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1. INLEIDING 

Taakoms chr i i ving 

In de Miljoenennota 1990 (pp. 311-312) is de taak van de met de heroverweging 
belaste werkgroep als volgt omschreven: "De wijze waarop het landinrichtings- 
instrumentarium zich heeft ontwikkeld mede in relatie tot de recente heroriën- 
tatie van het landbouwbeleid maakt het gewenst een evaluatiestudie uit te 
voeren naar de voorbereidings- en uitvoeringsduur van landinrichtingsprojecten 
in samenhang met de doelmatigheid en effectiviteit van de ingezette overheids- 
middelen. De voorbereidings- en uitvoeringsduur van projecten is inmiddels 
opgelopen tot gemiddeld ca. 27 jaren. De ontwikkelingen in de landbouw over 
zo'n periode zijn moeilijk in te schatten. Bovendien is mede ten gevolge van 
deze langdurige projectcyclus sprake van begrotingstechnische inflexibiliteit. 
Rekening houdend met de toekomstschetsen in de Landbouwstructuurnota en het 
Nationaal Natuurbeleidsplan dient te worden onderzocht of het instrumentarium 
niet op andere wijze kan worden ingezet opdat aan deze problemen tegemoet wordt 
gekomen. Daarbij dient aandacht te worden besteed aan ondermeer de volgende 
opties: meer eenvoudige, snel uit te voeren projecten of meer op één specifiek 
probleem in de landbouw of natuur toegesneden projecten." 

Uit deze omschrijving blijkt dat het doel van de heroverweging is het verkennen 
van de mogelijkheden de duur van landinrichtingsprojecten te verkorten. In 
samenhang daarmee moet tevens aandacht worden besteed aan het vraagstuk van de 
begrotingstechnische inflexibiliteit en aan het verruimen van de mogelijkheden 
nieuw beleid te realiseren door middel van landinrichting. Bij haar onderzoek 
is de werkgroep uitgegaan van een op langere termijn gelijkblijvend budget voor 
landinrichting. Besparingsvarianten op kasbasis maken derhalve geen onderdeel 
uit van de onderzochte beleidsalternatieven. Aan de werkzaamheden van de werk- 
groep is deelgenomen door vertegenwoordigers van de departementen van LNV 
(voorzitter), Financiën, AZ, BiZa, VROM, EZ en V&W. De samenstelling van de 
werkgroep is vermeld in bijlage 1. 

1.2. Afbakeninrr van het beleidsterrein 

Het landelijk gebied is voortdurend onderhevig aan veranderingen. Deze verande- 
ringsprocessen doen in de loop van de tijd steeds weer een behoefte ontstaan 
aan verbetering van de inrichting van delen van het landelijk gebied. 
De verbetering van de inrichtingssituatie van een gebied is veelal niet te rea- 
liseren door afzonderlijke bestuurlijke en particuliere instanties, grondeige- 
naren en -gebruikers. In dergelijke gevallen is het treffen van maatregelen en 
voorzieningen in onderlinge samenhang noodzakelijk. Om die reden is voorzien in 
een wettelijk instrumentarium voor landinrichting, dat het juridisch, proce- 
dureel en bestuurlijk kader biedt om landinrichtingsprojecten voor te bereiden 
en uit te voeren. De Landinrichtingswet vormt hierbij het belangrijkste wette- 
lijk kader. Voor een tweetal gebieden is er bijzondere wetgeving van kracht, te 
weten de Herinrichtingswet Oost-Groningen en de Gronings-Drentse Veenkoloniën 
en de Reconstructiewet Midden-Delfland. 

In het verleden werd landinrichting vooral ingezet ten behoeve van de agrari- 
sche sector. In de afgelopen decennia is het werkterrein van landinrichting 
echter geleidelijk verbreed en is een verschuiving opgetreden naar niet- 
agrarische belangen. In de in 1985 van kracht geworden Landinrichtingswet is 



het multifunctionele karakter van landinrichting formeel vastgelegd. De verbre- 
ding van het werkterrein komt tot uitdrukking in het groeiende aantal projecten 
waar niet-agrarische belangen een belangrijke of zelfs overwegende rol spelen. 
Voorts groeit het aantal verzoeken om landinrichting van niet-agrarische zijde. 
In het recent geformuleerde rijksbeleid wordt grote betekenis gehecht aan land- 
inrichting voor zowel agrarische als niet-agrarische functies van het landelijk 
gebied. In de Vierde nota over de ruimtelijke ordening, de Structuurnota Land- 
bouw en het Natuurbeleidsplan wordt de inzet van landinrichting van wezenlijk 
belang geacht voor de uitvoering van het beleid. Binnen het geheel van het 
overheidsbeleid is met name de samenhang van landinrichting met het ruimtelijk 
beleid en met het milieu- en waterbeleid aan de orde. De relatie met het ruim- 
telijk beleid wordt gekenmerkt door wederzijdse beïnvloeding en afstemming 
(tweesporigheid). Het milieu- en waterbeleid is vooral kaderstellend voor land- 
inrichting. Met de ruimtelijke gevolgen van dit beleid wordt de landinrichting 
vooral op projectniveau geconfronteerd (bijvoorbeeld aanwijzing van bodembe- 
schermings- of grondwaterbeschermingsgebieden). 

De hoofdlijnen en beginselen van het landinrichtingsbeleid zijn opgenomen in 
het Structuurschema Landinrichting dat in 1986 na parlementaire behandeling is 
vastgesteld. De recente beleidsvoornemens met betrekking tot het landelijk ge- 
bied geven aanleiding om dit structuurschema en de beide andere "groene" struc- 
tuurschema's (het Structuurschema Natuur- en Landschapsbehoud en het Structuur- 
schema Openluchtrecreatie) te herzien. Mede met het oog op het vereenvoudigen 
van het ruimtelijk planningstelsel heeft de regering besloten de drie struc- 
tuurschema's te bundelen in één Structuurschema Landbouw, Natuur en Openlucht- 
recreatie. Met het opstellen van dit structuurschema is intussen een aanvang 
gemaakt. 

De minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (W) is primair verantwoor- 
delijk voor het landinrichtingsbeleid. De minister wordt daarbij, gevraagd of 
ongevraagd, geadviseerd door de Centrale Landinrichtingscomrnissie (CLC) die 
samengesteld is uit vertegenwoordigers van verschillende departementen, over- 
heden en maatschappelijke organisaties. De CLC heeft voorts een aantal in de 
Landinrichtingswet vastgelegde toetsende en coördinerende taken. De CLC wordt 
bij de uitvoering van haar taken bijgestaan door de Landinrichtingsdienst van 
het Ministerie van LNV. 

Naast landinrichting beschikt de rijksoverheid over nog enkele instrumenten 
voor het verbeteren van de inrichtingssituatie van het landelijk gebied. Dit 
zijn onder andere de Planningsprocedure Openluchtrecreatie, de Regeling aanwij- 
zing landschapselementen en de stichting van staatsboswachterijen. De Relatie- 
nota biedt voorts de mogelijkheid beheers- en reservaatsgebieden aan te wijzen, 
beheersovereenkomsten af te sluiten en reservaten aan te kopen. Genoemde 
instrumenten zijn inzetbaar zowel binnen als buiten landinrichtingsgebieden, 
met dien verstande dat in samenhang met de herverkaveling c.q. verwerving van 
gronden in het kader van landinrichting de toepassingsmogelijkheden binnen 
landinrichtingsgebieden ruimer zijn. 



2. BESCHRIJVING VAN HET HUIDIGE BELEID 

Doelstellingen en hoofdlijnen van beleid 

Landinrichting strekt tot verbetering van de infichting van het landelijk 
gebied overeenkomstig de functies van het gebied, zoals die in het kader van de 
ruimtelijke ordening zijn aangegeven (artikel 4 van de Landinrichtingswet). In 
het Structuurschema Landinrichting zijn de doelstellingen van het nationale 
landinrichtingsbeleid nader uitgewerkt in overeenstemming met het multifunc- 
tionele karakter van landinrichting. De hoofdlijnen van het beleid hebben 
betrekking op de verbetering van de inrichtingssituatie voor de land- en 
tuinbouw, het bijdragen aan de realisering van het verstedelijkingsbeleid (in 
het bijzonder de Randstadgroenstructuur en de bufferzones), de verbetering van 
de kwaliteit van natuur en landschap en de verbetering van de woon- en leef- 
omstandigheden in het landelijk gebied. 

2.2. Het landinrichtingsinstrumentarium 

Landinrichting vindt plaats in projecten met een bepaalde, begrensde omvang, 
waarbinnen de inrichtingsproblematiek wordt aangepakt door middel van uiteen- 
lopende maatregelen en voorzieningen. Daarbij kan het gaan om het herschikken 
en inrichten van gronden (verkaveling), om het wijzigen van de infrastructuur 
(ontsluiting en waterbeheersing) en om landschapsbouw. De behoefte aan verbete- 
ring van de inrichtingssituatie verschilt van gebied tot gebied, afhankelijk 
van de functies die een gebied dient te vervullen. Om op deze gebiedsspecifieke 
situaties in te kunnen spelen zijn er verschillende landinrichtingsinstrumenten 
beschikbaar, ieder met een eigen procedure en met eigen mogelijkheden. Een 
overzicht van het beschikbare landinrichtings- instrumentarium en de toepas- 
singsmogelijkheden daarvan is gegeven in figuur 1. 

In figuur 1 is onderscheid gemaakt tussen integrale instrumenten en enkelvou- 
dige instrumenten. De integrale instrumenten maken het mogelijk de inrichtings- 
situatie te verbeteren door het in onderlinge samenhang treffen van maatregelen 
en voorzieningen op het gebied van de afzonderlijke inrichtings- factoren 
(verkaveling, waterbeheersing, ontsluiting en landschapsbouw). De enkelvoudige 
instrumenten zijn toegesneden op gebieden waar de knelpunten één inrichtings- 
factor betreffen. Zowel de enkelvoudige als de integrale instrumenten kunnen 
worden ingezet voor de verbetering van de inrichtingssituatie ten behoeve van 
verschillende functies in onderlinge samenhang. In vergelijking met de inte- 
grale instrumenten zijn de enkelvoudige instrumenten relatief eenvoudig en snel 
uit te voeren. 

Herinrichting en ruilverkaveling zijn de belangrijkste vormen van integrale 
landinrichting. Voor herinrichting en ruilverkaveling kent de Landinrichtings- 
wet twee wijzen van voorbereiding: vereenvoudigde voorbereiding en gefaseerde 
voorbereiding. Voor gebieden met een complexe inrichtingsproblematiek, waar 
bovendien het provinciaal planologisch beleid onvoldoende duidelijkheid biedt, 
is een gefaseerde voorbereiding mogelijk. Voordat het plan wordt opgesteld 
worden de uitgangspunten en doeleinden van de landinrichting nader uitgewerkt 
en vastgelegd in het programma. De gefaseerde voorbereiding vergt een langere 
voorbereidingsduur dan de vereenvoudigde voorbereiding. 
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In gebieden met een minder complexe inrichtingsproblematiek en waar de verka- 
veling het voornaamste knelpunt is, kan volstaan worden met een meer eenvoudige 
aanpak, namelijk herinri'chting of ruilverkaveling met een administratief karak- 
ter. De herverkaveling van gronden staat in die gebieden centraal; maatregelen 
en voorzieningen ten behoeve van de overige inrichtingsfactoren zijn slechts 
beperkt nodig. Gelet op de geringe complexiteit van de inrichtingsproblematiek 
worden administratieve projecten voorbereid volgens de vereenvoudigde procedu- 
re. De duur van deze projecten is relatief kort. 

Aanpassingsinrichting is bedoeld voor het wegnemen of verminderen van de nade- 
lige gevolgen voor de inrichting van het landelijk gebied van de realisering 
van een op zichzelf staande infrastructurele voorziening van nationaal of 
regionaal belang. Met deze vorm van landinrichting is nog weinig ervaring opge- 
daan. De Regeling reconstructie oude glastuinbouwgebieden is een als integraal 
aan te merken sectorinstrument, dat gericht is op het bevorderen van de econo- 
mische ontwikkeling van oude glastuinbouwgebieden en op het treffen van daarmee 
samenhangende infrastructurele en andere voorzieningen. 

De enkelvoudige instrumenten zijn toegesneden op knelpunten die op het vlak van 
één inrichtingsfactor liggen. De Regeling kavelruil (gebaseerd op de in de 
Landinrichtingswet opgenomen ruilverkaveling bij overeenkomst) biedt de moge- 
lijkheid om met een beperkt aantal eigenaren de verkaveling snel en relatief 
goedkoop te verbeteren. De waterschaps- en gemeentewerken (A2-werken) waren 
oorspronkelijk gericht op het verbeteren van de waterbeheersing resp. de ont- 
sluiting. Tegenwoordig komen alleen waterbeheersingswerken voor subsidie in 
aanmerking. 

2.3. Procedurele en bestuurlijke aspecten 

Algemeen 

Het proces van bestuurlijke besluitvorming vindt plaats volgens de procedures 
van de Landinrichtingswet of van ministeriële regelingen. Deze procedures waar- 
borgen een evenwichtige besluitvorming bij de planvoorbereiding en voorzien in 
een adequate rechtsbescherming van de betrokkenen tijdens de uitvoering van het 
plan. Een evaluatie van de effecten van de voorgenomen maatregelen en voorzie- 
ningen voor de economische toestand (met inbegrip van de werkgelegenheid), de 
leef- en werkomstandigheden, de natuur en het landschap en de gesteldheid van 
water, bodem en lucht, maakt deel uit van het besluitvormingsproces. 

Besluitvorming 

De procedure bij integrale landinrichting kan in drie fasen worden verdeeld: 
het initiatief tot landinrichting, de planvoorbereiding en de uitvoering van 
het plan. De fase van het initiatief begint met een verzoek om landinrichting, 
dat door overheidsorganen, belangenorganisaties en grondeigenaren en -gebrui- 
kers in een gebied kan worden ingediend. Binnen twee jaar na indiening van het 
verzoek bij de minister van LNV moet de CLC haar zienswijze omtrent dat verzoek 
uitbrengen. De zienswijze informeert de indieners van het verzoek over de mate 
waarin en de wijze waarop vanuit het landelijk beleid bezien aan hun verzoek 
tegemoet gekomen kan worden. Voorts is de zienswijze van bijzondere betekenis 
voor het provinciaal bestuur dat, naast het Structuurschema Landinrichting en 
het provinciaal ruimtelijk beleid, de zienswijze in aanmerking dient te nemen 



bij het doen van voorstellen tot plaatsing van gebieden op het Voorbereidings- 
schema Landinrichting. 

Het voorbereidingsschema geeft de gebieden aan waarvoor ruilverkaveling of her- 
inrichting wordt voorbereid. Naast de vorm van landinrichting wordt tevens de 
wijze van voorbereiding vermeld. Voorts worden de grenzen van het gebied aange- 
geven. De bevoegdheid tot het doen van voorstellen tot plaatsing van een gebied 
op het voorbereidingsschema is uitsluitend voorbehouden aan het provinciaal 
bestuur. Als een provincie geen voorstel doet, kan een gebied niet in voorbe- 
reiding worden genomen. Jaarlijks worden meer gebieden voor plaatsing voorge- 
steld dan met het oog op de beschikbare middelen aan het schema kunnen worden 
toegevoegd. Er is dus een selectie nodig, die plaatsvindt op basis van de 
criteria en overwegingen uit het Structuurschema Landinrichting. Het voorberei- 
dingsschema wordt ieder jaar vastgesteld door de minister van LNV, op voor- 
dracht van de CLC. Daarbij dient overeenstemming te bestaan tussen de minister 
en het betrokken provinciaal bestuur over de vorm van landinrichting en de 
wijze van voorbereiding voor de op het schema vermelde gebieden. Bij plaatsing 
van een gebied op het voorbereidingsschema geeft de minister van LNV in een 
gelijknamige nota de overwegingen en uitgangspunten ten behoeve van de voorbe- 
reiding. 

Indien een gebied op het voorbereidingsschema is geplaatst benoemt het provin- 
ciaal bestuur een landinrichtingscommiccie, die verantwoordelijk is voor de 
voorbereiding van het landinrichtingsplan. De landinrichtingscommissie bestaat 
uit regionale vertegenwoordigers van de bij het project betrokken belangen. De 
commissie oefent haar taken uit in nauw overleg met provincie, gemeenten en 
waterschappen, en - via een inspraakprocedure op basis van een voorontwerp-plan 
- met de belanghebbenden. In de slotfase van de voorbereiding stelt de CLC het 
landinrichtingsplan in ontwerp vast. Het provinciaal bestuur stelt uiteindelijk 
het plan vast. Alvorens dit te doen hoort zij de bezwaren van de belanghebben- 
den en toetst zij het plan aan het provinciaal ruimtelijk beleid. 

De landinrichtingscommissie is tevens belast met de uitvoering van het plan. 
Deze uitvoering omvat naast de afwerking van de in de wet vastgelegde procedu- 
res de bestuurlijke, financiële en organisatorische aspecten die gemoeid zijn 
met de realisering van de in het plan opgenomen maatregelen en voorzieningen 
(uitvoering van werken). Tijdens de uitvoeringsfase heeft de landinrichtings- 
commissie de mogelijkheid om het plan waar nodig uit te werken dan wel, indien 
tussentijds gewijzigde omstandigheden hiertoe noodzaken, het plan op onderdelen 
te wijzigen. 

Taakverdeling tussen Rijk en provincies 

De taakverdeling tussen Rijk en provincies bij landinrichting is vastgelegd in 
de Landinrichtingswet. In deze wet zijn aan de provincies aanzienlijk meer 
taken en bevoegdheden toegekend dan in de vroegere Ruilverkavelingswet. In de 
herfst van 1991 wordt gestart met de evaluatie van de Landinrichtingswet, 
inclusief de taakverdeling tussen Rijk en provincie. Bij de parlementaire 
behandeling van de wet in 1985 heeft de regering aan de Kamer toegezegd, dat 
deze evaluatie 7 jaar na het van kracht worden van de wet zal worden uitge- 
voerd. De provincies zullen bij de evaluatie worden betrokken. Hierbij zullen 
ook de resultaten van het D'experiment met betrekking tot landinrichting worden 
betrokken. Een en ander is opgenomen in het convenant IPO-LNV inzake de 
uitvoering van het Natuurbeleidsplan. 



Rechtsbescherming 

Landinrichting heeft ingrijpende rechtsgevolgen. Herverkaveling van gronden 
betekent wijziging van bestaande eigendoms- en gebruiksverhoudingen. Voorts kan 
in landinrichtingsverband het eigendom, beheer en onderhoud van bestaande voor- 
zieningen wijzigen. Een afdoende rechtsbescherming is daarbij van groot belang. 
Deze rechtsbescherming is in de Landinrichtingswet geregeld en uniform van toe- 
passing voor alle vormen van landinrichting. 

2.4. De omvang van landinrichting 

De omvang van landinrichting is de som van de totale oppervlakte in voorberei- 
ding (vermeld op het Voorbereidingsschema Landinrichting) en van de totale 
oppervlakte in uitvoering (het uitvoeringsprogramma). Tussen het voorberei- 
dingsschema en het uitvoeringsprogramma bestaat een nauwe samenhang, omdat er 
door het in uitvoering nemen van projecten ruimte ontstaat op het voorberei- 
dingsschema om nieuwe projecten in voorbereiding te nemen. Gegeven de duur van 
voorbereiding en uitvoering omvatten het voorbereidingsschema en het uitvoe- 
ringsprogramma een veelvoud van de jaarlijks in uitvoering te nemen oppervlak- 
te. 

De omvang van het voorbereidingsschema en het uitvoeringsprogramma heeft zich 
de afgelopen jaren als volgt ontwikkeld. Tot het begin van de jaren tachtig kon 
jaarlijks gemiddeld 40.000 ha in uitvoering worden genomen. Naar aanleiding van 
de in de Rijksbegroting 1983 doorgevoerde bezuinigingen op het landinrichtings- 
budget is deze oppervlakte teruggebracht naar 32.000 ha in 1983 en 36.000 ha 
per jaar in de jaren nadien. Teneinde de toename van de uitvoeringsduur als 
gevolg van een oplopende verplichtingenstand te beperken, is naar aanleiding 
van een in 1987 doorgevoerde structurele bezuiniging in 1989 besloten eenmalig 
een oppervlakte van 7.000 ha minder in uitvoering te nemen. Op 1 januari 1991 
bedroeg de totale oppervlakte in uitvoering 638.280 ha. 

Eind 1982 omvatte het voorbereidingsschema projecten met een gezamenlijke 
oppervlakte van 407.600 ha. Deze omvang was afgestemd op het toenmalige jaar- 
lijkse uitvoeringsvolume van 40.000 ha. Naar aanleiding van de in 1983 doorge- 
voerde bezuiniging werd besloten de omvang van het voorbereidingsschema te 
verminderen door enkele jaren vrijwel geen projecten aan het schema toe te 
voegen. Als gevolg hiervan is de totale oppervlakte in voorbereiding sedertdien 
geleidelijk afgenomen. Op 1 januari 1991 omvatte het voorbereidingsschema pro- 
jecten met een gezamenlijke oppervlakte van 388.828 ha. Per gelijke datum was 
voor een oppervlakte van ca. 160.000 ha een verzoek tot landinrichting inge- 
diend. 

In tabel 1 is de oppervlakte in voorbereiding uitgesplitst naar de vorm van 
landinrichting. Behalve de kadastrale oppervlakte van de projecten is in de 
tabel ook de zogenaamde budgettaire oppervlakte vermeld. Een budgettaire 
hectare is een hectare van gemiddeld investeringsniveau (rijksaandeel: thans 
f 4.750,--) van ruilverkavelingen en herinrichtingen. Om de budgettaire conse- 
quenties van RROG's, van projecten met een administratief karakter en van 
bijzondere projecten inzichtelijk te maken, hanteert de CLC een omrekenings- 
factor waarmee de kadastrale oppervlakte wordt vermenigvuldigd. 



De omrekeningsfactor bedraagt momenteel: 
- 0,25 voor ruilverkavelingen met administratief karakter; 
- 9,00 voor reconstructiegebieden oude glastuinbouw. 
Voor de projecten op grond van bijzondere wetgeving is de budgettaire opper- 
vlakte per saldo kleiner dan de kadastrale, omdat deze gebieden niet volledig 
worden herverkaveld. 

Tabel 1. Landinrichtingsprojemn in voorbereiding, stand per 1 januari 1991. 

Type instrument Oppervlakte (ha) 
kadastraal budgettair 

herinrichting 127.610 127.610 
ruilverkaveling 161.480 161.480 
ruilverkaveling met adm.kar. 40.035 9.905 
reconstructie oude glastuinb. 2.250 20.250 
bij zondere proj ecten 55.785 38.310 
aanpassingsinrichtingen 1.670 1.670 

Totaal 388.830 359.225 

2.5. Financiële en personele aspecten 

Subsidie- en financieringsnormen 

Het Rijk draagt bij in de kosten van de uitvoering van landinrichtingsprojecten 
door het toekennen van subsidies. Voorts wordt een deel van de kosten door het 
Rijk voorgefinancierd. Rijksbijdrage en voorfinanciering vormen samen het 
rijksaandeel in de kosten van landinrichting. Het niet door subsidie gedekte 
deel der kosten komt ten laste van de belanghebbende instanties (provincies, 
gemeenten, water- en recreatieschappen), de gezamelijke eigenaren en de indivi- 
duele belanghebbenden, welk deel contant dient te worden betaald bij de uitvoe- 
ring der werken. Voorts stelt het Rijk gelden beschikbaar voor het aankopen van 
grond voor verschillende doeleinden; de grondaankopen worden verricht door het 
Bureau Beheer Landbouwgronden. De voor rekening van de gezamenlijke eigenaren 
komende kosten worden door het rijk voorgefinancierd en na beëindiging van het 
project verrekend via de landinrichtingsrente. De huidige betalingswijze en 
kostenverdeling van maatregelen en voorzieningen in het kader van integrale 
landinrichtingsprojecten (ruilverkaveling en herinrichting) is weergegeven in 
tabel 2. 

De subsidie- en financieringsnormen zijn de afgelopen tien jaar herhaaldelijk 
bijgesteld. Als gevolg van bezuinigingen op het landinrichtingsbudget was het 
noodzakelijk de subsidienormen te verlagen danwel de subsidie voor bepaalde 
voorzieningen geheel stop te zetten. Daarbij is een versterkte toepassing gege- 
ven aan het profijtbeginsel en wel in die zin, dat de subsidies voor overwegend 
particuliere investeringen sterk zijn beknot of geschrapt, terwijl de subsidië- 
ring van werken van algemeen nut zoveel mogelijk is ontzien. Voorts waren 
beleidswijzigingen aanleiding tot het bijstellen van de subsidienormen om geld 
vrij te maken voor maatregelen en voorzieningen ten behoeve van natuur en land- 
schap (verschuiven van geldstromen binnen het landinrichtingsbudget). 



Tabel 2. Betalingswijze en kostenverdeling van maatregelen en voorzieningen in 
. het kader van integrale landinrichting (ruilverkaveling en 
herinrichting) 

Categorie Betalin~swiize 
rijksbijdrage contante voorf inan- 

bijdrage ciering 

Ontsluiting 

- aanleg en reconstructie van wegen 
van algemeen belang 

- idem, kwartaire wegen 

- aanleg en reconstructie van wegen 
van overwegend agrarisch belang 

- recreatieve voorzieningen 

- beplantingen / natuurtechniek 

Waterbeheersing 

- verbetering van het openbare water- 
lopenstelsel 

- recreatieve voorzieningen 

- beplantingen / natuurtechniek 

Landschapsbouw 

- beplantingen van regionaal belang 
- beplantingen van lokaak belang 

- erf- en kavelgrensbeplantingen 

Verkaveling 

- kavelaanvaardingswerken 

75% 25% - 
(gemeente) 

60% 40% 
(gemeente) 

65% - - 35% 

75%* 25% 
(gemeente) 

conform subs.regeling aanliggende wegen 

50% 50% - 
(waterschap) 

75%* 25% - 
(gemeente) 

50% 50% - - 
(waterschap) 

- boerderijverplaátsing en -opschuiving, 40% 
en boerderijtoegangswegen > 50 m 

- nutsvoorzieningen / oude gebouwen 
- basisinrichting reservaten .SBB 

65%** 
100%** 

en natuurontwikkeling: .part. NB 50% 

Overige 

- administratiekosten 
- afkoop toedelingsrechten 

- - - - 
25% - - 

(gemeente) 
30% - - 

(eigenaren) 

60% - - 
(eigenaren) 

- - 35% 
- - - 

50% - - 
(provincie) 

*) 55% ten laste van directie OR en 20% ten laste van LD. 
**) 75% ten laste van directie NMF en 25% ten laste van LD. 



Vorenstaande wijzigingen komen getalsmatig op het volgende neer. Sinds het 
begin van de jaren zeventig is het voor integrale landinrichtingsprojecten 
beschikbare budget, uitgaande van de huidige geldswaarde, teruggebracht tot 
minder dan de helft (daling met 60%). De jaarlijks gemiddeld in uitvoering te 
nemen oppervlakte is in deze periode namelijk gedaald van 55.000 ha tot 36.000 
ha. Verder bedroeg het rijksaandeel in de gemiddelde kosten van de landinrich- 
tingsprojecten in het begin van de jaren zeventig, wederom uitgaande van de 
huidige geldswaarde, ruim f 8.000,-- per ha tegenover thans f 4.750,-- per ha. 
Een en ander betekent dat de intensiteit van de werken aanzienlijk is afgeno- 
men. 

Financiële verplichtingen 

De voornemens van het Rijk ten aanzien van subsidiëring en voorfinanciering 
worden openbaar gemaakt bij de publikatie van het voorontwerp-plan. Nadat het 
besluit tot landinrichting is genomen geeft de minister van LW een subsidie- 
toezegging af en gaat daarmee een financiële verplichting aan. Deze verplich- 
ting wordt ingelost door de uitbetaling van de rijksbijdragen tijdens de plan- 
uitvoering en door de voorfinanciering van de voor rekening van de gezamenlijke 
eigenaren komende kosten. 

