BEOTWING LANGS
DUK5WEGCN

c'lpd. No ^/|935.

rypo- 3 5 S 0

77

0

,

n

I

•• r'

f
C

4-^

I
m

MIN18TER1E VAN WATER8TAAT.
DIKECTIE VAN DEN WATERSTAAT.
Grrav nh ge, 22 April 1938.

La. N.

Beteeffende;
bebouwingr langs Rgkswegen.
C

U i-

CIRCULAIRE N°. 3/1933.
Bij schrijven van 10 Mei 1932, n°. 369, Directie van den^^~ ^
Waterstaat, werd door mij aan de Commissie van Overleg voor
de Wegen eene nota betreffende ,,Maatregelen tegen lint
bebouwing” toegezonden, waarop vol, /e bet verslag dier com¬
missie van 20 October 1932 in zake ,^Lintbebouwing”.
Beide stukken zijn als bijlagen hierbij gevoegd.
Zooals ook in bet verslag van de commissie wordt opgemerkt,
is wettelijke regeling van de lintbebouwing in voorbereiding.
Voor zooveel betreft de vraag, wat reeds tbans in afwacbting
van de vaststelling van dergelijke regeling kan gescbieden, geven
bet verslag van de commissie en de aan bet slot daarvan
samengestelde conclusien mij aanleiding tot de volgende aanwijzingen en mededeelingen, waarbij eenvoudigbeidsbalve naar
die conclusien wordt verwezen.
I. Uitwegen (conclusien 4, 6 en 7).
De voorstellen, vervat in de conclusien 4, 6 en 7, kunnen
toepassing vinden in aansluiting aan hetgeen reeds werd medegedeeld in de aanscbrijving van den Directeur-Generaal van den
Eijkswaterstaat van 26 April 1932, n’. 373.
De kennelijke bedoeling van de in deze conclusien vervatte
voorstellen is bet uitwegen op voor doorgaand verkeer met
motorrijtuigen bestemde wegen zooveel mogelijk te beperken,
door:
1°. bij nieuw aan te leggen wegen alleen — en dan slecbts
voor zoolang dat noodig is — uitweg toe te staan voor
landelijk gebruik, d.w.z. voor zooveel en voor zoolang dat
voor den gebruiker van de aan den weg grenzende perceelen noodzakelijk is vopr de uitoefening van zijn bedrijf
in een vorm, welke in wezen niet van den bestaanden
afwijkt, alzoo niet ten beboeve van bet vestigen van
woningen of andere bedrijven op die peroeelen (conclusie 4);
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2°.

bij aankoop of onteigening fen belioeve van wegverbetering van bestaande wegen te trachten uitwegen op te
lieffen (conclusie 7);

3°.

bij bestaande wegen overigens niet meer dan onvermijdelijk is en slechts voor zooveel bet wegbelang dit toelaat
uitweg te verleenen (conclusie 6).

II.

Afschoiden van het weggebied (conclusie 5).

Het voorstel, vervat in de conclusie o, kan toepassing vinden.
De meest doeltreffende afscheiding zal wel zijn het graven
van een greppel of een sloot, terwijl op plaatsen, waar dit niet
mogelijk en eene afscheiding toch gewenscht is, eene afrastering
kan worden aangebracht.
Het behoeft welhaast niet nader te worden betoogd, dat het
niet in de bedoeling ligt alle wegen omniddellijk van een af¬
scheiding te voorzien. Voor nieuw aan te leggen wegen zal de
afscheiding bij den aanleg reeds dadelijk kunnen worden gemaakt, doch bij bestaande wegen zal — behoudens verbetering,
die grondaankoop of onteigening noodig maakt — afscheiding
van het grondgebied vermoedelijk het best geleidelijk kunnen
beginnen langs die gedeelten, waarvoor daarvopr gelegenheid
bestaat en de behoefte het grootst is.
III.

Stroohen langs den weg (conclusie 1).

Het voorstel, vervat in conclusie 1, kan toepassing vinden.
IV.

Rooilijnen (conclusie 2).

Het voorstel, vervat in conclusie 2, kan aan de hand van
circulaire n°. 6 van 1931 toepassing vinden. Ter zake zal voor
zooveel noodig in overleg worden getreden met den Minister van
Binnenlandsche Zaken en met Gedeputeerde Staten van de
provincien.
V.

Mededeeling van bouwplannen en aanvrage om bouivvergunning (conclusie 14).

Het voorstel, vervat in conclusie 14, heeft aanvankelijk regeling gevonden, welke in mijn schrijven van 11 Mei 1931, n®. 380,
Directie van den Waterstaat, is neergelegd.

NOTA
BETREFFENDE MAATREGELEN TEGEN

LINTBEBOUWING.
Bi] de circulaire 11°. 6 van 1931, reeds aan Uwe Cominissie
overgelegd bij de nota betreffende de aanraking van plannen
voor Eijkswegen met gerneentelijke uitbreidingsplannen en
streekplannen, zijn aan den llijkswaterstaatsdienst enkele beginselen aangegeven, waaniaar gehandeld meet worden om
ongewenschte bebouwing langs Eijkswegen zooveel mogelijk te
voorkomen.
Deze ciroidaire heeft ten gevolge gebad, dat de Rijksw^aterstaatsdienst thans in den regel op de hoogte gesteld wordt, zoowel van voorgenomen gerneentelijke uitbreidingsplannen, die
van belang zijn voor bestaande-of aan te leggen Eijkswegen, als
van plannen voor bebouwing langs Eijkswegen.
Dikwijls is bet dan mogelijk de Eijks- en gerneentelijke plan¬
nen met elkander in overeenstemming te brengen of ten aanzien
van de voorgenomen bebouwing zoodanige inaatregelen te treffen, dat de hinder voor den Eijksweg wordt weggenomen of yerminderd.
Ook zijn als gevolg van de circulaire langs verschillende Eijks¬
wegen of wegvakken door de gemeente rooilijnen vastgesteld.
intusseben is hiermede bet euvel der lintbebouwing nog niet
afdoende bestreden. Van sommige gemeenten kon geen medewerking worden verkregen; met andere was slecbts gedeeltelijke
overeenstemming mogelijk. Bij bet stollen van rooilijnen deden
zich enkele malen moeilijkhcden voor omtrent de vraag of aan
eigenaars van door rooilijnen getroffen gronden schadevergoeding
moest worden toegekend en, zoo ja, tot welk bedrag. Het is in
bet algemeen ongewenscht, dat bet Eijk vergoeding van zulk
een schade op zicb neemt; voor een concreet geval zal de billijkheid er van kunnen worden overwogen. Een enkele maal is een
oplossing bereikt, doordat een rooilijn werd vastgesteld, welke
werd onderbroken telkens wanneer een grondeigenaar zoozwaar
getroffen zou worden, dat bem redelijkerwijze schadeloosstelling
zou toekomen.
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Voor het afdoende tegengaan van lintbebouwing langs Eijkswegen zal wettelijke regeling noodig zijn; een ontwerp daarvoor,
door de Staatscommissie voor de Waterstaatswetgeving samengesteld, is in overweging.
In afwaohting van de wettelijke regeling zouden echter wellicht in aansluiting aan oiroulaire n“. 6 van 1931 nog verdere
maatregelen mogelijk zijn om het euvel der lintbebouwing langs
Eijkswegen te bestrijden.
Hierover wordt het volgende opgemerkt.
Lintbebouwing kan worden bestreden door:
a.

ruime onteigening;

h.

het stellen van rooilijnen;

c. het weigeren van vergunning voor uitweg of het stellen
van beperkende voorwaarden bij het verleenen van vergunning;
d. gemeentelijke
schriften.

uitbreidingsplannen

en

bebouwingsvoor-

a. Het middel van ruime onteigening kan ter hand genomen
worden, indien op andere wijze afdoende bestrijding niet moge¬
lijk blijkt, of zoo hooge kosten zou medebrengen, dat ruim.e
onteigening niet belangrijk meer uitgaven vordert.
b. Het stellen van rooilijnen, dat volgens de bestaande wetgeving slechts door de gemeente kan geschieden, stuit, zooals
gezegd, somtijds af op gebrek aan medewerking van een gemeentebestuur of op de onmogelijkhoid om over de betaling van
schadevergoeding tot overeenstemming tc komen. Overweging
verdient eenige regels te stellen, die aangeven, welk standpunt
het Eijk hierbij belioort in te nemen. Bovendien zou zijn na te
gaan op welke wijze de medewerking van de Colleges van
Gedeputeerde Staten hierbij zou zijn te verkrijgen.
c. Het weigeren van vergunning tot uitweg ondervindt langs
bestaande wegen ernstige bezwaren, zoowel omdat daarlangs
dikwijls reeds over gropte lengte bebouwing aanwezig is en een
weigering als een onbillijkheid tegenover den bepaalden eigenaar,
dien deze weigering treft, kan worden beschouwd als omdat
somtijds rechten op uitweg bestaan of wel voor het maken van
een uitweg geen werken op het Eijksweggebied noodig zijn.

20 October 1932.

VERSLAG
DER

COMMISSIE

VAN

OVERLEG

VOOR

DE

WEGEN

INZAKE

LINTBEBOUWING.
De gestelde vraag aan bet slot van de nota ,,Maatregelen
tegen lintbebouwing”, gevoegd bij bet sobrijven van Uwe Excellentie van 10 Mei 1932, n°. 369, luidt:
,,Of met inacbtneming of ook met uitbreiding van bet boven,,staande maatregelen kunnen ontworpen worden, waarmede
,,eene verdere bestrijding van de lintbebouwing wordt bereikt,
,,dan van eirculaire n°. 6 van 1931 reeds bet gevolg is”
Een wetsontwerp tot vaststelling van bepalingen tot bet
tegengaan van lintbebouwing langs wegen onder bebeer van bet
Sijk of op bet Eijkswegenplan voorkomende is bij Koninklijke
Bpodscbap van 15 Juni 1932 aan de Tweede der StatenGeneraal aangebbden, een en ander mede naar aanleiding van
betgeen de beideXgpgebeven Eijkswegencommissies over dit
onderwerp aan Uwe Excellentie rapporteerden.
Naar bet voorkomt, wordt bij dezen stand van zaken niet van
de Commissie een rapport verwaeht, waarin bet onderwerp van
de lintbebouwing in zijn geheelen omvang opnieuw onder de
oogen wordt gezien en de wenscbelijk geacbte wettelijke voorzieningen worden aangegeven.
Begrepen wordt, dat — in afwacbting van wat op dit gebied
wettelijk zal worden tot stand gebracbt — voorlicbting gevraagd
wordt, omtrent betgeen met de bestaande wettelijke middelen
nog bereikbaar wordt geacbt om bet euvel van de lintbebouwing
te bestrijden, nadat daartoe in bet bijzonder bij eirculaire n°. 6
van 1931 door Uwe Excellentie in overeenstemming met den
Minister van Arbeid, Handel en Nijverbeid bereids eenige regelingen zijn getroffen.
Willen de op grond van de te geven voorlicbting te stellen
regels nog gedurende eenigen tijd doeltreffend werken, dan is
bet noodig, dat die voorlicbting spoedig verstrekt wordt, omdat
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wettelijke voorziening thans vermoedelijk niet lang meer zal uitblijven.
De Commissie lieeft daarom gemeend hare beschouwingen
over dit onderwerj^ tot bet strikt noodzakelijke te moeten beperken, ten einde liaar rapport aan Uwe Excellentie in korten
termijn nit te kunnen brengen.
Bij hare beschouwingen zal de Commissie niet kunnen nalaten onderwerpen te betrekken, welke ook in hare volgende
rapporten over ,,]i’arallelwegen” en ,,Aanraking van plannen
voor Rijkswegen met geineentelijke uitbreidingsplannen en
streekjjlannen” ter sprake moeten worden gebracht. Het verband tusschen deze zaken is echter te innig dan dat herhaling
—■ noodig om tot een goed samenhangend overzicht te komen
— in volgende rapporten kan worden vermeden.
Alvorens thans over te gaan tot beantwoording van Uwer
Exoellentie’s vraag, moge er de aandacht op gevestigd worden,
dat de bestrijding van het euvel der lintbebouwing tweeledig
kan en moet zijn.
In sommige gevallen is het noodig bebouwing aan den weg
geheel te voor komen. In andere gevallen — en de Commissie
denkt hier meer in het bijzonder aan gebieden onmiddellijk aansluitend aan bebouwde kommen van steden en dorpen en in
aanmerking komend voor een systematische uitbreiding van deze
— zal men niet zoo ver behoeven te gaan, doch kan worden volstaan met maatregelen, welke bepogen de uitwassen der lint¬
bebouwing te voorkomen uit overweging van doelmatigheid ten
behoeve van het verkeer, alsmede uit aesthetisch oogpunt.
Bij de hieronder volgende beschouwingen is derhalve rekening
gehouden met de wensclielijkheid om naar gelang van de omstandigheden lintbebouwing geheel te voorkomen of wel te
regelen.
Voorts heeft de Commissie zich er rekenschap van gegeven,
dat het voor eene juiste waardeering van de te nemen maat¬
regelen noodig zal zijn te onderscheiden tusschen nieuwe wegen
en te verbeteren bestaande wegen, terwijl het bij de laatste
categorie weder verschil zal maken of ten behoeve van de verbetering al dan niet onteigening zal moeten plaats hebben.
Ten slotte zal het — waar het verbetering van bestaande
wegen betreft — van grooten invloed zijn of langs den weg reeds
in aanmerkelijke mate bebouwing heeft plaats gehad.
In dat geval zal het door de betrokkenen eerder als een onbillijkheid worden gevoeld, indien op een gegeven oogenblik
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tegen verdere lintbebouwing wordfc opgetreden, wat eoliter slechts
bij uitzondering mag weerbouden om ook bier kracbtige maatregelen te nemen.
Uit een en ander volgt, dat bet niet mogelijk is een vast
programma te ontwikkelen, dat toepasselijk is voor alle gevallen.
Het zal noodig zijn te onderscbeiden naar gelang van de omstandigbeden.
In Uwer Excellentie’s nota worden onder de beschikbare middelen tot bet tegengaan van lintbebouwing genoemd;
a. ruime onteigening;
b. bet stellen van rooilijnen;
c. bet weigeren van vergunning voor uitweg of bet stellen
van beperkende voorwaarden bij bet verleenen van ver¬
gunning ;
d. gemeentelijke
scbriften.

uitbreidingsplannen

en

bebouwingsvoor-

Deze middelen zijn meerendeels, zij bet in eenigszins andere
volgorde, eveneens genoemd in de bij reeds vermelde circulaire
n". 6 van 1931 beboorende rapporten van de Rijkscommissies
voor de Wegen en van Overleg voor de Wegenverbetering en
van de Staatscornmissie voor bet Vervoervraagstuk. Het daarin
bovendien genoemde rniddel van bouwverbod kan — de wet van
22 December 1922 (Staatsblad n“. 689) betreffende bet leggen
van bouwverbod ten beboeve van bestaande Eijkswegen buiten
bescbouwing latende — begrepen worden onder bet stellen van
rooilijnen (zie ad b) en de gemeentelijke uitbreidingsplannen
(zie ad d).
Met betrekking tot de niet in evenbedoelde rapporten bebandelde en biervoren onder d vermelde bebouwingsvoorschriften
heeft circulaire n“. 6 van 1931 onmiddellijk uitgewerkt, dat in
vele gevallen de Eijkswaterstaatsdienst tijdig door de gemeentebesturen op de boogte wordt gesteld van bet voornemen om aan
den Eijksweg te gaan bouwen, zoodat bij dergelijke bebouwing,
al mocbt zij niet altijd verbinderd kunnen worden, tocb dikwijls
regelend in bet belang van den Eijksweg kan worden opgetreden.
De in de nota van Uwe Excellentie aangegeven middelen
zullen tbans nader worden bescbouwd, waarna in eene korte
samenvatting de conclusie, waartoe de Commissie is gekomen,
zal worden weergegeven.

4
Ad a.

Ruime onteigening.

