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Gronden van het hoger beroep van de heer H.J. van der Kolk betreffende inzake uitspraak Rechtbank 

Zwolle Awb 08/914dd 29 januari 2009 

 

Het hoger beroep is van de hand van de heer ir. R.G. van Popta RMT, planschadedeskundige bij Bu-

reau Ir. Rein G. van Popta te Steenwijk namens de heer H.J. van der Kolk wonende Haesterbroekweg 

1 Zwolle.  

Het hoger beroep richt zich tegen de conclusie van de Rechtbank Zwolle als verwoord in 2.15 en 2.16. 

 

1. De Rechtbank volgt hier dat de planschadecommissie die tot de conclusie is gekomen dat er spra-

ke is van een gedeeltelijke voorzienbaarheid van 50 %. Zij baseert zich hierbij op de zaak Sus-

teren-Echt, ABRS 16 maart 2005, nr. 200404021. De commissie wijst in haar conclusie op de ge-

lijke bouwmogelijkheden die onder het bestemmingsplan Buitengebied Zwolle middels een wijzi-

ging ex. art. 11 WRO met betrekking tot de realisatie van een tuinbouwbedrijf in vergelijking met 

de gerealiseerde wijziging waarbij een varkenshouderij planologisch mogelijk is gemaakt. Gelet 

op het feit dat de heer van der Kolk eigenaar is geworden na het onherroepelijk worden van dit be-

stemmingsplan, zou dit betekenen dat deze eerste planologische wijziging (tuinbouwbedrijf) voor-

zienbaar zou zijn. 

Deze conclusie van de commissie is onjuist. In de genoemde jurisprudentie wordt inderdaad ge-

wag gemaakt van gelijk of nagenoeg gelijke bouwmogelijkheden, maar ONDER DE VOOR-

WAARDE dat sprake moet zijn van een gerechtvaardigde conclusie dat de planologische ver-

slechtering in beide gevallen ongeveer dezelfde is: 

… 

1.7. Vast staat dat appellante als gevolg van het vrijstellingsbesluit planschade heeft geleden. 

Voorts staat vast dat de wijzigingsbevoegdheid, als neergelegd in het geldende bestemmings-

plan "Kerkveld", niet is verwezenlijkt. De Afdeling heeft in haar uitspraak van 12 januari 

2005, zaak nr. 200402061/1, overwogen dat noch bij de vergelijking van het oude met het 

nieuwe planologische regime noch bij de beantwoording van de vraag of de planologische 

verslechtering voor betrokkene voorzienbaar was, betekenis toekomt aan de niet verwezen-

lijkte wijzigingsbevoegdheid in het oude regime. De Afdeling is evenwel van oordeel dat dit 

voor wat betreft de voorzienbaarheid anders is in een situatie waarin de op grond van de ver-

leende vrijstelling gegeven bouwmogelijkheden min of meer op één lijn zijn te stellen met die 

welke op grond van de wijzigingsbevoegdheid hadden kunnen worden gerealiseerd en de 

conclusie gerechtvaardigd is dat de planologische verslechtering in beide gevallen ongeveer 

dezelfde is. 
….. 

Deze laatste eis is dan ook niet in het rapport van de commissie terug te vinden!!! Uit het vermel-

de standpunt van uw Afdeling kan alleen worden geconcludeerd dat een geval van ongeveer de-

zelfde planologische verslechtering alleen kan leiden tot volledige voorzienbaarheid. Of anders 

gezegd, er moet eerst nagegaan worden of er sprake is van ongeveer eenzelfde planologische ver-

slechtering. Is dit het geval (b.v. door ongeveer dezelfde bouwmogelijkheden) dat is sprake van 

volledige voorzienbaarheid. Is dit niet het geval, dan is er dus in het geheel geen sprake van voor-

zienbaarheid. Een gedeeltelijke voorzienbaarheid zou ook in strijd zijn met het standpunt van uw 

Afdeling betreffende voorzienbaarheid dat geen betekenis toekomt aan de niet verwezenlijkte wij-

zigingsbevoegdheid in het oude regime, behalve zoals omschreven. Indien immers een beperktere 

voorzienbare planologische verslechtering verrekend wordt, zou hiermee altijd rekening moeten 

worden gehouden, wat in strijd is met voornoemde uitspraak van uw Afdeling. Dat niet sprake is 

van ongeveer eenzelfde planologische verslechtering in de zaak van van der Kolk, blijkt alleen al 

uit het feit dat de commissie tot een verschil komt van 50 %. Dit verschil kan uiteraard niet onder 

de noemer “ongeveer eenzelfde planologische verslechtering” vallen.  
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2. Indien uw Afdeling het voorgaande punt niet van mij overneemt, graag aandacht voor het volgen-

de. De planschadecommissie heeft de planschade t.g.v. het planologisch mogelijk maken van een 

tuinbouwbedrijf ex. art. 11 WRO getaxeerd op € 50.000. Dit betekent een schadepercentage van 

12,5 %, wat alleen voorkomt bij een overmatig grote schade. Als schadefactoren worden door de 

commissie genoemd: 

a. verlies van uitzicht 

b. verlichting van kassen. 

Ten aanzien van a. is op te merken dat de gebouwen vanuit het woongedeelte van de woning van 

betrokkene vrijwel niet te zien zijn, omdat ze op een afstand van ca. 200 m scheef achter de wo-

ning liggen. Bovendien vormen ze maar een klein gedeelte van de totale vrije uitzichthoek vanaf 

het perceel (ongeveer 55 graden = ca. 15 %). Ten aanzien van b. is op te merken dat nachtelijke 

verlichting zeer beperkt zal zijn omdat hieraan strenge milieunormen worden gesteld. Bovendien 

zal dit voornamelijk voorkomen op tijden dat betrokkenen niet buiten vertoeven (winterdag). Ver-

der zal de lichtuitstraling voornamelijk naar boven zijn gericht. Ook deze invloed zal geen of een 

nauwelijks merkbare negatieve invloed hebben op de waarde van de woning van betrokkene, me-

de gelet op de grote afstand van ca. 200 m. Ook andere als b.v. stankoverlast bij een tuinbouwbe-

drijf zullen niet of nagenoeg niet merkbaar zijn voor betrokkene. Opvallend is verder dat de plan-

schadecommissie niet meegenomen heeft dat zich ten oosten op een afstand van iets meer dan 200 

m een brandstofverkooppunt bevindt welk is gelegen langs de drukke A28. Voor de planschade-

taxatie is het immers van belang te onderkennen welke negatieve factoren reeds binnen dezelfde 

invloedsfeer dan de nieuwe bouwmogelijkheden liggen. Zo zal de toevoeging van enige hinder 

van veel minder invloed zijn indien zich reeds hinder van dezelfde soort voordoet. Duidelijk is dat 

zich binnen die invloedsfeer reeds ten gevolge van het brandstofverkooppunt en de autosnelweg 

A28 overlast van geluid en stank zal voordoen. 

Totaal concluderend moet worden vastgesteld dat de planschade t.g.v. het planologisch mogelijk 

maken van een tuinbouwbedrijf ex. art. 11 WRO als te verwaarlozen moet worden beschouwd. 

 

Zowel in geval 1 als 2 betekent dit dat de totale planschadevergoeding € 100.000 moet bedragen. 

Opvallend is dat de rechtbank de eerste motivering van de conclusie van de planschadecommissie tot 

de hare heeft gemaakt terwijl deze motivering door de commissie naderhand is gewijzigd. 

 

Gelet op de onjuistheid van het advies van de planschadecommissie, hetgeen door de Rechtbank is 

overgenomen, verzoek ik u de uitspraak van de rechtbank te vernietigen, zelf in de zaak te voorzien en 

uit te spreken dat de heer van de Kolk recht heeft op een totale planschadevergoeding van  € 100.000,- 

 

Steenwijk, 5 februari 2009 

Ir. R.G. van Popta planschadedeskundige 
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Uitspraak 

201009175/1/H2. 

Datum uitspraak: 7 september 2011 

AFDELING 

BESTUURSRECHTSPRAAK 

Uitspraak op het hoger beroep van: 

[appellant A], [appellant B], [appellant C], [appellant D], [appellant E], 

[appellant F], [appellant G], [appellant H] en [appellant J] (hierna ook: [appellant A] en anderen), 

allen wonend te Zuidwolde, gemeente De Wolden, 

appellanten, 

tegen de uitspraak van de rechtbank Assen van 9 augustus 2010 in zaak nr. 09/807 in het geding 

tussen: 

[appellant A] en anderen 

en 

het college van burgemeester en wethouders van De Wolden. 

1. Procesverloop 

Bij een negental besluiten van 21 april 2009 heeft het college aan [appellant A] en anderen 

vergoedingen van planschade toegekend. 

Bij besluit van 6 oktober 2009 heeft het college het door [appellant A] en anderen daartegen 

gemaakte bezwaar ongegrond verklaard. 

Bij uitspraak van 9 augustus 2010, verzonden op dezelfde dag, heeft de rechtbank het door 

[appellant A] en anderen daartegen ingestelde beroep ongegrond verklaard. Deze uitspraak is 

aangehecht. 

Tegen deze uitspraak hebben [appellant A] en anderen bij brief, bij de Raad van State ingekomen 

op 15 september 2010, hoger beroep ingesteld. De gronden van het hoger beroep zijn aangevuld 

bij brief van 5 oktober 2010. 

Het college heeft een verweerschrift ingediend. 

De Afdeling heeft de zaak op 15 juni 2011 aan de orde gesteld. 

2. Overwegingen 

2.1. Ingevolge artikel 49, eerste lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: de WRO), 

zoals deze wet luidde tot 1 juli 2008 en voor zover thans van belang, kent het college, voor zover 

een belanghebbende ten gevolge van de bepalingen van een bestemmingsplan schade lijdt of zal 

lijden, welke redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en waarvan de 

vergoeding niet of niet voldoende door aankoop, onteigening of anderszins is verzekerd, hem op 

aanvraag een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding toe. 

2.2. Bij de beoordeling van een aanvraag om planschadevergoeding dient te worden bezien of 

sprake is van een wijziging van het planologische regime waardoor een belanghebbende in een 

nadeliger positie is komen te verkeren, ten gevolge waarvan hij schade lijdt of zal lijden. Hiertoe 

dient een vergelijking te worden gemaakt tussen de beweerdelijk schadeveroorzakende 

planologische maatregel en het voordien geldende planologische regime. Daarbij is niet de feitelijke 

situatie van belang, doch hetgeen op grond van het oude planologische regime maximaal kon 

worden gerealiseerd en na de planologische maatregel maximaal kan worden gerealiseerd, 

ongeacht de vraag of verwezenlijking daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Dit uitgangspunt geldt 

evenzeer voor de vaststelling van de eventuele waardevermindering. 

2.3. [appellant A] en anderen zijn eigenaren van woningen gelegen aan respectievelijk de 

Ommerweg [nr. A] ([appellant G]), Ommerweg [nr. B] ([appellant H]), Ommerweg [nr. C] 

([appellant J]), Suuddal [nr. D] ([appellant A]), Suuddal [nr. E] ([appellant B]), Zetveld [nr. F] 

([appellant C]), Zetveld [nr. G] ([appellant E]), Zetveld [nr. H] ([appellant D) en Zetveld [nr. J] 

([appellant F]), te Zuidwolde (gemeente De Wolden). Zij hebben bij afzonderlijke verzoeken 
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verzocht om vergoeding van planschade, bestaande uit de waardevermindering van hun woningen 

ten gevolge van de inwerkingtreding op 18 april 2007 van het bestemmingsplan "Middelveen IV". 

Dit bestemmingsplan voorziet in het realiseren van een nieuwe woonwijk op gronden nabij de 

woningen van de aanvragers en kent aan die gronden de bestemming "Woondoeleinden", "Tuin", 

Groen-voorzieningen" en "Verkeers- en verblijfsdoeleinden" toe. 

2.4. Voorheen gold ter plaatse het op 24 augustus 1983 door de raad van de gemeente Zuidwolde 

(thans: De Wolden) vastgestelde bestemmingsplan "Buitengebied", goedgekeurd door het college 

van gedeputeerde staten van Drenthe op 6 december 1983, dat aan de gronden de bestemming 

"Cultuurschoongebied" met de nadere aanduiding "gebied waar vestiging van nieuwe agrarische 

bedrijven is uitgesloten", toekende. 

2.5. Bij besluiten van 21 april 2009, gehandhaafd bij het besluit op bezwaar van 6 oktober 2009, 

heeft het college zich met verwijzing naar de aan hem uitgebrachte rapporten van Maandag 

Planschadeadvies van 2 april 2009 zich op het standpunt gesteld dat [appellant A] en anderen door 

de planologische wijziging per saldo in een nadeliger situatie zijn komen te verkeren. Het college 

heeft aan [appellant A] en anderen planschadevergoedingen toegekend, variërend van € 9.500,00 

tot € 21.000,00. 

2.6. De rechtbank heeft geoordeeld dat de hoogte van de door het college toegekende 

planschadevergoedingen niet onjuist is vastgesteld. De rechtbank heeft daartoe overwogen dat, 

anders dan door [appellant A] en anderen is aangevoerd, het college inhoudelijk is ingegaan op de 

ingebrachte bezwaren en het college per geval heeft beoordeeld of planschadevergoeding kan 

worden toegekend. Niet is gebleken dat daaraan een onjuiste planvergelijking ten grondslag heeft 

gelegen, aldus de rechtbank. 

2.7. [appellant A] en anderen betogen dat de rechtbank ten onrechte heeft geoordeeld dat de 

hoogte van de door het college toegekende planschadevergoedingen op een juiste wijze is 

vastgesteld. 

[appellant A] en anderen voeren daartoe voor wat betreft de woningen aan de Zetveld/Suuddal 

aan, dat het college ten onrechte ervan is uitgegaan dat de voorziene woonwijk, geen relevant 

planologisch nadeel met zich brengt. Volgens [appellant A] en anderen volgt uit de uitspraak van 

de Afdeling van 1 september 2010 in zaak nr. 201003975/1/H2 dat rekening moet worden 

gehouden met de woonfunctie op de eerste verdieping vanwege de inkijk in de woningen. Verder 

heeft de rechtbank volgens [appellant A] en anderen miskend dat nu in de rapporten van 2 april 

2009, in tegenstelling tot in de conceptrapporten, wat betreft het oude planologische regime wel 

rekening is gehouden met de verkeersbestemming op de gronden ten zuiden van de woningen aan 

de Zetveld/Suuddal, hogere planschadevergoedingen hadden moeten worden toegekend. 

[appellant A] en anderen voeren verder aan dat het college ten onrechte geen rekening heeft 

gehouden met de verkeersbestemming op de gronden naast de woning aan de Ommerweg [nr. B], 

die de realisering van een parkeerterrein mogelijk maakt. 

Tenslotte voeren [appellant A] en anderen aan, dat de rechtbank heeft miskend dat het college bij 

het vaststellen van de hoogte van de planschadevergoedingen te weinig rekening heeft gehouden 

met de onderlinge verschillen tussen de woningen. Dit geldt met name voor het verschil in 

situering van de woningen aan de Zetveld/Suuddal ten opzichte van de woningen aan de 

Ommerweg, aldus [appellant A] en anderen. 

2.7.1. Op pagina's 11 tot en met 13 van de rapporten van 2 april 2009 heeft Maandag 

Planschadeadvies voor iedere woning aan de Zetveld/Suuddal afzonderlijk een planvergelijking 

gemaakt en daarbij de planologische gevolgen van de voorziene woonwijk voor de desbetreffende 

woning bezien. Volgens deze rapporten waren de mogelijkheden om in het desbetreffende gebied 

bebouwing aan te brengen in de oude planologische situatie van een andere orde en omvang dan 

de bebouwing welke thans krachtens het nieuwe planologische regime kan worden opgericht. In de 

rapporten wordt de conclusie getrokken dat sprake is van planologisch nadeel bestaande uit een 

geringe aantasting van het uitzicht van de bewoners en de ligging van hun woningen aan de 

Zetveld/Suuddal. Er bestaat derhalve geen grond voor het oordeel dat de rechtbank heeft miskend 
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dat het college door zich te baseren op deze rapporten geen of onvoldoende rekening heeft 

gehouden met het planologische nadeel dat de voorziene woonwijk met zich brengt. Een verwijzing 

naar de uitspraak van 1 september 2010 met zaak nr. 201003975/1/H2 leidt niet tot het door 

[appellant A] en anderen beoogde doel. In tegenstelling tot dat geval betreft het hier immers geen 

bovenwoningen. Voorts volgt uit het bovenstaande dat met de te verwachten gevolgen voor de 

privacy in de rapporten algemene zin rekening is gehouden. 

In de rapporten van 2 april 2009 zijn taxaties opgenomen van de desbetreffende woningen. In de 

bij de rapporten gevoegde brief van 2 april 2009 is nader toegelicht dat bij de planvergelijking en 

de taxaties in de conceptrapporten ten onrechte niet was meegenomen dat de brede strook grond 

ten zuiden van de woningen aan de Zetveld/Suuddal in de oude planologische situatie de 

bestemming "Beplantingsstrook" heeft gekregen en de gronden direct ten zuiden hiervan een wijk- 

en buurtontsluitingsfunctie hadden. Vervolgens is dit bij de nieuwe taxaties wel meegenomen, 

hetgeen heeft geleid tot wijzigingen in de hoogte van de waarde van de woningen en de hoogte 

van het planologische nadeel. [appellant A] en anderen hebben niet aannemelijk gemaakt dat de 

taxaties in de rapportages van 2 april 2009 onjuist zijn uitgevoerd of anderszins onzorgvuldig tot 

stand zijn gekomen. De enkele stelling van [appellant A] en anderen dat de aan de strook grond 

toegekende verkeersbestemming niet een dergelijke grote invloed op de taxaties heeft dat dit de 

wijzigingen in de hoogte van de waarde van de woningen rechtvaardigt, is onvoldoende om te 

twijfelen aan de juistheid van de taxaties. De Afdeling neemt daarbij in aanmerking dat zij geen 

deskundigenrapportage hebben overgelegd waaruit het tegendeel blijkt. Het college kon derhalve 

de taxaties, opgenomen in de rapporten van 2 april 2009, ten grondslag leggen aan de toegekende 

planschadevergoedingen. De rechtbank is tot dezelfde conclusie gekomen. 

2.7.2. Volgens het rapport van 2 april 2009 betreffende de woning aan de Ommerweg [nr. B] is bij 

de planvergelijking rekening gehouden met de groen- en verkeersbestemming op de gronden naast 

de woning in de nieuwe planologische situatie. Bij de beschrijving van het nieuwe planologische 

regime is op pagina 7 ook gewezen op de mogelijkheid om ter plaatse parkeerstroken aan te 

leggen. Op pagina 9 is vermeld dat als gevolg van het nieuwe regime er naar verwachting 

samenhangend met de gebruiksintensiteit geluidsoverlast voor de bewoner optreedt gelet op de 

korte afstand van de nieuwe woningen en de geprojecteerde wegen in het gebied tot de woning en 

dat gelet op het aantal toegestane woningen een toename van verkeersbewegingen ter hoogte van 

het perceel aannemelijk is. In het rapport wordt mede gelet hierop geconcludeerd dat sprake is van 

planologisch nadeel. [appellant A] en anderen kunnen weliswaar gevolgd worden in hun betoog, 

dat ter plaatse binnen de bestemming "Groenvoorzieningen" parkeerstroken kunnen worden 

gerealiseerd, maar gelet op de doeleindenomschrijving bij deze bestemming is niet aannemelijk dat 

op de gronden naast de woning een parkeerterrein van 500 m² kan worden aangelegd. Gelet 

hierop heeft het college het rapport aan zijn besluitvorming ten grondslag kunnen leggen. De 

rechtbank is tot dezelfde conclusie gekomen. 

2.7.3. De rechtbank heeft terecht overwogen dat uit de rapporten van 

2 april 2009 volgt dat voor iedere woning afzonderlijk een planvergelijking is gemaakt en dat 

daarbij afdoende rekening is gehouden met de onderlinge verschillen in ligging en oriëntatie van de 

woningen. Deze planvergelijking heeft geresulteerd in uiteenlopende vergoedingen van de geleden 

planschade. Dat daarbij de planschadevergoedingen in bepaalde gevallen op hetzelfde bedrag is 

vastgesteld, houdt verband met overeenkomsten in de situering van de woningen in het gebied ten 

opzichte van de voorziene nieuwe woonwijk en biedt geen grond voor het oordeel dat de rechtbank 

heeft miskend dat het college bij het vaststellen van de hoogte van de planschadevergoedingen te 

weinig rekening heeft gehouden met de onderlinge verschillen tussen de woningen. 

2.7.4. Uit het voorgaande volgt dat de rechtbank terecht heeft geoordeeld dat het college op grond 

van de rapporten heeft kunnen besluiten tot de toegekende planschadevergoedingen. 

2.8. Het hoger beroep is ongegrond. De aangevallen uitspraak dient te worden bevestigd. 

2.9. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding. 

3. Beslissing 
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De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 

Recht doende in naam der Koningin: 

bevestigt de aangevallen uitspraak. 

Aldus vastgesteld door mr. T.G. Drupsteen, voorzitter, en mr. J.A. Hagen en mr. N.S.J. Koeman, 

leden, in tegenwoordigheid van mr. R.F.J. Bindels, ambtenaar van staat. 

w.g. Drupsteen w.g. Bindels 

voorzitter ambtenaar van staat 

Uitgesproken in het openbaar op 7 september 2011 

85-680. 
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Gronden beroep planschadevergoeding Eling Gasselte. 

 

1. De verrekenprijs voor de schutting is veel te hoog. Bovendien is de wijze van 

verrekening onjuist. Er is een verrekenprijs bepaald die uitgaat van de 

nieuwbouwkosten, inclusief kosten plaatsing. Maar er dient bepaald te worden wat de 

waardestijging van de gehele onroerende zaak van Eling is ten gevolge van de 

vervanging van de voormalige erfscheiding, zijnde een coniverenheg, door de 

schutting zoals deze door projectontwikkelaar Brands is neergezet. Deze 

waardestijging is namelijk de toename van het vermogen van Eling omdat de schutting 

door de plaatsing deel is geworden van de onroerende zaak. En daarmee van het 

(eventuele) financiële voordeel wat Eling heeft verkregen door het plaatsen van de 

schutting. Daarbij gaat het erom wat een willekeurige derde als koper van deze 

onroerende zaak over heeft voor dit verschil. Verder is het van belang rekening te 

houden met het gegeven dat de schutting in de erfscheiding is geplaatst en derhalve 

slechts voor de helft in eigendom is bij Eling.  

De in rekening gebrachte prijs van € 155 per strekkende meter is veel te hoog. 

Bijgevoegd vindt u de opgave van de plaatsing van een schutting van vergelijkbare 

kwaliteit. Deze komt op € 72 per strekkende meter. Omdat het om vervanging gaat zal 

het voordeel voor Eling niet meer bedragen dan 60 % hiervan, zijnde €43,20 per 

strekkende meter. Dit heeft ermee te maken dat rekening dient te worden gehouden 

met afschrijving en onderhoud en dat sprake is van vervanging. Vanwege helft 

eigendom zal het netto voordeel voor Eling aldus € 21,60 per meter bedragen. Bij 63 

m bedraagt het voordeel zodoende € 1361,00. 

2. Door de planschadecommissie is over het hoofd gezien dat zich op de bijgebouwen 

(hoogte 4 m resp 3,3 m) die aan de oostzijde van het perceel Eling opgericht kunnen 

worden, terrassen kunnen bevinden bij rechte tot 2 m uit de erfscheiding. Behalve 

nabij een kleine groenstrook kunnen deze bijgebouwen, met terrassen, over de volle 

diepte van het perceel (ca. 52 m) van Eling opgericht worden en zodoende voor een 

enorme vermindering van de privacy zorgen en zeer veel overlast bezorgen. Voor 

de achterkant geldt hier hetzelfde maar dan op een afstand van ca. 4 m. van de 

erfscheiding.   

3. De bebouwing tot in de perceelsgrens van Eling neemt enorm toe. Voorheen konden 

tot op ca.10 m van de oostelijke perceelsgrens (ca. 12 m tot woning) geen gebouwen 

worden opgericht. Ook aan de achterzijde neemt de bebouwing fors toe. Ook is door 

de planschadecommissie niet in ogenschouw genomen dat de bebouwing met 

stacaravans veel minder impact heeft op de bouwmassa dan woningen. 

4. Door de planschadecommissie wordt uitgegaan van een intensief, voornamelijk 

recreatief gebruik van de voormalige gronden het hele jaar door. Dit is met aan 

zekerheid grenzende waarschijnlijkheid uit te sluiten. Gebruikelijk is uit te gaan van 

een intensief gebruik gedurende een beperkt deel van het jaar. 

 

Gelet op bovenstaande is het reëel uit te gaan van een planschadevergoeding van € 15.000 

-/- € 1.360 -/- € 1.361 = € 12.279,- 

 

Steenwijk, 16 maart 2012 

Ir. R G van Popta 

Beëdigd taxateur o.g. / adviseur planschade 

P92



P93



P94



P95



P96



P97



 

Raad van State Den Haag 

Afd. Bestuursrechtspraak 

 

 

 

 

 

 

Hoger Beroep 

 

 

G.H.J. Eling 

 

Versus 

 

gemeente Aa en Hunze 
 

 

 

 

 

Gronden  

Hoger Beroep 

tegen de uitspraak Rechtbank Zwolle 

(AWB 12/604) 

 

 

 

 

Opgesteld door 

 

 

Ir. R.G. van Popta 

Beëdigd taxateur o.g. en adviseur planschade  

te Steenwijk  

 

P98



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

In dit hoger beroep handelt het om de uitspraak Rechtbank Zwolle, uitgesproken d.d. 10 juli 

2012. Deze uitspraak is bijgevoegd.  

Het betreft het verzoek tot vergoeding van planschade aangevraagd door G H J Eling. 

 

Gronden: 

 

A. In de uitspraak van de Rechtbank geeft zij in haar overwegingen (blz. 2 alinea 5) aan 

“dat eiser zal afzien van het aanvragen van vergoeding van planschade”. Dit is onjuist 

weergegeven. In de overeenkomst tussen Eling en Brands bv is afgesproken dat Eling 

zal afzien van het vorderen van planschade. 

B. Door de Rechtbank wordt onterecht gesteld dat uitgegaan dient te worden van hetgeen 

is aangegeven in haar uitspraak van 13 mei 2011. In deze uitspraak staat (1
e
 alinea blz. 

4) “... dat eiser door met deze overeenkomst in te stemmen de nog te lijden planschade 

als voldoende gecompenseerd heeft aanvaard.”. In deze overeenkomst staat dat Eling 

zal afzien van het vorderen van planschade. In de overeenkomst staat verder nergens 

iets wat ook maar zou kunnen duiden op genoemde aanvaarding. Ook nergens in de 

overeenkomst staat letterlijk dat Eling de nog te lijden planschade als voldoende ge-

compenseerd heeft aanvaard. Zoals bekend is kan alleen om planschadevergoeding 

verzocht worden, deze kan niet worden gevorderd. Of dit verschil juridisch van we-

zenlijk belang is kan alleen door de civiele rechter beoordeeld worden. De conclusie 

kan niet anders zijn dan dat de (bestuurlijke) rechter in haar uitspraak van 13 mei 2011 

buiten haar bevoegdheid heeft gehandeld omdat zij de overeenkomst heeft geïnterpre-

teerd. Dientengevolge is haar conclusie hierover ( - aanvaarding compensatie door 

Eling - ) van geen enkele betekenis en dient hieraan volledig (ook al is de uitspraak 

onherroepelijk) te worden voorbijgegaan. 

C. Onterecht gaat de Rechtbank ervan uit dat het door mij ingediende rapport als een 

deskundigenrapport moet worden gezien. Gelet op de uitspraak van uw Afdeling (30 

november 2012) dient dit rapport mede als onderbouwing van de planschadeaanvraag. 

D. Onterecht komt de Rechtbank tot de conclusie dat de gemeente zich op het advies van 

de SAOZ heeft mogen baseren inzake de planologische vergelijking. In dit advies is te 

veel nadruk gelegd op de gevolgen van maximalisatie van het oude plan en te weinig 

nadruk gelegd op de gevolgen van het nieuwe plan. Voor een verdere motivering hier-

van verwijs ik naar hetgeen in beroep hierover door mij is aangevoerd. 

E. Onterecht komt de Rechtbank tot de conclusie dat de gemeente zich op het advies van 

de SAOZ heeft mogen baseren inzake de hoogte van het bedrag voor de aangebrachte 

schutting. Voor een verdere motivering hiervan verwijs ik naar hetgeen in beroep 

hierover door mij is aangevoerd. 

F. Ten aanzien van het door de gemeente tijdens de zitting ingebrachte nader advies het 

volgende: 

1. De maximale mogelijkheden van het nieuwe plan zijn door mij niet overdre-

ven. Van elk punt is precies aangegeven waar het om gaat en is aangetoond dat 

SAOZ er geen dan wel te weinig aandacht aan heeft geschonken. 
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2. De maximale mogelijkheden van het oude plan zijn door mij niet te weinig be-

licht. Van elk punt is precies aangegeven waar het om gaat en is aangetoond 

dat SAOZ er te veel mee rekening heeft gehouden. 

3. Een toiletgebouw  hoger dan 3,5 m is gelet op de context van de verdere bepa-

lingen in artikel 4 en verdere omstandigheden niet aannemelijk. 

4. Bij de vergelijking van de bouwmassa dient uitgegaan te worden van de 

bouwmassa die voorheen kon en nu gebouwd kan worden binnen het nu gel-

dende bouwblok. Verderweg liggende bouwmassa is te weinig relevant.  

5. Het via vrijstelling wijzigen van de bestemmingsgrenzen is te weinig aanneme-

lijk omdat er voldaan moet worden aan de voorwaarde van problemen bij de 

uitmeting. Subsidiair zou wel sprake zijn van een afname van de afstand tot de 

bebouwing waardoor een beperkte afname van de planschade het gevolg is. 

6. Wederom is SAOZ veel te onduidelijk in haar aanduiding in hoeverre het 

maximale recreatieve gebruik nu gaat. Zij zal dienen aan te geven met welk 

bezettingspercentage is rekening gehouden. Het advies is op dit punt gebrek-

kig. 

7. Dat de juridische bijstandkosten van Eling geen rol kunnen spelen omdat hij 

dit vrijwillig heeft gedaan is onjuist. Gelet op het belang van de zaak en het feit 

dat Eling niet ter zake deskundig is heeft hij terecht een deskundige ingescha-

keld voor het opstellen van de overeenkomst en dienen deze kosten verrekend 

te worden. 

8. In de overeenkomst is vastgelegd dat de overdrachtkosten voor rekening van 

Eling komen. Deze kosten dienen dus verrekend te worden. 

9. Kosten van afschrijving en onderhoud zijn wel relevant en onder het oude plan 

waren er geen onderhoudskosten voor Eling omdat de coniferenhaag niet op 

zijn perceel stond en ook verder geen noemenswaardige afscheiding aanwezig 

was. 

10. Eling heeft niet verklaard dat de nog te lijden planschade door hem als vol-

doende verzekerd wordt beschouwd. Dit is ook geheel in strijd met het feit dat 

hij een verzoek tot planschadevergoeding heeft ingediend. 

 

Gelet op bovenstaande verzoek ik uw Afdeling uit te spreken dat het beroep gegrond is, en dat 

de planschadevergoeding dient overeen te komen met hetgeen in mijn rapport is weergegeven. 

 

Steenwijk, 1 augustus 2012 

Ir. R G van Popta 
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 Raad van State 

Afdeling Bestuursrechtspraak 

Postbus 20019 

2500EA Den Haag 

   

   

  Steenwijk, 8 augustus 2012 

 

Onderwerp:  

 

Hoger beroep Eling 201207566/1/A2 

 

 

Geachte Afdeling, 

 

Hierbij deel ik u mee namens  

G H J Eling wonende Achter de Brinken 12 te 9462 RH Gasselte 

dat de gronden van genoemd hoger beroep als volgt worden aangevuld. 

G. Uit uw uitspraak van 1 augustus 2012 BX3316, Raad van State, 201108638/1/A2  

blijkt dat vrijstellingen onder het oude regime niet dienen te worden meegenomen in de 

planvergelijking. Gelet op de uitspraak van de Rechtbank Utrecht van 11 juli 2011 nr. 

10/3862 is er in de zaak Eling van uitgegaan, zowel door ondergetekende als door de 

gemeente, dat deze vrijstellingen wel dienden te worden meegenomen. Als zodanig is 

door de gemeente een onjuiste planvergelijking uitgevoerd. Zowel in het advies van de 

SAOZ als in de pleitnota van de gemeente in beroep is deze planvergelijking onjuist 

weergegeven (o.a. bouwhoogte 8,80 m en extra 5 m wijziging bestemmingsgrens). 

H. De genoemde inrichtingsschets in de pleitnota van de gemeente in beroep is geen 

onderdeel van de voorschriften en is ook overigens als indicatief bestempeld, zodat daar 

aan voorbij dient te worden gegaan. Verder is “geplande differentiatie qua woningbouw 

in het gebied” voor de maximale invulling niet relevant omdat het deze maximale 

mogelijkheid niet uitsluit. 

I. Uit bijlage 1 blijkt dat 17 woningen goed mogelijk zijn binnen het bouwvlak.  

J. Onterecht gaat de Rechtbank er vanuit dat de betekenis van het feit dat het type en de 

kwaliteit van de geplaatste schutting destijds in samenspraak met eiser zijn gekozen, 

relevant is. Aaanvaarding van de schutting is namelijk iets heel anders dan de 

aanvaarding dat de planschade door de schutting en strook grond voldoende is 

gecompenseerd. 

Met vriendelijke groeten en hoogachting, 

Ir. R. G. van Popta 

Beëdigd taxateur o.g. /  

Advieseur Planschade 
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Uitspraak 

201207566/1/A2. 

Datum uitspraak: 10 juli 2013 

AFDELING 

BESTUURSRECHTSPRAAK 

Uitspraak op het hoger beroep van: 

[appellant], wonend te Gasselte, gemeente Aa en Hunze, 

appellant, 

tegen de uitspraak van de rechtbank Zwolle-Lelystad van 10 juli 2012 in zaak nr. 12/604 in het 

geding tussen: 

[appellant] 

en 

het college van burgemeester en wethouders van Aa en Hunze. 

Procesverloop 

Bij besluit van 13 september 2010 heeft het college een aanvraag van [appellant] om een 

tegemoetkoming in planschade afgewezen. 

Bij besluit van 23 februari 2012 heeft het college het door [appellant] daartegen gemaakte 

bezwaar gegrond verklaard, maar het verzoek om een tegemoetkoming in de planschade opnieuw 

afgewezen. 

Bij uitspraak van 10 juli 2012 heeft de rechtbank het door [appellant] daartegen ingestelde beroep 

ongegrond verklaard. Deze uitspraak is aangehecht. 

Tegen deze uitspraak heeft [appellant] hoger beroep ingesteld. 

Het college heeft een verweerschrift ingediend. 

[appellant] heeft nadere stukken ingediend. 

Het college heeft een nader stuk ingediend. 

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 23 april 2013, waar [appellant], 

vertegenwoordigd door ir. R.G. van Popta, planschadeadviseur te Steenwijk, en het college, 

vertegenwoordigd door J. ten Cate-Pekel, werkzaam bij de gemeente, zijn verschenen. 

Overwegingen 

1. Ingevolge artikel 6.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: de Wro) kennen 

burgemeester en wethouders degene die in de vorm van een inkomensderving of een vermindering 

van de waarde van een onroerende zaak schade lijdt of zal lijden als gevolg van een in het tweede 

lid genoemde oorzaak, op aanvraag een tegemoetkoming toe, voor zover de schade redelijkerwijs 

niet voor rekening van de aanvrager behoort te blijven en voor zover de tegemoetkoming niet 

voldoende anderszins is verzekerd. 

2. [appellant] is eigenaar van de woning gelegen aan Achter de Brinken 12 te Gasselte. Naar 

aanleiding van de uitspraak van de rechtbank van 13 mei 2011 in zaak nr. 10/2145, door de 

Afdeling bevestigd bij uitspraak van 30 november 2011 in zaak nr. 201105965/1/H2, waarin is 

overwogen dat niet duidelijk is of de waarde van de door de projectontwikkelaar van de woningen 

naast het perceel van [appellant], Brands Bouwontwikkeling B.V., aan [appellant] overgedragen 

gronden en de geplaatste schutting opweegt tegen de geleden planschade, en dat derhalve 

evenmin duidelijk is of de planschade volledig is gecompenseerd, heeft het college de Stichting 

Adviesbureau Onroerende Zaken (hierna: de SAOZ), gevraagd advies uit te brengen over de 

aanvraag van [appellant] om een tegemoetkoming in planschade. In een advies van januari 2012 

heeft de SAOZ een planologische vergelijking gemaakt tussen het oude planregime van de 

bestemmingsplannen "Buitengebied" en "Rekreatieterrein "de Hoefslag"" en het nieuwe planregime 

van het bestemmingsplan "De Hoefslag te Gasselte". De SAOZ heeft vastgesteld dat de 

planologische maatregel voor [appellant] heeft geleid tot een nadeliger positie en tot een 

waardedaling van zijn woning van € 8.000,00. De SAOZ heeft vervolgens uiteengezet dat de 

tegemoetkoming in deze planschade reeds anderszins is verzekerd, doordat [appellant] van 
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projectontwikkelaar Brands Bouwontwikkeling B.V. een perceel grond van 34 m² met een waarde 

van € 1.360,00 voor een bedrag van € 1,00 heeft gekocht en deze projectontwikkelaar voorts op 

het perceel van [appellant] een als erfafscheiding bedoelde schutting met een lengte van 63 meter 

heeft laten plaatsen, waarvan de kosten € 9.800,00 bedroegen. Gelet hierop is de SAOZ tot de 

conclusie gekomen dat de door [appellant] geleden schade in voldoende mate anderszins is 

verzekerd en dat zijn aanvraag kan worden afgewezen. 

Het college heeft dit advies aan het besluit van 23 februari 2012 ten grondslag gelegd. 