Het totaal van alle verplichtingen op een bepaald moment wordt de verplich- 
tingenstand genoemd. In figuur 2 is de ontwikkeling van de verplichtingenstand 
voor de integrale landinrichtingsprojecten (zgn. Al-werken) in de periode 
1983-1990 weergegeven (de in de figuur weergegeven bedragen en de bedragen in 
onderstaande tekst zijn alle op prijspeil 1990). Het betreft de reële verplich- 
tingenstand op basis van kasgegevens van de LD betreffende de restant verplich- 
tingen (d.w.z. het niet-afgeloste deel). Hij omvat het rijksaandeel-LD (rijks- 
bijdrage + voorfinanciering) en de bijdragen van derden, inclusief het aandeel 
van de directie Openluchtrecreatie van het ministerie van LW en exclusief de 
contante bijdragen van individuele belanghebbenden. Ultimo december 1990 
bedroeg de verplichtingenstand f 2.690 mln tegenover f 2.540 mln eind 1982. 

In figuur 2 zijn tevens de oorzaken van de veranderingen in de verplichtingen- 
stand aangegeven. In de genoemde periode is jaarlijks voor een bedrag van ge- 
middeld f 342 mln aan nieuwe verplichtingen aangegaan. Van dat bedrag hing 23% 
samen met door de CLC goedgekeurde herzieningen van de rijksbijdrage aan pro- 
jecten in uitvoering en 77% was een gevolg van het in uitvoering nemen van 
nieuwe projecten. Voorts is jaarlijks voor een bedrag van f 288 mln aan werken 
uitgevoerd. Dit betekent dat in de periode 1983-1990 jaarlijks voor een bedrag 
van gemiddeld f 55 mln (ofwel 19%) meer verplichtingen zijn aangegaan dan er 
konden worden afgelost. 

De verplichtingenstand kan niet zonder meer worden vergeleken met het bedrag 
dat jaarlijks als rijksaandeel in de uitvoeringskosten van integrale projecten 
is opgenomen op de begroting van de Landinrichtingsdienst. In de verplich- 
tingenstand zijn immers ook de contante bijdragen van derden opgenomen. Voorts 
mag op grond van ervaring rekening worden gehouden met aanbestedingsvoordelen 
en met voordelen als gevolg van het niet of slechts ten dele uitvoeren van 
planonderdelen. Met inachtneming van deze correcties ontstaat de netto ver- 
plichtingenstand. Deze wordt per ultimo december 1990 op f 1.790 mln geraamd. 



* 
Figuur 2: De ontwikkeling van de verplichtingenstand voor integrale 

landinrichtingsprojecten over de periode 1982-1990 in miljarden 
guldens (prij speil 1990) 
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De verhouding tussen de netto verplicht-ingenstand en de begrotingspost "rijks- 
aandeel" is mede bepalend voor de lengte van de uitvoerini;sduur van de projec- 
t-en. Van belang voor de gemiddelde uitvoeringsduur is voorts het door de CLC 
gevoerde beleid, waarbij projecten die al ver in procedure zijn (stadium van de 
toedeling) en de kleine goedkope blokken, bij voorrang krediet wordt toegewe- 
zen. Voorts worden RROG-gebieden in ca. 10 jaar voorbereid en uitgevoerd. Dit 
houdt in dat de kredieten voor deze gebieden relatief snel ter beschikking ge- 
steld moeten worden. 

Beschikbare middelen 

Op de begroting 1991 is f 184,4 mln beschikbaar gesteld voor de uitvoering van 
integrale landinrichtingsprojecten (rijksaandeel-L?). Dit bedrag is inclusief 
ca. f 60 mln ten behoeve van voorfinanciering. De bijdragen van derden worden 
voor 1991 geraamd op f 65 mln. Voor waterbeheersingswerken is in 1991 f 10,8 
mln beschikbaar en voor particuliere werken f 1,4 mln. De bijdrage aan de ruil- 
verkavelingsbureaus van het Kadaster is voor l991 geraamd op f 33,l mln. De 
ontvangsten aan landinrichtingsrente belopen vooralsnog jaarlijks ca. 70 mln. 
Deze ontvangsten vloeien in de schatkist; zij staan als middelen geboekt op de 
begroting van W. 

De personele omvang van de Landinrichtingsdienst is gedaald van 446 formatie- 
plaatsen in 1975 naar 378 formatieplaatsen in 1990, een daling derhalve met 
zo'n 18%. Dit betreft het technisch personeel; de genoemde cijfers zijn exclu- 
sief het administratief personeel en het personeel van de tekenkamers. Van de 
ontwikkeling van het administratief personeel kan door de verschillende reor- 
ganisaties in de afgelopen jaren geen goede vergelijking worden gemaakt, 
terwijl de tekenkamers ook werkzaam zijn voor externe opdrachtgevers (d.w.z. 
andere directies binnen W ) .  

De daling van de personele omvang heeft zich met name gedurende de laatste 
jaren voltrokken in het kader van de inkrimping van de rijksoverheid. Voorts 
kan worden gewezen op de verbreding van werkzaamheden in het kader van landin- 
richting in de afgelopen jaren en op de toename van het aantal formele proce- 
dures sedert het inwerkingtreden van de Landinrichtingswet. De werklast voor 
het zittende personeel is daardoor toegenomen. 



3. LANDINRICHTING IN DUITSLAND, FRANKRIJK EN BELGIE 

3.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt een beeld gegeven van het landinrichtingsbeleid Ln 
enkele van de ons omringende landen. Daarbij wordt met name ingegaan op de 
verschillen met het Nederlandse beleid. Gekozen is voor een vergelijking met 
Duitsland, Frankrijk en België, omdat de inrichtingsproblematiek in die landen 
mutatis mutandis veel kenmerken gemeenschappelijk heeft met die in ons land. 
Ten aanzien van Duitsland is alleen de situatie beschreven in de voormalige 
Duitse Bondsrepubliek. 

3.2. Duitsland 

De landinrichting in Duitsland is qua ontwikkeling en karakter vergelijkbaar 
met de landinrichting in Nederland. Ook daar zijn de landinrichtingsprojecten 
na de oorlog uitgegroeid tot een integrale ingreep in de inrichtingssituatie 
van het landelijk gebied. De basis daarvoor vormde de federale Flurbereini- 
gungsgesetz van 1953, die een krachtig juridisch instrument is geweest voor de 
verbetering van de agrarische structuur. Evenals in Nederland ontstond ook in 
Duitsland de dringende noodzaak de doelstelling van de wet te verruimen, 
teneinde meer mogelijkheden te hebben voor een integrale inrichting van het 
landelijk gebied in overeenstemming met de functies daarvan. Dit leidde tot de 
Ruilverkavelingswet van 16 maart 1976, die in de plaats trad van de wet van 
1953. In de nieuwe wet werd onder andere een belangrijke plaats ingeruimd voor 
de belangen van natuur en landschap en voor aktiviteiten op het gebied van 
dorpsvernieuwing. De wet van 1976 werd gewijzigd bij wet van 1 juni 1980 en bij 
wet van 8 december 1986. Deze wijzigingen hielden geen verandering in van het 
doel van ruilverkaveling dat in de wet is omschreven als: 
- de verbetering van de produktie- en werkomstandigheden in de land- en 
bosbouw; 

- de verruiming van de grondgebruiksmogelijkheden; 
- de verbetering van de woon- en leefomstandigheden in het landelijk gebied. 

Het ruilverkavelingsplan wordt opgesteld door de overheid, die in elke deel- 
staat belast is met de voorbereiding en uitvoering van ruilverkavelingen. Dit 
plan dient in overeenstemming te zijn met plannen van ruimtelijke ordening en 
met sectorplannen (o.a. op het gebied van de natuur- en landschapsbescherming, 
de openluchtrecreatie, de drink- en industriewatervoorziening, de winning van 
delfstoffen). Deze "normale" vorm van ruilverkaveling (de zgn. Regelflurberei- 
nigung) komt naar de aard van de maatregelen en voorzieningen grotendeels 
overeen met de ruilverkavelingen en herinrichtingen zoals wij die in Nederland 
kennen. Daarnaast zijn in de wet nog voorschriften opgenomen voor enkele bij- 
zondere vormen van ruilverkaveling. Deze zijn: de zgn. Unternehmensflurbereini- 
gung, de vereenvoudigde ruilverkaveling, de versnelde ruilverkaveling en de 
vrijwillige kavelruil. De Unternehmensflurbereinigung is gericht op de verwer- 
ving van gronden door middel van onteigening ten behoeve van het uitvoeren van 
grote infrastructurele werken en op de verdeling van het verlies van de onf:ei- 
gende gronden over een groter aantal eigenaren. De overige vormen van ruilver- 
kaveling zijn vooral gericht op het tot stand brengen van een administratieve 
herverkaveling van gronden voor verschillende doeleinden. 



Tabel 3 geeft een overzicht van de ruilverkavelingen in voorbereiding en 
uitvoering in Duitsland de kavelruilen zijn, gelet op de relatief geringe 
betekenis van dit instrument, buiten beschouwing gelaten. Uit de tabel blijkt 
dat per 31 december 1988 in totaal bijna 3,6 mln ha ruilverkaveling in voor- 
bereiding en in uitvoering was, verdeeld over 4080 projecten. Uit de tabel 
blijkt verder dat de gemiddelde omvang van de ruilverkavelingen 875 ha be- 
draagt, hetgeen aanzienlijk minder is dan in Nederland. Ruilverkavelingen die 
volgens de vereenvoudigde of de versnelde procedure worden voorbereid en uitge 
voerd, zijn gemiddeld genomen kleiner dan de overige ruilverkavelingen. Overi- 
gens heeft er de laatste jaren een zekere verschuiving plaatsgevonden naar 
projecten volgens de vereenvoudigde voorbereiding, terwijl het aandeel van de 
"normale" ruilverkavelingen is gedaald. Een en ander blijkt uit tabel 4. 

Tabel 3. Ruilverkavelingen in voorbereiding en uitvoering in Duftslan 
per 31 dwember 1988. 

Aantal Ouuervlakte (ha) 
totaal per project 

Regelflurbereinigungen 2598 2.345.582 905 
Unternehmensflurbereinigungen 710 702.537 990 
Vereenvoudigde procedure 446 272.822 610 
Versnelde procedure 326 259.500 795 

Totaal 4080 3.580.441 875 

Tabel 4. Verdeling ruilverkavelingsprogeceen naar de aard van 

Stand per 31 december 1983 1988 

Regelflurbereinigungen 3101 (73%) 2598 (64%) 
Unternehmensflurbereinigungen 611 (14%) 710 (17%) 
Vereenvoudigde procedure 166 (4%) 446 (11%) 
Versnelde procedure 380 (9%) 326 (8%) 

Totaal 4258 (100%) 4080 (100%) 

4 
De gemiddelde projectduur van de Regelflurbereinigungen bedraagt 15-20 jaar, 
exclusief de fase van Einleitung van het project. In deze fase wordt het 
project geïnitieerd en vindt afstemming met de betrokken grondeigenaren plaats. 
De Einleitung wordt afgesloten met de zogenaamde Anordnung (de officiële start 
van de voorbereiding). De gemiddelde duur van de ruilverkavelingen in Duitsland 
komt dus ondanks de geringere omvang van de projecten overeen met die in Neder- 
land. Over de gemiddelde projectduur van de overige vormen van ruilvearkaveling 
in Duitsland zijn geen nadere gegevens bekend. 

De kosten van uitvoering van een ruilverkaveling worden gesubsidieerd. door de 
overheid. De Bondsregering betaalt 60% van de overheidsbijdrage en de regering 
van de betrokken deelstaat 40%. In 1987 werd 840 mln DM besteed in het kader 
van ruilverkaveling in Duitsland. Van dit bedrag werd volgens voornoemde ver- 



deelsleutel 281 mln DM (33%) gedragen door de Bond en 187 mln DM (22%) door de 
deelstaten. De overige 372 mln DM (44%) kwam voor rekening van grondeigenaren 
en derden. 

Frankrii k 

De ruilverkaveling vindt in Frankrijk haar rechtsgrond in de wet van 9 maart 
1941, bekrachtigd door de verordening van 7 juli 1945 en geïntegreerd in de 
Code Rural. De wettelijke bepalingen zijn herhaaldelijk gewijzigd en aangevuld, 
laatstelijk bij de wet van 31 december 1985. In de periode 1945-1988 werd in 
totaal ruim 13,l mln ha verkaveld, verdeeld over bijna 16.000 projecten. Per 31 
december 1988 waren 1396 ruilverkavelingen in uitvoering met een gezamenlijke 
oppervlakte van ca. 1,2 mln ha. Hierbij is afgezien van een aantal bijzondere 
vormen van ruilverkaveling, namelijk de vereenvoudigde procedure, de ruilverka- 
veling in combinatie met grote infrastructurele werken en de ruilverkaveling in 
berggebieden. Deze procedures zijn naar verhouding van geringere betekenis. Uit 
de cijfers kan een gemiddelde omvang van de projecten van ca. 850 ha worden 
afgeleid. Deze in vergelijking met Nederland geringe omvang heeft onder andere 
te maken met het feit, dat in Frankrijk de ruilverkavelingen zich veelal beper- 
ken tot het grondgebied van één gemeente. 

Een belangrijk verschil met Nederland is voorts dat het in Frankrijk om een 
zeer eenvoudige vorm van ruilverkaveling gaat, die niet vergelijkbaar is met de 
integrale aanpak in ons land. Over het algemeen wordt volstaan met het treffen 
van enkelvoudige maatregelen en voorzieningen, ondanks de verbreding van de 
doelstelling van ruilverkaveling in de afgelopen jaren. Primair gaat het om 
herindeling van de versnipperde en verspreide landbouwgronden. In 1975 werd de 
(wettelijke) doelstelling van ruilverkaveling verruimd, enerzijds uit zorg voor 
natuur en landschap, anderzijds uit zorg voor een meer rationele afstemming 
tussen de eisen van de dorpsuitleg en verbetering van de agrarische structuur. 
De laatste jaren is er bovendien meer aandacht gekomen voor ruilverkaveling in 
het kader van het bosbeheer (inclusief herbebossing), eventueel in combinatie 
met de inrichting van landbouwgronden. Op dit punt zijn regelingen getroffen 
bij de wet van 31 december 1985. 

Het ruilverkavelingsplan wordt voorbereid en uitgevoerd door een gemeentelijke 
(of intergemeentelijke) commissie, die onder leiding staat van een rechter. De 
cultuurtechnische werken die in samenhang met de nieuwe kavelindeling worden 
uitgevoerd, hebben in het algemeen betrekking op ontsluiting, waterbeheersing, 
kavelinrichting en kavelverbetering. Het uitvoeren van deze werken is geen taak 
van de gemeentelijke commissie, maar van een speciaal daartoe ingestelde pu- 
bliekrechtelijke instelling van alle grondeigenaren in het ruilverkavelingsge- 
bied onder voorzitterschap van de burgemeester. De gemiddelde duur per project 
bedraagt thans ca. 3 jaar. 

De kosten van de eigenlijke ruilverkaveling (variërend van 400 tot 1200 FF per 
ha) komen geheel voor rekening van de (departementale) overheid. Hiertoe beho- 
ren de kosten van het ruilen van kavels en percelen en van de werkzaamheden met 
betrekking tot de hoofdontsluiting. De kosten van de bijkomende cultuurtechni- 
sche werken, die sterk afhankelijk zijn van de aard van het desbetreffende 
gebied, worden door de overheid gesubsidieerd. Het subsidiepercentage, dat 
hoger is naarmate het werk een meer algemeen doel dient, varieert tussen 25% en 
80% (het gemiddelde subsidie bedraagt ca. 50% van de kosten). Er bestaat geen 



inzicht in de totale omvang van de voor ruilverkaveling bestede bedragen. 

België 

Ook in België is er de laatste jaren sprake van een ontwikkeling in de richting 
van een bredere aanpak van de inrichtingsproblematiek van het landelijk gebied 
in het kader van ruilverkaveling. De eerste wet op de ruilverkaveling van land- 
eigendommen uit 1956 kende een strikt landbouwkundige doelstelling. Door een 
wetswijziging in 1970 werd de doelstelling reeds enigszins verruimd door de 
introductie van een landschapsverzorgingsplan. Bij de wet van 11 augustus 1978 
zijn aanvullende bepalingen gesteld, die overigens alleen gelden voor het 
Vlaamse gewest. Deze bepalingen hadden tot doel meer aandacht te geven aan 
niet-agrarische functies in samenhang met de verbetering van de agrarische 
structuur (onder andere het aanwenden van grond voor andere dan agrarische 
belangen). Van integrale landinrichting, zoals in Nederland, is echter (nog) 
geen sprake. Het begrip "landinrichting" heeft in België betrekking op het ver- 
beteren van de levensvoorwaarden op het platteland. Als zodanig wordt landin- 
richting gezien als een tegenhanger van de stedelijke inrichting. In enkele 
pilootprojecten wordt thans onderzocht hoe aan deze opvatting van landinrich- 
ting inhoud gegeven kan worden. 

In de periode 1956-1988 werd een totale oppervlakte van 240.022 ha verkaveld, 
verdeeld over 218 projecten. Per 31 december 1988 waren 76 ruilverkavelingen in 
voorbereiding en uitvoering met een totale oppervlakte van ca. 110.000 ha; de 
gemiddelde grootte van deze projecten bedraagt ca. 1500 ha. De projecten duren 
gemiddeld 12 tot 14 jaar. De ruilverkavelingswerken omvatten hoofdzakelijk het 
-verbeteren van de ontsluiting en de waterbeheersing, alsmede kavelinrichting. 
In Vlaanderen zijn de werken meer omvattend dan in Wallonië, waar het meestal 
alleen gaat om verbetering van de ontsluiting. De gemiddelde kosten per hectare 
lopen mede als gevolg hiervan sterk uiteen, evenals de kostenverdeling. Globaal 
genomen kan worden gesteld dat het subsidie van de rijksoverheid 60% A 70% van 
de kosten bedraagt. In verband met de federalisering van het land, waarbij de 
taken op het gebied van de ruilverkaveling aan de gewesten zijn overgedragen, 
bestaat er momenteel geen duidelijk inzicht in het voor ruilverkaveling be- 
schikbare budget. 



Inleiding 

Het voorbereiden van een landinrichtingsplan van voldoende kwaliteit, dat door 
zowel bestuurders als betrokkenen in de streek gedragen wordt, en het uitvoeren 
van dat plan met inachtneming van de voorgeschreven rechtsbescherming vergen 
een zekere duur. Momenteel is sprake van een aanzienlijke voorbereidings- en 
uitvoeringsduur van landinrichtingsprojecten, die als te lang ervaren wordt. 
Deze lange duur heeft tal van consequenties. Onder andere bestaat de kans dat 
plannen verouderen en aangepast moeten worden. Ook duurt de onzekerheid over de 
toekomstige eigendoms- en gebruikssituatie langer, hetgeen nadelig is met het 
oog op zowel de agrarische structuurverbetering als het veiligstellen van 
natuur- en landschapswaarden. In het kader van deze beleidsevaluatie gaat de 
aandacht met name uit naar de volgende consequenties van de lange projectduur. 
In de eerste plaats de omstandigheid dat er veel tijd nodig is om nieuw beleid 
met behulp van landinrichting te effectueren (beleidsmatige inflexibiliteit) en 
in de tweede plaats de hoge verplichtingenstand in verhouding tot het jaarlijks 
voor landinrichting beschikbare budget (begrotingstechnische inflexibiliteit). 

In de afgelopen decennia is de duur van landinrichtingsprojecten geleidelijk 
toegenomen. Deze toename heeft verschillende oorzaken, die in deze paragraaf 
worden besproken. De daarbij vermelde gemiddelden voor de duur betreffen - 
tenzij anders vermeld - gemiddelden gewogen naar oppervlakte. Dit gewogen 
gemiddelde geeft een indicatie van de verblijftijd van een hectare op het voor- 
bereidingsschema c.q. uitvoeringsprogramma. 

De duur van landinrichtingspro j ecten 

Thans bedraagt de gemiddelde voorbereidingsduur van landinrichtingsprojecten 10 
à. 11 jaar en de gemiddelde uitvoeringsduur 17 à. 18 jaar. Overigens verschilt de 
duur sterk van project tot project. Er zijn relatief snelle projecten met een 
uitvoeringsduur van 5 à. 6 jaar en relatief langdurige projecten met een uitvoe- 
ringsduur van 20 à. 22 jaar. De voorbereidingsduur loopt uiteen van 4 tot 17 
j aar. 

De duur van de voorbereiding en de uitvoering van een landinrichtingsproject is 
momenteel langer dan voor het doorlopen van de landinrichtingsprocedures nood- 
zakelijk is. De tijd die nodig is voor het doorlopen van de in de Landinrich- 
tingswet gegeven procedures bedraagt voor integrale landinrichtingsprojecten 
gemiddeld 9 jaar voor de voorbereiding en gemiddeld 15 jaar voor de uitvoering. 
Deze gemiddelden zijn gebaseerd op de veronderstelling dat er voldoende midde- 
len beschikbaar zijn en er sprake is van een evenwichtige opbouw van het voor- 
bereidingsschema en het uitvoeringsprogramma in de tijd. 

De voorbereidingsduur 

De toename van de voorbereidingsduur in de afgelopen jaren is deels terug te 
voeren op de toename van de complexiteit bij de voorbereiding van landinrich- 
tingsprojecten. Door de verbreding van het werkterrein spelen aanmerkelijk meer 
belangen een rol bij landinrichting dan voorheen. Daarbij gaat het niet alleen 
om de belangen van de betrokken instanties, maar ook om die van particuliere 
eigenaren en gebruikers. Een belangrijke ontwikkeling is voorts dat particulie- 



re belanghebbenden in toenemende mate participeren in de planvoorbereiding. De 
toegenomen complexiteit vraagt ondermeer duidelijke planologische randvoorwaar- 
den en een adequate bestuurlijke organisatie. 

De toename van de voorbereidingsduur hangt voor een deel ook samen met het feit 
dat de inrichtingsproblematiek ook in technische zin complexer is geworden. 
Door de toegenomen kennis van bijvoorbeeld hydrologische en ecologische syste- 
men worden knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen diepgaander onderzocht 
dan voorheen. Dit vergt weliswaar meer tijd, maar belangrijker is dat het een 
evenwichtige besluitvorming over ingewikkelde vraagstukken bevordert en tot een 
hogere kwaliteit van de plannnen leidt. 

In de afgelopen jaren heeft zich bovendien een stijging van de voorbereidings- 
duur voorgedaan die niet aan de toegenomen complexiteit kan worden toegeschre- 
ven. Deze stijging is primair veroorzaakt door een relatief groot aanbod van 
voorontwerp- en ontwerpplannen op het voorbereidingsschema. Dit houdt in dat er 
geen sprake is van een evenwichtige opbouw van het voorbereidingsscherrr;, in de 
tijd. Met name de voorbereiding van ruilverkavelingen en herinrichtingen is 
daardoor vertraagd. Dit zgn. wachtkamereffect kan als volgt worden toegelicht. 

Zoals vermeld in paragraaf 2.4. is de omvang van het voorbereidingsschema mede 
afgestemd op de oppervlakte jaarlijks in uitvoering te nemen projecten. Door de 
bezuinigingen in het begin van de jaren tachtig is het jaarlijks uitvoeringsvo- 
lume teruggebracht van gemiddeld 40.000 ha naar gemiddeld 36.000 ha. Teneinde 
de omvang van het voorbereidingsschema hiermee in overeenstemming te brengen, 
zijn er in de jaren 1983 t/m 1985 slechts in beperkte mate nieuwe projecten aan 
het voorbereidingsschema toegevoegd. In verband hiermee bevat het huidige voor- 
bereidingsschema relatief veel projecten die er v66r 1983 op zijn geplaatst en 
die zich thans in de voorontwerp- c.q. de ontwerpfase bevinden. Net (bijna) 
uitvoeringsgereed zijn van deze projecten leidde aan het einde van de jaren 
tachtig reeds tot een groeiende druk op het jaarlijkse - in omvang beperkte - 
uitvoeringsvolume. Projecten moeten daardoor wachten alvorens in uitvoering 
genomen te kunnen worden. Dit zal ook in de eerstkomende jaren nog het geval 
zijn. 

De uitvoeringsduur 

De uitvoeringsduur is met name toegenomen als gevolg van de verlaging van de 
voor landinrichting beschikbare middelen, in combinatie met het ontbreken van 
de mogelijkheid om reeds aangegane verplichtingen substantieel te verminderen. 
In de jaren 1983, 1986 en 1988 is het voor de uitvoering van landinrichtings- 
projecten beschikbare budget (begrotingspost "rijksaandeel") structureel ver- 
laagd. Als gevolg van deze bezuinigingen is de financiële ruimte om reeds aan- 
gegane verplichtingen in te lossen afgenomen, alsook de ruimte om nieuwe ver- 
plichtingen aan te gaan door projecten in uitvoering te nemen. 

De bezuinigingen zijn opgevangen door verlaging van het gemiddelde rijksaan- 
deel-LD per hectare en door het verlagen van de jaarlijks in ultvoering te 
nemen oppervlakte. Door de bezuinigingen is de verhouding tussen de verplich- 
tingenstand en het beschikbare budget verstoord, hetgeen tot een verlenging van 
de uitvoeringsduur heeft geleid. Dit effect is versterkt doordat de verlaging 
van het gemiddelde rijksaandeel alleen is doorgevoerd voor projecten waarvan 
het voorontwerp-plan nog niet was gepubliceerd. Gezien het tijdsverloop tussen 
publikatie van het voorontwerp en het in uitvoering nemen van het desbetreffen- 



de project betekende dit, dat gedurende enkele jaren projecten in uitvoering 
zijn genomen met een hoger rijksaandeel dan waartoe intussen was besloten. Dit 
leidde tijdelijk tot dito hogere verplichtingen dan het budget toeliet, hetgeen 
tot uitdrukking kwam in een verdere verlenging van de uitvoeringsduur tot het 
eerder genoemde gemiddelde van 17 A 18 jaar. 

Aan tekeningen 

Bij het voorgaande kan worden opgemerkt dat er geen aantoonbaar verband bestaat 
tussen de omvang van de projecten en de duur van voorbereiding en uitvoering. 
Dit hangt onder andere hiermee samen dat de omvang van landinrichtingsprojecten 
geen toevallige grootheid is, maar het resultaat van een bewuste keuze. De 
omvang wordt zodanig gekozen dat er sprake is van een zekere functionele een- 
heid. Voorts is de complexiteit van de inrichtingsproblematiek van invloed op 
deze keuze. In complexe gebieden wordt de omvang veelal beperkt gehouden, ter- 
wijl in minder complexe gebieden de neiging bestaat de projecten ruimer te 
begrenzen. Op grond hiervan is het moeilijk aantoonbaar in hoeverre de omvang 
van de projecten bepalend is voor de duur. In het algemeen kan men stellen dat 
kleinere projecten sneller kunnen worden uitgevoerd naarmate ook de inrich- 
tingsproblematiek minder complex is. 

Een tweede opmerking in dit verband betreft het feit dat de landinrichtingspro- 
cedure nogal eens wordt doorkruist door planprocedures op andere beleidsterrei- 
nen. Dit kan zich zowel gedurende de voorbereiding als de uitvoering voordoen. 
Voorbeelden van dergelijke planprocedures zijn een herziening van een beleids- 
plan op rijksniveau en de mogelijke schaduwwerking die daarvan uit kan gaan, 
een herziening van een streekplan, het opstellen van een tracénota voor een 
rijksweg en de aanwijzing en begrenzing van relatienotagebieden. De doorkrui- 
sing door andere planprocedures noopt als regel tot aanpassing van het landin- 
richtingsplan, waardoor de landinrichtingsprocedure wordt vertraagd. In welke 
mate sprake is van vertraging is sterk afhankelijk van: 
- de mate waarin planprocedures en plannen op andere beleidsterreinen ingrijpen 
op de inhoud van het landinrichtingsplan; 

- het moment in de landinrichtingsprocedure waarop sprake is van tussenkomst 
van andere planprocedures; 

- het tempo waarin de planvorming op het andere beleidsterrein verloopt. 

De werkgroep heeft aan het vraagstuk van de doorkruising van de landinrich- 
tingsprocedure door procedures op andere beleidsterreinen een afzonderlijke 
beschouwing gewijd. Deze beschouwing is opgenomen als bijlage 2 bij dit 
rapport. 