Euime onteigening beoogt liet in eigendom verkrijgen van
strooken grond langs den Eijksweg, waardoor bebouwing aan
den weg wordt voorkomen.
Het is wel gebleken, dat bedoelde gronden bij aankoop in der
minne moeilijk kunnen worden verkregen. Toepassing van de
onteigeningswet zal derhalve noodig zijn.
De vraag kan wellioht gesteld worden of die wet dergelijke
onteigening par zone wel toelaat en of zoodanige toepassing van
de wet wel in het kader van de onteigeningswet past. Er zijn
voorbeelden, welke aantoonen, dat onteigening heeft plaats gehad voor terreinen, welke niet voor de uitvoering van het werk,
waarop de wet tot verklaring van het algemeen nut der ont¬
eigening betrekking had, onmiddellijk noodig of van onmiddellijk belang waren. Zoo o.a. is bij de wet van 3 Juni 1918
(Staatsblad n“. 333) betrekkelijk onteigening ten behoeve van
de verbetering van den waterweg van Dordrecht naar zee bedoeld, dat ook een strook grond ter weerszijden van den verbeterden waterweg in de onteigening zou kunnen worden betrokken (onteigening par zone derhalve als voor den Eijksweg
zou worden beoogd), ten einde te verzekeren, dat het Eijk in
de hand zoude hebben de bestemming, welke aan die gronden
behoorde te worden gegeven, ook al om de voordeelen, voortvloeiende uit de grootendeels door het Eijk bekostigde verbeteringswerken, aan de gemeensehap en niet aan de toevallige
eigenaars dier gronden te laten ten goede komen.
Zoo is ook bij de behandeling van het ontwerp, dat leidde tot
de wet van 21 December 1929 {Staatblad n°. 556) betrekkelijk
onteigening ten behoeve van de Twenthekanalen aangegeven,
dat bedoeld werd, die wet ook te bezigen tot onteigening van
gronden noodig voor den aanleg van gemeentelijke havenwerken,
industrieterreinen, enz., hoewel deze werken niet onmiddellijk
met den aanleg van de Twenthekanalen verband houden en door
de betrokken gemeentebesturen bekostigd worden.
In de Memorie van Toelichting tot het wetsontwerp betreffende verklaring van het algemeen nut der onteigening ten
behoeve van verbreeding der A^ijzelstraat te Amsterdam (Gedr.
Stukken Tweede Earner 1912/1913, n". 353) staat bovendien,
dat de grond, die niet voor de straatverbreeding noodig is, voor
bouwterrein zal worden gereed gemaakt en daartoe aan de gerneente in eigendom behoort over te gaan (bijlage I).
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Bij talrijke onteigeningen, welke in de gemeente ’s-Gravenhage hebben plaats gehad, is ruim onteigend, opdat eene behoorlijke bebouwing langs den aan te leggen weg verzekerd zou
zijn (onteigeningen o.a. voor de Jurriaan Kokstraat in Scbeveningen en voor de verbreeding van de Lijnbaan, Benoordenhoutschen- en Bezuidenhoutschen weg en van een gedeelte van
de Laan van N.O.Indie).
Uit de genoemde voorbeelden mag worden afgeleid, dat ruime
opvatting van de onteigeningswet onteigening par zone ten beboeve van de Eijkswegen wel zou toelaten. Eeliter moet betwijfeld worden of ruime onteigening in de practijk zal worden
toegepast.
Vooreerst tocb zullen — vooral bij bestaande wegen — de
kosten tot bet verkrijgen van voldoend diepe strooken (voor
oogen staat een diepte van b.v. 50 tot 100 m) ter weerszijden
van den weg zeer boog zijn, maar bovendien wordt daardoor op
zicb zelf niet uitgesloten, dat naast die strook bebouwing ontstaat, terwijl bet Rijk, dat als eigenaar van een niet tot den
Rijksweg beboorenden strook grond, volgens art. 715 en volgende B.W., in vele gevallen verplicbt zal zijn over dien strook
aan eigenaren van acbtergelegen gronden uitweg naar den openbaren weg te verleenen. Er zullen dan parallelwegen voor landelijk of ander verkeer op of naast de Eijksgrondstropken ontstaan,
indien men tenminste ongewenscbte aanraking van dit verkeer
met dat op den Eijksweg wil tegengaan.
Zou men de strook, waarvan sprake is, willen bescbouwen als
tot den Eijksweg beboorend, dan heeft de eigenaar van bet aan
die strook aangrenzende land, wanneer bij op den Eijksweg
zander dien strook al reobt van uitweg bad, dit evenzeer op den
Eijksweg met dien strook.
De Commissie komt tot de slotsom, dat bet middel van ruime
onteigening tot bet verkrijgen van breede strooken langs den
weg op zicb zelf geen doeltreffend middel is om lintbebouwing
te voorkomen en in vele gevallen te kostbaar zal zijn.
Overwogen werd verder of iets ruimere onteigening dan voor
den eigenlijken weg noodig zou zijn, aanbeveling kan verdienen.
Bedoeld worden betrekkelijk smalle strooken (gedacbt wordt
10—20 m), welke tot bet weggebied moeten worden gerekend
te bebooren en welke, vooral indien daarop eeir passende beplanting wordt aangebraebt, in alien gevalle bebouwing, en in
bet bijzonder uitoefening van bedrijven, onmiddellijk aan den
eigenlijken weg beletten.
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De Commissie is van oordeel, dat, waar zulks zonder hooge
kosten mogelijk is, dergelijke smaile strooken langs den weg een
wenschelijke oplossing zouden soheppen. In het bijzonder bij
den aanleg van nieuwe wegen en bij de verbetering van bestaande niet bebouwde wegen, mits in beide gevallen door
weinig kostbare terreinen en althans niet door oultuurgronden
loopend, zou toepassing van dit middel overweging verdienen.
Ad b.

Het stellen van rooilijnen.

Met het stellen van rooilijnen volgens de Woningwet wordt
hetzelfde bereikt als met bouwverbod volgens art. 35 van die wet.
Volgens art. 35 toch van die wet is de gemeenteraad bevoegd
in het belang van stelselmatige bebouwing te verbieden, dat
gebouwen worden gebouwd of herbouwd op grond, welke ingevolge een voorafgaand raadsbesluit in de naaste toekomst voor
den aanleg van eene gracht, eene straat of een plein bestemd is,
terwijl volgens art. 2 van die wet de gemeenteraad ten aanzien
van woningen en andere gebouwen voorschriften moet vaststellen o.m. ter bepaling van de voorgevelrooilijn, waaronder
wordt verstaan de lijn, die bij het bouwen, het geheel vernieuwen of veranderen of het uitbreiden, behoudens afwijkingen
toegelaten krachtens die voorschriften, aan de wegzijde niet mag
worden overschreden, terwijl bij afzonderlijk besluit van den
gemeenteraad, hetzij ter uitvoering of aanvulling of in afwijking
van de algemeene rooilijnvoorschriften nog bijzondere rooilijnen
kunnen worden vastgesteld. (Er zij op gewezen, dat de vraag
of de toepassing van een rooilijn mag dienen alleen voor regeling
van de bebouwing, dus voor de volkshuisvesting in engeren zin,
of ook in het belang van het verkeer, voor wat betrfift het
laatste in bevestigenden zin wordt beantwoord door het Koninklijk Besluit van 11 December 1926 (Staatsblad n°. 398)
(bijlage II).
Beide rniddelen beoogen hetzelfde; het stellen van algemeene
voorschriften ter bepaling van de rooilijnen is verplicht en kan
gemakkelijker worden toegepast, terwijl ook bij het vaststellen
van uitbreidingsplannen de daarbij aan te houden rooilijnen in
de meeste gevallen wel zoodanig kunnen worden aangegeven,
dat een bouwverbod niet verder noodig behoeft te zijn om de in
het plan voor openbaren weg bestemde gronden vrij van be¬
bouwing te houden.
Om de hierbedoelde bepalingen van de Woningwet ten behoeve van de Rijkswegen te kunnen toepassen, is medewerking
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van de gemeentebesturen noodig. Circulaire n°. 6 van 1931 wijst
den weg aan om met behulp van de Inspecteurs van de Volkshuisvesting, als Eijksorganen voor de uitvoering van de Woningwet, en met Gedeputeerde Staten, als bij die uitvoering betrokken, tot de vereischte overeenstemming te komen.
Zijn de gemeentebesturen niet tot medewerking bereid, dan
kan niet dwingend worden opgetreden.
De Commissie beveelt daarom aan in den geest van circulaire
n°. 6 van 1931 te bevorderen, dat in bet algemeen en in elk
bijzonder geval door de Inspecteurs van de Volkshuisvesting en
door Gedeputeerde Staten kracbtig op de gemeentebesturen
wordt ingewerkt om ten dezen in bet algemeene verkeersbelang,
waarvoor bet Rijk moet waken, mede werkzaam te zijn.

Ad c.

Het weigeren van vergunning voor uitweg of het stcllen van beperkende voorwaarden bij het verleencn van
vergunning.

Onderscbeiden moet worden bet reeht van uitweg, de vereiscbte vergunning om dat recbt te kunnen uitoefenen, bet tocstaan van uitweg en bet gedoogen van een bestaanden uitweg.
Recbt van uitweg wordt verkregen bij onteigening (door bet
onteigeningsvonnis) of bij akte (o.m. in geval van grondaankoop
bij de koopakte). Ander wettelijk recbt bestaat niet. Irnmers,
volgens arrest van den Hpogen Raad, d.d. 16 Februari 1912,
volgt uit bet karakter van openbaarbeid van een weg geenszins,
dat ieder aangrenzend eigenaar een verkregen recbt zou bebben
om van zijn eigendom af op den openbaren weg uit te wegen.
Hiertegenover staat wel is waar het Arrest van het Gereohtshof
te Arnhem van 14 October 1914, dat zegt: ,,nu de aan den weg
gegeven bestemming van openbaren weg inderdaad is verwezenlijkt en ook van Overheidswege erkend, is elke derde gerechtigd
dien weg te gebruiken om daarover te gaan en te rijden en elk
aangrenzend grondeigenaar mag op dien weg uitwegen”.
De Staatscommissie voor de Waterstaatswetgeving zegt in
haar ontwerp-Memorie van Toelicbting tot het ontwerp van wet
tegen lintbebouwing in de toelicbting op art. 9, waarin een verHierbij wordt opgemerkt, dat door het stellen van rooihjnen niet
kan worden belet, dat eigenaren bun grond, aan de wegzijde van de
rooilijn gelegen, afheinen. Met behulp van bouwverordeningen door de
gemeenten (zie o.a. de bouwverordening van Amsterdam) kan dit blijkens
de praotijk worden belet.
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bod om uit te wegen voorkomt, dat ,,opneming van een dergej.lijke bepaling in een wet gewensclit is om meer dan tot heden
,,duideli]k te doen uitkomen, dat niemand recht op uitwegen
,,heeft”, tenzij een in het privaatrecht zijn grondslag vindend
recht op uitweg is verkregen.
De vereischte vergunning volgens het bepaalde bij art. 5 van
het Eijkswegenreglement, gegrond op de wet van 28 Februari
1891 {Staatsblad n°. 69) tot bescherming van Eijkswaterstaatswerken, zal niet geweigerd kunnen worden, indien een wettelijk
recht van uitweg vaststaat (afschrift van de betreffende bepalingen van evengenoemde wet en van art. 5 van het Rijkswegenreglement is als bijlage III hierbij gevoegd).
De vraag is nu in hoeverre op grond van de wet van 1891 in
alle andere gevallen uitweg kan worden geweigerd.
Het is duidelijk, dat de vergunning volgens art. 5 van het'
Eijkswegenreglement niet mag worden geweigerd om redenen,
welke liggen buiten het belang ter bescherming waarvan de ver¬
gunning is gesteld. Nu heerscht tot nu toe vrijwel algemeen de
opvatting, dat art. 5 onder b met het maken en behouden van
uitwegen enz. bedoelt den aanleg enz. van werken, welke in
aanraking met den Rijksweg voor den uitweg noodig zijn.
Iirdien deze opvatting als juist rnoet worden erkend, zou een
a uitweg, waarvan gebruik kan worden gemaakt zonder eenigwerk
I aan den weg te verrichten, moeten worden verleend. De Comj rnissie meent echter, dat, waar art. 1 van de wet van 1891
I spreekt van bepalingen ,,ter bescherming van ’s RijkswaterII staatswerken, alsmede ter verzekering van het doelmatig en
S veilig gebruik dier werken”, eene bepaling tot weigering van
1 uitweg op een Eijksv'eg, omdat daardoor het verkeer op den weg
1 zou worden geschaad, zeer goed op genoemde wet kan worden
E gegrond. Zij geeft daarom in overweging een bepaling, luidende:
,.Het is verboden zonder vergunning, verleend door of vanwege
,,Onzen Minister en zonder inachtneming van daarbij gestelde
,,voorwaarden, op Eijkswegen uit te wegen, tenzij recht op uit,,weg tegenover het Rijk kan worden aangetoond” in het Eijks¬
wegenreglement op te nemen en is van oordeel, dat zulks er
krachtig toe kan medewerken, dat de uitwegen beperkt worden
tot die, waarvoor een bepaald recht kan worden aangewezen en
het verder verleenen van uitweg beperkt wordt tot die gevallen,
waarin daartegen in het weghelang geen bezwaar bestaat.
In de practijk zijn er gevallen aan te wijzen, waarin het
moeilijk is gebleken uitwegen op den Eijksweg geheel te be-
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letten. Zoo zijn er bestaande wegen, welke zonder het aanbrengen van eenige voorziening vanaf het naastliggende terrein
betreden en bereden kunnen worden en waar de belanghebbenden
ten onrechte in de meening zijn gaan verkeeren, dat van een
recht sprake is.
Weer andere wegen zijn sinds lange jaren als woonwegen
bescbouwd met als gevolg, dat uit billijkheidsoverwegingen uitM'egvergimning als regel niet werd geweigerd.
Naar het oordeel van de Commissie behoort met deze opvatting gebroken te worden en behoort het aantal uitwegen op
het Eijksweggebied tot het strikt noodzakelijke te worden beperkt en beperkt te blijven.
Voor nieuw aan te leggen wegen is het beperken van uitwegen
te bereiken door bij onteigening of aankooj) van den voor den
weg benoodigden grond alleen uitweg voor landelijk gebruik toe
te staan en slechts in geval een grondstuk niet op andere of
alleen op te kostbare wijze aan een openbaren weg zou kunnen
worden aangesloten, dan wel, indien zulks bij doorsnijding van
een perceel in verband met de exploitatie van de overblijvende
gedeelten in eene hand noodzakelijk moet worden geacht. Daarbij zou de voorwaarde dienen te worden gesteld, dat het recht
van uitweg en daarmede de uitweg vervalt, zoodra de reden,
waarom het uitwegen is toegelaten, heeft opgehouden te bestaan.
Verder zou de nieuwe weg, met uitzondering van de verleende
uitwegen, op doeltreffende wijze van de aangrenzende terreinen
moeten worden afgescheiden, waarmede bereikt wordt, dat voor
het uitwegen werken moeten worden gemaakt, zoodat practisch
elke verdere uitweg kan worden geweerd, indien geene vergunning tot het maken van die werken (noodig ingevolge art. 5 van
het llijkswegenreglement) wordt verleend.
Voor bestaande wegen wordt eveneens aanbevolen het weggebied van de omgeving af te soheiden met uitzondering van die
uitwegen, waarop recht bestaat of waarvoor vergunning is ver¬
leend.
Er zullen dan zeker tal van moeilijkheden rijzen o.a. in ver¬
band met de voren aangegeven gevallen, waarbij door belang¬
hebbenden zal worden aangevoerd, dat de sinds lang bestaande
toestand geene wijziging te hunnen nadeele mag ondergaan of
dat bun billijkerwijze niet mag worden geweigerd, wat anderen
tot heden werd toegestaan.
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Deze moeilijkheden zullen elk op zicli zelf naar gelang van de
omstandigheden tot oplossing moeten worden gebraoht en daarbi|
zal niet vermeden kunnen worden, dat in-een enkel geval uitweg moet worden toegestaan, o.a. wanneer een perceel anders
niet of op te kostbare wijze met den openbaren weg in verbinding zou kunnen worden gebracht.
Echter zou moeten worden vastgehouden aan bet beginsel,
dat uitweg voor te bebouwen perceelen niet wordt toegestaan,
indien daardopr bet gebruik van den weg voor doorgaand snelverkeer zou worden geschaad. Aanvankelijk zal hiertegen welliobt verzet rijzen, dooh indien met behulp van provinciale en
gemeentebesturen en van de Inspecteurs van de Volkshuisvesting bebouwingsplannen zoodanig worden geregeld, dat niet
elk bebouwd perceel op zich zelf op den Eijksweg behoeft uit te
wegen, mag worden verwacbt, dat langzamerband bet begrip zal
doordringen, dat ook langs bestaande Rijkswegen bet bouwen
niet als voorbeen regel, maar slecbts booge uitzondering mag
zijn.
Ten slotte zou getracbt moeten worden bij den aankoop of
onteigening van gronden, noodig voor verbetering van bestaande
wegen, bet aantal uitwegen te beperken.

Ad d.

