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Duitse herverkavelingswet wellicht toepasbaar voor Nederlandse stadsvernieuwing

“Versnippering stedelijk eigendom 
vraagt om aangepaste wetgeving”

Door versnippering van eigendom verloopt de stedelijke vernieuwing in bij-
voorbeeld winkelcentra traag. Ad van Heesbeen voorzitter van het hoofdbe-
stuur van de NVR en Friso de Zeeuw, lid van de Raad van Avies van de NVR en 
directeur nieuwe markten Bouwfonds zien mogelijkheden om voor de stede-
lijke herverkaveling hetzelfde instrument in te zetten als bij landinrichting. In 
Duitsland wordt in het stedelijk gebied al een dergelijk instrument toegepast , 
de ‘Umlegung’ of wettelijke stedelijke herverkaveling. Voor De Zeeuw en Van 
Heesbeen reden om een blik over de grens te werpen.
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l Ruilverkaveling is al decennialang een 
goed beleidsinstrument om versnipperde 
agrarische kavels en percelen van boeren 
door grondruil efficiënter te herverdelen. Te-
gelijkertijd kon er een landinrichting doorge-
voerd worden. Vroeger werden boeren min of 
meer gedwongen om met een ruilverkaveling 
mee te doen, maar later gebeurde dat steeds 
vaker op vrijwillige basis en namen boeren 
zelf het initiatief tot ruilverkaveling. Het 
ruilen van gronden is een van de krachtigste 
instrumenten uit de Landinrichtingswet en 
de Wet inrichting landelijk gebied (WILG) en 
bovendien zeer effectief. Het stedelijk gebied 
vertoont tegenwoordig sterke overeenkom-
sten met het beeld van het versnipperde boe-
renlandschap van weleer. Wil men in de stad 
een stedelijke vernieuwing of herinrichting 
doorvoeren met de huidige beleidsinstru-
menten dan blijkt dat niet alleen een uiterst 
stroperig proces vol obstakels, maar ook een 
zware financiële opgave. Een soortgelijke wet 
als de WILG, op vrijwillige basis en zonder 
onteigening, zou voor het stedelijk gebied 
een oplossing kunnen zijn, stelt Ad van Hees-
been tijdens een overleg in gezelschap van 
Friso de Zeeuw met jurist Alexander Crämer 
en communicatiemanager José de Baan van 
het Duitse juridisch-fiscaal bureau Strick in 
Kleve. Dit bureau bemiddelt en ondersteunt 
al twintig jaar Nederlandse bedrijven bij 
zakelijke activiteiten en wetgeving in Duits-
land. “Je ziet dat stedelijk vastgoed zoals 
winkelcentra en woonlocaties in de loop der 
jaren behoorlijk is versnipperd”, legt Van 
Heesbeen uit. “Bij een herontwikkeling van 
het stedelijk gebied zie je nu een heel andere 
eigendomssituatie dan decennia geleden. 
Voorheen was een winkelcentrum van één 
eigenaar, maar in de loop der jaren werden 
winkels verkocht en raakte het eigendom 
versnipperd. Nu kunnen er wel honderd eige-
naren zijn. Datzelfde zie je op woonlocaties. 
Vroeger was een flatgebouw vaak van één 
wooncorporatie, nu is er sprake van versnip-
perd eigendom.”

Vrijwilligheid voorop
Bij stedelijke vernieuwing moet men volgens 
Van Heesbeen op dit moment grond en 
gebouwen verwerven om de eigendomspo-
sities in bezit te krijgen. Dan wordt er een 
plan gemaakt. Als die plannen klaar zijn kan 
er als laatste middel onteigening toegepast 
worden, maar dat proces duurt jaren. Daarbij 