3. Voor zover [appellant] aanvoert dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat uit de 

overeenkomst volgt dat hij zal afzien van het aanvragen van vergoeding van planschade terwijl in 

de overeenkomst staat dat hij zal afzien van het vorderen van planschade, en dat zij ten onrechte 

als vaststaand heeft aangenomen dat hij door met de overeenkomst in te stemmen de nog te 

lijden planschade als voldoende gecompenseerd heeft aanvaard, kan dat betoog, wat hier verder 

van zij, niet tot het door [appellant] ermee beoogde resultaat leiden, omdat hij daarbij geen belang 

heeft. [appellant] heeft op 1 juni 2010 een aanvraag om een tegemoetkoming in planschade bij het 

college ingediend welke aanvraag door het college in behandeling is genomen. Ook zijn stelling dat 

de rechtbank van het door zijn gemachtigde ingediende planschaderapport ten onrechte heeft 

gemeend dat het als een deskundigenrapport was bedoeld, treft geen doel, omdat de rechtbank 

het niet als een deskundigenrapport heeft aangemerkt en het bij het oordeel van de rechtbank 

geen rol heeft gespeeld. 

4. [appellant] betoogt dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat het college het advies 

van de SAOZ aan het besluit van 23 februari 2012 ten grondslag heeft mogen leggen. Daartoe 

voert hij aan dat het advies te veel nadruk legt op de gevolgen van de maximale planologische 

invulling onder het oude planregime in vergelijking met die van het nieuwe planregime. Zo is in dat 

advies in het kader van het oude planregime ten onrechte voor mogelijk gehouden dat een 

toiletgebouw hoger dan 3,5 meter ten zuiden van zijn perceel kon worden gerealiseerd en is ten 

onrechte rekening gehouden met te ver weg gelegen bouwmassa. Daarnaast heeft de SAOZ ten 

onrechte de binnenplanse vrijstellingsmogelijkheden onder het oude planregime bij de 

planvergelijking betrokken en is het advies onduidelijk over de omvang van het maximale 

recreatieve gebruik. Voorts heeft de SAOZ ten onrechte geadviseerd dat met de plaatsingskosten 

van de schutting en de overdracht van de gronden de tegemoetkoming in de planschade voldoende 

anderszins is verzekerd. De in rekening gebrachte prijs per strekkende meter van de schutting is te 

hoog en dient te worden verrekend met afschrijvings-, onderhouds- en vervangingskosten. Ook de 

voor zijn rekening komende overdrachts- en deskundigenkosten hadden met de kosten van de 

schutting verrekend moeten worden, aldus [appellant]. 

4.1. Indien uit een advies van een door een bestuursorgaan benoemde deskundige op objectieve 

en onpartijdige wijze blijkt welke feiten en omstandigheden aan de conclusies ervan ten grondslag 

zijn gelegd en deze conclusies niet onbegrijpelijk zijn, mag dat bestuursorgaan volgens vaste 

jurisprudentie (onder meer de uitspraak van 11 juli 2012 in zaak nr. 201110338/1/A2) bij het 

nemen van een besluit op een verzoek om vergoeding van planschade van dat advies uitgaan, 

tenzij concrete aanknopingspunten voor twijfel aan de juistheid of volledigheid ervan naar voren 

zijn gebracht. 

4.2. Het advies van de SAOZ van januari 2012, gelezen in samenhang met de nadere adviezen van 

23 mei 2012 en 19 september 2012, biedt op de wijze, als hiervoor bedoeld, inzicht in de feiten en 

omstandigheden die de conclusie kunnen dragen dat [appellant] door het bestemmingsplan een 

planschade, in de vorm van waardevermindering van de woning, ten bedrage van € 8.000,00 heeft 

geleden en dat de tegemoetkoming in deze schade in voldoende mate anderszins is verzekerd. Dat 

[appellant], die geen deskundigenrapport heeft overgelegd om het advies te weerleggen, kritische 

kanttekeningen bij de door de SAOZ gemaakte planologische vergelijking heeft geplaatst, brengt 

niet met zich, gelet op het volgende, dat concrete aanknopingspunten bestaan voor twijfel aan de 

juistheid of volledigheid van het onderzoek van de SAOZ. 
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4.3. Voor zover [appellant] betoogt dat de SAOZ heeft miskend dat het niet aannemelijk is dat 

onder het oude bestemmingsplan ten zuiden van zijn perceel een toiletgebouw hoger dan 3,5 

meter kon worden gebouwd, miskent hij dat bij de planologische vergelijking in beginsel niet de 

feitelijke situatie onder het oude planologische regime van belang is, maar de situatie bij een 

maximale invulling van de onder dat regime bestaande bebouwingsmogelijkheden, ongeacht de 

vraag of verwezenlijking daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. In hetgeen hij heeft aangevoerd ten 

aanzien van de gronden met de bestemming "Rekreatieve doeleinden, kategorie SC (sta-caravan-

terrein)" zijn, gelet op de planvoorschriften, geen aanknopingspunten te vinden voor het oordeel 

dat het realiseren van een toiletgebouw hoger dan 3,5 meter niet mogelijk was. In artikel 4 van 

deze voorschriften was slechts voorgeschreven dat de gezamenlijke oppervlakte van 

toiletgebouwen niet meer mag bedragen dan één procent van de oppervlakte van gronden met 

deze bestemming. 

Evenmin is gebleken dat de SAOZ wat betreft de mogelijke bouwmassa van een onjuiste 

planvergelijking is uitgegaan. Uit het advies volgt dat de SAOZ daarbij de omstandigheid dat 

[appellant] in de nieuwe situatie in oostelijke en zuidoostelijke richting op kortere en deels veel 

kortere afstand dan voorheen mogelijk was, met bebouwing wordt geconfronteerd, heeft 

betrokken. 

Voor zover [appellant] betoogt dat in het advies van de SAOZ ten onrechte de binnenplanse 

vrijstellingen in de planvergelijking zijn meegenomen, volgt uit het nader advies van 19 september 

2012 van de SAOZ dat de binnenplanse vrijstellingen van ondergeschikt belang waren en geen 

wezenlijke invloed op de uitkomst van de planologische vergelijking hebben gehad. In hetgeen 

[appellant] heeft aangevoerd zijn geen aanknopingspunten te vinden voor twijfel aan de juistheid 

hiervan. 

[appellant] kan ook niet worden gevolgd in zijn betoog dat in het advies van de SAOZ onvoldoende 

is ingegaan op het aspect van gebruik. De SAOZ heeft gemotiveerd uiteengezet dat ter plaatse van 

het gebied ten zuiden van het perceel van [appellant] een kampeerterrein met recreatiewoningen, 

stacaravans en allerlei voorzieningen was gelegen waarvan het gehele jaar, ook in de 

wintermaanden, hinder kon worden ondervonden, en dat het nieuwe gebruik ten dienste van 

woondoeleinden niet zal leiden tot een relevante toename van hinder. 

Ten aanzien van de plaatsingskosten van de schutting heeft de rechtbank terecht overwogen dat 

het college, gelet op de adviezen van de SAOZ, heeft mogen aannemen dat de opgave van de 

projectontwikkelaar van deze kosten niet onredelijk is en dat van die opgave mocht worden 

uitgegaan. Met de rechtbank is de Afdeling van oordeel dat de tegemoetkoming in de planschade 

van [appellant] door de plaatsing van de schutting en de overdracht van de grond voor een bedrag 

van 1 euro voldoende anderszins is verzekerd. Hierbij heeft de rechtbank terecht de lengte en de 

uitvoering van de schutting in aanmerking genomen en van belang geacht dat het type en de 

kwaliteit ervan destijds in samenspraak met [appellant] zijn gekozen. Voor zover [appellant] in 

verband met de verkrijging van de grond overdrachtskosten heeft gemaakt, is niet gebleken dat 

deze kosten dermate hoog waren dat deze ertoe leiden dat de tegemoetkoming in de planschade 

niet meer anderszins is verzekerd. 

De door [appellant] gestelde afschrijvings- en onderhoudskosten komen niet voor vergoeding in 

aanmerking, reeds omdat deze in de toekomst te maken kosten geen verband houden met de op 

de peildatum vastgestelde waardevermindering. 

De deskundigenkosten die [appellant] in het kader van de totstandkoming van de overeenkomst 

stelt te hebben gemaakt, komen evenmin voor vergoeding in aanmerking, nu niet is gebleken dat 

deze in dat kader noodzakelijk en redelijk zijn geweest. 

4.4. Gelet op het voorgaande is in het in hoger beroep aangevoerde derhalve geen grond te vinden 

voor het oordeel dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat het college het onderzoek van 

de SAOZ aan de besluitvorming ten grondslag had mogen leggen. 

Het betoog faalt. 

5. Het hoger beroep is ongegrond. De aangevallen uitspraak dient te worden bevestigd. 
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6. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding. 

Beslissing 

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State: 

bevestigt de aangevallen uitspraak. 

Aldus vastgesteld door mr. P.B.M.J. van der Beek-Gillessen, voorzitter, en mr. T.G. Drupsteen en 

mr. N. Verheij, leden, in tegenwoordigheid van mr. A.M. van Meurs-Heuvel, ambtenaar van staat. 

w.g. Van der Beek-Gillessen w.g. Van Meurs-Heuvel 

voorzitter ambtenaar van staat 

Uitgesproken in het openbaar op 10 juli 2013 

47-756. 
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In dit hoger beroep handelt het om de uitspraak Rechtbank Zwolle, uitgesproken d.d. 4 april 

2013. Deze uitspraak is bijgevoegd.  

Het betreft het verzoek tot vergoeding van planschade aangevraagd door J. Akse,  A. van 

Antwerpen en J. van Burgsteden te Eesveen. 

 

Gronden: 

 

Ten onrechte komt de Rechtbank tot haar oordeel dat eisers niet aannemelijk hebben gemaakt 

dat de adviezen van SAOZ ondeugdelijk zijn.  

 

In overweging 5.3 komt de Rechtbank tot de onjuiste conclusie dat SAOZ is uitgegaan van de 

maximale invulling op grond van het oude en nieuwe bestemmingsplan. 

Verder komt de Rechtbank tot de onjuiste conclusie dat op grond van de beschrijving in 

hoofdlijnen de invulling van het nieuwe plan dient te voldoen aan het beeldkwaliteitsplan. Dat 

hierbij sprake zou zijn van een niet onderbouwd vermoeden van verdergaande mogelijkheden 

dan door SAOZ meegewogen in onjuist. Voor de verdere onderbouwing verwijs ik naar het-

geen onderstaand is toegevoegd.  

 

In overweging 5.4 verwerpt de Rechtbank ten onrechte de stelling van eisers inzake de om-

vang van de toegestane nieuwe bebouwing. Ten onrechte verwijst de Rechtbank hier naar het 

aanvullend advies van SAOZ en het ter zitting verhandelde, zonder concreet aan te geven 

waar zij haar oordeel op baseert. Dit klemt te meer daar de gemeente in haar verweerschrift 

aangeeft wel enig begrip te hebben voor het standpunt van eisers (“Wij begrijpen dat de ter-

men ‘iets versteend’ en ‘enorme toename van verstening’ ruimte voor discussie laat.”). Ook 

wil ik u wijzen op de uitspraken van uw Afdeling BY0372 en BY3740 waaruit duidelijk blijkt 

dat bouwmassa van invloed is op de planologische verslechtering en dus gekwantificeerd be-

oordeeld dient te worden. 

Verder is wel gebleken dat het bestemmingsplan Eeserwold geen beperkingen geeft voor de 

bouwhoogte van bijgebouwen en dit betekent dat middels de bouwverordening in principe tot 

15 m hoog gebouwd mag worden. Voor de verdere onderbouwing verwijs ik naar hetgeen 

onderstaand is toegevoegd. 

 

In overweging 5.5 concludeert de Rechtbank ten onrechte dat niet is gebleken dat de situe-

ringswaarde en het verlies aan uitzicht onjuist zijn vastgesteld. Zoals duidelijk in beroep naar 

voren is gebracht,  gaat het met name om de onjuiste c.q. veel te geringe mate waarin met de 

waarde-bepalende invloeden privacy-verlies, verlies van uitzicht en vermindering situerings-

waarde is rekening gehouden door SAOZ.  Dit is door de Rechtbank niet onderkend. Voor de 

verdere onderbouwing verwijs ik naar hetgeen onderstaand is toegevoegd. 

 

In overweging 5.6 komt de Rechtbank tot de conclusie dat de ontsluitingsweg aan de voorzij-

de van de woningen in zijn volledige capaciteit is blijven bestaan. Dit is in tegenspraak met 

hetgeen SAOZ aanvoert in haar advies voor Van Antwerpen (definitief rapport SAOZ blad-
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zijde 17 3
e
 alinea laatste zin) en van Burgsteden (definitief rapport SAOZ bladzijde 17 2

e
 ali-

nea laatste zin). Op dit punt spreekt de Rechtbank zichzelf tegen betreffende haar standpunt 

dat SAOZ geen ondeugdelijk advies heeft gegeven en zou reeds hierom de uitspraak van de 

Rechtbank vernietigd dienen te worden. Verder leidt, volgens de Rechtbank, voornoemde 

conclusie niet tot een planologische verslechtering. Maar dat is door eisers ook nooit anders 

gesteld. Opmerkelijk is wel dat SAOZ hier tot de slotsom komt dat de ontsluitingsweg verval-

len is zodat er een planologisch voordeel ontstaat. Dit voordeel zou, volgens SAOZ, (bestre-

den wordt door eisers dat het een voordeel is) de andere planologische nadelen compenseren. 

Ten onrechte heeft de Rechtbank niet beoordeeld of dit voordeel terecht is.  Ook gaat de 

Rechtbank voorbij aan de overlast van inschijnende koplampen in de woning van Akse (95) 

(Per abuis noemt de Rechtbank hier Van Antwerpen). In de bestaande Eesveenseweg was het 

planologisch niet mogelijk een rotonde aan te leggen en nu wel. Overlast op de aangegeven 

afstand is wel degelijk aannemelijk. Ook de schadefactor geluid- en stankoverlast is ten on-

rechte niet door de Rechtbank besproken. Voor de verdere onderbouwing verwijs ik naar het-

geen onderstaand is toegevoegd. 

 

In overweging 5.7 komt de Rechtbank ten onrechte tot de slotsom dat er geen grond is voor 

vernietiging van het bestreden besluit en komt de Rechtbank ten onrechte tot de conclusie dat 

hetgeen eisers overigens hebben aangevoerd niet kan leiden tot een ander oordeel. Ook moti-

veert de Rechtbank niet waarom zij geen deskundige heeft ingeschakeld, welk verzoek ook in 

Hoger Beroep wordt herhaald door eisers. Voor de verdere onderbouwing verwijs ik naar het-

geen onderstaand is toegevoegd. 

 

Gelet op bovenstaande wordt al hetgeen is aangevoerd in beroep hier volledig en integraal 

toegevoegd. 

 

Gelet op bovenstaande verzoek ik uw Afdeling uit te spreken dat het beroep gegrond is, en dat 

de planschadevergoeding dient overeen te komen met hetgeen in het beroepschrift aan 

 de Rechtbank is weergegeven. 

 

Steenwijk, 1 mei 2013 

Ir. R G van Popta 
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Datum van uitspraak: woensdag 9 april 2014 

Tegen: 
het college van burgemeester en wethouders van 

Steenwijkerland 

Proceduresoort: Hoger beroep 

Rechtsgebied: Algemene kamer - Hoger Beroep - Schadevergoeding 

ECLI: ECLI:NL:RVS:2014:1225 

201304400/1/A2. 

Datum uitspraak: 9 april 2014 

AFDELING 

BESTUURSRECHTSPRAAK 

Uitspraak op het hoger beroep van: 

[appellant A], [appellant B] en [appellant C], allen wonend te Eesveen, gemeente 

Steenwijkerland, (hierna: [appellant A] en anderen) 

tegen de uitspraak van de rechtbank Overijssel, zittingsplaats Zwolle, van 4 april 2013 in zaak 

nr. 12/2482 in het geding tussen: 

[appellant A] en anderen 

en 

het college van burgemeester en wethouders van Steenwijkerland. 

Procesverloop 

Bij besluit van 13 maart 2012 heeft het college verzoeken van [appellant A] en anderen om 

vergoeding van planschade afgewezen. 

Bij besluit van 31 oktober 2012 heeft het het door [appellant A] en anderen daartegen 

gemaakte bezwaar ongegrond verklaard. 

Bij uitspraak van 4 april 2013 heeft de rechtbank het door [appellant A] en anderen daartegen 

ingestelde beroep ongegrond verklaard. Deze uitspraak is aangehecht. 

Tegen deze uitspraak hebben [appellant A] en anderen hoger beroep ingesteld. 

Het college heeft een verweerschrift ingediend. 

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 23 januari 2014, waar [appellant A] en 

anderen, vertegenwoordigd door ir. R.G. van Popta, taxateur onroerend goed en adviseur 
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planschade te Steenwijk, en het college, vertegenwoordigd door L.J. Vis en C.D. Charité, zijn 

verschenen. 

Overwegingen 

1. Ingevolge artikel 6.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening kent het college degene 

die in de vorm van een inkomensderving of een vermindering van de waarde van een 

onroerende zaak schade lijdt of zal lijden als gevolg van een in het tweede lid vermelde 

oorzaak, op aanvraag een tegemoetkoming toe, voor zover de schade redelijkerwijs niet voor 

rekening van de aanvrager behoort te blijven en de tegemoetkoming niet voldoende 

anderszins is verzekerd. 

Ingevolge het tweede lid, aanhef en onder a, voor zover thans van belang, is een bepaling van 

een bestemmingsplan een oorzaak, als bedoeld in het eerste lid. 

2. Bij de beoordeling van een verzoek om zodanige tegemoetkoming dient te worden 

onderzocht of de verzoeker door wijziging van het planologische regime in een nadeliger 

positie is komen te verkeren, ten gevolge waarvan hij schade lijdt of zal lijden. Hiertoe dient 

een vergelijking te worden gemaakt tussen de planologische maatregel, waarvan gesteld 

wordt dat deze schade heeft veroorzaakt en het voordien geldende planologische regime. 

Daarbij is niet de feitelijke situatie van belang, doch hetgeen ingevolge deze regimes 

maximaal kon, onderscheidenlijk kan, worden gerealiseerd, ongeacht of verwezenlijking heeft 

plaatsgevonden. 

3. [appellant A] en anderen zijn de onderscheiden eigenaren van de onderscheiden percelen 

met woningen aan de [locatie 1], [locatie 2] en [locatie 3] te Eesveen (hierna: de percelen). Zij 

hebben verzocht om vergoeding van planschade als gevolg van het bestemmingsplan 

"Eeserwold", dat, voor zover thans van belang, voorziet in de bouw van 61 vrijstaande villa’s 

op gronden ten oosten en zuidoosten van de percelen. 

4. Het college heeft de verzoeken ter advisering voorgelegd aan de Stichting adviesbureau 

onroerende zaken (hierna: SAOZ). Deze heeft het op 30 december 2011 geadviseerd dat de 

planologische maatregel voor [appellant A] en anderen per saldo niet tot een nadeliger situatie 

heeft geleid. Zij heeft een planologische vergelijking gemaakt tussen de mogelijkheden van 

het voorheen op de gronden ten oosten en zuidoosten van de percelen geldende 

bestemmingsplan "Bungalowpark Eesveense Hooilanden" en die van bestemmingsplan 

"Eeserwold". Het bestemmingsplan "Bungalowpark Eesveense Hooilanden" liet op gronden 

ten oosten, onderscheidenlijk zuiden, van de percelen de aanleg van golfterreinen en 

tennisvelden met bijbehorende voorzieningen en de bouw van bijbehorende gebouwen toe tot 

een maximum van 1.500 m². De goothoogte en de nokhoogte van deze gebouwen mochten 

onderscheidenlijk 7,5 m en 15 m bedragen. Dergelijke forse gebouwen mochten ingevolge het 

bij het plan behorende stedenbouwkundige plan in beginsel niet in de directe omgeving van 
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de percelen worden opgericht. Aan de randen van dit gebied, op ongeveer 40 m ten 

zuidoosten van het perceel met nr. [locatie 1] en verder in zuidoostelijke richting, 150 m ten 

noordoosten en ongeveer 200 m ten zuidoosten van het perceel met nr. [locatie 2] en ongeveer 

100 m ten oosten en 300 m ten zuidoosten van het perceel met nr. [locatie 3], was het 

toegestaan om maximaal 550 zomerhuizen - na het onthouden van goedkeuring van een deel 

van het bestemmingsplan 500 - met een maximale oppervlakte van elk 95 m² op te richten. 

Tussen het plangebied en de percelen met nrs. [locatie 2] en [locatie 3] zijn een relatief drukke 

doorgaande weg en de Eesveensche Wetering gelegen. 

In de nieuwe situatie is het toegestaan om vanaf ongeveer 60 m ten oosten van de percelen 

met nrs. [locatie 2] en [locatie 3] en 40 m ten zuidoosten van het perceel met nr. [locatie 1] in 

totaal 61 vrijstaande villa’s in parkachtige setting en bestaande uit twee bouwlagen met 

daarboven een kap op te richten, alsmede bijgebouwen. Direct ten zuiden van perceel nr. 

[locatie 1] is de voormalige verkeersbestemming gewijzigd in de bestemming "Water". 

Hoewel het uitzicht vanuit de woningen in de oude situatie al enigszins door de binnen het 

gebied toegelaten bouwwerken kon worden aangetast, zal het uitzicht in de nieuwe situatie in, 

zij het beperkt, verdergaande mate dan voorheen mogelijk was, worden aangetast. Ook zal het 

gebied een iets versteender karakter krijgen, hetgeen ongunstig is voor de situeringswaarde. 

Wat betreft het perceel met nr. [locatie 1], wordt door de bouw van de woningen aan de 

overzijde van de weg, door het permanente gebruik ervan, de privacy in verdergaande mate 

dan voorheen aangetast. In dit verband is van belang dat het om een aantasting van de privacy 

aan de aan de weg gelegen zijde van de woning gaat. Vanaf die kant werd en wordt de privacy 

in de woning met nr. [locatie 1] al in belangrijke mate beïnvloed door de ligging ervan langs 

de openbare weg en door gebruikers van het recreatiegebied, waardoor dit nadeel zich zeer 

beperkt voordoet. Door het vervallen van de recreatieve bestemming en de mogelijkheid 550 

zomerhuizen binnen het gebied op te richten in combinatie met het vervallen van een 

ontsluitingsweg direct aan de voorzijde van het perceel, is de woning met nr. [locatie 1] 

aanzienlijker rustiger komen te liggen, hetgeen gunstig is voor de situeringswaarde ervan. 

Wat betreft de percelen met nrs. [locatie 2] en [locatie 3], doet, doordat de woningen de 

hoogste waarde ontlenen aan de vrije ligging aan de ongewijzigde achterzijde van de woning 

en vanaf de voorzijde van de woning slechts beperkt uitzicht is op het plangebied, dit nadeel 

zich zeer beperkt voor. De privacy vanuit de woningen met nrs. [locatie 2] en [locatie 3] zal 

niet in verdergaande mate dan voorheen worden aangetast. Daarbij zijn, zowel de ruime 

afstanden, als de omstandigheid dat het om een aantasting aan de voorzijde van de woningen 

gaat, van belang. Vanaf die kant werd en wordt de privacy van de woningen al in belangrijke 

mate beïnvloed door de ligging ervan langs de openbare weg en door gebruikers van het 

recreatiegebied, waardoor dit nadeel zich zeer beperkt voordoet. Door het vervallen van de 

recreatieve bestemming en de mogelijkheid 550 zomerhuizen op te richten, zal het aantal 

verkeersbewegingen op de voor de woning gelegen weg afnemen en zal het gebied minder 

intensief worden gebruikt. Tot slot zal de eigenaar van het perceel met nr. [locatie 3] door het 
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vervallen van de ontsluitingsweg ten noordoosten van de woningen minder geconfronteerd 

worden met licht- en geluidsoverlast, aldus de SAOZ. 

Het college heeft deze adviezen aan het besluit van 13 maart 2012 ten grondslag gelegd. 

5. Naar aanleiding van het door [appellant A] en anderen gemaakte bezwaar heeft het college 

de SAOZ om nader advies verzocht. Bij brief van24 augustus 2012 heeft de SAOZ het college 

bericht dat in de adviezen van 30 december 2011 abusievelijk is vermeld dat de hoogte van de 

bijgebouwen binnen de bestemming "Wonen 1" maximaal 3 m mocht bedragen, nu in de 

voorschriften van het nieuwe bestemmingsplan de hoogte van de bijgebouwen niet is 

opgenomen. Bij een maximale invulling van het nieuwe bestemmingsplan zou dan ook, gelet 

op de toegestane oppervlakte van de bijgebouwen, het oprichten van bijgebouwen met een 

aanzienlijke goothoogte en een forse kap tot de mogelijkheden behoren. Gelet op hetgeen in 

de beschrijving in hoofdlijnen en het bij het plan behorende beeldkwaliteitplan is bepaald, in 

combinatie met de definitie van het begrip bijgebouw in artikel 1 van de planvoorschriften, is 

bij een redelijke invulling van het bestemmingsplan ter plaatse een maximale nokhoogte van 

de bijgebouwen van ongeveer 6 m aannemelijk. Hoewel dat aanzienlijk hoger is dan waarvan 

oorspronkelijk is uitgegaan, leidt deze aanpassing niet tot de conclusie dat het uitzicht in 

verdergaande mate wordt aangetast. Het wegvallen van de ontsluitende verkeersweg naar de 

Eesveenseweg en het wegvallen van de zomerhuisjes zijn terecht in de planologische 

vergelijking betrokken. De nieuw op te richten woningen, afgezet tegen de mogelijkheden van 

het oude plan en rekening houdend met hetgeen in het beeldkwaliteitsplan is opgenomen, 

leiden tot een iets versteender karakter van het gebied. De ligging van een woning in een 

woonomgeving is zeker niet nadeliger dan de ligging in de nabijheid van een omvangrijk en 

uitgaande van een maximale invulling intensief te gebruiken recreatiegebied met zomerhuizen 

met de daarbij horende voorzieningen. Gelet op het bovenstaande en mede gelet op de in het 

beeldkwaliteitsplan opgenomen typologie waaraan onderhavig gebied moet voldoen, 

waaronder de zinsnede "door de royale kavelmaten ontstaat een opvallend groen woonmilieu 

met een luxe uitstraling", is een evenwichtige afweging gemaakt tussen de maximale 

bouwmogelijkheden in de oude en nieuwe planologische situatie, aldus de SAOZ. 

Het college heeft dit nadere advies mede aan het besluit van 31 oktober 2012 ten grondslag 

gelegd. 

6. [appellant A] en anderen betogen dat de rechtbank heeft miskend dat het college de 

adviezen van de SAOZ niet aan de besluiten van 13 maart 2012 en van 31 oktober 2012 ten 

grondslag heeft mogen leggen. Zij heeft ten onrechte aangenomen dat de SAOZ bij de 

planvergelijking is uitgegaan van hetgeen maximaal mogelijk is en dat de invulling van het 

bestemmingsplan "Eeserwold" op grond van de beschrijving in hoofdlijnen aan het 

stedenbouwkundig- en het beeldkwaliteitsplan dient te voldoen. Uit deze plannen volgt niet 

dat geen rekening hoefde te worden gehouden met de mogelijkheid om ingevolge het 

bestemmingsplan "Eeserwold", met aanvullende werking van de gemeentelijke 
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bouwverordening, bijgebouwen tot 15 m op te richten. Voorts heeft zij miskend dat zij door 

de inwerkingtreding van het bestemmingsplan "Eeserwold" in een nadeliger positie zijn 

komen te verkeren dan door de SAOZ is aangenomen. De SAOZ heeft onvoldoende rekening 

gehouden met de toename van de toegestane bebouwing, de vermindering van de privacy, het 

verlies van uitzicht en de vermindering van situeringswaarde. Voorts is de overweging van de 

rechtbank dat de ontsluitingsweg aan de voorzijde van de woningen in zijn volledige 

capaciteit is blijven bestaan in tegenspraak met het standpunt van de SAOZ ten aanzien van 

de percelen nrs. [locatie 1] en [locatie 3]. De rechtbank gaat ten onrechte voorbij aan de 

overlast van inschijnende koplampen in de woning op nr. [locatie 2] door de mogelijkheid om 

een rotonde aan te leggen. Zij heeft ten onrechte de gestelde toename van stank- en 

geluidhinder niet besproken. Tot slot heeft de rechtbank ten onrechte geen deskundige 

benoemd, aldus [appellant A] en anderen. Zij verzoeken de Afdeling om zelf een deskundige 

te benoemen. 

6.1. De SAOZ is een onafhankelijke deskundige. Een bestuursorgaan mag op het advies van 

een zodanige deskundige afgaan, tenzij dat onvoldoende zorgvuldig tot stand is gekomen of 

anderszins zodanige gebreken bevat, dat het niet aan de oordeelsvorming ten grondslag mag 

worden gelegd. 

6.2. Ingevolge artikel 5, vierde lid, van de planvoorschriften van het bestemmingsplan 

"Eeserwold" is de in artikel 4 neergelegde beschrijving in hoofdlijnen tevens op de 

bestemming "Woondoeleinden 1" van toepassing. Ingevolge artikel 4, onder II, onderdeel 1, 

dient de invulling van het plangebied aan te sluiten bij het stedenbouwkundig plan voor dit 

gebied en de daarin beschreven deelgebieden en daarvoor vastgestelde beeldkwaliteit. Gelet 

hierop, heeft de SAOZ, zoals de rechtbank terecht heeft overwogen, bij de planvergelijking 

terecht het stedenbouwkundig- en het beeldkwaliteitsplan betrokken, alsmede de daarin 

vastgelegde typologie en karakteristiek van een klassieke villaverkaveling met slingerende 

lanen en plantsoenen voor het desbetreffende deelgebied "Eeser Landgoed". 

Zij heeft evenzeer terecht uit de adviezen afgeleid dat de SAOZ bij de planvergelijking is 

uitgegaan van de maximale invulling op grond van het bestemmingsplan "Bungalowpark 

Eesveense Hooilanden" en het bestemmingsplan "Eeserwold" en geen grond gevonden voor 

de conclusie dat dit laatste bestemmingsplan meer mogelijkheden biedt dan de SAOZ heeft 

aangenomen. 

6.3. De SAOZ heeft in de brief van 24 augustus 2012 te kennen gegeven dat zij in de adviezen 

van 30 december 2011 ten onrechte is uitgegaan van een maximum hoogte voor bijgebouwen 

van 3 m in de nieuwe planologische situatie en heeft in dit nader advies een nokhoogte van 6 

m aannemelijk geacht, doch geconcludeerd dat de mogelijkheid om hogere bijgebouwen op te 

richten, dan waarvan zij in de adviezen van 30 december 2011 was uitgegaan, niet tot een 

andere uitkomst van de planvergelijking leidt. 
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Uit de voorschriften van het bestemmingsplan kan niet worden afgeleid dat een nokhoogte 

van 6 m aannemelijk is, nu in de planvoorschriften geen maximum hoogte voor bijgebouwen 

is opgenomen en ook het stedenbouwkundig- en het beeldkwaliteitsplan de oprichting van 

bijgebouwen hoger dan 6 m niet uitsluit. De maximum hoogte van bijgebouwen is evenwel 

geen 15 m, maar er kan van 12 m worden uitgegaan, aangezien ingevolge artikel 1, onder 7, 

van de planvoorschriften een bijgebouw ten dienste van het hoofdgebouw staat en door zijn 

ligging, constructie of afmetingen daaraan ondergeschikt is. Nu voor hoofdgebouwen een 

maximum hoogte geldt van 12 m, moeten bijgebouwen met een hoogte van 15 m dan ook 

uitgesloten worden geacht. Gelet op de beperkte oppervlakte van de bijgebouwen ten opzichte 

van de maximale oppervlakte van het hoofdgebouw bestaat geen grond om [appellant A] en 

anderen te volgen in het betoog dat de rechtbank heeft miskend dat, zelfs als van een 

maximum bouwhoogte wordt uitgegaan die gelijk is aan de maximum bouwhoogte van het 

hoofdgebouw, de conclusie van de SAOZ, dat de nadelen van de toegenomen verstening van 

het plangebied niet tegen de voordelen van het minder intensieve gebruik van dat gebied 

opwegen, geen stand kan houden. 

6.4. De rechtbank heeft evenzeer terecht overwogen dat de SAOZ in haar adviezen rekening 

heeft gehouden met de verdergaande aantasting van het uitzicht vanuit de woningen van 

[appellant A] en anderen, de vermindering van hun privacy, de aantasting van de 

situeringswaarde van de woningen en de toename van de bebouwing ten gevolge van de 

inwerkingtreding van het bestemmingsplan "Eeserwold". De SAOZ heeft het college 

geadviseerd dat die aantasting zich in beperkte mate voordoet. Zij heeft in dat verband 

rekening gehouden met de ligging van de woningen aan de openbare weg en, wat betreft de 

woningen met nrs. [locatie 2] en [locatie 3], de ruime afstand tot de nieuw op te richten 

woningen. Voor de woning met nr. [locatie 1] is ter zitting gebleken dat in de oude 

planologische situatie aan de voorzijde van die woning een weg was voorzien en deze weg 

een ontsluitingsfunctie had voor het noordelijk deel van het recreatiegebied. Zoals het college 

ter zitting nader heeft toegelicht, heeft deze weg in de nieuwe planologische situatie geen 

ontsluitingsfunctie meer. De SAOZ heeft derhalve, anders dan [appellant A] en anderen ter 

zitting hebben gesteld, rekening mogen houden met het vervallen van de ontsluitingsweg, 

gelegen aan de voorzijde van de woning met nr. [locatie1], waardoor die woning in de nieuwe 

planologische situatie rustiger is komen te liggen. De SAOZ heeft voorts in het advies van 24 

augustus 2012 uiteengezet dat de ligging van een woning in een woonomgeving met luxueuze 

villa’s op ruime kavels niet nadeliger is dan de nabijheid van een omvangrijk en, bij maximale 

invulling, intensief te gebruiken recreatiegebied met 500 zomerhuizen met de daarbij horende 

voorzieningen. [appellant A] en anderen hebben niet aannemelijk gemaakt dat het advies van 

de SAOZ op dit punt feitelijk onjuist is. Onder die omstandigheden is er geen grond om hen te 

volgen in het betoog dat de rechtbank heeft miskend dat zij in een nadeliger positie zijn 

komen te verkeren dan de SAOZ heeft aangenomen en het college om die reden niet op haar 

adviezen mocht afgaan. 
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6.5. Het betoog van [appellant A] en anderen dat de overweging van de rechtbank dat de 

ontsluitingsweg aan de voorzijde van de woningen in zijn volledige capaciteit is blijven 

bestaan in tegenspraak is met de adviezen van de SAOZ, berust op een onjuiste lezing van de 

desbetreffende overweging. Die ziet op de feitelijke situatie, niet op de planologische 

vergelijking. De rechtbank heeft terecht niet aannemelijk gemaakt geacht dat het verkeer door 

de inwerkingtreding van het bestemmingsplan "Eeserwold" ter hoogte van de percelen zal 

toenemen. Het college heeft zich in dit verband, onder verwijzing naar de adviezen van de 

SAOZ, op het standpunt mogen stellen dat door het vervallen van de recreatieve bestemming 

en de mogelijkheid om 500 zomerhuizen op te richten, het aantal verkeersbewegingen, zoals 

dat onder het bestemmingsplan "Bungalowpark Eesveense Hooilanden" in het gebied zal 

afnemen, waardoor ook geen toename van de geluidshinder en stankoverlast ten gevolge van 

het verkeer valt te verwachten. De rechtbank hoefde derhalve niet nader in te gaan op hetgeen 

[appellant A] en anderen daarover naar voren hebben gebracht. De rotonde die in de nieuwe 

planologische situatie op 100 m van het perceel met nr. [locatie 2] is voorzien, is op een zo 

grote afstand gelegen, dat de SAOZ de mogelijke hinder van inschijnende koplampen in de 

woning met nr. [locatie 2] zo beperkt heeft kunnen achten, dat daarmee geen rekening hoefde 

te worden gehouden. [appellant A] en anderen hebben het tegendeel niet aannemelijk 

gemaakt. 

6.6. Gelet op het voorgaande, heeft de rechtbank in het beroep aangevoerde terecht geen 

aanleiding gezien voor de conclusie dat het college de adviezen van de SAOZ niet ten 

grondslag heeft mogen leggen aan de besluitvorming. 

Het betoog faalt. 

7. Er is voor de Afdeling geen aanleiding om zelf een deskundige te benoemen. 

8. Het hoger beroep is ongegrond. De aangevallen uitspraak dient te worden bevestigd. 

9. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding. 

Beslissing 

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State: 

bevestigt de aangevallen uitspraak. 

Aldus vastgesteld door mr. R.W.L. Loeb, voorzitter, en mr. J.A.W. Scholten-Hinloopen en 

mr. N. Verheij, leden, in tegenwoordigheid van mr. J. Wieland, ambtenaar van staat. 

w.g. Loeb w.g. Wieland 

voorzitter ambtenaar van staat 
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Uitgesproken in het openbaar op 9 april 2014 

502-680. 
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Bijlagen Casus Nieuwehorne 
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    PLANSCHADERAPPORT 
    Inzake 

      Perceel Mildam, J 175  

(nabij Schoterlandseweg 1 Nieuwehorne)  

      op basis van art. 6.1 Wro 

 

met uitgebreide onderbouwing 

 

(versie 1.1) 

 

 

 

door 

 

 

ir. R.G. van Popta 

Steenwijk
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Contra-expertise planschade GRE bv Heerenveen 2

PLANSCHADERAPPORT 

 

Planschaderapport inzake bepaling planschade als bedoeld in art. 6.1 Wro ten aanzien van 

object perceel Mildam, J 175 (nabij Schoterlandseweg 1 Nieuwehorne). 

 

Opdracht 

 

De heer K J de Groot verblijvende Koornbeursweg 36-38 te 8442DJ Heerenveen heeft op-

dracht gegeven aan Bureau Ir. Rein G. van Popta tot bepaling van de planschade als bedoeld 

in art. 6.1 Wro ten aanzien van bovengenoemd objecten ten gevolge van de wijziging van 

bestemmingsplan ‘Buitengebied 2007’ gemeente Heerenveen in ‘2
e
 partiële herziening Bui-

tengebied 2007’. 