4.3. Beleidsmatige inflexibiliteit 

Nieuw beleid uitvoeren door middel van landinrichting gebeurt op twee manieren. 
Enerzijds door jaarlijks nieuwe projecten op het voorbereidingsschema te plaat- 
sen. Hierop wordt in hoofdstuk 5, waarin de beleidsalternatieven worden be- 
schreven en geanalyseerd, nader ingegaan. Anderzijds is het realiseren van 
nieuw beleid mogelijk door het inpassen van dit beleid in projecten die reeds 
in voorbereiding danwel uitvoering zijn. De mate waarin dit kan, is evenwel af- 
hankelijk van de fase waarin het betrokken project verkeert. Dit kan worden 
toegelicht aan de hand van figuur 3. 



De in deze figuur schematisch weergegeven planning van herinrichtingen en ruil- 
verkavelingen gaat uit van de in de vorige paragraaf vermelde gemiddelden voor 
de voorbereidings- en uitvoeringsduur van respectievelijk 9 en 15 jaar. In de 
figuur is onderscheid gemaakt in een voorbereidingsfase, een fase waarin de in 
het plan opgenomen werken worden uitgevoerd en - ten slotte - een fase waarin 
de administratieve afhandeling van het project plaatsvindt. Voor de inpassing 
van nieuw beleid in lopende projecten zijn alleen de beide eerstgenoemde fasen 
van belang. In figuur 3 is tevens het verloop van de uitgaven opgenomen. 

De voorbereidingsfase 

Wat betreft de voorbereidingsfase kan het volgende worden opgemerkt. Een land- 
inrichtingsplan wordt voorbereid tegen de achtergrond van het vigerende over- 
heidsbeleid. Zowel het bestaande beleid als het tijdens de rit van kracht ge- 
worden nieuwe beleid zijn uitgangspunt voor de planvorming. Tot aan de fase van 
publicatie van het voorontwerp-plan kan het nieuwe beleid zonder meer worden 
doorgevoerd. Bij de publicatie van het voorontwerp wordt het plan getoetst 
tegen de achtergrond van het nieuwe beleid. Deze toetsing is gedelegeerd aan de 
secretaris van de CLC. Voor de fase daarna is invoering van nieuw beleid in de 
praktijk mogelijk in overleg met de betrokken partijen (zie in dit verband 
paragraaf 4.5.). De vaststelling van het ontwerp-plan door de CLC en de vast- 
stelling van het plan door GS zijn twee volgende belangrijke toetsingsmomenten 
om na te gaan of de mogelijkheden om nieuw beleid te implementeren ten volle 
zijn benut. Door deze handelwijze wordt bereikt dat plannen zo nauw mogelijk 
aansluiten bij actueel beleid. 

De uitvoeringsfase 

Nadat het landinrichtingsplan is vastgesteld door GS en het besluit tot uit- 
voering - eventueel na stemming - is genomen, volgt een periode van ca. 8,5 
jaar waarin de in het plan opgenomen werken worden uitgevoerd. Deze periode is 
in de figuur met een raster aangegeven. In deze fase kan nieuw beleid worden 
gerealiseerd, zij het op vrijwillige basis en in overleg met de betrokken 
partijen. Immers, op grond van de financiële verplichting die het Rijk heeft 
aangegaan bij de start van de uitvoering (zie paragraaf 4.5), dienen de projec- 
ten conform de in het vastgestelde plan opgenomen maatregelen en voorzieningen 
te worden uitgevoerd. In de praktijk blijken er voor de effectuering van nieuw 
beleid goede mogelijkheden aanwezig te zijn. In veel gevallen zal daarbij een 
planaanpassingsprocedure volgens de Landinrichtingswet dienen te worden doorlo- 
pen. Opgemerkt moet worden dat de effectuering van nieuw beleid onder meer 
afhankelijk is van de mogelijkheden extra gronden te verwerven. 

Conclusie 

Op grond van het voorgaande kan worden gesteld, dat in de voorbereidingsfase 
het nieuwe beleid volledig uitgangspunt is bij de planvorming. Aan het eind van 
deze fase wordt het plan op drie achtereenvolgende momenten getoetst tegen de 
achtergrond van het nieuwe beleid. Alleen voor die projecten waarvan het voor- 
ontwerp-plan reeds was gepubliceerd op het moment dat het nieuwe beleid van 
kracht werd, heeft bedoelde toetsing niet of nog niet plaatsgevonden. Hoewel 
het uitvoeren van deze toetsing wordt beperkt door gemaakte afspraken, blijken 
er in de praktijk toch goede mogelijkheden te zijn om elementen van het nieuwe 
beleid in de plannen op te nemen. Dit laatste geldt ook voor de projecten die 
reeds in uitvoering zijn. 
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Ten slotte dient in dit verband te worden opgemerkt dat de CLC op recent ver- 
zoek van de staatssecretaris van L W  een onderzoek is begonnen naar de vorde- 
ringen die worden gemaakt met de doorwerking van nieuw beleid in lopende land- 
inrichtingsprojecten. Hierbij gaat het in het bijzonder om het beleid volgens 
het Natuurbeleidsplan en de Derde Nota Waterhuishouding. De CLC zal jaarlijks 
rapporteren over de resultaten van dit onderzoek. 

4 . 4 .  Begrotingstechnische - inflexibiliteit 

In paragraaf 2 . 5 .  is vermeld dat de verhouding tussen de netto verplichtingen- 
stand en het landinrichtingsbudget (i.c. de begrotingspost "rijksaandeel") mede 
bepalend is voor de lengte van de uitvoeringsduur van de projecten. Bij een 
relatief lange uitvoeringsduur is de toelaatbare verplichtingenstand in verhou- 
ding tot het landinrichtingsbudget hoger dan bij een relatief korte uitvoe- 
ringsduur. Bij de huidige uitvoeringsduur is derhalve sprake van een relatief 
hoge verhouding tussen de netto verplichtingenstand en het landinrichtingsbud- 
get (zij bedraagt thans ca. 10:l). Dit komt tot uitdrukking in begrotingstech- 
nische inflexibiliteit, wat wil zeggen dat de besluitvorming over de omvang van 
het landinrichtingsbudget sterker dan gewenst beïnvloed wordt door de hoogte 
van de verplichtingenstand en - bijgevolg - door de lengte van de uitvoerings- 
duur. 

Door het ontbreken van de mogelijkheid om in de uitvoeringsfase terug te komen 
op reeds aangegane verplichtingen is de hoogte van de verplichtingenstand 
voorts niet direct beïnvloedbaar. De werkgroep heeft een afzonderlijke beschou- 
wing gewijd aan de verplichtingen welke door het Rijk in de loop van de landin- 
richtingsprocedure worden aangegaan, alsmede de mogelijkheden daarop terug te 
komen. In de volgende paragraaf wordt hier kort op ingegaan. 

4 . 5 .  Verplichtingen welke het Riik aangaat - 

De belangrijkste momenten in de landinrichtingsprocedure waarbij sprake is van 
een binding van het Rijk en van mogelijkheden om daar op terug te komen, zijn 
de hieronder vermelde proceduremomenten. Een uitvoerige beschouwing over dit 
onderwerp is opgenomen in bijlage 3. 

Plaatsing op het voorbereidingschema 

Plaatsing op het Voorbereidingsschema betekent een wettelijke verplichting tot 
voorbereiding. Vaststelling en toezending van het Voorbereidingsschema aan het 
provinciaal bestuur houdt in dat het Rijk gelden beschikbaar stelt voor de 
voorbereiding. Dit houdt evenwel niet in dat verplichtingen voor het Rijk ont- 
staan met betrekking tot uitvoering, noch zegt het iets over de inhoud van pro- 
gramma c.q. plan. 

Sturingsmogelijkheden, waardoor wijzigingen met betrekking tot de samenstelling 
van het voorbereidingschema kunnen worden bereikt, zijn: - het uitbrengen door de CLC van een zienswijze / het doen van een voordracht 

door de CLC; 
- sturing door middel van het Structuurschema Landinrichting; 
- het niet plaatsen c.q. het afvoeren van gebieden van het Voorbereidings- 

schema door de minister van LNV. 



Vaststelling van het onwerp-programma/plan 

Vaststelling van het ontwerp-programma c.q. -plan en toezending daarvan aan het 
provinciaal bestuur betekent dat het Rijk in globale zin financiële steun toe- 
zegt voor de uitvoering. Wijziging van de toezegging is mogelijk: 
- naar aanleiding van bezwarenronde; 
- indien het gebied van het voorbereidingsschema wordt afgevoerd; 
- indien wordt besloten niet tot uitvoering over te gaan (de ruilverkaveling 

wordt afgestemd c.q. negatief besluit van GS met betrekking tot herinrich- 
ting) ; - middels wijziging van het plan; 

Sturingsmogelijlcheden in deze fase zijn: 
- het afvoeren van een gebied van het Voorbereidingsschema door de minister 

van W; - sturing d.oor middel van het commentaar op het concept-voorontwerp door de 
secretaris van de CLC; 

- sturing door middel van vaststelling van het ontwerp door de CLC; - het geven van een zienswijze door de CLC aan GS omtrent het geven van een 
aanwijzing aan de landinrichtingscommissie met betrekking tot een planwij- 
z iging . 

Besluit tot herinrichting c.q. ruilverkaveling 

In dit stadium zegt het Rijk toe een subsidiebeschikking te zullen afgeven. 
Het geven van een zienswijze door de CLC aan GS terzake van een aanwijzing tot 
planwijziging is in dit stadium mogelijk; overige sturingsmogelijkheden voor 
het Rijk zijn nauwelijks meer voorhanden. Het niet geven van de subsidiebe- 
schikking in weerwil van de gedane toezegging kan strijd opleveren met algeme- 
ne beginselen van behoorlijk bestuur. 

Uitvoering van werken 

De subsidietoezegging wordt geconcretiseerd in de subsidiebeschikking. 
Een opzegging van een verleende duurbeschikking is weliswaar mogelijk, doch 
onder stringente voorwaarden, waaronder het geven van een - van geval tot 
geval vast te stellen - schadevergoeding. Ook in dit stadium is middels het 
geven van een zienswijze door de CLC terzake van een aanwijzing tot planwijzi- 
ging nog enige beperkte sturing mogelijk. 

4.6. Verdere aanpak 

In dit hoofdstuk is ingegaan op de oorzaken van de verlenging van de voorbe- 
reidings- en uitvoeringsduur van landinrichtingsprojecten. Wat betreft de 
voorbereidingsduur is met name gewezen op de toegenomen complexiteit van de 
inrichtingsproblematiek en de daarbij betrokken belangen. Bovendien is gesteld 
dat er thans geen sprake is van een evenwichtige opbouw van het voorberei- 
dingsschema in de tijd, waardoor de voorbereiding van ruilverkavelingen en 
herinrichtingen is vertraagd. De verlenging van de uitvoeringsduur is met name 
het gevolg van de verlaging van het voor landinrichting beschikbare budget, in 
combinatie met het ontbrelcen van de mogelijkheid om reeds aangegane verplich- 
tingen substantieel te verminderen. De verlaging van het budget is niet 
gepaard gegaan met een evenredige vermindering van de verplichtingenstand. 



Vertraging kan ook het gevolg zijn, zowel in de voorbereiding als in de uit- 
voering, van een doorkruising van de landinrichtingsprocedure met procedures 
op andere beleidsterreinen. 

In dit hoofdstuk is voorts ingegaan op het inpassen van nieuw beleid in pro- 
jecten die reeds in voorbereiding of uitvoering zijn, alsmede op de begro- 
tingstechnische inflexibiliteit. Tijdens de voorbereiding, tot aan de fase van 
publikatie van het voorontwerp-plan, kan nieuw beleid worden doorgevoerd. Ook 
in de fase daarna en in de fase waarin de werken worden uitgevoerd, zijn er 
nog goede mogelijkheden voor de effectuering van nieuw beleid. Ten aanzien van 
de begrotingstechnische inflexibiliteit is gewezen op de relatief hoge verhou- 
ding tussen de netto-verplichtingenstand en het landinrichtingsbudget. Het 
Rijk heeft beperkte mogelijkheden terug te komen op reeds aangegane verplich- 
t ingen. 

In hoofdstuk 5 wordt een aantal mogelijke beleidsalternatieven onderzocht, die 
kunnen leiden tot een zodanige verlaging van de verplichtingenstand dat deze 
weer in evenwicht komt met het jaarlijks voor landinrichting beschikbare 
budget. In die situatie wordt de duur van voorbereiding en uitvoering van de 
landinrichtingsprojecten bepaald door de tijd die nodig is voor het doorlopen 
van de landinrichtingsprocedures. Met het verlagen van de verplichtingenstand 
worden de budgettaire voorwaarden geschapen voor duurverkorting. Eventuele 
aanvullende maatregelen worden besproken in hoofdstuk 6. 



5. BESCHRIJVING EN EVALUATIE VAN DE BELEIDSALTERNATIEVEN 

5.1. Inleiding 

In het voorgaande hoofdstuk is geconstateerd dat de toename van de duur van 
landinrichtingsprojecten en van de begrotingstechnische inflexibiliteit in 
belangrijke mate veroorzaakt zijn door verstoring van het evenwicht tussen 
jaarlijks beschikbaar budget en de verplichtingenstand. In dit hoofdstuk 
worden de mogelijkheden bezien om dit evenwicht te herstellen, zodat op 
termijn de duur niet langer is dan de voor het doorlopen van de landinrich- 
tingsprocedure benodigde tijd. Dit komt neer op een voorbereidingsduur van 
gemiddeld 9 jaar voor integrale landinrichtingsprojecten. Snelle projecten 
zoals RAK'S, RROG's maken het mogelijk de gemiddelde voorbereidingsduur voor 
alle landinrichtingsprojecten terug te brengen naar 8 jaar. Voor de uitvoering 
van integrale projecten is gemiddeld 15 jaar nodig. Voor een beschouwing over 
de mogelijkheden de voor de procedure benodigde tijd verder terug te dringen 
dan de bovengenoemde gemiddelden, wordt verwezen naar hoofdstuk 6. 

Bovenbedoeld evenwicht kan alleen worden bereikt door verlaging van de ver- 
plichtingenstand, omdat, zoals gesteld in paragraaf l.l., uitgegaan wordt van 
een op langere termijn gelijkblijvend budget. Besparingsvarianten maken geen 
deel uit van de te onderzoeken beleidsalternatieven. Ook de mogelijkheid van 
een tijdelijke verhoging van het budget, waardoor tijdelijk meer verplich- 
tingen zouden kunnen worden ingelost dan er jaarlijks bij het in uitvoering 
nemen van projecten worden aangegaan, is om deze reden niet verder uitgewerkt. 
Hierbij moet voorts nog worden aangetekend, dat volgens de algemene taakop- 
dracht van heroverwegingsonderzoeken de oplossingen gezocht dienen te worden 
binnen de huidige budgettaire middelen. 

De verplichtingenstand van de in uitvoering zijnde projecten kan worden 
verlaagd door tijdelijk minder verplichtingen aan te gaan dan jaarlijks op 
basis van het beschikbare budget kunnen worden ingelost. Hiertoe staan in 
beginsel twee wegen open, namelijk: 1. verlaging van het rijksaandeel per 
hectare, en 2. vermindering van de jaarlijks in uitvoering te nemen oppervlak- 
te aan projecten. In paragraaf 5.2. wordt ingegaan op de eerstgenoemde moge- 
lijkheid. Paragraaf 5.3. en 5.4. zijn gewijd aan het beschrijven en evalueren 
van verschillende alternatieven met betrekking tot het verminderen van het 
jaarlijks uitvoeringsvolume. 

5.2. Verlaginp van het riiksaandeel per hectare 

In dit kader heeft de werkgroep mogelijkheden bezien om de vigerende subsidie- 
en financieringsregelingen voor integrale landinrichtingsprojecten te wijzi- 
gen, met het doel geld vrij te maken om de verplichtingenstand te verlagen. 
Daarbij zijn de volgende aspecten onderscheiden: 
- verlaging van het investeringsniveau per hectare; 
- verlaging van het rijksaandeel in de investeringen; 
- het laten vervallen van planonderdelen. 

Verlaging van het investeringsniveau per hectare 

Uit de in paragraaf 2.5. genoemde cijfers blijkt dat er in de afgelopen decen- 
nia reeds een aanzienlijke verlaging van het investeringsniveau per ha heeft 



plaatsgehad. In dezelfde periode is de doelstelling van landinrichting gelei- 
delijk verbreed en worden er thans vanuit de betrokken sectoren hogere eisen 
gesteld aan de inrichting dan in het verleden. Met inachtneming hiervan moeten 
de mogelijkheden tot verdere verlaging van het investeringsniveau per ha 
worden bezien tegen de achtergrond van het streven naar kwalitatief goede 
plannen, die in overeenstemming zijn met de doelstellingen van het Structuur- 
schema Landinrichting. Voorts dient rekening gehouden te worden met het beroep 
dat in recente beleidsnota's van de rijksoverheid op het instrument landin- 
richting wordt gedaan. 

De kern van de landinrichtingsplannen wordt vanouds gevormd door de herverka- 
veling van gronden. Het realiseren van een goede verkaveling, dat wil zeggen 
een verkaveling die afgestemd is op de functies die het landelijk gebied ver- 
vult of moet vervullen, staat hierbij voorop. Dit kan gepaard gaan met het 
verplaatsen c.q. opschuiven van boerderijen, zowel uit agrarische overwegingen 
als in toenemende mate ook uit overwegingen van natuur en milieu. De herverka- 
veling is voorts van belang om de in het kader van de taakstelling verworven 
gronden op de juiste plaats toe te delen. Hierbij gaat het behalve om gronden 
in landbouwkundig gebruik vooral ook om gronden met niet-agrarische bestem- 
mingen (reservaatvorming, beplantingen enz.). In aansluiting op en in samen- 
hang met de nieuwe verkaveling worden maatregelen en voorzieningen getroffen 
op het gebied van de waterbeheersing, de ontsluiting en het landschap. Ook 
hierbij wordt gestreefd naar een adequate functievervulling van het landelijk 
gebied. Wat betreft de waterbeheersing blijkt de bredere doelstelling van 
landinrichting onder andere uit het feit dat het beperken van wateroverlast 
voor de landbouw aan betekenis heeft ingeboet, terwijl daarvoor in de plaats 
meer aandacht is gekomen voor het weren van gebiedsvreemd water uit natuurge- 
bieden en het tegengaan van verdroging van zowel landbouwgronden als natuur- 
gebieden. In het algemeen vraagt dit om een zekere mate van differentiatie van 
de waterbeheersing ("fijnregeling"), met een daarop afgestemd investerings- 
niveau. Wat betreft de ontsluiting gaat het eveneens om een brede functiever- 
vulling, waarbij naast het (agrarisch) sectorbelang het algemeen maatschap- 
pelijk belang op de voorgrond treedt. Bij de aanleg en reconstructie van wegen 
speelt het verbeteren van de leefbaarheid in het landelijk gebied een belang- 
rijke rol, waaronder tevens moet worden verstaan het vergroten van de ver- 
keersveiligheid. Voorts gaat het om het verbeteren van de bereikbaarheid van 
het landelijk gebied voor openluchtrecreatie. 

Gelet op het bovenstaande bestaat er twijfel of een verdere verlaging van het 
investeringsniveau per ha mogelijk zou zijn zonder spanningen op te roepen 
binnen de bij landinrichting betrokken sectoren. In de huidige situatie is er 
feitelijk reeds sprake van een opwaartse druk van verschillende kanten op het 
investeringsniveau. In toenemende mate is het noodzakelijk geworden om de in 
de regio levende wensen ten aanzien van de inrichting in te dammen. De wens oni 
nieuw beleid mede door landinrichting te realiseren versterkt de opwaartse 
druk op het gemiddelde investeringsniveau. Bij een gelijkblijvend investe- 
ringsniveau vindt een herschikking van middelen plaats, waarbij bepaalde sec- 
toren in de toekomst in financiële zin minder aandacht zullen krijgen dan in 
het verleden het geval was. Kan dit op zichzelf bezien reeds tot spanningen 
aanleiding geven, deze spanningen zullen naar verwachting groter worden naar- 
mate tevens moet worden overgegaan tot een verlaging van het investerings- 
niveau. Bij een dergelijke verlaging wordt het moeilijk alle na te streven 
doelstellingen te realiseren. 



Bij het bovenstaande moet voorts in aanmerking worden genomen, dat bij de 
huidige werkwijze van planvorming de behoefte aan verbetering van zowel de 
agrarische als de niet-agrarische onderdelen steeds kritisch wordt beoordeeld. 
Uitgangspunt daarbij zijn de in het structuurschema vastgelegde doelstellingen 
van landinrichting. Daarbij wordt ondermeer gebruik gemaakt van de ter be- 
schikking zijnde evaluatie-methodiek. Toepassing van deze methodiek houdt in, 
dat werken met een voldoende rendement in beginsel in aanmerking komen voor 
opname in het landinrichtingsplan. De praktijk leert dat van dit beginsel de 
laatste jaren in sommige gevallen is afgeweken, en wel in die zin dat plan- 
onderdelen om budgettaire redenen moesten worden geschrapt, ondanks het feit 
dat er sprake was van een redelijke interne rentevoet. Bij een verdere verla- 
ging van het investeringsniveau zal zich dit in versterkte mate voordoen. Dit 
betekent dat financiële middelen niet worden geïnvesteerd in werken met een 
vanuit nationaal-economisch gezichtspunt voldoende rendement, terwijl door het 
schrappen van deze werken de voor landinrichting zo kenmerkende samenhang van 
het planontwerp in het licht van de functievervulling van het landelijk gebied 
op de tocht kan komen te staan. 

Verlaging van het rijksaandeel in de investeringen 

Naast het verlagen van het gemiddelde investeringsniveau per ha kan worden 
gedacht aan het verlagen van het rijksaandeel in de investeringen. Dit komt 
neer op het versterken van het profijtbeginsel. Ook langs deze weg zou geld 
kunnen worden vrijgemaakt voor het verlagen van de verplichtingenstand. 

Sinds het begin van de jaren zeventig is het rijksaandeel per hectare fors 
afgenomen door herhaaldelijke verlaging van de subsidie- en financierings- 
normen (zie paragraaf 2.5.). De doorgevoerde wijzigingen hebben met name de 
rijksbijdrage voor maatregelen en voorzieningen voor de landbouw direct of 
indirect in neerwaartse richting beïnvloed. Tevens is de rijksbijdrage voor 
infrastructurele maatregelen en voorzieningen van algemeen maatschappelijk 
belang gedaald. Wet opnieuw verlagen van de normen houdt het gevaar in dat de 
plannen minder aantrekkelijk worden voor de regio en dat om die reden onvol- 
doende medewerking van de regio kan worden verkregen tot uitvoering van land- 
inrichtingsplannen. De gewenste integrale verbetering en de uitvoering van 
werken, ook die waarvan het belang dat van de Individuele belanghebbenden 
overtreft, heeft in dat geval waarschijnlijk minder kans van slagen, hetgeen 
dan afbreuk zal doen aan het instrument landinrichting. 

Hierbij dient weer in aanmerking genomen te worden dat de algemene belangen 
(met name natuur en landschap) die door landinrichting worden gediend in de 
loop der jaren groter geworden zijn. Bij veel projecten heeft dit geleid tot 
een versterking van de noodzaak tot uitvoering van de plannen. Overigens gaat 
het hierbij als regel om belangen die, anders dan bijvoorbeeld de landbouw, 
zelf niet meebetalen in de kosten van de landinrichting (d.w.z. 100% over- 
heidsbijdrage). Wel dragen zij, gelijk ook de landbouw, mede zorg voor het 
beheer en onderhoud van in het kader van de landinrichting gerealiseerde maat- 
regelen en voorzieningen. 

Op grond van het bovenstaande lijkt de grens van het hanteren van het profijt- 
beginsel via verlaging van het rijkcaandeel in de investeringen te zijn 
bereikt. Desondanks ziet de werkgroep nog mogelijkheden in het verminderen van 
de rijksbijdragen voor wegen. De huidige subsidies bedragen 75% voor platte- 
landswegen van algemeen belang, 60% voor kwartaire wegen en 65% voor wegen van 



overwegend agarisch belang (zie tabel 2). Gedacht kan worden aan het hanteren 
van één subsidiepercentage voor alle wegen en dit te stellen op 60%. Wet bud- 
gettair effect hiervan wordt na 5 jaar merkbaar; het maximaal effect wordt 
bereikt na 10 jaar en bedraagt dan ca. f 3,3 mln per jaar. Daarnaast treedt 
een verschuiving op van f 1,7 mln van rijksbijdrage naar voorfinanciering. 
Genoemd bedrag van f 3,3,mln zou in de meeste gevallen door de betrokken 
gemeenten moeten worden opgebracht. Gezien de financiële positie van een groot 
aantal gemeenten moet er mee rekening worden gehouden, dat voorzieningen ten 
behoeve van de ontsluiting niet tot stand zullen komen. Daarbij gaat het om 
voorzieningen met een overwegend algemeen belang. Tevens kan het tot gevolg 
hebben dat gemeenten gedwongen zijn om wegen, die niet in landinrichtingsver- 
band worden gereconstrueerd, zelf te blijven 'oplappen' tegen per saldo hogere 
maatschappelijke kosten. Ten slotte moet worden opgemerkt dat de maatregelen 
ter verbetering van de ontsluiting tevens een functie vervullen bij het reali- 
seren van de ecologische hoofdstructuur van het Natuurbeleidsplan (natuur- 
vriendelijke bermen, duikers, beplantingen etc.). Een afnemende belangstelling 
van de gemeenten kan het bestuurlijk draagvlak voor landinrichting aantasten. 

Het laten vervallen van planonderdelen 

In het verleden is verschillende malen gekozen voor het laten vervallen van 
planonderdelen, ten einde bezuinigingen op het landinrichtingsbudget op te 
kunnen vangen. De meest recente beslissing op dit punt is die betreffende het 
nagenoeg geheel laten vervallen van de rijksbijdrage voor kavelverbeterings- 
werken. Bij de keuze van in aanmerking komende maatregelen en voorzieningen 
ging het vooral om de vraag of het accent lag op particuliere verbeteringen of 
op verbeteringen met een meer algemeen karakter, zoals de maatregelen en voor- 
zieningen ten behoeve van de infrastructuur. In de loop der jaren zijn de 
particuliere verbeteringen vrijwel geheel uit de plannen verdwenen en is het 
accent geheel komen te liggen op infrastructurele verbeteringen, waarondsr de 
verbeteringen die door de individuele eigenaren en gebruikers niet kunnen 
worden uitgevoerd. Wat betreft de particuliere verbeteringen kunnen in nieuwe 
projecten alleen nog kavelverbeteringswerken worden gesubsidieerd in het 
xeconstructiegebied Midden-Delfland en in het herinrichtingsgebied Oost- 
Groningen en de Gronings-Drentse Veenkoloniën (vastgelegd in het reconstruc- 
tie- resp. herinrichtingsprogramrna) en in RROG-verband. In laatstgenoemde 
projecten gaat het tevens om subsidies voor glasafbraak, voor zover deze niet 
samenhangt met de verkaveling. 

Op grond van het bovenstaande kan worden vastgesteld dat het opnieuw laten 
vervallen van planonderdelen ten koste zal gaan van die onderdelen waarmee 
primair het algemeen maatschappelijk belang is gediend. Dit zal onherroepelijk 
en in vergaande mate afbreuk doen aan het integrale karakter van landinrich- 
ting. Ook in dit verband moet worden gewezen op de nauwe samenhang tussen de 
huidige opzet van de landinrichtingsplannen en de doelstellingen van landin- 
richting zoals die zijn neergelegd in het Structuurschema Landinrichting. 

Conclusie 

Op grond van het voorgaande komt de werkgroep tot de conclusie, dat een be- 
perkte verlaging van het rijksaandeel per hectare mogelijk is door het verla- 
gen van de subsidies voor wegen van algemeen c.q. overwegend agarisch belang 
naar 60%. Het budgettaire ef£ect van deze maatregel is gering en wordt boven- 
dien pas op langere termijn maximaal bereikt. Om die reden meent de werkgroep 



dat langs deze weg slechts in beperkte mate een oplossing gevonden kan worden 
voor de drieledige doelstelling van de heroverweging. Een andere mogelijkheid 
is, indien tot effectuering van bovenstaande maatregelen wordt besloten, de 
vrijkomende middelen via herschikking binnen het landinrichtingsbudget aan te 
wenden voor het realiseren van nieuw beleid, met name op het gebied van het 
milieu. Langs deze weg kan een versterking van het multifunctionele karakter 
van landinrichting worden bereikt. 