komt nog dat gemeenten steeds minder een 
actief grondbeleid willen voeren. Stedelijke 
herverkaveling op basis van vrijwilligheid, 
maar wel met ondersteunende wetgeving zou 
een oplossing kunnen zijn. Van Heesbeen: 
“Je zou dus een stedelijke herverkaveling 
kunnen toepassen, zoals in het landelijk ge-
bied, op basis van een ruimtelijk plan. Daar 
is echter draagvlak voor nodig en de mede-
werking van de eigenaren. Een wettelijke 
regeling is nodig om de enkeling die het niet 
ziet zitten, verplicht te laten meedoen aan de 
herverkaveling. Hij moet de keuze houden 
om uitgekocht te kunnen worden. Een 
bestuursorgaan moet dat oppakken. Niet om 
het eigendom te verwerven, maar om ieder-
een met zijn eigen inbreng en eigendom op 
waarde en kwaliteit te schatten. Vervolgens 
moet men dit juridisch vastleggen en een 
nieuw plan maken. Dan kun je kijken waar je 
iedereen gaat positioneren en krijgt ieder-
een zijn eigen winkelpand of woning terug. 
Dit wordt vervolgens opnieuw gewaardeerd. 
Tenslotte zou je een collectieve financiering 
mogelijk moeten maken met een jaarlast 
voor de eigenaar, afgestemd op het voordeel 
van de nieuwe situatie. De financiering hang 
je niet direct aan de eigenaar, maar is gebon-
den aan het object. Daar heb je een financie-
ringsinstelling of overheid voor nodig.”

Urgentie
Ook Friso de Zeeuw ziet mogelijkheden voor 
stedelijke herverkaveling volgens het land-
inrichtingsinstrument. Hij is naast directeur 
nieuwe markten Bouwfonds tevens lid van 
de Raad van Advies van de NVR. “De belang-
stelling voor stedelijke herverkaveling is al 
langer aanwezig, maar het is nooit tot een 
wettelijke regeling gekomen. De urgentie 
is kennelijk nooit groot genoeg geweest. In 
de jaren zeventig werd de stadsvernieuwing 
opgelost met grootschalige investeringen 
door wooncorporaties en overheid. Parti-
culier eigendom dat weg moest, werd door 
de overheid aangekocht. Nederland heeft 
veel meer dan Duitsland een actief gemeen-
telijk grondbeleid. Een gemeente die zelf 
aankoopt, sloopt, renoveert en verkoopt en 
risicodragend actief is. Een instrument van 
herverkaveling waar zittende eigenaren een 
plan maakten, was niet nodig. Maar nu zit-
ten we in een andere tijd, die er toe leidt dat 
naast actief grondbeleid ook een meer 
faciliterende rol van de gemeente in beeld 
komt, zoals dat in Duitsland gebeurt. We 
krijgen dus een hernieuwde belangstelling 

voor de ‘Umlegung’ zoals in Duitsland in het 
stedelijk gebied wordt toegepast, verge-
lijkbaar met de Nederlandse landinrich-
tingswet: op basis van vrijwilligheid, geen 
wettelijke onteigening, maar wel dat je wordt 
uitgekocht of naar elders gaat. ”

Waardecreatie
De actuele vraag is of er voldoende animo, 
draagvlak en redenen zijn om de wettelijke 
herverkaveling volgens de ‘Umlegung’ ook 
in Nederland in te voeren. Volgens De Zeeuw 
zijn de ministeries van Infrastructuur en Mi-
lieu en Binnenlandse Zaken bij die discussie 
betrokken. Er is een soort informele advies-
groep of triumviraat van drie professoren. 
Een aantal gemeenten kijkt daarnaast of er 
door herverkaveling en stedelijke vernieu-
wing een waardecreatie kan plaatsvinden van 
objecten zoals leegstaande kantoorpanden 
op basis van herverkaveling. 
Daarnaast lopen er in Nederland tien pilots 
waarbij ‘Umlegung’ wellicht kan helpen. Ook 
is Nederland bezig om de wetgeving te veran-
deren en de vraag is of ‘Umlegung’ in de wet 
kan worden geïmplementeerd. 
De Zeeuw: “We willen daarom graag kijken 
naar de Duitse praktijk van ‘Umlegung’. We 
hebben twee keer met een hoge delegatie 
van het ministerie gemeenten in Duitsland 
bezocht. Een van de conclusies was dat je 
in Duitsland bij ‘Umlegung’ een waardever-
meerdering hebt. Dan is er meer animo om 
mee te werken aan herverkaveling. Op dit 
moment wordt er in Nederland overlegd, 
waarbij we twee conclusies zien. Stedelijke 
herverkaveling in Duitsland gaat veelal op 
vrijwillige basis, maar doordat je een wette-
lijk regeling hebt, zullen mensen ook eerder 
meedoen aan een project om zodoende de 
ambtelijke molen te voorkomen. Dat hebben 
we ook bij de landinrichting. De wetgeving 
is dus een vangnet op de achtergrond. De 
tweede conclusies is dat een dergelijke wet 
niet noodzakelijk is.”