Gemeentelijke
voorschriften.

uitbreidingsplannen

en

'

bebouwings-

Door nauwe samenwerking met de Inspecteurs van de VolksI buisvesting en de provinciale en gemeentebesturen kunnen in
den geest als reeds bij circulaire n°. 6 van 1931 is voorgeschreven
de bepalingen van de Woningwet betreffende streek- en uit¬
breidingsplannen en bebouwingsvoorschriften in vele gevallen
zoodanig worden toegepast, dat bebouwing langs den Eijksweg
wordt belet, dan wel, indien bebouwing in de nabijheid moet
worden toegelaten, dat deze zoodanig wordt geregeld, dat bet
verkeer op den weg daarvan geen hinder ondervindt.
In dezen moet door de daartoe bevoegde hoogere besturen en
door de betrokken Eijksambtenaren ernstig en dringend beroep
op de gemeentebesturen worden gedaan, ten einde deze tot
actieve medewerking op te wekken om de middelen toe te
passen, welke de Woningwet aan de hand doet tot tegengaan
of beperken van bebouwing langs Eijkswegen, Het besef moet
alom levendig worden, dat alle publieke lichamen mede tot taak
hebben in het algemeen belang het Eijk steun te verleenen

fi
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. tegenover de zucht van velen om nit particuliere of locale belangenoverwegingen aan den Eijksweg te willen bouwen.
Dit bouwen moet worden belet of waar dat niet mogelijk is
worden geregeld, omdat anders de toch al kostbare Eijkswegenverbetering nog kostbaarder wordt of de aan die verbetering
bestede middelen het doel — dat is bet verkeer — minder ten
goede komen.
De Commissie is zich wel bewust, dat de middelen, welke de
Woningwet aan de gemeentebesturen in handen geeft, met
name betreffende streek- en uitbreidingsplannen, dikwijls niet
snel genoeg zullen kunnen v/erken om het euvel van bebouwing
tijdig te keeren of te leiden. Zij meent echter, dat dit er niet
van mag terug houden op actieve en innige samenwerking van
de betrokken besturen en autoriteiten aan te sturen, omdat alles
wat in dezen bereikt wordt, als winst mag worden beschouwd.
Alvorens de middelen, welke de Woningwet aan de hand doet,
nader te beschouwen, moge worden opgemerkt, dat, waar hierna
over uitbreidingsplannen gesproken wordt, ook streekplannen
zijn bedoeld. Beide geven de bestemming aan van de in de
plannen begrepen gronden,
De gemeentebesturen kunnen door middel van uitbreidings¬
plannen en daarbij behoprende bebouwingsvoorschriften de be¬
stemming van de gronden regelen en derhalve aanwijzen, welke
gronden wel en welke niet voor bebouwing zijn aangewezen en
ook voor de wijze van bebouwing in het plan regels stellen.
Dooh ook voor het gebied, dat buiten het uitbreidingsplan
valt, kan de gemeente regelend optreden. Volgens de gewijzigde
Woningwet (art. 2. eerste lid, sub a) is de gemeenteraad zelfs
verpliclit voorschriften vast te stellen ter bepaling van de voorgevelrooilijn, m.a.w. bepalingen in het leven te roepen betref¬
fende de plaatsing van de gebouwen ten opziohte van den weg.
Art. 2, eerste lid, sub c, houdt de verplichting voor den
gemeenteraad voorschriften vast te stellen met betrekking tot
de plaatsing van de gebouwen ten opzichte van elkaar.
Art. 2, tweede lid, kent aan den gemeenteraad de bevoegdheid toe bij afzonderlijk besluit voor bepaaldelijk aangeduide
bestaande of toekomstige wegen of weggedeelten bijzondere
voorschriften vast te stellen ter aanvulling of in afwijking van
de voorschriften als bedoeld in het eerste lid van dit artikel
onder a en b.
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Hoewel het der Commissie bekend is, dat ook onder autoriteiten geen eenstemmigheid bestaat t.a.v. de vraag hoever de
regelende bevoegdheid van den gemeenteraad buiten (trouwens
ook binnen) een uitbreidingsplan gaat, leert een blik op bestaande bepalingen, dat in vele gemeenten op dit stuk ver
strekkende voorschriften bestaan (b.v. in verband met rioleering
en verliarding van wegen), welke, naar der Commissie werd
medegedeeld, met succes worden toegepast (bijlage IV).
Bebouwingsvoorschriften voor wegen buiten het uitbreidings¬
plan kunnen niet worden vastgesteld (art. 39 Woningwet en
schriftelijk antwoord van de Eegeering in 1931 in het ontwerp
ingevoegd). Uit de aangehaalde voprbeelden blijkt intussohen,
dat ook hier met rooilijnvoorschriften en verdere bouwverordeningbepalingen regeling mogelijk is.
Indien het bouwen buiten de uitbreidingsplannen zooveel
mogelijk wordt belet, zal verdere bebouwing geconcentreerd
moeten worden om bestaande woonkernen of zullen nieuwe
kernel! concentrisch moeten worden aangelegd, waardoor het
vormen van eene langs de wegen zich steeds verder uitstrekkende lintbebouwing wordt voorkomen.
In het uitbreidingsplan zal voor de daarin voorkomende Eijkswegen kunnen worden opgenomen, dat strooken van bepaaldc
diepte ter weerszijden van den weg als zgn. groene strooken,
niet voor bouwgrond bestemd, behouden moeten blijven. Hierdoor bereikt men, dat bebouwing tenminste niet onmiddellijk
aan den Eijksweg kan grenzen, doch door een strook, welke niet
publiek terrein behoeft te zijn, van den weg gescheiden blijft.
Er wordt hier bepaaldelijk op gewezen, dat het niet de bedoeling
is dergelijke strook te doen vormen door tuinen van verder naar
achter liggende huizen.
De wijze van bebouwing kan in het uitbreidingsplan worden
aangegeven en hangt af of men te doen heeft met voorstadswegen en stadsstraten of met wegen dopr landelijk gebied. Bij
deze laatste zou bebouwing of geheel verboden moeten worden
of — en dit alleen als uitzondering — bij wijze van open be¬
bouwing moeten worden toegelaten. In geval bebouwing aan
wegen door landelijk gebied bij uitzondering wordt toegelaten,
zou naar de meening der Commissie alleen ruime open bebou¬
wing moeten worden toegestaan, waarbij enkele huizen op b.v.
ten minste 30 m en dubbele huizen op b.v. ten minste 60 m van
elkander behooren te staan.
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Door de Commissie is overwogen, of in enkele gevallen, waarin
bebouwing langs den Eijksweg onvermijdelijk is, de bebouwing
met voordeel zoodanig zou kunnen worden geregeld, dat de
tuinen zonder uitweg aan den weg grenzen en de bebouwing met
de acbterzijde naar den weg is gekeerd. Een dergelijke oplossing
kan uit aesthetisebe overwegingen niet worden aanbevolen, zoodat ze slechts bij uitzondering zou mogen worden toegepast.
Onder dit hoofd kan nog de wenschelijkheid worden uitgesproken om bet bouwen binnen bepaalden afstand langs een
Eijksweg belialve aan eene gemeentelijke bouwvergunning te
binden aan eene Eijksbouwvergunning.
Er is in dit opziclit al een stap in de goede richting gedaan,
doordat de gemeentebesturen door tusschenkomst van de
provinciale besturen zijn uitgenoodigd aan de betrokken Eijkswaterstaatsautoriteit mededeeling te doen van bouwplannen
langs den Eijksweg of van aanvragen om bouwvergunning, welke
bij die besturen zijn ingekomen. Door overleg kan dan bereikt
worden, dat bij bet bouwen met bet Eijkswegbelang wordt rekening gebouden. De ervaring beeft evenwel geleerd, dat een
dergelijk overleg dikwijls niet tot bet gewenscbte resultaat
leidt. Uit dien boofde zou een Eijksbouwvergunning voor bet
bouwen binnen een bepaalden afstand langs een Eijksweg een
gunstige uitwerking kunnen bebben. Zulks zou evenwel wettelijke voorziening noodig maken, weshalve dit middel in bet kader
van de in dit rapport aanbevolen maatregelen niet past.
Ten slotte worden de conclusien, waartoe de Commissie in
bet voorgaande is gekomen, bierna in bet kort samengevat. Met
inacbtneming van betgeen in den aanvang is gezegd t.a.v. de
wenscbelijkbeid om naar gelang van de omstandigbeden lintbebouwing gebeel te voorkomen of wel te regelen en t.a.v. de
noodzaak te onderscbeiden tussclien nieuwe en te verbeteren
bestaande wegen, terwijl bet bij de laatste verscbil uitmaakt of
al of niet onteigend zal worden en of reeds bebouwing aanwezig
is, komt bet baar voor, dat de middelen, welke onder de be¬
staande omstandigbeden toegepast kunnen worden ter yoorkoming en beperking dan wel regeling van bebouwing langs den
Eijksweg, zijn de volgende;
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Samenvatting.
1. Wanneer dat zonder gropte kosten mogelijk is, aankoop of
onteigening van smalle strooken (geen oultuurgronden) ter
weerszijden van den weg, welke van passende beplanting
worden voorzien, vooral bij nieuwe en bij verbetering van
bestaande niet bebouwde wegen, te bevorderen.
2. Aan Inspecteurs van de Volksliuisvesting en Gedeputeerde
Staten te verzoeken bij de gemeentebesturen er op aan te
dringen, dat in bet belang van bet verkeer na overleg met
den Eijkswaterstaatsdienst rooilijnen worden gesteld langs
de Eijkswegen.
3. Op te nemen in bet Eijkswegenreglement een verbod om
zonder vergunning uit te wegen op een Eijksweg.
4. Bij aan te leggen wegen zoowel bij aankoop als bij ont¬
eigening alleen in noodzakelijke gevallen, soms ook voorwaardelijk in tijd, slecbts uitwegen voor landelijk gebruik
toe te staan.
5. Het weggebied van alle aan te leggen wegen, en waar
mogelijk ook van bestaande wegen, van de aangrenzende
terreinen af te scheiden, beboudens ter plaatse waar recbt
op uitweg bestaat.
6. Uitweg langs bestaande wegen, tot beden wegens jarenlang
gebruik of uit billijkheidsoverwegingen en met name voor
bebouwing toegestaan, niet meer dan met bet wegbelang
vereenigbaar is te verleenen.
7. Bij aankoop of onteigening van gronden voorwegverbetering
op zoo ver mogelijk gaande beperking van bet aantal uit¬
wegen aan te sturen.
8. Nauwe samenworking te bevorderen met de Inspecteurs der
Volkshuisvesting, provinciate en gemeentebesturen, als
reeds bedoeld bij oirculaire n°. 6 van 1931, om met de bepalingen van de Woningwet bebouwing langs den Eijksweg
te beletten of te beperken.
9. Te bevorderen, dat door gemeentebesturen maatregelen
worden getroffen t.a.v. wegen buiten uitbreidingsplan waar
bebouwing dreigt, benevens algemeene voorscbriften voor
de bebouwing daaraan.
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10. Te bevorderen, dat bet beginsel ingang vindt, dat verdere
bebouwing meer geconcentreerd gesohiedt en wel zooveel
mogelijk in aansluiting aan bestaande wooncentra.
11. In uitbreidingsplannen strooken van bepaalde breedte ter
weerszijden van Eijkswegen als zgn. groene strooken te
behouden.
12. Aan de belangrijke nieuwe Eijkswegen bebouwing zooveel
mogelijk uit te sluiten naar den maatstaf van het wegbelang.
13. Als regel bebouwing aan bestaande Eijkswegen door landelijk gebied uit te sluiten en in ieder geval slecbts ruime
open bebouwing toe te laten.
14. De maatregel, waartoe gemeentebesturen zijn uitgenoodigd
om den betrokken Eijkswaterstaatsdienst mededeeling te
doen van bouwplannen of aanvragen om bouwvergunning
langs een Eijksweg stelselmatig voor alle gevallen toe te
passen.
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AANHANGSEL.
De Commissie zou er nog de aandacht op willen vestigen, dat
het aan de hand van de Wet tegen de Lintbebouwing niet
mogelijk zal zijn om afrasteringen, welke te diebt bij de grens
van den weg zullen worden geplaatst, te weren. Wanneer zich
b.v. acbter de boomenrij een berm van 1 m breedte bevindt, is
de eigenaar bevoegd, indlen geen sloot of greppel aanwezig is,
fangs die grens een afrastering te plaatsen of, indien dat wel
het geval is, de bestaande sloot of greppel als afsobeiding te
handhaven.
Zooals op pag. 10 in de noot werd opgemerkt, heeft de gemeente Amsterdam in haar bouvi^verordening t.d.z. een vcorschrift opgenomen. Daargelaten de vraag of de rechter een
dergelijke bepaling bindend zou achten, kan bet Eijk in dat
opzicbt te weinig invloed uitoefenen op gemeentebesturen.
Het spreekt vanzelf, dat een dergelijke smalle bermstrook,
daar waar bebouwing ontstaat, gebeel onvoldoende wordt. In de
praktijk heeft men somtijds daar, waar een nieuwe uitweg-vergunning noodig was, daaraan de voorwaarde verbonden van het
plaatsen van de afrastering of afscheiding op zekeren afstand
nit de grens van den weg. Bij bestaande uitwegen kan van dit
buipmiddel evenwel geen gebruik gemaakt worden.
De Commissie zou bet wenschelijk achten, indien het Bijk de
bevoegdheid zou kunnen verkrijgen, het plaatsen van de afraste¬
ring of afscheiding te dicht bij den weg te kunnen beletten.
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BIJLAGE I.
Uit de Memorie van Toelichting tot bet Wetsontwerp betreffende verklaring van bet algemeen
nut der onteigening ten beboeve van verbreeding
der Vijzelstraat te Amsterdam (Gedr. Stukken
Tweede Kamer 1912/1913, n°. 353).
,,Het is noodzakelijk tevens een behoorlijke bebouwing te verzekeren langs de verbreede straat, een der belangrijkste verkeerswegen in bet bart der stad. De grond, die niet voor de
straatverbreeding noodig is, zal voor bouwterrcin warden gereej.
gemaaht en behoort daartoe beslist ook aan de Gemeente in
eigendom over te gaan.”
,,Er zijn drie bezwaarscbriften ingediend. In twee dezer wordt
de bevoegdheid tot onteigening bestreden, omdat de botrokken
perceelen niet voor de straatverbreeding zelve noodig zijn en de
Gemeente ten onreobte de waardestijging als winst zou genieten,
terwijl een dier reclamanten zicb tot verbouwing van zijn perceel bereid verklaarde ter verzekering van behoorlijke bebouwing.
Laatstgemeld doel is, naar bet Gerneentebestuur opmerkt,
alleen te bereiken, als de Gemeente, den benoodigden grond
bezit. Van winst maken is bier geen sprake, wijl de kosten zeer
groot zijn, boogstens van eenige tegemoetkoming in die kosten.
Er is geen enkel motief reclamant de voordeelen der straat¬
verbreeding te doen genieten en de Gemeente alleen de lasten
te doen dragen, zooals bij de aangeboden verbouwing bet geval
zou zijn. Euime onteigening als bier beoogd, is in overeenstemming met de gevolgde practijk.”

I
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BIJLAGE II.
Ingevolge gesohil tusschen den gemeenteraad van Vleuten en
Gedeputeerde Staten van Utrecht betreffende vaststelling van
een rooilijn langs den Zandweg in die gemeente, welke op 12^ m
uit de as van den -weg was bepaald, terwijl Gedeputeerde Staten
met het oog op het verkeer 20 m wenschen, waarbij door den
Eaad van State werd gei^oneerd, dat bij de beslissing omtrent
rooilijnen alleen rekening mocht worden gehouden met het belang der volkshuisvesting en niet ook met de belangen van het
verkeer, is bij Koninklijli Bosluit van 11 December 1926
(Staatsblad n°. 398) in afwijking van het advies van den Eaad
van State, het beroep tegen het besluit van Gedeputeerde Staten
ongegrond verklaard; de beslissing steunt op deze overweging:
,,dat het, in verband met omstandigheden, waarop in het be¬
sluit van Gedeputeerde Staten is gewezen, te voorzien is, dat
het verkeer langs den Zandweg mettertijd belangrijk zal toenemen en wel in die mate, dat, mede gelet op het belang der
volkshuisvesting, vaststelling van de rooilijn op ten minste 20 m
uit de as van dien weg noodzakelijk moet worden geacht; dat
aan de belangen van eigenaars zoo noodig door schadevergoeding
tegemoet kan worden gekomen; dat in verband met een en
ander terecht aan het besluit van den gemeenteraad goedkeuring
is onthouden”.
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BIJLAGB III.
Wet van 28 Februari 1891 {Staaisblad n“. 69).
Art. 1. Door 0ns worden, ter bescherming van ’s Eijks
waterstaatswerken, alsmede ter verzekering van het doelmatig
en veilig gebruik dier werken, voor zoover daarin niet door eene
wet of door 0ns krachtens eene wet is voorzien, bij algerneenen
maatregel van bestuur vastgesteld door straffen te liandhaven
bepalingen betreffende:
6“. het gebruik maken van wegen en paden onder belieer van
het Eijk en van de daartoe behoorende giooiingen, bermen,
slooten, bruggen, duikers, besohoeiingen en andere werken.
Eijkswegenreglement.
Art. 5. 1. Het is verboden zonder vergunning, verleend
door of vanwege Onzen Minister, van de Eijkswegen gebruik te
maken:
a. tot het uitvoeren en behouden van eenig werk, waardoor
in den toestand van weg of werken verandering wordt gebracht;
b. tot het maken en behouden van uitwegen en andere verbindingen en het verbreeden van bestaande uitwegen, met inbegrip van de daartoe noodige werken aan of op den berm of in
de bermsloot en aan de beplanting;
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BIJLAGE lY.
Zoo konien in de bouwverordeningen van gemeenten de
volgende voprwaarden ten aanzien van het bouwen, vernieuwen
of uitbreiden van bebouwing voor:
1°.

niet anders dan aan een aan de gemeente in eigendom behoorenden weg aangelegd ter jhaatse volgens afmetingen en
ter hoogte door den gemeenteraad bepaald en goedgekeurd
en voor den openbaren dienst bestemd (Amsterdam, den
Haag, Bussum, Ebenen, Eheden, Eotterdam, Enschede).

2°.

de bewListe straat moet behoorlijk aangesloten zijn aan bestaande en voor den openbaren dienst bestemde straten en
gerioleerd in aansluiting aan het gemeentelijk rioolnet (den
Haag).

3°.

niet anders dan aan een straat, waarvan de rooilijn door
den Eaad is vastgesteld (Hilversum, Bloemendaal, Eotter¬
dam, Haren) of anders dan in de rooilijn (Bloemendaal).

4°.

niet anders dan aan straten voor huizenbouw bestemd en
ingericht (Groningen, Wassenaar).

5”.

niet anders dan aan een openbaren weg, welke bij Eijk,
Provincie of Gemeente in eigendom en onderhoud is (Eenkum, Ebenen, Almelo, Monster).

6°.

niet aan openbare wegen zonder dat door den gemeenteraad
zijn vastgesteld voorwaarden ten aanzien van breedte,
richting, wijze van verharding, rioleering, beplanting, buisleiding tot toevoer van drink- en werkwater, licht- en
krachtleiding, straatverlichting en de wijze van bebouwing
van aanliggende terreinen (Ehenen, Haren).