 

Uitvoering 

 

Deze opdracht is uitgevoerd door Ir. R.G. van Popta, adviseur planschade, directeur/eigenaar 

Bureau Ir. Rein G. van Popta, Kallenkoterallee 5 te Steenwijk. 

 

Eigendomssituatie 

 

Great Real Estate Heerenveen bv (GRE), vertegenwoordigd door K J de Groot heeft op 13 

februari 2008 verkregen de eigendom van de onroerende zaak voornoemd. 

 

Omschrijving onroerende zaken 

 

De onroerende zaak betreft een perceel grond met loods. Kadastrale gemeente Mildam, sectie 

J nummer 175 groot ca. 2.240 m2.  

De loods is ca. 10 m breed en 22 m diep. De loods is opgetrokken uit stenen gevels (half-

steens) en het dak bestaat uit asbesthoudende golfplaten. De hoogte is ongeveer 2 m tot 3,5 m. 

Ontsluiting vindt plaats via een onverhard pad naar de Schoterlandseweg. De kwaliteit en 

staat van onderhoud van de loods is matig. De ligging is naast een agrarisch bouwblok en een 

woonperceel. 
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Contra-expertise planschade GRE bv Heerenveen 3

 

 

Planologische regimes 

 

Regime voor de planschade: Bestemmingsplan ‘Buitengebied 2007’ gemeente Heeren-

veen 

 

Dit plan is door de raad vastgesteld op 25 juni 2007, goedgekeurd door GS op 11 februari 

2008, van kracht geworden op 5 juni 2008 en onherroepelijk geworden op 13 mei 2009. 

 

 

Het gehele perceel was gelegen binnen het bestemmingsplan Buitengebied 2007.  

Op het perceel gelden twee bestemmingen. Op het zuidelijk gedeelte geldt “Agrarisch gebied 

2” en op het noordelijk deel “Bedrijfsdoeleinden”. 

 

De gronden van het zuidelijk deel (groot ongeveer 1.700 m2) zijn hoofdzakelijk bestemd voor 

uitoefening van het agrarisch bedrijf met hoofdzakelijk grondgebonden bedrijfsvoering. Ge-

bouwen zijn niet toegestaan. Voor bouwwerken, geen gebouwen zijn, is de maximale hoogte 

5.00 m. 

 

Voor de gronden van het noordelijk deel (groot ca. 540 m2) geldt dat bedrijfsgebouwen kun-

nen worden opgericht met een goothoogte van maximaal 5 .00 m een dakhelling tussen 15 en 

60 graden en een bouwhoogte van 8 m. Het soort bedrijf is beperkt door de lijst van toegesta-

ne bedrijven in bijlage 4 van het bestemmingsplan, waardoor geluidzoneringsplichtige, risico-

volle inrichtingen en vuurwerkbedrijven zijn uitgesloten. Verder zijn voorschriften opgeno-

men ten behoeve de bouw van bedrijfswoningen. Per bestemmingsvlak mag één bedrijfswo-

ning worden gebouwd, tenzij dit op de plankaart is verboden. 

De gezamenlijke oppervlakte van bedrijfsgebouwen mag per bestemmingsvlak niet meer be-

dragen dan de bestaande gezamenlijke oppervlakte van bedrijfsgebouwen. Een bedrijfswo-

ning mag een oppervlakte hebben van maximaal 120 m2, goothoogte maximaal 4 m en de 

dakhelling ligt tussen 30 en 60 graden. Voor het overige wordt naar het bestemmingsplan 

verwezen.
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Contra-expertise planschade GRE bv Heerenveen 4

Regime na de planschade:  2
e
 Partiële herziening Bestemmingsplan ‘Buitengebied 2007’ 

gemeente Heerenveen 

 

De gemeenteraad van Heerenveen heeft op 7 december 2009 het bestemmingsplan 2
e
 Partiële 

herziening Bestemmingsplan ‘Buitengebied 2007’ gemeente Heerenveen vastgesteld. Het 

bestemmingsplan is van kracht geworden op 6 maart 2010 en toen ook onherroepelijk gewor-

den. 

De herziening heeft uitsluitend betrekking op het deel van het perceel met de bestemming 

“Bedrijfsdoeleinden”. Dit gedeelte is in de herziening voorzien van de aanduiding “Gbw”, 

hetgeen betekent dat hier geen bedrijfswoning meer is toegestaan.  
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Contra-expertise planschade GRE bv Heerenveen 5

Verdere van belang zijnde informatie 

 

 

Op 2 juni 2008 heeft de gemeenteraad van Heerenveen een voorbereidingsbesluit voor het 

betreffende perceel vastgesteld, met publicatie hiervan op 5 juni 2008.  

 

Het ontwerpbestemmingsplan 2
e
 Partiële herziening Bestemmingsplan ‘Buitengebied 2007’ 

gemeente Heerenveen heeft vanaf 5 juni 2009 ter inzage gelegen.  

 

De onroerende zaak is op 30 januari 2008 gekocht door GRE en op 13 februari 2008 in eigen-

dom verkregen voor € 135.000. 

 

De onroerende zaak is op 30 mei 2008 door GRE verkocht aan L. van der Veen te Zwolle 

voor € 210.000, welke koop na de bestemmingswijziging is ontbonden. 

 

De onroerende zaak is per executie geveild in 2011 en heeft daarbij € 32.000 opgebracht. 
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Contra-expertise planschade GRE bv Heerenveen 6

Planologische vergelijking 

 

Op grond van art. 6.1 Wro dient ter bepaling van eventuele planschade een vergelijking te 

worden gemaakt tussen de voornoemde regimes. 

 

Op grond van vaste jurisprudentie moet er voor de planschadebepaling uitgegaan worden van 

de maximaal te verwezenlijken bouw- en gebruiksmogelijkheden onder het voormalige en het 

nieuwe planologische regime, daarbij niet inbegrepen de mogelijkheden voor wijzigingsbe-

voegdheden welke niet zijn verwezenlijkt.  

 

De beide regimes vergelijkend wordt geconcludeerd dat de bouw van een ruime bedrijfswo-

ning eerst wel, en thans niet meer is toegestaan. Dit betekent dat een planologische verslechte-

ring is opgetreden. De bouw- en gebruiksmogelijkheden zijn sterk beperkt hierdoor. Wel dient 

te worden opgemerkt dat de bouw van de bedrijfswoning, gelet op de beperkte breedte van het 

perceel, voor een deel in de plaats komt van de bestaande loods.  

 

De vergunning tot bouw van een bedrijfswoning kan ook worden geclaimed door de eigenaar 

van het perceel direct ten noorden van het perceel van verzoeker. Op beide percelen mag 

slechts één bedrijfswoning worden gebouwd. Dit noordelijke perceel is vrijwel geheel be-

bouwd, zodat er veel kosten gemaakt moeten worden om hier een bedrijfswoning te bouwen. 

Bij de aankoop van het perceel van verzoeker zal hierdoor enige onzekerheid bij koper ont-

staan. Maar een koper kan zich, vooraf aan de koop, er van overtuigen dat er nog geen ver-

gunningsaanvraag is gedaan door een ander persoon. Koper kan dan, voorafgaand aan de 

koop, zelf een pro-forma vergunningsaanvraag doen. Toch zal hierdoor wel enige druk ont-

staan in neerwaartse richting op de koopprijs. 
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Contra-expertise planschade GRE bv Heerenveen 7

Beoordeling voorzienbaarheid 

 

Op 13 februari 2008 heeft GRE de eigendom verkregen van voornoemd perceel. Op 6 juni 

2008 is een voorbereidingsbesluit in werking getreden wat betekent dat de aanvraag om 

bouwvergunning voor de bouw van een bedrijfswoning zou worden aangehouden. De tijd van 

ca. 3,5 maand moet als tekort worden beschouwd om een bouwvergunning aan te vragen zo-

dat geen sprake is van voorzienbaarheid. 
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Gevolgen van de planologische mutatie 

 

De gevolgen van de planologische mutatie zijn dat eigenaar  in sterke mate in een nadeliger 

positie is komen te verkeren op grond waarvan voor vergoeding vatbare schade ex art 6.1 Wro 

in de vorm van waardevermindering van zijn is voortgevloeid.  

 

De waarde van een onroerende zaak wordt bepaald door een veelheid van factoren, zoals lig-

ging en uitzicht, omgeving en belendingen, vorm en omvang perceel, opstallen. 

 

In deze zaak moet worden uitgegaan van de peildatum 6 maart 2010. Het verlies van de bouw 

van een bedrijfswoning op genoemd perceel is ingrijpend. Het betreft een perceel met een 

landelijke ligging. Weliswaar was deels sprake van een bedrijfsbestemming maar de omge-

ving is bepaald geen bedrijventerrein, al moet worden aangetekend dat naast het perceel een 

agrarisch bouwblok aanwezig is. In deze setting moet er vanuit gegaan worden dat een wo-

ning (120 m2) met een loods (ca. 100 m2) zeer courant is. Alleen de loods met een stukje wei-

land is hier bepaald niet courant. Omdat sprake is van een directe planschade is de forfait-

korting 2 % niet van toepassing. 

 

De onroerende zaak heeft onder de omschreven omstandigheden en voorwaarden vlak voor de 

gegeven peildatum een waarde van € 170.000 en direct na de peildatum een waarde van € 

50.000 zodat sprake is van een planschade van € 120.000. Voor de onderbouwing wordt ver-

wezen naar de bijlagen. 

 

 

Steenwijk, 7 februari 2013 

Ir. Rein G. van Popta 

Beëdigd taxateur o.g. / Adviseur planschade 
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Contra-expertise planschade GRE bv Heerenveen 11

Waardering perceel met en zonder bedrijfswoning   

  factor m2 € / m2  

Kavel met agr. Bestemming  1710 10 € 17.100 

      

Loods *  8 110 24 € 21.120 

      

Grond bij bedrijfswoning  400 410 € 164.000 

Correctie onzekerheid verkrijging vergunning 

bouw bedrijfswoning    -€ 16.000 

Correctie sloop deel loods    -€ 16.000 

      

Waarde onder oude bestemming    € 170.320 

      

      

Kavel met agr. Bestemming  1710 4,6 € 7.866 

      

Loods *  8 220 24 € 42.240 

      

Waarde onder nieuwe bestemming   € 50.106 

      

 

 

* Waardering loods op basis van huurwaardekapitalisatiemethode.
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Contra-expertise planschade GRE bv Heerenveen 12

 

Marktgegeven ter onderbouwing: 

 

 
 

 

Woning  Ds Veenweg 54,  De Knipe  

    

2720 m2   

Vraagprijs  € 225.000 mei 2012 

Koopprijs  € 205.000 juli 2012 

    

Sloopkosten  € 15.000 (woning is slooprijp) 

  € 220.000  

Index 6,2 % € 234.000 op peildatum 

    

Kavel    

m2 € / m2   

2320 25 € 58.000  

400 440 € 176.000  

  € 234.000  

    

 

Hieruit blijkt dat de getaxeerde waarde van € 410 per m2 voor grond bedrijfswoning voldoen-

de onderbouwd is. Wel betreft het marktgegeven hier een burgerwoning. De grond bedrijfs-

woning is daarom op ca. 93 % daarvan gesteld omdat weliswaar sprake is van bedrijfsgrond 

maar de ligging zeer vergelijkbaar is (ook direct naast een agrarische boerderij) en er ten wes-

ten van het object van verzoeker vrij uitzicht is. Ook de omvang van de te bouwen woning is 

vergelijkbaar (ca. 1000 m3). Voordeel voor de bedrijfswoning is dat deze iets verder af ligt 

van de weg waardoor sprake is van een rustiger ligging. 
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Plaats Adres Vraagprijs Oppervlakte Type Cat. 

      

Katlijk  Kerkelaan € 314.000 k.k.  

 

1.600 m2 landelijk W 

Oudehorne  Eilewijksreed € 348.000 k.k.  12.457 m² landelijk W 

Wolvega Messingstraat € 245.000 k.k 2.125 m2 op bedrijventer-

rein 

W+B 

Heerenveen  Veensluis € 149.000 k.k 700 m2 in woonwijk W 

Heerenveen Frederik Hen-

driklaan 
€ 274.113 k.k. 

 

1.200 m2 in luxe woonwijk 

aangeboden door 

gemeente  

Heerenveen 

W 

Terband  Aengwirderweg  € 560.000 

v.o.n 

 

3.600 m2 landelijk W 

Nieuwebrug Leeuwarder-

straatweg  

€ 144.000 k.k. 1.200 m2 op bedrijventer-

rein 

W+B 

W = Wonen   B = Bedrijven 

 

Bouwgrond te koop in omgeving Nieuwehorne in januari 2013

P160



Contra-expertise planschade GRE bv Heerenveen 14

 
 

 

deel m2 €/m2 factor waarde 

kantoor 25 60 10 € 15.000 

loods 185 34 10 € 62.900 

parkeerterrein 200 30  € 6.000 

    € 83.900 
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deel m2 €/m2 factor waarde 

     

loods 235 33 9,6 € 74.448 

parkeerterrein 120 30  € 3.600 

    € 78.048 
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deel m2 €/m2 factor waarde 

loods 300 32 10 € 96.000 

extra grond 915 18  € 16.470 

10 park pl 250 30  € 7.500 

    € 119.970 

 

In deze opzet is uitgegaan van de standaard dat in de huurwaarde van een loods 2,5 * de be-

bouwde grondoppervlakte (één bouwlaag) verwerkt is.
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Nu dient nog de omzetting van deze marktgegevens bedrijfsruimte naar het object van ver-

zoeker plaats te vinden. 

 

De verschillen zijn als volgt beoordeeld. 

 

Onderdeel Object verzoeker  Markt Objecten Correctie 

Betonvloer inpandig nee ja 0,95 

Ramen in dak nee ja 0,98 

Asbest aanwezig ja nee 0,96 

Bouwhoogte 2 – 3,5 m 4 – 6 m 0,94 

Parkeerterrein nee ja 0,97 

Isolatie  slecht goed 0,97 

Bouwkwaliteit matig goed  0,96 

Staat van onderhoud matig goed  0,96 

Ontsluiting slecht (via onver-

harde weg) 

goed 0,96 

Ouderdom 30 jaar 10 – 20 jaar 0,98 

 

Duidelijk is dat het object van verzoeker veel minder te bieden heeft voor de huurder waar-

door de huur per m2 sterk lager is dan de aangegeven te huur staande bedrijfsruimten. Ook 

zijn de risico’s voor de verhuurder/eigenaar groter wat de factor drukt. Weliswaar wordt niet 

vergeleken met daadwerkelijk gerealiseerde huren en verkoopcijfers, maar deze zullen zich 

niet op een hoger niveau bevinden dan de gevraagde per peildatum, zodat hiermee aangetoond 

kan worden dat de getaxeerde waarde in ieder geval niet hoger is. 

 

Uit de markt komt naar voren dat voor goede bedrijfsruimte ca. € 33 per m2 huur wordt be-

taald met een factor 10. De verschillen zijn zodanig groot dat een huur van € 24 per m2 met 

factor 8 op zijn plaats is voor het object van verzoeker, overeenkomend met de aangegeven 

correcties per onderdeel (totaal 37 %). 
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Gronden bezwaar/beroep Great Real Estate bv (GRE) Heerenveen 

inzake planschadebesluit gemeente Heerenveen 

19 december 2012 nr. StD-12.3006745 

 

Naar aanleiding van het besluit van de gemeente Heerenveen 19 december 2012 nr. StD-

12.3006745 betreffende de planschadeaanvraag te Nieuwehorne van de heer K J de Groot te 

Heerenveen heeft de heer de Groot mij gevraagd dit besluit te beoordelen. 

 

 

1. Ten onrechte wordt de door GRE gevraagde vergoeding van rechtsbijstand en andere 

deskundigenkosten niet vergoed. Uit het hernieuwde advies (aangepast) van oktober 

2012 blijkt dat het in mei 2012 ingediende rapport en de reactie op het rapport van 

september 2012 van invloed is geweest op de geadviseerde planschade. In het 

septemberadvies was deze nog € 30.000 en in het oktoberadvies is deze verhoogd naar 

€ 42.000. O.a. omdat de taxatie van € 104.000 te hoog was, zoals ook door het rapport 

van van Popta was aangegeven, en zoals ook door de SAOZ wordt toegegeven (blz. 

25). Ook de gemeente geeft dit in haar besluit toe (4
e
 alinea blz. 7 besluit). 

Verder blijkt uit de uitspraak Raad van State van 11 juli 2012 (BX1032) dat 

redelijkerwijs gemaakte deskundigenkosten gemaakt na het uitbrengen van het 

concept-advies door ingeschakelde deskundigen voor vergoeding in aanmerking 

komen los van de vraag of dit heeft geleid tot aanpassing van het advies. 

De tot nu toe gemaakte kosten zijn: 

- opstellen tegenrapport   € 1.815 

- reactie op SAOZ rapport sept. 2012 €    605 

- aanvulling tegenrapport   €    605 

- opstellen gronden bezwaar/beroep  €    750 

2. Ten onrechte wordt in de schadebepaling (blz 16) gesproken van “bouwterrein ten 

behoeve van” en “bouwkavel”. Want dan dient SAOZ ook in haar verdere 

waardebepaling uit te gaan van verrekening van sloopkosten van alle bestaande 

objecten. Maar in de waardebepaling wordt uitgegaan van de waardering van de reeds 

bestaande loods. 

3. De tekst “- de mutatie weggedacht – “ onderaan bladzijde 16 komt onbegrijpelijk voor 

omdat de daar genoemde waarde juist uitgaat van de aanwezigheid van de mutatie. 

4. De motivering van de aanpassingen (blz. 25) is ongeloofwaardig.  

5. Op basis van vaste jurisprudentie dient de gemeente een te groot verschil tussen de 

WOZ waarde en de planschadetaxatie te verklaren. Nu de gemeente uitkomt op € 

77.000 is dit 60 % hoger dan de WOZ waarde van € 48.000. Dit betekent dat het 

verschil door de gemeente verklaard moet worden. Deze verklaring ontbreekt. 

6. De waarderingen van de SAOZ  zijn niet onderbouwd met marktgegevens. 

7. In de waardering wordt niet duidelijk welke methodiek is toegepast. Enerzijds wordt 

uitgegaan van de waardering van de bedrijfskavel maar ook de loods wordt 

gewaardeerd. Het verband met marktgegevens ontbreekt. 

8. In het SAOZ rapport is niet geanalyseerd hoe groot de te bouwen bedrijfswoning qua 

bouwvolume maximaal kan zijn. 

9. De muren zijn halfsteens. De toegangsdeur aan de zijkant is maar 1.60 m hoog. De 

loods heeft een bouwhoogte van 1.8 m oplopend tot 3 m. Deze gegevens beperken de 

gebruiksmogelijkheden in sterke mate en  zijn niet weergegeven in het SAOZ rapport. 

10. Een aantal foto’s in het aangepaste hernieuwde SAOZ rapport is niet van de originele 

loods maar van de in verbouwing zijnde loods. Ook de omschrijving van de 

onroerende zaak is na het rapport van februari 2011 gewijzigd. Was eerst sprake van 
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een schuur/stalling, in het tweede en derde rapport is sprake van een loods. Ook de 

omschrijving dat sprake is van een dak met asbesthoudende golfplaten is gewijzigd in 

vezelhoudende golfplaten. Dit maakt dat er twijfel ontstaat van welk gebouw is 

uitgegaan. Bovendien staat vast dat de taxateurs Magermans het originele gebouw niet 

hebben bekeken. Opvallend is ook dat zij er in hun rapportage geen gewag van maken, 

hetgeen wel had gemoeten. 

11. SAOZ komt is haar rapporten tot waarden voor en na schade van: 

 

datum voor schade na schade planschade 

februari 2011 € 130.000 € 88.000 € 42.000 

september 2012 € 134.000 € 104.000 € 30.000 

oktober 2012 € 119.000 € 77.000 € 42.000 

 

Hierdoor ontstaat een onbetrouwbare indruk. 

 

12. De waarderingen van SAOZ en de omschrijvingen hierover van de gemeente in hun 

besluit zijn onjuist. Voor de correcte waarderingen wordt verwezen naar bijgevoegd 

planschaderapport van Ir. R G van Popta. Aldus dient de planschadevergoeding € 

120.000 te bedragen. 

 

Steenwijk, 15 februari 2013 

Ir. R G van Popta 
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Gronden Hoger Beroep Great Real Estate Heerenveen bv  

tegen uitspraak Rechtbank Noord-Nederland dd 23 mei 2013 

inzake verzoek Planschadevergoeding  

 

Great Real Estate Heerenveen bv (GRE bv) heeft aan mij verzocht de gronden in 

hoger beroep in bovenstaande zaak op te stellen. 

Ten onrechte stelt de Rechtbank dat het door GRE bv ingediende rapport is 

opgesteld door haar gemachtigde. Het rapport is opgesteld door Ir. R G van Popta, 

onafhankelijk planschadedeskundige. 

Ten onrechte stelt de Rechtbank dat haar niet is gebleken van een onzorgvuldig 

advies van SAOZ of dat daaraan anderszins geen ernstige gebreken kleven zoals 

uit het navolgende zal blijken.  

Ten onrechte stelt de Rechtbank dat Magermans en van Popta (er vanuit gaande 

dat de Rechtbank van Popta bedoelt in plaats van Oostra) vrijwel dezelfde waarde 

hebben toegekend aan de loods direct voor en direct na de planologische 

wijziging. Zoals van Popta ter zitting uitgebreid heeft uitgelegd is de op basis van 

de huurwaardekapitalisatie bepaalde waarde van de loods inclusief de ondergrond 

en een deel van de omliggende grond.  

 

Regime     Bijbehorende grond 

(m2) Van Popta 

Bebouwde 

oppervlakte (m2) 

Waarde (€) 

Van Popta 

Waarde (€) 

SAOZ 

Oud 130 110 21.120 47.600 

Nieuw 530 220 42.240 66.500 

 

Verder is het van belang te onderstrepen dat bij de waardebepaling via 

huurwaardekapitalisatie er vanuit wordt gegaan dat maximaal 2,5 x de bebouwde 

oppervlakte als bijbehorende grond wordt gerekend. Daarbij is er door van Popta 

relatief minder grond aan de loods toebedeeld onder het oude regime omdat in die 

situatie de bedrijfswoning de hoofdzaak vormt van het geheel. Bovendien is de 

loods in die situatie vanaf de openbare weg minder goed bereikbaar door zijn 

ligging achter de bedrijfswoning.  

Daarentegen waardeert SAOZ ten onrechte de loods onder het oude regime 

(afgezien van de onjuiste methodiek) relatief gezien hoger dan onder het nieuwe 

regime - omgerekend naar € per m2 bebouwde oppervlakte - € 432 per m2 (oud) 

versus € 402 per m2 (nieuw). 

Ten onrechte en ook geheel onbegrijpelijk komt de Rechtbank tot de conclusie dat 

van Popta het inzicht dat het perceel met bedrijfswoning meer waard is dan 

zonder, niet in zijn waardering onder het nieuwe regime heeft betrokken. Immers, 

onder het nieuwe regime is geen bedrijfswoning mogelijk. Van Popta heeft dan 

ook terecht hiervoor geen waardering opgenomen. Maar van Popta heeft terecht 

de waardering van een bedrijfswoning onder het oude regime wel in aanmerking 

genomen. 

Ten onrechte gaat de Rechtbank voorbij aan het gegeven dat het grootste verschil 

van inzicht tussen Magermans en van Popta zit in de waardering van de grond 
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waarop een bedrijfswoning kon worden opgericht. Ter zitting heeft Magermans 

verklaart dat hij voor de onderbouwing van de aangenomen kavelprijzen is 

uitgegaan van in Heerenveen en Leeuwarden te koop staande grondkavels. 

Daarbij heeft hij geen verdere details aangegeven. Terwijl van Popta uitgebreid 

heeft gemotiveerd in zijn rapport hoe hij aan zijn waarderingsonderbouwing komt. 

Ook hier heeft SAOZ haar uitgangspunt onvoldoende gemotiveerd. 

 

SAOZ heeft ter zitting verklaard dat zij van mening is dat het onderhavige object 

incourant is omdat vergelijkbare objecten in de omgeving niet verkocht of 

verhuurd worden. GRE bv is van mening dat dit onjuist is, omdat het onderhavige 

object ook daadwerkelijk verhandeld is. Immers, zowel het is door GRE bv 

aangekocht maar is ook op een executieveiling verkocht. Op de 

bedrijfsvastgoedsite van Funda (www.fundainbusiness.nl), maar ook op andere 

sites is een apart onderdeel gemaakt voor bedrijfsruimtes huur en koop. Het 

onderhavige object valt daar onder. Zo levert een overzicht gegeven op 24 juli 

2013 bijlage 1 op waarbij de bedrijfsvloeroppervlakte beperkt is van 100 tot 300 

m2. Er zijn in de afgelopen tijd 10 panden verhuurd (5) dan wel verkocht (5). Er 

staan 43 te koop / te huur binnen een straal van 10 km van Heerenveen. Bijlage 2 

geeft een buiten en binnen foto van een van de panden (7
e
 in de lijst) die gebruikt 

is als onderbouwing in het rapport van Ir. R G van Popta. 

 

Er dient te worden opgemerkt dat voor de waardering van een burgerwoning het 

woongenot hoofdzaak is terwijl voor een bedrijfswoning naast het woongenot ook 

de bedrijfsmatige functionaliteit een rol speelt, waarbij uiteraard uitgegaan dient te 

worden van de bedrijfsbestemming. Verder is het van belang mee te wegen dat het 

bestemmingsplan geen minimale afmetingen aan de bedrijfsruimte (loods) stelt. 

Het moge duidelijk zijn dat gelet op de ligging het woongenot van een 

bedrijfswoning nauwelijks zal onderdoen voor een burgerwoning, mede gelet op 

de beperkte omvang van de loods ten opzichte van de maximaal te bouwen 

bedrijfswoning, zoals ook reeds in beroep is onderbouwd. 

Door GRE bv zijn in beroep nog vele andere gronden naar voren gebracht die in 

de uitspraak onterecht niet aan de orde zijn gekomen. Gelet hierop verzoekt GRE 

bv de Afdeling dan ook om al hetgeen verder in beroep naar voren is gebracht als 

onderdeel van dit hoger beroep te beschouwen. 

 

Steenwijk, 24 juli 2013 

Ir R G van Popta 

Beëdigd taxateur o.g. / planschade deskundige 
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Bijlage 1 Verkochte / verhuurde bedrijfsruimten Heerenveen (+ 10 km) 
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Bijlage 2 ’t Kiemke 10, Gorredijk    Binnen 5 maanden verhuurd 
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201305873/1/A2. 

Datum uitspraak: 4 juni 2014 

AFDELING 

BESTUURSRECHTSPRAAK 

Uitspraak op het hoger beroep van: 

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Great Real Estate Heerenveen B.V. 

(hierna: GRE), gevestigd te Heerenveen, 

appellante, 

tegen de uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland, zittingsplaats Leeuwarden, van 23 mei 

2013 in zaak nr. 13/707 in het geding tussen: 

GRE 

en 

het college van burgemeester en wethouders van Heerenveen. 

Procesverloop 

Bij besluit van 17 december 2012 heeft het college aan GRE een bedrag van € 42.000,00 ter 

tegemoetkoming in de door haar geleden planschade toegekend. 

Het verzoek van GRE om het door haar tegen dat besluit gemaakte bezwaar door te sturen naar de 

rechtbank ter behandeling als rechtstreeks beroep, als bedoeld in artikel 7:1a van de Algemene 

wet bestuursrecht, is ingewilligd. 

Bij uitspraak van 23 mei 2013 heeft de rechtbank het aldus door GRE ingestelde beroep ongegrond 

verklaard. Deze uitspraak is aangehecht. 

Tegen deze uitspraak heeft GRE hoger beroep ingesteld. 

Het college heeft een verweerschrift ingediend. 

De zaak is door een meervoudige kamer van de Afdeling verwezen naar een enkelvoudige. 

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 13 mei 2014, waar GRE, vertegenwoordigd door 

haar [directeur], vergezeld van ir. R.G. van Popta, taxateur te Steenwijk, en J. Hoekstra, en het 

college, vertegenwoordigd door mr. S.A. Doelman, werkzaam in dienst van de gemeente 

Heerenveen, vergezeld van C.F.C. Magermans, als taxateur werkzaam bij Vastgoed Taxatie & 

Advies B.V. te De Meern, en mr. K.W. Kerkvliet, werkzaam bij de Stichting Adviesbureau 

Onroerende Zaken (hierna: SAOZ), zijn verschenen. 

Overwegingen 

1. Ingevolge artikel 6.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro) kennen 

burgemeester en wethouders degene die in de vorm van een inkomensderving of een vermindering 

van de waarde van een onroerende zaak schade lijdt of zal lijden als gevolg van een in het tweede 

lid genoemde oorzaak, waaronder een bepaling van een bestemmingsplan, op aanvraag een 

tegemoetkoming toe, voor zover de schade redelijkerwijs niet voor rekening van de aanvrager 

behoort te blijven en voor zover de tegemoetkoming niet voldoende anderszins is verzekerd. 

2. GRE was ten tijde van belang eigenaar van het perceel, kadastraal bekend Mildam, sectie J, 

nummer 175, gelegen nabij het perceel Schoterlandseweg 1 te Nieuwehorne (hierna: het perceel). 

3. Op 7 december 2009 heeft de raad van de gemeente Heerenveen het bestemmingsplan "2de 

partiële herziening van het bestemmingsplan Buitengebied 2007" vastgesteld. Dit plan is op 6 

maart 2010 (hierna: de peildatum) in werking getreden en onherroepelijk geworden. Als gevolg 

van dit bestemmingsplan is het niet langer toegestaan op het perceel een bedrijfswoning op te 

richten. 

4. Bij brief van 18 februari 2010 heeft GRE het college verzocht haar een bedrag van € 200.000,00 

ter tegemoetkoming in door haar geleden planschade toe te kennen. Volgens GRE was het perceel 

onder het oude planologische regime € 250.000,00 waard en is het onder het nieuwe regime 

slechts € 50.000,00 waard. 

5. Aan het besluit van 17 december 2012 heeft het college een advies van de SAOZ van 19 oktober 

2012 ten grondslag gelegd. Volgens dit advies is GRE als gevolg van het bestemmingsplan "2de 
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partiële herziening van het bestemmingsplan Buitengebied 2007" in een planologisch nadeliger 

situatie komen te verkeren en komt haar ter tegemoetkoming een bedrag van € 42.000,00 toe. 

6. Niet in geschil is dat GRE aanspraak op een tegemoetkoming op de voet van artikel 6.1 van de 

Wro heeft. In geschil is de hoogte van deze tegemoetkoming. 

7. GRE betoogt dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat het college mocht afgaan op 

het aan hem door de SAOZ uitgebrachte advies. Volgens GRE is dit advies ondeugdelijk, omdat de 

SAOZ niet inzichtelijk heeft gemaakt op welke wijze zij tot de waarde van het perceel van vóór en 

ná de peildatum is gekomen. Referentieobjecten en andere details ontbreken in het advies. Verder 

heeft de SAOZ ten onrechte aangenomen dat het perceel incourant is en is zij mitsdien ten 

onrechte uitgegaan van de vervangingswaarde van de loods die op het perceel staat, aldus GRE. 

7.1. Indien uit een advies van een door een bestuursorgaan ingeschakelde deskundige op 

objectieve en onpartijdige wijze blijkt welke feiten en omstandigheden aan de conclusies ervan ten 

grondslag zijn gelegd en deze conclusies niet onbegrijpelijk zijn, mag dat bestuursorgaan volgens 

vaste jurisprudentie (onder meer de uitspraak van 25 juli 2012 in zaak nr. 201112615/1/A2) bij 

het nemen van een besluit op een verzoek om tegemoetkoming in planschade van dat advies 

uitgaan, tenzij concrete aanknopingspunten voor twijfel aan de juistheid of volledigheid ervan naar 

voren zijn gebracht. 

Het advies van de SAOZ biedt op de wijze, als hiervoor bedoeld, inzicht in de feiten en 

omstandigheden die de conclusie kunnen dragen dat GRE ter tegemoetkoming in de door haar 

geleden planschade een bedrag van € 42.000,00 toekomt. Dat in het advies geen 

referentieobjecten worden genoemd, maakt niet dat het college dit advies niet aan zijn besluit van 

17 december 2012 ten grondslag mocht leggen. Hiertoe is in de eerste plaats van belang dat 

onroerende zaken niet alleen op basis van gevalsvergelijking worden getaxeerd, maar ook de 

kennis, ervaring en intuïtie van de deskundige een rol spelen. In de tweede plaats is van belang 

dat de SAOZ in haar advies uitgebreid op de door GRE tegen een conceptadvies aangevoerde 

bezwaren is ingegaan en deze op overtuigende wijze heeft weerlegd. GRE kan voorts niet worden 

gevolgd in haar stelling dat de SAOZ bij de taxatie van de loods die op het perceel staat geen 

gebruik had mogen maken van de vervangingswaarde. Uit het feit dat het perceel inmiddels is 

verkocht, kan, anders dan GRE stelt, niet worden afgeleid dat het perceel als courant kan worden 

aangemerkt. Dat het perceel via een executieveiling voor € 32.000,00 is verkocht wijst op het 

tegendeel. Dat de afgelopen tijd tien met de loods vergelijkbare panden zijn verkocht of verhuurd 

en binnen een straal van 10 km van Heerenveen 43 panden te koop of te huur staan, maakt ook 

niet dat moet worden aangenomen dat het perceel als courant kan worden aangemerkt. Overigens 

heeft Van Popta in het door GRE overgelegde taxatierapport van 7 februari 2013 - welk rapport de 

rechtbank kennelijk bedoelt als zij spreekt over "de taxatie van Oostra" - te kennen gegeven dat 

"de loods met een stukje weiland (…) hier bepaald niet courant (is)". In dit taxatierapport heeft de 

rechtbank terecht geen grond gezien voor het oordeel dat het college niet op het advies van de 

SAOZ mocht afgaan, nu Van Popta bij de waardevaststelling van het perceel onder de nieuwe 

bestemming de kavel bedrijfsruimte van 530 m², welke volgens de SAOZ € 26.500,00 waard is, 

niet heeft betrokken, terwijl deze wel bij de waardering van het perceel had moeten worden 

betrokken. Verder heeft Van Popta bij de waardevaststelling van de woning onder het oude 

bestemmingsplan een groter deel van de kavel als grond bij de bedrijfswoning meegerekend dan 

de SAOZ heeft gedaan, terwijl niet valt in te zien dat het advies van de SAOZ op dit punt onjuist is 

en heeft hij ten onrechte een grondwaarde voor burgerwoningen gehanteerd, terwijl de woning een 

bedrijfswoning is en bedrijfswoningen, naar het college heeft gesteld en door GRE niet is betwist, 

65-75% lager worden gewaardeerd dan burgerwoningen. 

Het betoog faalt. 

8. Voor zover GRE aanvoert dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat het door haar 

overgelegde taxatierapport is opgesteld door haar gemachtigde, terwijl Van Popta dit heeft 

opgesteld als onafhankelijk planschadedeskundige, kan dit haar reeds niet baten omdat een en 

ander niet van belang is voor de beoordeling van het geschil. 
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9. Het hoger beroep is ongegrond. De aangevallen uitspraak dient te worden bevestigd. 

10. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding. 

Beslissing 

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State: 

bevestigt de aangevallen uitspraak. 

Aldus vastgesteld door mr. C.H.M. van Altena, lid van de enkelvoudige kamer, in tegenwoordigheid 

van mr. P.M.M. de Leeuw-van Zanten, ambtenaar van staat. 

w.g. Van Altena w.g. De Leeuw-van Zanten 

lid van de enkelvoudige kamer ambtenaar van staat 

Uitgesproken in het openbaar op 4 juni 2014 

97-735. 
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Gronden beroepen H. Kamies, G G de Vries, E C Kaspersma,  P E Annema, H van Dijk, W A 

Joustra 

Alle gronden gelden voor alle verzoekers, tenzij anders verwoord. 

De gemeente heeft na de hoorzitting op bezwaar nog een nader advies gevraagd aan SAOZ en 

dit ten grondslag gelegd aan haar besluit. Ten onrechte heeft de gemeente dit nader advies niet 

voorgelegd aan verzoekers om zich daarover te kunnen uitspreken. Verzoekers zijn daardoor 

teveel benadeeld in hun bezwaarmogelijkheden. 

Ten onrechte heeft de bezwaarcommissie een brief van Lont bv tot onderdeel gemaakt van het 

procesdossier. Deze brief is pas tijdens de zitting aangevoerd en dat is niet toegestaan omdat 

dit minimaal 10 dagen voor de zitting had dienen te gebeuren. De gemeente heeft dit 

standpunt van de bezwaarcommissie ten onrechte overgenomen. 

Ten onrechte geeft de bezwaarcommissie in haar advies niet aan dat er in concept door SAOZ 

een hoger bedrag was geadviseerd dan in het definitieve advies. 

Ten onrechte concludeert de bezwaarcommissie dat SAOZ uitgegaan is dat er tot 12 m hoogte 

tot in de perceelgrens kan worden gebouwd. Dit wordt nergens door SAOZ als zodanig 

verwoord. En al helemaal niet dat er gebouwen tot 12 m hoogte in de perceelgrens opgericht 

kunnen worden, hetgeen volgens verzoekers dus wel mogelijk is. 

Ten onrechte stelt de bezwaarcommissie dat de hedendaagse praktijk van bestemmings-

plannen invloed heeft op de planschade. De conclusie onder 7. bezwaaradvies is dan ook 

onjuist. Er is door SAOZ volledig uitgegaan van de bouw van twee-onder-een-kap woningen 

zoals blijkt uit de teksten (2.2 5
e
 en 6

e
 alinea) en in de planologische vergelijking (6.3 3

e
 

alinea). Dit wordt uiteraard niet weggepoetst door de tekst in 2.2 5
e
 alinea te wijzigen. 

