling, gebruik of 
beheer mogelijk gemaakt is in een:

- vastgesteld omgevingsplan;

- verleende omgevingsvergunning voor buitenplanse activiteit; of

- vastgesteld projectbesluit

In het algemeen belang



8Waarvoor? 

Aandachtspunten: rol planologisch besluit belangrijk(er) 

Op tijd beginnen:

 Onteigeningsbeschikking  vaststelling vereist

 Verlijden akte (eigendomsovergang)  onherroepelijkheid vereist

 Ook van belang voor ruimtebeslag en dus voor minnelijk overleg

Globale regels mogelijk risicovol: 

 Nog ruimte voor aanvullende documenten t.a.v. vorm van uitvoering 
(verkavelingstekening / inrichtingsschets)? 

 Bestaande vorm van ontwikkeling / gebruik / beheer moet zijn uitgesloten

Ook mogelijk voor tijdelijke functietoedeling / werkterrein
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Stelling

In geval van onteigening t.b.v. stikstofreductie teneinde te 
voldoen aan de Habitatrichtlijn is de Minister aan te merken 
als het bevoegd gezag omdat daarmee (vooral) een 
nationaal belang is gediend

1. Juist, alleen de Minister is bevoegd
2. Juist, maar ook Provinciale Staten zijn bevoegd
3. Niet juist, alleen Provinciale Staten zijn bevoegd
4. Valt zonder nadere informatie niet te zeggen



10Overige eisen 

Noodzaak en urgentie

Onderbouwen in beschikking

Noodzaak

 Tevergeefs gepoogd minnelijk te verwerven

 Geen (succesvol) beroep op zelfrealisatie 

NB: erfpachter als zelfrealisator

 Inzet ‘lichter’ instrument niet mogelijk 

NB: verhouding tot gedoogplicht

Urgentie:

 Binnen 3 jaar na eigendomsverwerving start uitvoering
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Stelling

Onteigening voor een dijkversterking is onder de Omgevingswet 
niet meer mogelijk: 
a. indien de desbetreffende gronden al in gebruik zijn als dijk
b. indien de werkzaamheden ook op grond van een 

gedoogbeschikking zouden kunnen worden uitgevoerd

1. Niet mogelijk in situatie A
2. Niet mogelijk in situatie B
3. In beide situaties niet mogelijk 
4. In beide situaties wel mogelijk



12Kennisgeving (ontwerp)beschikking

Aandachtspunten

Kennisgeving in digitaal publicatieblad

Toezending aan belanghebbenden

 Belanghebbenden kunnen zienswijzen indienen tegen ontwerpbeschikking

 In bekrachtigingsprocedure zijn dat in elk geval:                                        
eigenaren, erfpachters, opstalrechthouders, eigenaren heersend erf 
erfdienstbaarheid, rechthebbenden op gebruik en bewoning, rechthebbenden 
oude zakelijke rechten, bezitters, huurkopers, (onder)huurders, (onder)pachters, 
schuldeisers bij kwalitatieve verplichting

 Hypotheekhouders, beslagleggers, vruchtgebruikers, economisch eigenaren?

 Hoever strekt onderzoeksplicht? 



13Rechtsbescherming

 Onteigeningsbeschikking treedt pas in werking na bekrachtiging

 Indienen van bedenkingen mogelijk, ook als geen zienswijzen tegen 
ontwerpbeschikking zijn ingediend

 Hoger beroep alleen mogelijk na bedenkingen

 Welke stukken indienen bij verzoek om bekrachtiging?

Aandachtspunten

Verplichte gang naar de bestuursrechter



14Rechtsbescherming

Aandachtpunten

Bevoegd gezag is verantwoordelijk voor zorgvuldige voorbereiding, 
belangenafweging, motivering en rechtmatigheid onteigeningsbeschikking

Hoe gaat bestuursrechter toetsen? 

 Op grond van bedenkingen + basistoets 

 Ex tunc of ex nunc? Marginale of volle toetsing? En in hoger beroep?

Welke mogelijkheden heeft de bestuursrechter?

 verzoek om bekrachtiging afwijzen / toewijzen

 vernietiging? bestuurlijke lus? zelf in de zaak voorzien?
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Stelling

Na de onteigeningsbeschikking is er geen verplichting 
meer om door te onderhandelen

1. Juist 
2. Niet juist



16Rechtsbescherming

Aandachtpunten

 Geen verplichte procesvertegenwoordiging

 Dus beperktere rol voor advocaten? 

 Rekening houden met langere doorlooptijd?
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Stelling

Het ontbreken van verplichte procesvertegenwoordiging (door 
een advocaat) in de bekrachtigingsprocedure is een verbetering 
ten opzichte van de huidige situatie waarin dat wel verplicht is 

1. Juist 
2. Niet juist, want het is een verslechtering
3. Niet juist, want het heeft zowel voor- als nadelen



18Eigendomsovergang

Verlijden onteigeningsakte door notaris

 Op verzoek van onteigenaar door notaris te verlijden onteigeningsakte 
nadat aan drie voorwaarden is voldaan: 

1. onherroepelijke beschikking 
2. onherroepelijk planologisch besluit
3. voorlopige schadeloosstelling is betaald

 NB: verzoek binnen 2 maanden nadat aan alle voorwaarden is voldaan

 Gevolgen termijnoverschrijding? Nieuwe procedure doorlopen!
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Stelling

De onteigeningsprocedure onder de Omgevingswet is in 
de meeste opzichten een verbetering in verhouding tot de 
huidige onteigeningsprocedure

1. Juist 
2. Niet juist
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