7°.

anders dan eengezinswoningen of niet meer aaneengesloten
woningen dan een bepaald aantal (Bloemendaal).

8°

alleen toegestaan aan boerenhofsteden, landhuizen,
stichten e.d. (Almelo, Haren).

ge-
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Langs nieuwe wegen zal een vergunning voor een uitweg gemakkelijker kunnen worden geweigerd, vooral indien een afscheiding van het Eijksweggebied wordt aangebraoht. Ook hier
zal echter niet steeds, wil men geen onevenredig hooge vergoeding voor sohadesnijding betalen, het geven van uitweg aaii
afgesneden grondstukken, kunnen worden geweigerd.
De vraag rijst, of in vele gevallen de hinder van uitwegen en
met name het gevaar, dat deze tot bebouwing langs den weg
zullen leiden, niet kan worden tegengegaan door het recht van
gebruik van den uitweg te beperken b.v. tot landelijke doeJeinden.
d. ]\Iet gemeentelijke uitbreidingsplannen en bebouwingsvoorschriften zal de lintbebouwing langs de Eijkswegen kunnen
worden bestreden; met de uitbreidingsplannen b.v. door het
sparen van groene strooken langs die wegen; met de bebouwingsvoorschriften door andere dan landelijke bebouwing te verbieden
langs wegen zonder rioleering of wel door bepalingen omtrent
den onderlingen afstand der woningen in de richting van de as
van den weg te stellen. Voor deze wijze van bestrijding der
lintbebouwing is uit den aard dor zaak de medewerking van do
gemeente noodig.
De vraag wordt nu gesteld, of met inachtneming of ook met
uitbreiding van het bovenstaande maatregelen kunnen ontworpen worden, waarmede een yerdere bestrijding van de lint¬
bebouwing wordt bereikt, dan van oirculaire n°. 6 reeds hot
gevolg is.
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Voor zooveel deze regeling onvoldoende werkt, wordt daarvan
mededeeling verzooht, waarna kan worden overwogen, of het
stellen van verder strekkende maatregelen behoort te worden
bevorderd.
VI.

Samenwerlang met de Inspecteurs van de Volkshuisvesting (conclusien 2 en 8).

De voorstellen, vervat in de conclusien 2 en 8, vinden reeds
regeling door circulaire n”. 6 van 1931. Indien aanvulling of
wijziging daarvan noodig wordt geacht, wordt een voorstel daartoe ingewacht.
De Minister van Waterstaat,

P. .1. EBYMEE..

doC-i(l f
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RAPPORT
BETREFFENDE DE REGELING VAN DE BEBOUWING LANGS
RIJKSWEGEN.

Bezwaren aan de tegenwoordige bebouwing langs
den weg verbonden.

De ontv/ikkeling van het verkeer in de laatste 20 jaren en
in het bijzonder na den oorlog maakt, dat aan de wegen andere
eischen gesteld moeten worden dan vroeger het geval was.
Zoowel in het belang van het snelverkeer met motorrijtuigen
als voor de veiligheid op den weg is het noodig, dat dit verkeer
een baan tot zijn beschikking heeft, waar het, ponder gevaar
voor het andere verkeer te veroorzaken, eene behoorlijke
snelheid kan bereiken.
Dit brengt niet mede, dat door geheel Nederland speciale,
voor al het andere verkeer gesloten, automobielwegen moeten
gebouwd worden en 00k niet, dat op elken hoofdweg een
strook voor het snelverkeer met motorrijtuigen behoeft te
worden gereserveerd; over een groot gedeelte, zelfs van de
hoofdverkeerswegen, is noch het verkeer met motorrijtuigen
noch het overige verkeer zoo intens, dat een scheiding van
de verschillende soorten hierop noodig is, al zal wel bijna
langs alle hoofdwegen de aanleg van voor het rijwielverkeer
bestemde paden aanbeveling verdienen.
Maar wel is het noodzakelijk, dat het bouwen langs de
wegen, meer dan tot nu toe, aan regels wordt gebonden,
waardoor kan worden tegengegaan, dat onmiddellijk langs
de baan, die door het snelverkeer met motorrijtuigen wordt
gebruikt, een min of meer aaneengesloten bebouwing ontstaat. Dit is te meer noodig, omdat juist de ontwikkeling van
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dat snelverkeer de verder van de centra gelegen terreinen
langs de wegen geschikt voor bebouwing heeft gemaakt en
dus niet slechts de wegen in de nabijheid van bestaande
kommen bebouwd worden, maar ook ver van die kommen
een bebouwing langs de wegen aan het ontstaan is.
Aan zulk een bebouwing, die dus thans meer algemeen
dan enkele tientallen jaren geleden dreigt, zijn veel grootere
bezwaren dan vroeger verbonden, welke in het kort de volgende zijn:
a. het gevaar voor de bewoners en in het bijzonder voor de
kinderen, die onverwacht op den weg komen, waarover
het snelle autoverkeer zich beweegt;
b. de beperking van de ruinate op den weg, welken het snelle
autoverkeer gebruikt, door de toeneming van het locaal
verkeer en in het bijzonder door voor de bebouwing
langs den weg stilstaande voertuigen;
c. de onmogelijkheid, althans het zeer kostbaar worden,
van eene verbreeding van den weg, welke verbreeding
juist tengevolge van de bebouwing noodig wordt;
d. de snelheidsbeperking, die aan het verkeer met motorrijtuigen bij toenemende bebouwing door de bevoegde
autoriteit in het belang van de veiligheid wordt opgelegd
en in vele gevallen door a. en b. gemotiveerd is, maar die
aan dit verkeer zijn bestaansreden voor een deel ontneemt;
e. de belemmering van het vrije uitzicht, in het bijzonder
in bochten;
/. de belemmering van de afwatering van den weg;
g. de noodzaak van het leggen van kabels, geleidingen en
riolen in den weg in het belang van de aanwonenden;
p. de economische nadeelen aan deze wijze van bebouwing
verbonden *);
i. de vermindering van het natuurschoon.
Deze bezwaren, welke met de zeer snelle toeneming van
het automobielverkeer groeien, maken het noodzakelijk, dat
in beginsel tegenover deze aangelegenheid een ander standpunt worde ingenomen dan enkele tientallen jaren geleden
*) Voor dit punt moge worden gewezen op de rede van den Heer
H, P. J. Bloemers, den Hden April 1928 te Amsterdam gehouden in eene
vergadering, georganiseerd door het Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting en Stedebouw, den Toeristenbond voor Nederland en het
Nederlandsch Wegencongres. —
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noodig kon schijnen en dat, 200 van eene wettelijke voorziening de wenschelijkheid blijkt, met het totstandbrengen
van zulk eene voorziening niet worde gewacht.
Het bouwen langs de wegen is 00k thans niet onbeperkt
geoorloofd. Het is in het algemeen aan gemeentelijke verordeningen en, voor zoover de provinciale wegen en de overige
wegen buiten de bebouwde kommen betreft, aan verordeningen van de provincie gebonden, terwijl het Rijk 00k de
macht heeft het bouwen langs Rijkswegen te regelen. Dat de
gemeentelijke bevoegdheid eerder bij de wet is geregeld en,
Zooals nader zal blijken, verder gaat dan die van provincie
en Rijk, behoeft niet te verwonderen, daar immers eerst na
de opkomst van het verkeer met motorrijtuigen het bouwen
op verderen afstand van de bebouwde kommen grootere afmetingen heeft aangenomen.
Regeling van de bebouwing door de gemeente.

De gemeente bezit de volgende bevoegdheden tot het
regelen van de bebouwing;
le. de bevoegdheid tot het vaststellen van rooilijnen, welke
bevoegdheid aan de Gemeentewet is ontleend;
ae. een gelijksoortige, maar ruimer omschreven bevoegd¬
heid volgens art. 3, i, a. der Woningwet, welke slechts
voor woningen geldt en de plaatsing van de gebouwen
ten opzichte van den openbaren weg en van elkander
betreft.
Volgens een voorloopig ontwerp tot wijziging van de Woning¬
wet zou het in het voornemen liggen deze bevoegdheid 00k
tot andere gebouwen dan wotaingen uit te breiden, zoodat
dan eene volledige bevoegdheid tot het stellen van rooilijnen
op deze wet zou berusten.
3e. de bepaling van art. 5 van de Woningwet, welke o. a.
voorschrijft, dat het zonder schriftelijke vergunning
van Burgemeester en Wethouders verboden is een gebouw op te richten of geheel of voor een gedeelte te
vernieuwen.
In het tweede lid van dit artikel wordt bepaald, dat
de vergunning wordt geweigerd, indien het plan voor
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het oprichten of vernieuwen afwijkt van een overeenkomstig art. 31 of art. 33 goedgekeurd uitbreidingsplan
der gemeente.
4e. de bepaling van art. 30 van die wet, volgens welke de
gemeenteraad bevoegd is in het belang van stelselmatige
bebouwing te verbieden, dat gebouwen worderi gebouwd
of herbouwd op grond, welke ingevolge een voorafgaand
raadsbesluit in de naaste toekomst voor den aanleg van
een straat, een gracht of plein bestemd is.
In het tweede lid van dit artikel wordt bepaald, dat
bij het raadsbesluit, dat een verbod tot aanbouw of
herbouw inhoudt, ingeval het verbod meer dan een
derde gedeelte van den in het plan begrepen grond van
een eigenaar inhoudt, de redenen moeten worden medegedeeld, waarom niet tot aankoop of onteigening wordt
overgegaan.
5e. bovendien kan de gemeente, evenals de provincie en
het Rijk, in privaatrechtelijke contracten met de betrokken
grondeigenaren de bebouwing regelen en kan zij eene
oplossing op deze wijze bevorderen door een strook
grond langs den weg in privaatrechtelijk eigendom te
verkrijgen.
De Commissie meent echter deze wijze van regeling
hier niet nader te behoeven te beschouwen, omdat zij,
althans voor het door de Commissie beoogde doel,
naar hare meening niet wel uitvoerbaar is. Daartoe zou
immers het Rijk langs zijne wegen een strook gronds
moeten aankoopen, waarvan de prijs bij onderhandschen
aankoop, vooral indien het doel daarvan bekend zou
worden, zeer hoog zou zijn. Zelfs indien het Rijk den
benoodigden grond door onteigening kon verkrijgen,
zouden daarmede zoo groote offers uit ’s Lands kas en
zooveel administratieve omslag gemoeid zijn, dat in afzienbaren tijd niets van den maatregel zou komen.
De gemeente heeft dus de bevoegdheid rooilijnen te stellen
en een bouwverbod te vestigen. In de praktijk is tusschen
deze bevoegdheden wel eenige verwarring ontstaan, wat tot
het voornemen heeft aanleiding gegeven bij de wijziging van
de Woningwet tusschen deze bevoegdheden uitdrukkelijk
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onderscheid te maken, waartoe in de eerste plaats eene definitie van "rooilijnen” is opgenomen, luidende:
„Onder rooilijnen worden verstaan de lijnen, welke
aan de wegdjde van terreinen de scheiding aangeven
tusschen den grond, bestemd om daarop gebouwen
te plaatsen en den grond, die daarvoor niet is bestemd."
Het stellen van een rooilijn mag, zoo is de bedoeling, geen
middel zijn om grond voor den openbaren weg te reserveeren;
het bouwverbod bedoslt dit wel, ook al zal aankoop of onteigening noodig zijn, voordat de gemeente over den door het
bouwverbod getroffen grond zal mogen beschikken.
Aan het vestigen van een bouwverbod gaat dan ook volgens
art. 30 vooraf, dat uitvoerige kaarten en grondteekeningen
gedurende vier weken voor de vaststelling op de gemeentesecretarie ter inzage worden gelegd. Indien het bouwverbod
op een uitbreidingsplan berust, waarborgen de regelen betreffende de totstandkoming van het uitbreidingsplan (art.
31 en 32), dat belanghebbenden vooraf van de plannen kunnen
kennis nemen.
Een besluit tot het stellen van rooilijnen kan daarentegen
volgens de bestaande wet door den gemeenteraad worden
genomen zonder de plannen voor belanghebbenden ter visie
te leggen.
...
, •
Een recht op schadevergoeding is in de geldende Woningwet niet toegekend aan hen, wier grond door een besluit tot
het stellen van rooilijnen of het vestigen van een bouwverbod
wordt getroffen. Wel is voor enkele gevallen bepaald, dat de
redenen, waarom niet tot onteigening of aankoop wordt
overgegaan, moeten worden medegedeeld.
Bij het ontwerp tot wijziging van de Woningwet is echter
een recht op schadeloosstelling opgenomen voor hen, die
door een raadsbesluit betreffende een rooilijn, een bouw¬
verbod of een plan van uitbreiding daadwerkelijk worden
benadeeld.
Het is duidelijk, dat de gemeente met de bestaande wettelijke regeling van de bebouwing en met de verordeningen,
die zij daarop kan gronden, volkomen de macht in handen
heeft de bebouwing in haar gebied te regelen en elke voor het
verkeer hinderlijke bebouwing of herbouwing tegen te gaan.
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Zoolang geen recht op schadevergoeding voor de eigenaren,
wier grond getroffen is, wordt vastgesteld, brengt die regeliiig
Zelfs geen belangrijke kosten voor de gemeente met zich.
Bebouwing langs provinciale wegen.
Er bestaat geen bijzondere wet, op grond waarvan het
bouwen langs provinciale wegen kan worden geregeld. Verschillende provincies hebben echter in een provinciaal reglement op de wegen of in een andere op de Provinciale wet
gebaseerde verordening bepalingen opgenomen, welke in
mindere of meerdere mate het bouwen langs provinciale
wegen en in den regel ook langs de overige wegen, bij anderen
dan het Rijk in beheer en buiten de bebouwde kommen,
beperken of aan regels binden.
GRONINGEN.
In art. 62a van het Reglement op het toezicht der wegen
in de provincie Groningen is bepaald:
,,Het is verboden gebouwen en andere getimmerten op te richten of uit te breiden binnen den
afstand van 2 meter van wegen.
In bijzondere gevallen kan daarvan door Gedeputeerde Staten, nadat deze daarover Burgemeester en
Wethouders hebben gehoord, ontheffing worden verleend.”
Bij een ontworpen wijziging van genoemd reglement is
in art. 7 (oud art. 6) voor het net van hoofdwegen in deze
provincie, waarin de wegen van het provinciale wegenplan
zijn besloten, bepaald, dat de totale wegbreedte in meters,
gemeten tusschen de kruinlijnen of bij ontbreken daarvan
tusschen de lijnen van de terreinafscheidingen, hekken,
heggen, enz. ten minste zal moeten bedragen:
a. op de bruggen 6,
b. buiten de bebouwde buurten 12,
c. binnen die buurten 16.
Tot dusverre werd nog niet de hulp van gemeentebesturen
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ingeroepen om langs provinciale of andere wegen rooilijnen
vast te stellen.
Bij beoordeeling van door gemeenten ontworpen rooilijnen
worden als norm de bovenomschreven wegafmetingen aangehouden.
DRENTHE.
Art. i8 van het Provinciale wegenreglement schrijft voor,
dat het verboden is zonder vergunning van het toezichthebbend bestuur van den weg binnen den afstand van 3 meters
van den kant van de wegen huizen of andere getimmerten
te bouwen. Hierbij zij aangeteekend, dat de wegen buiten de
bedoelde kommen in Drenthe over het algemeen een kruinsbreedte van 8 tot 10 meter hebben.
NOORD-BRABANT.
Volgens art. 5 van het Provinciale wegenreglement is de
afstand, waarbinnen het bouwen verboden is, op i meter
van den uitersten boord van den weg of het voetpad gelegen.
Bovendien is in dit reglement nog eene bepaling opgenomen,
die het vrije uitzicht beschermt, welke bepaling verbiedt
,,buiten de kommen der gemeenten beplantingen te hebben
en bouwwerken op te richten tot op eene grootere hoogte
dan I meter boven de kruin van den weg, wanneer zij het
vrije uitzicht vanaf eenig punt in de as van den weg, tot op
een afstand van minstens 50 meter langs de aslijn van dien
weg gemeten belemmeren.”
LIMBURG.
Het Provinciaal wegenreglement stelt in art. 46 den afstand
waarbinnen niet mag worden gebouwd, op 3 meter uit de
kadastrale grens van den weg of het voetpad; langs de afgebakende wegen en voetpaden is die afstand 2 meter uit de
grens van den weg en i meter uit de grens van het voetpad,
zonder dat door of namens Burgemeester en Wethouders
de rooilijn is aangewezen.
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UTRECHT.
Volgens art. 39 van het Wegenreglement is de afstand,
waarbinnen niet gebouwd mag worden, op 5 meter uit den
weg bepaald *).
ZEELAND.
Deze provincie is in art. 76 van het Reglement op de wegen
en voetpaden verder gegaan en heeft daarin het beginsel van
door Gedeputeerde Staten vast te stellen rooilijnen opgenomen. Dit artikel luidt:
„§ I. Bouwen buiten den weg mag niet geschieden
op korter afstand dan van 3,5 meter uit de as van den
weg.
§ 2. Voor bepaalde wegen der eerste en tweede klasse
kunnen in het belang van het verkeer Gedeputeerde
Staten en voor bepaalde wegen der derde klasse het
College van Burgemeester en Wethouders der betrokken
gemeente een grooter afstand voorschrijven, welke
echter niet grooter mag zijn dan 7,5 meter bij wegen
der eerste klasse, 5,5 meter bij wegen der tweede klasse
en 4,5 meter bij die der derde klasse.
§ 3. Bouwen op den weg mag niet geschieden ponder
vergunning van Gedeputeerde Staten.”
Naar de Hoofdingenieur van den Provincialen Waterstaat
mededeelde, is echter van de in § 2 van art. 76 aan Gedepu¬
teerde Staten verleende bevoegdheid door deze nog geen
gebruik gemaakt, wat ten deele zijn oorzaak schijnt te vinden
in de omstandigheid, dat de rechtsgeldigheid van deze paragraaf betwist wordt, als zijnde niet te rijmen met de in de
Woningwet aan de Gemeentebesturen verleende bevoegdheid
tot het vaststellen van rooilijnen.
NOORD-HOLLAND.
De provincie Noord-Holland heeft ten slotte eene ver*) Nadat dit rapport was uitgebracht, heeft de provincie Utrecht het
reglement gewijzigd en eene bepaling opgenomen, waarbi] is verboden te
bouwen binnen een afstand van 16 M. uit de as van een provincialen weg.
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ordening aangenomen, welke alleen voor de provinciale wegen
zal gelden, waarin een bouwverbod is gelegd tot i6 meter
uit de as van den weg en het recht op schadevergoeding is
geregeld. Deze verordening, waarvan een afschrift hierbij is
overgelegd, heeft de Koninklijke goedkeuring nog niet verkregen *).
Bij de behandeling in de Staten van Noord-Holland is aan
den rechtsgrond van deze verordening niet getwijfeld. In
het bijzonder werd hier op art. 625 van het Burgerlijk Wetboek
gewezen, waarin bepaald is, dat eigendom het recht is om het
vrij genot van eene zaak te hebben, enz., mits men er geen
gebruik van make strijdig tegen de openbare verordeningen,
daargesteld door zoodanige macht, die daartoe volgens de
Grondwet de bevoegdheid heeft. Die bevoegdheid nu zou,
naar de meening van de Staten van Noord-Holland, aan de
provincie bij de Provinciale wet zijn toegekend.
De provincies hebben dus — behalve Zeeland, dat echter
zijn voor alle behalve Rijkswegen geldende verordening niet
toepast en Noord-Holland **) welks alleen voor provinciale
wegen geldende verordening nog niet is goedgekeurd ***) — in
hare reglementen geen bevoegdheid tot het stellen van rooilijnen of het vestigen van bouwverboden aan Gedeputeerde
Staten verleend. De afstand, waarbinnen niet gebouwd mag
worden, is — behalve in Utrecht, waar de 5 meter zone is
aangenomen — op zeer korten afstand buiten de grens of
den zijkant van de wegen bepaald.
Voor de regeling van de bebouwing hebben dan 00k de
provinciale verordeningen, voor zoover zij reeds geldigheid
bezitten en toegepast worden, weinig waarde. Enkele provin¬
cies, in het bijzonder Limburg, roepen voor het verkrijgen
van eene systematische en doeltreffende bebouwing langs de
provinciale verkeerswegen de hulp van de betrokken gemeentebesturen in, die dan de noodige rooilijnen langs die wegen
vaststellen.
Hierbij dient opgemerkt te worden, dat Gedeputeerde
Staten de rooilijnbesluiten, door de gemeenteraden genomen.
*) Thans goedgekeurd bij K. B. van 30 Juli 1929, N. 35
**) Thans ook Utrecht.
***j Thans goedgekeurd.
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moeten goedkeuien en dat zij dus de macht hebben om ongewenschte rooilijnbepalingen tegen te houden; macht om de
gemeentebesturen te dwingen langs de provinciale wegen
rooilijnen te stellen op den door hen (Gedeputeerde Staten)
gewenschten afstand, bezitten zij echter niet. Bovendien
moet worden betwijfeld, of de gemeenteraden op eenigen
afstand van de bebouwde kommen en buiten het uitbreidingsplan langs een provincialen weg een bouwverbod zouden
kunnen vestigen. De hulp van de gemeentebesturen zou,
indien dit inderdaad zoo is, dus niet verder dan het vaststellen
van rooilijnen kunnen gaan, zoodat een eigenlijk bouwverbod
dan toch nog zou worden ontbeerd.
Ten slotte zouden de provincies ook, bij het verleenen van
vergunningen tot uitweg en de daarvoor noodige werken
in de bermslooten en aan den weg, regels in het belang van
eene stelselmatige bebouwing kunnen stellen, w'aarop hieronder bij de besprekingen van de bevoegdheden van het
Rijk zal worden teruggekomen.
Bevoegdheden van het Rijk tot het regelen van de bebouwing
langs Rijkswegen.
Het Rijk heeft verschillende middelen om bij de bebouwing
langs Rijkswegen regelend op te treden, die hieronder worden
behandeld. De in 1922 reeds bestaande middelen werden toen
onvoldoende geoordeeld, zoodat in bedoeld jaar de wet, houdende regeling inzake vaststelling van een bouwverbod op
gronden langs Rijkswegen (Wet van 22 December 1922,
Stbl. no 698) tot stand werd gebracht.
Volgens deze wet kan bij Algemeenen maatregel van bestuur worden verboden op, in of boven daarbij aangewezen
gronden langs of dichtbij een Rijksweg gelegen, te bouwen
of bouwwerken te hebben, indien die gronden in de naaste
toekomst geheel of gedeeltelijk voor verbetering van den weg
noodig zullen zijn. Onder „bouwen” wordt hier begrcpen
het herbouwen, verbouwen en het uitbreiden van een bouwwerk, alsmede het maken van grondslagen, of het doen van
grondwerk daarvoor; en onder „bouwwerken” getimmerten,
tenten, muren, stoepen, palen, masten, afsluitingen, uitbouwsels en bovengrondsche leidingen. Een bouwverbod
wordt niet uitgevaardigd dan nadat aan de eigenaren en derde
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belanghebbenden de gelegenheid is geboden daartegen hunne
bezwaren te doen kennen. Te dien einde worden kaarten en
andere bescheiden ter visie gelegd en houdt een commissie,
bestaande uit een lid van Gedeputeerde Staten, een ingenieur
en den Burgemeester van de gemeente, bijgestaan door deskundigen, fitting om de bezwaren in ontvangst te nemen en
belanghebbenden te hooren. Die commissie schat dan de
schade, welke belanghebbenden door de vestiging van het
bouwverbod lijden. Binnen 30 dagen na de inwerkingtreding
van het bouwverbod wordt aan de belanghebbenden een
bedrag tot schadeloosstelling aangeboden. Wordt dit aanbod
door een van de belanghebbenden niet aanvaard, dan kan hij
vaststelling van de schadevergoeding in rechte vorderen. Bij
de berekening van de schadevergoeding wordt acht geslagen
op de waardevermindering, welke het perceel ten tijde van de
inwerkingtreding van het bouwverbod en als onmiddellijk
gevolg daarvan, ondergaat. Deze waardevermindering wordt
berekend naar de waardevermindering van het perceel in
zijn geheel, 00k al wordt het slechts voor een deel door het
bouwverbod getroffen. Onmiddellijk aan elkaar grenzende
perceelen, ten aanzien waarvan een persoon eigenaar of derde
tjelanghebbende is, worden zooveel mogelijk als een geheel
beschouwd. Bij de berekening wordt niet gelet op grond, die
gelegen is aan de wegzijde van een lijn, getrokken op drie
meter afstand evenwijdig aan de grens van den weg.
Tot nu toe is deze wet niet toegepast.
De Inspecteurs-Generaal van den Rijkswaterstaat en de
Hoofdingenieurs-directeuren van dien dienst, die daarover
geraadpleegd werden, waren, met uitzondering van den
Inspecteur-Generaal in de 2e inspectie, van oordeel, dat deze
toepassing 00k niet wenschelijk v/as, in hoofdzaak, omdat de
procedure omslachtig is, vergeleken met die, welke gemeentebesturen kunnen volgen om een bouwverbod te vestigen
en te veel onzekerheid bestaat over het bedrag, dat als schade¬
loosstelling zou moeten worden betaald. Men zou toch bij
toepassing van de wet een schadevergoeding wegens de vesti¬
ging van het bouwverbod moeten betalen en later bij onteigening nog eens de kosten van den grond, die, 00k al is er
een bouwverbod op gevestigd, toch weder hooge waarde voor
eenig op den achtergelegen grond gevestigd bedrijf kan hebben
verkregen. Men gaf daarom, vooral daar de vestiging van een
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bouwverbod slechts mogelijk is op gronden, die in de naaste
toekomst voor verbetering van den weg zullen noodig zijn,
in de praktijk aan directe onteigening de voorkeur, waarbij
slechts eenmaal vergoeding voor den grond behoeft te worden
betaald.
De Inspecteur-Generaal in de 2e inspectie daarentegen
acht de toepassing van de wet, waaraan z. i. blijkbaar nog geen
behoefte werd gevoeld, noch kostbaar noch omslachtig.
Behalve door toepassing van de wet op het Bouwverbod
kan het Rijk bij de bebouwing langs Rijkswegen regelend
optreden door:
le.