Bovendien is dus de tekst in 2.2 5
e
 alinea (laatste zin) en 6.3 niet gewijzigd. Bovendien is de 

bezwaarcommissie niet toegekomen aan het punt van verzoekers (laatste alinea pleitnota) dat 

er wel sprake zal zijn van een toename van hinder. In haar nader advies geeft SAOZ aan dat in 

de planologische vergelijking is uitgegaan van 10 woonhuizen. Maar SAOZ is uitgegaan van 

een specifiekere omschrijving: 5 * 2^1 kap woningen. 

Drie andere woningeigenaren, eveneens wonende aan De Bjirk in nagenoeg dezelfde 

omstandigheden, hebben ook planschade aangevraagd maar later dan verzoekers. Gemeente 

heeft op 2 april jl besloten tot planschadevergoeding. In het advies komt SAOZ tot de 

conclusie dat er geen appartementen gebouwd kunnen worden in plaats van 2^1 kap 

woningen (zie bijlage). Dit is in tegenspraak van het uitgangspunt ten aanzien van verzoekers 

dat appartementen wel zijn toegestaan en dat hier door SAOZ rekening mee is gehouden. 

 

Conclusie 8 is onterecht. De argumenten van SAOZ en de bezwaarcommissie weerleggen het 

standpunt van verzoekers niet dat de planschade door de aanleg van een 5 m hoog bouwwerk, 

geen gebouw zijnde (b.v. open fietsenstalling) meer wordt omdat onder het oude regime er 

veel meer privacy ontstaat en het uitzicht nauwelijks slechter. Bovendien wordt de 
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geluidsoverlast minder wat SAOZ niet heeft aangevoerd. Uit de in bezwaar overlegde 

tekening met zichtlijnen blijkt het bewijs van verzoekers. Subsidiair voeren verzoekers aan 

dat een 5 m hoge stalling/schutting gelet op de maximale invulling met aan zekerheid 

grenzende waarschijnlijkheid kan worden uitgesloten (201107694/1/A2).  Meer subsidiair 

voeren zij aan dat SAOZ reeds rekening had gehouden met bouwwerken, geen gebouw zijnde, 

tot 5 m hoogte (2.1 conceptadviezen). 

De uitleg van conclusie 9 is onjuist. SAOZ heeft geen uitgebreide analyse gemaakt wat er 

maximaal gebouwd kan worden gegeven de voorwaarden voor de bouw binnen en buiten het 

bouwvlak. Ook is er geen berekening gemaakt van de mogelijke bouwmassa. De 

bezwaarcommissie gaat geheel voorbij aan de door verzoekers aangegeven uitgebreide 

argumentatie, zowel in het beroepsschrift als in de pleitnota, als wel wat mondeling naar 

voren is gebracht. 

Onterecht heeft de commissie in haar advies niet meegewogen de argumentatie van 

verzoekers waarom er geen reden is voor een hoger maatschappelijk risico dan 2 %. 

Gelet op bovenstaande wordt al hetgeen in bezwaar door verzoekers naar voren is gebracht 

hier als volledig en integraal ingevoegd. 

Steenwijk, 8 mei 2013  

Ir. R G van Popta 

Beëdigd taxateur / planschade adviseur 
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Gronden Hoger Beroep planschadeverzoeken 

H. Kamies, G G de Vries, E C Kaspersma, P E Annema, H van Dijk en W A Joustra 

 

Tenzij anders aangegeven gelden de gronden voor alle verzoekers. 

 

1. Ten onrechte komt de Rechtbank tot de conclusie dat oprichting van een 5 m hoog 

bouwwerk, geen gebouw zijnde, tot minder planschade leidt. Bovendien geeft de 

Rechtbank ten onrechte aan dat er sprake is van privacy-belemmering, terwijl dit 

privacy-bevorderend zou moeten zijn. Voor mijn argumentatie verwijs ik naar hetgeen 

in beroep en bezwaar hierover door mij is aangegeven. 

2. Ten onrechte concludeert de Rechtbank dat voor het bepalen van de maximale 

invulling onder het nieuwe regime geen bouwpercelen hoeven te worden ingetekend. 

Zoals de Rechtbank ook zelf aangeeft is de gezamenlijke oppervlakte van gebouwen 

en overkappingen buiten het bouwvlak 40 % van de erfoppervlakte met een maximum 

van 100 m2. Of die 100 m2 gehaald wordt is afhankelijk van de grootte van het 

bouwperceel. 

3. Ten onrechte concludeert de Rechtbank dat voor de maximale invulling uitgegaan 

moet worden van 10 woonhuizen. Mijn standpunt is dat de maximale invulling 

ontstaat wanneer er twee woonhuizen (half-vrijstaand type) worden gebouwd met 

ieder vijf woningen in vier bouwlagen. Daarbij een zodanige situering kiezend die per 

verzoeker de maximale invulling geeft. Hiertoe verwijs ik naar hetgeen ik in beroep 

heb overlegd. 

4. De Rechtbank is ten onrechte niet toegekomen aan het standpunt van verzoekers dat 

SAOZ is haar rapportage uitgaat van 100 m2 gezamenlijke oppervlakte van gebouwen 

en overkappingen buiten het bouwvlak maar dan voor het gehele gebied buiten het 

bouwvlak met bestemming “W(b)3-woondoeleinden”. 

5. Terecht concludeert de Rechtbank dat het verschil tussen woning en woonhuis 

planologisch nadeliger uitpakt voor verzoekers dan waar SAOZ vanuit is gegaan. 

Maar het standpunt van de Rechtbank dat dit slechts € 2.000 verhoging van de 

planschade geeft, kan ik niet volgen. De volledige vernietiging van de privacy van 

verzoekers, alsmede de drastische vermindering van de situeringswaarde betekenen 

een veel grotere planschade, die per verzoeker meer gedifferentieerd zal moeten 

worden. Verder verwijs ik naar ik hierover in beroep heb aangevoerd. 

6. De Rechtbank is ten onrechte niet toegekomen aan het standpunt van verzoekers dat 

veel meer woningen gebouwd kunnen worden op het gedeelte met bestemming 

“Woongebouw”. Hiertoe verwijs ik naar hetgeen ik in beroep heb aangevoerd. 

7. Inzake het Normaal Maatschappelijk Risico boven 2 % komt de Rechtbank tot de 

onjuiste conclusie dat deze bepaald wordt naar de omstandigheden direct voor de 

peildatum en dat verweerder deze vaststelling juist heeft uitgevoerd. Verder verwijs ik 

naar mijn opmerkingen in beroep. 

8. Ten onrechte concludeert de Rechtbank dat voor het bepalen van de 

deskundigenvergoeding alleen de kosten van één verzoeker (W A Joustra) voor 

vergoeding in aanmerking komen. De zaken zijn weliswaar samenhangend maar toch 

betekent dit niet dat de verschillen in behandeling verwaarloosbaar zijn. Er kan 

gesproken worden van twee categorieën: Buiten (nr. 2, 4 en 20) en binnen (6, 8 , 14). 

Zodat er sprake zou moeten zijn van vergoeding van dubbele proceskosten (€ 2832). 

9. De Rechtbank is ten onrechte niet toegekomen aan het standpunt van verzoekers dat 

de kosten in bezwaar dienen te worden vergoed omdat het besluit op bezwaar is 

vernietigd. 
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201311106/1/A1. 

Datum uitspraak: 17 september 2014 

AFDELING 

BESTUURSRECHTSPRAAK 

Uitspraak op het hoger beroep en het incidenteel hoger beroep van: 

1. [appellant sub 1], wonend te Burgum, gemeente Tytsjerksteradiel, respectievelijk, 

2. het college van burgemeester en wethouders van Tytsjerksteradiel, 

tegen de uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland van 5 november 2013 in zaak nr. 

13/1345 in het geding tussen: 

[appellant sub 1] 

en 

het college. 

Procesverloop 

Bij besluit van 3 september 2012 heeft het college [appellant sub 1] een bedrag van € 

4.100,00, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 9 augustus 2011 tot de dag van 

uitbetaling en met het drempelbedrag, ter tegemoetkoming in planschade toegekend. 

Bij besluit van 26 maart 2013 heeft het college het door [appellant sub 1] daartegen gemaakte 

bezwaar ongegrond verklaard, onder aanvulling van de motivering daarvan. 

Bij uitspraak van 5 november 2013 heeft de rechtbank het door [appellant sub 1] daartegen 

ingestelde beroep gegrond verklaard, dat besluit vernietigd en bepaald dat het college aan 

planschade een bedrag van € 6.100,00 aan [appellant sub 1] dient te vergoeden, vermeerderd 

met de wettelijke rente vanaf 9 augustus 2011. Deze uitspraak is aangehecht. 

Tegen deze uitspraak heeft [appellant sub 1] hoger beroep ingesteld. Het college heeft 

incidenteel hoger beroep ingesteld. 

Het college heeft een verweerschrift ingediend. 

[appellant sub 1] heeft een zienswijze ingediend. 

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 10 juli 2014, waar het college, 

vertegenwoordigd door mr. D. Meloni, werkzaam bij de gemeente, is verschenen. 
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Overwegingen 

1. Ingevolge artikel 6.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: de Wro) kennen 

burgemeester en wethouders degene die in de vorm van een inkomensderving of een 

vermindering van de waarde van een onroerende zaak schade lijdt of zal lijden als gevolg van 

een in het tweede lid genoemde oorzaak op aanvraag een tegemoetkoming toe, voor zover de 

schade redelijkerwijs niet voor rekening van de aanvrager behoort te blijven en voor zover de 

tegemoetkoming niet voldoende anderszins is verzekerd. 

Ingevolge artikel 6.2, eerste lid, blijft binnen het normale maatschappelijke risico vallende 

schade voor rekening van de aanvrager. 

Ingevolge het tweede lid, aanhef en onder b, voor zover thans van belang, blijft van schade in 

de vorm van een vermindering van de waarde van een onroerende zaak in ieder geval voor 

rekening van de aanvrager: een gedeelte gelijk aan twee procent van de waarde van de 

onroerende zaak onmiddellijk voor het ontstaan van de schade. 

2. Voor de beoordeling van een aanvraag om een tegemoetkoming in planschade dient te 

worden onderzocht of de aanvrager als gevolg van de desbetreffende wijziging van het 

planologische regime in een nadeliger positie is komen te verkeren en ten gevolge daarvan 

schade lijdt of zal lijden. Hiertoe dient het planologisch regime na de wijziging, waarvan 

gesteld wordt dat deze planschade heeft veroorzaakt, te worden vergeleken met het oude 

planologisch regime. Daarbij is niet de feitelijke situatie van belang, maar wat maximaal op 

grond van het oude planologisch regime kon worden gerealiseerd, ongeacht of 

verwezenlijking heeft plaatsgevonden. Slechts ingeval realisering van de maximale 

mogelijkheden met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kan worden uitgesloten, kan 

aanleiding bestaan om van dit uitgangspunt af te wijken. 

3. Op 1 mei 2001 heeft [appellant sub 1] de woning aan [locatie 1] te Burgum (hierna: de 

woning) gekocht. Onder het bestemmingsplan "Burgum Oost 2005" (hierna: het 

bestemmingsplan) waren de gronden ten noorden van de woning voor "Maatschappelijke 

doeleinden 1" bestemd. Op 22 juni 2010 heeft de raad van de gemeente Tytsjerksteradiel het 

wijzigingsplan "Burgum, Oppedijk van Veenweg 42" (hierna: het wijzigingsplan) vastgesteld, 

welk plan op 29 december 2010 in werking is getreden (hierna: de peildatum). Ingevolge het 

wijzigingsplan rusten op de betreffende gronden de bestemmingen "Woongebouw (WGB)", 

"Tuin" en "Woondoeleinden W(b) 3". 

4. Bij aanvraagformulier van 8 augustus 2011 heeft [appellant sub 1] het college verzocht om 

een tegemoetkoming in planschade. Aan de aanvraag heeft hij ten grondslag gelegd dat het 

wijzigingsplan de bouwmogelijkheden vergroot en bovendien de bouw van woningen 

mogelijk maakt op het perceel achter de woning en de daaraan grenzende percelen (hierna: 

het plangebied). Dit heeft de waarde van de woning verminderd door verlies van privacy, 
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geluidsoverlast, aantasting van de bezonning en vermindering van de situeringswaarde, aldus 

[appellant sub 1]. 

5. Het college heeft het verzoek ter advisering voorgelegd aan Stichting Adviesbureau 

Onroerende Zaken (hierna: de SAOZ). 

In een conceptadvies van januari 2012 (hierna: het conceptadvies) heeft de SAOZ uiteengezet 

dat de planologische verandering ertoe leidt dat [appellant sub 1] in een nadeliger positie is 

komen te verkeren. Daartoe heeft zij van belang geacht dat het zicht vanuit de woning door de 

bouw van woningen op een afstand van ongeveer 17 m nagenoeg recht achter de woning met 

een hoogte van 12 m, waar voorheen bebouwing op een afstand van 15 m met een hoogte van 

8 m was toegestaan die zich minder ver in westelijke richting uitstrekte, verslechtert. Daarbij 

is in aanmerking genomen dat in de nieuwe planologische situatie hoge (bij)gebouwen en 

overkappingen buiten het bouwvlak tot de perceelgrens zijn toegestaan. Voorts heeft de 

SAOZ in dat advies opgemerkt dat relevante schaduwwerking gezien de noordelijke ligging 

van de nieuwe bebouwing niet aan de orde is. Ten aanzien van het aspect gebruik is in het 

conceptadvies opgemerkt dat in de voorgaande situatie reeds intensief gebruik mogelijk was, 

nu er uiteenlopende openbare dienstverlenende instellingen in het plangebied aanwezig 

konden zijn die veel publiek konden trekken, zoals het voorheen ter plaatse gevestigde 

politiebureau, met verkeersbewegingen en geluiden van mensen als gevolg. Het gebruik van 

het plangebied zal in de nieuwe situatie meer permanent zijn, maar niet tot een relevante 

toename van hinder leiden, aldus het conceptadvies. Wel zal volgens de SAOZ van de 

mogelijk permanente aanwezigheid van mensen in de woningen en het verder weg gelegen 

woongebouw een nadelige invloed uitgaan op de privacy van [appellant sub 1], nu vanuit de 

woningen met eventuele dakterrassen, balkons en tuinen en het op grotere afstand gelegen, 

vijf lagen hoge appartementengebouw en de bijbehorende balkons, zicht bestaat in de 

achtertuin en de woning van [appellant sub 1]. Daarbij neemt de SAOZ wel in aanmerking dat 

voorheen op 15 m afstand van de woning een gebouw ten dienste van maatschappelijke 

doeleinden aanwezig kon zijn en de onbebouwde gronden als parkeerterrein of weg gebruikt 

konden worden, hetgeen eveneens van invloed was op de privacy van [appellant sub 1]. Ten 

aanzien van de situering van de woning merkt de SAOZ op dat deze in nadelige zin wordt 

beïnvloed omdat de woning meer ingesloten komt te liggen en het perceel van [appellant sub 

1] grenst aan het erf van de te realiseren woningen. Volgens de SAOZ heeft de planologische 

verandering ertoe geleid dat de waarde van de woning ten tijde van de peildatum van € 

195.000,00 naar € 185.000,00 is gedaald. Na aftrek van het forfaitair normaal maatschappelijk 

risico, bedoeld in artikel 6.2, tweede lid, aanhef en onder b, van de Wro, ondervindt [appellant 

sub 1] een nadeel ten bedrage van € 6.100,00, aldus de SAOZ. 

In reactie op dit conceptadvies heeft Lont B.V., projectontwikkelaar van het plangebied, een 

deskundigenrapport van het Kenniscentrum voor Overheid en Bestuur van 27 maart 2012 

(hierna: het deskundigenrapport) overgelegd. In dat deskundigenrapport is uiteengezet dat het 

schadebedrag te hoog is vastgesteld als gevolg van het niet maximaal invullen van de oude 
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planologische mogelijkheden, bijvoorbeeld de bebouwingsmogelijkheden op tussenliggende 

gronden. 

In het definitieve advies van juli 2012 (hierna: het advies) heeft de SAOZ de invloed van de 

nieuwe situatie op het zicht als beperkt aangemerkt. Daarbij heeft zij, in aanvulling op het 

conceptadvies, van belang geacht dat niet met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid is 

uitgesloten dat andere bouwwerken, geen gebouw zijnde, met een hoogte van 5 m, zoals een 

zich langs de erfgrens strekkende fietsenstalling, in de oude situatie konden worden opgericht, 

waarvan al invloed uitging op het zicht van [appellant sub 1]. Die mogelijkheid leidt er in 

verband met het aspect privacy tevens toe dat het zicht op het perceel van [appellant sub 1] 

vanuit het gebouw in de oude situatie, al werd beperkt. Voorts heeft het SAOZ haar advies in 

die zin aangepast, dat zij bij de beoordeling van de invloed van de nieuwe situatie op de 

privacy niet langer uitgaat van inkijk vanuit het woongebouw, nu dit, gelet op de 

tussenliggende hoge bebouwing op korte afstand van de perceelgrens, niet mogelijk is. De 

gewijzigde opvattingen ten aanzien van de aspecten zicht en privacy hebben ertoe geleid dat 

de SAOZ heeft geadviseerd de tegemoetkoming met € 2.000,00 naar beneden bij te stellen tot 

€ 4.100,00. 

Het college heeft het advies aan het besluit van 3 september 2012 ten grondslag gelegd. 

6. Naar aanleiding van het tijdens de hoorzitting in bezwaar door Lont B.V. ingenomen 

standpunt dat het besluit van 3 september 2012 voor wat betreft het normaal maatschappelijk 

risico onvoldoende is gemotiveerd, heeft het college opnieuw advies gevraagd aan de SAOZ. 

In een aanvullend advies van 4 maart 2013 (hierna: het aanvullende advies) heeft de SAOZ 

uiteengezet dat de op grond van artikel 6.2, eerste lid, van de Wro te hanteren korting op het 

schadebedrag wegens het normale maatschappelijke risico naar redelijkheid en billijkheid op 

minder dan 25% gesteld zou moeten worden. De exacte hoogte van die korting kan echter in 

het midden worden gelaten, aldus de SAOZ, nu de aftrek van 2% van de waarde van de 

getroffen onroerende zaak die op grond van artikel 6.2, tweede lid, aanhef en onder b, van die 

wet in ieder geval als normaal maatschappelijk risico op de uit te keren tegemoetkoming in 

mindering dient te worden gebracht, groter is dan een korting van 25% op het schadebedrag. 

Daarmee is volgens de SAOZ genoegzaam aangetoond dat de geadviseerde tegemoetkoming 

in de planschade met inachtneming van het normaal maatschappelijk risico niet op een te 

hoog bedrag is vastgesteld. 

Bij besluit van 26 maart 2013 heeft het college het besluit van 3 september 2012, onder 

verwijzing naar het advies en het aanvullende advies, in stand gelaten. 

7. De rechtbank heeft het besluit van 26 maart 2013 vernietigd omdat het college in strijd met 

artikel 7:9 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) het daaraan mede ten 

grondslag gelegde aanvullende advies niet aan [appellant sub 1] heeft voorgelegd. Voorts is 

de rechtbank tot het oordeel gekomen dat de rechtsgevolgen van dat besluit niet in stand 
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kunnen blijven en heeft zij, zelf voorziend, bepaald dat het college aan planschade een bedrag 

van € 6.100,00 aan [appellant sub 1] dient te vergoeden. 

Het hoger beroep van [appellant sub 1] 

8. Het betoog van [appellant sub 1] dat de rechtbank zijn grond dat binnen de bestemming 

"Woongebouw" meer woningen kunnen worden gebouwd dan waar het college, onder 

verwijzing naar het advies van de SOAZ, van uit is gegaan ten onrechte onbesproken heeft 

gelaten, mist feitelijke grondslag. De rechtbank heeft in dit verband overwogen dat uit het 

advies volgt dat de SAOZ rekening heeft gehouden met de bouw van 20 appartementen over 

vijf bouwlagen en dat, nu [appellant sub 1] niet heeft gesteld dat het aantal appartementen 

daar wezenlijk van zou kunnen afwijken en wat het effect hiervan zou zijn op zijn woning, 

geen aanleiding bestaat voor het oordeel dat de SAOZ in dit verband niet van de maximale 

invulling van het nieuwe planologische regime is uitgegaan. 

9. [appellant sub 1] betoogt dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat het college, 

met het aan zijn besluit ten grondslag gelegde advies van de SAOZ, voldoende heeft 

onderbouwd dat de planologische mogelijkheid van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, van 

5 m hoog onder de oude situatie tot minder planschade leidt dan de SAOZ in het 

conceptadvies had geadviseerd. Voor zover de rechtbank in dit verband heeft overwogen dat 

een dergelijk bouwwerk, te weten een fietsenstalling, privacy-belemmerend zou zijn geweest, 

betoogt [appellant sub 1] dat deze de privacy juist had bevorderd. 

9.1. De rechtbank is terecht tot het oordeel gekomen dat de SAOZ in haar advies inzichtelijk 

heeft gemaakt wat de invloed van de fietsenstalling zou zijn geweest op de aspecten zicht en 

privacy in de oude situatie. Daarbij gaat de SAOZ er kort gezegd, evenals [appellant sub 1], 

van uit dat de fietsenstalling enerzijds het zicht al aantastte en anderzijds de privacy 

beschermde. De omstandigheid dat de rechtbank in de aangevallen uitspraak ten onrechte 

heeft overwogen dat de fietsenstalling privacy-belemmerend zou zijn geweest, kan derhalve 

niet tot het oordeel leiden dat het advies op dit punt onjuist is. Voorts heeft de SAOZ haar 

advies ten aanzien van het aspect privacy aangepast vanwege de constatering dat inkijk vanuit 

het woongebouw in de nieuwe situatie, gelet op de tussenliggende hoge bebouwing op korte 

afstand van de perceelgrens, niet mogelijk is. Gezien deze motivering, heeft de rechtbank 

terecht geen grond gezien voor het oordeel dat het college, met het aan zijn besluit ten 

grondslag gelegde advies, niet of onvoldoende inzichtelijk heeft gemaakt op grond waarvan 

het de tegemoetkoming ten opzichte van het in het conceptadvies geadviseerde bedrag naar 

beneden heeft bijgesteld. 

Het betoog faalt. 

10. [appellant sub 1] betoogt voorts dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat het 

college voor het bepalen van de maximale invulling van het nieuwe planologische regime niet 
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gehouden was om op de verbeelding bouwpercelen in te tekenen. Daartoe voert hij aan dat 

ingevolge artikel 4.2.2, aanhef en onder d, van de planregels van het wijzigingsplan de 

gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen en overkappingen buiten het bouwvlak per 

bouwperceel ten hoogste 40% van de oppervlakte van het erf zal bedragen met een maximum 

van 100 m², zodat het antwoord op de vraag of 100 m² mag worden bebouwd afhankelijk is 

van de grootte van het bouwperceel. Bovendien heeft de rechtbank niet onderkend dat het 

college, onder verwijzing naar het door de SAOZ opgestelde advies, ten onrechte is uitgegaan 

van maximaal 100 m² voor het gehele gebied met de bestemming "Woondoeleinden W(b) 3", 

terwijl dit de maximale oppervlaktemaat is per bouwperceel, aldus [appellant sub 1]. 

10.1. Zoals hiervoor onder 2 is overwogen, dient voor de beoordeling van een aanvraag om 

een tegemoetkoming in planschade de maximale invulling van de planologische 

mogelijkheden als uitgangspunt te worden genomen. 

De SAOZ heeft in haar advies volstaan met een beknopte weergave van de planregels van het 

wijzigingsplan. Zo heeft zij slechts vermeld dat buiten het bouwvlak onder de nieuwe 

planologische situatie ten aanzien van bijbehorende gebouwen en overkappingen geldt dat de 

gezamenlijke oppervlakte maximaal 100 m² mag bedragen. Uit het advies kan, anders dan 

[appellant sub 1] betoogt, niet worden afgeleid dat de SAOZ als gevolg van deze beknopte 

weergave, in afwijking van artikel 4.2.2, aanhef en onder d, van de planregels van het 

wijzigingsplan, waarbij het gaat om de gezamenlijke oppervlakte van bijgebouwen en 

overkappingen buiten het bouwvlak per bouwperceel, is uitgegaan van maximaal 100 m² voor 

de totale ruimte binnen het plangebied met de bestemming "Woondoeleinden W(b) 3", voor 

zover dat is gelegen buiten het bouwvlak. De rechtbank heeft in het betoog van [appellant sub 

1] in zoverre geen aanleiding hoeven zien voor het oordeel dat het college, onder verwijzing 

naar dat advies, niet van de juiste maximale invulling van de planologische mogelijkheden 

van het wijzigingsplan is uitgegaan. 

De door [appellant sub 1] gestelde omstandigheid dat zonder ingetekende bouwpercelen niet 

kan worden vastgesteld of de maximaal toegestane oppervlakte van 100 m² op een perceel 

mag worden bebouwd, kan evenmin leiden tot het oordeel dat het college een onjuiste 

voorstelling heeft gehad van de maximale mogelijkheden in de nieuwe situatie. Hoe groot een 

bouwperceel binnen de bestemming "Woondoeleinden W(b) 3" ook is, het mag ingevolge 

artikel 4.2.2, aanhef en onder d, van de planregels niet voor meer dan 100 m² met gebouwen 

en overkappingen buiten het bouwvlak worden bebouwd. Gelet daarop doet voor het bepalen 

van de maximale mogelijkheden van het wijzigingsplan ten aanzien van gebouwen en 

overkappingen buiten het bouwvlak de omvang van het perceel niet ter zake. De rechtbank 

heeft daarom terecht overwogen dat het betoog van [appellant sub 1] niet noopt tot het oordeel 

dat het college in het kader van de voorbereiding en het besluit op de aanvraag van [appellant 

sub 1] gehouden was bouwpercelen op de verbeelding in te tekenen. 

Het betoog faalt. 
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11. [appellant sub 1] betoogt verder dat de rechtbank ten onrechte niet heeft onderkend dat het 

college, onder verwijzing naar het advies van de SAOZ, geen rekening heeft gehouden met de 

voor hem nadeliger situatie waarin twee woonhuizen worden gebouwd, met elk vier 

bouwlagen en vijf woningen, gesitueerd in het verlengde van zijn woning. 

11.1. De SAOZ is in het advies ten aanzien van de woonhuizen uitgegaan van de maximale 

bebouwingsmogelijkheden die het wijzigingsplan biedt. De Afdeling stelt vast dat uit de in 

het wijzigingsplan opgenomen bebouwingsvoorschriften volgt dat het aantal te realiseren 

woningen in de woonhuizen op die bebouwingsmogelijkheden niet van invloed is. Voorts is 

de SAOZ in het advies uitgegaan van een nadelige invloed op de privacy van [appellant sub 

1] als gevolg van de min of meer permanente aanwezigheid van mensen in de woonhuizen, 

met eventuele dakterrassen, balkons en tuinen. Onder deze omstandigheden, wordt [appellant 

sub 1] niet gevolgd in zijn betoog dat de realisering van tien woningen in twee woonhuizen in 

het verlengde van zijn woning, zou dit al mogelijk zijn, tot een nadeliger situatie zou leiden 

dan tien woningen in vijf twee-onder-een-kap woonhuizen verspreid over het bouwvlak, 

waarvan er twee zijn voorzien in het verlengde van zijn woning, waarmee de SAOZ in het 

advies rekening heeft gehouden. In het betoog is daarom geen aanleiding gelegen voor het 

oordeel dat de rechtbank heeft miskend dat het college het advies niet aan zijn besluit van 26 

maart 2013 ten grondslag mocht leggen. 

Het betoog faalt. 

12. [appellant sub 1] betoogt voorts dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat voor 

de berekening van het normale maatschappelijke risico dient te worden uitgegaan van de 

omstandigheden direct voor de peildatum en dat het college deze berekening, onder 

verwijzing naar het advies van de SAOZ, juist heeft uitgevoerd. In dit verband verwijst hij 

naar zijn beroepschrift. 

12.1. Het betoog is 

een herhaling van hetgeen [appellant sub 1] in dit verband in beroep bij de rechtbank heeft 

aangevoerd. De rechtbank is hierop in de overwegingen van de aangevallen uitspraak 

ingegaan. In hoger beroep heeft [appellant sub 1] geen redenen aangevoerd waarom de 

weerlegging van de desbetreffende grond in de aangevallen uitspraak onjuist, dan wel 

onvolledig zou zijn. Er bestaat derhalve ook in zoverre geen aanleiding voor vernietiging van 

de aangevallen uitspraak. 

13. [appellant sub 1] betoogt verder dat de rechtbank ten onrechte slechts in één van de zes 

samenhangende zaken het college heeft veroordeeld tot een vergoeding van de in verband met 

de behandeling van de beroepen opgekomen proceskosten. Daartoe voert hij aan dat tussen de 

zaken verschillen bestaan, in welk verband hij onderscheid maakt tussen de woningen 

gesitueerd in het midden van de straat, nrs. [3 locaties], en die gesitueerd aan de buitenzijden, 
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nrs. [2 locaties] en [locatie 1]. Voor beide categorieën is een proceskostenvergoeding op zijn 

plaats, aldus [appellant sub 1]. 

13.1. Ingevolge artikel 3, eerste lid, van het Besluit proceskosten bestuursrecht worden 

samenhangende zaken voor de toepassing van artikel 2, eerste lid, onder a, beschouwd als één 

zaak. In het tweede lid is bepaald dat samenhangende zaken zijn: gelijktijdig of nagenoeg 

gelijktijdig door een of meer belanghebbenden tegen nagenoeg identieke besluiten op 

vergelijkbare gronden ingestelde beroepen, waarin rechtsbijstand als bedoeld in artikel 1, 

onderdeel a, is verleend door een of meer personen die deel uitmaken van hetzelfde 

samenwerkingsverband en van wie de werkzaamheden in elk van de zaken nagenoeg identiek 

konden zijn. 

Nu de gemachtigde van de eigenaren van voornoemde percelen identieke beroepschriften 

heeft ingediend, heeft de rechtbank de beroepen aangemerkt als samenhangende zaken in de 

zin van artikel 3, tweede lid, van het Besluit proceskosten bestuursrecht. Daarbij is van belang 

dat nu het gestelde onderscheid tussen de woningen gelegen in het midden van de straat en die 

aan de buitenzijden daarvan in de desbetreffende identieke beroepschriften niet aan de orde 

komt, is in het betoog geen aanleiding gelegen voor het oordeel dat de rechtbank dat ten 

onrechte heeft gedaan. 

Het betoog faalt. 

14. Het betoog van [appellant sub 1] dat de rechtbank het college ten onrechte niet heeft 

veroordeeld tot vergoeding van de bij hem in verband met de behandeling van het bezwaar 

opgekomen kosten als bedoeld in artikel 7:15, tweede lid, van de Awb is terecht 

voorgedragen, maar kan, nu de rechtbank het besluit van 26 maart 2013, gelet op hetgeen 

hierna onder 15.1 ten aanzien van het incidentele hoger beroep van het college wordt 

overwogen, weliswaar terecht heeft vernietigd, maar de rechtsgevolgen van het vernietigde 

besluit ten onrechte niet in stand heeft gelaten, buiten bespreking worden gelaten. 

Vorenstaande geldt evenzeer ten aanzien van het betoog van [appellant sub 1] dat de 

rechtbank ten onrechte zelf voorziend de hoogte van de tegemoetkoming in de planschade aan 

de bewoners van [5 locaties] en [locatie 1] te laag en bovendien zonder differentiatie heeft 

bepaald op elk € 2.000,00. 

Het incidenteel hoger beroep van het college 

15. Het college betoogt dat de rechtbank ten onrechte het besluit van 3 september 2012 heeft 

herroepen en, zelf voorziend, de tegemoetkoming in planschade heeft bepaald op € 6.100,00. 

Daartoe voert het aan dat de rechtbank zich in dit verband ten onrechte niet door een 

onafhankelijke deskundige heeft laten adviseren. Bovendien heeft de rechtbank, aldus het 

college, ten onrechte overwogen dat op de gronden met de bestemming "Woondoeleinden 
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W(b) 3" meer woningen mogen worden gerealiseerd dan de tien waar de SAOZ in haar advies 

van uit is gegaan. Daartoe heeft het college verwezen naar artikel 2 van het wijzigingsplan. 

De rechtbank heeft volgens het college ten onrechte zelf in de zaak voorzien en heeft ten 

onrechte niet de rechtsgevolgen van het door haar vernietigde besluit in stand gelaten. 

15.1. Ingevolge artikel 4.2.1, aanhef en onder a, van de planregels van het wijzigingsplan mag 

op gronden met de bestemming "Woondoeleinden W(b) 3" het aantal woonhuizen per 

bouwvlak ten hoogste tien bedragen. De rechtbank heeft aan haar oordeel dat het college, 

onder verwijzing naar het advies van de SAOZ, ten onrechte van tien woningen is uitgegaan, 

ten grondslag gelegd dat, gelet op de definitiebepalingen van het bestemmingsplan, een 

woonhuis een gebouw is dat één woning omvat, dan wel twee of meer naast elkaar gelegen 

en/of geheel of gedeeltelijk boven elkaar gelegen woningen omvat. De rechtbank heeft 

evenwel niet onderkend dat weliswaar in artikel 2 van de planregels van het wijzigingsplan is 

bepaald dat ten aanzien van dat plan geldt dat de voorschriften, gegeven in het 

bestemmingsplan, van toepassing zijn, maar dat in dat artikel voorts is bepaald dat de 

basisbestemmingen zijn opgenomen in de regels van het wijzigingsplan en dat deze 

bestemmingsregels overeenkomen met het bestemmingsplan, met dien verstande dat in de 

bestemming "Woondoeleinden W(b) 3" het aantal woningen per bouwvlak ten hoogste tien 

zal bedragen. Gelet op de laatste zinsnede van dat artikel, is het college, onder verwijzing naar 

het advies van de SAOZ, met tien woningen van het juiste aantal woningen binnen de 

bestemming "Woondoeleinden W(b) 3" uitgegaan. Derhalve heeft de rechtbank ten onrechte 

overwogen dat het college bij de vaststelling van de tegemoetkoming ten onrechte geen 

rekening heeft gehouden met voornoemde, voor [appellant sub 1] planologisch nadeliger 

situatie. Het betoog van het college dat de rechtbank daarin ten onrechte aanleiding heeft 

gezien om de rechtsgevolgen van het besluit van 26 maart 2013 niet in stand te laten, is 

terecht voorgedragen. 

De rechtbank heeft voorts met het oog op finale geschilbeslechting zelf voorziend de 

tegemoetkoming in planschade met € 2.000,00 verhoogd en het besluit van 3 september 2012 

in zoverre herroepen. 

Naar het oordeel van de Afdeling heeft de rechtbank ten onrechte zelfstandig, zonder 

daarvoor een deskundige in te schakelen, het door haar geconstateerde planologisch nadeel en 

het door haar daarvoor geschatte bedrag vastgesteld en begroot op € 2.000,00. Daarbij heeft 

de Afdeling in aanmerking genomen dat uit de aangevallen uitspraak naar voren komt dat de 

rechtbank het bedrag van € 2.000,00 niet heeft gerelateerd aan de hiervoor onder 5 vermelde, 

mede in verband met de fietsenstalling die onder de oude situatie kon worden opgericht, 

gewijzigde opvattingen van de SAOZ ten aanzien van de aspecten zicht en privacy, die ertoe 

hebben geleid dat de SAOZ het schadebedrag in haar advies met € 2000,00 naar beneden 

heeft bijgesteld. Uit de aangevallen uitspraak blijkt ook anderszins niet waar de rechtbank de 

hoogte van dit bedrag op heeft gebaseerd. De Afdeling acht het verder ook in strijd met de 
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goede procesorde dat de rechtbank dit heeft gedaan zonder partijen in de gelegenheid te 

stellen daarover hun zienswijze te geven. 

Het betoog slaagt. 

Conclusie 

16. Het hoger beroep van [appellant sub 1] is ongegrond. Het incidentele hoger beroep van het 

college is, gelet op hetgeen hiervoor onder 15.1 is overwogen, gegrond. Nu het besluit van 26 

maart 2013 door de rechtbank is vernietigd wegens strijd met artikel 7:9 van de Awb, hetgeen 

door partijen niet is betwist, dient de aangevallen uitspraak te worden vernietigd voor zover 

daarbij de rechtsgevolgen van dat besluit niet in stand zijn gelaten. De aangevallen uitspraak 

dient voorts te worden vernietigd, voor zover daarbij het besluit van 3 september 2012 is 

herroepen en zelf in de zaak is voorzien. Doende hetgeen de rechtbank zou behoren te doen 

zal de Afdeling de rechtsgevolgen van dit besluit, gelet op hetgeen hiervoor onder 15.1 is 

overwogen, alsnog in stand laten. 

17. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding. 

Beslissing 

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State: 

I. verklaart het hoger beroep van [appellant sub 1] ongegrond; 

II. verklaart het incidenteel hoger beroep van het college van burgemeester en wethouders van 

Tytsjerksteradiel gegrond; 

III. vernietigt de uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland van 5 november 2013 in zaak 

nr. 13/1345, voor zover daarbij het besluit van 3 september 2012, kenmerk S2012-14401, is 

herroepen en zelf in de zaak is voorzien, en voor zover daarbij de rechtsgevolgen van het 

besluit van 26 maart 2013, kenmerk S2013-04914, niet in stand zijn gelaten; 

IV. bepaalt dat de rechtsgevolgen van het onder III genoemde besluit van 26 maart 2013 in 

stand blijven. 

Aldus vastgesteld door mr. P.B.M.J. van der Beek-Gillessen, voorzitter, en mr. B.J. van 

Ettekoven en mr. G.M.H. Hoogvliet, leden, in tegenwoordigheid van mr. N.D.T. Pieters, 

griffier. 

w.g. Van der Beek-Gillessen w.g. Pieters 

voorzitter griffier 
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Uitgesproken in het openbaar op 17 september 2014 

374-713. 
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Bijlagen Casus Vriezeveen 
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201409235/1/A2. 

Datum uitspraak: 3 juni 2015 

AFDELING 

BESTUURSRECHTSPRAAK 

Uitspraak op het hoger beroep van: 

[appellant], wonend te Vriezenveen, gemeente Twenterand, 

tegen de uitspraak van de rechtbank Overijssel van 10 oktober 2014 in zaak nr. 14/674 in het 

geding tussen: 

[appellant] 

en 

het college van burgemeester en wethouders van Twenterand. 