5.3. Tijdeliik minder projecten in uitvoering nemen 

Door tijdelijk minder projecten in uitvoering te nemen dan op basis van het 
jaarlijks beschikbare landinrichtingsbudget toelaatbaar is, kan de verplich- 
tingenstand worden verlaagd. De werkgroep heeft verschillende alternatieven 
ontwikkeld en op hun consequenties bezien. De autonome ontwikkeling is daarbij 
als referentiekader gehanteerd. 

Beschrijving van de autonome ontwikkeling 

De autonome ontwikkeling is de ontwikkeling die zonder de onderhavige herover- 
weging zou plaatsvinden. Uitgangspunten daarbij zijn: 
- handhaving van het landinrichtingsbudget op het huidige niveau; 
- handhaving van het uitvoeringsprogramma op gemiddeld 36.000 ha per jaar; 
- handhaving van het huidige investeringsniveau met een rijksaandeel van 
f 4.750,-- per ha; 

- volledige compensatie van de autonome stijging van lonen en prijzen. 

Voorts zal in de autonome ontwikkeling het voorbereidingsschema (huidige 
omvang 360.000 ha) noch het uitvoeringsprogramma omvangrijk worden afgeslankt, 
terwijl er geen maatregelen genomen zullen worden om de verplichtingenstand 
substantieel te verlagen. Nieuw beleid zal onder andere worden gerealiseerd 
door middel van herschikking binnen het voor landinrichting beschikbare 
budget. Deze herschikking kan op verschillende wijzen plaatsvinden. In het 
onderstaande is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij het beleid uit de 
recent verschenen rijksnota's (de genoemde oppervlaktes hebben betrekking op 
budgettaire hectares). 
- De oppervlakte ruilverkaveling met een administratief karakter (RAK) zal 
structureel worden uitgebreid, en wel zodanig dat vana£ 1991 2.500 ha EUUK in 
voorbereiding genomen wordt. 

- De reconstructie van oude glastuinbouwgebieden (RROG) zal conform de Struc- 
tuurnota Landbouw worden voortgezet. Jaarlijks wordt in de periode 1991-1999 
2.500 ha RROG in voorbereiding genomen. 

- Introductie van een nieuw instrument, namelijk de herinrichting met bijzon- 
dere doelstelling (HBD). Met ingang van 1992 worden HBD's op het voorberei- 
dingsschema geplaatst, oplopend tot een maximale oppervlakte van 10.000 ha 
per jaar vanaf 1994. De HBD is een herinrichting die specifiek gericht is op 
het realiseren van de in het Natuurbeleidsplan aangegeven natuurontwikke- 
lingsgebieden. Voor het overige wijkt het instrument niet af van de "gewonett 
herinrichting zoals die in de Landinrichtingswet is omschreven. Voor de HBD 
geldt voorts een investeringsniveau met een rijksaandeel van f 4.750,- per 
ha. 

Het bovenstaande houdt in dat - uitgaande van een voorbereidingsprogramma van 
40.000 ha per jaar - in de autonome ontwikkeling jaarlijks 25.000 ha "gewone" 



ruilverkavelingen en herinrichtingen in voorbereiding wolden genomen. Vanaf 
2000 betreft dit een oppervlakte van 27.500 ha door het vervallen van de RROG. 
De integrale ruilverkavelings- en herinrichtingsprojecten zijn van zeker zo 
grote betekenis voor de realisering van het nieuwe beleid als de meer specifie- 
ke RAK, RROG en HBD. Dit geldt zowel vool het sectorbeleid (Structuurnota Land- 
bouw, Natuurbeleidsplan) als voor het ruimtelijk facetbeleid, zoals dat in de 
Vierde nota Extra is vormgegeven. Plet name in de Vinex is het accent gelegd op 
inzet van multifunctionele landinrichting voor de realiseling van het voorge- 
stane beleid. 

Om door toepassing van RAK en RROG en HBD nieuw beleid snel te kunnen effectue- 
ren dienen deze projecten van relatief korte duur te zijn. Het streven is 
gericht op een gemiddelde voorbereiditigsduur van ca. 5 jaar voor M< en RROG en 
ca. 6 jaar voor de HBD (daar komt nog 2 jaar p.m.-plaatsing bij). O p  termijn 
komt het gemiddelde voor de voorbereidingsduur van alle landinrichtlngsprojec- 
ten (inlusief herinrichtingen en ruilverkavelingen) hiermee op ca. 8 jaar. Voor 
de RAK en RROG wordt uitgegaan van een gemiddelde uitvoeringsduur van ca. 7 
jaar. Op basis van de huidige ervaring met RAK en RROG wordt dit mogelijk 
geacht. Om vertraging in de uitvoering bij RAK'S en RROG's en ook bij NBD's tot 
een minimum te beperken zal aan deze projecten prioriteit worden gegeven bij de 
jaarlijkse verdeling van de middelen over de in uitvoering zijnde projecten. 

In het bovenstaande zijn de kniddelen voor de invoering van nieuw beleid vrijge- 
maakt door een accentverschuiving binnen het Al-budget. Daarnaast zullen er in 
de autonome ontwikkeling voor de invoering van nieuw beleid additionele midde- 
len beschikbaar komen. Deze additionele middelen zijn hier buiten beschouwing 
gelaten. 

Beschr i j v ing  van d e  a l  t e rna t i even  

De ontwikkelde alternatieven hebben alle tot doel de voorbereidingsduur terug 
te brengen tot gemiddeld ca. 8 jaar en de uitvoeringsduur tot gemiddeld ca. 15 
jaar. Bij een uitvoeringsduur van 15 jaar hoort, gegeven het huidige budget, 
een verplichtingenstand van ruim f 1,4 mld. De huidige verplichtingenstand 
bedraagt, rekening houdend met in de eerstkomende jaren nog te verwachten 
begrotingsbijstellingen, ca. f 1,8 mld. Om de ten doel gestelde uitvoeringsduur 
van 15 jaar te kunnen realiseren zal de verplichtingenstand derhalve met in 
totaal bijna f 400 mln moeten worden verlaagd. Dit is te realiseren door in 
totaal ca. 80.000 ha minder in uitvoering te nemen dan op basis van het huidige 
budget toelaatbaar is. 

Vermindering van de jaarlijks in uitvoering te nemen oppervlakte aan projecten 
noodzaakt tot een evenredige vermindering van de jaarlijks in voorbereiding te 
nemen oppervlakte aan projecten. Uitgaande van het door de CLC gehanteerde uit- 
valpercentage van 10%, betekent een vermindering van de in uitvoering te nemen 
oppervlakte aan projecten met in totaal 80.000 ha, dat de oppervlakte in voor- 
bereiding te nemen met in totaal 88.000 ha moet worden verminderd. 

Voorts is het noodzakelijk het voorbereidingsschema af te slanken tot een 
omvang die correspondeert met een gemiddelde voorbereidingsduiar van 8 jaar. 
Ervan uitgaande dat jaarlijks 40.000 ha in voorbereiding wordt genomen, omvat 
het voorbereidingsschema bij een gemiddelde voorbereidingsduur van 8 jaar in 
totaal 320.000 ha. Het huidige voorbereidingsschema omvat ca. 360.000 en zal 
aldus met 40.000 ha moeten worden afgeslankt. 



Het bovenstaande samenvattend noodzaakt een verlaging van de verplichtingen- 
stand met bijna f 400 mln tot: 
- vermindering van de in uitvoering te nemen oppervlakte aan projecten met in 

totaal 80.000 ha; 
- vermindering van de jaarlijks in voorbereiding te nemen oppervlakte aan 

projecten met in totaal 128.000 ha (uitgaande van een voorbereidingsschema 
van 320.000 ha en een uitvalpercentage van 10%). 

De vermindering van de in voorbereiding en in uitvoering te nemen oppervlakte 
is dermate omvangrijk dat het meerdere jaren vergt om deze tot stand te 
brengen. Er kunnen verschillende alternatieven worden onderscheiden, al naar 
gelang de periode waarin de vermindering wordt gerealiseerd. In het kader van 
dit heroverwegingsonderzoek zijn de volgende vier alternatieven nader uitge- 
werkt : 
1. er worden geen projecten in uitvoering genomen totdat de totale verminde- 

ring van de jaarlijks in uitvoering te nemen oppervlakte is gerealiseerd; 
2. de totale vermindering van de jaarlijks in uitvoering te nemen oppervlakte 

wordt gerealiseerd in vijf jaar; 
3. de totale vermindering wordt gerealiseerd in tien jaar; 
4. de totale vermindering wordt gerealiseerd in twintig jaar. 

Voor alle alternatieven is er van uitgegaan dat de projecten, waarvan het voor- 
ontwerp-plan v66r 1 september 1991 wordt gepubliceerd, na de voor het doorlopen 
van de wettelijke procedure benodigde tijd in uitvoering genomen worden. Gelet 
op de in de streek gewekte verwachtingen en uit overwegingen van behoorlijk 
bestuur kan aanzienlijke vertraging van deze projecten problemen opleveren. Een 
ander uitgangspunt is, dat in de jaren waarin minder in voorbereiding danwel 
uitvoering kan worden genomen, de omvang van alle soorten projecten verhou- 
dingsgewijs evenveel is verlaagd. 

In het onderstaande worden de alternatieven kort beschreven. 

Alternatief 1 

VerminderSng van de jaarlijks in uitvoering te nemen oppervlakte aan 
projecten met in totaal 80.000 ha 
Gedurende twee jaar niets in uitvoering nemen en in het derde, daaropvol- 
gende jaar 28.000 ha. 
Vermindering van de jaarlijks in voorbereiding te nemen opperviakte aan 
projecten met in totaal 1213.000 ha 
Gedurende drie jaar niets in voorbereiding nemen en in het vierde, daarop- 
volgende jaar 32.000 ha. 

Alternatief 2 

- Vermindering van de jaarlijks in uitvoering te nemen oppervlakte aan gro- 
jecten met in totaal 80.000 ha 
Gedurende vijf jaar 20.000 ha in uitvoering nemen. 

- Vermfndering van de jaarlijks in voorbereiding te nemen oppervlakte aan 
projecten met in totaal 128.000 ha 
Gedurende vijf jaar 14.500 ha in voorbereiding nemen. 





zijn de effecten van de bezuinigingen in de jaren tachtig nog slechts ten dele 
zichtbaar. De gevolgen van deze - cumulatieve - bezuinigingen komen in de jaren 
2000-2010 tot uitdrukking in een relatief hoge uitvoeringsduur. Op de zeer 
lange termijn zal de uitvoeringsduur zich stabiliseren op ca. 17 jaar. 

VoorbereidinEsduur 
De eerstkomende jaren loopt de voorbereidingsduur op tot ca. 13 jaar. Dit is 
vooral het gevolg van de huidige onevenwichtige opbouw van het voorbereidings- 
schema. Eind jaren negentig wordt een daling verwacht, met name als gevolg van 
het grote aantal RAK, RROG en HBD-projecten welke vanaf die periode in uitvoe- 
ring worden genomen. Uiteindelijk zal de voorbereidingsduur zich stabiliseren 
op ca. 9 jaar. 

Nieuw beleid 
Door nieuwe projecten in voorbereiding en uitvoering te nemen kan nieuw beleid 
worden gerealiseerd. Er is in de autonome ontwikeling jaarlijks ruimte om 
40.000 ha in voorbereiding en 36.000 ha in uitvoering te nemen. 

Beschrijving van de effecten van de alternatieven 

-d - 

Tijdelijk minder projecten in uitvoering nemen dan op basis van het beschikbare 
budget toelaatbaar is, heeft direct tot gevolg dat de verplichtingenstand 
daalt. In alle alternatieven daalt de verplichtingenstand met f 400 mln naar 
het niveau van f 1,4 mld. De alternatieven verschillen echter duidelijk in het 

I1  tempo waarin die daling tot stand komt. In alternatief 1 voltrekt de daling 
zich het snelst, reeds in 1996 wordt het gewenste niveau bereikt. In alterna- 
tief 2 en 3 wordt het evenwichtsniveau in respectievelijk 2000 en 2004 bereikt. 
In alternatief 4 zal de verplichtingenstand pas na 2010 het gewenste niveau 
bereiken. 

UitvoerinEsduur 
De daling van de verplichtingenstand heeft tot gevolg dat de uitvoeringsduur 
zal dalen. Er zijn immers minder projecten gelijktijdig in uitvoering, waardoor 
er per project meer financiële middelen beschikbaar komen. De werken kunnen 
daardoor sneller worden uitgevoerd. De daling van de uitvoeringsduur zal echter 
pas op langere termijn merkbaar zijn, omdat de projecten die momenteel in uit- 
voering zijn reeds eerder vertraging hebben opgelopen als gevolg van de bezui- 
nigingen in de jaren tachtig. Een eenmaal opgelopen vertraging is niet meer in 
te halen. Pas wanneer het merendeel van de momenteel in uitvoering zijnde pro- 
jecten is afgerond, zal de gemiddelde uitvoeringsduur merkbaar gaan dalen. Daar 
is minimaal zo'n 15 jaar voor nodig en een daling van de uitvoeringsduur is dan 
ook niet eerder te verwachten dan in 2005. 

Hoe sneller de verplichtingenstand daalt, des te eerder zal de uitvoeringsduur 
na 2005 gaan dalen. In alternatief 1 wordt de daling van de uitvoeringsduur 
merkbaar tegen 2007. Bij alternatief 2 zet de daling in tegen 2010. Voor alter- 
natief 3 zal de daling even na 2010 optreden. De ontwikkeling van de uitvoe- 
ringcduur bij alternatief 4 wijkt voor 2010 niet af van die bij de autonome 
ontwikkeling. Pas ver na 2010 zal de uitvoeringsduur bij dit alternatief gaan 
dalen. 



Voorbereidin~sduur 
Tijdelijk minder projecten in uitvoering nemen heeft direct tot gevolg dat de 
projecten welke momenteel in voorbereiding zijn enkele jaren moeten wachten 
alvorens in uitvoering genomen te kunnen worden. Als gevolg hiervan stijgt de 
gemiddelde voorbereidingsduur. Bij alternatief 1 zal de voorbereidingsduur het 
meest stijgen, namelijk tot ruim 15 jaar tegen het eind van de jaren negentig. 
Daarna zal de duur geleidelijk dalen totdat tegen 2005 het gewenste niveau van 
8 jaar is bereikt. Voor alternatief 2 geldt mutatis mutandis hetzelfde. Bij de 
alternatieven 3 en 4 is de tijdelijke vermindering van in uitvoering te nemen 
projecten veel meer in de tijd gespreid. Bij deze alternatieven zal de voorbe- 
reidingsduur in de jaren negentig minder sterk stijgen dan bij alternatief 1, 
maar deze stijging zal ook na het jaar 2000 nog even voortduren. Bij alterna- 
tief 2 en 3 wordt de de gewenste voorbereidingsduur van 8 jaar nog bereikt voor 
2010. Bij alternatief 4 zal het gewenste niveau pas ver na 2010 worden bereikt. 

Nieuw beleid 
Tijdelijk minder projecten in uitvoering nemen betekent noodgedwongen ook tij- 
delijk minder projecten in voorbereiding nemen. In totaal kan er 128.000 ha 
minder op het voorbereidingsschema worden geplaatst en is er aldus minder 
ruimte om door middel van nieuwe projecten nieuw beleid in te voeren. In de 
absolute omvang van de inkrimping verschillen de alternatieven niet van elkaar 
en op de lange termijn is het effect per saldo dan ook voor alle alternatieven 
hetzelfde. Bij alternatief 1 en 2 is het effect hiervan echter al direct in de 
eerste helft van de jaren negentig in zijn volle omvang merkbaar. Er is nauwe- 
lijks ruimte meer om nieuwe projecten in voorbereiding te nemen. Nadere priori- 
teitstelling bij plaatsing op het voorbereidingschema is bij deze alternatieven 
in die jaren vrijwel onmogelijk. Bij alternatief 3 en 4 is door de spreiding 
over de jaren de ingreep op de korte termijn minder rigoreus, zij het dat het 
effect hiervan ook op middellange en langere termijn nog merkbaar is. De alter- 
natieven 3 en 4 laten op de korte termijn meer ruimte voor een nadere priori- 
teitstelling bij plaatsing op het voorbereidingsschema. 

In tabel 5 zijn de verschillende effecten van de alternatieven globaal weerge- 
geven. 

Beoordeling van de effecten 

Een duidelijk pluspunt van de verschillende alternatieven is de gerealiseerde 
verlaging van de verplichtingenstand. Alternatief 1 en 2 zijn in dit verband 
van meer betekenis, omdat deze verlaging op korte termijn wordt gerealiseerd. 

Vermindering van de jaarlijks in uitvoering te nemen oppervlakte aan projecten 
leidt voor alle alternatieven pas op lange termijn tot verlaging van de uitvoe- 
ringsduur. Alternatief 1 scoort iets gunstiger omdat reeds in 2005 een daling 
van de uitvoeringsduur mag worden verwacht. De overige alternatieven zullen gas 
tegen 2010, en alternatief 4 pas na 2010 leiden tot een significante daling van 
de uitvoeringsduur. 

Alle alternatieven leiden op korte termijn tot een stijging van de voorberei- 
dingsduur. Bij het ene alternatief is de stijging wat minder groot dan bij het 
andere, maar daar staat tegenover dat een minder grote stijging langer aan- 
houdt. Gezien de doelstelling van het heroverwegingsonderzoek moet dit als een 
negatief effect van de alternatieven worden beschouwd. Voor alternatief 1 e-ii 2 
geldt dit in het bijzonder, omdat hierbij op korte termijn een forse vertraging 



Tabel 5. Be effecten van de verschillende alternatieven over de periode 
1991-2010. 

alternatief 
effecten 

Verplichtingenstand 
- gewenste niveau : 
bereikt in j aar 

Uitvoeringsduur 
- daling in jaar: 

Voorbereidingsduur 
- vertraging t.o.v. : 
autonome ontwikke- 
l ing 

- periode waarin : 
vertraging optreedt 

- gewenste duur be- : 
reikt in jaar 

Nieuw beleid 
- periode waarin : 
plaatsingsruimte 
beperkt is 

ca. 2 ca. 2 ca. 0,5 minder 
dan 0,5 

eind jaren eind jaren rond 2000 rond 2000 
negentig negentig 
2005 2007 2010 na 2010 

volledig in volledig in gespreid gespreid over 
begin jaren begin jaren over jaren gehele periode 
negentig negentig negentig tot aan 2010 

op zal treden. Dit zal vergaande gevolgen hebben voor het verloop van het 
bestuurlijk proces. Onder "bestuurlijke implicaties" wordt daar nader op 
ingegaan. Tegenover dit negatief effect staat dat in de alternatieven 1 en 2 de 
gewenste voorbereidingsduur sneller wordt bereikt dan in de beide andere 
alternatieven. 

Een minpunt van de tijdelijke vermindering van de in voorbereiding en uitvoe- 
ring te nemen oppervlakte aan projecten, is de beperking van de ruimte om door 
middel van nieuwe projecten nieuw beleid te kunnen realiseren. Bij alternatief 
1 en 2 zal dit zich op de korte termijn reeds in zijn volle omvang doen gevoe- 
len. Deze beide alternatieven laten nauwelijks ruimte om bij plaatsing op het 
voorbereidingschema nadere prioriteiten te kunnen stellen in het licht van de 
doelstellingen van het nieuwe beleid. Dit juist in een tijd waarin vanuit 
verschillende beleidssectoren een beroep op landinrichting wordt gedaan. Niet 
alleen vanuit het sectorbeleid voor ondermeer landbouw, natuur en openlucht- 
recreatie, maar ook vanuit het facetbeleid wordt landinrichting gezien als een 
belangrijk uitvoeringsinstrument. De Vierde Nota Extra trekt een belangrijke 
wissel op de inzet van landinrichting met het oog op handhaving, aanpassing en 
vernieuwing van de ruimtelijke structuur. Ook in de Derde Nota waterhuishouding 
is aan landinrichting een belangrijke rol toegekend. Onder andere kan gewezen 
worden op het beleid inzake integraal waterbeheer en de mogelijkheden die land- 
inrichting in dit kader biedt. Het is duidelijk dat een beperking van landin- 
richting volgens een der alternatieven weinig ruimte laat om het instrumenta- 
rium op deze terreinen van overheidsbeleid in te zetten. 



Bestuurlijke implicaties 

Een aspect dat in het voorgaande buiten beschouwing is gebleven zijn de 
bestuurlijke implicaties van de alternatieven. Landinrichting is een bestuur- 
lijk proces, waarbij de besluitvorming plaatsvindt in samenspraak tussen rijk, 
provincie en betrokkenen uit de regio. Dit proces mondt uit in het al dan niet 
in uitvoering nemen van een project. Het spreekt voor zich dat een beperking 
van de jaarlijks in uitvoering te nemen projecten, consequenties heeft voor het 
verloop van het bestuurlijke proces. Voor een groot aantal projecten in voorbe- 
reiding zal het besluit tot uitvoering immers onvermijdelijk enige tijd op zich 
moeten laten wachten. 

Het niet in uitvoering nemen van projecten, waar jaren voorbereiding aan zijn 
besteed, zal bij de provincies en in de betrokken regio's op ernstige weerstand 
stuiten en worden ervaren als inbreuk in het bestuurlijke proces. Het gevaar 
bestaat dat de motivatie van de landinrichtingscommisies afneemt. Vooral bij 
alternatief 1 zal dit het geval zijn, omdat het bestuurlijk proces van de voor- 
bereiding hier ruim twee jaar volledig wordt stilgelegd. Hierbij kan nog worden 
opgemerkt dat dit in feite indruist tegen de bedoeling van de Landinrichtings- 
wet. De intentie van het plaatsen van een gebied op het voorbereidingsschema is 
immers, dat in het betrokken gebied landinrichting in voorbereiding wordt 
genomen en op een later moment, op grond van een afzonderlijk besluit, in uit- 
voering wordt genomen. 

Bestuurlijke implicaties doen zich niet alleen voor rond de projecten in voor- 
bereiding. De alternatieven hebben immers ook tot gevolg dat plaatsing van 
nieuwe projecten op het voorbereidingsschema tijdelijk wordt verminderd of, 
zoals bij alternatief 1, geheel wordt stopgezet. Dit moet niet alleen worden 
bezien in het licht van de toenemende behoefte aan landinrichting zoals gesig- 
naleerd in de recente beleidsnota's, maar ook tegen de achtergrond van de aan- 
drang die er is om gebieden op het voorbereidingsschema geplaatst te krijgen. 
Deze aandrang is de laatste jaren zeker niet verminderd, eerder toegenomen. Per 
1 januari 1991 is voor 160.000 ha een verzoek tot landinrichting ingediend, 
voor 95.000 ha heeft de CLC intussen een positieve zienswijze uitgebracht. 
Gesteld kan worden dat het gedurende enige tijd niet in voorbereiding nemen van 
gebieden op bestuurlijke weerstand zal stuiten. 



6 .  VERKENNING EN EVALUATIE VAN AANVULLENDE MAATREGELEN 

Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de maatregelen verkend die, in aanvulling op de maatre- 
gelen om de verplichtingenstand te verlagen, noodzakelijk zijn om de toename 
van de duur terug te dringen. Voorts zijn maatregelen verkend om de duur verder 
te verkorten dan de tijd die voor het doorlopen van de procedure momenteel 
nodig is (gemiddeld 9 jaar voorbereiding en gemiddeld 15 jaar uitvoering). Met 
het verlagen van de verplichtingenstand worden de budgettaire voorwaarden 
geschapen voor duurverkorting. Om deze verlaging in de praktijk te realiseren 
is het noodzakelijk de ontwikkeling van de verplichtingen op doeltreffende 
wijze te kunnen reguleren. In paragraaf 6 . 2  zijn de mogelijkheden voor derge- 
lijke regulering uitgewerkt. In paragraaf 6 . 3  wordt vervolgens ingegaan op het 
versterken van het profijtbeginsel door het afschaffen van de landinrichtings- 
rente. 

De duur van de voorbereiding en uitvoering is echter niet alleen een budget- 
taire kwestie. Immers in de probleemanalyse (hoofdstuk 4) is geconstateerd dat, 
zowel gedurende de voorbereiding als de uitvoering, de voortgang mede afhanke- 
lijk is van de planprocedures op andere beleidsterreinen, die het landinrich- 
tingsproces doorkruisen. De mogelijkheden om op dit terrein maatregelen te 
treffen worden in paragraaf 6 . 4  besproken. Om tot verdergaande duurverkorting 
te komen zijn de mogelijkheden bezien om de landinrichtingsprocedure aan te 
passen met het oog op duurverkorting (paragraaf 6.5). Vervolgens wordt ingegaan 
op een voorstel om de projecten die reeds op het voorbereidingsschema staan 
door te lichten tegen de achtergrond van het nieuwe beleid (paragraaf 6.6). Ten 
slotte wordt ingegaan op een voorstel tot decentralisatie van taken en bevoegd- 
heden op het gebied van landinrichting (paragraaf 6.7). 

6 . 2 .  Reguleren van de ver~lichtingenstand 

Verlaging van de verplichtingenstand vereist dat de ontwikkeling van de ver- 
pichtingenstand op doeltreffende wijze kan worden gereguleerd. Volgens het 
huidige systeem wordt er jaarlijks gemiddeld 36.000 ha aan nieuwe projecten in 
uitvoering genomen. Het betreft budgettaire hectaren met een gemiddeld rijks- 
aandeel-LD (rijksbijdrage + voorfinanciering) van f 4.750,-. De omvang van de 
verplichtingen, die jaarlijks worden aangegaan door nieuwe projecten in uitvoe- 
ring te nemen, correspondeert daarmee met het jaarlijks voor landinrichting 
beschikbare budget. Met extra aanspraken op dit budget door begrotingsbijstel- 
lingen, onder meer als gevolg van planaanpassingen en autonome kostenstijging, 
wordt echter in dit systeem onvoldoende rekening gehouden. Deze additionele 
kosten, waarin in eerdere verplichtingenramingen niet voorzien was, leiden tot 
stijging van de verplichtingenstand. 

Om de in hoofdstuk 5 beschreven daling van de verplichtingenstand te kunnen 
realiseren, dienen ook de additionele verplichtingen als gevolg van begrotings- 
bijstellingen, in het systeem te worden betrokken. Dit is mogelijk door deze 
additionele verplichtingen in mindering te brengen op de beschikbare ruimte om 
jaarlijks projecten in uitvoering te nemen. 

Kenmerken 

Het belangrijkste kenmerk van een dergelijk alternatief systeem is reeds 



genoemd: extra aanspraken als gevolg van begrotingsbijstellingen worden ver- 
taald in budgettaire hectaren, die direct (in hetzelfde jaar of gespreid over 
enkele jaren) in mindering komen op de jaarlijks in uitvoering te nemen opper- 
vlakte aan projecten. De omvang van de jaarlijks in uitvoering te nemen opper- 
vlakte wordt hierdoor, behalve van de hoogte van het budget, geheel afhankelijk 
van de voortgang van de uitvoering, wat ook doorwerkt naar de jaarlijks in 
voorbereiding te nemen oppervlakte. Vanuit het oogpunt van budgetbewaking ligt 
dit ook voor de hand, bestuurlijk gezien en ook uit oogpunt van planning is er 
soms wat meer ruimte c.q. soepelheid gewenst dan boekhoudkundig toelaatbaar. 
Met name speelt dit in de voorbereidingsfase. Een belangrijk probleem vormt de 
autonome stijging van loon- en prijspeil. Zonder volledige compensatie van deze 
autonome kostenstijging, neemt de ruimte om nieuwe gebieden in uitvoering te 
nemen af. Hierbij speelt ook de verhouding van de verplichtingenstand ten op- 
zichte van het jaarlijks budget een rol. 