De bepalingen van de wet van 28 Februari 1891 (Stbl.
no 69) tot vaststelling van bepalingen betreffende's Rijkswaterstaatswerken en het daarop gebaseerde Rijkswegenreglement, vastgesteld bij Koninklijk besluit van 4 Juli
1927 (Stbl. no 240). Op grond van art. 5 van dit reglement
wordt vergunning vereischt voor het maken van een uitweg naar den Rijksweg en het maken van de daartoe noodige werken aan den weg en de daartoe behoorende
bermen, bermslooten, enz.
Tot voor kort werden deze vergunningen steeds verleend, waarbij men van de veronderstelling uitging, dat
artt. 715 en 716 van het Burgerlijk Wetboek het toestaan
van een uitweg naar den openbaren weg eischten, daar
immers over den berm van den openbaren weg de uitweg
tot dien weg het kortst was. In den laatsten tijd is dit
echter niet meer als vaststaand aangenomen, daar immers
artt. 715 en 716 B. W. slechts aan den eigenaar van den
grond tusschen weg en ingesloten erf eene verplichting
opleggen en niet aan den eigenaar of beheerder van den
weg zelf en den daartoe behoorenden berm. Een ver¬
plichting van dezen tot het dulden van den aanleg of het
hebben van werken aan weg of toebehooren vindt evenmin in deze artikelen van het Burgerlijk Wetboek als
in eenig ander wettelijk voorschrift steun. Er is dan 00k
laatstelijk wel op vergunningsaanvragen afwijzend beschikt indien voor een groot perceel, dat verkaveld zou
worden, meer dan een uitweg werd gevraagd. Het is bij
deze opvatting bovendien mogelijk vergunningen tot uit¬
weg toe te staan onder voorwaarden, die meer dan tot

nu toe de bebouwing langs den weg regeleny Hiermede
kan wel iets bereikt worden bij de regeling van de be¬
bouwing, maar in vele gevallen zal dit niiddel om behoorlijke bebouwing te bereiken niet doeftreffend zijn,
o. a. niet wanneer een vergunning tot uitweg niet noodig
is, b. V. omdat reeds een uitweg bestaat of wel de uitweg
over een ander perceel naar den Rijksweg wordt genomen
of ook wanneer het perceel, waarop gebouwd wordt,
tevens aan een anderen weg grenst.
Ook heeft het Rijk, evenals de provincies, gebruik
gemaakt van de medewerking van genieentebesturen om
rooilijnen vast te stellen; met name is, gooals gezegd,
in de provincie Limburg op deze wijze langs de Rijkswegen het bouwen onmiddellijk aan den weg tegengegaan. Hiervoor is echter de hulp van het gemeentebestuur noodig; van eenig recht van het Rijk is hier
geen sprake en het verleenen van hulp strookt ook niet
steeds met het belang van de gemeente, daar zij immers
— wanneer het bouwen langs den Rijksweg wordt bemoeilijkt — elders moet zorgen voor een weg om langs
te bouwen.
Bovendien heeft thans het Rijk in de wet op het bouwverbod een middel om een regelmatige bebouwing en
de reserveering van gronden voor de wegverbetering te
verkrijgen, waarbij de grondeigenaren en andere belanghebbenden de schade, die zij lijden, vergoed krijgen, terwijl bij het vaststellen van rooilijnen door de gemeenten
van vergoeding geen sprake is. Daar verder met een rooilijn niet hetzelfde als met een volledig bouwverbod
wordt bereikt, zou zelfs bij medewerking van de gemeentebesturen het Rijk toch niet volledig zijn geholpen
Het geval, dat in de stukken, die door Uwe Excellentie
ter kennis van onze Commissie zijn gebracht, is besproken, n.l. dat, waarbij een besluit tot het stellen van
een rooilijn in een bebouwde kom langs de Rijkstraverse
door Gedeputeerde Staten van Friesland ongeldig werd
verklaard, houdt o. i. echter geen aanwijzing in, dat
Gedeputeerde Staten zich tegen het vaststellen van rooi¬
lijnen door gemeenten langs een Rijksweg in het algemeen
zullen verzetten. Het gold toch hier een geval, waarbij
Gedeputeerde Staten het besluit ook zouden hebben
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vernietigd, indien het een gemeenteweg had gegolden;
ten onrechte was hier een rooilijn gesteld, waar een
bouwverbod had moeten zijn gevestigd en een bouwverbod kan langs een Rijksweg, sinds de wet van 22 De¬
cember 1922, in het algemeen alleen van het Rijk uitgaan.
3e.
Indien echter een Rijkswegvak in een uitbreidingsplan
van eene gemeente is gelegen of indien een omlegging
van dien weg in zoodanig plan valt, zal het Rijk voor zijn
weg van het bouwverbod, dat uit het uitbreidingsplan
voortvloeit, kunnen gebruik maken, wanneer na overleg
met het Rijk het gemeentebestuur op 2ijn uitbreidingsplan
de verbeteringen aan of de omlegging van den Rijksweg
brengt. Dat hierin eene ongeoorloofde gebruikmaking
zou zijn gelegen van een plan, hetwelk slechts voor de
stadsuitbreiding bestemd is, berust, naar der Commissie
wil voorkomen, op een al te enge interpretatie van de
Woningwet. lets anders zou het zijn, indien ten behoeve
van een Rijkswegomlegging een plan van uitbreiding
werd opgesteld of van grooteren omvang gemaakt, dan
voor de uitbreiding van de kom zou noodig zijn.
40.
Wil het Rijk een uitsluitend voor het verkeer met
motorrijtuigen bestemden weg aanleggen, dan zou het
dezen evenals een locaalspoorweg geheel van het omliggende terrein kunnen afscheiden en zeker uitweg
van de aanliggende terreinen op dien weg kunnen
weigeren.
Uit het bovenstaande moge volgen, dat het Rijk wel verschillende middelen tot zijn beschikking heeft om de bebouwing langs de Rijkswegen te regelen en in sommige gevallen wellicht tegen te gaan maar dat eene bevredigende
regeling toch niet bestaat. De wet op het bouwverbod, die
voor het Rijk de wet behoorde te zijn, waarmede de bebouwing
langs de wegen in de hand wordt gehouden, wordt door bijna
alle Rijkswaterstaatsautoriteiten in haar tegenwoordigen vorm
te bezwaarlijk in hare toepassing geacht; de overige middelen
kunnen slechts als ondoeltreffende hulpmiddelen worden
beschouwd, die zeker het vraagstuk van de bebouwing niet
oplossen.
De Commissie deelt in hoofdzaak de meening van den
Rijkswaterstaat; 00k naar haar oordeel is de wet op het bouw-
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verbod in het algemeen te onzeker in haar uitkomst en geldt
ook, zij het in mindere mate, het bezwaar van te omslachtige
procedure om algemeene toepassing van die wet te kunnen
verwachten. Naar het de Commissie voorkomt is bij de samenstelling van de bezwaarlijk houdbare praemisse uitgegaan,
dat het van zelf spreekt, dat het tegengaan van de bebouwing
onmiddellijk langs een weg in het algemeen een recht op
schadeloosstelling zou scheppen, De Memorie van Toelichting tot het betreffende wetsontwerp, dat reeds in 1915, dus
v66r de sterke ontwikkeling van het verkeer met motorrijtuigen
werd ingediend, zegt, dat de bepaling daaromtrent welhaast
geen toelichting zal behoeven. Inderdaad zijn de Rijkswegen
langen tijd als woonstraten beschouwd, en hebben eerst bij
de ontwikkeling, die het verkeer in de laatste jaren heeft genomen, de denkbeelden daarover eene wijziging ondergaan,
zoodat thans geleidelijk het karakter van de Rijkswegen, en
in het bijzonder van die, welke als hoofdwegen voor het
doorgaand verkeer kunnen gelden, meet dat van uitsluitende
verkeerswegen gaat worden, waarlangs onmiddellijke be¬
bouwing en met de bestemming van den weg als verkeersweg
en met de veiligheid van de aanwonenden strijdig is. Bij het
maken van de eenige jaren vroeger ontworpen en in 1923 tot
stand gekomen wet was men, naar het de Commissie voorkomt,
nog te zeer in de gedachtesfeer, ontstaan in de jaren, waarin
de wegen voor het doorgaande verkeer van bijkomstige beteekenis waren, om het onbeperkte recht van bouwen onmid¬
dellijk langs den weg te ontkennen. Had toen reeds de tegenwoordige opvatting over de Rijkswegen als hoofdverkeerswegen bestaan, dan zou waarschijnlijk niet een wet zijn gemaakt, waarin het recht om langs die verkeerswegen te bouwen
veel grooter bescherming geniet dan aan het recht om langs
straten te bouwen, welke als woonstraten zijn bedoeld, in de
Woningwet is gegeven.
Naar het oordeel van de Commissie behoort dan ook thans,
in overeenstemming met de door het verkeer gevorderde
eischen, een regeling gemaakt te worden, die van het beginsel
uitgaat, dat in het algemeen geen bebouwing onmiddellijk
langs de verkeerswegen behoort te worden toegelaten en dat,
behoudens verkregen rechten of sprekende onbillijkheden,
geen vergoeding verschuldigd is door den beheerder van een
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grooten verkeersweg, die langs dien w'eg dat beginsel in toe¬
passing wil brengen.
De Comnaissie moge er hier reeds aanstonds op wijzen, dat
— ook al mocht in de Woningwet, volgens een ter hand genomen wijziging, een recht op schadeloosstelling voor hen,
die van een rooilijn- of bouwverbodsbesluit nadeel ondervinden, worden ingevoerd — hiervan nog niet de consequentie
behoeft te zijn, dat dit recht ook langs hoofdverkeerswegen
behoort te worden erkend. De gronden, waarop de Woningwet
van toepassing is, kunnen in het algemeen beschouwd worden
als voor bouwgrond bestemd te zijn, de gronden, onmiddellijk langs hoofdverkeerswegen gelegen, behoeven in het alge¬
meen niet als zoodanig te worden erkend.
Als men het bovenbesproken beginsel aanvaardt, doen zich
de volgende vragen voor;
a.