Procesverloop 

Bij besluit van 29 oktober 2013 heeft het college een aanvraag van [appellant] om een 

tegemoetkoming in planschade afgewezen. 

Bij besluit van 11 maart 2014 heeft het college het door [appellant] daartegen gemaakte 

bezwaar ongegrond verklaard. 

Bij uitspraak van 10 oktober 2014 heeft de rechtbank het door [appellant] daartegen 

ingestelde beroep ongegrond verklaard. Deze uitspraak is aangehecht. 

Tegen deze uitspraak heeft [appellant] hoger beroep ingesteld. 

Het college heeft een verweerschrift ingediend. 

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 6 mei 2015, waar het college, 

vertegenwoordigd door drs. E. Nijhuis en J. Schepers, beiden werkzaam bij de gemeente, is 

verschenen. 

Overwegingen 

1. Ingevolge artikel 6.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: de Wro) kennen 

burgemeester en wethouders degene die in de vorm van een inkomensderving of een 

vermindering van de waarde van een onroerende zaak schade lijdt of zal lijden als gevolg van 

een in het tweede lid vermelde oorzaak, op aanvraag een tegemoetkoming toe, voor zover de 
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schade redelijkerwijs niet voor rekening van de aanvrager behoort te blijven en de 

tegemoetkoming niet voldoende anderszins is verzekerd. 

Ingevolge het tweede lid, aanhef en onder a, is een bepaling van een bestemmingsplan een 

oorzaak, als bedoeld in het eerste lid. 

Ingevolge artikel 6.2, eerste lid, blijft binnen het normale maatschappelijke risico vallende 

schade voor rekening van de aanvrager. 

2. Voor de beoordeling van een aanvraag om een tegemoetkoming in planschade dient te 

worden onderzocht of de aanvrager als gevolg van de desbetreffende wijziging van het 

planologische regime in een nadeliger positie is komen te verkeren en ten gevolge daarvan 

schade lijdt of zal lijden. Hiertoe dient het planologisch regime na de wijziging, waarvan 

gesteld wordt dat deze planschade heeft 

veroorzaakt, te worden vergeleken met het oude planologisch regime. Daarbij is niet de 

feitelijke situatie van belang, maar wat maximaal op grond van het oude planologisch regime 

kon worden gerealiseerd, ongeacht of verwezenlijking heeft plaatsgevonden. Slechts ingeval 

realisering van de maximale mogelijkheden met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid 

kan worden uitgesloten, kan aanleiding bestaan om van dit uitgangspunt af te wijken. 

3. [appellant] is sinds 2 maart 1988 eigenaar van de vrijstaande woning aan de [locatie], te 

Vriezenveen (hierna: de woning). Bij brief van 31 januari 2013 heeft hij het college verzocht 

om een tegemoetkoming in planschade die hij stelt te hebben geleden als gevolg van de 

inwerkingtreding van het bestemmingsplan Vriezenveen lintbebouwing en centrumgebied, 

partiële herziening Meester Kunstweg G663 (hierna: het nieuwe bestemmingsplan), op 23 

november 2012 (hierna: de peildatum). Dit plan is de planologische basis voor het oprichten 

van een vrijstaande woning op een tegenover de woning liggend terrein aan de zuidzijde van 

de Meester Kunstweg (hierna: het plangebied) dat onder het bestemmingsplan Vriezenveen 

lintbebouwing en centrumgebied (hierna: het oude bestemmingsplan) een agrarische 

bestemming had. 

4. Het college heeft voor het op de aanvraag te nemen besluit advies gevraagd aan het 

Kenniscentrum voor Overheid en Bestuur (hierna: het Kenniscentrum). In een advies van 1 

oktober 2013 heeft het Kenniscentrum een vergelijking gemaakt tussen de mogelijkheden van 

het oude en het nieuwe bestemmingsplan. Uit deze vergelijking heeft het Kenniscentrum de 

conclusie getrokken dat [appellant] als gevolg van de planologische verandering in een 

nadeliger positie is komen te verkeren en dat daaruit voor vergoeding vatbare schade, in de 

vorm van een waardevermindering van de woning van € 337.000,00 naar € 325.000,00, is 

voortgevloeid. Voorts is in dat advies uiteengezet dat deze schade onder het normale 

maatschappelijke risico, als bedoeld in artikel 6.2, eerste lid, van de Wro, valt, zodat deze 

volledig voor rekening van [appellant] dient te worden gelaten. 
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Het college heeft dit advies aan het besluit van 29 oktober 2013 ten grondslag gelegd en dat 

besluit in bezwaar gehandhaafd. 

5. [appellant] betoogt dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat het college op goede 

gronden heeft geweigerd de kosten, die hij in verband met de behandeling van het bezwaar 

heeft gemaakt, te vergoeden. Daartoe voert hij aan, met verwijzing naar de uitspraak van de 

Afdeling van 4 december 2013 in zaak nr. 201202888/1/A2, dat in dit verband niet van belang 

is dat het besluit van 29 oktober 2013 niet is herroepen, maar dat de motivering van dat 

besluit is verbeterd. 

5.1. Ingevolge artikel 7:15, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht worden de kosten, 

die de belanghebbende in verband met de behandeling van het bezwaar redelijkerwijs heeft 

moeten maken, door het bestuursorgaan uitsluitend vergoed op verzoek van de 

belanghebbende, voor zover het bestreden besluit wordt herroepen wegens aan het 

bestuursorgaan te wijten onrechtmatigheid. 

Omdat het besluit van 29 oktober 2013 niet is herroepen, bestaat geen grond voor het oordeel 

dat het college in het besluit van 11 maart 2014 ten onrechte geen vergoeding heeft toegekend 

voor de kosten, die [appellant] in verband met de behandeling van het bezwaar heeft gemaakt. 

Vergelijk de uitspraak van de Afdeling van 29 januari 2014 in zaak nr. 201302090/1/A2. Aan 

de door [appellant] aangehaalde uitspraak van de Afdeling van 4 december 2013 in zaak nr. 

201202888/1/A2 komt in dit verband geen betekenis toe. Die uitspraak ziet niet op de 

vergoeding van in verband met de behandeling van het bezwaar opgekomen proceskosten. 

Het betoog faalt. 

6. [appellant] betoogt voorts dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat het college op 

goede gronden het standpunt heeft ingenomen dat de schade binnen het normale 

maatschappelijke risico valt. Daartoe voert hij aan dat, gelet op de toelichting bij het oude 

bestemmingsplan, de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat de planologische 

ontwikkeling niet in strijd is met het geldende ruimtelijke beleid. Voorts voert hij aan dat zij 

heeft miskend dat die ontwikkeling ten tijde van de aankoop van de woning niet in de lijn der 

verwachtingen lag. Verder voert hij aan dat de schade ten gevolge van die ontwikkeling niet 

relatief beperkt is. 

6.1. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (onder meer uitspraak van 29 oktober 2014 in 

zaak nr. 201311601/1/A2), komt aan artikel 6.2, eerste lid, van de Wro, zelfstandige betekenis 

toe. Alleen die schade wordt vergoed, welke uitkomt boven de financiële nadelen die behoren 

tot het maatschappelijk risico dat elke burger behoort te dragen. De vraag of schade als gevolg 

van een planologische ontwikkeling als bedoeld in artikel 6.1, tweede lid, van het Wro tot het 

normale maatschappelijke risico behoort, moet worden beantwoord met inachtneming van alle 

van belang zijnde omstandigheden van het geval. Van belang is onder meer of de 
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planologische ontwikkeling als een normale maatschappelijke ontwikkeling kan worden 

beschouwd waarmee de benadeelde rekening had kunnen houden in die zin dat de 

ontwikkeling in de lijn der verwachtingen lag, ook al bestond geen concreet zicht op de 

omvang waarin, de plaats waar en het moment waarop de ontwikkeling zich zou voordoen. In 

dit verband komt betekenis toe aan de mate waarin de ontwikkeling naar haar aard en omvang 

binnen de ruimtelijke structuur van de omgeving en het gevoerde planologisch beleid past. 

Omstandigheden die verder van belang kunnen zijn, zijn de afstand van de locatie waar de 

ontwikkeling heeft plaatsgevonden tot de onroerende zaak van de aanvrager en de aard en de 

omvang van het door de ontwikkeling veroorzaakte nadeel. 

6.2. Uit het advies van het Kenniscentrum van 1 oktober 2013 blijkt dat de in 

rechtsoverweging 6.1 bedoelde omstandigheden zijn betrokken bij het antwoord op de vraag 

of de gestelde schade binnen het normale maatschappelijke risico valt. In het betoog van 

[appellant] is, gelet op het volgende, geen grond te vinden voor het oordeel dat de rechtbank 

niet heeft onderkend dat het college zich ten onrechte op het standpunt heeft gesteld dat de 

gevolgen van de planologische ontwikkeling volledig binnen het normale maatschappelijke 

risico vallen. 

6.3. Ontwikkeling van een inbreidingslocatie, zoals het plangebied, is in beginsel als normale 

maatschappelijke ontwikkeling aan te merken. Niet in geschil is dat de planologische 

ontwikkeling in het plangebied naar haar aard en omvang binnen de in de raadsvergadering 

van 11 november 2008 vastgestelde beleidsnotitie past. Dat in de toelichting op het in de 

raadsvergadering van 7 februari 2012 vastgestelde oude bestemmingsplan is vermeld dat het 

plangebied in beginsel niet voor bebouwing in aanmerking komt, leidt niet tot een ander 

oordeel, omdat in de toelichting naar de beleidsnotitie is verwezen en uit de toelichting niet 

valt af te leiden dat is beoogd van de beleidsnotitie af te wijken. Het dient ervoor te worden 

gehouden dat, zoals het college in het verweerschrift heeft gesteld, dit onderdeel van de 

toelichting op een vergissing berust. 

6.4. Voor het antwoord op de vraag of de planologische ontwikkeling in het plangebied in de 

lijn der verwachtingen lag, is, anders dan bij toepassing van artikel 6.3, aanhef en onder a, van 

de Wro, de situatie ten tijde van de aankoop van de woning niet van beslissende betekenis. 

Vergelijk de uitspraak van de Afdeling van 11 juni 2014 in zaak nr. 201306703/1/A2. 

6.5. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (uitspraak van 4 juni 2014 in zaak nr. 

201303708/1/A2), betekent de omstandigheid dat een planologische ontwikkeling in de lijn 

der verwachtingen ligt niet per definitie dat de gevolgen van die ontwikkeling volledig onder 

het normale maatschappelijke risico vallen. In dit verband komt tevens betekenis toe aan de 

vraag of de schade ten gevolge van een normale maatschappelijke ontwikkeling onevenredig 

is in relatie tot de waarde van de betrokken onroerende zaak. 
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In dit geval is de schade, gezien de door het Kenniscentrum verrichte taxatie, relatief gering 

van omvang. De conclusie is gerechtvaardigd dat de schade niet uitstijgt boven de financiële 

nadelen die behoren tot het normale maatschappelijke risico dat elke burger behoort te dragen. 

6.6. Het betoog faalt. 

7. Het hoger beroep is ongegrond. De aangevallen uitspraak dient te worden bevestigd. 

8. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding. 

Beslissing 

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State: 

bevestigt de aangevallen uitspraak. 

Aldus vastgesteld door mr. J.A. Hagen, voorzitter, en mr. A. Hammerstein en mr. F.C.M.A. 

Michiels, leden, in tegenwoordigheid van mr. R.J.R. Hazen, griffier. 

w.g. Hagen w.g. Hazen 

voorzitter griffier 

Uitgesproken in het openbaar op 3 juni 2015 
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Bijlagen Casus Nieuwediep 
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Gronden incidenteel hoger beroepen A A Roosien-Klok en L A Westers 

 

In uitspraken 15/1388 en 15/1389 heeft de Rechtbank ten onrechte niet onderkend dat de 

bezwaarcommissie het standpunt van de gemeente dat een parkeerdek met open 

staalconstructie een overkapping is, niet heeft bevestigd en overgenomen.  

Het enige wat de bezwaarcommissie hierover heeft aangegeven is een verwijzing naar het 

bestemmingsplan, zonder verdere conclusie. Voor mijn verdere motivatie verwijs ik u naar 

mijn bezwaarschrift en beroepsschrift. 

Aangezien de gemeente het advies van de bezwaarcommissie volledig heeft overgenomen, 

kan de gemeente zich in beroep hier niet meer op een ander standpunt stellen wegens strijd 

met de goede procesorde. 

Ik verzoek de Afdeling dan ook de uitspraken 15/1388 en 15/1389 met verbetering van 

gronden te bevestigen en de gemeente op te dragen tot vergoeding van proceskosten aan 

verzoekers in verband met deze incidenteel hoger beroepen. 

 

Ir. R G van Popta 

Steenwijk 
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Verweerschrift  hoger beroepen 201507890/1/A2 en 201507891/1/A2 

 

In beide hoger beroepen stelt de gemeente dat een parkeerdek met open staalconstructie een 

overkapping is. 

Primair ben ik van oordeel dat de beroepen niet-ontvankelijk dan wel ongegrond dienen te 

worden verklaard omdat de gemeente niet aangeeft wat er met de beroepsuitspraken 15/1388 

en 15/1389  dient te gebeuren. Hierdoor ontbreekt immers procesbelang. 

 

Subsidiair ben ik van mening dat het standpunt van de gemeente onjuist is. Hiertoe verwijs ik 

naar mijn beroeps- en bezwaarschriften in deze procedure. Daar voeg ik nog aan toe dat 

indien een parkeerdek met open staalconstructie twee gesloten wanden heeft, er nooit sprake 

van een overkapping kan zijn, maar dat dan dient te worden nagegaan of sprake is van een 

gebouw. Deze optie heeft de gemeente niet bestreden zodat ook op grond hiervan er geen 

procesbelang kan zijn bij de gemeente. 

 

Meer subsidiair ben ik van mening dat het standpunt van de gemeente geen invloed kan 

hebben op de planschade omdat de gemeente het nader advies van 5 oktober 2015 heeft 

overgenomen in haar besluit van 20 november 2015. In dit advies wordt door SAOZ gesteld 

dat “het geen verschil maakt of de maximale invulling nu gevormd zou worden door een 

parkeerdek in de vorm van een open staalconstructie of een eveneens in bezwaar aangevoerd 

verhoogd maaiveld met betonnen keerwanden van vergelijkbare hoogte”.  Zodat ook hier 

procesbelang ontbreekt. 

 

Ir. R G van Popta 

Steenwijk 
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Uitspraak 

201507890/1/A2. 

Datum uitspraak: 13 juli 2016 

AFDELING 

BESTUURSRECHTSPRAAK 

Uitspraak op de hoger beroepen van: 

1. het college van burgemeester en wethouders van Aa en Hunze, 

2. [appellant sub 2], wonend te Nieuwediep, gemeente Aa en Hunze, 

tegen de uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland van 4 september 2015 in zaak nr. 15/1388 

in het geding tussen: 

[appellant sub 2] 

en 

het college. 

Procesverloop 

Bij besluit van 2 september 2014 heeft het college [appellant sub 2] een tegemoetkoming in 

planschade toegekend. 

Bij besluit van 10 maart 2015 heeft het college het door [appellant sub 2] daartegen gemaakte 

bezwaar ongegrond verklaard. 

Bij uitspraak van 4 september 2015 heeft de rechtbank het door [appellant sub 2] daartegen 

ingestelde beroep gegrond verklaard, het besluit van 10 maart 2015 vernietigd en bepaald dat het 

college een nieuw besluit op het door [appellant sub 2] gemaakte bezwaar neemt met 

inachtneming van hetgeen in de uitspraak is overwogen. Deze uitspraak is aangehecht. 

Tegen deze uitspraak heeft het college hoger beroep ingesteld. 

[appellant sub 2] heeft een verweerschrift ingediend en incidenteel hoger beroep ingesteld. 

Het college heeft een schriftelijke reactie op het incidenteel hoger beroep van [appellant sub 2] 

ingediend. 

Bij besluit van 19 oktober 2015 heeft het college, gevolg gevend aan de aangevallen uitspraak, het 

door [appellant sub 2] tegen het besluit van 2 september 2014 gemaakte bezwaar gegrond 

verklaard en [appellant sub 2] een aanvullende tegemoetkoming in planschade toegekend. 

[appellant sub 2] heeft gronden van beroep tegen dit besluit ingediend. 

De Afdeling heeft de zaak gelijktijdig met zaak nr. 201507891/1/A2 ter zitting behandeld op 2 mei 

2016, waar het college, vertegenwoordigd door T. Bruining en ing. G.A. Ebels, beiden werkzaam bij 

de gemeente, is verschenen. 

Overwegingen 

1. [appellant sub 2] is eigenaresse van de vrijstaande woning aan het [locatie] te Nieuwediep 

(hierna: de woning). Bij brief van 10 januari 2014 heeft zij bij het college een aanvraag ingediend 

om een tegemoetkoming in planschade, bestaande uit vermindering van de waarde van de woning, 

die zij onder meer stelt te hebben geleden als gevolg van de inwerkingtreding van het 

bestemmingsplan Kanaaldorpen van 13 juli 2011 (hierna: het nieuwe bestemmingsplan). In het 

nieuwe bestemmingsplan heeft een ten zuidoosten van de woning gelegen agrarisch gebied 

(hierna: het plangebied) een bestemming voor Verkeer - Parkeerterrein gekregen. 

2. Het college heeft voor het op de aanvraag te nemen besluit advies gevraagd aan de Stichting 

Adviesbureau Onroerende Zaken (hierna: de SAOZ). In een advies van 6 augustus 2014 heeft de 

SAOZ een vergelijking gemaakt tussen de planologische mogelijkheden van het nieuwe 

bestemmingsplan en het daaraan voorafgaande planologische regime. Uit deze vergelijking heeft 

de SAOZ de conclusie getrokken dat de planologische verandering voor [appellant sub 2] heeft 

geleid tot een aantasting van de privacy, het uitzicht en het omgevingskarakter en tot een 

toename van hinder in de vorm van lawaai, stof en stank van vrachtwagens. Volgens de SAOZ is 

[appellant sub 2] in een nadeliger planologische positie komen te verkeren en is de waarde van de 

woning ten tijde van de inwerkingtreding van het nieuwe bestemmingsplan op 23 september 2011 
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met € 8.000,00 (van € 185.000,00 naar € 177.000,00) gedaald. Voorts is in het advies uiteengezet 

dat de omvang van het normale maatschappelijke risico niet hoger is dan de forfaitaire drempel 

van artikel 6.2, tweede lid, aanhef en onder b, van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: de Wro) 

en dat dit betekent dat een gedeelte van de schade, gelijk aan € 3.700,00 (twee procent van de 

waarde van de woning onmiddellijk vóór het opkomen ervan), voor rekening van [appellant sub 2] 

komt. 

Het college heeft dit advies aan het besluit van 2 september 2014 ten grondslag gelegd en dat 

besluit in bezwaar gehandhaafd onder verwijzing naar een advies van de Commissie van advies 

voor de bezwaarschriften (hierna: de commissie) van 23 januari 2015. 

3. De rechtbank heeft het besluit van 10 maart 2015 vernietigd op de grond dat het een 

deugdelijke motivering ontbeert. Daartoe heeft zij overwogen dat het college de nadelen van het 

nieuwe bestemmingsplan heeft onderschat, omdat het niet heeft onderkend dat het, krachtens de 

bij het nieuwe bestemmingsplan behorende regels (hierna: de planregels), mogelijk is in het 

plangebied een parkeerdek met een open staalconstructie te realiseren. De rechtbank heeft 

vervolgens overwogen dat het college in het nieuwe besluit op het door [appellant sub 2] gemaakte 

bezwaar tevens dient in te gaan op de door [appellant sub 2] gestelde mogelijkheid om in het 

plangebied een parkeerdek als dichte ophoging met bijvoorbeeld betonwanden te realiseren. 

4. Het college heeft aan het besluit van 19 oktober 2015 een advies van de SAOZ van 5 oktober 

2015 ten grondslag gelegd. Daarin is onder meer het volgende vermeld. 

De direct aan het perceel van [appellant sub 2] grenzende gronden van het plangebied zijn bedoeld 

als parkeergelegenheid of truckstop bij een restaurant voor met name vrachtwagens. Ter plaatse 

mogen lichtmasten met een hoogte van maximaal 5 m en overige bouwwerken, geen gebouwen of 

overkappingen zijnde, tot een hoogte van maximaal 5 m worden neergezet. Overeenkomstig de 

uitspraak van de rechtbank betekent dit dat een parkeerdek in de vorm van een open 

staalconstructie met een hoogte van 5 m zou kunnen worden opgericht. Hoewel het uitzicht in de 

oude situatie bij bebossing kon worden beperkt, wordt het uitzicht door lichtmasten en andere 

bouwwerken, zoals een parkeerdek met een hoogte van 5 m, nadelig beïnvloed en verandert het 

omgevingskarakter. De hinder door het parkeren van auto’s is groter dan de hinder door agrarisch 

gebruik. Het gebruik voor parkeren is intensiever en [appellant sub 2] wordt geconfronteerd met 

lawaai, stof en stank van auto’s. Ook neemt de lichthinder toe, niet alleen door lantaarnpalen op 

het terrein, maar ook door de verlichting van auto’s. Omdat gebruikers van de parkeergelegenheid 

zich te voet naar het restaurant begeven, staat de privacy aan de zuidzijde van het perceel van 

[appellant sub 2] onder druk. Bij de oprichting van een parkeerdek tot een hoogte van 5 m is er 

zicht op het perceel van [appellant sub 2], waardoor de privacy nog meer onder druk staat. 

De bijgestelde vergelijking tussen de planologische mogelijkheden van het nieuwe 

bestemmingsplan en het daaraan voorafgaande planologische regime leidt tot de conclusie dat de 

waarde van de woning ten tijde van de inwerkingtreding van het nieuwe bestemmingsplan op 23 

september 2011 met € 10.000,00 (van € 185.000,00 naar € 175.000,00) gedaald. In verband met 

artikel 6.2, tweede lid, aanhef en onder b, van de Wro dient een gedeelte van de schade, gelijk aan 

€ 3.700,00 (twee procent van de waarde van de woning onmiddellijk vóór het opkomen ervan), 

voor rekening van [appellant sub 2] te worden gelaten. 

Voor de beoordeling en de omvang van de schade maakt het geen verschil of de maximale 

invulling van het nieuwe bestemmingsplan wordt gevormd door een parkeerdek in de vorm van 

een open staalconstructie, of door een verhoogd maaiveld met betonnen keerwanden van 

vergelijkbare hoogte, aldus de SAOZ. 

5. Het besluit van 19 oktober 2015 is, gelet op artikel 6:19 van de Algemene wet bestuursrecht, 

gelezen in verbinding met artikel 6:24 van die wet, eveneens onderwerp van dit geding. 

Het incidenteel hoger beroep van [appellant sub 2] 

6. [appellant sub 2] betoogt dat de rechtbank niet heeft onderkend dat, naar zij in beroep had 

aangevoerd, het college zich in het besluit van 10 maart 2015, gelezen in samenhang met het 

daarin ingelaste advies van de commissie van 23 januari 2015, niet op het standpunt heeft gesteld 
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dat een parkeerdek met een open staalconstructie een gebouw in de zin van de planregels is, zodat 

het college dat standpunt niet alsnog kan innemen zonder in strijd met een goede procesorde te 

handelen. 

6.1. In het advies van de commissie is uiteengezet dat het, gelet op de planregels, niet is 

toegestaan een parkeerdek met een open staalconstructie in het plangebied op te richten, zodat 

deze mogelijkheid terecht niet in de planvergelijking is betrokken. De commissie heeft daartoe 

slechts als argument heeft gegeven dat een parkeerdek met een open staalconstructie geen 

bouwwerk is dat ondergeschikt is aan de bestemming voor parkeerterreinen, als bedoeld in artikel 

16.1 van de planregels. Dit betekent echter niet dat de rechtbank niet had mogen toetsen, zoals zij 

heeft gedaan, of het realiseren van een parkeerdek met een open staalconstructie niet op grond 

van een ander argument kan worden uitgesloten, zoals het college in bezwaar en in beroep had 

aangevoerd. 

Het betoog faalt. 

Het hoger beroep van het college 

7. In het verweerschrift stelt [appellant sub 2] zich op het standpunt dat het hoger beroep van het 

college in verband met het ontbreken van procesbelang niet-ontvankelijk is. Daartoe voert zij aan 

dat het college niet te kennen heeft gegeven wat er met de aangevallen uitspraak dient te 

gebeuren. Voorts voert zij aan dat het hoger beroep geen invloed op de planschade heeft, omdat 

het college, bij besluit van 19 oktober 2015, het nader advies van de SAOZ van 5 oktober 2015 

heeft overgenomen en de SAOZ in dat advies heeft gesteld dat het voor de planvergelijking geen 

verschil maakt of de maximale invulling door een parkeerdek in de vorm van een open 

staalconstructie wordt gevormd of door een verhoogd maaiveld met betonnen keerwanden van 

vergelijkbare hoogte. 

7.1. Hoewel het college in het hogerberoepschrift niet uitdrukkelijk heeft verzocht om vernietiging 

van de uitspraak van de rechtbank, is het, gezien de inhoud van het hogerberoepschrift, 

zonneklaar dat het college dit heeft beoogd. Voorts is het besluit van 19 oktober 2015 genomen ter 

uitvoering van die uitspraak en onder het voorbehoud dat de tegen die uitspraak aangevoerde 

hogerberoepsgrond faalt. Uit dat besluit blijkt niet dat het college die hogerberoepsgrond niet 

langer handhaaft. In het betoog van [appellant sub 2] is derhalve geen grond te vinden voor het 

oordeel dat het college geen belang bij het hoger beroep heeft. 

Het betoog faalt. 

8. Het college betoogt dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat het onder het nieuwe 

planologische regime mogelijk is in het plangebied een parkeerdek met een open staalconstructie 

te realiseren. Daartoe voert het college aan dat de rechtbank geen rekening heeft gehouden met 

de in artikel 1 van de planregels gegeven definitie van een dak. 

8.1. Ingevolge artikel 1, aanhef en onder 23, van de planregels wordt in deze voorschriften onder 

bouwwerk verstaan: elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander 

materiaal, die hetzij direct, hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun 

vindt in of op de grond. 

Ingevolge die aanhef en onder 34 wordt onder gebouw verstaan: elk bouwwerk, dat een voor 

mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt. 

Ingevolge die aanhef en onder 52 wordt onder overkapping verstaan: elk bouwwerk, geen gebouw 

zijnde, dat een overdekte ruimte vormt zonder dan wel met ten hoogste één wand. 

Ingevolge artikel 16.1 zijn de voor Verkeer - Parkeerterrein aangewezen gronden bestemd voor: 

a. parkeerterreinen; 

met daaraan ondergeschikt: 

b. wegen; 

c. groenvoorzieningen; 

d. tuinen en erven; 

met de daarbij behorende: 

e. bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde. 
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8.2. Indien een open staalconstructie, met aan de bovenzijde van die constructie een roostervloer 

voor een parkeerdek, geen gebouw in de zin van artikel 1, aanhef en onder 34, van de planregels 

is, laat dat onverlet dat die roostervloer ten opzichte van de onderste parkeerlaag een overkapping 

in de zin van artikel 1, onder 52, is. Dit betekent derhalve dat het realiseren van die open 

staalconstructie, gelet op artikel 16.1, in het plangebied niet is toegestaan. 

8.3. Hoewel het betoog, gelet op het vorenstaande, terecht is voorgedragen, brengt dat op zichzelf 

nog niet met zich dat het hoger beroep gegrond is en de aangevallen uitspraak dient te worden 

vernietigd. [appellant sub 2] heeft zich in beroep immers tevens op het standpunt gesteld dat het 

college in de planvergelijking niet heeft onderkend dat het onder het nieuwe planologische regime 

mogelijk is een parkeerterrein als ophoging van het maaiveld tussen betonwanden in het 

plangebied te realiseren. De Afdeling zal hierna beoordelen of dat standpunt juist is. 

8.4. Niet in geschil is dat een dichte ophoging met bijvoorbeeld betonwanden een bouwwerk is. Uit 

artikel 16.1 van de planregels valt af te leiden dat uitsluitend een bij het parkeerterrein behorend 

bouwwerk is toegestaan. Omdat een ophoging met betonwanden geen bij het parkeerterrein 

behorend bouwwerk is, maar een deel van het parkeerterrein, is dit niet toegestaan en terecht 

buiten de planvergelijking gehouden. 

Dit betekent dat de rechtbank niet heeft onderkend dat in het in beroep aangevoerde geen grond is 

te vinden voor het oordeel dat het college de nadelige ruimtelijke gevolgen van het nieuwe 

bestemmingsplan heeft onderschat. 

Het betoog slaagt. 

Slotsom 

9. Het incidenteel hoger beroep van [appellant sub 2] is ongegrond. Het hoger beroep van het 

college is gegrond. 

Doende hetgeen de rechtbank zou behoren te doen, zal de Afdeling het door [appellant sub 2] 

tegen het besluit van 10 maart 2015 ingestelde beroep ongegrond verklaren, omdat uit de 

beoordeling van het hoger beroep van het college volgt dat de door [appellant sub 2] in beroep 

aangevoerde gronden niet tot vernietiging van dat besluit leiden. 

10. Omdat het besluit van 19 oktober 2015 is genomen ter uitvoering van de uitspraak van de 

rechtbank, is door de vernietiging van deze uitspraak de grondslag aan dat besluit komen te 

ontvallen, zodat het reeds daarom dient te worden vernietigd. 

11. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding. 

Beslissing 

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State: 

I. verklaart het hoger beroep van het college van burgemeester en wethouders van Aa en Hunze 

gegrond; 

II. verklaart het incidenteel hoger beroep van [appellant sub 2] ongegrond; 

III. vernietigt de uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland van 4 september 2015 in zaak nr. 

15/1388; 

IV. verklaart het door [appellant sub 2] bij de rechtbank in die zaak ingestelde beroep ongegrond; 

V. vernietigt het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Aa en Hunze van 19 

oktober 2015. 

Aldus vastgesteld door mr. J.A.W. Scholten-Hinloopen, voorzitter, en mr. N. Verheij en mr. E.A. 

Minderhoud, leden, in tegenwoordigheid van mr. R.J.R. Hazen, griffier. 

w.g. Scholten-Hinloopen w.g. Hazen 

voorzitter griffier 

Uitgesproken in het openbaar op 13 juli 2016 
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1. Inleiding 

 

De waarde van onroerende zaken (woningen, bedrijfspanden, grondperceel) wordt door een 

veelheid van factoren bepaald. Daarbij kan onderscheid gemaakt worden tussen externe en 

interne factoren. Als externe factoren kunnen we noemen de eigenschappen van de omgeving, 

zoals waar gebouwen mogen worden opgericht, welke wegen er zijn. De interne factoren zijn 

eigenschappen van de onroerende zaak zelf, zoals bouwhoogte. Maar voor beide, dus zowel 

intern als extern, is één eigenschap daarbij zeer belangrijk: de planologische bestemming. 

Deze bestemming wordt vastgelegd door het bestemmingsplan, eventueel aangevuld met af-

gegeven ontheffingen (planologisch regime). Het bestemmingsplan wordt vastgesteld door de 

gemeenteraad.  

Dit betekent dat wijziging van het planologisch regime grote invloed kan hebben op de waar-

de van onroerende zaken, zowel in positieve als in negatieve zin. In het laatste geval ontstaat 

de zogenaamde planschade. Het gaat daarbij om een rechtmatig veroorzaakte schade.  

De wettelijke basis van planschade is gegeven in de Wet ruimtelijke ordening (Wro) AFDE-

LING 6.1. De oorzaken van schade die in principe voor vergoeding in aanmerking komen zijn 

hier omschreven (Art. 6.1). 

 

De genoemde wetgeving op zich is onvoldoende om op grond daarvan de schade precies vast 

te stellen. De Wro is op 1 juli 2008 van kracht geworden. In AFDELING 6.1 is al meer om-

schreven dan voorheen, toen de planschade gebaseerd was op de WRO  (art. 49), van kracht 

geworden in 1962. Over planschades zijn vele gerechtelijke procedures gevoerd, die tot een 

veelheid van jurisprudentie heeft geleid. Het betreft uitspraken van de Afdeling Bestuurs-

rechtspraak van de Raad van State (Afdeling) en Rechtbanken. Op basis hiervan is tot op ze-

kere hoogte komen vast te staan hoe de planschades bepaald moeten worden. In hoofdstuk 2 

wordt hierop nader ingegaan. 

 

Zoals aangegeven, is het bestemmingsplan van grote invloed op de waarde van een onroeren-

de zaak. In hoofdstuk 3 wordt hier verder aandacht aan besteed. 

 

Planschade kan opgedeeld worden in twee hoofdonderdelen: juridisch en taxatie-technisch. 

Zo wordt eerst op juridische gronden vastgesteld of de aanvrager in aanmerking komt voor 

vergoeding van (eventuele) schade. Indien dit zo is, dan wordt de waarde van de onroerende 

zaak getaxeerd voor en na het schademoment. Indien er een waardedaling wordt vastgesteld, 

is er in principe sprake van planschade. Inzake het juridisch gedeelte is de nodige literatuur 

beschikbaar (zie bijvoorbeeld “Planschadevergoeding. Het recht op schadevergoeding bij wij-

ziging van het planologisch regime” door Mr. G.M. van den Broek Kluwer Deventer 2002 of 

“Hoofdlijnen ruimtelijk bestuursrecht Prof. Mr. P.J.J. van Buuren e.a. Kluwer Deventer 

2006)). In dit boek PLANSCHADETAXATIES & GERECHTELIJKE DWALINGEN zal 

met name ingegaan worden op de taxatie-technische aspecten van planschade. Zie verder 

hoofdstuk 4. 

 

De factoren die planschade veroorzaken worden behandeld in hoofdstuk 5. In hoofdstuk 6 

wordt nader ingegaan op de omzetting van de gekwalificeerde schade in een bedrag: de kwan-

tificering van de schade. 

 

Omdat planschade nogal casus-gebonden is, wordt niet volstaan met de algemene gevallen, 

maar worden in hoofdstuk 7 een aantal specifieke gevallen behandeld. 
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Of aanvrager van de wijziging van het planologisch regime kon weten (de voorzienbaarheid) 

wordt behandeld in hoofdstuk 8. 

 

Sinds de Wro wordt niet meer alle schade vergoed maar valt een gedeelte onder het Normaal 

Maatschappelijk Risico. In hoofdstuk 9 wordt hier uitgebreid op ingegaan. 

 

Omdat het voor planschadevergoeding nodig is dat de gemeente hierover een besluit neemt, is 

de bezwaar- en beroepsprocedure van de Algemene wet Bestuursrecht (Awb) van toepassing. 

In hoofdstuk 10 wordt dit verder uitgewerkt. 

 

De procedureverordening wordt besproken in hoofdstuk 11. 

 

In hoofdstuk 12 worden de kwaliteiten van de verschillende planschadebureaus met elkaar 

vergeleken. 

 

Zoals reeds opgemerkt is de jurisprudentie een zeer belangrijk onderdeel van de manier waar-

op de planschade bepaald wordt. Op velerlei platforms worden deze uitspraken toegelicht en 

van commentaar voorzien, maar verder dan een bespreking van de gevolgen van een uitspraak 

gaat dit vrijwel nooit. In hoofdstuk 13 wordt daarom een aantal uitspraken zeer gedetailleerd 

onderzocht waarbij ook de onderliggende documenten gepubliceerd worden. Indien u uw ver-

trouwen in de bestuursrechtspraak wil behouden, is dit hoofdstuk bepaald niet aan te bevelen. 

 

In hoofdstuk 14 worden conclusies getrokken en de aanbevelingen volgen in hoofdstuk 15. 
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2. Planschade 

 

De basis voor planschade is een wijziging van het planologisch regime. De wettelijke basis 

van planschade is gegeven in de Wet ruimtelijke ordening (Wro) AFDELING 6.1. De oorza-

ken van schade die in principe voor vergoeding in aanmerking komen zijn hier nauwgezet 

omschreven (Art. 6.1). 

 

De verreweg belangrijkste oorzaak is een wijziging van het bestemmingsplan. Maar ook kan 

schade ontstaan door de verlening van een omgevingsvergunning waarin een afwijking van 

het vigerende (= geldende) bestemmingsplan wordt toegestaan. Alle geldende planologische 

regels die op een bepaald ruimtelijk gebied van toepassing zijn, worden aangeduid met het 

planologisch regime. 

 

De vergoeding voor eventuele planschade dient te worden aangevraagd bij het college van 

burgemeester en wethouders van de gemeente. Opmerkelijk is dat in de Wro niet expliciet 

staat bij welke gemeente. Voor de hand ligt dat gedoeld wordt op de gemeente waarin het 

regime is gelegen wat de schade veroorzaakt. Dit kan dus een andere gemeente zijn dan waar-

in de onroerende zaak is gelegen. 

 

Na de aanvraag, gaat de gemeente na of de aanvrager het recht heeft om de aanvraag in te 

dienen. In de meeste gevallen dient de eigenaar de aanvraag (zelf of via een gemachtigde) in. 

Maar er zijn ook andere rechthebbenden, zoals degene die een recht heeft op gebruik en be-

woning. Wanneer de gemeente vindt dat de aanvraag onvoldoende is gemotiveerd en onder-

bouwd, kan zij een extra motivatie c.q. onderbouwing verlangen. Met name dient precies aan-

gegeven te worden welk plan of omgevingsvergunning de grondslag is. Indien er meerdere 

grondslagen zijn, dan dienen zij alle expliciet genoemd te worden. Veelal wordt geaccepteerd 

dat in de eerste fase (tot aan concept-rapport) nog andere grondslagen worden aangevoerd. 

Indien de aanvraag ontvankelijk is dient de aanvrager een recht te betalen (maximaal € 500), 

wat terugbetaald wordt indien er besloten wordt tot planschadevergoeding. Planschadever-

goeding is het bedrag dat door de gemeente daadwerkelijk wordt vergoed. 