Uitgaande van de directe koppeling tussen uitvoeringsprogramma en budget bete- 
kent een gelijkblijvende verhouding tussen beide grootheden, dat structurele 
bezuinigingen in beginsel direct tot uitdrukking komen in een vermindering van 
het uitvoeringsprogramma. Omgekeerd betekent een structurele verhoging van het 
budget, dat meer in uitvoering genomen kan worden. 

Toepassing 

De vraag is nu hoe het systeem in de praktijk kan worden toegepast. Hierbij 
moet als uitgangspunt worden genomen dat het budget toereikend is om de in uit- 
voering zijnde landinrichtingsprojecten binnen een zekere termijn te voltooien. 
Dit uitgangspunt komt tot uitdrukking in een bepaalde verhouding tussen de 
omvang van het jaarlijkse budget en de hoogte van de verplichtingenstand. Deze 
verhouding is mede bepalend voor de lengte van de uitvoeringsduur van de pro- 
jecten. Van belang voor de gemiddelde uitvoeringsduur is voorts het door de CLC 
gevoerde beleid, waarbij projecten die al ver in procedure zijn (stadium van de 
toedeling), kleine goedkope gebieden en RROG-gebieden, bij voorrang krediet 
krijgen toegewezen. De directe koppeling tussen budget en uitvoeringsprogramma 
komt er op neer, dat - bij een gelijkblijvend budget - de verplichtingenstand 
c.q. de verhouding tussen budget en verplichtingenstand wordt gefixeerd. 
Immers, de koppeling houdt in dat niet meer in uitvoering wordt genomen (inclu- 
sief planwijzigingen C.S.) dan overeenstemt met het voor dat jaar beschikbare 
budget. Hierdoor blijft de verplichtingenstand op gelijk niveau. Het is van 
belang het verhoudingsgetal zodanig te kiezen dat het correspondeert met de 
gemiddelde uitvoeringsduur van 15 jaar: de gemidelde duur benodigd voor het 
doorlopen van de procedure. Verder is het van belang dat de verplichtingenstand 
uniform te berekenen is. 

Het beleidsmatig hanteren van het verhoudingsgetal leidt ertoe dat bij een 
structurele verhoging van het budget de verplichtingenstand mag stijgen en bij 
een structurele verlaging van het budget moet dalen. Het ligt voor de hand 
enige marge in te bouwen, bijvoorbeeld door een bepaalde spreiding rond het 
afgesproken getal te accepteren of door het getal te berekenen als gemiddelde 
over 4 of 5 jaar. Dit laatste heeft de voorkeur, omdat op die manier al te 
grote schommelingen in de van jaar op jaar te plaatsen oppervlakte op het voor- 
bereidingsschema worden voorkomen, terwijl toch van een vast getal wordt uitge- 
gaan. Spreiding is ook van belang met het oog op de planning van de behandeling 
van de projecten door de CLC. 



6.3. Afschaffen van de landinrichtingsrente 

Het profijtbeginsel kan worden versterkt door het afschaffen van de landinrich- 
tingsrente. In het kader van de Tussenbalans van het kabinet is de intentie 
uitgesproken het voorgefinancierde bedrag niet meer te laten afbetalen via de 
landinrichtingsrente maar contant na het vaststellen van de lijst der gelde- 
lijke regelingen. Het bedrag van de voorfinanciering bedraagt thans f 60 mln en 
zal in de toekomst afnemen tot ca. f 30 mln als gevolg van een verschuiving in 
de investeringen van landbouwbelang naar natuurbelang. Het voorgefinancierde 
bedrag wordt momenteel via de landinrichtingsrente terugbetaald in 26 jaarlijk- 
se termijnen van 6% (annuïteit, met een rentevoet van 3 5/8%).  

Op middellange termijn leidt de maatregel tot een verhoging van de ontvangsten 
op de LNV-begroting tot een maximum van ca. f 30 mln na 18 jaar. Op de lange 
termijn is evenwel sprake van een daling van de ontvangsten, omdat de te ont- 
vangen landinrichtingsrente geleidelijk vervalt. Het totale effect treedt op na 
44 jaar; de ontvangsten zijn dan ca. f 17 mln lager dan in de autonome ontwik- 
kel ing. 

Voor het afschaffen van de landinrichtingsrente is wijziging van de Landinrich- 
tingswet nodig. Voorts moet worden benadrukt dat deze ingreep in verband met 
een toename van de lastendruk een nadelige invloed zal hebben op de noodzake- 
lijke medewerking van de grondeigenaren voor landinrichting. Een aantal uitvoe- 
ringsaspecten zal daarom nog nader moeten worden onderzocht. 

6.4. Doorkruising van de landinrichtings~rocedure door procedures op andere 
beleidsterreinen 

In paragraaf 4.2. van de probleemanalyse is geconstateerd dat de landinrich- 
tingsprocedure nogal eens wordt doorkruist door planprocedures op andere 
beleidsterreinen (zie ook bijlage 2). Deze doorkruising kan in bepaalde geval- 
len de voortgang van een landinrichtingsproject vertragen. 

De herziening van een beleidsplan op rijksniveau is hiervan een voorbeeld. De 
vertraging die hierdoor op kan treden is veelal het gevolg van onvoldoende dui- 
delijkheid over de gewenste doorwerking van het (herziene) rijksbeleid in het 
provinciaal beleid. Bij wijzigingen van het beleid op rijksniveau is het zaak 
duidelijk aan te geven hoe de doorwerking richting provinciaal beleid en lopen- 
de landinrichtingsprojecten gestalte dient te krijgen. 

Het provinciaal beleid geeft zelf in een aantal gevallen ook onvoldoende rich- 
ting aan landinrichtingsprojecten. Om vertraging zoveel mogelijk te voorkomen 
is het wenselijk dat bij plaatsing op het voorbereidingschema duidelijkheid 
wordt geboden inzake provinciaal ruimtelijk, water- en milieubeleid. Hiermee 
wordt ondermeer voorkomen dat de landinrichtingscomrnissie voor besluiten komt 
te staan die feitelijk niet tot haar competentie behoren. 

Om reeds voorafgaand aan de planvoorbereiding de gewenste duidelijkheid te ver- 
krijgen, zouden hieraan bij de plaatsing op het voorbereidingsschema voorwaar- 
den kunnen worden verbonden. De werkgroep acht het zinvol deze het kader van de 
werkzaamheden voor de Beleidsnota Landinrichting nader te bestuderen. 



6.5. Aanvassing van de landinrichtingsvrocedure 

Met het oog op verkorting van de duur en vergroting van de flexibiliteit van 
landinrichtingsprojecten heeft de werkgroep systematisch verkend welke moge- 
lijkheden er zijn tot aanpassing van de procedures, al dan niet door aanpassing 
van de regelgeving. Het resultaat hiervan is opgenomen in bijlage 3. Op deze 
plaats wordt volstaan met een samenvatting van de bevindingen. 

Voor een aantal procedure-onderdelen zijn voorstellen gedaan met het oog op 
duurverkorting c.q. vergroting van de flexibiliteit. Deze voorstellen zijn 
beoordeeld aan de hand van de volgende criteria: 
- duurverkorting 
- vergroting van de flexibiliteit 
- rechtsbescherming 
- doelmatigheid c.q. efficiënte inzet van mensen en middelen. 
Een samenvattend overzicht van de conclusies is opgenomen in tabel 6 .  Daarin is 
expliciet vermeld welke aanpassingen wetswijziging vereisen. Op grond hiervan 
kan worden geconcludeerd dat door aanpassing van de Li-wet slechts beperkte 
winst kan worden geboekt ten aanzien van duurverkorting en vergroting van 
flexibiliteit. Enkele specifieke punten zijn verder: 
- Het bekorten van de termijn waarbinnen een zienswijze moet worden opgesteld 
kan een winst van ca. 6 maanden opleveren, doch dit procedure-onderdeel 
behoort tot de initiatief-fase; de voorbereidingsduur van een project wordt 
daardoor niet belnvloed; 

- Het bekorten van de duur van landinrichting door betere planning en coördina- 
tie van het opstellen van de deeladviezen is niet eenvoudig aan te geven. 
Veelal wordt de voortgang van het project bepaald door het laatste deelad- 
vies. Als orde van grootte kan ca. vier maanden worden aangehouden; 

- Met behulp van een methode van systematische planontwikkeling kan het plan- 
ontwikkelingsproces worden verduidelijkt en daardoor versneld. De mate waarin 
de duur van landinrichting hierdoor kan worden bekort is afhankelijk van de 
complexiteit van de inrichtingsproblematiek en kan daardoor moeilijk worden 
aangegeven; 

- Termijnstelling aan de bezwarenbehandeling door GS kan in een beperkt aantal 
gevallen enkele maanden winst opleveren. Als orde van grootte kan een maand 
of twee worden aangehouden; 

- Voor het sanctioneren van overschrijding van de termijn die is gesteld aan 
het nemen van een toewijzingsbesluit door GS kan eveneens twee maanden worden 
aangehouden. 

De totale tijdwinst: in de voorbereidings- en uitvoeringsfase van de voosgestel- 
de aanpassingen in de procedure wordt geraamd op 8 maanden + p.m. Om het over- 
grote deel van deze tijdwinst te kunnen realiseren is wijziging van de Landin- 
richtingswet vereist. De werkgroep is van mening dat deze voorstellen onvol- 
doende gewicht hebben om daarvoor een afzonderlijke wetswijzigings- procedure 
te starten. Het ligt meer voor de hand deze voorstellen mee te nemen bij een 
wijziging uit andere hoofde van de Landinrichtingswet. De werkgroep is voorts 
van mening dat het, in plaats van het aanpassen van de procedure van planwijzi- 
ging, gewenst is dat er een ruimer gebruik gaat worden gemaakt van de in de wet 
gegeven procedure van planuitwerking. Laatstgenoemde procedure heeft het voor- 
deel dat met een grotere slagvaardigheid kan worden gewerkt. 



Tabel 6. Samenvattend overzicht van de mogelijkheden tot aanpassing van de 
bandinrichtingsprocedure. 

d f r d C t 
Voorstellen tot mogelijke u 1 e o O i 
aanpassing procedures u e C e n j 

r X h 1 C d 
i t m. C W. 

b. b. l. 

Initiatief-fase: 
schrappen zienswij ze O O O - niet doen 
termijn opstellen ziensw. korter + O O O doen 6 m. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Voorbereidingsfase: 
schrappen vb.schema 
schrappen voordracht CLC 
provinciale vb.schemals 
LC schrappen 
deeladviezen schrappen *) 
betere planning/coörd. deeladv. *) 
schetsontwerp schrappen *) 
systematischer planontw. meth. *) 
inspraak voorontwerp schrappen 
inspraaktermijn bekorten 
vaststelling ontwerp CLC schrappen 
bezwarenbeh. GS schrappen 
termi j n aan bezwarenbeh . GS 
Kroonberoep tegen plan schrappen 
gefaseerde voorbereiding schrappen 
gefaseerde voorb. voorkomen *) 

Uitvoeringsfase: 
termijn voor uitvoering werken 
vastleggen van rechten 
begrenzingenplan schrappen 
sanctie aan termijn toew.besluit 
plan van toedeling 
lijst geldelijke regelingen 
plan tij delijk gebruik schrappen 
aanpassing proc. planwijziging 

*) geen wetswi jz ig ing nodig 

O O O niet doen 
O O O - niet doen 
- O O niet doen 
o o o/ - O niet doen 
O O O O niet doen 
+ O O + doen 4 m. 
O O O O niet doen 
+ O O + doen p.m. 
+ O O niet doen 
+ O O O niet doen 
+ O O niet doen 
+ O - O/+ niet doen 
O/+ O O O doen 2 m. 
O O O niet doen 
+ O O + niet doen 
+ O O + doen p.m. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

O O O niet doen 
geen mogelijkheden 
O O niet doen 
+ O O O doen 2 m 
geen mogelijkheden 
geen mogelijkheden 
O O O niet doen 
+ f + niet doen 

Totale bekorting 
vanaf plaatsing 8 m. 
op voorbereidings- + p.m. 
schema 



6.6. Doorlichting van projecten die reeds op het voorbereidingsschema - staan 

De in paragraaf 5.3 besproken beleidsalternatieven hebben tot doel het niveau 
van de verplichtingenstand te verlagen door minder projecten in uitvoering te 
nemen. In elk van de alternatieven wardt, gezien de nauwe samenhang tussen 
voorbereidingsschema en uitvoeringsprogramma, tevens de oppervlakte die jaar- 
lijks in voorbereiding wordt gepomen, in meer of mindere mate beperkt. Daar- 
naast bestaat naar het oordeel van de vertegenwoordigers van de ministeries van 
Financiën en Binnenlandse Zaken in de werkgroep de mogelijkheid in te grijpen 
in de projecten die reeds op het voorbereidingsschema staan. Zij menen dat het 
gaat om projecten die in het verleden tegen een duidelijk andere beleidsachter- 
grond op het voorbereidingsschema zijn geplaatst (met positief advies van de 
CLC). Tegen de achtergrond van het nieuwe beleid achten zij het gewenst voor 
deze projecten opnieuw tot een nadere afweging te komen. 

Bedoelde leden van de werkgroep stellen voor eenmalig een commissie door het 
kabinet te laten instellen, die zou moeten rapporteren over het geheel of 
gedeeltelijk afvoeren c.q. wijzigen van de onderhavige projecten. Bij dit 
onderzoek moet worden uitgegaan van een prioriteitenstelling van de projecten 
op basis van een door het kabinet te geven taakstelling. Met name kan worden 
gekeken naar de mate van dringendheid van uitvoering van de projecten, waarbij 
de hoogte van het investeringsniveau en het rijksaandeel ten opzichte van 
andere projecten een rol kan spelen. Daarnaast kan ondermeer worden getoetst 
aan de mate van prioriteit in verband met het nieuwe beleid (zoals verwoord in 
NBP, SNL, VINEX en de Derde Nota Waterhvishouding). Hierbij moet zowel aandacht 
worden gegeven aan de projecten als geheel als aan de bestanddelen van ieder 
project afzonderlijk (ontsluiting, peilverlaging, boerderijverplaatsing e.d.). 
Het rapport wordt na advies van de CLC door de minister van LNV aangeboden aan 
het kabinet. Voordelen van het onderzoek zijn volgens genoemde vertegenwoordi- 
gers : 
- het afvoeren c.q. wijzigen van projecten kan, mede als aanvulling op de in 
hoofdstuk 5 beschreven beleidsalternatieven, leiden tot een noodzakelijke 
vermindering van druk op de verplichtingen; 

- het nieuwe beleid kan in één keer goed afgewogen worden ingebracht in de 
reeds op het voorbereidingsschema staande projecten. 

De vertegenwoordiger van het Ministerie van Economische Zaken acht het goed 
denkbaar dat de prioriteit van projecten op het voorbereidingsschema nader 
wordt bezien. Hij betwijfelt of een landelijke externe commissie de beste weg 
is. Als variant denkt hij aan een beoordeling per regio of landsdeel (mogelijk 
als proef te starten bij één regio). 

Het voorstel wordt niet gesteund door de overige leden van de werkgroep. Zij 
zijn van mening dat bij de plaatsing van projecten op het Voorbereidingsschema 
Landinrichting een zware procedure wordt gevolgd. Deze procedure houdt onder 
andere in dat de door de provinciale besturen ingediende voorstellen beoordeeld 
worden in het licht van het vigerende beleid. Voorts worden de voorstellen 
getoetst aan de hand van urgentiecriteria. De gebieden die thans op het voorbe- 
reidingsschema staan vermeld zijn in overeenstemming met het beleid van het 
vigerende Structuurschema Landinrichting. 

Van belang zijn verder de mogelijkheden om nieuw beleid in te voeren in de 
projecten in voorbereiding en uitvoering. In paragraaf 4.3 van dit rapport is 
hierop uitvoerig ingegaan. Ten aanzien van de voorbereiding is daarbij opge- 



merkt, dat een landinrichtingsplan wordt voorbereid tegen de achtergrond van 
het vigerende overheidsbeleid. Zowel het bestaande als het tijdens de voorbe- 
reiding van kracht geworden nieuwe beleid zijn volledig uitgangspunt voor de 
planvorming. Tot aan de fase van het voorontwerp-plan kan het nieuwe beleid 
zonder meer worden doorgevoerd. Bij de vaststelling van het voorontwerp, het 
ontwerp-plan en het definitieve plan worden de voorgenomen maatregelen getoetst 
tegen de achtergrond van het nieuwe beleid. Voorts zijn de projecten waarvan 
het voorontwerp intussen gereed is, onderwerp van het onderzoek dat de CLC op 
verzoek van de staatssecretaris van W uitvoert naar de vorderingen die worden 
gemaakt met de doorwerking van nieuw beleid in lopende projecten. 

Bovenstaande gang van zaken vormt naar het oordeel van bedoelde leden van de 
werkgroep een afdoende waarborg dat geen plannen worden voorbereid c.q. in uit- 
voering genomen die niet of onvoldoende beantwoorden aan het nieuwe beleid. Het 
voorgestelde onderzoek is naar het oordeel van deze leden in feite overbodig. 
Hierbij dient voorts in aanmerking te worden genomen dat het onderzoek geruime 
tijd in beslag zal nemen. Gedurende deze periode zal onvermijdelijk de voorbe- 
reiding van de desbetreffende projecten stagneren. 

Decentralisatie van taken en bevoegdheden 

De vertegenwoordiger van het Ministerie van Binnenlandse Zaken in de werkgroep 
is van mening, dat decentralisatie van taken en bevoegdheden op het terrein van 
landinrichting van het Rijk naar de provincies een bijdrage kan leveren aan het 
bereiken van de drieledige doelstelling van de heroverweging. Decentralisatie 
houdt volgens BiZa in,dat de taken en bevoegdheden van de minister van LNV, van 
de CLC en van de LD bijna geheel worden overgedragen aan het provinciaal 
bestuur. Met zwaartepunt van de coördinatie met betrekking tot landinrichting 
komt dan te liggen bij de provincie; op de terreinen van ruimtelijke ordening, 
milieubeheer en waterhuishouding is dit reeds het geval. Dit heeft onder andere 
tot gevolg, aldus genoemde vertegenwoordiger, dat, waar Rijk en provincie in de 
huidige situatie deels vergelijkbare taken en bevoegdheden hebben, dubbele 
besluitvorming wordt teruggebracht tot een enkelvoudige. De complexiteit van de 
bestuurlijke organisatie neemt hierdoor af, hetgeen de besluitvorming over 
landinrichting kan bespoedigen. Decentralisatie kan ook bijdragen aan het ver- 
groten van maatwerk en variatie in de plannen, wat van belang is, omdat de be- 
tekenis van landinrichting steeds meer verschuift naar ruimtelijke inrichting 
en natuur- en landschapsbeheer. Door maatwerk en variatie kunnen faseringen in 
de landinrichtingsprocedure worden aangebracht, hetgeen een gunstig effect zal 
hebben op de voorbereidings- en uitvoeringsduur van de projecten. Genoemde ver- 
tegenwoordiger heeft voorgesteld een en ander nader uit te werken in een afzon- 
derlijk beleidsalternatief, waarbij hij tevens heeft aangetekend dat dit voor- 
stel naar zijn oordeel past in het streven naar een doelmatige overheidsorgani- 
satie (grote efficiency). 

De leden van de werkgroep namens het Ministerie van Financiën kunnen zich voor- 
stellen dat bovenstaande voordelen van decentralisatie zich voordoen. Dit moet 
naar hun mening nader worden onderzocht in het kader van de decentralisatie- 
impuls van de Tussenbalans. 

De overige leden van de werkgroep zijn van mening, dat decentralisatie op de 
voorgestelde wijze zeer ingrijpend is en een zorgvuldige analyse van alle in 
het geding zijnde aspecten vereist. Op voorhand kan niet worden aangegeven of, 
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SAMENVATTING 

Taakomschrijving 

De met de heroverweging belaste werkgroep heeft tot taak een evaluatiestudie 
uit te voeren naar de voorbereidings- en uitvoeringsduur van landinrichtings- 
projecten in samenhang met de doelmatigheid en effectiviteit van de ingezette 
overheidsmiddelen. In het licht van de Structuurnota Landbouw en het Natuur- 
beleidsplan moeten de mogelijkheden van een andere wijze van inzet van het 
instrumentarium worden bezien. Daarbij dient aandacht te worden besteed aan 
ondermeer de volgende opties: meer eenvoudige, snel uit te voeren projecten of 
meer op één specifiek probleem in de landbouw of natuur toegesneden projecten 
(Miljoenennota 1990, pp. 311-312). 

De werkgroep heeft de mogelijkheden verkend om de duur van landinrichtingspro- 
jecten te verkorten. In samenhang daarmee hee£t de werkgroep aandacht besteed 
aan het vraagstuk van de begrotingstechnische inflexibiliteit en aan het ver- 
ruimen van de mogelijkheden nieuw beleid te realiseren door middel van landin- 
richting. Bij haar onderzoek is de werkgroep uitgegaan van een op langere 
termijn gelijkblijvend budget voor landinrichting. Besparingsvarianten op kas- 
basis maken derhalve geen onderdeel uit van de onderzochte beleidsalternatie- 
ven. 

Landinrichting, doel en middelen 

Landinrichting strekt tot verbetering van de inrichting van het landelijk 
gebied overeenkomstig de functies van het gebied, zoals die in het kader van de 
ruimtelijke ordening zijn aangegeven (artikel 4 van de Landinrichtingswet). 

Landinrichting wordt gekenmerkt door een projectmatige aanpak. De planvorming 
op projectniveau is een bestuurlijk proces, waarbij de besluitvorming plaats- 
vindt in samenspraak tussen Rijk, provincie en betrokkenen uit de regio. De 
besluitvormingsprocedure is vastgelegd in de Landinrichtingswet. 

Momenteel wordt jaarlijks gemiddeld 36.000 ha aan landinrichtingsprojecten in 
uitvoering genomen en gemiddeld 40.000 ha in voorbereiding. In totaal is momen- 
teel ca. 390.000 ha in voorbereiding en ca. 640.000 ha in uitvoering. 

Het Rijk draagt bij in de kosten van de uitvoering van landinrichtingsprojecten 
door het toekennen van subsidies. Op de begroting 1991 is f 184,4 mln beschik- 
baar gesteld voor de uitvoering van integrale landinrichtingsprojecten (rijks- 
aandeel-LD). Voor de projecten in uitvoering heeft het Rijk zich verplicht 
financiële middelen beschikbaar te stellen. Per 1 januari 1991 heeft het Rijk 
ca. f 1.790 mln aan verplichtingen uitstaan. 

De ons omringende landen België, Duitsland en Frankrijk beschikken over een met 
landinrichting vergelijkbaar inrichtingsinstrumentarium. In alle drie de landen 
gaat het om een projectgewijze aanpak van inrichtingsproblemen, waarbij de 
nationale overheid bijdraagt in een deel van de kosten. De Duitse situatie laat 
zich het best vergelijken met de Nederlandse; ook daar is sprake van een inte- 
grale/multifunctionele landinrichting. In België en Frankrijk daarentegen is 
van integrale inrichting (nog) geen sprake. 



Probleemanalyse 

Thans bedraagt de gemiddelde voorbereidingsduur van landinrichtingsprojecten 10 
2i l1 jaar en de gemiddelde uitvoeringsduur 17 2i 18 jaar. Daarmee is de duur van 
een landinrichtingsproject momenteel langer dan voor het doorlopen van de land- 
inrichtingsprocedures noodzakelijk is. De tijd die nodig is voar het doorlopen 
van de in de Landinrichtingswet gegeven procedures bedraagt voor integrale 
landinrichtingsprojecten gemiddeld 9 jaar voor de voorbereiding en gemiddeld 15 
jaar voor de uitvoering. 

De toename van de duur van landinrichtingsprojecten is in belangrijke mate 
veroorzaakt door verstoring van het evenwicht tussen het jaarlijks beschikbaar 
budget en de verplichtingenstand. De verstoring van het evenwicht is ket gevolg 
van de verlaging van het voor landinrichting beschikbare budget in het afgelo- 
pen decennium, in combinatie met het ontbreken van de mogelijkheid om reeds 
aangegane verplichtingen substantieel te verminderen. De verlaging van het 
budget is niet gepaard gegaan met een evenredige vermindering van de verplich- 
tingenstand. Met name in de uitvoering heeft dit geleid tot vertraging. Wat 
betreft de voorbereidingsduur kan worden gewezen op de toegenomen complexiteit 
van de inrichtingsproblematiek en de daarbij betrokken belangen. Bovendien is 
er thans geen sprake van een evenwichtige opbouw van het voorbereidingsschema 
in de tijd, waardoor de voorbereiding van ruilverkavelingen en herinrichtingen 
is vertraagd. Vertraging kan ook het gevolg zijn, zowel in de voorbereiding als 
in de uitvoering, van een doorkruising van de landinrichtingsprocedure met 
procedures op andere beleidsterreinen. Voorbeelden van dergelijke planprocedu- 
res zijn een herziening van een beleidsplan op rijksniveau of van een streek- 
plan. 

De lange duur heeft in de eerste plaats ertoe geleid dat er veel tijd nodig is 
om nieuw beleid met behulp van landinrichting te effectueren (beleidsmatige 
inflexibiliteit). Nieuw beleid uitvoeren door middel van landinrichting gebeurt 
enerzijds door jaarlijks nieuwe projecten in voorbereiding te nemen. Anderzijds 
is het realiseren van nieuw beleid mogelijk door het in te passen in projecten 
die reeds in voorbereiding danwel uitvoering zijn. In de voorbereidingsfase, 
tot aan de fase van publikatie van het voorontwerp-plan, kan nieuw beleid 
zonder meer worden doorgevoerd. Ook in de fase daarna en in de fase waarin de 
werken worden uitgevoerd, zijn er - in overleg met de betrokken partijen - 
goede mogelijkheden voor de effectuering van nieuw beleid. 

De lange duur heeft in de tweede plaats tot een hoge verglichtingenstand 
geleid. Door deze hoge verplichtingenstand, in combinatie met het ontbre'hcen van 
de mogelijkheid terug te komen op reeds aangegane financiële verplichtingen, is 
er sprake van begrotingstechnische inflexibiliteit. 

Beleidsal ternatieven 

In het kader van de heroverweging zijn de mogelijkheden bezien om het evenwicht 
tussen verplichtingenstand en budget te herstellen, zodat op termijn de duur 
niet langer is dan de voor het doorlopen van de landinrichtingsparocedures beno- 
digde tijd. Uitgaande van een op langere termijn gelijkblijvend budget, kan een 
dergelijk evenwicht alleen worden bereikt door verlaging van de verplichtingen- 
stand. 



De verplichtingenstand kan worden verlaagd door tijdelijk minder verplichtingen 
aan te gaan dan jaarlijks op basis van het beschikbare budget kunnen worden 
ingelost. Hiertoe staan in beginsel twee wegen open: 
1. verlaging van het rijksaandeel per 'hectare; 
2. vermindering van de jaarlijks in uitvoering te nemen oppervlakte aan 

proj ecten. 

Verlaging van het rijksaandeel per hectare 

Om het rijksaandeel per hectare te verlagen heeft de werkgroep de mogelijkheden 
bezien om de vigerende subsidie- en financieringsregelingen voor integrale 
landinrichtingsprojecten te wijzigen, met het doel geld vrij te maken om de 
verplichtingenstand te verlagen. Daarbij zijn de volgende aspecten onderschei- 
den : 
- verlaging van het investeringsniveau per hectare; 
- verlaging van het rijksaandeel in de investeringen; 
- het laten vervallen van planonderdelen. 

De werkgroep komt tot de conclusie, dat een beperkte verlaging van het rijks- 
aandeel per hectare mogelijk is door het verlagen van de subsidies voor wegen 
van algemeen c.q. overwegend agarisch belang naar 60%. Het budgettaire effect 
van deze maatregel is gering en wordt bovendien pas op langere termijn maximaal 
bereikt. Om die reden meent de werkgroep dat langs deze weg slechts in beperkte 
mate een oplossing gevonden kan worden voor de drieledige doelstelling van de 
heroverweging. Een andere mogelijkheid is, indien tot effectuering van boven- 
staande maatregelen wordt besloten, de vrijkomende middelen via herschikking 
binnen het landinrichtingsbudget aan te wenden voor nieuw beleid, met name op 
het gebied van het milieu. Langs deze weg kan een versterking van het multi- 
functionele karakter van landinrichting worden bereikt. 