Heeft het Rijk slechts behoefte aan de bevoegdheid om
een bouwverbod op gronden langs Rijkswegen te vestigen,
of is ook de bevoegdheid tot het vaststellen van rooilijnen noodig?
b. Is het wenschelijk dat de mogelijkheid tot het vestigen
van een bouwverbod beperkt blijft tot de in art. 4, der Wet
op het bouwverbod genoemde gronden, die in de naaste
toekomst geheel of gedeeltelijk voor verhetering van den
weg noodig zullen zijn?
c. Hoe moet de verhouding zijn tusschen het recht van het
Rijk en het recht van de gemeente om een bouwverbod
te vestigen en rooilijnen vast te stellen?
d. In v'elke gevallen behoort een recht op schadeloosstelling
te worden erkend?
Op deze vragen meent onze Commissie het volgende te
kunnen antwoorden:
a. Naast de bevoegdheid om een bouwverbod te vestigen
zal het Rijk die tot het stellen van rooilijnen niet behoeven.
In den regel wordt met rooilijnen hetzelfde beoogd als
met een bouwverbod, maar dan meer afdoende, kan
worden verkregen. Bovendien vormt het recht om rooi¬
lijnen te stellen naast dat om een bouwverbod uit te vaardigen een bron van verwarring, die beter wordt vermeden.
Aan de bevoegdheid van de gemeente om achter de grens
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b.

van het bouwverbod nog rooilijnen te stellen behoeft
niet te kort gedaan te worden; deze bevoegdheid zal de
gemeente, waar zij die reeds bezit, kunnen behouden.
Een beperking, als in art. 4, i. der Wet op het bouwverbod
aan de mogelijkheid tot het vestigen van een bouwverbod
is opgelegd, zal naar de meening van de Commissie niet
gehandhaafd moeten worden. Ook op gronden, die in een
verdere toekomst noodig zullen zijn voor verbetering van
den weg en op gronden, die zelve voor den weg niet benoodigd, maar waarvan het onbebouwd blijven in het
belang van den weg noodig is, behoort een bouwverbod gevestigd te kunnen worden. Geschiedt dit niet, dan zal langs
wegen, die voor het verkeer nog lange jaren zullen voldoende zijn, bebouwing niet gekeerd kunnen worden,
waardoor verbetering, indien zij in eene verdere toekomst
noodig wordt, welhaast onmogelijk gemaakt wordt.
Eene bepaling van den afstand uit den weg, waarop
zich een bouwverbod zou mogen uitstrekken, komt niet
in de bestaande wet voor. Daarin is slechts sprake van
,,langs of dicht bij den weg”, waarmede — naar het de
Commissie voorkomt — bedoeld wordt, dat niet uitsluitend voor eene eenvoudige verbreeding, maar ook
voor rectificatie en bochtafsnijding een bouwverbod
mogelijk is. Najlr de Commissie meent moet deze moge¬
lijkheid gehandhaafd worden, waarbij echter al dadelijk
worde aangeteekend, dat wel volgens de door haar opgestelde be^inselen het bouwen onmiddellijk langs den weg
in het algemeen zonder schadeloosstelling behoort verboden te kunnen worden, maar dat dit niet het geval is
met het bouwen op gronden, die voor een bochtafsnijding
zouden noodig kunnen zijn. Onder punt d. komt dit nader
ter sprake.
Aan vestiging van een bouwverbod ten behoeve van
den aanleg van nieuwe wegen zal in mindere mate behoefte bestaan. Indien tot den aanleg van een weg besloten en het trace vastgesteld is, zal het veelal aanbeveling
verdienen zoo spoedig mogelijk de onteigening van den
benoodigden grond ter hand te nemen en niet eerst een
bouwverbod te vestigen.
Het kan evenwel voorkomen, dat die onteigening nog
niet mogelijk is, b. v. omdat de onderhandelingen omtrent
2
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de juiste plaats of afmetingen van een kunstwerk nog niet
afgeloopen 2;ijn en dus gedurende eenigen tijd de keuze
tusschen eenige oplossingen moet blijven bestaan. In
zulk een geval zou de mogelijkheid van het leggen van
een bouwverbod zeer wenschelijk zijn. Bij een zoodanig
bouwverbod zal echter vergoeding van bewezen schade
billijk zijn.
De Commissie meent dan ook te moeten voorstellen
de mogelijkheid van een bouwverbod bij den aanleg van
nieuwe wegen in de wet een plaats te geven.
Deze zaak zal nog een ander aspect krijgen, wanneer
de mogelijkheid is geopend voor een bepaalde streek een
gewestelijk plan tot stand te brengen. Voor een nieuwen
weg, in zulk een plan gelegen, zal een bouwverbod evengoed wenschelijk zijn als voor wegen, die in een gemeentelijk uitbreidingsplan zijn ontworpen. Aldus zou deze
aangelegenheid niet slechts voor de Rijkswegen, maar
voor alle in die streek gelegen wegen geregeld zijn.
c. Het recht van het Rijk en dat van de gemeenten om een
bouwverbod te vestigen of rooilijnen vast te stellen zal
slechts in en nabij bebouwde kommen met elkander in
aanraking komen. Tot een bochtafsnijding b.v. kan door
het Rijk worden besloten, terwijl deze tevens in een gemeentelijk uitbreidingsplan zou kunnen worden opgenomen, Het wil der Commissie voorkomen, dat in het
gebied, waar zoowel een gemeentelijk uitbreidingsplan
geldt, als door het Rijk een bouwverbod kan worden
gevestigd, de bevoegdheid van het Rijk voor behoort te
gaan. In den regel zullen het Rijk en de gemeente wel tot
overeenstemming kunnen komen zonder dat het Rijk
van zijn voorrang gebruik behoeft te maken. In het bijzonder zal dit het geval zijn bij een nieuw uitbreidingsplan,
waar de overeenstemming met de hulp van het Rijkswoningtoezicht gemakkelijk te verkrijgen zal zijn.
d. Het recht op schadeloosstelling zal beperkt moeten worden,
maar men zal dit recht moeten blijven erkennen, wanneer
het niet het verbod van bouwen onmiddellijk langs den
weg betreft. De Commissie is derhalve van oordeel, dat
het wenschelijk is een bouwverbod te kunnen vestigen
Zonder dit recht te erkennen, zoolang men blijft binnen
een bepaalden afstand van den weg en in het algemeen
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schijnt het haar toe, dat daarvoor zoodanige afstand
meet worden gekozen, dat buiten den weg nog een parallelof woonweg zal kunnen aangelegd worden; dit volgt
immers uit het beginsel, dat het bouwen onmiddellijk
langs groote verkeerswegen moet kunnen worden tegengegaan en dat bebouwing slechts langs speciaal daarvoor
aangelegde wegen mag geschieden.
Er moge in dit verband op worden gewezen, dat een zoodanig verbod, zonder dat hierop een recht tot schadeloosstelling kan gegrond worden, geen nieuw beginsel in ons
publiek recht is. De Commissie vestigt b.v. de aandacht op
de artt. 36, 37 en 38 der Spoorwegwet, volgens welke artikelen
aan het bouwen en het verrichten van gravingen langs een
spoorweg beperkingen worden opgelegd en op art. 2 der wet
van 13 Juli 1895 (Stbl. no 113), houdende bepalingen omtrent
verveningen, waarin is vastgesteld, dat bij provinciale verordening op aan te wijzen plaatsen het vervenen onvoorwaardelijk kan worden verboden. Deze wettelijke beperkingen zijn
vastgesteld om het mogelijk te maken dat openbare werken
(spoorwegen, en bij de wet op de verveningen o. a. waterkeeringen) aan hun bestemming blijven beantwoorden. Om
gelijke redenen, n.l. om den weg aan zijn bestemming, die
meer en meer verkeersweg wordt, te doen beantwoorden, is
het noodig, dat aan het bouwen langs den weg beperkingen
worden opgelegd. Voor schadeloosstelling is te minder reden,
omdat, behoudens de na te noemen gevallen, van een verbod
om onmiddellijk langs den weg te bouwen de eigenaar van
den aanliggenden grond in den regel in wezen geen schade
lijdt. Een verder van den weg gelegen strook van zijn grond
komt dan voor bouwgrond in aanmerking en heeft meer
waarde, omdat zij langs een 00k voor de aanwonenden beteren
en veiligeren weg is gelegen. Zooals reeds onder b. is gezegd,
zal het recht tot het leggen van een bouwverbod op verderen
afstand tegen schadeloosstelling mogelijk moeten blijven.
De Commissie meent, dat de afstand uit den weg, waarop
een bouwverbod kan gesteld worden zonder dat daaruit
recht op schadeloosstelling voortvloeit, 25 meter uit de as
van den weg zou moeten zijn, zoodat een onbebouwde strook
van 50 meter breedte wordt verkregen. Voor een weg, welke
in ruimen zin aan de eischen van zeer druk verkeer voldoet
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en tevens in de behoefte van aanwonenden kan voorzien, is
deze breedte voldoende maar ook noodig.
Recht op vergoeding van aangeduide schade bij vestiging
van een bouwverbod zou echter naar bet inzicht der Commissie
wel erkend moeten worden:
le, voor gronden binnen die begrenzing, welke bebouwd zijn;
26. voor gronden tusschen die begrenzing en een aan de
wegzijde daarvan gelegen rooilijn of begrenzing van een
bouwverbod, vastgesteld of gevestigd bij een voor
I Januari 1928 goedgekeurd besluit van het betrokken
gemeentebestuur;
3e. voor gronden binnen die begrenzing, welke behooren
tot een perceel of een aan eenzelfden eigenaar behoorenden
samenhang van perceelen of tot een samenhang, waarop
eenzelfde derde belanghebbende rechten kan doen gelden,
voor zooveel zij van dat perceel of dien samenhang meer
dan ^/g gedeelte uitmaken.
Naar de meening der Commissie zou eene regeling, als
hier besproken, door eene wijziging van de wet op het bouw¬
verbod kunnen worden tot stand gebracht.
Het zou dan noodig zijn;
A, in art. 4, i. van de wet op het bouwverbod de woorden
,,in de naaste toekomst” te vervangen door „in de toekomst” en aan het eind van dit lid toe te voegen ,,of in
het belang van den weg onbebouwd behooren te blijven.”
B, de mogelijkheid open te stellen, dat ook voor den aanleg
van nieuwe wegen een bouwverbod kan worden gevestigd.
C, de schadeloosstelling te beperken door in plaats van den
afstand van 3 meter, in artikel 16 van de wet op het bouw¬
verbod bedoeld, op te nemen den afstand van 25 meter
uit de as van den weg gemeten.
Z). de bepaling op te nemen, dat de bevoegdheid van het
Rijk tot het vestigen van een bouwverbod voorgaat bij
de bevoegdheden van de gemeente tot het vestigen van
een bouwverbod of het vaststellen van rooilijnen.
De Commissie meent hieraan nog de opmerking te moeten
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toevoegen, dat, indien het Rijk met een ruimere bevoegdheid
tot het vestigen van een bouwverbod werkelijk het door haar
beoogde doel wil bereiken, het daarnaast ook van zijn recht
met betrekking tot de uitwegen naar den Rijksweg zal gebruik
dienen te maken. Nieuwe toegang tot den Rijksweg, zelfs
wanneer er een parallelweg voor het locale verkeer is, zal
geenszins onbeperkt dienen te worden gegeven. De toegang
tot den eigenlijken weg voor snelverkeer met motorrijtuigen
en de overgang over dien weg zal zooveel mogelijk beperkt
moeten worden.
Indien deze wijzigingen zouden worden aangebracht, dan
zou nog het bezwaar van de omslachtige procedure blijven
bestaan. De Commissie meent, dat dit bezwaar veel minder
groot is dan het bezwaar, dat tegen de regeling van de schadeloosstelling bestaat. Evenwel zou de Commissie het toejuichen,
indien Uwe Excellentie zou kunnen bevorderen, dat — zij
het slechts voor het vestigen van die bouwverboden tot de
grenzen, waarbinnen in den regel geen schadeloosstelling
behoeft te worden betaald — de procedure eenigszins vereenvoudigd zou kunnen worden.
Is op die wijze de mogelijkheid voor het Rijk geopend een
bouwverbod langs zijn wegen te vestigen, zonder dat dit hooge
kosten behoeft mede te brengen en dus bebouwing verwijderd
te houden van een strook gronds, waarop het algemeen belang
geen bebouwing gedoogt, dan is daarmede het voordeel verkregen, dat eene verbreeding van den weg, zoo deze noodig
mocht worden, zonder buitensporige kosten mogelijk blijft
en dat de uitwegen van de aanliggende gronden niet direct
op den weg uitkomen, dien de motorrijtuigen hetzij voor zich
alleen, hetzij tezamen met het overige verkeer gebruiken,
maar op een strook gronds, waarop naar behoefte of een parallel¬
weg ten behoeve van die aanliggende gronden of wel een weg
voor het langzame verkeer zal kunnen komen. Maar hiertoe
is het niet voldoende het bouwverbod te vestigen, ook van
het recht om voor een uitweg voorwaarden te stellen of dezen
geheel te weigeren, zal een zich voor elk speciaal geval vast
te stellen gebruik gemaakt moeten worden.
Aangeteekend zij nog, dat niet langs elken weg de vestiging
van een bouwverbod raadzaam zal zijn, maar b. v. langs de zeer
drukke wegen, welke thans reeds met verschillende banen
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voor alle soorten verkeer ingericht worden, onteigening tot
de breedte, die elders door bouwverbod zou getroffen worden,
de voorkeur verdient en dat niet langs elken weg het bouw¬
verbod zich tot de grens, waarbinnen het zonder schadeloosstelling mogelijk is, zal behoeven uit te strekken.
Nog rijst de vraag, of ook den provincies een soortgelijke
bevoegdheid, als hier voor het Rijk besproken, zou moeten
worden verleend. Naar de meening van de Commissie Zou dit
inderdaad het geval moeten zijn, al zouden de grenzen dan ook
eenigszins minder ruim kunnen worden genomen en 20 meter
uit de as van den weg hier als maximum kunnen gelden. De
bevoegdheid zou zich dan moeten uitstrekken over alle provinciale wegen, maar bovendien op die wegen van het goedgekeurde Provinciale wegenplan (WegenbelastingVi^et, art. 34),
welke bij anderen dan de provincie in beheer en onderhoud
zijn, over welke wegen immers de provincie toezicht en bemoeiingen heeft, die verder gaan dan bij de andere wegen;
verschillende provincies toch zullen zelf geen wegen in beheer
en onderhoud nemen, maar het geheele wegenplan door
andere lichamen onder toezicht van Gedeputeerde Staten
doen uitvoeren.
Ten slotte veroorlooft de Commissie zich als haar eenstemmig
gevoelen uit te spreken, dat het zeer wenschelijk is eene wettelijke voorziening, als door haar aanbevolen, zoo spoedig
mogelijk tot stand te brengen. Schier in alle deelen des lands
en in het bijzonder in de meest bevolkte streken ontstaat in
toenemende mate eene bebouwing langs de Rijkswegen,
welke hoogst belemmerend werkt voor eene inrichting van
het Rijkswegennet, gelijk door de uitbreiding van het snelverkeer geboden wordt. leder jaar, hetwelk verloopt voordat
een maatregel in den geest van het advies van de Commissie
Zal zijn genomen, doet op den duur de kosten van de dringend
noodige moderniseering van de Rijks- en provinciale wegen
aanmerkelijk stijgen en vermeerdert de moeilijkheden, die
in de toekorast te overwinnen zullen zijn.
NASCHRIFT.
Nadat het bovenstaande was vastgesteld, kreeg onze Com¬
missie kennis van hetgeen door Uwe Excellentie in de Memorie
van Toelichting bij de Ontwerp-Wegenwet op biz. 24 aan het
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slot van de toelichting bij Hoofdstuk VI over de onteigening
is medegedeeld, waar is gezegd;
„Mede in het licht van het bovenstaande schijnt
,,er aanvankelijk niet veel aanleiding te bestaan in
,,dit Wetsontwerp eene regeling te treffen, die meer
,,algemeen de mogelijkheid zou scheppen tot het uit,,vaardigen van een bouwverbod ten aanzien van de
,,langs openbare wegen liggende gronden.”
Indien een bouwverbod in zoodanig beperkten zin gedacht
wordt als in de bestaande wet op het bouwverbod langs Rijkswegen het geval is, dat n.l. slechts die gronden daarmede getroffen kunnen worden, die in de naaste toekomst geheel of
gedeeltelijk voor verbetering van den weg noodig zullen zijn,
dan zal inderdaad in vele gevallen bij een vereenvoudigde
onteigeningsprocedure van het vestigen van een bouwverbod
afgezien kunnen worden. Naar het oordeel van onze Commissie is echter zulk een beperking geenszins gewenscht;
met een bouwverbod behooren, zooals in haar rapport is
gezegd, niet slechts die gronden langs den weg te kunnen
worden getroffen, welke in de naaste toekomst voor de ver¬
betering noodig zijn, maar ook die, waarover men in de verdere
toekomst de beschikking zal moeten hebben; en zelfs zal dikwijls het verbod om op de gronden te bouwen een voldoende
bescherming voor het wegbelang zijn, zoodat dit verbod niet
door een onteigening gevolgd behoeft te worden en nog minder
daardoor zou behooren te worden vervangen.
Er zijn groote lengten wegen van de Rijks- en provinciale
wegenplannen, waarlangs thans van plannen tot bebouwing
op eenigszins uitgebreide schaal nog geen sprake is (b, v. in
Friesland, in Noord-Limburg, op de Veluwe), maar wel hier
en daar een alleenstaand huis langs den weg verrijst. Om nu
langs al deze wegen strooken gronds, die waarschijnlijk gedurende tientallen jaren niet bij den weg zullen worden getrokken, door het Rijk of de provincie te doen aankoopen
met het eenige doel om den gevel van de weinige huizen, die
hier gebouwd worden op behoorlijken afstand van den weg
verwijderd te houden, schijnt ons zeer weinig economisch.
Echter ook in streken, waar wel bebouwing plaats vindt,
maar waar nog uitgestrekte landgoederen langs den weg zijn
gelegen (Rijksweg 's-Gravenhage—Leiden, de Bilt—Amers-