Umlegung
“Gaat stedelijke vernieuwing in Nederland 
niet gemakkelijker dan in Duitsland?”, 
vraagt José de Baan. “Ik heb namelijk het 
idee dat bij jullie de zaken sneller te realise-
ren zijn.”
“Dat klopt”, geeft De Zeeuw aan. “Nederland-
se gemeenten voeren een actief grondbeleid, 
bovendien is de drempel om onteigening te 
kunnen inzetten in Duitsland hoger. Vaak zie 
je in Nederland dat gemeenten de onteige-
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ningsprocedure al opzetten, terwijl ze nog 
in minnelijk overleg zijn met de eigenaar. In 
Duitsland is het niet mogelijk dat er op de 
achtergrond een onteigening dreigt.”
José: “In Duitsland heeft een eigenaar tal van 
mogelijkheden om zich te verzetten tegen 
overheidsplannen en onteigening.” Haar 
collega Alexander Crämer beaamt dat: “Er 
zijn bij ons strengere regels om eigendom te 
beschermen. Duitsers houden van wetge-
ving. Alles is hier geregeld en daarom is de 
‘Umlegung’ ook goed geregeld. In Nederland 
heerst een overlegcultuur, in Duitsland leeft 
meer het gevoel dat je voor je recht mag vech-
ten. Er staat ook precies in de wet beschreven 
hoe je je kunt verweren. Als er iemand is die 
niet mee wil gaan in de ‘Umlegung’, kan hij 
een verweer indienen en via een soort kort 

geding de procedure stoppen. Een ‘Um-
legung’ moet namelijk in het belang zijn 
van de burgers, is dit alleen in het belang 
van de gemeente dan werken burgers niet 
mee en zal een herverkaveling of stedelijk 
vernieuwing door de verweermogelijkheden 
stoppen.”

Onteigening
De materie is complex. Van Heesbeen 
constateert, dat in het Duitse stedelijk ge-
bied, juist door het verweer van burgers, de 
‘Umlegung’ weinig wordt toegepast. Crä-
mer bevestigt dat: “Het is wel geprobeerd, 
maar het belang van de burger staat voorop 
en gemeenten moeten die belangen eerst 
bundelen voordat ze een ‘Umlegung’ kunnen 
starten. Overigens heb ik uitgezocht hoe de 

herverkaveling juridisch gezien wordt. De 
Hoge Raad in Duitsland heeft bepaald dat 
‘Umlegung’ wettelijk een onteigening is. 
Zo was er in 1994 een ‘ Umlegung’, die pas 
in 2001 bekrachtigd werd. De procedure 
duurde dus zeven jaar.” 
Desondanks biedt het instrument zeker kans 
in Nederland, denken ook De Zeeuw en Van 
Heesbeen. Een met de Duitse ‘Umlegung’ 
vergelijkbare regeling voor wettelijke herver-
kaveling is minder zwaar dan onteigening. 
Wanneer de herverkaveling bij wet geregeld 
wordt, krijgt de overheid de beschikking 
over een nieuw instrument om vastgelopen 
gebiedsontwikkelingen vlot te trekken. n
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