De gemeente is verplicht om een advies op te laten stellen voor een planschadeaanvraag door 

een onafhankelijk bureau. De regels hiervoor zijn opgesteld in de planschadeprocedureveror-

dening die elke gemeente heeft opgesteld, tezamen met het Besluit Wro Afdeling 6.1. Tege-

moetkoming in schade (zie hoofdstuk 11). Binnen 48 weken na aanvraag moet er een besluit 

zijn genomen, tenzij er sprake is van uitzonderingen. De adviescommissie stelt eerst een con-

ceptadvies op. Hierop kunnen aanvrager, gemeente en eventueel de derde-belanghebbende 

reageren binnen vier weken. Daarna wordt het definitieve rapport opgesteld. Indien het plan-

schadebedrag wordt verhoogd naar aanleiding van de reactie van aanvrager dan heeft deze 

recht op kostenvergoeding indien hij een adviseur of deskundige heeft ingeschakeld. 

 

Een wijziging van het planologisch regime kan gelden in de omgeving van een onroerende 

zaak of kan gelden voor (een deel) van de onroerende zaak zelf. In het laatste geval is sprake 

van een zogenaamde directe planschade. Dit ontstaat wanneer het planologisch regime van de 

onroerende zaak gewijzigd wordt en deze onroerende zaak daardoor in waarde verminderd. 

Bijvoorbeeld omdat er minder gebruiksmogelijkheden ontstaan. In het eerste geval is sprake 

van een indirecte planschade. Bijvoorbeeld omdat er nieuwe bebouwingsmogelijkheden naast 

de onroerende zaak zijn ontstaan die voorheen niet waren toegestaan. Ook een combinatie van 

beide is mogelijk.  Dit onderscheid is belangrijk omdat in geval van een directe planschade de 

2% Normaal Maatschappelijk Risico (NMR) niet van toepassing is. 
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Het NMR is ingevoerd in de nieuwe Wro per 1 juli 2008. Voorheen bestond dit niet. Het 

houdt in dat een deel van de planschade voor rekening van aanvrager dient te blijven ingeval 

van een indirecte planschade: ten minste 2 % van de waarde van de onroerende zaak vlak 

voor de planologische wijziging. 

 

Om planschade te kunnen bepalen, wordt een vergelijking gemaakt tussen het oude het nieu-

we planologische regime (hierna: regime).  Dit wordt uitgevoerd op het moment dat het nieu-

we regime van kracht is geworden. Dit is het moment (peildatum) waarop voor het eerst 

rechtskracht aan het nieuwe planologische regime wordt gegeven. Bij een nieuw bestem-

mingsplan is dit het moment direct nadat de periode van indienen van een zienswijze tegen 

een vastgesteld plan is geëindigd, tenzij een voorlopige voorziening is ingesteld tegen het 

plan.  

 

Wanneer er geen enkele verandering meer kan worden aangebracht in het regime, is sprake 

van een onherroepelijk regime. Vanaf dat moment kan de aanvraag gedurende vijf jaar wor-

den ingediend. 

 

Planschade is het gevolg van een wijziging in de bouw- en gebruiksmogelijkheden van het 

planologisch regime. Dit is uiteraard ook de reden waarom men het regime heeft gewijzigd. 

Zo kan het zijn dat in een gebied waar voorheen een agrarische bestemming op lag, er nu mo-

gelijkheden gemaakt zijn voor woningbouw. Wanneer er aan de rand van dat gebied onroe-

rende zaken (meestal woningen) liggen, dan kan dat nadelig zijn voor de waarde ervan. 

Een belangrijk onderdeel van de planschadebepaling is de maximalisatie van de gebruiks- en 

bouwmogelijkheden. Het komt namelijk veel voor dat de maximale mogelijkheden van een 

regime niet volledig benut worden. Zo kan het zijn dat binnen een agrarisch bouwblok, waar 

tot 12 m hoog gebouwd mag worden bij een maximale oppervlakte van 1 ha, maar een gedeel-

te van 0,5 ha bebouwd is tot bijvoorbeeld een hoogte van 10 m. Ingeval van de maximale ge-

bruiksmogelijkheden kan gedacht worden aan een weg die voor de woning van aanvrager ligt 

en waaraan ten gevolge van het nieuwe regime niets veranderd is. Wel wordt op enige afstand 

een nieuwe woonwijk aangelegd waardoor de weg drukker wordt. Toch ontstaat hierdoor 

geen planschade omdat de schade niet door het nieuwe regime is ontstaan. 

 

Om een goede vergelijking te kunnen maken tussen het oude en het nieuwe regime, wordt 

gekeken naar zogenaamde schadefactoren, zoals vermindering waarde-bepalend uitzicht, 

vermindering privacy, meer overlast, vermindering situeringswaarde. Dit wordt de planolo-

gische vergelijking genoemd. Per schadefactor wordt een analyse uitgevoerd. Een schadefac-

tor kan aanleiding zijn voor een waardevermindering, maar ook een waardevermeerdering is 

mogelijk. Al deze vergelijkingen worden samengesteld tot de eindconclusie. Daarin wordt 

aangegeven in hoeverre sprake is van een planologische verslechtering. Na deze kwalificatie 

wordt de planschade gekwantificeerd. Daartoe wordt de waarde van de onroerende zaak ge-

taxeerd direct voor en direct na de peildatum. In geval van een waardevermindering is dan 

sprake van planschade. 

Een belangrijk onderdeel hierna is het onderzoek naar de voorzienbaarheid. Indien aanvrager 

op de datum waarop deze zijn recht verkreeg, wist, dan wel had kunnen weten dat het regime 

nadelig zou kunnen wijzigen, dan vervalt het recht op planschadevergoeding.  

 

Een ander punt is dat nagegaan dient te worden of de planschadevergoeding reeds op een an-

dere wijze is verzekerd. Soms komt het voor dat de aanvrager als compensatie voor de plan-

schade een strook grond verkrijgt tegen een zeer gereduceerde prijs. Hierdoor kan het zo zijn 

dat (een deel) van de planschade reeds vergoed is.  
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3. Het bestemmingsplan in relatie tot planschade 

 

Omdat het bestemmingsplan een zeer belangrijke rol speelt in de bepaling van planschade, 

wordt hier nog op een aantal aspecten nader ingegaan. 

 

In het bestemmingsplan (verder ook: plan) worden middels de plankaart en de voorschriften 

(regels) aanduidingen gegeven waaraan voldaan moet worden wanneer een onroerende zaak 

gebouwd wordt en hoe deze gebruikt mag worden. Daartoe is van elk perceel aangegeven 

welke bestemming daarop rust (bijvoorbeeld  “wonen”, “maatschappelijke doeleinden”, “ver-

keer”). Het plan omschrijft de begrippen die in het plan worden gebruikt. Indien begrippen 

worden gebruikt die niet omschreven zijn dan dient te worden aangesloten bij het gebruik in 

het normale maatschappelijke verkeer. Per hoofdstuk worden vervolgens alle bestemmingen 

behandeld. Allereerst de omschrijving, waarin wordt aangegeven waar de aangewezen gron-

den voor bestemd zijn. Daarna volgen de bouwregels, waarin veelal een onderscheid gemaakt 

wordt tussen gebouwen en bouwwerken, geen gebouw zijnde. Vaak worden gebouwen toege-

laten via een zogenaamd bouwblok. Daarnaast kunnen aan deze gebouwen nadere eisen wor-

den gesteld, zoals de maximale bouwhoogte. In oudere plannen wordt vaak alleen de maxima-

le goothoogte genoemd. Er is dan geen maximale bouwhoogte aangegeven. In dat geval is de 

bouwverordening van de gemeente van toepassing, waarin veelal is aangegeven dat de bouw-

hoogte in dat geval maximaal 15 m is. 

 

Het plan wordt door de gemeenteraad vastgesteld nadat er een (voor)ontwerp ter inzage is 

gelegd. Tegen dit (voor)ontwerp kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen. Na vast-

stelling door de gemeenteraad wordt het plan ter inzage gelegd en kan tijdens deze periode 

nog beroep worden aangetekend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State 

(hier na: de Afdeling). Indien het beroep wordt afgewezen, dan is het bestemmingsplan direct 

daarna onherroepelijk. Wel is het mogelijk dat aan delen van het bestemmingsplan goedkeu-

ring wordt onthouden. Indien dit betrekking heeft op een deel van de plankaart, dan blijft de 

oude bestemming op dit deel van kracht. Voor het verkrijgen van planschadevergoeding is het 

niet noodzakelijk om een zienswijze tegen de plannen te hebben ingediend. 

 

Bestemmingsplannen die onder de (oude) WRO zijn vastgesteld, kunnen voorschriften bevat-

ten waarin wordt aangegeven welke vrijstellingen door B&W kunnen worden gegeven (art. 19 

WRO). Onder de (nieuwe) Wro wordt gesproken van ontheffingen. Onder de WRO werden 

deze vrijstellingen meegenomen in de maximalisatie van het oude en nieuwe plan. Onder de 

Wro worden ze niet meegenomen. Wel kan er planschade worden aangevraagd indien men 

denkt  nadeel te hebben van een ontheffing. Onder de Wet algemene bepalingen omgevings-

recht (sinds 1 oktober 2010) is er dan sprake van het verlenen van een omgevingsvergunning 

via de uitgebreide procedure.  

 

Een belangrijk onderdeel van het bestemmingsplan is de toelichting. Hierin wordt beschreven 

wat de reden is van de wijziging van het plan. Dit kan een actualisatie zijn omdat het vorige 

plan te oud was. In principe moeten plannen elke tien jaar vernieuwd worden. Maar het kan 

ook gaan om een nieuwe ontwikkeling die niet in het oude plan past. Wanneer sprake is van 

een geringe impact dan kan er via een omgevingsvergunning toestemming voor de bouw wor-

den gegeven (uitgebreide procedure). Ook kan er sprake zijn van een wijzigingsplan of een 

uitwerkingsplan. In het geval van een nieuw plan  wordt in de toelichting globaal aangegeven 

waarom de verandering niet in het oude plan past. Voor planschade is het van belang wat er 

verder wordt aangegeven betreffende ontwikkelingen direct in de omgeving van het nieuwe 

plan. Kopers van grond in het nieuwe plan kunnen dan geen planschade claimen ten gevolge 
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van deze latere ontwikkelingen. Ook van belang is dat in de toelichting vaak aangegeven 

wordt wanneer de plannen voor het eerst naar buiten zijn gebracht. Eigenaren die nadeel on-

dervinden van het nieuwe plan en die hun onroerende zaak gekocht hebben na dit tijdstip 

kunnen ook geen planschade claimen. 

 

In het geval van directe planschade is het van belang of er een voorontwerp ter inzage is ge-

legd. Vanaf dit moment kan een eigenaar nagaan of de planologie op zijn eigen grond in een 

voor hem nadelige situatie verandert. Indien hij dan niet gebruik maakt van de mogelijkheden 

die het oude plan biedt, dan loopt hij de kans dat er geen planschade wordt vergoed vanwege 

passiviteit. Dit is niet het geval indien er een voorbereidingsbesluit is genomen, of wanneer er 

direct een ontwerpplan ter inzage wordt gelegd. Dit komt omdat het vanaf dat moment niet 

meer mogelijk is een vergunning te verkrijgen omdat de vergunningsaanvraag moet worden 

aangehouden. 
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4. Taxatie-technische aspecten 

 

Nadat de planologische vergelijking heeft plaatsgevonden, dient op basis hiervan een taxatie 

van de onroerende zaak te worden gemaakt direct voor en na de peildatum. Maar veelal wordt 

de onroerende zaak voor de peildatum gewaardeerd en worden de verschillen gewaardeerd. 

Welke methode wordt toegepast hangt af van de omvang van de verschillen. Bij relatief kleine 

verschillen (tot 10 %) wordt vaak de tweede methode toegepast, bij grotere verschillen de 

eerste. Met name bij directe planschades wordt vaak de eerste methode toegepast. 

 

De taxatie dient te worden uitgevoerd uitgaande van de voorwaarden die in de wet en de ju-

risprudentie zijn aangegeven. In de volgende paragrafen zullen de belangrijkste aspecten van 

planschade en hun impact op de taxatie worden besproken. 

 

4.1 De maximale bouw- en gebruiksmogelijkheden.  

 

Een zeer belangrijk aspect bij een planschade is dat er uitgegaan wordt van de maximale 

bouw- en gebruiksmogelijkheden. Dit geldt zowel voor de oude als de nieuwe planologie. Het 

betekent dat de taxatie niet uitgaat van de feitelijke situatie. Maar ook wordt geen rekening 

gehouden met aanwezige bebouwing of feitelijk gebruik wat volgens de planologie niet is 

toegestaan. 

In geval van een directe planschade wordt uitgegaan van de feitelijke toestand van de omge-

ving van het perceel van aanvrager op de peildatum.  

In geval van een indirecte planschade wordt uitgegaan van de feitelijke toestand van de onroe-

rende zaak van aanvrager op de peildatum.  

Deze maximalisatie betekent dat de taxateur een grote mate van ruimtelijk inzicht moet heb-

ben. Ook moet hij beschikken over een uitgebreid ruimtelijk voorstellingsvermogen. Want in 

veel gevallen is datgene wat gebouwd is niet in overeenstemming met de maximale invulling.  

De maximale invulling van de bouwmogelijkheden betekent dat aan de hand van de plankaart 

en de regels de grootst mogelijke bebouwing fictief wordt gerealiseerd. Daarbij rekening hou-

den met de bebouwingsgrenzen, zoals bouwblok, bouwhoogte, bouwbreedte, aantal bouwla-

gen, bebouwingspercentage, dakhelling, afstand tot perceelgrenzen, inhoud. De positionering 

van de bebouwing wordt zodanig gekozen dat deze zo nadelig mogelijk is voor de aanvrager. 

Bij deze beoordeling worden ook de gebruiksmogelijkheden betrokken. 

De maximale invulling van de gebruiksmogelijkheden betekent dat er uitgegaan dient te wor-

den van maximaal gebruik. Deze regel is niet altijd even duidelijk toe te passen. Wel duidelijk 

is de schadebepaling door het gebruik van (spoor)wegen.  

 
201211096/1/A2. 
Datum uitspraak: 18 december 2013 
…. 
De minister dient bij de beoordeling van de maximale gebruiksmogelijkheden van de haven-
spoorlijn in de oude en de nieuwe situatie op de relevante peildatum of peildata uit te gaan 
van een reële prognose van het maximaal aantal te verwachten treinbewegingen per spoor 
en per tijdseenheid en de daarmee gemoeide geluidsbelasting op de gevels van de wonin-
gen. 
…. 
 
Deze uitspraak geldt uiteraard ook voor (auto)wegen. Wanneer aanvrager langs een bestaande 

weg woont, die meer gebruikt zal worden door de aanleg van een nieuwe woonwijk, dan ont-

staat wel planschade.  
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Maar wanneer nieuwe woningen worden gebouwd, dan is niet duidelijk wanneer sprake is van 

maximaal gebruik (bijvoorbeeld hoeveel mensen wonen er in een woning). Veelal gaat men 

dan uit van normaal gebruik. Bij aanleg van een bedrijventerrein wordt wel uitgegaan van 

maximale overlast ten gevolge van het gebruik. Dit geldt uiteraard ook voor een bestaand 

agrarisch bedrijf onder het oude regime.  

Van groot belang is dat in het planschaderapport van de planschadecommissie uitgebreid 

wordt aangegeven waar de schade door ontstaat.  

De maximale invulling wordt niet toegepast indien deze met aan zekerheid grenzende waar-

schijnlijkheid kan worden uitgesloten van realisering. Toepassing van deze regel onder het 

oude regime komt weinig voor. Zelfs als in heel Nederland de gestelde maximale invulling 

nog nooit is voorgekomen, dan nog wijst de Afdeling toepassing vaak af. Ook onder het 

nieuwe regime wordt niet snel een beroep gedaan op de uitzonderingsregel omdat deze vaak 

moeilijk hard te maken is. Ten slotte gaat het daarbij over invullingen in de toekomst. Toch 

komt het veelvuldig voor de er zeer sterke twijfel is of het nieuwe plan ooit wel maximaal 

ingevuld dan wel ooit gerealiseerd gaat worden. Planschadecommissies lossen dit op door 

deze maximale invulling niet mee te nemen in hun advies. In een door aanvrager ingestelde 

beroepsprocedure staat deze voor de moeilijke taak dit alsnog via de rechter af te dwingen. 

 

4.1.1 De meest nadelige invulling 

 

De basis voor de maximale invulling is hetgeen op grond van het oude en nieuwe regime 

maximaal kon onderscheidenlijk kan worden gerealiseerd, ongeacht de vraag of verwezenlij-

king daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Slechts ingeval realisering van de maximale moge-

lijkheden met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kan worden uitgesloten, kan aan-

leiding bestaan om van dit uitgangspunt af te wijken. 

 

Criterium is dus de (fictieve) realisering van bouwwerken. Deze realisering dient gemaximali-

seerd te worden. In zijn algemeenheid wordt aangenomen dat dit betekent dat de maximalisa-

tie een invulling dient op te leveren die het meest nadelig is voor aanvrager. Dit lijkt erg voor 

de hand te liggen, maar er zijn gevallen denkbaar dat er door bebouwing een voordeliger situ-

atie ontstaat. Zo kan een op te richten fietsenstalling leiden tot minder uitzicht maar tot meer 

privacy. Indien deze laatste factor een grotere positieve  invloed heeft dan de negatieve gevol-

gen van de eerste dan is sprake van een voordeel dat ontstaat ten gevolge van de bebouwing. 

In dat geval dient uitgegaan te worden van de meest nadelige invulling. 

 

Ook kan de situatie ontstaan dat de bouwmogelijkheden maximaal zijn maar dat de gebruiks-

mogelijkheden dit niet zijn. Met andere woorden, er is een bouwmogelijkheid die niet maxi-

maal is maar waarbij de gebruiksmogelijkheden wel een meer nadelige situatie opleveren. Te 

denken valt aan bebouwing nabij de perceelgrens. Indien het is toegestaan te bouwen tot in de 

perceelgrens, betekent dit dat er geen doorzichtige ramen geplaatst kunnen worden. Indien op 

2 m afstand van de grens gebouwd wordt kunnen wel doorzichtige ramen geplaatst worden 

die tot verlies aan privacy leiden. In dat geval moet die combinatie van bouw- en gebruiks-

mogelijkheden gekozen worden die het meest nadelig is voor aanvrager. 

 

Bovenstaande meest nadelige invulling geldt voor indirecte planschades. De vraag is of dat 

ook geldt voor directe planschades. Immers, in geval van een indirecte planschade is het een 

andere eigenaar dan aanvrager die bepaalt waar gebouwd gaat worden. Bij een directe plan-

schade is dit de aanvrager zelf. Daarom moet het er voor gehouden worden dat de meest on-

gunstige invulling niet geldt voor directe planschades. Als voorbeeld de situatie waarbij aan-

vrager nabij zijn woning door een planologische wijziging een bouwblok verliest. Stel dat er 
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op een beperkt deel van dit bouwblok gebouwen konden worden opgericht tot een afstand van 

bijvoorbeeld 10 m. De meest ongunstige invulling is wanneer het gebouw nabij de woning 

wordt opgericht omdat daardoor het woongenot het meest vermindert. Maar de eige-

naar/aanvrager kan daartoe niet worden gedwongen, zodat niet van de meest nadelige situatie 

kan worden uitgegaan. 

 

Een ander interessante kwestie ontstaat wanneer de aanvrager/eigenaar een deel van zijn 

bouwblok verliest, maar dat daarbij blijkt dat hetgeen hij nog kan bouwen, kan worden opge-

richt in het overblijvende deel van het bouwblok. Onderscheid dient te worden gemaakt of het 

overblijvende bouwblok onderdeel is van het plangebied waarin de planologie wijzigt. Is dit 

niet zo, dan is er iets voor te zeggen dat dit deel niet in de planologische vergelijking mag 

worden betrokken. En dat dus ook niet meegerekend mag worden dat bebouwing daar nog 

wel kan worden opgericht. 

 

4.1.2 Maximalisatie bij gebouwen 

 

In het bestemmingsplan wordt aangegeven waar gebouwen mogen worden opgericht en welke 

randvoorwaarden hierbij gelden. Gebouwen worden daarbij gedefinieerd als elk bouwwerk, 

dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten 

ruimte vormt. Minimaal twee wanden en een dak zijn dus voldoende. Van deze gebouwen 

dient te worden vastgesteld wat hun impact is op de waarde van de onroerende zaak van de 

aanvrager. Daarbij is de afstand tot de perceelgrens en tot aanwezige bebouwing van belang 

om vast te leggen. Verder dient de maximale bouwmassa te worden berekend, alsmede de 

bouwhoogte, -breedte en -diepte. Verder dient te worden aangegeven in hoeverre vanuit het 

gebouw zicht op en in de onroerende zaak van aanvrager ontstaat. Niet altijd wordt in het be-

stemmingsplan een zodanige opsomming van randvoorwaarden gegeven dat daarmee de om-

vang van het gebouw vaststaat. Zo wordt, met name in oude bestemmingsplannen, bijvoor-

beeld alleen de maximale goothoogte aangegeven, en geen maximale bouwhoogte. In dat ge-

val is de bouwverordening bepalend, hetgeen maximaal 15 m betekent. Ook kan het zijn dat 

de gegeven beperkingen de maximale bouwhoogte vastleggen (bijvoorbeeld via de maximale 

dakhelling en de maximale breedte van een gebouw). Daarnaast kunnen er nog andere beper-

kingen aan een gebouw worden gegeven. Bijvoorbeeld voor een bijgebouw, waarbij veelal 

wordt aangegeven dat het ondergeschikt dient te zijn aan het hoofdgebouw. Dan wordt er 

vanuit gegaan dat de bouwhoogte van een bijgebouw lager is dan het hoofdgebouw en dat de 

bouwmassa minder is dan ca. 30 % van het hoofdgebouw. Soms wordt ook een beperking 

gesteld aan het aantal bouwlagen, bijvoorbeeld, twee bouwlagen met kap. Aan de kap kunnen 

ook beperkingen worden gesteld, meestal in de vorm van een maximale en een minimale hel-

lingshoek. Meestal wordt verder geen beperking gesteld aan de vorm van het gebouw. Vaak 

wordt dan niet onderkend dat de naar de onroerende zaak van aanvrager toegekeerde gevel 

kan worden opgetrokken tot aan de maximale bouwhoogte. Indien een maximale goothoogte 

is aangegeven dat kan gekozen worden voor een lessenaarsdak wat afloopt aan de andere zij-

de tot de maximale goothoogte.   

Soms is de maximale oppervlakte aan bebouwing afhankelijk gesteld van de perceelopper-

vlakte. Indien de percelen zijn ingedeeld in het bestemmingsplan, geeft dit geen moeilijkhe-

den. Maar die ontstaan wel indien er geen percelen aangegeven zijn. De planschadecommissie 

zal dan een perceelindeling moeten aannemen die voor het grootste nadeel zorgt.  

Wanneer het aantal bouwlagen gemaximeerd is dan dient te worden bepaald wat de maximale 

hoogte van de verdiepingsvloeren is. Bij een gegeven maximale bouwhoogte zal dit ook die-

nen te gebeuren. Wanneer bijvoorbeeld de maximale bouwhoogte 8 m is, dan betekent dit 

voor een kantoorgebouw dat maximaal 2 bouwlagen opgericht kunnen worden. Dit betekent, 
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uitgaande van de minimale hoogten per verdieping zoals aangegeven in het bouwbesluit dat er 

2 bouwlagen mogelijk zijn en dat de verdiepingsvloer zich op ca. 5 m bevindt. 

 

4.1.3 Maximalisatie bij bouwwerken, geen gebouw zijnde 

 

Ook bouwwerken, geen gebouw zijnde, (hierna “andere bouwwerken”) kunnen zorgen voor 

een nadeliger situatie. Een belangrijke eis die aan deze andere bouwwerken gesteld wordt is, 

dat ze passen binnen de bestemming. Bij gebouwen is deze eis niet van toepassing. Dit bete-

kent dat indien er sprake is van planschade door andere bouwwerken, deze benoemd moeten 

worden. Daardoor is het mogelijk om na te gaan of zij binnen de bestemming vallen. Binnen 

de bestemming “parkeren” met een maximale bouwhoogte van bijvoorbeeld 5 m kan een par-

keerdek worden opgericht, mits het maximaal één dichte wand heeft. Maar een klimwand zal 

niet binnen deze bestemming kunnen vallen, maar wel binnen de bestemming “sport”.  Zo-

doende is het mogelijk dat er in een bepaalde situatie waarbij andere bouwwerken tot zekere 

hoogte kunnen worden opgericht, toch geen planschade ontstaat omdat er geen andere bouw-

werken van enige omvang in aanmerking komen. Bijvoorbeeld, lantaarnpalen langs wegen en 

straten. 

 

4.1.4 Maximalisatie als combinatie van gebouwen en andere bouwwerken 

 

In de planvergelijking wordt nogal eens uitsluitend een vergelijking gemaakt tussen gebou-

wen onderling en tussen andere bouwwerken onderling. Dit kan tot een onjuiste planvergelij-

king leiden indien in een bepaald gebied beide soorten werken gebouwd mogen worden.  Met 

name indien de bouwhoogte van andere bouwwerken hoger is dan die van gebouwen, moet 

nagegaan worden of er sprake kan zijn van een combinatie. Zo kan het zijn dat bij een maxi-

male gebouwhoogte van bijvoorbeeld 7 m, terwijl die voor andere bouwwerken 8 m bedraagt, 

er bijvoorbeeld een bouwmogelijkheid ontstaat van een terras op een hoogte van 7 m met een 

omheining van 1 m. Ook is het onjuist om, indien in een bepaald gebied onder het nieuwe 

regime een lagere bouwhoogte mogelijk is dan onder het oude regime te spreken van een 

voordeel wanneer in dat gebied ook gebouwen mogen worden opgericht met een grotere 

bouwhoogte. 

 

4.2 De terreinhoogte 

 

Eén van de elementen die niet goed in een bestemmingsplan zijn geregeld, is de hoogte van 

het terrein waar gebouwd wordt. Veelal wordt de bouwhoogte daarbij gegeven ten opzichte 

van maaiveld. Gebruikelijk is om het terrein waar gebouwd wordt eerst op te hogen. Zeker 

wanneer onder het oude plan sprake was van een agrarisch gebied. De maximale bouwhoogte 

onder het oude plan kan dan niet één op één met die onder het nieuwe plan worden vergele-

ken. Maar daar wordt door vrijwel geen enkele planschadecommissie rekening mee gehouden. 

 

4.3 De peildatum 

 

Zoals gezegd, moet er een waarde (oude waarde) direct voorafgaand en een waarde direct na 

de peildatum worden bepaald (nieuwe waarde). De taxatie van de oude waarde vindt dan 

plaats uitgaande van de oude planologie, en die van de nieuwe waarde uitgaande van de 

nieuwe planologie. Als peildatum geldt het moment waarop de nieuwe planologie van kracht 

wordt. Dit kan hetzelfde moment zijn waarop de nieuwe planologie onherroepelijk wordt, 

maar wanneer er een procedure is gevoerd tegen de nieuwe plannen kan er wel één tot soms 

drie jaar liggen tussen deze momenten. Verder geldt dat de planschadeaanvraag moet plaats-
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vinden binnen 5 jaar na het onherroepelijk worden van de nieuwe planologie. Daarnaast moet 

de gemeente een aanvraag binnen ca. één jaar behandelen. Zodoende kan er een groot tijds-

verschil liggen tussen de peildatum en het moment van taxeren,  tot wel 8 jaar. Ook dit gege-

ven vergroot de complexiteit van een planschadetaxatie. De taxateur zal zich in dit soort situa-

ties gespecialiseerd dienen te hebben.  

 

4.4 De onroerende zaak 

 

Direct voor en direct na de peildatum, wordt dus de waarde van de onroerende zaak van de 

aanvrager bepaald. Belangrijk daarbij is om na te gaan of alle onderdelen van de onroerende 

zaak in de waardering moeten worden meegenomen. Als kantelmoment geldt daarbij het tijd-

stip van de voorzienbaarheid. Indien er een groot tijdsverloop ligt tussen het eerste ter inzage 

leggingstijdstip van de nieuwe planologie en het voorzienbaarheidstijdstip, dan wordt ge-

woonlijk uitgegaan van het ter inzage leggingstijdstip. Of de bouwwijziging op het kantel-

moment daadwerkelijk is doorgevoerd is daarbij niet van belang, maar wel dat de beslissing 

op dat moment reeds definitief is genomen. Dat dient uiteraard te worden aangetoond. Indien 

bijvoorbeeld een keuken wordt uitgebouwd, dient de schriftelijk aankoopbeslissing te kunnen 

worden overlegd. 

 

4.5 Anderszins verzekerd 

 

Het is mogelijk compensatie van geleden schade te geven door overdracht van zaken. Te den-

ken valt aan een strook grond of een schutting die door de gemeente of de ontwikkelaar van 

het bouwplan om niet wordt aangeboden. Van belang daarbij is om na te gaan of deze zaken 

op de peildatum aanwezig waren. Indien dit het geval is, dan dient hun invloed op de plan-

schade te worden meegenomen. Ook is het mogelijk dat de gemeente haar plannen wijzigt 

wanneer duidelijk wordt dat de planschade te hoog wordt. Met name wanneer dit het gevolg is 

van een maximalisatie die de gemeente niet voorzien had. 

 

4.6 De WOZ waarde 

 

In veel uitspraken heeft de Afdeling aangegeven dat de WOZ waarde van de onroerende zaak 

van aanvrager niet van belang is ter vergelijking met de planschadewaarde omdat de basis 

voor de waardering een andere is. Bij de WOZ waarde wordt veelal uitgegaan van de feitelij-

ke situatie terwijl voor planschade uitgegaan wordt van de maximale invulling. Indien er een 

relatief groot verschil tussen beide waarden is, dan dient dit verschil wel gemotiveerd te wor-

den (zie bijvoorbeeld 201508075/1/A2 Datum uitspraak: 1 juni 2016). Ook wordt door aan-

vragers de hoogte van de planschade nogal eens onderbouwd door de verlaging in de WOZ 

waarde die is verkregen door een ingediend bezwaar. Gelet op genoemd verschil wordt dit 

niet aanvaard als onderbouwing van de planschade. Opmerkelijk is dan wel dat sommige 

planschadecommissies toch vaak vragen naar de WOZ waarde van de te taxeren woning.  
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5. Schadefactoren 

 

In de planologische vergelijking dient aangegeven te worden welke de bronnen van schade 

zijn: de schadefactoren. Het betreft dan omstandigheden of eigenschappen van de onroerende 

zaak die door de planologische wijziging veranderen en die van invloed zijn op de waarde 

ervan. In principe wordt daarbij uitgegaan van de economische waarde. Achtereenvolgens 

zullen hierna de meest relevante factoren worden behandeld. Deze factoren spelen uitsluitend 

bij indirecte planschades. Indien een schadefactor een positieve invloed heeft op de waarde 

dan dient dit voordeel met andere negatieve schadefactoren te worden verrekend. Bij de in-

vloed van schadefactoren dient uiteraard uitgegaan te worden van objectivering.  

 

5.1 De onroerende zaak van aanvrager is een woning 

 

Nagegaan dient te worden in hoeverre de schadefactoren invloed hebben op het woongenot. 

Hierbij wordt een objectieve maatstaf aangelegd. De schade moet kunnen worden aangetoond. 

Zo is de elektromagnetische straling van hoogspanningslijnen geen bron van schade omdat dit 

nooit wetenschappelijk is aangetoond. 

 

5.1.1 Privacy 

 

Door de wijziging van bouw- en gebruiksmogelijkheden nabij de woning van aanvrager kan 

er een verandering ontstaan in de privacy van de gebruiker van de onroerende zaak van aan-

vrager. Meestal betreft het een vermindering van de privacy door het ontstaan van meer in-

kijkmogelijkheden. Daarbij dient te worden uitgegaan van het niveau van de privacy wat  

aanwezig was onder het oude regime rekening houdend met de maximale invulling. Wat nog 

wel eens over het hoofd wordt gezien is dat niet alleen inkijk de privacy beïnvloed maar ook 

een verandering in de afstand waar mensen aanwezig kunnen zijn en dat er dus daardoor spra-

ke kan zijn van het ontstaan van meeluister-situaties. Ook is daarbij van belang om na te gaan 

of er sprake is van een af- of toename van het aantal mensen wat aanwezig kan zijn. 

In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat de privacy afneemt indien de afstand waar men-

sen zich kunnen bevinden toeneemt en/of het aantal mensen toeneemt.  

Zoals gezegd is inkijk een belangrijk aspect voor privacy. Daarbij is het van belang onder-

scheid te maken tussen statische en dynamische inkijk. Statische inkijk ontstaat door mensen 

die gedurende langere tijd inkijk kunnen veroorzaken vanuit dezelfde positie. Dynamische 

inkijk ontstaat door mensen die gedurende kortere tijd inkijk kunnen veroorzaken vanuit een 

veranderende positie. Aangenomen kan worden dat statische inkijk een veel grotere invloed 

heeft op de privacy dan dynamische inkijk. 

Statische inkijk ontstaat vanuit plaatsen waar mensen zich kunnen bevinden en er langere tijd 

verblijven. Meestal betreft het een gebouw, maar het kan ook buiten een gebouw plaatsvin-

den, bijvoorbeeld op een schoolplein of op een terras bij een restaurant. Dynamische inkijk 

ontstaat bijvoorbeeld door gebruikers van een weg of een parkeerterrein. 

Verder kan onderscheid gemaakt worden van inkijk in de woning zelf en inkijk op het erf. 

De vraag die van belang is betreffende de invloed van inkijk op de privacy, is de afstand tot 

de woning van aanvrager. Aangenomen kan worden dat vanaf 50 m er weinig invloed meer is 

op de privacy bij statische inkijk. Bij dynamische inkijk is deze afstand beduidend minder. 

Van belang is nog wel de hoek waaronder de inkijk ontstaat. Wanneer de inkijk ontstaat van-

uit een hoger niveau dan de onroerende zaak zelf dan is de invloed daardoor veelal groter, 

ervan uitgaande dat tussenliggende elementen daarbij geen rol spelen. 

Tussenliggende elementen beperken de inkijk. Deze elementen spelen bij dynamische inkijk 

een grotere rol dan bij statische inkijk. 



Planschade: van taxaties tot gerechtelijke dwalingen   ir. R.G. van Popta te Steenwijk 

 

15 

 

 

5.1.2 Uitzicht 

 

Veranderingen van de bouwmogelijkheden in de directe omgeving van de woning van aan-

vrager leiden vaak tot een verandering van het uitzicht. Ook daarbij wordt weer uitgegaan van 

de feitelijke situatie van deze woning op de peildatum. De indeling van de woning van aan-

vrager is verder van belang om vast te stellen of met name vanuit de woonkamer er sprake is 

van een uitzichtverandering. Ook uitzichtverandering vanuit de andere delen van de woning is 

van belang, zij het minder. Veelal was er reeds geen sprake van een volledig vrij uitzicht, om-

dat het oude plan vaak wel enige bebouwing toeliet. Om uitzichtveranderingen vast te stellen 

dient vergeleken te worden hoe de afstand tot, de breedte en de hoogte van bouwwerken ver-

anderen. Het uitzicht kan ook veranderen door beplanting maar dan moet het wel gaan om 

beplanting die in de planologie is verplicht gesteld.  

 

Wat ook kan veranderen is het type uitzicht. Zo kan het zijn dat aanvrager vroeger op een 

bepaalde afstand van zijn woning uitzicht had op bos, maar heeft hij nu uitzicht op dezelfde 

afstand op gebouwen. Ook het type gebouwen kan dan weer verschillend zijn (woningen, in-

dustrie). Ook deze verandering kan van invloed zijn op de waarde van de woning. 

 

5.1.3 Overlast 

 

Overlast kan ontstaan door verschillende oorzaken. De twee belangrijkste oorzaken zijn ge-

luid- en geur/stankoverlast.  

 

5.1.3.1 Geluidsoverlast 

 

Deze schadefactor verandert meestal ten gevolge van de verschillen tussen de gebruiksmoge-

lijkheden. Maar ook verandering van bouwmogelijkheden kan een oorzaak zijn.  

Wanneer er door de planologische wijziging meer mensen en/of gedurende langere tijd in de 

directe omgeving van de woning kunnen bevinden, dan wordt er van uit gegaan dat hierdoor 

meer geluidsoverlast ontstaat. Dit is nadelig voor het woongenot.  

Geluid kan onderverdeeld worden in twee typen geluid: piekgeluiden en langdurige geluiden. 

Vastgesteld dient te worden welk type aan de orde is. Bij piekgeluiden moet nagegaan worden 

hoe vaak ze gemiddeld genomen voorkomen.  

In een goed adviesrapport wordt uitgebreid aangegeven om welke geluiden het gaat en wat 

het verschil is tussen de oude en de nieuwe geluidsituatie. Uit de omschrijving wordt dan al 

snel duidelijk in hoeverre er sprake is van verandering van het woongenot. Vooral wanneer er 

onder het nieuwe regime sprake is van een bedrijfssituatie welke er niet was onder het oude 

regime dan kan er sprake zijn van indringende geluidsoverlast door machines. 

Indien er in de directe omgeving van de woning de capaciteit van een weg wordt vergroot 

ontstaat ook hierdoor meer geluidsoverlast.  

Ook voor geluidsoverlast geldt dat de afstand van de schadebron tot erf en woning van belang 

is. Verder is de hoogte waarop de geluidsbron zich bevindt relevant. Uiteraard zijn ook tus-

sengelegen elementen (bijvoorbeeld schermen of gebouwen) van belang. Ook dient aandacht 

te worden besteed aan bouwwerken die het geluid kunnen weerkaatsen en is ook het soort 

ondergrond belangrijk, omdat geluid verder draagt over een hard en glad oppervlak. Verder is 

de plaats van de geluidsbron ten opzichte van de woning relevant in verband met de meest 

voorkomende windrichting. Immers, geluid verplaatst zich moeilijker tegen de wind in. 

Een vorm van overlast die kan ontstaan indien sprake is van aanbouw, is het contactgeluid. 