Ti j deli jk minder in uitvoering nemen 

Door tijdelijk minder projecten in uitvoering te nemen dan op basis van het 
jaarlijks beschikbare landinrichtingsbudget toelaatbaar is, kan de verplich- 
tingenstand worden verlaagd. De werkgroep heeft verschillende alternatieven 
ontwikkeld en op hun consequenties bezien. De verwachte ontwikkeling van het 
beleid zonder deze heroverweging is daarbij als referentiekader gehanteerd. 

Gegeven het huidige landinrichtingsbudget dient voor het verkrijgen van even- 
wicht de verplichtingenstand met bijna £ 400 mln te worden verlaagd. Dit 
betekent : 
- vermindering van de in uitvoering te nemen oppervlakte aan projecten met in 

totaal 80.000 ha; 
- vermindering van de jaarlijks in voorbereiding te nemen oppervlakte aan 

projecten met in totaal 128.000 ha (terugbrengen omvang voorbereidings- 
schema naar 320.000 ha). 

De vermindering van de in voorbereiding en uitvoering te nemen oppervlakte is 
dermate omvangrijk dat het meerdere jaren vergt om deze tot stand te brengen. 
De werkgroep heeft vier alternatieven onderscheiden, al naar gelang de periode 
waarin de vermindering wordt gerealiseerd. Dit zijn: 



Alternatief 1 

Gedurende twee jaar niets in uitvoering nemen en in het derde, daaropvolgende 
jaar 28.000 ha; gedurende drie jaar niets in voorbereiding nemen en in het 
vierde daaropvolgende jaar 32.000 ha. 

Alternatief 2 

Gedurende vijf jaar 20.000 ha in uitvoering en 14.500 ha in voorbereiding 
nemen. 

Alternatief 3 

Gedurende tien jaar 28.000 ha in uitvoering en 27.000 ha in voorbereiding 
nemen. 

Alternatief 4 

Gedurende twintig jaar 32.000 ha in uitvoering en 33.500 ha in voorbereiding 
nemen. 

Bij de analyse van de effecten van deze alternatieven is de werkgroep ervan 
uitgegaan dat de projecten, waarvan het voorontwerp-plan v66r 1 september 1991 
wordt gepubliceerd, na de voor het doorlopen van de wettelijke procedure beno- 
digde tijd in uitvoering genomen worden. Een ander uitgangspunt is, dat in de 
jaren waarin minder in uitvoering danwel voorbereiding kan worden genomen, de 
omvang van alle soorten projecten verhoudingsgewijs evenveel lager is. Voor de 
analyse van de effecten is met inachtneming van deze uitgangspunten bij wijze 
van denkmodel gekozen voor een bepaald jaar van invoering van de te nemen 
maatregelen en is vervolgens nagegaan in welk jaar de effecten zich voordoen. 

Een duidelijk pluspunt van de verschillende alternatieven is de gerealiseerde 
verlaging van de verplichtingenstand. Alternatief 1 en 2 zijn in dit verband 
van meer betekenis, omdat deze verlaging op korte termijn wordt gerealiseerd. 

Vermindering van de jaarlijks in uitvoering te nemen oppervlakte aan projecten 
leidt voor alle alternatieven pas op lange termijn tot verlaging van de uitvoe- 
ringsduur. Alternatief 1 scoort iets gunstiger omdat reeds in 2005 een daling 
van de uitvoeringsduur mag worden verwacht. De overige alternatieven zullen pas 
tegen 2010, en alternatief 4 pas na 2010 leiden tot een significante daling van 
de uitvoeringsduur. 

Alle alternatieven leiden op korte termijn tot een stijging van de voorberei- 
dingsduur (wachtkamer-effect). Bij het ene alternatief is de stijging wat 
minder groot dan bij het andere, maar daar staat tegenover dat een minder grote 
stijging langer aanhoudt. Gezien de doelstelling van het heroverwegingsonder- 
zoek moet dit als een negatief effect van de alternatieven worden beschouwd. 
Voor alternatief 1 en 2 geldt dit in het bijzonder, omdat hierbij op korte ter- 
mijn een forse vertraging op zal treden. Dit zal vergaande gevolgen hebben voor 
het verloop van het bestuurlijk proces. In de alternatieven 1 en 2 zet de 
daling van de voorbereidingsduur sneller in dan in de beide andere alterna- 
tieven. 



Een minpunt van de tijdelijke vermindering van de in voorbereiding en uitvoe- 
ring te nemen oppervlakte aan projecten, is de beperking van de ruimte om door 
middel van nieuwe projecten nieuw beleid te kunnen realiseren (afgezien van de 
doorwerking van nieuw beleid in de lopende projecten). Bij alternatief 1 en 2 
zal dit zich op de korte termijn reeds in zijn volle omvang doen gevoelen. Deze 
beide alternatieven laten nauwelijks ruimte om bij plaatsing op het voorberei- 
dingsschema nadere prioriteiten te kunnen stellen in het licht van de doelstel- 
lingen van het nieuwe beleid. Dit juist in een tijd waarin vanuit verschillende 
beleidssectoren een beroep op landinrichting wordt gedaan. Niet alleen vanuit 
het sectorbeleid voor ondermeer landbouw, natuur en openluchtrecreatie, maar 
ook vanuit het facetbeleid (VINEX, Derde Nota Waterhuishouding) wordt landin- 
richting gezien als een belangrijk uitvoeringsinstrument. 

Beperking van de jaarlijks in uitvoering te nemen oppervlakte heeft consequen- 
ties voor het verloop van het bestuurlijk proces. Voor een groot aantal projec- 
ten in voorbereiding zal het besluit tot uitvoering onvermijdelijk enige tijd 
op zich moeten laten wachten. Bovendien zal een groot aantal gebieden waartoe 
een verzoek om landinrichting is ingediend, vooralsnog niet in voorbereiding 
genomen kunnen worden. Vooral bij alternatief 1 doet zich dit gelden, omdat het 
bestuurlijk proces hier twee jaar volledig wordt stilgelegd. Bij de provincies 
en de betrokkenen in de streek zal dit worden ervaren als een inbreuk in het 
bestuurlijk proces, hetgeen op weerstand zal stuiten. 

Aanvullende maatregelen 

De werkgroep heeft een aantal maatregelen bekeken die, in aanvulling op de 
maatregelen om de verplichtingenstand te verlagen, noodzakelijk zijn om de toe- 
name van de duur terug te dringen. Voorts zijn maatregelen verkend om de duur 
verder te verkorten dan de tijd die momenteel voor het doorlopen van de proce- 
dures nodig is. De duur van voorbereiding en uitvoering is echter niet alleen 
een budgettaire kwestie. Daarom zijn in de werkgroep ook enkele maatregelen in 
de niet-budgetttaire sfeer aan de orde geweest. 

Reguleren van de verplichtingenstand 

Deze maatregel houdt in dat er een directe koppeling wordt gelegd tussen het 
jaarlijks voor landinrichting beschikbare budget en het uitvoeringsprogramma. 
Extra aanspraken als gevolg van begrotingsbijstellingen worden vertaald in bud- 
gettaire hectaren, die in mindering komen op de jaarlijks in uitvoering te 
nemen oppervlakte aan projecten. De omvang van de jaarlijks in uitvoering te 
nemen oppervlakte wordt hierdoor, behalve van de hoogte van het budget, geheel 
afhankelijk van de voortgang van de uitvoering, wat ook doorwerkt naar de jaar- 
lijks in voorbereiding te nemen oppervlakte. 

Afschaffen van de landinrichtingsrente 

Het profijtbeginsel kan worden versterkt door het afschaffen van de landinrich- 
tingsrente. In de Tussenbalans heeft het kabinet de intentie uitgesproken het 
voorgefinancierde bedrag niet meer te laten afbetalen via de landinrichtings- 
rente, maar contant na het vaststellen van de lijst der geldelijke regelingen. 
Hiervoor is wijziging van de Landinrichtingswet nodig. Voorts moet worden bena- 
drukt dat deze ingreep in verband met een toename van de lastendruk een nadeli- 
ge invloed kan hebben dp de noodzakelijke medewerking van de grondeigenaren 



voor landinrichting. Een aantal uitvoeringsaspecten zal daarom nog nader moeten 
worden onderzocht. 

Doorkruising van de landinrichtingsprocedure 

Om vertraging in de planvoorbereiding zoveel mogelijk te voorkomen is het 
wenselijk dat bij de plaatsing op het voorbereidingsschema duidelijkheid wordt 
geboden over het voor een specifiek gebied te voeren beleid. Bij de plaatsing 
zouden hieraan eventueel voorwaarden kunnen worden verbonden. De werkgroep acht 
het zinvol deze mogelijkheid in het kader van de Beleidsnota Landinrichting 
nader te bestuderen. 

Aanpassing van de landinrichtingsprocedure 

Met het oog op duurverkorting en vergroting van de flexibiliteit heeft de werk- 
groep systematisch verkend wat de mogelijkheden zijn de landinrichtingsprocedu- 
re aan te passen. In haar voorstellen tot aanpassing komt de werkgroep tot een 
tijdwinst van ca. 8 maanden. Om het overgrote deel van deze tijdwinst te kunnen 
realiseren is wijziging van de Landinrichtingswet vereist. De werkgroep is van 
mening dat deze voorstellen gewenst zijn, maar dat ze op zichzelf onvoldoende 
gewicht hebben om daarvoor een afzonderlijke wetswijzigingsprocedure te 
starten. 

Doorlichting van de projecten die op het voorberefdingssckema staan 

Om te komen tot een nadere prioriteitenstelling en mede tegen de achtergrond 
van het nieuwe beleid achten de vertegenwoordigers van Financiën en Binnen- 
landse Zaken in de werkgroep het gewenst de projecten die momenteel in voor- 
bereiding zijn opnieuw tegen het licht te houden. Zij stellen voor eenmalig een 
commissie door het kabinet te laten instellen, die op basis van een door het 
kabinet te verstrekken taakstelling zou moeten rapporteren over het geheel of 
gedeeltelijk afvoeren c.q. wijzigen van deze projecten. De vertegenwoordiger 
van het Ministerie van Economische Zaken acht het goed denkbaar dat de priori- 
teit van projecten op het voorbereidingsschema nader wordt bezien. Hij betwij- 
felt of een landelijke externe commissie de beste weg is. Als variant denkt hij 
aan een beoordeling per regio of landsdeel (mogelijk als proef te starten bij 
één regio). Het voorstel wordt niet gesteund door de overige leden van de werk- 
groep. De huidige gang van zaken waarbij plannen in voorbereiding worden ge- 
toetst aan het nieuwe beleid vormt naar het oordeel van de meerderheid van de 
werkgroep een afdoende waarborg dat geen plannen worden voorbereid die niet of 
onvoldoende beantwoorden aan het nieuwe beleid. 

Decentralisatie van taken en bevoegdheden 

De vertegenwoordiger van het Ministerie van Binnenlandse Zaken in de werkgroep 
is van mening, dat decentralisatie van taken en bevoegdheden op het terrein van 
landinrichting van het Rijk naar de provincies een bijdrage kan leveren aan het 
bereiken van de doelstelling van de heroverweging. De vertegenwoordigers van 
het Ministerie van Financiën kunnen zich voorstellen dat decentralisatie daar- 
toe kan bijdragen. De andere leden van de werkgroep zijn van mening dat dit 
niet op voorhand kan worden aangegeven. Alle leden van de werkgroep zijn van 
mening dat de komende evaluatie van de Landinrichtingswet een geschikt kader is 
voor nader onderzoek op het gebied van decentralisatie. 
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Bijlage 2 

DE VOORTGANG VAN DE PLANVORMING IN LANDINRICHTING IN RELATIE TOT DE PLANVORMING 
OP ANDERE BELEIDSTERREINEN. 

1 Inleiding 

Landinrichting is geen doel op zich, maar een middel om de inrichting van het 
landelijk gebied af te stemmen op de functies die dat gebied dient te vervullen 
binnen het kader van gestelde wensen, randvoorwaarden en beperkingen. Dit kader 
van wensen, randvoorwaarden en beperkingen vloeit voort uit het totaal aan 
overheidsbeleid met betrekking tot het landelijk gebied. Het gaat daarbij om 
het ruimtelijk beleid, het milieu- en waterbeleid en het betreffende sector- 
beleid, zoals bijvoorbeeld het landbouw-, natuur- en openluchtrecreatiebeleid, 
het ontgrondingenbeleid en het verkeers- en vervoersbeleid. De relatie met het 
ruimtelijk beleid wordt gekenmerkt door een wederzijdse beïnvloeding en 
afstemming, de zogenaamde tweesporigheid. Het milieu- en waterbeleid is vooral 
kaderstellend voor de planvorming in landinrichting. Vooral op projectniveau 
wordt landinrichting geconfronteerd met de ruimtelijke gevolgen van dit beleid, 
zoals bijvoorbeeld de bodembeschermingsgebieden en grondwaterbeschermings- 
gebieden. 

De planvorming in landinrichting is in sterke mate volgend op het overheids- 
beleid aangaande het landelijk gebied, maar is geen autonoom planningsproces. 
Min of meer gelijktijdig met de voorbereiding en uitvoering van een land- 
inrichtingsplan kan het voorkomen dat bijvoorbeeld het streekplan wordt 
herzien, een tracénota voor een rijksweg wordt opgesteld, relatienotagebieden 
worden aangewezen en begrensd, enzovoorts. In veel gevallen "interfereren" 
planprocedures op andere beleidsterreinen met de planvorming in landinrichting. 

In het kader van de beleidsevaluatie deed zich de vraag voor in hoeverre de 
tussenkomst van andere planprocedures van invloed is op de voortgang van land- 
inrichtingsprojecten. Hierbij zijn een drietal aspecten van belang: om welke 
andere beleidsterreinen gaat het, in welke fase van het landinrichtingsproces 
interfereren andere planprocedures en wat voor effect heeft dit op de voortgang 
van landinrichtingsprojecten? In het onderstaande wordt op basis van ervaringen 
uit de huidige praktijk, nader ingegaan op de invloed van andere planprocedures 
op de voortgang van landinrichtingsprojecten. 

2 In hoeverre beïnvloeden de vlanvrocedures OV andere beleidsterreinen dan 
landinrichting, de voortgang van landinrichtingsvroiecten? - 

De tussenkomst van andere planprocedures in het landinrichtingsproces kan in 
bepaalde gevallen de voortgang van landinrichtingsprojecten vertragen. In welke 
gevallen sprake is van vertraging is afhankelijk van: 
- de mate waarin planprocedures en plannen op andere beleidsterreinen, 
ingrijpen op de inhoud van het landinrichtingsplan; 

- het moment in de landinrichtingsprocedure waarop sprake is van tussenkomst 
van andere planprocedures; 

- het tempo waarin de planvorming op het andere beleidsterrein verloopt. 

In de praktijk blijken met name beleidsplannen op rijksniveau, de plan- 
procedures op het terrein van de ruimtelijke ordening op provinciaal en lokaal 



niveau, de toepassing van de relatienota en de tracéprocedure de voortgang van 
landinrichtingsprojecten te beïnvloeden. In het hiernavolgende worden deze 
voorbeeldsgewijs besproken. Daarbij zal aandacht worden besteed aan de drie 
eerder genoemde factoren: mate van ingrijpen, moment van ingrijpen en tempo van 
besluitvorming. 

Tussenkomst van beleidsplannen op rijksniveau 

Beleidsplannen op rijksniveau zijn veelal niet direct bepalend voor de 
uitgangspunten van het op te stellen landinrichtingsplan. Het is immers met 
name het beleid op provinciaal niveau dat richtinggevend is voor de planvorming 
in landinrichting. In dit provinciaal beleid dient het rijksbeleid zijn 
vertaling te krijgen. Beleidsplannen op rijksniveau hebben dan ook veeleer 
indirect invloed op de planvorming in landinrichting. Er is in zekere zin 
sprake van schaduwwerking. 

Deze schaduwwerking kan in bepaalde gevallen aanleiding zijn tot vertraging 
van de voortgang van landinrichtingsprojecten. Dit is onder andere het geval 
wanneer het rijksbeleid onvoldoende doorwerkt in het provinciaal beleid. Zo 
heeft bijvoorbeeld in het project Wymbritseradeel de discussie tussen rijk en 
provincie over de uitwerking van het rijksbeleid tot aanzienlijke vertraging in 
de planvoorbereiding geleid. 

Ook de introductie van nieuw beleid of de wijziging van bestaand beleid, kan 
zijn schaduw vooruitwerpen. Beleidsvoornemens als bijvoorbeeld het NBP 
beïnvloeden de planvorming in landinrichting nog voordat dit beleid is uit- 
gewerkt in de betreffende provinciale beleidsplannen. Nu al ontstaan er in 
sommige lopende landinrichtingsprojecten discussies over de mogelijke inpassing 
van bijvoorbeeld natuurontwikkelingsgebieden en de uitbreiding van de relatie- 
nota (bijvoorbeeld de projecten Land van Thorn en Mergelland-Oost). Een ander 
voorbeeld is de Vierde nota over de ruimtelijke ordening. Deze nota heeft in 
enkele landinrichtingsprojecten de ruimtelijke uitgangspunten van het plan 
onder druk gezet. In het project IJsselmonde bijvoorbeeld, is daardoor 
hernieuwde discussie ontstaan omtrent een woningbouwlokatie. Hierdoor is in de 
fase tussen schetsontwerp en voorontwerp een reeds eerder in de land- 
inrichtingscommissie moeizaam bereikt compromis verstoord. Dergelijke 
discussies omtrent een voornemen tot nieuw rijksbeleid duren veelal voort tot 
op het moment dat rijk en provincie overeenstemming hebben bereikt over de 
wijze waarop het rijksbeleid dient te worden vertaald in het provinciaal beleid 
en het provinciaal bestuur het provinciaal beleid in deze richting heeft 
uitgewerkt. 

Tussenkomst van planprocedures uit de ruimtelijke ordening op provinciaal en 
lokaal niveau 

In het ruimtelijk beleid fungeert het provinciaal niveau i.c. het streekplan 
als integratiekader. Het rijksbeleid met ruámtelijke consequenties dient ener- 
zijds door te werken in het streekplan, anderzijds dient het streekplan als 
toetsingskader voor plannen van lagere overheden. Een beleidsplan als het 
,streekplan is in belangrijke mate bepalend voor de uitgangspunten van het op te 
stellen landinrichtingsplan. Onduidelijke beleidsuitspraken en tussentijdse 
beleidswijzigingen kunnen leiden tot steeds hernieuwde discussies over de 



uitgangspunten van het landinrichtingsplan en de te volgen koers. Voorts komt 
de landinrichtingscommissie wegens het ontbreken van een duidelijk provinciaal 
ruimtelijk beleid voor besluiten te staan die feitelijk niet tot haar 
competentie behoren. In bepaalde gevallen heeft deze voortdurende onduidelijk- 
heid geleid tot aanzienlijke vertraging van de voorbereiding, zoals in de 
projecten Ruinerwold-Koekange en Eemland. 

In de initiatieffase en in de vroege voorbereidingsfase van een land- 
inrichtingsproject behoeft het ontbreken van duidelijke planologische randvoor- 
waarden geen onoverkomelijk probleem te zijn. Het provinciaal bestuur kan in 
dergelijke gevallen voor de plaatsing op het voorbereidingsschema, en eventueel 
in de eerste jaren van de voorbereidingsfase, alsnog in die planologische 
duidelijkheid voorzien (bijvoorbeeld door een streekplanuitwerking). Het plan- 
proces in het ruimtelijk spoor en het landinrichtingsspoor sluiten dan in de 
tijd gezien goed bij elkaar aan, waardoor geen vertraging in de voorbereiding 
van het landinrichtingsplan hoeft op te treden. Zo werd bijvoorbeeld in het 
begin van de voorbereidingsfase voor het project Achtkarspelen het streekplan 
uitgewerkt, waardoor de gefaseerde voorbereiding is gewijzigd in een 
vereenvoudigde voorbereiding. Een ander voorbeeld is het project de Kust van 
West-Zeeuwsvlaanderen, een project dat nog niet is geplaatst op het 
Voorbereidingsschema Landinrichting. Op basis van de zienswijze wordt daar 
momenteel een streekplanuitwerking opgesteld. 

Gedurende de voorbereiding en uitvoering van een landinrichtingsplan kunnen 
zich onvoorziene ontwikkelingen voordoen of kan beleid herzien of gewijzigd 
worden. Deze tussentijdse (be1eids)wijzigingen c.q. ontwikkelingen kunnen een 
aanpassing van het landinrichtingsplan wenselijk of zelfs noodzakelijk maken. 
Naarmate het plan in de voorbereiding meer zijn uiteindelijke vorm heeft 
gekregen en de administratieve procedure in de uitvoering verder is gevorderd, 
neemt de flexibiliteit om op dergelijke tussentijdse ontwikkelingen in te 
kunnen spelen af. Als gevolg van die afnemende flexibiliteit neemt de kans op 
vertraging van de voortgang van het landinrichtingsproject toe. Zo is in het 
RROG-project Pynacker-Delfgauw in de fase van het voorontwerp-reconstructieplan 
vertraging onstaan door een hernieuwde discussie omtrent een geprojecteerde 
woningbouwlokatie. 

Bij tussentijdse beleidswijzigingen c.q. ontwikkelingen worden de gevolgen voor 
de voortgang van het landinrichtingsproject mede bepaald door het tempo van de 
besluitvorming op het betreffende beleidsspoor. De planning van de werkzaam- 
heden in landinrichtingsprojecten bezit een zekere speelruimte. In de 
uitvoering is het bijvoorbeeld mogelijk bepaalde werkzaamheden te temporiseren 
of juist te versnellen. Doordat niet alle planonderdelen op het zogenaamde 
kritieke pad liggen, hoeft een dergelijke aanpassing van de werkplanning niet 
te leiden tot vertraging van de voortgang van het hele project. Op deze manier 
is het bijvoorbeeld mogelijk planwijzigingen voor bepaalde planonderdelen in te 
passen. Ook is het mogelijk de besluitvorming over en/of de uitvoering van 
bepaalde planonderdelen uit te stellen (in afwachting van het besluit in het 
andere spoor) zonder de voortgang van het project als geheel te vertragen. Daar 
de duur van landinrichtingsprojecten momenteel relatief lang is, is er relatief 
veel ruimte om te schuiven in de tijdsplanning. Deze speelruimte is echter niet 
onbeperkt. Hoe langer de besluitvorming in het andere spoor duurt, hoe groter 
de kans wordt op vertraging van voortgang van het landinrichtingsproject. 

Waar tussentijdse beleidswijzigingen tijdig te voorzien zijn, kan hiermee in de 



planvorming bij landinrichting rekening worden gehouden. In het project Axelse 
Sassing wordt bijvoorbeeld geanticipeerd op de mogelijke aanleg van een 
bedrijventerrein zoals dat is voorzien in het streekplan. 

Naast de afstemming van het landinrichtingsplan met het streekplan speelt ook 
de afstemming met het bestemmingsplan een rol. Het bestemmingsplan kan voor- 
schrijven dat bepaalde werken aan een aanlegvergunning gebonden zijn. Als 
bestemmingsplan en landinrichtingsplan niet tijdig op elkaar zijn afgestemd, 
kan dit ertoe leiden dat de voor de uitvoering van werken benodigde ver- 
gunningen niet tijdig kunnen worden verleend (zoals in het project Everlose 
Beek). 

Tussenkomst van planprocedures op het terrein van de relatienota 

De procedures met betrekking tot de aanwijzing en begrenzing van relatienota- 
gebieden waren tot 1988, voor gebieden binnen landinrichtingsprojecten, 
afgestemd op de landinrichtingsprocedure. De Centrale Landinrichtingcommissie 
stelde toen de begrenzing vast. Momenteel stelt Gedeputeerde Staten de be- 
grenzing vast op voorstel van de Provinciale Commissie Beheer Landbouwgronden, 
gehoord de Commissie Beheer Landbouwgronden. 

Tot op heden is de begrenzing van relatienotagebieden in landinrichtingsverband 
over het algemeen voortvarend verlopen. Waar zich echter in een laat stadium 
van de voorbereiding of uitvoering wijzigingen hebben voorgedaan, heeft dit 
veelal geleid tot vertraging van de voortgang van het landinrichtingsproject. 
Zo heeft bijvoorbeeld het project Roerstreek een vertraging in de uitvoering 
opgelopen als gevolg van een wijziging van de tijdens de voorbereiding 
overeengekomen relatienotagebieden. Het landinrichtgsplan kon hier pas worden 
gewijzigd nadat eerst de besluitvormingsprocedure ingevolge de relatienota was 
doorlopen. Daarna volgde een vrijwel indentieke planwijzigingsprocedure 
ingevolge artikel 84 van de Landinrichtingswet, teneinde ook het land- 
inrichtingsplan formeel aan te passen. 

Tussenkomst van de tracéprocedure 

Een projectplan als de tracénota is veelal niet direct bepalend voor de uit- 
gangspunten van het op te stellen landinrichtingsplan of de te volgen koers. 
Wel legt een projectplan een claim op een deel van de beschikbare ruimte in het 
landinrichtingsgebied. Tussentijdse wijzigingen in projectplannen of in de 
tussentijd nieuw opgestelde plannen, kunnen derhalve ingrijpende gevolgen 
hebben voor bepaalde planonderdelen, maar meestal niet zozeer voor het plan als 
geheel. 

In het reeds eerder genoemde voorbeeld van het project Roerstreek was de 
vertraging in de uitvoering mede veroorzaakt door de trac6procedure voor RW 73. 
De uitvoering van het landinrichtingsplan en de detaillering van het tracé van 
de rijksweg waren niet in de tijd op elkaar afgestemd. Daarentegen heeft de 
tracéprocedure voor dezelfde rijksweg niet tot nauwelijks vertragend gewerkt 
voor het project Beesel-Swalmen. Hier verliep de uitvoering synchroon met de 
detaillering van het tracé van RW 73. Het blok is vier jaar later gestemd dan 
Roerstreek. De noodzakelijke aanpassingen van landinrichtingsplan kunnen hier 
tijdig worden meegenomen in een artikel 84 procedure, die sowieso doorlopen zal 



worden om noodzakelijke wijzigingen op andere planonderdelen door te kunnen 
voeren. De uitvoering van het wegenproject heeft voorts een belangrijk voordeel 
bij deze afstemming, omdat de voor het tracé benodigde grond in land- 
inrichtingsverband via minnelijke weg is verworven en op de juiste plaats kan 
worden toegedeeld. Bovendien zijn op deze wijze de nadelige gevolgen van de 
aanleg van een dergelijke weg (onder andere snijschade) veel beter op te 
vangen. 

Als de aanleg van een weg reeds in de planvoorbereiding te voorzien is, wordt 
daarmee veelal al rekening gehouden in het landinrichtingsplan. Zo is in het 
plan voor het project Sint-Oedenrode reeds geanticipeerd op de mogelijke aanleg 
van rijksweg 50, door in het plan de mogelijkheid op te nemen van een plan- 
uitwerking ex. artikel 85. Dergelijke voorbeelden zijn ook te vinden in andere 
projecten, zoals bijvoorbeeld Breskens-Zuidzande en Walcheren. In het project 
Emmen is men een stapje verder gegaan door in het landinrichtingsplan de voor 
het tracé benodigde grond reeds te reserveren. 

Door gebruik te maken van de mogelijkheid van planuitwerking wordt de voor- 
bereiding niet vertraagd als gevolg van de besluitvorming omtrent het wel of 
niet aanleggen van een weg. Dit neemt niet weg dat in de uitvoeringsfase van 
het landinrichtingsproject alsnog vertraging kan ontstaan bij de feitelijke 
realisering van het wegenproject. 

Tussenkomst van planprocedures op het terrein van het water- en milieubeleid 

In veel provincies wordt momenteel gewerkt aan de totstandkoming van een 
provinciaal milieubeleidsplan en een provinciaal waterhuishoudingsplan. Beide 
plan£iguren zullen naar verwachting in de toekomst de planvorming in land- 
inrichting in toenemende mate gaan beïnvloeden. Daarbij kan bijvoorbeeld 
gedacht worden aan de aanwijzing van grondwaterbeschermingsgebieden en bodem- 
beschermingsgebieden, die van invloed kunnen zijn op het grondgebruik. Tot op 
heden is de tussenkomst van planprocedures op het terrein van het provinciaal 
milieu- en waterbeleid nog geen aanleiding geweest tot vertraging van de voort- 
gang van landinrichtingsprojecten. 