24

foort, Utrecht—Doom) schijnt een bouwverbod beter dan
onteigening; zoolang verkoop van de landgoederen als bouwterrein nog niet in het voornemen ligt zal aan een woonweg
langs den grooten verkeersweg geen behoefte bestaan en is
onteigening onnoodig. Zijn de plannen tot verkaveling van een
landgoed opgemaakt, dan is het voor aankoop van een in het
wegbelang voldoend breede strook dikwijls te laat. Het is
in het belang van den weg, veelal ook in het belang van den
grondeigenaar en zeker in dat van de latere aanwonenden,
dat niet onmiddellijk langs den weg gebouwd wordt en dat
vooraf vaststaat over welke strook het verbod daartoe geldt.
Onteigening van die strook zal misschien later, in sommige
gevallen, wanneer de daarop aan te leggen weg in een bebouwingsplan wordt opgenomen, in het geheel niet behoeven
te geschieden. Zeker zal zulk een onteigening niet steeds noodig
zijn, wanneer het bouwverbod niet ten behoeve van wegaanleg, maar tot behoud van vrij uitzicht noodig is.
De Commissie meent dan ook, dat een vereenvoudiging van
de procedure bij de onteigening voor de verbetering van wegen,
hoe gewenscht deze moge zijn, eene regeling van het bouw¬
verbod, althans langs de Rijkswegen en de wegen van de provinciale wegenplannen niet overbodig maakt.
Dat bij zulk een regeling het recht op schadeloosstelling
voor het bouwen onmiddellijk langs de wegen naar de meening
van de Commissie beperkt behoort te worden, is in haar
rapport betoogd.
’s-Gravenhage, Juli 1928.
Lid en Voorzitter.
PATIJN,
BRAAMBEEK,
F. H. FENTENER VAN
VLISSINGEN,
F. VAN ITERSON,
KALFF,
} Leden.
G. A. POS,
J. A. RINGERS,
P. J. M. VERSCHURE,
TH. VAN WELDEREN
J
RENGERS,
G. J. VAN DEN BROEK, Lid en secretaris.
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STAATSCOMMISSIE
VOOR HET
VERVOERVRAAGSTUK.

Bijlage van het Rapport betreffende
de regeling van bebouwing langs
Rijkswegen. (Zie biz, 8),

VERORDENING
HOUDENDE BEPERKENDE BEPALINGEN BETREFFENDE HET
MAKEN VAN UITWEGEN NAAR EN HET BOUWEN LANGS
PRIMAIRE WEGEN’).

Artikel i.
1.

Onder „wegen” worden in deze verordening verstaan de
wegen, voor zoover buiten bebouwde kommen gelegen,
die door Gedeputeerde Staten ter uitvoering van het
besluit der Staten van 2 December 1925, No. II, tot
vaststelling van een net van primaire wegen in Noordholland, als zoodanig worden aangewezen.

2.

Onder „bebouwde kommen” worden in deze verordening
verstaan de bebouwde kommen, waarvan de grenzen door
Gedeputeerde Staten overeenkomstig de bepalingen van
het Reglement op de wegen in Noordholland zijn vastgesteld.
Artikel 2.

Het is verboden:
a. naar een weg liitwegen te maken;
b. binnen een afstand van 16 M. uit de as van de wegbaan
zooals deze bij een besluit van Gedeputeerde Staten, als
in artikel i, eerste lid, dezer verordening bedoeld, is
aangewezen, eenig gebouw of getimmerte op te richten,
uit te breiden, geheel of gedeeltelijk te vernieuwen of te
veranderen;
*)

Goedgekeurd bij K. B. van 30 Juli 1929, N, 35,
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c.

hekken, vrijstaande muren, schuttingen of beplantingen
te plaatsen of te hebben binnen zoodanigen afstand van
een weg, dat daardoor in hoeken en bochten bet vrije
uitzicht, naar het oordeel van Gedeputeerde Staten, wordt
belemmerd.
Artikel 3.

Gedeputeerde Staten kunnen van het in artikel 2 gestelde
verbod ontheffing verleenen. Daaraan kunnen voorwaarden
worden verbonden.
Artikel 4,
De aanvrager, die zich door eene afwij^ende beschikking
van Gedeputeerde Staten op zijn verzoek om ontheffing van
het verbod, in artikel 2, letter a of b, ge;Steld, of door de voor¬
waarden, aan de hem verleende ontheffing van dat verbod
verbonden, bezwaard gevoelt, kan van het besluit van Gede¬
puteerde Staten bij de Provinciale Staten in beroep komen,
binnen veertien dagen nadat hem van dat besluit is kennis
gegeven.
Artikel 5.
Bij weigering van een verzoek om ontheffing, als in artikel 3
bedoeld, zal de daaruit voor den aanvrager voortvloeiende
schade aan hem worden vergoed, ten ware naar het oordeel
van Gedeputeerde Staten daarvoor geen termen voorhanden
zijn;
hetzij door het voordeel dat de aanvrager door het
aanleggen van den weg heeft verkregen of zal verkrijgen, hetzij om andere redenen.
Voor de beslissing op het verzoek tot schadevergoeding
genomen, geldt het voorschrift van art, 4 dezer verordening.
Artikel 6.
I,

Overtreding van het in artikel 2 gestelde verbod wordt
gestraft met hechtenis van ten hoogste twaalf dagen of
geldboete van ten hoogste vijf en zeventig gulden.
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2.

Hij, die de voorwaarden, welke aan de hem verleende
ontheffing zijn verbonden, overtreedt, wordt geacht,
ponder ontheffing te hebben gehandeld.
Artikel 7.

Met de handhaving dezer verordening zijn, behalve de in
artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering genoemde
personen, belast de ambtenaren van den Provincialen Waterstaat.
Haarlem, 21 December 1926.
De Staten voornoemd,
A. ROELL, Voorzitter,
MEINESZ, Griffier.

NOTA
BETREFFENDE MAATREGELEN TEGEN

LINTBEBOUWING.
Bij de oirculaire n°. 6 van 1931, reeds aan Uwe Commissie
overgelegd bij de nota betreffende de aanraking van plannen
voor Rijkswegen met gemeentelijke uitbreidingsplannen en
streekplannen, zijn aan den Eijkswaterstaatsdienst enkele beginselen aangegeven, waarnaar gehandeld meet worden om
ongewenschte bebouwing langs Rijkswegen zooveel mogelijk te
voorkomen.
Deze circulaire heeft ten gevolge gehad, dat de Rijkswatevstaatsdienst tlians in den regel op de hoogte gesteld wordt, zoowel van voorgenomen gemeentelijke uitbreidingsplannen, die
van belang zijn voor bestaande of aan te leggen Rijkswegen, als
van j)lannen voor bebouwing langs Rijkswegen.
Dikwijls is bet dan mogelijk de Rijks- en gemeentelijke plan¬
nen met elkander in overeenstemming te brengen of ten aanzien
van de voorgenomen bebouwing zoodanige maatregelen te treffen, dat de hinder voor den Rijksweg wordt weggenomen of yerminderd.
Ook zijn als gevolg van de circulaire langs verschillende Rijks¬
wegen of wegvakken door de gemeente rooilijnen vastgesteld.
Intusschen is hiermede het euvel der lintbebouwing nog niet
afdoende bestreden. Van sommige gemeenten kon geen medewerking worden verkregen; met andere was slechts gedeeltelijke
overeenstemming mogelijk. Bij het stellen van rooilijnen deden
zich enkele malen moeilijkheden voor omtrent de vraag of aan
eigenaars van door rooilijnen getroffen gronden schadevergoeding
moest worden toegekend en, zoo ja, tot welk bedrag. Het is in
het algemeen ongewenscht, dat het Rijk vergoeding van zulk
een schade op zich neemt; voor een concreet geval zal de billijkheid er van kunnen worden overwogen. Een enkele maal is een
oplossing bereikt, doordat een rooilijn werd vastgesteld, welke
werd onderbroken telkens wanneer een grondeigenaar zoo zwaar
getroffen zou worden, dat hem redelijkerwijze schadeloosstelling
■zou toekomen.
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Voor het afdoende tegengaan van lintbebouwing langs Eijkswcgen zal wettelijke regeling noodig zijn; een ontwerp daarvoor,
door de Staatscommissie voor de Waterstaatswetgeving samengesteld, is in overweging.
In afwacliting van de wettelijke regeling zouden ecliter wellicht in aansluiting aan circulaire n°. 6 van 1931 nog verdere
maatregelen mogelijk zijn om het euvel der lintbebouwing langs
llijkswegen te bestrijden.
Hierover wordt het volgende opgemerkt.
Lintbebouwing kan worden bestreden door:
a.

ruime onteigening;

h.

het stellen van rooilijnen;

c. het weigeren van vergunning voor uitweg of het stellen
van bejjerkende voorwaarden bij het verleenen van vergunning;
d. gemeentolijke
schriften.

uitbreidingsplannen

en

bebouwingsvoor-

a. llet niiddel van ruime onteigening kan ter hand genomen
worden, indien op andere wijze afdoende bestrijding niet moge¬
lijk blijkt, of zoo liooge kosten zou medebrengen, dat ruime
onteigening niet belangrijk meer uitgaven vordert.
h. Het stellen van rooilijnen, dat volgens de bestaande wetgeving slechts door de gemeente kan geschieden, stuit, zooals
gezegd, somtijds af oj) gebrek aan inedewerking van een gemeentebestuur of op de onmogelijklieid om over de betaling van
schadevergoeding tot ovcreenstemming te komen. Overweging
verdient eenige regels te stellen, die aangcven, welk standpunt
het llijk hierbij behoort in te nemen. Bovendien zou zijn na te
gaan op welke wijze de medewerking van de Colleges van
Gedeputeorde Staten hierbij zou zijn te verkrijgen.
c. Het weigeren van vergunning tot uitweg ondervindt langs
bestaande wegen ernstige bezwaren, zoowel omdat daarlangs
dikwijls reeds over gropte lengte bebouwing aanwezig is en een
weigering als een onbillijkheid tegenover den bepaalden eigenaar,
dien deze weigering treft, kan worden beschouwd als omdat
somtijds rechten op uitweg bestaan of wel voor het maken van
een uitweg geen werken op het Eijksweggebied noodig zijn.

3
Langs nieuwe wegen zal een vergunning voor een uitweg gemakkelijker kunnen worden geweigerd, vooral indien een afscheiding van het Rijksweggebied wordt aangebracht. Ook bier
zal echter niet steeds, wil men geen onevenredig hooge vergoeding voor schadesnijding betalen, het geven van uitweg aan
afgesneden grondstukken, kunnen worden geweigerd.
De vraag rijst, of in vele gevallen de hinder van uitwegen en
met name het gevaar, dat deze tot bebouwing langs den weg
zullen leiden, niet kan worden tegengegaan door het recht van
gebruik van den uitweg te beperken b.v. tot handelijke doeleinden.
d. Met gemeentelijke uitbreidingsplannen en bebouwingsvoorschriften zal de lintbebouwing langs de Eijkswegen kunnen
worden bestreden; met de uitbreidingsplannen b.v. door het
sparen van groene strooken langs die wegon; met de bebouwingsvoorschriften door andere dan landelijke bebouwing te verbieden
langs wegen zonder rioleering of wel door bepalingen omtrent
den onderlingen afstand der woningen in de richting van de as
van den weg te stellen. Voor deze wijze van bestrijding der
lintbebouwing is uit den aard der zaak de medewerking van do
gemeente noodig.
De vraag wordt nu gesteld, of mot inachtneming of ook met
uitbreiding van het bovenstaande maatregelen kunnen ontworpen worden, waarmede een yerdere bestrijding van de lint¬
bebouwing wordt bereikt, dan van circulaire n“. 6 reeds het
gevolg is.,

MINI8TERIE VAN WATER8TAAT.

I

361.
DIKECTIE VAN EEN WATERSTAAT.

’s Gravenhage, 23 April 1931.

Beteefpende:

bebouwing langs Rflkswegen.

Circulaire N°. 6/1931.
Betreffende de regeling van de bebouwing langs Eijkswegen
bereikten mij een rapport van de Staatscommissie voor bet
V ervoervraagstuk en beschouwingen van de Eijkscommissies
voor de Wegen en van Overleg voor de Wegenverbetering, vrelke
laatste aan eerstvermeld rapport aansluiten.
Beide stukken zijn als bijlagen hierbij gevoegd.
Op grond daarvan zijn na gehouden overleg met mijn ambtgenoot van Arbeid, Handel en Nijverheid bierna enkele beginselen aangegeven, waamaar zal zijn te handelen om ongewenschte bebouwing langs Eijkswegen zooveel mogelijk te voorkomen.
Nauwer samenwerking tusschen de Eijksdiensten tot regeling
van de bebouwing langs Eijkswegen is noodig zoowel in bet door
den Eijkswaterstaat te bebartigen verkeersbelang als in bet
belang van de volkshuisvesting.
Die samenwerking moet strekken;
1“. om bij nieuw aan te leggen Eijkswegen een barmonisch
verband te verkrijgen van gemeentelijke uitbreidingsplannen en
van Eijkswegen, welke die plannen doorsnijden of daarmede in
aanraking komen, om bij bebouwde kommen tot een sluitend
gebeel van weg en bebouwing te komen, waarbij bet doorgaand
verkeer zoo weinig mogelijk binder ondervindt van de bebouwing
langs den weg en om buiten de bebouwde kommen aan de langs
den weg gelegen gronden eene bestemming te kunnen geven,
waardoor eventueele bebouwing dier gronden op voor bet wegverkeer zoo min mogelijk binderlijke wijze wordt geregeld;
2“. tot toepassing van bet op de Woningwet gegronde gemeentelijk bouwverbod ten beboeve van Eijkswegen, welke niet
in een uitbreidingsplan zijn opgenomen, ten einde voor de toe-
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komst het weggebied, voorzoover daarop niet aanstonds door
liet Eijk op andere wijze de hand kan worden gelegd, vrij te
houden van bebouwing;
S”. tot het vaststellen van gemeentelijke rooilijnen langs
Eijkswegen, wanneer niet aanstonds met meer vrucht aankoop
of onteigening kan worden toegepast om den ten behoeve van
den weg benoodigden grond in bezit te verkrijgen.
Om tot deze samenwerking te komen is noodig, dat de inspecteurs voor de Volkshuisvesting — die, geacht mogen worden geheel op de hoogte te zijn van de gemeentelijke uitbreidingsplannen en van de toepasselijkheid in bepaalde gevallen van de
Woningwet op het leggen van een bouwverbod of het vaststellen
van rooilijnen ■—• en de Eijkswaterstaatsdiensten, die met den
aanleg en verbetering van de Rijkswegen zijn belast, elkander
zoo volledig mogelijk op de hoogte brengen en houden van ge¬
meentelijke uitbreidings- en bebouwingsplannen en wat daarmede samenhangt eenerzijds en van plannen tot wegaanleg en
-verbetering anderzijds. Ook al mochten omtrent die plannen
nog geene beslissingen zijn genomen of nog geene vaste denkbeelden bestaan, zoo wordt het beter geacht gedachtenwisseling
daarover te openeii en gaande te houden dan daarmede te
wachten tot bet voorbereidend onderzoek omtrent die plannen
geheel is afgeloopen. Daarbij zal evenwel bedacht moeten wor¬
den, dat ontijdig bekend worden van die plannen aan plaatselijke belanghebbenden aanleiding kan geven tot ongewensohte
inmenging in de voorbereiding van die plannen en daardoor tot
het eenzijdig aandacht wijden aan locale belangen ten koste van
het algemeen belang, nog daargelaten het feit, dat grondspeculatie door het ontijdig bekend raken van de plannen in de hand
zou worden gewerkt.
Een algemeen voorsehrift omtrent het tijdstip, waarop aangaande plannen als bovenbedoeld mededeelingen aan gemeentebesturen zouden behooren te worden gedaan, kan niet worden
gegeven, terwijl ook van te voren niet kan worden vastgelegd
door welken Kijksdienst dit zou dienen te geschieden. Uit het
hierover door de genoemde Rijksdiensten te voeren overleg zal
moeten blijken, op welke wijze het contact met een gemeentebestuur moet worden gezocht om de beste uitkomst te mogen
verwaehten. Of dat contact w'ordt verkregen door tusschenkomst van den Rijkswaterstaatsdienst, door den dienst der