Ook dit kan zeer hinderlijk zijn, en is van invloed op het woongenot. 
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5.1.3.2 Geur- en stankoverlast 

 

Verandering van gebruiksmogelijkheden kan leiden tot meer geur- en stankoverlast. Bij wo-

ningbouw als schadebron wordt er vanuit gegaan dat dit leidt tot enige geur- en stankoverlast, 

uiteraard afhankelijk van de oude planologie. Ook een intensivering van weggebruik in de 

directe omgeving van de woning van aanvrager is meestal aanleiding tot meer overlast van 

stank. Vooral bedrijven kunnen veel geur- en stankoverlast veroorzaken, waarbij ook een rol 

speelt dat dit gedurende langere tijd kan plaatsvinden. Uiteraard dient er vanuit gegaan te 

worden dat deze bedrijven zich aan de geëiste milieunormen houden, maar dan nog kan de 

overlast behoorlijk zijn. 

 

5.1.4 Zonlichttoetreding 

 

Woongenot wordt in behoorlijke mate bepaald door de hoeveelheid zon die op het erf en in de 

woning van aanvrager kan toetreden. Veranderingen daarin dienen dan ook te worden meege-

nomen in de planologische vergelijking. Daarbij kan worden aangegeven in welke jaargetij-

den de verandering optreedt en gedurende welk dagdeel. 

 

5.1.5 Daglicht 

 

Anders dan bij zonlichttoetreding gaat het hierbij om verandering in het licht wat optreedt 

wanneer er sprake is van bewolkt weer. Zo kan bebouwing aan de noordkant van de woning 

van aanvrager veroorzaken dat het in die woning donkerder wordt. Ook dit beïnvloedt het 

woongenot en dient te worden meegenomen in de vergelijking. 

 

5.1.6 Situeringswaarde 

 

Wanneer er in de omgeving van de woning van aanvrager meer gebouwd kan worden, dan is 

sprake van een zogenaamde verstening van die omgeving. Dit geeft een vermindering van de 

situeringswaarde. Wanneer we ons de situatie voorstellen waarin een voormalige onbebouwd 

gebied vervangen wordt door een woonbebouwing van één rij huizen en we vergelijken dit 

met de invloed van bebouwing met een woonwijk, dan valt op dat de eerder genoemde scha-

defactoren dezelfde invloed hebben op het woongenot. Hooguit zal de overlast iets toenemen. 

Toch zal het woongenot meer afnemen. Deze invloed wordt verdisconteert in de vermindering 

van de situeringswaarde. Zo zal de woning van aanvrager verder verwijderd zijn van het ge-

bied waar geen bebouwing is. Ook wordt wel genoemd dat de situeringswaarde een soort con-

tainer-functie heeft. Alle invloeden die nog niet genoemd zijn vallen hier dan onder. Om mis-

verstanden te voorkomen is dit uitgangspunt niet aan te bevelen. Beter is het alle relevante 

schadefactoren separaat te benoemen. 

 

5.1.7 Verschillen in omvang 

 

Wanneer de verschillen in omvang tussen de woning van aanvrager en de nieuw te bouwen 

woningen groot zijn dan kan ook dit van invloed zijn op de planschade. Dit speelt uiteraard 

alleen wanneer de nieuwbouw in de directe omgeving ligt. Bijvoorbeeld wanneer op een open 

gebied tussen twee woningen een nieuwe woning gebouwd wordt. Indien deze woning veel 

hoger en omvangrijker is dan de naastgelegen woningen dan lijken deze naastgelegen wonin-

gen daardoor kleiner wat een negatief effect heeft op hun waarde.  
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5.1.8 Markttype 

 

Een interessante vraag is of het markttype (kopers- of verkopersmarkt) invloed heeft op de 

planschade. Uiteraard niet, zult u zeggen. Immers deze invloed, zo die er al is, is niet een ge-

volg van de planologische wijziging. Dit is inderdaad zo, maar waarschijnlijk is de vraag niet 

juist gesteld. Zoals hierna behandeld wordt, dient na de analyse van de schadefactoren, een 

omrekening plaats te vinden naar een waardevermindering. Het is niet ondenkbaar dat het 

markttype van invloed is op deze omrekening. Immers, in een verkopersmarkt wordt de markt 

gekenmerkt door een tekort aan woningen. Ook al ligt een woning niet aan de rand van de 

bebouwing, hij zal toch wel snel verkocht worden omdat er weinig aanbod is. In een kopers-

markt zal de koper niet snel tot koop overgaan, zeker niet als de woning minder goede eigen-

schappen heeft, zoals weinig privacy of een beperkt uitzicht. 
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5.2 De onroerende zaak van aanvrager is een niet-woning  

 

In hoeverre bij een niet-woning (kantoorgebouw, winkel, bedrijfsruimte) sprake is van een 

planologische verslechtering is afhankelijk van het antwoord op de vraag of er met de onroe-

rende zaak minder verdiend kan worden (inkomensschade). Maar ook kan de onroerende zaak 

op zich minder waard worden (vermogensschade).  

 

5.2.1 Inkomensschade 

 

Allereerst moet worden aangetoond dat de inkomensschade het gevolg is van een planolo-

gische wijziging. Dit is bepaald niet eenvoudig omdat inkomensschade veelal ontstaat door 

omzetverlies. Maar dit verlies kan ook ander oorzaken hebben die tegelijkertijd spelen. Geëist 

wordt vaak dat er inzicht wordt gegeven in de omzet gedurende minimaal drie jaar. Daarbij 

moeten allerlei correcties worden toegepast, bijvoorbeeld voor de gemiddelde omzet in de-

zelfde branche in dezelfde omgeving.  

De onder paragraaf 5.1 genoemde factoren zullen vaak geen rol spelen, al dient dit wel elke 

keer te worden nagegaan. Zo kan vermindering van zonlichttoetreding op het terras bij een 

restaurant wel van invloed zijn, maar zal waardevermindering door privacyverlies niet snel 

optreden. 

Omzetverlies kan bijvoorbeeld ontstaan omdat er door de planologische wijziging een minder 

goede routing ontstaat, waardoor klanten minder een winkel bezoeken. Of dat een bedrijf 

minder goed bereikbaar is. Zo is het mogelijk dat de aanvoer van grondstoffen voor een be-

drijf over het water veel goedkoper is dan over de weg. Indien dan de waterweg wordt afge-

sloten op grond van een planologische wijziging, betekent dit meer kosten voor het bedrijf om 

de aanvoer toch mogelijk te maken. 

 

5.2.2 Vermogensschade 

 

Het gaat hierbij om planologische veranderingen die het bedrijf direct in zijn waarde aantas-

ten. Bijvoorbeeld omdat uitbreidingen niet meer of beperkter mogelijk zijn. Ook kan het zijn 

dat de bouwmogelijkheden beperkt worden, zoals het niet meer mogen bouwen van een be-

drijfswoning. Maar het kan ook een beperking van de gebruiksmogelijkheden betreffen. Zo 

kan het zijn dat de categorie bedrijven bijvoorbeeld wijzigt van 1 en 2 naar alleen 1. 
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6. Kwantificering van de planschade 

 

Nadat de schadefactoren zijn vastgesteld en omschreven, zal de schade in een geldbedrag 

moeten worden omgezet, de kwantificering van de planschade. Deze omzetting zal dienen te 

gebeuren door een zeer ervaren taxateur o.z. Middels jurisprudentie is hierbij sprake van een 

globale richtlijn voor indirecte planschades.  

Om tot een overzicht te komen, wordt hierna gebruik gemaakt van een indeling die vrij goed 

aansluit bij de meeste praktijkgevallen. Er wordt vanuit gaande dat de onroerende zaak van 

aanvrager een woning betreft, en dat de nieuwbouw ook woningen (grondgebonden) zijn. 

Verder wordt aangenomen dat onder de oude planologie zeer beperkt gebouwd kon worden 

met andere bouwwerken (bouwwerken, geen gebouw zijnde).  

 

Wanneer de woning van aanvrager aan de rand van woonbebouwing stond, en er langs die 

rand woningen worden gebouwd in een woonwijk van behoorlijke omvang, waarbij de af-

stand van de woning van aanvrager tot de nieuwbouw ca. 20 á 30 m bedraagt, dan wordt aan-

genomen dat de planschade ca. 6 % van de waarde van de onroerende zaak voorafgaand aan 

de peildatum bedraagt. De grootste planschade ontstaat wanneer de woning van aanvrager 

geheel vrij staat onder het oude regime (b.v. oude bebouwing op grotere afstand dan 200 m) 

en dat er sprake is van bebouwing rondom de woning op korte afstand. De planschade is dan 

bovenmatig, wat betekent groter dan 10 % van de waarde van de onroerende zaak vooraf-

gaand aan de peildatum. 

Een grotere planschade ontstaat indien de nieuwbouw (ook) uit appartementen bestaat. Vooral 

de vermindering van privacy is hier vaak erg in geding. Maar ook het uitzicht kan sterk ver-

minderen. 

Uitgaande van deze indeling kunnen andere gevallen worden ingeschaald. 

In het geval nabij de woning van aanvrager een bedrijfsbestemming ontstaat en onder de oude 

planologie zeer beperkt gebouwd kon worden met andere bouwwerken, dan kan de planscha-

de ook oplopen tot bovenmatig. In een casus in De Westereen (Fr) werd de planologie gewij-

zigd van bestemming “Wonen” maar zonder bouwblok naar Bedrijven Klasse I en II. Een 

tegenover het plangebied liggende vrijstaande woning (1974), met tussenliggende weg, was 9 

jaar (nov. 2000) voor de peildatum verkocht en werd 1 jaar na de peildatum opnieuw verkocht 

(sept. 2010). De eerste verkoopprijs bedroeg € 170.000 en de tweede € 192.500. Een stijging 

van ca. 13 %. De index van de datum eerste verkoop tot aan peildatum bedroeg 43,6 % (Index 

Friesland Kadaster), volgens Calcasa bedroeg voor gemeente Dantumadiel de index 49,4 %. 

Het toont aan dat de invloed van het bedrijventerrein groot is. Uiteraard kan de planschade 

niet zomaar via indexering worden vastgesteld, maar het geeft toch een aardige indicatie hoe 

de markt met dit soort invloeden omgaat. 

Opmerkelijk is dat zodra via verkoopcijfers enigszins kan worden nagegaan hoe groot een 

planschade zou kunnen zijn, er dan onmiddellijk reacties van planschadecommissies komen 

die deze verkoopcijfers proberen onderuit te halen. Op de vraag of er enig wetenschappelijk 

bewijs is voor de hoogte van de planschades, dan moet daarop het antwoord ontkennend zijn. 

Dit betekent dat er toch een grote mate van onzekerheid in de taxaties zit. De Afdeling eist 

echter nauwelijks een onderbouwing, ze gaat er vanuit dat de planschadecommissie zijn werk 

goed doet.  
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7. Specifieke taxaties 

 

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op een aantal gevallen van taxaties die specifieke aan-

dacht vereisen. Daarbij kan het gaan om een verandering van de onroerende zaak of een be-

paalde eigenschap. 

 

7.1 Perceeltoevoeging 

 

Soms wordt door de ontwikkelaar van een nieuwbouwplan een perceeltje aangeboden aan de 

omliggende eigenaren. Dit perceeltje wordt dan toegevoegd aan het perceel van de aanliggen-

de eigenaar. Soms wordt dit om niet geleverd, maar soms moet er een betaald bedrag voor 

worden betaald. Wanneer deze eigenaar nu planschade aanvraagt, zal nagegaan moeten wor-

den in hoeverre met deze overdracht een voordeel vaan de aanvrager is ontstaan.  

Fig. 7.1 Perceelverlenging. 

 

In figuur 7.1 is tweemaal de platte grond van een woning met garage op een bijbehorend 

grondperceel weergegeven met verschillende grootte. In beide gevallen wordt eenzelfde stuk-

je grond toegevoegd (donker gedeelte). 

 

Veel taxateurs bepalen de waarde van het perceeltje door een koppeling aan te brengen met de 

waarde die het had voor de overdracht. In dat geval wordt gekeken naar de bestemming, bij-

voorbeeld als onderdeel van een complex nieuwbouwwoningen, waar een bepaalde kavelprijs 

aanwezig zal zijn. Er wordt dan een waarde aangenomen als percentage van die kavelprijs 

nieuwbouw. 

 

Toch is deze werkwijze onjuist. Wat dient te worden nagegaan is, wat de onroerende zaak van 

de aanvrager meer waard wordt door de toevoeging van het perceeltje. Deze vermogenstoe-

name komt immers de aanvrager ten goede. Het betekent ook dat de waarde van het perceeltje 

in de nieuwe situatie op geen enkele wijze gekoppeld is aan de oude waarde. Dit kan ook nog 

aangetoond worden met het voorbeeld dat het perceeltje grond een agrarische waarde had. Er 

ontstaat dan veelal een waardevermeerdering door de overdracht van het perceeltje. 

 

In feite moet er dus een taxatie gedaan worden van de onroerende zaak van aanvrager voor en 

na de toevoeging. Hierbij dient afgewogen te worden wat de extra voordelen zijn van de toe-
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voeging. Zo zal de verhouding tussen de perceelgrootte voor en na de toevoeging van belang 

zijn, maar ook de mogelijkheden die de toevoeging bieden.  

Betreft het een stukje grond wat achter aan een grote tuin wordt toegevoegd dan zal de verho-

ging van de waarde relatief klein zijn. 

 

Dat hierbij niet alleen voordelen ontstaan maar ook nadelen kunnen ontstaan is niet denkbeel-

dig. Zo kan het zijn dat een deel van het perceeltje, bijvoorbeeld, een watergang is die de ver-

plichting heeft van het waterschap om jaarlijks te worden uitgediept. Daarbij dient er rekening 

mee gehouden te worden dat dit veelal met de hand dient te gebeuren omdat machines vaak 

niet ter plaatste kunnen komen. Dit brengt aanzienlijke kosten met zich mee. 

 

Wanneer door de toevoeging de mogelijkheid ontstaat van een ontsluiting van de achtertuin, 

dan ontstaat een relatief groot voordeel. Zie figuur 7.2. Bij het oorspronkelijke perceel is het  

Fig. 7.2 Perceelverbreding 

 

niet mogelijk om de achter de woning gelegen garage te bereiken. Na de verbreding (donker 

gedeelte) kan dit wel. 

 

Alle in redelijkheid gemaakte kosten in verband met de overdracht dienen verrekend te wor-

den met het genoten voordeel. Te denken valt aan notariskosten en kosten van deskundigen-

bijstand. 

 

 

7.2 Toevoeging van roerende zaken 

 

Ook roerende zaken kunnen aan de onroerende zaak van aanvrager worden toegevoegd. Als 

voorbeeld een erfafscheiding die wordt aangebracht door de ontwikkelaar van de nieuwbouw. 

Ook hier dient te worden nagegaan wat het eventuele voordeel voor de aanvrager is, wanneer 

de erfafscheiding tegen gereduceerde prijs of zelfs om niet door de ontwikkelaar wordt aan-

gebracht. Eerst moet worden nagegaan of de erfafscheiding in de kadastrale grens is geplaatst. 

Zo ja, dan is slechts de helft van de erfafscheiding van de aanvrager. Staat hij volledig op het 

erf van aanvrager dan is aanvrager volledig eigenaar, in het geval de erfafscheiding niet staat 

op het erf van aanvrager dan is het niet zijn eigendom, en kan er geen sprake zijn van een 

voordeel door vermogenstoename. 

Ook bij voordeelberekening wordt weer vaak de fout gemaakt dat men uitgaat van de waarde 

van de roerende zaak en de kosten van het plaatsen ervan. Maar dit is niet de waarde van het 

voordeel voor aanvrager.  
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Zoals aangegeven onder paragraaf 7.1 Perceeltoevoeging dient ook hier gekeken te worden 

wat de vermogenstoename is voor aanvrager. Daarbij is het ook van belang om te kijken wat 

de oude situatie was. Indien er reeds een acceptabele erfafscheiding aanwezig was, dan dient 

hier rekening mee gehouden te worden. Het gaat erom wat een redelijk denkend en handelend 

koper zou willen bieden voor de onroerende zaak van aanvrager in de oude en in de nieuwe 

situatie. 

 

Een interessante kwestie is, in hoeverre de datum waarop de erfafscheiding wordt geplaatst 

invloed heeft op de planschade, los van een eventuele voordeelverrekening. Immers, indien er 

op de peildatum geen erfafscheiding is, zal met deze situatie rekening gehouden moeten wor-

den bij de planschadebepaling. In zijn algemeenheid zal hierdoor een grotere planschade ont-

staan, vanwege meer verlies van uitzicht en privacy. Wordt de erfafscheiding reeds voor de 

peildatum geplaatst dan zou hierdoor minder planschade kunnen ontstaan.  

Het wordt nog iets ingewikkelder wanneer we de kwestie van de voorzienbaarheid erbij halen. 

Immers toevoegingen aan de onroerende zaak na de datum van de voorzienbaarheid aange-

bracht, worden niet meegerekend bij de waarden voor en na schade. Evenwel, betekent dit 

ook dat zij niet meegenomen worden in de invloed die zij op de planschade hebben? In ieder 

geval dient de invloed op de planschade wel te worden meegenomen wanneer de erfafschei-

ding volledig buiten het erf van aanvrager dan wel in de erfscheiding is geplaatst en op de 

peildatum aanwezig is.  

 

7.3 Tussengelegen gronden 

 

Indien de onroerende zaak van aanvrager niet direct grenst aan het plangebied waar een pla-

nologische wijziging heeft plaatsgevonden, dan is er sprake van een zogenaamd tussengele-

gen gebied. Vaste jurisprudentie geeft aan dat ook in dit gebied uitgegaan moet worden van 

maximalisatie van de bouw- en gebruiksmogelijkheden.  

Ogenschijnlijk zou dit geen invloed hebben op de planschade, immers de situatie is gelijk 

voor en na de peildatum. Toch is dit onjuist omdat deze maximalisatie invloed heeft op de 

mate waarin schadefactoren van belang zijn. Zo kan, indien er op het tussengelegen gebied 

een bouwwerk kan worden opgericht, reeds daardoor sprake zijn van een zeer beperkt uitzicht 

in die richting. Indien dan op het plangebied bouwwerken worden opgericht achter het bouw-

werk op het tussengelegen gebied zal hierdoor geen verlies van uitzicht kunnen optreden. 

 

7.4 Omliggende gronden 

 

Gronden die om de onroerende zaak van aanvrager liggen en daar direct aan grenzen en die 

geen onderdeel zijn van het plangebied van de planologische wijziging, zijn uiteraard van 

invloed op de waarde van de onroerende zaak van aanvrager. Bij de waardering van laatst 

genoemde zaak dient uitgegaan te worden van de feitelijke toestand op de peildatum. Een 

interessante kwestie ontstaat wanneer deze feitelijke toestand in strijd is met het geldende 

bestemmingsplan. Naar mijn mening moet dan aangesloten worden bij wat het bestemmings-

plan mogelijk maakt. 

 

7.5 De bedrijfs- of dienstwoning 

 

Wanneer een woning staat op grond met een niet-woning bestemming, dan is sprake van een 

bedrijfswoning wanneer het om een bedrijfsbestemming gaat en spreken we van een dienst-

woning wanneer het een andere bestemming betreft, b.v. maatschappelijke doeleinden. Daar-

bij is het mogelijk dat er geen sprake (meer) is van een bedrijf dat nog in werking is.  
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Een fout die door veel planschadecommissies wordt gemaakt is, dat standaard wordt uitge-

gaan van een waarde-correctie van 35 tot 40 % bij de waardering van een bedrijfswoning. 

Daarnaast wordt vaak ook nog extra gecorrigeerd vanwege het uitgangspunt dat de waarde 

van een bedrijfswoning minder gevoelig is voor planologische wijzigingen. Hierbij wordt 

over het hoofd gezien dat ten allen tijde de economische marktwaarde van de bedrijfswoning 

dient te worden bepaald. Zo zal dus de ligging van de bedrijfswoning van belang zijn. Wan-

neer de bedrijfswoning op een bedrijventerrein is gelegen, dan kan dit inderdaad leiden tot een 

correctie van 35 tot 40 % ten opzichte van een burgerwoning in een standaard woonwijk gele-

gen in dezelfde omgeving als het bedrijventerrein. Maar wanneer de bedrijfswoning in agra-

risch gebied is gelegen met weinig andere bebouwing dan zal de correctie veel minder bedra-

gen. Voor een dienstwoning gelden gelijksoortige argumenten.  

Wat verder nogal vaak over het hoofd wordt gezien is dat in vrijwel alle bestemmingsplannen 

voor bedrijven wel een maximum wordt gesteld aan de grootte van de bedrijfsgebouwen, 

maar geen minimum. Dit betekent dat het mogelijk is een bedrijfswoning op te richten met 

een minimum aan bedrijfsgebouwen. Zeker bij een ligging buiten een bedrijventerrein kan dit 

de waarde van de bedrijfswoning sterk verhogen. 

De extra correctie vanwege het uitgangspunt dat de waarde van een bedrijfswoning minder 

gevoelig is voor planologische wijzigingen, is onjuist. Doordat de waarde van een bedrijfs- of 

dienstwoning altijd lager is dan een vergelijkbare burgerwoning, zal hierdoor ook de invloed 

van schadefactoren op de planschade minder worden. Een extra correctie zou dit effect dan 

ook ten onrechte vermeerderen. 
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8. Voorzienbaarheid 

 

Alhoewel het leerstuk van de voorzienbaarheid sterk juridische kanten bevat, ga ik er in dit 

boek toch op in. Dit heeft ermee te maken dat ook sprake is van taxatie-technische kanten die 

naar mijn oordeel niet altijd even juist worden belicht. 

 

Voorzienbaarheid treedt op indien aanvrager wist dan wel had kunnen weten dat de planolo-

gische wijziging zich zou gaan voordoen, dan wel dat de kans daarop aanwezig was op het 

moment van aankoop van zijn onroerende zaak. Dit wordt actieve risico-aanvaarding ge-

noemd. Voorzienbaarheid treedt ook op indien aanvrager wist dan wel had kunnen weten dat 

de planologische wijziging zich zou gaan voordoen met een voor aanvrager negatief risico 

gedurende de tijd dat aanvrager de onroerende zaak in eigendom heeft, en aanvrager geen 

concrete pogingen heeft gedaan om zijn planologische mogelijkheden te verwezenlijken. Dit 

wordt passieve risico-aanvaarding genoemd. 

 

8.1 Actieve risico-aanvaarding 

 

De risico-aanvaarding wordt actief genoemd omdat het gaat om een actie van aanvrager: wel 

of niet kopen van een onroerende zaak.  

 

Raad van State, 200503143/1  

Datum uitspraak: 18-01-2006 

 
….. 
2.8.1. Of sprake is van voorzienbaarheid van de planologische wijziging op grond waarvan 
het daaruit voortvloeiende nadeel redelijkerwijs voor rekening dient te blijven van degene die 
stelt schade te hebben geleden, moet worden beoordeeld aan de hand van het antwoord op 
de vraag of ten tijde van de aankoop van de onroerende zaak voor een redelijk denkende en 
handelende koper aanleiding bestond om rekening te houden met de kans dat de planolo-
gische situatie voor omwonenden in ongunstige zin zou veranderen. 
….. 
 

Indien er geen eerdere beleidsdocumenten, zoals een structuurschets, officieel bekend zijn 

gemaakt, is de datum van voorzienbaarheid het eerste moment van ter inzage legging van de 

planologische wijziging, bijvoorbeeld (voor)ontwerpbestemmingsplan. Het moge duidelijk 

zijn dat over een dergelijke vorm van voorzienbaarheid weinig procedures zullen worden ge-

voerd omdat de criteria helder zijn. Meestal zal er dan ook geen planschadeaanvraag tot stand 

komen.  

Wanneer er wel eerder beleidsdocumenten officieel bekend zijn gemaakt ligt het anders. Dan 

zullen deze nauwgezet bestudeerd dienen te worden om na te gaan in hoeverre sprake is van 

voorzienbaarheid. Hierbij kan het gaan om plattegronden waarop is aangegeven welke plano-

logische ontwikkelingen door de gemeente in het vooruitzicht worden gesteld. Ook kunnen 

deze ontwikkelingen in beschrijvingen gegeven worden. Het betreft dan vaak structuurplan-

nen of structuurschetsen. Maar ook in de toelichting bij een bestemmingsplan kunnen toe-

komstige ontwikkelingen worden aangeduid. Hierbij kan het gaan om gebieden die aansluiten 

aan het bestemmingsplan. Maar het kan ook zijn dat de gemeente verwacht dat onderdelen 

van het bestemmingsplan zelf in de toekomst een bepaalde verandering zullen ondergaan. 

In de toelichting op het bestemmingsplan staat vaak aangegeven op welk moment de gemeen-

te plannen had om de planologische wijziging te realiseren (Gemeentelijk beleid). Maar soms 

ook kan voorzienbaarheid worden aangetoond op grond van Regionaal of Provinciaal beleid. 

Soms zelf op grond van Landelijk planologisch beleid. 
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De Afdeling formuleert het zo: 

 

201306965/1/A2. 

Datum uitspraak: 25 juni 2014 
…. 
Om voorzienbaarheid te kunnen aannemen, is voldoende dat er een concreet beleidsvoor-
nemen is dat openbaar is gemaakt. Niet is vereist dat dit beleidsvoornemen een formele sta-
tus heeft. 
…. 
 

Het moet dus gaan om: 

 

a. Een concreet beleidsvoornemen. Concreet betekent een document in welke vorm dan 

ook, maar in ieder geval schriftelijk vastgelegd.  

b. Openbaar gemaakt. Dit vereist dat er een berichtgeving heeft plaats gevonden in een 

huis-aan-huis blad wat regelmatig (bv eens per week) in de gemeente wordt verspreid. 

De gemeente moet aantonen dat dit ook daadwerkelijk is gebeurd.  

c. Geen formele status. Dit betekent dat het bijvoorbeeld niet behoeft te zijn goedgekeurd 

door de gemeenteraad. 

 

Er dient dus een schriftelijk document te zijn waaruit de voorzienbaarheid kan worden afge-

leid. Dit kan een notitie zijn die bijvoorbeeld B&W aan de gemeenteraad ter kennisgeving 

heeft gestuurd. Ook kan er in een besluit van B&W staan dat zij een bepaald document zien 

als hun beleid. Zo kan B&W opdracht geven tot een onderzoek om na te gaan welke locaties 

voor eventuele woningbouw geschikt zijn. Het adviesrapport hierover kan dan een concreet 

beleidsvoornemen vormen. Wanneer dit beleidsvoornemen evenwel niet openbaar is gemaakt 

kan het niet aan aanvrager worden tegengeworpen.  

Een (voor)ontwerpbestemmingsplan wat alleen ter inzage is gelegd en verder niet in behande-

ling is genomen dan wel niet onherroepelijk is geworden, is een vorm van een beleidsdocu-

ment zonder formele status. 

 

Raad van State 200705540/1. 

Datum uitspraak: 16 april 2008 
…. 
2.5.1. Ten tijde van de aankoop van het perceel in december 1996 was het bestemmings-
plan "Sijtwende 1996" reeds vastgesteld. Dit bestemmingsplan voorzag in de ontwikkeling 
van woningen ten oosten en ten noordoosten van het perceel, terwijl die gronden ingevolge 
het voorheen geldende uitbreidingsplan "Damsigt" waren bestemd voor "openbaar groen", 
"openbare straat", "terrein voor geprojecteerde rijksweg" en "terreinen voor bijzondere doel-
einden". Op het moment dat [appellant] zijn woning kocht, bestonden reeds voldoende con-
crete en openbaar gemaakte beleidsvoornemens waarin hij aanleiding had kunnen en moe-
ten zien om rekening te houden met de kans dat de planologische situatie in voor hem on-
gunstige zin zou veranderen. De voor [appellant] nadelige planologische ontwikkelingen, die 
uiteindelijk hun beslag hebben gekregen in het bestemmingsplan "Sijtwende", waren ten tijde 
van de aankoop van zijn woning dan ook voorzienbaar. Dat nadien bij de hiervoor genoemde 
uitspraak van de Afdeling van 8 april 1999 aan het bestemmingsplan "Sijtwende 1996" goed-
keuring is onthouden en dit plan niet onherroepelijk is geworden, is niet van belang voor het 
antwoord op de vraag of de nadelige planologische ontwikkelingen voor [appellant] voorzien-
baar waren.  
…. 
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Wanneer B&W in hun besluitenlijst opnemen dat zij een document tot beleid maken, dan die-

nen zij dit nog apart te publiceren.  Het document moet ter inzage zijn gelegd. Alleen het ne-

men van een besluit is niet voldoende voor het aannemen van voorzienbaarheid. Dit heeft er 

mee te maken dat van een redelijk handelend en denkend koper niet kan worden verwacht dat 

zij naast de gepubliceerde stukken ook nog alle interne stukken van de gemeente hoeven door 

te nemen. In zaak Rechtbank Gelderland 13/949 uitspraak 11 maart 2014 wordt door de ge-

meente op advies van SAOZ aan aanvragers voorzienbaarheid tegengeworpen. De gronden 

hiervoor zijn gebaseerd op een Structuurplan wat door de gemeenteraad van Epe is vastge-

steld op 11 april 2006. Maar het blijft onduidelijk wat er daarna met het structuurplan precies 

is gebeurd. Er is sprake van meerdere versies. Daarom komt de Rechtbank tot de conclusie dat 

het raadsbesluit van 11 april 2006 niet overeenkomstig artikel 3:42 van de Awb is bekendge-

maakt. En ook dat het evenmin aannemelijk geworden is dat het Structuurplan conform dit 

artikel is bekend gemaakt. De tegenwerping van de voorzienbaarheid strandde hier. De ge-

meente en de derde belanghebbende zijn namelijk niet in hoger beroep gegaan. Deze zaak, die 

door mijzelf als gemachtigde werd aangebracht, is ook anderszins opmerkelijk omdat de 

kwestie van het niet juist ter inzage leggen van documentatie, en het niet kunnen aantonen 

welk document nu precies ter inzage is gelegd, door mijzelf niet als grond werd ingebracht 

maar ambtshalve door de Rechtbank op grond van Awb 8:69 lid 2. 

In zaak 201306906/1/A2 datum uitspraak: 25 juni 2014 van de Afdeling komt naar voren dat 

de planschadecommissie voorzienbaarheid wel had gebaseerd op een niet openbaar gemaakt 

besluit van de gemeenteraad. De Rechtbank verwerpt dit, maar baseert de voorzienbaarheid 

op wel openbaar gemaakte stukken, hetgeen in hoger beroep in stand blijft. 

 

Van groot belang is om steeds na te gaan hoe de situatie is ten tijde van de aankoop. Soms is 

dit moment niet meer te achterhalen, en wordt uitgegaan van de datum van levering. Ook al 

verandert de planologie na de aankoop in een voor aanvrager gunstige zin, en wijzigt zich dit 

weer daarna in een voor aanvrager ongunstige zin, dan is er toch sprake van voorzienbaarheid 

voor deze laatste wijziging mits deze qua nadeel vergelijkbaar is met de planologische situatie 

ten tijde van de aankoop. Als voorbeeld de situatie dat er ten tijde van de aankoop een ont-

werpbestemmingsplan ter inzage ligt. Maar dit plan wordt afgeblazen en de gemeente geeft 

aan dat het beleid gewijzigd is en dat het afgeblazen ontwerp niet meer zal worden verwezen-

lijkt. Jaren later wijzigt de gemeente toch weer haar beleid en komt alsnog met een vergelijk-

baar plan op de proppen. Dit laatste plan zal dan wel nadeel opleveren maar er blijft toch 

sprake van voorzienbaarheid. Overigens is ten aanzien van het standpunt van de Afdeling wel 

op te merken dat het enige tijd anders is geweest. Voornoemde casus zou in dat geval niet tot 

voorzienbaarheid hebben geleid. 

 

Wat door planschadecommissies nog weleens over het hoofd wordt gezien, is de betekenis 

van wijzigingsplannen die zijn opgenomen in een bestemmingsplan. Deze wijzigingsplannen 

tellen niet mee in het bepalen van een eventueel planologisch nadeel voor zover deze plannen 

niet verwezenlijkt zijn.  

 
Raad van State 200606983/1. 
Datum uitspraak: 28 maart 2007 
…. 
2.8. Appellanten betogen voorts tevergeefs dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen 
dat de wijzigingsbevoegdheid, zoals neergelegd in artikel 8 van de planvoorschriften bij het 
bestemmingsplan "Antoniegaarde", bij de planvergelijking buiten beschouwing dient te wor-
den gelaten. Aan de in voormeld planvoorschrift neergelegde wijzigingsbevoegdheid in de 
zin van artikel 11 van de WRO, komt gezien de vaste jurisprudentie van de Afdeling terzake 
(onder meer uitspraak van 12 januari 2005 in zaak no. 200402061/1, AB 2005, 121) in het 
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kader van de vergelijking van de planologische regimes geen betekenis toe. De mate van 
concreetheid van deze bevoegdheid is dan ook niet van belang. 
…. 

 

Maar wijzigingsplannen zijn wel van belang bij het bepalen van voorzienbaarheid. Indien in 

een bestemmingsplan een gebied bijvoorbeeld de bestemming “Agrarisch Gebied” heeft en 

waar geen bebouwen mogen worden opgericht, er een wijzigingsbevoegdheid geldt waar 

B&W de bestemming mogen wijzigen in een agrarisch bouwblok of een vergelijkbaar nadeel, 

dan is het eventuele nadeel voor rekening van aanvrager. 

 

Raad van State 200404021/1. 

Datum uitspraak: 16 maart 2005 
…. 
2.7. Vast staat dat appellante als gevolg van het vrijstellingsbesluit planschade heeft gele-
den. Voorts staat vast dat de wijzigingsbevoegdheid, als neergelegd in het geldende be-
stemmingsplan "Kerkveld", niet is verwezenlijkt. De Afdeling heeft in haar uitspraak van 12 
januari 2005, zaak nr. 200402061/1, overwogen dat noch bij de vergelijking van het oude 
met het nieuwe planologische regime noch bij de beantwoording van de vraag of de planolo-
gische verslechtering voor betrokkene voorzienbaar was, betekenis toekomt aan de niet 
verwezenlijkte wijzigingsbevoegdheid in het oude regime. De Afdeling is evenwel van oor-
deel dat dit voor wat betreft de voorzienbaarheid anders is in een situatie waarin de op grond 
van de verleende vrijstelling gegeven bouwmogelijkheden min of meer op één lijn zijn te stel-
len met die welke op grond van de wijzigingsbevoegdheid hadden kunnen worden gereali-
seerd en de conclusie gerechtvaardigd is dat de planologische verslechtering in beide geval-
len ongeveer dezelfde is. 
…. 
 

Opvallend is dat de Afdeling alleen spreekt over de gegeven bouwmogelijkheden. De ge-

bruiksmogelijkheden worden niet met name genoemd. Toch lijkt het aannemelijk dat ook aan 

deze gebruiksmogelijkheden  dezelfde eisen dienen te worden gesteld als de bouwmogelijk-

heden. En dat de Afdeling dus vergeten is ook de gebruiksmogelijkheden in de vergelijking 

mee te nemen. 

 

Ingewikkelder wordt het wanneer het nadeel ten gevolge van de planologische wijziging die 

de schade veroorzaakt niet min of meer op één lijn te stellen is met het nadeel van de zich 

aankondigende plannen op het moment van aankoop. De vraag is dan in hoeverre sprake is 

van gedeeltelijke voorzienbaarheid indien het laatste nadeel kleiner is dan het eerste. Daarbij 

komt ook de vraag naar voren hoe dit laatste nadeel dan bepaald wordt indien de zich aankon-

digende plannen vrij vaag zijn. Wanneer er bijvoorbeeld in een structuurplan wat geldend is 

op de aankoopdatum staat dat in de directe omgeving van de door aanvrager aangekochte wo-

ning niet nader ingevulde plannen zijn voor een bedrijventerrein, dan is het niet eenvoudig om 

op grond hiervan het nadeel vast te stellen. Indien de gemeente in afwijking van dit structuur-

plan een bestemmingsplan vaststelt wat woningbouw mogelijk maakt, terwijl voorheen sprake 

was van een agrarisch gebied zonder bouwblokken, dan is het nadeel daardoor wel goed vast 

te stellen. Maar het zal duidelijk zijn dat de voorzienbaarheid van het nadeel van dat bedrij-

venterrein toch op de een of andere manier zal moeten worden meegewogen. Opmerkingen in 

de toelichting zullen hierbij een grote rol kunnen spelen. Alle van belang zijnde informatie zal 

in de afwegingen meegewogen dienen te worden. Zie bijvoorbeeld Raad van State 

200200591/1. Datum uitspraak: 19 februari 2003. Uiteindelijk wordt hier besloten dat 20 % 

van de schade redelijkerwijs niet voor rekening van aanvrager hoeft te komen. 
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Ook interessant is de situatie waarbij aanvrager grondgebonden woningbouw kon voorzien, 

maar uiteindelijk worden toch appartementen gebouwd. Wanneer de grondgebondenheid ex-

pliciet en overal is aangekondigd, zal dit meegewogen dienen te worden. Of dan sprake is van 

gedeeltelijke voorzienbaarheid hangt ook samen met de bouw- en gebruiksmogelijkheden van 

het oude plan. Wanneer ter plaatse voorheen één-laags kantoren mogelijk waren, dan lijkt mij 

gedeeltelijke voorzienbaarheid niet op zijn plaats.  

 

Actieve risico-aanvaarding kan zowel bij indirecte als directe planschade optreden. Immers, 

een planologische wijziging kan zowel de omgeving van de onroerende zaak van aanvrager 

als wel de onroerende zaak van aanvrager zelf betreffen. 

 

8.2 Passieve risico-aanvaarding 

 

Van passieve risico-aanvaarding is sprake indien aanvrager als eigenaar van een onroerende 

zaak geen actie onderneemt om de nadelen van een voor aanvrager mogelijk ongunstige pla-

nologische ontwikkeling te voorkomen. 

 

Raad van State 200606766/1.  