3 Conclusies en aanbevelingen 

De planvorming in landinrichting is in sterke mate volgend op het overheids- 
beleid aangaande het landelijk gebied en is geen autonoom planningsproces. In 
veel gevallen interfereren planprocedures op andere beleidsterreinen met de 
planvorming in landinrichting. Het gaat hierbij met name om beleidsplannen op 
rijksniveau, planprocedures op het terrein van de ruimtelijke ordening op 
provinciaal en lokaal niveau, de relatienota en tracéprocedure. De tussenkomst 
van planprocedures in het landinrichtingsproces kan in bepaalde gevallen de 
voortgang van een landinrichtingsproject vertragen. Dit is afhankelijk van de 
mate waarin planprocedures en plannen op andere beleidsterreinen ingrijpen op 
de inhoud van het landinrichtingsplan, het moment in de landinrichtings- 
procedure waarop wordt ingegrepen en het tempo van de planvorming op het andere 
beleidsterrein. 

De totstandkoming van nieuw rijksbeleid werpt in bepaalde gevallen zijn schaduw 
vooruit, wat vertragend kan werken op de voortgang van lopende landinrichtings- 



projecten. Deze vertraging is veelal het gevolg van onvoldoende duidelijkheid 
over de gewenste doorwerking van het (herziene) rijksbeleid in het provinciaal 
beleid. Bij wijzigingen van beleid op rijksniveau is het zaak duidelijk aan te 
geven hoe het provinciaal bestuur geacht wordt het rijksbeleid in het streek- 
plan uit te werken en in hoeverre het beleid van toepassing is op reeds lopende 
landinrichtingsproj ecten. 

Als gevolg van voortdurende onduidelijkheid over het provinciaal ruimtelijk 
beleid (i.c. het streekplan) blijkt een aantal landinrichtingsprojecten de 
planvoorbereiding te worden vertraagd. Het is dan ook van belang dat reeds voor 
plaatsing van een project op het Voorbereidingsschema Landinrichting, 
planologische duidelijkheid wordt geschapen. Daarbij kan het tijdig uitwerken 
van het streekplan in bepaalde gevallen uitkomst bieden. Daar waar het streek- 
plan tijdig is uitgewerkt zal dat echter niet in alle gevallen aansluitend tot 
plaatsing op het voorbereidingsschema kunnen leiden. Immers de ruimte om 
jaarlijks projecten in voorbereiding te kunnen nemen is beperkt. 

Tussentijdse wijzigingen in het provinciaal ruimtelijk beleid, en in de omvang, 
ligging of status van relatienotagebieden en onvoorziene ontwikkelingen als de 
aanleg van een weg met de daartoe te doorlopen tracéprocedure, blijken in 
bepaalde landinrichtingsprojecten vertraging te veroorzaken. Dit is met name 
het geval als het ingrijpende wijzigingen betreft in een laat stadium van de 
voorbereidings- of uitvoeringsfase. Naarmate het plan in de voorbereiding meer 
zijn uiteindelijke vorm heeft gekregen en de administratieve procedure in de 
uitvoering verder gevorderd is, neemt de flexibiliteit om op dergelijke tussen- 
tijdse beleidswijzigingen en onvoorziene ontwikkelingen in te spelen, af. 

Daar waar aanpassing van het landinrichtingsplan gewenst danwel noodzakelijk 
is, dient te worden gewaakt voor doublures in de procedure. Het eerst doorlopen 
van een volledige besluitvormingsprocedure in het ene spoor, gevolgd door een 
vrijwel indentieke procedure in het andere spoor, leidt meestal tot onnodige 
vertraging. Het verdient aanbeveling dit zo veel mogelijk te voorkomen. 

Tot slot dient te worden opgemerkt dat bij een lange duur van landinrichtings- 
projecten, de behoefte om beleidswijzigingen in te passen relatief groot is. 
Vertraging als gevolg van tussentijdse beleidswijzigingen heeft een 
sneeuwbal-effect. Als gevolg van de vertraging duurt het project langer, 
waardoor de kans op andere tussentijdse wijzigingen toeneemt, resulterend in 
een nog langere duur, enzovoort. Een korte duur van landinrichtingsprojecten 
biedt dan ook in dit opzicht voordelen. De huidige relatief lange duur geeft 
echter meer speelruimte in de werkplanning, waardoor vertraging van bepaalde 
planonderdelen als gevolg van tussentijdse ontwikkelingen niet in alle gevallen 
hoeft te leiden tot vertraging van het project als geheel. 



Bij lage 3 

NOTITIE INZAKE DE VERPLICHTINGEN, WELKE IN DE LOOP VAN DE LANDINRICHTINGSPROCE- 
DURE DOOR HET RIJK WORDEN AANGEGAAN, ALSMEDE DE MOGELIJKHEDEN OM DAAROP TERUG 
TE KOMEN 

1. Inleiding 

In het kader van de heroverweging is gevraagd naar de financiële verplichtingen 
die door het Rijk in de loop van de landinrichtingsprocedure worden aangegaan, 
alsmede het moment van tot stand komen. In het verlengde hiervan is gevraagd 
naar de mogelijkheden om op de aangegane verplichtingen terug te komen. 

Voor wat betreft het rijksaandeel in de kosten van landinrichting kan een on- 
derscheid worden gemaakt tussen de kosten die de Landinrichtingswet (LIW) ex- 
pliciet ten laste van het Rijk brengt (met name artikel 222 waarin onder meer 
is bepaald dat de kosten van de CLC, de Dienst van het Kadaster en de Openbare 
Registers, van het bijeenroepen en houden van vergaderingen en het doen van 
openbare kennisgevingen ten laste van het Rijk komen) en de overige rijks- 
bijdragen die bij wijze van subsidie worden verleend. 
Ingaan op de eerstgenoemde kosten is in dit kader niet noodzakelijk, aangezien 
deze niet relevant zijn met betrekking tot het bepalen van het tijdstip waarop 
een binding ontstaat. 
In het hiernavolgende wordt derhalve slechts op de overige bijdragen ingegaan. 

Hierna worden de belangrijkste proceduremomenten onder de loep genomen, waarbij 
onder meer wordt bekeken in hoeverre gesproken kan worden van een binding voor 
het Rijk en wat de mogelijkheden zijn om daarop terug te komen. 

2. Proceduremomenten 

Voorbereidingsschema Landinrichting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Plaatsing van een landinrichtingsproject vindt plaats door de minister van W, 
op voordracht van de CLC, mede op grondslag van het Structuurschema Landinrich- 
ting. Provinciale Staten doen jaarlijks voorstellen aan genoemde minister toe- 
komen ten behoeve van vaststelling van het voorbereidingsschema. PS nemen daar- 
bij het structuurschema, de zienswijze van de CLC en het provinciaal ruimtelijk 
beleid in aanmerking. 
Artikel 20 LIW geeft omtrent het voorbereidingsschema aan dat voor ieder daarop 
vermeld gebied herinrichting dan wel ruilverkaveling wordt voorbereid. Er be- 
staat derhalve een wettelijke verplichting tot voorbereiding van een land- 
inrichtingsproject, indien het gebied op het schema is geplaatst. In dit ver- 
band zij voorts gewezen op artikel 27 LIW, waarin is bepaald dat nadat een ge- 
bied voor de eerste keer op het voorbereidingsschema is vermeld, Gedeputeerde 
Staten, gehoord de CLC, een landinrichtingscommissie met betrekking tot dat ge- 
bied instellen. 
Artikel 21, tweede lid, voorziet in de mogelijkheid een gebied af te voeren van 
het voorbereidingsschema. Noch de wet, noch haar geschiedenis maken overigens 
duidelijk in welke gevallen besloten kan worden een gebied van het schema af te 
voeren. De memorie van toelichting (p. 38) spreekt slechts over "bepaalde om- 
standigheden" die ertoe kunnen leiden dat een project van het schema wordt af- 
gevoerd. In de memorie van toelichting (p. 47/48) is over het voorbereidings- 
schema voorts het volgende opgemerkt. 



De bereidheid van het Rijk om financiële middelen ter beschikking te stellen 
komt tot uiting bij besluiten van de CLC. Met betrekking tot voorbereidings- 
kosten doet zich dit voor wanneer de CLC een voordracht voor het voorberei- 
dingsschema opstelt en aan de minister van LNV voorlegt, die vervolgens het 
schema vaststelt en toezendt aan de provinciale besturen. Het Rijk geeft daar- 
mee te kennen dat zijn bij de landinrichting betrokken diensten en instellingen 
de prioriteiten van hun werkzaamheden op de op het schema genoemde gebieden af- 
stemmen en dat voor onderzoekingen en voor het opstellen van programma en plan 
gelden beschikbaar worden gesteld. De betrokkenheid van de centrale overheid 
bij de voorbereiding van landinrichting houdt niet in, dat vanzelfsprekend ook 
financiële steun bij de uitvoering zal worden verleend. De bereidheid daartoe 
komt tot uiting wanneer de CLC het programma in ontwerp vaststelt en toezendt 
aan het provinciale bestuur. 

Sturingsmogelijkheden, waardoor wijzigingen met betrekking tot de samenstelling 
van het voorbereidingsschema en derhalve met betrekking tot de voorbereidings- 
kosten kunnen worden bereikt, zijn: 

zienwijze CLC/voordracht CLC. 
De zienswijze van de CLC omtrent een verzoek tot landinrichting bevat onder 
meer de motivering of landinrichting wenselijk is en zo ja, in welke vorm. 
Het provinciaal bestuur doet haar voorstellen ten behoeve van het voor- 
bereidingsschema met inachtneming van onder meer de zienswijze van de CLC. 
Middels die zienswijze kan derhalve een zekere sturing plaatsvinden. 
Aansluitend hierop: voor plaatsing op het voorbereidingsscherna is een voor- 
dracht nodig door de CLC. Bij die voordracht speelt een budgettaire af- 
weging uiteraard ook een rol. Van de voordracht kan de minister afwijken; 
sturing middels het Structuurschema Landinrichting/plaatsing c.q. afvoeren 
van gebieden van het voorbereidingsschema. 
Hiervoor is reeds aangegeven dat de provinciale besturen hun voorstellen 
tot plaatsing op het voorbereidingsscherna doen met inachtneming van het 
structuurschema en van de zienswijze van de CLC, waarin onder meer op 
grondslag van het bepaalde in het structuurschema de motivering wordt ge- 
geven of landinrichting al dan niet wenselijk is. Middels het structuur- 
schema kan derhalve een sturing plaatsvinden van de plaatsing van gebieden 
op het voorbereidingsscherna. De minister van LNV kan overigens besluiten in 
afwijking van het structuurschema een gebied niet op het voorbereidings- 
schema te plaatsen. Het kader waarbinnen plaatsing plaatsvindt wordt immers 
slechts mede bepaald door het structuurschema. Daarnaast spelen in dit ver- 
band de budgettaire consequenties uiteraard een belangrijke rol. 
Eenmaal geplaatst op het voorbereidingsschema kan door genoemde minister 
worden besloten om een gebied daarvan af te voeren. Gelet op het karakter 
van zo'n besluit zal hij daarbij acht slaan op de opvattingen van het be- 
treffende provinciale bestuur. In dit verband zij tevens gewezen op de me- 
morie van toelichting, p. 57, waarin is aangegeven dat het niet in de ge- 
decentraliseerde opzet van de procedures van de LIW past, indien de minis- 
ter, met voorbijgaan aan de provinciale opvattingen, zelf gebieden op het 
voorbereidingsscherna zou plaatsen. Mutatis mutandis kan voor het afvoeren 
van gebieden van het schema eenzelfde redenatie worden gevoerd. 

Plaatsing op het voorbereidingsschema zegt uit de aard der zaak nog niets 
over de inhoud van programma c.q. plan. Invoering van nieuw beleid is zon- 
der meer mogelijk in dit stadium. 



b. Landinrichtingsprogramma 

In aansluiting op de uit de plaatsing op het voorbereidingsschema voortvloeien- 
de verplichting tot voorbereiding van landinrichting kan ook met betrekking tot 
dit stadium gewezen worden op een wettelijke verplichting dienaangaande, blij- 
kens artikel 33 LIW. Zoals eerder is aangegeven worden daartoe gelden gefour- 
neerd door het Rijk, indien het project op het voorbereidingsschema is opgeno- 
men. 

De bereidheid van het Rijk tot financiële steun bij de uitvoering komt in deze 
fase tot uiting bij de toezending van het ontwerp-programma door de CLC aan het 
provinciaal bestuur (MvT, p. 47 /48 ) .  
In de memorie van antwoord wordt dienaangaande het volgende opgemerkt. 
De vaststelling van het ontwerp-programma en de toezending daarvan aan het 
provinciaal bestuur zal inhouden dat het Rijk vastlegt dat het financiële ver- 
plichtingen ten opzichte van de streek - lagere overheden en grondeigenaren en 
-gebruikers - zal aangaan (MvA, p. 8 0 ) .  
Uit het voorgaande kan worden geconcludeerd dat in dit stadium sprake is van 
een toezegging door het Rijk, zij het uit de aard der zaak niet meer dan een 
globale. In dit verband zij erop gewezen dat wijziging van het ontwerp als 
gevolg van de bezwarenronde nog mogelijk is, hetgeen uiteraard consequenties 
kan hebben voor eerdergenoemde toezegging. 
In de wet is overigens niet voorzien in een wijzigingsprocedure met betrekking 
tot een vastgesteld programma. 

Hoewel van een juridische toezegging in voorlopige zin - zoals hiervoor is op- 
gemerkt - eerst sprake is bij de vaststelling van het ontwerp-programma en toe- 
zending daarvan aan het provinciaal bestuur, zijn reeds eerder verwachtingen 
gewekt in de streek. Door de publikatie van het voorontwerp-programma zijn im- 
mers onder meer de voornemens openbaar gemaakt ten aanzien van subsidiëring en 
kostenverdeling en de gemaakte afspraken daaromtrent met gemeenten en water- 
schappen. Hierbij zij opgemerkt dat v66r de publikatie door de landinrichtings- 
commissie, deze het ontwerp naar de secretaris van de CLC dient te sturen voor 
commentaar. De landinrichtingsconunissie brengt het voorontwerp vervolgens in de 
inspraak met inachtneming van het commentaar van genoemde secretaris (arti- 
kel 23, vierde lid, Besluit werkwijze landinrichtingscommissie). Voorts zij ge- 
wezen op artikel 35, eerste lid, LIW waarin wordt voorgeschreven dat het 
programma een raming van de kosten en de verdeling daarvan dient te bevatten. 

Sturingsmogelijkheden in deze fase zijn: 

afvoeren van het gebied van het voorbereidingsschema. 
Gewezen kar? hier worden op het voorgaande in punt a2. Dat er acht geslagen 
dient te worden op de opvattingen in de streek geldt na de publikatie van 
het voorontwerp - gelet op de gewekte verwachtingen - uiteraard in sterkere 
mate ; 
sturing middels het commentaar van de secretaris van de CLC.  
De landinrichtingscommissie kan eerst na het antwoord van de secretaris van 
de CLC overgaan tot publikatie van het voorontwerp en het inbrengen daarvan 
in de inspraak. De landinrichtingscommissie dient daarbij het commentaar 
van genoemde secretaris in acht te nemen. Het moge duidelijk zijn dat zowel 
voor wat betreft het tijdstip van publikatie als voor wat betreft de inhoud 
van het voorontwerp aldus een sturing kan plaatsvinden; 



het vaststellen van het ontwerp door de CLC. 
Nadat het voorontwerp in de inspraak is geweest en eventueel als gevolg 
daarvan is gewijzigd dient de CLC het prpgramma in ontwerp vast te stellen, 
alvorens het provinciaal bestuur het programma kan vaststellen. Ook hier is 
zowel voor wat betreft het tijdstip (van vaststelling in ontwerp) als voor 
wat betreft inhoudelijke aspecten een sturingsmogelijkheid voor het Rijk 
aanwezig. De CLC kan het ontwerp vaststellen in afwijking van het vooront- 
werp. Bij wezenlijke wijzigingen ligt het - gelet op de hiervoor genoemde 
verwachtingen - in de rede een en ander opnieuw in de inspraak te brengen. 

Landinrichtingsplan 

een gefaseerde voorbereiding vindt vaststelling van een landinrichtingsplan 
plaats op grondslag van het vastgestelde landinrichtingsprogramma. In de prak- 
tijk vindt echter in veruit de meeste gevallen een vereenvoudigde voorbereiding 
plaats, waardoor de programmafase wordt overgeslagen. Om deze reden wordt in 
het hiernavolgende uitgegaan van een vereenvoudigde wijze van voorbereiding. 

Voor wat betreft de inhoudelijke gang van zaken in deze fase kan - mutatis mu- 
tandis - worden verwezen naar de programmafase, met name op het punt van de be- 
reidheid van het Rijk tot financiële steun bij de uitvoering, van het globale 
karakter van de toezegging door het Rijk en van de gewekte verwachtingen in de 
streek. Wijziging van een vaststaand plan is mogelijk via de procedure van 
artikel 84. Daarin is als tijdstip tot waarop nog wijziging mogelijk is, 
bepaald het tijdstip van vaststelling van het begrenzingenplan respectievelijk 
het tijdstip waarop het plan van toedeling door de CLC wordt goedgekeurd. 
Voorts is in genoemd artikel bepaald dat de procedure van de art. 74-83 van 
overeenkomstige toepassing is. Een en ander kan van invloed zijn op de inhoud 
van de toezegging door het Rijk; dit is uiteraard tevens het geval indien 
besloten wordt het plan niet uit te voeren (afstemmen van de ruilverkaveling 
c.q. negatief besluit van GS ter zake van herinrichting). 
Mutatis mutandis gelden ook voor de planfase de drie onder punt b. genoemde 
sturingsmogelijkheden. Daarnaast kan in deze fase nog de volgende mogelijkheid 
vermeld worden. 

4. Het geven van een zienswijze door de CLC aan GS omtrent het geven van een 
aanwijzing aan de landinrichtingscommissie met betrekking tot een op te 
stellen wijziging van het landinrichtingsplan (artikel 84, tweede en derde 
lid LIW). Hoewel hier sprake is van een sturingsmogelijkheid, is deze toch 
een vrijblijvende. Immers, de aanwijzingsbevoegdheid berust bij GS, terwijl 
de CLC slechts het bestaan van een zodanige omstandigheid, dat één of meer 
wezenlijke onderdelen van het plan niet of ontoereikend kunnen worden ver- 
wezenlijkt, bij GS kan aankaarten middels het uitbrengen van een zienswijze 
dienaangaande. 

Dit stadium vindt in de gefaseerde voorbereiding gelijktijdig plaats met de 
vaststelling van het landinrichtingsprogramrna (artikel 46 en artikel 51 LIW). 
Zoals eerder aangegeven wordt in de praktijk echter veelal van een vereenvoudi- 
ge voorbereiding uitgegaan. Alsdan vindt het besluit tot herinrichting dan wel 
het besluit dat een stemming wordt gehouden ter verkrijging van de beslissing 
of ruilverkaveling zal plaatsvinden, gelijktijdig plaats met het besluit tot 
vaststelling van het landinrichtingsplan. In de thans gehanteerde plannen wordt 
gesproken over: "Bij een gunstige uitslag van de stemming (ingeval van herin- 
richting: "Na vaststelling van het plan") zal de directeur van de Landinrich- 
tingsdienst aan de landinrichtingscommissie een rijksbijdrage toezeggen op het 
tijdstip, dat deze commissie de uitvoering van de werken ter hand kan nemen". 



Sturingsmogelijkheden voor het Rijk lijken in het stadium na het doen van de 
toezegging zeer beperkt: indien in weerwil van de toezegging door het Rijk geen 
subsidie wordt verleend of wordt geweigerd het subsidiebesluit te nemen, staat 
voor de landinrichtingscommissie als direct betrokken belanghebbende, de AROB- 
beroepsweg open tegen de (fictieve) weigering. 
Ter illustratie van de zeer smalle marge waarmee daarbij rekening moet worden 
gehouden diene de uitspraak van de afdeling Rechtspraak van de Raad van State 
d.d. 23 oktober 1979, AB 1980, 198 (intrekking toezegging provinciale subsidie 
ten gevolge van beleidswijziging). 
In deze uitspraak werd uitgemaakt dat het beginsel der rechtszekerheid met zich 
brengt dat de belanghebbende er in het bijzonder dan op mag rekenen dat een 
concrete toezegging gestand wordt gedaan indien het betreft de medewerking aan 
een project dat een lange termijn van uitvoering vergt en de toezegging niet 
onder de voorwaarde dat het beleid ongewijzigd blijft, is gedaan. Het latere 
besluit tot het voeren van een ander beleid biedt op zichzelf daartoe niet vol- 
doende grond. 
Aan de zorgvuldigheid waarmee een besluit tot het intrekken van een toezegging 
moet worden genomen, dienen hoge eisen te worden gesteld. Te denken valt hier- 
bij aan het onderzoeken en zo mogelijk beproeven van mogelijkheden om de be- 
zwaarlijke gevolgen van de intrekking te ondervangen of te verzachten. Aan- 
gezien de beleidswijziging op zichzelf de intrekking van de in casu gedane sub- 
sidietoezegging niet kon rechtvaardigen en aan de zijde van de appellant een 
zeer gewichtig belang in het geding was, was de afdeling Rechtspraak van oor- 
deel dat GS bij afweging van alle betrokken belangen niet in redelijkheid tot 
hun bestreden besluit hebben kunnen komen. 

Wel kan ook in dit stadium de in punt c. reeds gememoreerde vierde sturingsmo- 
gelijkheid (zienswijze van de CLC ter zake van een aanwijzing tot planwijzi- 
ging) vermeld worden. 

e. Uitvoering van werken - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Na het besluit tot inuitvoeringneming van het project, wordt door de directeur 
van de Landinrichtingsdienst een subsidiebeschikking afgegeven aan de land- 
inrichtingscommissie. Het moge duidelijk zijn dat de sturingsmarge des te smal- 
ler wordt indien eenmaal een beschikking is gegeven. 
Een toekenning van een rijksbijdrage kan worden beschouwd als een subsidiever- 
lening (vgl. ook prof.mr. P. de Haan, onroerend-goedrecht deel c, Landinrich- 
ting, p. 272). 
Een dergelijk besluit tot subsidieverlening wordt door de AROB-rechter aange- 
merkt als een beschikking: een harde financiële verplichting voor het Rijk. Een 
opzegging van een duurbeschikking (zonder terugwerkende kracht) wordt in de 
juridische literatuur evenwel mogelijk geacht, onder bepaalde voorwaarden. 
Vast moet staan: 

- dat de beschikking, wanneer daarom nu voor het eerst verzocht zou worden, 
niet gegeven zou zijn, en 

- dat de bezwaren verbonden aan het intact laten van de beschikking van zoda- 
nige aard zijn dat, ook wanneer gelet wordt op de nadelen die de opzegging 
voor de betrokkene heeft en de verwachtingen die hij over handhaving van de 
geldende beschikking kon koesteren, de overheid in redelijkheid tot opzeg- 
ging kon komen. 



Vgl. prof.mr. M. Scheltema, Pré-advies VAR 1975, De rechtsverwerking in het ad- 
ministratief recht, nr. 4 2 .  Deze concludeert tevens dat zo mogelijk de gevolgen 
van de opzegging beperkt dierien te worden. Dat kan betekenen dat de opzegging 
niet onmiddellijk behoort in te gaan; het kan zelfs met zich meebrengen dat de 
opzegging vergezeld dient te gaan van een aanbod tot schadevergoeding. In de 
jurisprudentie kan gewezen worden op uitspraken van de afdeling Rechtspraak, 
waarin onder meer is uitgemaakt dat vermindering van een langlopende subsidie 
geleidelijk zal moeten gebeuren, in nauw overleg met de betrokkene, zodat deze 
de tijd krijgt om zich alvast aan de nieuwe situatie aan te passen (vgl. bijv. 
AR 19 augustus 1980, AB 1981, 2 4 2 ) .  

Ook in dit stadium ten slotte, kan de vierde, onder punt c. genoemde sturings- 
mogelijkheid worden vermeld. 



Bij lage 4 

VERKENNING VAN MOGELIJKHEDEN TOT AANPASSING VAN PROCEDURES VAN LANDINRICHTING 

Met het oog op verkorting van de duur en vergroting van de flexibiliteit van 
landinrichtingsprojecten is systematisch verkend welke mogelijkheden er zijn 
tot aanpassing van de procedures al dan niet door aanpassing van de regelge- 
ving. De voorliggende notitie bevat deze analyse. 

Uitgaande van het huidige verloop van de procedures van integrale ruilverkave- 
ling c.q. herinrichting (linkerzijde van de bladzijde), zijn de relevante on- 
derdelen van de procedure op hun merites bezien (rechterzijde van de bladzij- 
de). 

Bij de beschrijving van het huidige verloop is een indicatie aangegeven van de 
tijdsduur die gemiddeld genomen door de onderscheiden procedure-onderdelen in 
beslag wordt genomen. Hierbij is aangenomen dat het beschikbare budget geen be- 
perkingen oplegt aan de voortgang van de procedure. 
Benadrukt wordt dat bepaalde procedure-onderdelen gelijktijdig kunnen worden 
doorlopen. Zo kan uitvoering van werken plaatsvinden terwijl gelijktijdig de 
voorbereiding van het plan van toedeling plaatsvindt. Voorts is de overgang van 
het ene naar het andere procedure-onderdeel niet altijd in de tijd bepaald. Dit 
geldt bijvoorbeeld bij de stap van het uitbrengen van een zienswijze door de 
CLC naar het doen van een voorstel door PS tot plaatsing van het gebied op het 
voorbereidingsschema. Ten slotte zij voor wat betreft de tijdsindicaties opge- 
merkt dat gemiddelde tijdsduren zijn aangegeven, waarbij per procedure-onder- 
deel sprake kan zijn van grote schommelingen. 

Voor de huidige procedure is stap voor stap bekeken of het betreffende procedu- 
re-onderdeel kan worden gemist en zo dit niet het geval is, of en zo ja hoe de 
thans benodigde tijd voor het procedure-onderdeel kan worden ingekort. 

De volgende aanpak is gekozen. 
Voor het betreffende procedure-onderdeel worden voorstellen gedaan met het oog 
op duurverkorting c.q. vergroting van de flexibiliteit. Voor elk van deze on- 
derdelen zijn kort en bondig de volgende vragen beantwoord: 

- wat zijn de voordelen van het voorstel? 
- wat zijn de nadelen van het voorstel? 
- is aanpassing van de regelgeving nodig om het voorstel te kunnen realise- 

ren? 
- conclusie (voorstel wel of niet honoreren)? 
- zijn er andere mogelijkheden om de benodigde tijdsduur te bekorten? 

Teneinde tot een evenwichtige beoordeling van de voorstellen te komen zijn de 
volgende toetsingscriteria gehanteerd: 

- duurverkorting; 
- vergroting van de flexibiliteit; 
- rechtsbescherming; 
- doelmatigheid c.q. efficiënte inzet van mensen en middelen. 
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Indicatie t i i  dsduur Procedure-drdeel 

Vaordelm 
- Besparirig t i jd  en menskracht, bamdigd voor opstellen cBeeLadviezen. 
- "Opgeschraefden wensen, die later niet gerealiseerd blijken te  kunmx~ mrdai 

of afgezwakt mem mràen, mrden VOO*. 
Nadelen 
- ûverzicht van "mrsnedenll wensen vaui t  de sectoren ontbreekt bij start 

p h I i n i T i g .  Dit kaut heldehid plarnx,nuingsproces niet ten goede. 
- Door het ontbrekn van -i&t c.q. niet expliciteren van wensen is 

het aamenelijk dat LC in  de loop van het p ~ ~ r o c e s  steeds weer m t  
nieuw wensen zal mrden gecanfrrnteerd, waardoor plamrming kan vernagen. 
D i t  zal met nanma spelen in gebieden met  een mímkr eenvadige inrichtingspro- 
blanatiek. 