Volksgezoridheid of door beide diensten gezamenlijk, is bijzaak,
mits te voren voliedige overeenstemming tusschen die diensten
bestaat omtrent betgeen in bet algemeen belang moet worden
bereikt.
Indien op de vorengedachte wijze door nauwer en veelvuldiger overleg tusschen de betrokkeu diensten, beter dan thans kan
geschieden, duidelijk is geworden op welke punten uitbreidingsof wegverbeteringsplannen onmiddellijke herziening of aanvulImg behoeven, kan zonder nadere machtiging door die diensten
de voorbereidende arbeid worden ter hand genomen om zoo
spoedig mogelijk tot een voorstel te komen. Uit dit voorstel
moet blijken in hoeverre tusschen de diensten overeenstemming
is verkregen.
Indien hij de toepassing van de bepalingen betreffende uitbreidingsplannen en betreffende bouwverboden en rooilijnen met
de belangen van het verkeer langs de Eijkswegen in ruime mate
wordt rekening gehouden, zal zich dikwijls de moeilijkheid voordoen, dat de gemeentebesturen alleen tot medewerking bereid
worden bevonden, indien het Rijk zich tegenover de gemeente
verbindt om de schade, welke voor de betrokken eigenaren het
gevolg zal zijn van die’ bepalingen, voor zoover deze betrekking
op de verkeersbelangen hebben, geheel of gedeeltelijk te vergoeden. In het algemeen mag worden aanvaard, dat de ge¬
meente het belang van den Eijksweg in hare regeling kan betrekken zonder tot schadevergoeding verplicht te zijn. Bvenwel
moet worden toegegeven, dat er op billijkheidsgronden aanleiding kan gevonden worden tot het verleenen van tegemoetkoming aan belanghebbenden. Intusschen kan niet worden aangenomen, dat die tegemoetkoming steeds uitsluitend ten laste
van het Rijk zou moeten worden gebracht. Immers heeft toch
in vele, zoo niet alle gevallen naast het Rijk met het oog op het
doorgaand verkeer ook de gemeente met het oog op het plaatselijk verkeer en op de bewoning er belang bij, dat met de ver¬
keersbelangen rekening wordt gehouden, terwijl het juist een
plaatselijk belang — de bebouwing — is, hetwelk de moeilijk¬
heid voor den Rijksweg schept.
Het is niet wel mogelijk vaste regelen te stellen ten aanzien
van de mate, waarin tegemoetkoming behoort te worden gegeven en evenmin ten aanzien van de verhouding, waarin ge¬
meente en Rijk daarin hebben bij te dragen. Elk geval zal op
zichzelf en in zijne gevolgen moeten worden beoordeeld en in de
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voorstellen zal dan ook een deugdelijke motiveering niet mogen
v/orden gemist, waarbij de wederzijdsche belangen.zoo nauw
mogelijk moeten worden geschat om tot eene goede verdeeling"
te geraken.
Van de inspecteurs voor de Volkshuisvesting mag worden
verwacbt, dat zij alles zullen doen wat in bun vermogen is, om
gemeentebesturen van onredelijke eischen terug te bouden.
Indien in dezen medewerking van provinciale besturen noodig
is, dan is bet gewenscbt de tusscbenkomst van genoemde
inspecteurs in te roepen, opdat deze tegenover de gemeentebesturen — voor zooveel de Edjksbemoeiing betreft — in banden
bouden alles, wat verband boudt met of voortvloeit uit de toe¬
passing van de bepalingen van de Woningwet.

De Minister van Waterstaat,
P. J. EBYMEE.

1
RIJKSCOMMISSIES VOOR DE
WEGEN EN VAN OVERLEG
VOOR DE WEGENVERBETERING.
Brief 16 December 1929.
No. 306/7 en 2/781.

BESCHOUWINGEN OMTRENT HETGEEN MET DE
BESTAANDE MIDDELEN ONMIDDELLIJK IS TE
BEREIKEN, INZAKE HET BOUWEN
LANGS RIJKSWEGEN.

Algemeen.

*

Een duidelijk overzicht van het vraagstuk is gegeven in
het rapport van de Staatscommissie voor het Vervoervraagstuk betreffende de regeling van de bebouwing langs Rijkswegen.
Het rapport is aan de beide Commissies bekend. Dit rapport
leent zich zeer goed om als grondslag voor verdere beschouwingen te dienen, zoodat naar den inhoud kan worden verwezen *).
Bezwaren van bebouwing langs den weg.

De bezwaren, verbonden aan het bestaan en ontstaan van
een bebouwing langs den weg zijn opgesomd en uitgebreid
behandeld op biz. 1 tot 3 van evengenoemd rapport.
De sterke toename van de bevolking werkt een intensief
gebruik van den bodem voor allerlei doeleinden in de hand.
Daarmede gaat ge^aard uitbreiding en verbetering van het
wegennet om aan verhoogde verkeerseischen te voldoen. Uit
*) Verdere rapporten, bepalingen, regelingen enz., welke bij de behandeling van dit vraagstuk van belang zijn en door de commissies zijn geraadpleegd, zijn in eene bijlage van den brief vermeld, dock niet in dit
stuk overgenomen.
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een oogpunt van individueel eigenbelang zal getracht worden
de bebouwing zoo dicht mogelijk om het wegennet te groepeeren, waartoe de ontwikkeling eener streek als vanzelf leidt,
maar hetgeen in strijd is met goede stedebouwkundige opvattingen en de belangen van het verkeer.
Eene dergelijke ongebreidelde, onsystematische bebouwing
brengt het gevaar mede, dat het doorgaand verkeer en in het
bijzonder het snelverkeer op den weg in hooge mate wordt belemmerd, waardoor in dit opzicht de wegen niet aan hunne
bestemming ten voile kunnen voldoen. Om dit gevaar te
keeren moet de bebouwing geregeld worden,
Daartoe staan onder de geldende wettelijke bepalingen
de volgende middelen ten dienste:
a. Uitbreidingsplannen.
b. Bouwverbod.
c. Rooilijnen.
d. Bepalingen omtrent uitwegen.
e. Aankoop en onteigening.
Uitbreidingsplan.
Volgens de heerschende opvatting mag aangenomen worden,
dat de gemeentelijke uitbreidingsplannen volgens artt. 31 en
32 van de Woningwet zijn bestemmingsplannen, welke het
mogelijk maken om de wijze van bebouwing voor bewoningsdoeleinden over het geheele gebied van een gemeente in de
naaste toekomst te regelen.
Er zal naar gestreefd moeten worden de uitbreiding van
de bebouwde kommen der gemeenten zooveel mogelijk concentrisch te doen plaats hebben en de hoofdaderen van het
doorgaand verkeer, rekening houdend met de bestemming
van de tusschengelegen terreinen, zooveel mogelijk vrij van
bebouwing te houden.
Het Rijk moet bij het traceeren van de hoofdverkeerswegen
in nauw overleg met gemeentebesturen (c. q. provinciale
besturen) handelen, teneinde eene goede aansluiting tusschen
de^e wegen en het uitbreidingsplan te verkrijgen. Onder de
geldende bepalingen gal men hierbij in hooge mate afhankelijk
gijn van de medewerking der gemeentebesturen. Bovendien
reiken de uitbreidingsplannen thans veelal niet ver buiten de
bebouwde kommen.
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Bouwverbod,
Bouwverbod kan worden gelegd krachtens de wet van
22 Dec. 1922 Stbl. 698 ten behoeve van bestaande Rijkswegen,
krachtens provinciale verordening ten behoeve van provin¬
cial wegen en andere wegen, niet in beheer en onderhoud
van het Rijk en krachtens art. 30 van de Woningwet.
De W'et van 22 Dec. 1922 is nimmer toegepast vanwege de
wijze, waarop schadevergoeding volgens die wet moet worden
toegekend. Ze wordt hier voor het oogenblik buiten beschouwing gelaten.
De provinciale verordeningen kunnen niet van kracht zijn
voor Rijkswegen.
Er blijft derhalve over toepassing van het verbod om te
bouwen volgens de artikelen 5 en 30 van de Woningwet.
Art. 5 schrijft voor vergunning van Burgemeester en Wethouders tot het oprichten, en geheel of gedeeltelijk vernieuwen
van gebouwen met dien verstande, dat geen vergunning mag
verleend worden in afwijking van een goedgekeurd uitbreidingsplan, terwijl art. 30, le lid, meer het eigenlijke bouwverbod
betreft, voor gronden in de naaste toekomst volgens een voorafgaand raadsbesluit voor aanleg van een straat, eene gracht,
of een plein bestemd. Het geldt hier derhalve speciale maatregelen voor concrete gevallen, welke zich 00k kunnen voordoen
bij nieuw aan te leggen Rijkswegen, die in een uitbreidingsplan zijn opgenomen.
In samenwerkirig met de gemeentebesturen kan alzoo bereikt worden, dat gronden, die in de naaste toekomst voor
Rijkswegen noodig zijn, onbebouwd blijven. Ook hier is men
— als bij het vaststellen van uitbreidingsplannen — afhankelijk van de medewerking der gemeentebesturen en zal daar
waar men het uitbreidingsplan minder ruim opvat buiten de
grens van bebouwde kommen nog niet veel bereikt kunnen
worden.
Rooilijnen.
Onder rooilijn wordt verstaan de lijn, die bij het bouwen,
het geheel vernieuwen of veranderen of het uitbreiden van
woningen en andere gebouwen, behoudens toe te laten af-
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wijkingen, aan de wegzijde niet mag worden overschreden.
Voor het weggebied wordt in wezen met eene rooilijnbepaling hetzelfde bereikt als met een bouwverbod of met een uitbreidingsplan terwijl een rooilijnbesluit gemakkelijker tot
stand komt dan een bouwverbod.
Rooilijnen kunnen door provinciale besturen worden vastgesteld op grond eener provinciale verordening, en door gemeentebesturen op grond eener gemeenteverordening en van
art. 3, I a van de Woningwet.
Gemeentelijke rooilijnverordeningen kunnen ook voor Rijkswegen worden vastgesteld, ook buiten de bebouwde kommen.
De mogelijkheid bestaat derhalve om in samenwerking met
gemeentebesturen rooilijnen voor Rijkswegen vast te stellen.
Het Rijk is daarbij evenwel afhankelijk van de gezindheid
tot medewerking dier besturen.
Betwijfeld wordt of provinciale rooilijnverordeningen voor
Rijkswegen kunnen worden vastgesteld.
Bepalingen omtrent uitwegen.
De rijbaan voor doorgaand verkeer moet zoo vrij mogelijk
worden gehouden. Op die baan mogen slechts enkele punten,
(uitwegen) 2;oo gering mogelijk in aantal, voorkomen, waarop
het verkeer naar de baan kan worden toegevoerd of daarvan
worden afgeleid. Voor de voornaamste hoofdverbindingen
voor doorgaand verkeer voor^ooveel daarlangs bebouwing
wordt toegelaten dienen parallelwegen te worden aangelegd,
waarlangs het verkeer op de vorenbedoelde overgangspunten
op de baan voor doorgaand verkeer kan overgaan en omgekeerd. Ook het aantal uitwegen tot de parallelwegen, voorzoover deze niet als woonstraten zijn ontworpen moet zooveel
mogelijk worden beperkt.
Het eenige middel, dat ten dienste staat, om het aantal
uitwegen te beperken is voor de Rijkswegen art. 5 van het
Rijkswegenreglement betreffende de vergunning tot het
maken van werken ten behoeve van uitwegen en voor de pro¬
vinciale wegen eene bepaling als o.a. in de ter' zake geldende
Noordhollandsche verordening is opgenomen, waarin ook
het hebben van een uitweg is verbonden aan een vergunning
van het provinciale bestuur.
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Voor Rijkswegen is noodig, voorzoover niet bij privaatrechtelijke overeenkomst uitwegen zijn bedongen, het weggebied door slooten of afrasteringen etiz., af te scheiden van de
omgeving, waardoor voor het maken van nieuwe uitwegen
het maken van werken vereischt wordt, waartoe vergunning
krachtens art. 5 van het Rijkswegenreglement moet worden
verleend. In het belang van het verkeer op den weg kan ver¬
gunning worden geweigerd.
Aankoop en onteigening.
De volkomen beschikking over den grond in en aan het
weggebied gelegen, kan worden verkregen door aankoop of
onteigening, waardoor de al of niet bebouwing op den grond
geheel in de hand kan worden gehouden.
Veelal zal het te kostbaar zijn, om alleen voor dit doel grond
buiten het weggebied aan te koopen of te onteigenen, zoodat
Zulks als algemeen middel hiertoe niet kan worden aanbevolen.
Wei zal aankoop of onteigening van den grond, tot het weg¬
gebied behoorende, tenslotte moeten plaats hebben, en van
omstandigheden zal afhangen of daaraan vooraf moet gaan
toepassing van een der hiervoren vermelde middelen (uitbreidingsplan, bouwverbod, rooilijnen), om dien grond zoo
vroegtijdig mogelijk vrij van bebouwing te houden.
Schadeloosstelling.
Bij de vraag of een van de hiervoren aangegeven middelen
behoort te worden toegfepast, komt al dadelijk deze andere
vraag op den voorgrond of en hoeveel schadeloosstelling moet
worden gegeven.
In de Woningwet is geen verplichting tot het geven van
schadeloosstelling opgenomen. Echter is uit de bepaling zelve
van art. 30, 2e lid, de gevolgtrekking gemaakt, dat de wetgever voor bepaalde gevallen schadeloosstelling bedoelt.
In de laatste jaren hebben enkele gemeentebesturen verordeningen vastgesteld, regelende het verleenen van schadevergoeding bij het vaststellen van rooilijnen, bouwverboden,
en uitbreidingsplannen. In enkele dier verordeningen wordt
bij de bepaling der schade in mindering gebracht de meer-
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waarde van het overblijvende deel van het terrein. Men heeft
hier dus eene toepassing van de verschuivingstheorie, die
door den Hooge Raad bij uitlegging van de Onteigeningswet
is verworpen.
Ook zijn bepalingen opgenomen om zooveel mogelijk te
waarborgen, dat slechts dan schade 2al worden vergoed, wanneer door de rooilijn of door het bouwverbod daadwerkelijke
bouwplannen zouden worden onmogelijk gemaakt of belemmerd. Tenslotte is de beslissing over de schadevergoeding
aan den gemeenteraad opgedragen en de beoordeeling daarvan
aan de rechterlijke macht onttrokken, somtijds is beroep op
Gedeputeerde Staten toegelaten.
In sommige provincien (Groningen, Drenthe, NoordBrabant, Limburg, Utrecht en Zeeland) is bepaald, dat op
een zekeren afstand van de provincial wegen, soms ook van
andere wegen niet mag worden gebouwd. Die afstand is over
het algemeen klein. Aanspraak op schadevergoeding wordt
niet gegeven. Van verdere strekking is de verordening van
Noordholland, waarbij verboden wordt te bouwen binnen een
afstand van i6 M. van de wegbaan*). Van dit verbod kan ontheffing worden gegeven. Bij weigering van die onthefhng kan
schadevergoeding worden verleend; de beslissing hieromtrent
is aan de rechterlijke macht onttrokken, beroep op Prov.
Staten is hierbij toegelaten.
De schadeloosstelling volgens de wet van 22 December 1922
Stbl. 698 is zoodanig geregeld, dat toepassing van die wet tot
nu toe niet heeft plaats gehad.
Bij toepassing van de Onteigeningswet wordt niet alleen
de voile waarde van het onteigende vergoed, maar volgens
art. 41 wordt ook schadeloosstelling gegeven voor de mindere
waarde van het niet onteigende tengevolge van de onteigening.
De jurisprudentie heeft deze bepaling uitgebreid en kent ook
schadeloosstelling toe voor de mindere waarde, welke voor
het niet onteigende voortvloeit uit de onteigening als gevolg
van den aanleg van het werk. Bij de waardebepaling van het

*) Utrecht heeft bij besluit van 10 December 1929, goedgekeurd bij
K. B. van 12 Februari 1930, No. 86, voor het bouwen langs de provinciale wegen voorgeschreven. dat het verboden is te bouwen binnen 16 M,
uit de as van den weg.
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onteigende goed wordt volgens den Hooge Raad niet gelet
op de meerdere waarde van het overblijvende.
Voorzoover de schadeloosstelling betreft zou voor Rijkswegen met vrucht kunnen worden gebruik gemaakt van de
verordeningen van gemeentebesturen op rooilijnen, bouwverboden en uitbreidingsplannen.