-s% r"15:elgfl"g 
=-wet kent geen deeladviezen; geen wetswijziging nodig. 
Regeling werkwijze landirnich-sie voorziet in opstelling deeladviezen 

odc in mgelijlheid cxn daarvan a£ te zien. Ergo: geai aanpassing regeling 
d g .  Wel kan mrden overwogen cxn de regeling in  die zin aan te scherpen dat df 
idmxi van de deeladviezen bîrrrien de planologische raEidwx,~waa~dai blijft .  
Ckclusie 
Geen ~ r k o r t i n g ;  geen vergroting flexibiliteit, gem grotere doelmatigbid, 
rechtcbescfmerming onveranderd. Voorstel niet m m .  Wel Regeling werkwijze 
IE aprpassen in ll5mh&elde zin. 
i%gelijMzeden m duur baaodígd voor opstellen adviezen t e  bekorten 
Opstellen deeladvieza gebernrt deels door abteraaren (opailuchtrecreatie, Land- 
s&qsboLw), deels door instanties  atuu uur, lardimm). Door betere planning c. q 
d r l i r i g e  &s- en coördiI13.tie in i n i n a t i e  met een eemmdíger opzet var 
deeladviezai is t i j u  gd mor opstelling &lach.iezen te bekorten. 

1,5 jaar 
Geen schetsontwe~cp CJRstellen 

IE stelt op basis van deeladviezen een schets- Aïgemew 
ontwerp Op. Het schtsontwerp bevat eerste alternatieve schetsen mor verbetering van in- 

richting met een (grwe) evaluatie van de effecten. De directeur LND heeft de 
gele-id f m e t  ccfietxnitkierp van camentaar te worzien. In bepaalde gevallen 
wordt van de mgelij&id om geen schetsontwerp op te stellen gebruik gemaakt. 
Voordelen 
- I n  bepaalde gevallen tijdwinst. 
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I-ndicatie tiidsduur P r o c e d u r e - d r k 1  

Nadelen 
- b s e n s q  in plarrvormizy:, waarin t e  maken keuzRc op hoofdlijnen zichtbaar 

m r k ,  wordt gentist. 
- Doordat gelegenheid m tussentijds camentaar t e  leveren vanuit rijksoptiek 

ontbreekt, bestaat het gevaar van ingrijpede kritiek op (gedetailleerder) 
voorontwerp, waardoor de U; in eindfase van pLanw,rmirng eeràere gemaakte keu- 
zes dient b i j  te stellen, hetgeen t i j d  kost. 

- Neiging b i j  LIJ tot detaillering van geaddelijle pl.axder&len en uitstellen 
van voor plarnn,Irming essentiële keuzes. 

-s% WF4wing 
LI-wet kent gen schetsontwerp: wtswijzigíng niet  nodig. 
Regeling werkwijze U; vooniet in optell ing sche , m cw>k in mge- 
l i j b e i d  om daarvan daawan te zien. Wijziging regeling nie t  d g .  
Gmclusie 
Geen clumverkortíng, geen vergroting flexibil i tei t ,  geon groare  doeImati@id, 

o n v e r ~ r d .  Voorstel niet  ove 
tíjdsáuur beriodigd voor opstelliTlg s&et;scrntweq te bekorten 

Opstellen schetsontwerp is proces van mrkenilen van o p l o s s ~ r i c h t i n g e n  voor 
ïnrichtinasproblemen. D i t  is een proces van m r l e g  partijen in LIJ. Het 
wordt niet  raadzaam geacht dit proces aan een termijn te binden, onrdat het m 
een proces van d m l i n g  en overleg gaat. Wel kan niet befiulp van wtemati- 
sche pLarmntwil<keling (methode BASAJIII) proces m r k  venkidelijkt en diardoor 
versneld. Toepassing van BA!XX-mthode wordt &.íns over hele l a m i  e d .  

LC stelt op basis van het scl~tscmtwerp m 
overleg met de betrokken gementen en water- 
sd-qpm een voorontwerp-landimich-lan 
op en publiceert dit. 

Inspraak. K; organiseert voorlichtings- c.q. 
uitspraakbijeedamten; daarnast k m  een 
ieder schriftelijke reacties Wenen bi j  de 
LC (minimnle termijn: 3 maridm). 

Insoraak OU mrontwem s c h r a ~ ~ ~ n  

&t publikatie van voorontwerp presenteert de LC het resultaat van planvormirg 
aan ck regio. Publikatie van voorontwerp gaat gepaard met intensieve m r l i c h -  
ting, zodat d l e  & t r o m  zich op de b g t e  kunnen s t ~ l l e n  van hetgeen in  de 
regio staat te gebeuren. Voorontwerp is qua detaS1erir-g c .q. opzet gelijk aan 
uiteindelijk vast t e  stellen plan. 
Vmdelen 
- Tijdwinst. 
- Besparing personeelsinzet (maken inspraakverslag- en acbtpascing voorontwerp 

mar aanleiding van inspraak niet nodig). 
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Indicatie tijdsduur Procedure-onderdeel 

0,5 jaar 

l jaar 

0,5 jaar 

U: s tel t  birillen 9 niaanden (wettelijk bepaald) 
een irispraakverslag op. 

U: past voorontwerp zo nodig aan naar aanlei- 
ding van inspraak en zendt vervolgens comept- 
ontwerp-ladinrichtíngsprcni en inspraakverslag 
a a n d e m .  

CLC stelt  landinrichtíngsplan in ontwerp vast 
enzendtditnaarGS. 

Nadelen 
- Door regio niet te consulteren vermiz7l;aert betroMcenheid ai draagvlak plan. 
- Parallel met m. e. r. -procedure; indien Landirnrichtingsprojecten m. e. r. -plichtig 

zoudm worden zal dsmg inspraak op milieu-effecten van mrgermrnen activi- 
teit Iioodzakelijk zijn. 

- ALs genrolg van inspraak kunrien mg veel fouten uit plan wrden gebald, waar- 
door veel bezwaren tegen ontwerp-plan (zwaardere proCSdure van bezwares$rehan- 
Ming) lanirien worden w-. 

~ s í n g  regelgevirg 
Wijziging U-wet en Regeling werkwijze U: d g .  
Canclusie 
W e l  duurverkorting, geen vergroting flexibiliteit, geen grotere doelmati&eid, 
vermuldering rechtsMrming.  Voorstel niet m m .  
MogelijM-reden am tijdccfuur baawiigd w r  inspraak t e  bekorten 
Wettelijke termijn van 3 ïmaden kan zonder bezwaren bekort worden @t 4 .weken 
(laaar analogie van númdm- izacpraakperiode uit  Algemene Wet Bestuursrecht). 
ikarvoor w e l  wn3tswijziging d g .  
Voorts kan t i jd  bemdigd voor aanpassing voorontwerp naar d e i d i n g  van in- 
spraak worden bekort door betere plarniulg en coördinatie. 

Vaststelien ontwerp-dan door CU; schrarrpen 

AZg- 
bel  van de vaststelling van het ontwerp-plan door CLC is toetsing van het plar 
aan rijksbeleid áLsmede budgettaire toetsing. (N.B. c o n s ~ t i e c  van schrappr 
van toets door CLI: is dat vernietigingsrecht van Kroon (art. 82, l id  3 LI-wet) 
in zijn huidige vorm ever?eens met  vervallen.) 
Voordelen 
- Tijdwbst. 
- Besparing van percarieelskosten aan rijkszijde. 
Nadelw 
- Geen toetsing b r  Rijk c.q. landelijke organicaties aan nationaal beleid. 
- Geen mgelijkheden csn varuit nationaal landirm.chtwbeleid onderlinge & 

rentie tussen planraen te beoordelen. 
- Op basis van het plan cmtstaan financiële cmwqumties voor Rijk zonder dat 

Rijk die consequenties kan beïnvloeden; dit zal naar alle verwachting leider 
tot dtnn:dere plírrmen. 







Indicatie tij &duur Procedure- onderdeel 

4 jaar Vanaf het opstellen van het vooronfxoerp-land- 
inrichtjngsprogrm tot vaststelling ervan. 
Procedure voor vaststelling van &t landin- 
richtingsprogrmm kant wor wat beweft pro- 
cedure elenienten en -tijh neer op die voor 
het landunich-lan volgens de vereerrvau- 
digde worbereiding. Een procedureel verschil 
-sen de wreenmdigde en gefaseerde voorbe- 
reiding is dat bij  de gefaseerde voorbereiding 
niet Gedqmteerde Staten m Provinciale Sta- 
ten het besluit tot  herinrichting m, o£ het 
besluit tot  het van een stena7urig over 
het in uitvcteriRg I-emen van een ruilverkaveling. 

4 jaar Na vaststelling van het landïmichtingspro- 
D i t  is ca. 1 jaar korter dm de grarinna dient v e m l p  een Landirïrichw- 
periode die nodig is vanaf opstel- plan te  worden opgesteld. De procedure van 
len lanr%nrichtíngsplan tot vast- opstelling en vaststelling m het landin- 
ling ervan volgens de vereenvrraidig- richmlan is gelijk aan die bij de ver- 
de voorbereiding. eerwuudigde voorbereiding. 

De praktijk leert dat in die gevallen waar voor een gefaseerck wohereiding is 
gekozen bi j  plaatsing op het worbereidhgsschenoa, het prwiriciaal bestuur zo 
Cpoedig mgelijk aIsnog vol p l a n o l o ~  duidolijkheid nastreeft (bij - 
worbeeld h r  middel van t e n e ~ i n d e l o o p v a n d e  
de voorbereiding alsnog over te lammm gde voor- 
bereiding. Hiercbor mrdt enerzijds v130 een soortgelijke 
procedure dient te wrch doorlapen, t e m 3  groot wordeel wordt 
ervaren dat b e s l u i t v o w  over het al dan niet uitvoeren van het project kan 
plaatxwida op basis van een zo concreet mogelijk plan. Vooytc mrdt voorkonien 
dat de LC nader invulling m e t  geven aan oduí&lijjyglobale p h l o g i e .  Een en 
en ander behoort niet tot  de eigenlijke taken van de E. 
Voordelen 
- Tij$winst en bespariTiE: op persmeelskosten; werigens z i j  erop gewezen dat 

gefaseerde voorbereiding tot m toe steeds is vamdm waarchr tijdwinst chis 
in feite fictief is (zie d r  "~~~~BEzTs"). 

- I k m a a l  doorlopen van soortgelijke procedure vervalt. 
- Becluitvomhg over d dan niet uitvoeren van project op basis van cmcreet 

p k .  
Nadelen 
- Uitwerking van planologisch kader in oriduicklijke plamlogisehe s i m t i e  ge- 

schiedt h r  II;: (testzij geen projecten meer in  voorbereiding wmckn geramen 
wameer planologie orrduidelijk is).  

r%eIgev% 
Wijziging =-wet en &geling werkwijze LC e. 
CCEnclusie 
(Fictieve) chmverkortiTig, vergroting &Imati&eid, fiercibíliteit en rechtsbe- 
scherming onveranderd. Voorstel ovenxmen. In die gevallen waar een cxqlexe in- 
richtingsproblmatiek daartoe d e i d i n g  &t kan overwogen 
l q  van het planvo-rocec een b e s m l i j k  oordel over 
het plan te vragen aan GS en de CLC. De procedure van vereenwxtdigcEe voorberei- 
ding staat dit niet in weg. 
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Indicatie t i j  &duur Procedure-onderdeel 

Altemstief: mogelijkheden m tijdsduur t e  bekorten c. q. gefaseerde vcwrberei- 
ding t e  v c w ~  
Indien scherpere planologische randvoorwaarderi worden gesteld aan het in voorbe- 
reiding riolrren van een project, is in praktijk toepassing van gefaseerde w r b e -  
reidulg niet E r  d g .  Een verscherping in die zin, dat alleen een gebied in 
voorbereiding wordt gemmen als er voldoende planologische en ardere radvoor- 
waarden zijn, zou g e f o d e e r d  kmmm worden in de zienswijze. Daarui is &rs 
wettelijk voorzien i n  een aanduiding van de ruimtelijke ontwikkeling als mtive- 
ruig - naxie op basis daarvan - of lmdimichting al dan niet wmselijk is. Aan- 
passing van de regelgwing is voor deze verscherping niet mdig. In het op te 
stellen stsllctwrsb zou deze verscherping ais beleid opgemmen larnnen wor- 
h. 
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Indicatie t i j  d s h  Procedure-anderdeel 

111. uitvoeririrr, 
uitvoering van werken 

Vanaf besluit tot  herinrichting zodra het kluit tot b~rinrichting c. q. 
c.q. ruilverkaveling tot  ca. ruilverkaveling is gexmm kan gestart 
13 jaar daarna. mrdm met de uitvoering van werken. De 

voorbereiding en uitvoering van bestekken 
(wegen, waterlopen, brderijtaaw, beplan- 
tingen, e.d.) vindt gedurende vrijwel de 
hele uitvoeringsfase plaats. 

2 jaar LL: draagt zorg -mor registratie van pacht- 
wereenkomten en stelt lijst van eigenaren 
e.a. op. Tevens aaagt LC zorg mor de eers- 
teschaningvandewaardevandeonmerede 
goederen op basis van een door de CIC vastge- 
steld stelsel van classificatie. 

Uitvoerhz van kma ide )  werken aan termiin bil-8ien 

AZg- 
DILL:kandeui tvoer ingvanwerkenterMneni i3nzodratotui tvrse~is  
b l o t e n .  De Lí-wet kent geen nadere alg- pmcdaele  bepalingen voor 
de uitvoering van werken en stelt ter zake geen termijnen. Tijd M g d  voor 
uitvoering van werken z i t  veelal niet ap "kritieke pad" van procedure. Veelal 
worden werken op basis van een bestek uitgevoerd. In een bestek worden wel 
termijnen gesteld aan de uitvoering van het betreffende werk. De termijn waar- 
op werken worden uitgevoerd is aaankelijk van het bzd&bre krediet en de 
beschik2aare ~ ~ ~ ~ k r a r h t .  
V a d e l e n  
- Wellicht in s d g e  gevallen enige tijdwinst. 
Nadelen 
- Pknskrarht en krediet mogen niet vertragendg factor zijn: geen financiële stu- 

?zhgsmgeIijld-ieden meer; Iiiinder flexibiliteit ten aanzien van h e t  krediet en 
personeel. 

- GIen reële sancties mgelijk (indien de sanctie zou zijn: "termijn mrschrij-  
dai houdt in geen rijkcsibsidie meer", dan kant niet alleen het remkrent 
ook de kwaliteit van fret plan als totaliteit in gevaar). 

- Het stellen van een algemme termijn voor uitvrsering van werken is moeilijk 
&t de u i t  t e  weren werken naar aard en olmrang sterk kurmen verschillen van 
project tot project. 

I-barrpassulg rqelgeving 
TermijnsteIJhg invoeren vraagt wijziging =-wet. 
Ckmlusie 
Geen chrverkorting, geen grotere bImati&eid, flexibiliteit v e d d e r t ,  
rechtsl~~~&?Iming a r w e r e .  V w r s t e l  niet ave-. - 
Zie het gestelde cder " W l i n g  en fb ímië le  afwikkeling". 
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Indicatie t i j  dschnu Procedure-&*l 

2 jaar 

2 jaar 

l jaar 

E legt lijst van rechd-dhmkn en register 
van schattingsuitkomsten gedur& 1 mand ter 
visie. Magelijkheid tot het Wenen van bezwa- 
ren, gevolgd door een bawarerhhmdeling door 
achtereerrvo1gen.s E, rechter-conmissaris en 
rechtbank. Na afhandeling bezwaren staan l i j s t  
van rechthebhdm en register van schatthgs- 
uitkmsten vast. 

Biririen het te  herverkavelen gebied worden gron- 
dentenbhoevevandoeleu-idenvancpehaarmit, 
zoais wegen, waterlopen en - voor zaver verkre- 
gen via oriteigenirig ingevai van herinrichting 
c.q. korting in geval van ruilverkaveling - 
grordenvoor na-, kakchap, etc. toegewezen. 
Deze gr- worden a&&rÚsUratief/juridicch 
afgescheiden van het toedelingsproces door op- 
nanie in het begrenzingenplan. Het begrenzhgen- 
plan vond de basis voor opha&eid van wegen 
en voor de toewijzing van eigemkm, beheer en 
&rtmud van voorzieningen voor opbaar  rut. 

Inpal  van herinrichting kan anteigeníng wor- 
den toegepast. Naast minnelijke verwerving kan 
een aàninistratieve en gerechtelijke procec$rce 
meten worden hrlopai. 

De te volgen procedure voor gradivemrvíng 
op basis van de korting voor na-, land- 
schap endoelein3envanopedmrmit ingeval 
van ruilverkaveling &staat u i t  het avereen- 
kwiienvaneenbedragmr deze gr-tus- 
sen de landinrchttuigc&sie en het w- 
bare lichaam alsmede de goedkeuririg van dit 
bedrag door de GiC. 
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Indicatie t i i  dcduur Prwedilre-onderdeel 

l jaar 

0,5 jaar 

T d j z i n g  ----------  Beprenzirirrrnian - als afionderliik ~ l a n  schramen: daarvmr in de ~ l a a t s  bepren- 
zingadan inmmoreren in Landirnichtingsph en tamíizimsbesluit van GS 

LC stel t  on~rp-begrenzingenplan op en birnien 6 maden na vaststelliw U - ~ l a n  
zendt dit aan CK;. Vervolgens z& CK; -.%T= 
het ontwerp-begrenzingenplan, vergezeld van Begrenzingenplan heeft drie ?&ncties: scheiduig van toe te delen en toe te wij - 
een voorstel tot  W j z i n g  c. q. regeling zen gronden, basis voor toewijzing ei* beheer en on&rtir>8ld, alsmede basis 
vaneigertdom, beheerenonddmdvande voor cpdwxheid van wegen. Het begrenzingenplan is in feite gedetailleerde 
daasin venrielde voomienjngen toe aan GS. kaart met toe t e  wijzen gronden c.q. wegen. 

De t i jd  die benodigd is voor het opstellen van het begrenzingenpk is relatief 
Birnien 6 maanden m. ontvangst van het plan en gering in relatie tot het (voor)overleg dat  nr>odzakelijk is mor de voorbereiding 
de voorstellen, stellen GS het begremingenplan van het toewtijzbgstresluit. K r & ~  tegen toewijzingkluit  schrappen l i jk t  
vast en wijzen zi j  e i  , beheer en order- niet zinvol; zie het gestelde bij  schrappen t e p  landirnrichtíngsplan. 
houd toe aan de betreffende o p a h r e  lichamen Vmrdelm 
c.q. andere rechtspersonen (temijn is wette- - Doordat geen afionderlijlor kaart belmeft te m* opgesteld wordt beperkte 
l i jk  bepaald). tijdwinst geboekt die averigers veelal niet op "kritieke pad" van de procedure 

Egt. 
Nadelen 
- Terugvallen op landiraichtïngsplan betekent een gedetailleerdere kaart bij  dat 

plan; dit zal. extra t i jd  kosten (mgelijk &l op 'laritielor pad"). 
- Terugvallen op kaart li-plan biedt mldOa7de  heldehid in relatie tot de drie 

functies van het begrenzingenplan. Kaart li-plan dient ader doel; eK staat veel 
meer en andere informatie op deze kaart dan nodig is mr begrmzingenph. 

- Binden toewijzbgsbesluit aan temijn van 6 niaariden na k l u i t  tot vaststelling 
=-plan leidt tot  inflexibiliteit. kmrs , na vaststelling begrenzingenplan í s  
wijziging in toe te  delen en toe te wijzen graden niet meer mgelijk, terwijl 
in loap van uitvoering kt veel g d l e n  piímzqassing gewast d zijn, waar- 
bij ook toe te wijzen gronden in het geding kmca zijn. 

Instellen Kramberoep &ft Birnienlmaandm van het toewij - - Taewijzing op grde schaal van nog niet gerealiseerde ~790rzienbgm vergt 
geen schorsen& werking. z b g s k l u i t  kunnen betreffende opha re  li- hoogstwaarschijnlijk extra overleg en daarme extra tijd. 

c l m m ,  c.q. &re rechtsrpersmm beroep aan- Ampssing regelgeving 
t e b  bij  de Kroon tegen toewijzing van ei- Wijzighg =-=t en Regeling mrlwijze LC nadig. 
gedom, beheer en orde- van mgen, water- Chzclusie 
lopenencjaamee voorzieningen. Geen duurverkortirig of besparirig op persozleels- en adm. kosten, flexibiliteit 

vermiridert, rechtsbescherming unverariderd. Voorstel niet overrism. 



Indicatie t i i  dsduur Procedure-orx3erdeel 

Mogelijkfitrlen m tlaans M i g d e  tijdsduur t e  bekorten 
In bepaalde gevallen wordt voortgmg van de procedure belamerd h r d a t  GS niet 
tijdig het h l u i t  tot  vaststelling van het begrenzingaiplan en daarme ,samhn- 
gend, het besluit tot toewijzing van eigendow, beheer en onderhoud rmen. In de 
U-wet (artikel 133/137) is een termijn van 6 maar$en na ontvangt van de betref- 
fende stukken aangegeven waarbinnen GS eigedan, beheer en onderhm3 dienen toe t 
wijzen. Aan het overschrijden v~an deze tennijn zou de sarictie iumrìen worden 
verbonden dat GS zelf veranmrdelijld-ieid dragen voor het toe te wijzen beheer e 
ende- van de voorzieningen als bedoeld in artikel 133, l id  1 van de wet vanaf 
kt nasnait van verstrijkm van de termijn tot het mment dat GS het besluit nemer 
D i t  vergt wetswijziging. 

0,5 jaar 

2,s jaar 

2 jaar 

CLC stel t  richtlijnen vast voor het plan 
van todeling. 

Wenszittingen: LC s te l t  eigenaren en 
pachters in de gelegenheid hun wensen ten 
aanzien van het plan van toedeling kenbaar 
te maken. Vervolgens s tel t  LC het plan van 
toedelkg op. 

M a g u & b X h g v a n b t p l a n v a n M l i n g  
dmr de CLC ennadat onder andere de l i j s t  
van rechtixbh&n en het register van schat- 
tkgsuktkaansten vaststaan en het begrenzin- 
genplan is vastgesteld, legt K: het plan van 
toedelkg 1 iilaartd ter visie. 
bgelijkheid tot het iriüíerren van bezwaren 
gevolgd h r  een bezwarerbchmkling h r  
achtereenvolgens LC, rechter-camissaris en 
rechtbank. Rechtbank s tel t  het plan van toe- 
deling vast nadat op alle bezwaren is beslist. 

Toedelk en financiële afwiMreling 

AZg- 
De procedures met betrekking tot het vastleggen van de rechten ( l i j s t  van recht- 
hebbaden en eerste schatting), plan van toedeling en f-iële ahikkeling 
(tweede schatting en l i j s t  der geldelijke regelingen) zijn r q p m e g  gelijk. Bij 
&e prGedures gaat het m individuele rechten d o f  belangen, zodat in ver- 
band met de rechtszekerheid een procedure die eindigt blj  minimaal &, onaakpike- 
Zjke rechterlijke instantie mtbee r l i j k  k. De huidige pLTPCeCBues voorzien 
daarin: alleen bij de procedure L& de l i j s t  der geldelijke regelingen is na 
uitspraak van de arrodïssenmtsrechtbmk cassatie mogelijk. 
Hogelijkbden tot bekorting van prmedure via aanpassing van de 
wet m r h  niet gezien. Hierbij zij  aangetekerid dat de =-wet reeds worziet in 
de mogelijkheid m procedures te &&ren (zie artikelen 205-206 vaor het ge- 
lijktijdig - en ter inzage leggen van l i j s t  van rechtkbbadm, register 
van &--ten en plan van toedeling, alcanede artikelen 219-220 voor 
gelijktijdig opmaken en ter inzage lee van plan van toakling & l i j s t  der 
geldelijke regelingen) . 
In de praktijk is de c d ~ t i e m g e l i j ~ i d  ex artikelen 205-206 mg -r be- 
proefd. k d i n a t i e  ex artikelen 219-220 is alleen &gepast in enkele zeer 
kleine projecten; de ervaringen daarmee leren dat d i m t i e  niet tot verkarting 
van de duur b e f t  geleid. 
Conclusie 
Geen  mge el ij^ voor bekorting procBdLues. 







S m  IlfU3CHIURE 'lm f!AlPASSING - 90 - 
Indicatie tijdsduur Procedure-onderdeel 

Het verschil tussen de procedure ex art. 84 en ex art. 85 betreft het houden van 
inspraak en de m g e l i j b i d  van Krcmhroep, in geval wijziging wordt aangebracht 
ten aanzien van onteigening c.q. korting natuur en l - a n d d q  e.a. 
Voorts kent de procec8ne van planwijziging, evenals de procedure van vaststelling 
van het plan, een repressief vernietigingsrecht door de Krm. 

PLarautwee (ex artikel 85) De aan   la ra ut werking vert-Janden voorwaarde %et h l m g  van de l-lerverkaveling'I b- 
LC stel t  concept-ontwerp-phnútwedáng op, treft  een nadere invulling van het landinrichtingsplan, v e W M ~ . n e t  
CLC stelt deze in ontsuerp vast, bezwarerbe- het toeckiingspmces. Fans laxmen echter minieme wijzigirigen, zoals het wijzigen 
handeling door GS tegen ontwerp-plaraiitwer- van de ve&íiding van een aan te  leggen weg (bijv. MuIkers in plaats van asfalt) 
king, GS stellen planuitsuerking vast. niet  net de herverkaveling in verband worden gebracht, weshalve een plarrwijziging 

d g  is. De voonmrde "met inach- van in het plan vervatte regelentt houdt 
in, dat in het l.adnri&tingsplan aangegeven met  zijn ten aanzien van welke 
planoderCoelen een uitwerking c .  q. uitbreiding mogelijk is. Het  betreft hier 
deIhalve roet nanie in het lanáimichtingsplan t e  maten maatregelen en mxzien-n- 
gen waaraan ten tijde van de planvaststelling nog geen defínítieve invulling (om- 
vang q l o f  lokatie) kan worden gegeven. 
AZtematieven vwr a.arpss"g 
a. Inspraak uit de pmedure van platwijziging s-. 
Voordelen 
- Tijdwinst 
- Grotere flexibiliteit; te  doorlopen procedure vormt Jninder belenmering voor 

het wijzigen van het plan. 
Nadelen 
- Pr&e van plarwijziging is niet meer identiek aan die van vaststelling 

van het plan. 
b. Toep3ss"g p h i j z i g i r g  beperkw tot die gevallen dat wijzigkg wordt 

gebracht in korting "natuur en l a n d s w  of te mteigmen oppenlakte. 
Vwrts de twee ~(30maarden verbanden aan p M t w e r k u l g  schrapm. 

Voordelen 
- I h  bij  ais alternatief a. 



S m  PROCHXIRE m IrUT AANPASSING - 91 - 
Indicatie t i i  cisduur Procedure-onderdeel 

Nadelen 
- In het plan behoeft niet  aangegemm te worden we& planoderdelen uitge- 

werk kunrìen worden, wechalve in fe i te  niet  gesproken kan worden van een 
"uitwerking". In de praktijk zal àe procedure ex artikel 85 de reguliere 
procedure van planaP-ipassing worden m i t s  de korting n a m  e. a. niet  in 
het geding is ; daarbij ontbreekt de mgli jEheid van vernietiging door 
Krom van een (deel) van de planaanpascing wanrteer GS vaststellen in af- 
wijking van W-advies. 

c. De aan plaralltwerking verbca2den mmaarde "indien de herverkave1ing zulks 
vordert" s- 

Vmníelm 
- Waar verwachting enige vergroting van f lexibil i tei t  en enige chanverkorting, 

&t in enkele gevallen planuitwerking kan worden toegepast in p h t c  van 
planwijziging. 

Nadelm 
- In de praktijk doet zich het probleein Mor dat ten tijde van de planvast- 

stelling niet elke mogelijke p l q s i n g  kan worden wonien. D i t  pro- 
bleem wordt niet  opgelost, &t de ~~#)rwaarde 'Lvolgens in het p h  ver- 
vatte regelen" b l i j f t  bestaan. 

Conclusie 
Alternatief a. is het mest effectief en verdient h ook & voorkeur. 