Datum uitspraak: 28 maart 2007 

…. 
2.6.    Bij de beantwoording van de vraag of sprake is van aanvaarding van het risico dat de 
bouwmogelijkheid op het perceel zou vervallen, is van belang of de voortekenen van de na-
delige planwijziging reeds enige tijd zichtbaar waren. Om risicoaanvaarding te mogen aan-
nemen is het, zoals de Afdeling eerder heeft overwogen in haar uitspraak van 11 mei 2000 in 
de zaak met no. 199902237/1 (BR 2001, 228), voldoende dat er, bezien vanuit de positie van 
een redelijk denkende en handelende eigenaar, aanleiding bestond rekening te houden met 
de kans dat de planologische situatie op het perceel in negatieve zin zou gaan veranderen. 
…. 

 

In deze casus gaat het om het mogelijk vervallen van bouwmogelijkheden. Maar in zijn alge-

meenheid kan het ook het vervallen van gebruiksmogelijkheden betreffen, al liggen de risico’s 

daar anders. 

Verder wordt gesproken over “enige tijd zichtbaar”. Hoe lang deze tijd is wordt niet precies 

aangegeven maar uit andere jurisprudentie blijkt dat het om een periode gaat waarin aanvrager 

in alle redelijkheid een bouwplan had kunnen indienen na het moment dat de voortekenen van 

een nadelige planwijziging zich voordeden. De Afdeling vindt dat in het geval van de bouw 

van een tweede woning een termijn van 5 maanden te kort is (201302985/1/A2. Datum uit-

spraak: 5 maart 2014). In de casus gemeente Deventer (201308010/1/A2. Datum uitspraak: 2 

juli 2014) blijkt dat ca. 17 maanden te lang is. 

 

Er moet dus sprake zijn van een te verwachten nadeel. Dit te verwachten nadeel kan zich bij 

een zich aankondigende mogelijke verandering in de planologische situatie in eerste instantie 

niet voordoen, maar door veranderende omstandigheden alsnog voordoen. Het voorbeeld 

hierbij is de door de gemeente verandering van een agrarisch bouwblok in een perceel met 

deels een agrarisch gebied zonder bouwblok en de rest van het perceel wordt veranderd in een 

woonbestemming. De voorheen aanwezige woning was dus bestemd als een bedrijfswoning. 

Door het positief bestemmen van deze woning als burgerwoning ontstaat voor aanvrager een 

voordeel wat opweegt tegen het nadeel van het verlies aan agrarisch bouwblok. Omdat er 

geen verwacht nadeel ontstaat ten gevolge van deze aangekondigde planologische wijziging, 

kan er dus geen sprake zijn van passieve risico-aanvaarding. Na de vaststelling van het be-

stemmingsplan komt de provincie met een reactieve aanwijzing ten aanzien van de omzetting 
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naar een woonbestemming. De gemeente gaat nog wel in beroep bij de Afdeling, maar de 

reactieve aanwijzing blijft in stand. Dit betekent dat het voordeel dus verdwenen is en er een 

nadeel overblijft. Maar dit kan aanvrager niet worden tegengeworpen omdat hij deze reactieve 

aanwijzing uiteraard niet had kunnen voorzien. 

 

Deze casus laat zien dat het eventueel ontstane nadeel het gevolg moet zijn van de totale im-

pact van de zich aankondigende planologische wijziging. Nadelen en voordelen kunnen dan 

uiteraard met elkaar worden verrekend. Een interessante situatie ontstaat wanneer er in de 

zojuist aangegeven casus naar voren komt dat het nadeel groter is dan het voordeel maar dat 

aanvrager toch besluit tot passiviteit. Wederom komt het voordeel te vervallen, zonder dat dit 

aanvrager kan worden verweten. Maar hoe zit het nu met de passieve risico-aanvaarding en 

tot welk nadeel. Mijns inziens komt dan alleen het nadeel voor rekening van aanvrager wat 

overbleef na verrekening van het (weggevallen) voordeel. 

 

Passieve risico-aanvaarding kan zowel bij indirecte als directe planschade optreden.  

Maar meestal zal het om directe planschades gaan. Toch kan het soms ook bij indirecte plan-

schades een rol spelen. 

 

Voorzienbaarheid kan ook worden tegengeworpen indien de nieuwe plannen reeds illegaal 

bestonden dan wel niet in overeenstemming zijn met het vigerende planologisch regime, maar 

dat aanvrager zich hier nooit tegen heeft verzet.  

 

Raad van State 200105642/1.  

Datum uitspraak: 18 juni 2003 
…. 
Hierbij dient evenwel tevens in aanmerking te worden genomen dat naar vaste jurisprudentie 
- bijvoorbeeld de uitspraak van 22 juli 1999 in zaak no. H01.98.1141, gepubliceerd in onder 
meer AB 2000/64 - het nieuwe bestemmingsplan, indien daarbij bestaande, niet binnen het 
voorheen geldende bestemmingsplan passende bebouwing of bestaand afwijkend gebruik 
wordt gelegaliseerd, in de regel geen basis vormt voor het toekennen van schadevergoeding 
op grond van artikel 49 van de WRO. Aangezien blijkens de stukken, als toegelicht ter zitting 
en door [verzoeker] niet betwist, in dit geval de intensieve veehouderij op het perceel van de 
maatschap in afwijking van het oude plan, mede op basis van onherroepelijk geworden 
bouwvergunningen, reeds tot stand is gekomen voordat [verzoeker] eigenaar van het onder-
havige perceel werd, moet de reeds eerder tot stand gekomen intensieve veehouderij der-
halve in de planvergelijking buiten beschouwing worden gelaten. 
…. 
 

In dit geval wordt dat aanvrager echter niet tegengeworpen omdat hij pas eigenaar werd toen 

de bouwvergunning onherroepelijk was, en protesteren toen geen zin meer had.  

Het illegale gebruik kan bijvoorbeeld aan de orde zijn indien gebruik gemaakt wordt van een 

weg welke in het vigerende bestemmingsplan niet als zodanig is aangeduid. 

Indien aanvrager zich dus niet heeft verzet tegen het illegale gebruik, dan heeft hij dit gebruik 

dus stilzwijgend aanvaard en is sprake van passieve risico-aanvaarding. 

 

Ook wanneer wel bouwplannen zijn ingediend, moeten deze binnen niet al te lange tijd ook 

daadwerkelijk worden gerealiseerd anders loopt de eigenaar nog steeds het risico op passieve 

risico-aanvaarding, zoals blijkt uit de volgende uitspraak. 

 

Raad van State 201306965/1/A2. 

Datum uitspraak: 25 juni 2014 
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….. 
5.1. Dat het college bij besluit van 11 oktober 1999 bouwvergunning voor het oprichten van 
een woning en een praktijkruimte op het perceel heeft verleend, laat onverlet dat [appellant], 
ook na de terinzagelegging van het voorontwerp van het nieuwe bestemmingplan, geen actie 
heeft ondernomen om van die vergunning gebruik te maken en het bouwplan te realiseren. 
[appellant] heeft niet aannemelijk gemaakt dat hij daartoe als gevolg van hem niet toe te re-
kenen omstandigheden niet in staat is geweest. Voorts is het indienen van een zienswijze 
tegen het ontwerp van het nieuwe bestemmingsplan geen concrete poging, als hiervoor be-
doeld, omdat het indienen van een zienswijze niet is gericht op het realiseren van de bouw-
mogelijkheden. Door de bouwmogelijkheden niet te benutten, ook nadat hij kon zien aanko-
men dat de planologische situatie ter plaatse zou veranderen, heeft [appellant] het risico van 
de voor hem nadelige bestemmingswijziging aanvaard en behoort de schade die hij daardoor 
heeft geleden voor zijn rekening te blijven. 
….. 
 

Om een indruk te krijgen van de aantallen uitspraken van de Afdeling waarbij voorzienbaar-

heid een rol speelt, is in de volgende tabel een overzicht gegeven. 
 

 #totaal #voorzienbaar % 

2003 41 4 9 

2004 41 6 14 

2005 50 12 24 

2006 82 10 12 

2007 86 13 15 

2008 87 12 13 

2009 124 20 16 

2010 124 14 11 

2011 152 13 8 

2012 250 40 16 

2013 228 27 11 

2014 280 39 13 

2015 193 35 18 

 

Uit deze tabel blijkt dat het aantal zaken in hoger beroep betreffende voorzienbaarheid rede-

lijk stabiel is. 
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9. Normaal Maatschappelijk Risico  
 

In de WRO was geen regeling getroffen inzake het zogenaamde Normaal Maatschappelijk 

Risico (NMR). De gehele schade van het planologisch nadeel wat niet aan verzoeker kon 

worden verweten, werd vergoed. Bij de bespreking van het NMR in dit boek wordt uitgegaan 

van de jurisprudentie die gold op het moment van de besproken uitspraak. Zoals u zult mer-

ken is dit nogal van belang omdat die jurisprudentie flink aan wijzigingen onderhevig is. 

 

Raad van State 200506094/1. 

Datum uitspraak: 19 april 2006 

 

….. 
Voor zover appellant zich in dit verband beroept op het zogenaamde maatschappelijk risico, 
wordt overwogen dat de rechtbank terecht heeft geoordeeld dat de huidige jurisprudentie van 
de Afdeling, waaronder de uitspraak van 6 mei 2004, inzake no. 200304627/1 (BR 
2004/192), geen grond biedt voor het toepassen van het door appellant gehanteerde criteri-
um dat voor vergoeding van planschade noodzakelijk is dat sprake is van overschrijding van 
het normaal maatschappelijk risico. Naar de Afdeling onder meer in die uitspraak heeft over-
wogen, heeft de wetgever met artikel 49 van de WRO de schade die een belanghebbende 
lijdt ten gevolge van een planologische wijziging die hem in een nadeliger positie brengt, in 
beginsel niet voor diens rekening willen laten, behoudens in zoverre de schadeveroorzaken-
de planologische wijziging ten tijde van de aankoop van de betrokken onroerende zaak voor-
zienbaar was, of de vergoeding van de schade anderszins is verzekerd. 
….. 
 

In de Wro heeft de NMR zijn intrede gedaan. De wetgever is van mening dat niet alle schade 

van het planologisch nadeel vergoed hoeft te worden. Het komt erop neer dat iedereen die in 

Nederland vastgoed koopt, zich dient te realiseren dat er planologische ontwikkelingen kun-

nen plaatsvinden die ten nadele van de eigenaar van vastgoed kunnen zijn. Daartoe is in de 

Wro opgenomen, dat binnen de NMR vallende schade voor risico blijft van aanvrager. Vast-

gelegd is dat in ieder geval 2 % van de waarde van de onroerende zaak direct voorafgaan aan 

de peildatum niet wordt vergoed. Ingeval van inkomensschade betreft het 2 % van het inko-

men direct voorafgaand aan de peildatum. Het betreft hier alleen indirecte planschade. Voor 

directe planschade geldt geen NMR. 

 

De vraag is nu wanneer uitgegaan moet worden van een korting NMR van meer dan 2 %.  

 

De Afdeling heeft hiertoe een aantal criteria opgesteld, voor het eerst in de volgende zaak: 

 

Raad van State 201113115/1/T1/A2. 

Datum uitspraak: 5 september 2012 
….. 
Ingevolge artikel 6.2, eerste lid, blijft binnen het normale maatschappelijke risico vallende 
schade voor rekening van de aanvrager. 
….. 
10. De stichting betoogt dat het college ten onrechte niet als eerste heeft onderzocht of de 
schade tot het normale maatschappelijke risico behoort en krachtens artikel 6.2, eerste lid, 
van de Wro geheel voor rekening van [belanghebbende] behoort te blijven. 

10.1. De wetgever heeft geen nadere regels gegeven voor verhoging van de forfaitaire 
drempel van twee procent, als bedoeld in artikel 6.2, tweede lid, aanhef en onder b, van de 
Wro. Dit doet echter niet af aan de zelfstandige betekenis van het eerste lid van dat artikel. 
Uit de geschiedenis van de totstandkoming van dat artikel (Kamerstukken II 2002-2003, 28 
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916, nr. 3, blz. 63) valt af te leiden dat alleen die schade wordt vergoed welke uitkomt boven 
de financiële nadelen die behoren tot het maatschappelijke risico dat elke burger behoort te 
dragen en dat het normale maatschappelijke risico, dat met zoveel woorden in de wet is 
vastgelegd, moet worden betrokken bij het bepalen van de hoogte van de schade. Het colle-
ge heeft derhalve ten onrechte niet als eerste onderzocht of en zo ja, in hoeverre de door 
[belanghebbende] gestelde schade binnen het normale maatschappelijke risico valt en 
krachtens artikel 6.2, eerste lid, van de Wro, geheel of gedeeltelijk voor zijn rekening behoort 
te blijven. De rechtbank, die slechts heeft getoetst of bijzondere omstandigheden zijn geble-
ken op grond waarvan een groter deel dan twee procent van de waarde van de onroerende 
zaak als bedoeld in artikel 6.2, tweede lid, aanhef en onder b, van de Wro voor rekening van 
[belanghebbende] blijft, heeft dit niet onderkend. 

Het betoog slaagt. 

11. De conclusie is dat het besluit van 8 november 2010, in strijd met de artikelen 3:2 en 
7:12, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, niet zorgvuldig is voorbereid en niet 
deugdelijk is gemotiveerd. De Afdeling ziet in het belang van een spoedige beëindiging van 
het geschil aanleiding om het college op de voet van artikel 49, zesde lid, van de Wet op de 
Raad van State op te dragen het gebrek in het besluit van 8 november 2010 te herstellen. 
Daartoe dient het college uiterlijk binnen dertien weken na verzending van deze tussenuit-
spraak, met inachtneming van hetgeen in deze tussenuitspraak is overwogen, een nieuw 
besluit op het door de stichting tegen het besluit van 10 maart 2010 gemaakte bezwaar te 
nemen. Het college dient, rekening houdend met het volgende, te bepalen of de gestelde 
schade binnen het normale maatschappelijke risico valt en of deze, gelet op artikel 6.2, eer-
ste lid, van de Wro, geheel of gedeeltelijk voor rekening van [belanghebbende] behoort te 
blijven. Daartoe kan het college een nader deskundigenadvies inwinnen. 

12. De vraag of schade als gevolg van een planologische ontwikkeling als bedoeld in artikel 
6.1, tweede lid, van de Wro tot het normale maatschappelijke risico behoort, moet worden 
beantwoord met inachtneming van alle van belang zijnde omstandigheden van het geval. 
Van belang is onder meer of de planologische ontwikkeling als een normale maatschappelij-
ke ontwikkeling kan worden beschouwd waarmee de benadeelde rekening had kunnen hou-
den in die zin dat de ontwikkeling in de lijn der verwachtingen lag, ook al bestond geen con-
creet zicht op de omvang waarin, de plaats waar en het moment waarop de ontwikkeling zich 
zou voordoen. In dit verband komt betekenis toe aan de mate waarin de ontwikkeling naar 
haar aard en omvang binnen de ruimtelijke structuur van de omgeving en het gevoerde pla-
nologische beleid past. Omstandigheden die verder van belang kunnen zijn, zijn de afstand 
van de locatie waar de ontwikkeling heeft plaatsgevonden tot de onroerende zaak van de 
aanvrager en de aard en de omvang van het door de ontwikkeling veroorzaakte nadeel. 

….. 

 

Allereerst valt op dat de Afdeling een geheel op haar eigen inzichten gegeven aantal criteria 

heeft opgesteld, dit op zijn zachts gezegd niet bepaald aansluiten bij hetgeen de Regering 

heeft aangegeven: 

….. 

Er kan in de ogen van de regering alleen sprake zijn van een compensatie van dat nadeel 

voorzover dat nadeel redelijkerwijs niet meer door het individu gedragen kan worden. 

….. (Kamerstukken II 2002-2003) 

 

Dit betekent dus dat bij elke planschadeaanvraag gekeken moet worden naar de (financiële) 

draagkracht van aanvrager. De Afdeling heeft criteria opgesteld, maar naar genoemade drag-

kracht wordt totaal niet gekeken. Ook is het opmerkelijk dat de Afdeling zelf denkt criteria op 

te moeten stellen. De Regering geeft aan dat dit een complexe zaak is. 

 



Planschade: van taxaties tot gerechtelijke dwalingen   ir. R.G. van Popta te Steenwijk 

 

33 

 

….. 

Het is moeilijk precieze maatstaven of criteria te geven die bestuur en rechter in staat stellen 

om te bepalen wanneer sprake is van een schade die uitgaat boven het maatschappelijke risi-

co. (Kamerstukken II 2002-2003) 
….. 
 
Maar betekent dit dat dan de rechter die criteria maar vaststelt. Mijns inziens is de rechter 

gehouden aan hetgeen de wetgever heeft bepaald. De rechter is er ook ter bescherming van de 

(eigendoms)rechten van de individuele burger. Maar wanneer de Regering het opstellen van 

criteria een te complexe zaak vindt, is het niet aan de rechter om dit maar in te vullen. Het 

afnemen van (eigendoms)rechten is niet aan de rechter maar aan de wetgever. De Afdeling 

heeft zich laten verleiden tot het opstellen van deze criteria, met alle willekeur van dien. 

 

De door de Afdeling geformuleerde criteria kunnen in de tijd wijzigen. De Afdeling heeft 

uitgesproken dat dit criteria-moment niet ligt op het moment van aankoop van de onroerende 

zaak.  

 

Raad van State 201210693/1/A2. 

Datum uitspraak: 2 oktober 2013 

 
….. 
10.2. Tog heeft het college geadviseerd dat de door [appellante] aangevoerde omstandighe-
den niet tot afwijking van het forfait van artikel 6.2, tweede lid, van de Wro nopen, omdat die 
omstandigheden zich ten tijde van de aankoop van de onroerende zaak nog niet of niet in 
volle omvang voordeden, zodat [belanghebbende] daarmee geen rekening kon houden. 
Door op dat advies af te gaan, heeft het college miskend dat voor het antwoord op de vraag 
of en zo ja, in hoeverre de schade binnen het normale maatschappelijke risico valt, de situa-
tie ten tijde van de aankoop van de onroerende zaak niet van belang is. In het in beroep 
aangevoerde heeft de rechtbank ten onrechte geen grond gevonden voor het oordeel dat het 
college dit onderdeel van het advies niet aan de besluitvorming ten grondslag heeft mogen 
leggen. Het college heeft niet inzichtelijk gemaakt dat de binnen het normale maatschappe-
lijke risico vallende schade, bedoeld in het eerste lid van artikel 6.2 van de Wro, niet boven 
de drempel, bedoeld in het tweede lid, uitstijgt. 
….. 

 

Duidelijk is dat dit criteria-moment dan later zal liggen. Maar het ligt ook niet op de peilda-

tum of daarna want dan zouden een aantal criteria altijd waar zijn. Immers op de peildatum 

ligt de planologische ontwikkeling altijd in de lijn der verwachtingen, omdat al enige tijd voor 

dit moment de ontwikkeling bekend is gemaakt in verband met de van toepassing zijnde 

openbare voorbereidingsprocedure. Indien wel voor de peildatum zou worden gekozen dan 

dient uiteraard de ontwikkeling zelf te worden weggedacht. 

 

Het criteria-moment ligt dus tussen de aankoopdatum en de peildatum. Maar verder heeft de 

Afdeling zich daar nog niet sinds laatstgenoemde uitspraak over uitgelaten. Dit betekent dat 

de uitwerking van de invloed van het NMR door planschadecommissies zelf naar eigen in-

zicht wordt ingevuld. Met als gevolg een grote mate van verschillende inzichten. 

 

Daarnaast zijn de criteria erg vaag. Wat wordt precies verstaan onder “rekening houden met”? 

In het leerstuk van de voorzienbaarheid wordt deze uitdrukking ook door de Afdeling gebe-

zigd. Daar heeft het de betekenis dat een koper ook daadwerkelijk in zijn biedprijs rekening 

kan houden met de invloed van een eventueel optredend planologisch nadeel. Maar hoe kan 

iemand die een onroerende zaak bezit rekening houden met ontwikkelingen die hij niet kon 
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voorzien in specifieke zin zoals de criteria die zijn opgesteld in het leerstuk van de voorzien-

baarheid.  

Maar diezelfde betekenis van “rekening houden met” geldt dus blijkbaar niet in het geval van 

gebruik bij het NMR. Dat betekent dat de Afdeling eenzelfde uitdrukking in haar uitspraken 

op verschillende manieren gebruikt en dat is al direct een bron van verwarring. Het heeft er 

alle schijn van dat de Afdeling de uitdrukking “rekening houden met” gebruikt in die zin dat 

kopers van onroerende zaken zich moeten realiseren dat planologische ontwikkelingen nade-

lig voor hen kunnen uitpakken ook al waren deze op de aankoopdatum niet te voorzien. 

 

Verder lijkt het criterium van “de lijn der verwachtingen” wel begrijpelijk maar bij nadere 

analyse ontbreekt voldoende helderheid op grond waarvan vergoeding wel of niet in aanmer-

king komt. Zo ontstaat de vraag bij wie en op welke manier deze lijn der verwachtingen be-

kend dient te zijn. Wanneer een projectontwikkelaar gedurende tal van jaren bezig is grond te 

verwerven, is dit dan een gegeven waar rekening mee gehouden moet worden? Of wanneer de 

gemeente reeds lange tijd grond in bezit heeft voor eventuele nieuwe ontwikkelingen? Maar is 

het dan voldoende dat deze geruchten al jaren ‘boven de markt hangen’? En hoe komt een 

potentiële koper van onroerende zaken achter deze informatie. Inzake de voorzienbaarheid is 

dit tot in detail precies uitgewerkt door de Afdeling, maar bij het NMR lijkt het wel of alle 

teugels van willekeur zijn losgelaten. 

 

Er hoeft immers geen concreet zicht op de omvang van de ontwikkeling te zijn, noch op de 

plaats waar, noch op het moment waarop de ontwikkeling zich zal voordoen, aldus de Afde-

ling. Maar hoe kan hier nu een planschadeadvies op gebaseerd worden zonder dat dit ten kos-

te gaat van willekeur. Om enige handvaten aan te reiken spreekt de Afdeling uit dat betekenis 

toekomt aan de mate waarin de ontwikkeling naar haar aard en omvang binnen de ruimtelijke 

structuur van de omgeving en het gevoerde planologische beleid past. Zoals ook al aangege-

ven bij het criterium van “de lijn der verwachtingen” is ook de ruimtelijke structuur niet een 

vast gegeven maar kan dit ook veranderen in de tijd.  Hetzelfde geldt voor het gevoerde pla-

nologische beleid. Ook de nader door de Afdeling genoemde criteria van de afstand, aard en 

omvang van het nadeel, blinken niet uit in helderheid. 

 

Na de eerste uitspraken van de Afdeling met genoemde criteria, zijn er planschadeadviezen en 

uitspraken van Rechtbanken geweest die alle kanten opvlogen, van “alles valt onder het 

NMR” tot “niets valt eronder”. De ontwikkeling die zich langzamerhand aftekent is dat alleen 

kleine planschades onder het NMR vallen. Met andere woorden, het lijkt erop dat de door de 

Afdeling gegeven criteria nauwelijks invloed hebben op de planschadevergoedingen. Vanaf 

het begin aan heeft adviesbureau SAOZ hier een grote rol in gespeeld. Zij hebben zich op het 

standpunt gesteld dat terughoudend dient te worden omgegaan met meer NMR dan 2 %. Dit 

werd ook gemotiveerd door een verwijzing naar nadeelcompensatie. Dit speelt onder andere 

bij ondernemers die omzetverlies lijden door besluiten van de gemeente, zoals de tijdelijke 

afsluiting van wegen. Daarbij is het gebruikelijk om ca. 30 % van de schade voor eigen risico 

van de ondernemer te laten. Dit was voor SAOZ aanleiding om voor particuliere woningeige-

naren zeker niet een hogere maar eerder een lagere aftrek toe te passen. Dit betekent dat voor 

de meeste planschadeverzoeken geen hogere NMR dan 2 % wordt gerekend. 

Wel is er een tendens om voor kleinere planschades tot ca. 3 % niet tot vergoeding over te 

gaan. Toch leidt een dergelijke aanpak tot rechtsongelijkheid. Immers, er zal dan een percen-

tage zijn, bijvoorbeeld iets hoger dan 3 % waarbij wel alle schade boven 2 % vergoed wordt. 

 

Blijkbaar vindt de Afdeling dat inbreiding van woningbouw in een dorpskern een normale 

maatschappelijke ontwikkeling. 
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Raad van State 201104750/1/A2. 

Datum uitspraak: 29 februari 2012 
…. 
2.11.1. De vraag of schade als gevolg van een planologische ontwikkeling als bedoeld in 
artikel 6.1, tweede lid, van de Wro tot het normale maatschappelijke risico behoort, moet 
worden beantwoord met inachtneming van alle van belang zijnde omstandigheden van het 
geval. Van belang is onder meer of de planologische ontwikkeling als een normale maat-
schappelijke ontwikkeling kan worden beschouwd waarmee de benadeelde rekening had 
kunnen houden in die zin dat die ontwikkeling in de lijn der verwachtingen lag, ook al bestond 
geen concreet zicht op de omvang waarin, de plaats waar en het moment waarop deze ont-
wikkeling zich zou voordoen. Omstandigheden die in acht worden genomen zijn verder de 
aard van de maatregel en de aard en de omvang van het daardoor veroorzaakte nadeel. 

2.11.2. In de in zoverre niet bestreden ruimtelijke onderbouwing, behorende bij het besluit 
van 9 juni 2008, is vermeld dat in de directe omgeving van de bouwlocatie uitsluitend sprake 
is van percelen met een woonbestemming, dat het bouwplan zich goed voegt in het karakter 
van de buurt, dat de locatie tot het (centrum)dorpse woonmilieu behoort, dat de conclusie is 
dat de ontwikkeling aansluit op de plaatselijke situatie en dat het bouwplan in overeenstem-
ming is met het ruimtelijke beleid van de gemeente. 

Gezien voorts de afmetingen van het object, de onder de ter plaatse geldende bestem-
mingsplannen reeds bestaande bouwmogelijkheden en de afstand tot de woning, zal ter 
plaatse geen grote aantasting van de bestaande stedenbouwkundige structuur en van het 
woonklimaat plaatsvinden. Daarnaast is inbreiding van woningen in een bestaande woon-
kern een normale maatschappelijke ontwikkeling. 

Onder deze omstandigheden lag de planologische wijziging in de lijn der verwachtingen. 
Daarbij komt dat de gestelde schade, gezien de door de SAOZ verrichte taxatie, relatief ge-
ring van omvang is. De conclusie is dan ook gerechtvaardigd dat de gestelde schade binnen 
het normale maatschappelijke risico valt. De rechtbank heeft dat niet onderkend. 

…. 

 

In deze casus wordt wel enigszins duidelijk op welk moment nu de genoemde criteria worden 

bekeken. Het lijkt erop dat het bekeken wordt op het moment dat de ontwikkeling zich aan-

dient. Met andere woorden korte tijd voor de peildatum. En het moet blijkbaar gaan om een 

gering nadeel. Maar, zoals gezegd, dan lijkt het erop dat de grens van 2 % iets wordt opgerekt, 

maar dan is het in rechte niet goed verdedigbaar waarom een grotere schade dan wel geheel 

wordt vergoed voor het nadeel boven 2 %. 

Een belangrijk criterium is blijkbaar: 

 
Van belang is onder meer of de planologische ontwikkeling als een normale maatschappelij-
ke ontwikkeling kan worden beschouwd waarmee de benadeelde rekening had kunnen hou-
den in die zin dat die ontwikkeling in de lijn der verwachtingen lag, ook al bestond geen con-
creet zicht op de omvang waarin, de plaats waar en het moment waarop deze ontwikkeling 
zich zou voordoen.  
 

Hierbij kan ik mij moeilijk aan de indruk onttrekken dat dit een uitbreiding is van de voor-

zienbaarheid. Het moet dan gaan om een te verwachten ontwikkeling. Ook gaat het om een 

ontwikkeling die benadeelde kan worden tegengeworpen. Immers, benadeelde had er reke-

ning mee kunnen houden. Maar ook indien wel sprake is van voorzienbaarheid, dan hoeft de 

ontwikkeling nog niet zodanig te zijn dat er een concreet zicht is op de omvang, de plaats 

waar en het moment waarop die ontwikkeling zich voordoet. Immers, een pijl in een struc-

tuurschets met de aanduiding nieuwbouw, kan leiden tot voorzienbaarheid. 
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Indien we de Afdeling volgen dat het moment waarop de criteria voor NMR moeten worden 

bekeken, niet op de aankoopdatum liggen, dan blijft er van bovenstaand criterium weinig dui-

delijkheid over. In ieder geval komt de vraag op hoe benadeelde er dan rekening mee had 

kunnen houden. Immers, op de aankoopdatum is deze lijn der verwachtingen nog niet aanwe-

zig.  

Wat ook een rol kan spelen in de beoordeling van de NMR criteria is, dat een aantal criteria 

reeds ingevuld zijn op de aankoopdatum. Dit betekent dat de analyse van NMR niet meer kan 

worden losgekoppeld van voorzienbaarheid. Zo kan de planologische structuur al aanwezig 

zijn op de aankoopdatum. Wanneer nu in het kader van de NMR gesteld wordt dat benadeelde 

hier rekening mee had kunnen houden, dan kan dit niet anders worden gezien dan als onder-

deel van een uitgebreidere voorzienbaarheid.  
 

Raad van State 201305901/1/A2. 

Datum uitspraak: 25 juni 2014 
….. 
Dat de gestelde schade niet voorzienbaar was, maakt niet dat in dit geval geen normaal 
maatschappelijk risico kan worden aangenomen. De vraag of in een specifiek geval voor-
zienbaarheid kan worden aangenomen, dient te worden onderscheiden van de vraag of het 
normaal maatschappelijk risico met zich dient te brengen dat schade voor rekening van de 
aanvrager van een tegemoetkoming in planschade moet blijven. 
….. 
 

Als voorbeeld iemand die een woning koopt, gelegen aan een open terrein binnen de bebou-

wing. Stel dat op dat moment het planologisch beleid is dat alleen uitbreiding aan de bebou-

wingsranden wordt toegestaan. Enige tijd later wordt het beleid gewijzigd en is bebouwing op 

inbreidingslocaties ook toegestaan. Wanneer ter plaatse een bouwontwikkeling wordt gestart, 

komt er een planschadeaanvraag. Van voorzienbaarheid is geen sprake. Maar bij de invulling 

van de NMR criteria wordt aangegeven dat aanvrager met de ontwikkeling  rekening had 

kunnen houden omdat het om een inbreidingslocatie gaat en de Afdeling immers had aange-

geven dat bouwen op deze locaties een normale maatschappelijke ontwikkeling is. En hij past 

binnen het beleid. 

Het moge duidelijk zijn dat de NMR criteria een inconsistent geheel vormen. Ook is niet hel-

der of aan dezelfde eisen moet worden voldaan inzake openbaar gemaakte documenten als bij 

voorzienbaarheid. Verder is aan het criterium van “een normaal maatschappelijke ontwikke-

ling” al snel voldaan. Alle bouw van woningen en bedrijven valt daar immers onder. 

Van belang is dat een koper van een onroerende zaak weet wat hij kan verwachten op plano-

logisch gebied en welke wijzigingen daarbij kunnen optreden. Deze rechtszekerheid is met de 

uitspraken over NMR volledig zoek. 

 

Dat een planschadecommissie inzichtelijk dient te maken hoe de criteria van de NMR bij een 

planschadeaanvraag uitpakken, blijk uit de volgende casus. 

 

Raad van State 201304727/1/A2. 

Datum uitspraak: 30 april 2014 
 
….. 
13.1. Langhout is in zijn advies niet ingegaan op de criteria die de Afdeling in voormelde uit-
spraken van 29 februari 2012 en 5 september 2012 heeft geformuleerd voor het bepalen van 
de omvang van het normaal maatschappelijk risico, als bedoeld in artikel 6.2, eerste lid, van 
de Wro. Over de vraag of de door hem geconstateerde schade volledig onder het normaal 
maatschappelijk risico valt, heeft Langhout geadviseerd dat gesteld, noch gebleken is dat de 
schade volledig binnen het normaal maatschappelijk risico valt en daarom geheel voor reke-
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ning van de aanvrager dient te blijven. Aldus blijkt uit het advies van Langhout niet, welke 
feiten en omstandigheden aan de conclusie dat de schade niet volledig binnen het normaal 
maatschappelijk risico valt ten grondslag liggen en is die conclusie in zoverre niet toereikend 
toegelicht. Het college heeft dit advies in zoverre daarom niet aan zijn besluitvorming ten 
grondslag mogen leggen. 
….. 
 
Sommige planschadebureaus gaan uit van een bepaald maximum aan NMR als percentage 

van de schade. De Afdeling gaat hier in mee getuige de volgende casus. 

 

Raad van State 201305373/1/A2. 

Datum uitspraak: 30 april 2014 

 

….. 
10.2. Het college heeft de SAOZ om nader advies verzocht inzake de omvang van het nor-
maal maatschappelijk risico. In haar reactie daarop van 27 september 2013, aangevuld bij 
brief van 28 februari 2014, heeft de SAOZ uiteengezet dat de herontwikkeling van het per-
ceel met de bestemming ‘nutsdoeleinden’ ten behoeve van grondgebonden woningbouw als 
een in de lijn der verwachting liggende normale maatschappelijke ontwikkeling moet worden 
beschouwd. Voorts heeft zij uiteengezet dat de ontwikkelde woningbouw in beginsel past in 
de bestaande ruimtelijke structuur en het gemeentelijk planologisch beleid. Nu evenwel het 
perceel grenst aan de achterperceelgrens van [belanghebbende], waardoor de afstand tus-
sen de woning van [belanghebbende] en de nieuw gebouwde woning klein is, en de waarde-
daling van € 20.000,00 als ‘betrekkelijk zwaar’ kan worden aangemerkt, is volgens de SAOZ 
niet voldaan aan alle vereisten om een verhoogd maatschappelijk risico aan te nemen. De 
SAOZ heeft geconcludeerd dat de omvang van het normaal maatschappelijk risico in dit ge-
val 25% van de schade bedraagt, hetgeen betekent dat € 5.000,00 op basis van het normaal 
maatschappelijk risico voor rekening van [belanghebbende] moet worden gelaten. Nu dit 
bedrag evenwel lager is dan de € 8.400,00, die op basis van artikel 6.2, tweede lid, van de 
Wro, in ieder geval voor rekening van [belanghebbende] blijft, komt [belanghebbende] € 
11.600,00 toe, aldus het advies. 

Het college heeft dit nader advies aanvullend aan zijn besluitvorming ten grondslag gelegd. 

10.3. Het door [appellant] in beroep aangevoerde heeft de rechtbank terecht geen aanleiding 
gegeven voor het oordeel dat het college dit nader advies van de SAOZ niet aanvullend aan 
zijn besluitvorming ten grondslag heeft mogen leggen. Daarbij wordt in aanmerking genomen 
dat de SAOZ aan de hand van de in voormelde uitspraak van 5 september 2012 geformu-
leerde vereisten inzichtelijk heeft gemaakt, wat de relevante omstandigheden zijn die de 
conclusie dragen dat een hogere aftrek dan het wettelijk forfait van 2% van de waarde van 
de onroerende zaak, als bedoeld in artikel 6.2, tweede lid, van de Wro, niet aangewezen is 
en de planschade van [belanghebbende] dan ook niet volledig binnen het normale maat-
schappelijke risico valt. Voorts heeft [appellant] geen deskundigenbericht overgelegd ten 
betoge dat de nadere reactie van de SAOZ onzorgvuldig tot stand is gekomen of daaraan 
anderszins gebreken kleven. Dat [appellant] een andere mening dan de SAOZ is toegedaan 
is onvoldoende om dat aan te nemen. 

Het betoog faalt ook. 

….. 
 

Ook in de volgende casus is er een koppeling tussen voorzienbaarheid en NMR.  

Raad van State 201208907/1/A2. 

Datum uitspraak: 10 juli 2013 
 
….. 
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11.3. Het college heeft zich op advies van Van Montfoort op het standpunt mogen stellen dat 
een eigenaar van een burgerwoning in een buitengebied rekening dient te houden met de 
mogelijke komst van nieuwe agrarische ondernemingen, waarmee de bestaande omgeving 
kan veranderen, temeer nu in het bestemmingsplan ‘Buitengebied 1997’ middels een wijzi-
gingsbevoegdheid nieuwe agrarische bouwblokken konden worden aangewezen. Het heeft 
een dergelijke ontwikkeling, waardoor evenzeer schade zou zijn geleden, terecht als een 
normale maatschappelijke ontwikkeling beschouwd en de concentratie van glastuinbouwbe-
drijven die met het nieuwe plan kon worden gerealiseerd als van verdergaande betekenis, in 
verband waarmee het de helft van de vastgestelde schade wegens normaal maatschappelijk 
risico voor rekening van [appellant sub 1] mocht laten. 

Het betoog slaagt. 

….. 

Blijkbaar moet iemand die een burgerwoning koopt er rekening mee houden dat zich in de 

omgeving nieuwe agrarische ondernemingen kunnen gaan vestigen, aldus de Afdeling. Maar 

dat criterium wordt dus bepaald op de aankoopdatum, en is dus een uitbreiding van de voor-

zienbaarheid. Het is ook in strijd met het door de Afdeling aangegeven moment van bepaling 

van de NMR criteria. De wijzigingsbevoegdheid in “Buitengebied 1997” wordt er verder bij-

gehaald, maar deze is ontstaan na de aankoop. Ook hier geldt weer de overweging dat aanvra-

ger hier geen rekening mee hoeft houden op de aankoopdatum, maar blijkbaar wel in het ka-

der van de NMR. 

 

Een vergelijkbaar geval doet zich voor in Sevenum. 

Raad van State 201207038/1/A2. 

Datum uitspraak: 10 juli 2013 

 

….. 
7.1. Artikel 6.1, eerste lid, van de Wro heeft betrekking op een tegemoetkoming in schade. 
Ingevolge artikel 6.2, eerste lid, van de Wro blijft binnen het normale maatschappelijke risico 
vallende schade voor rekening van de aanvrager. Uit de geschiedenis van de totstandko-
ming van dat artikel (Kamerstukken II 2002-2003, 28 916, nr. 3, blz. 63) valt af te leiden dat 
alleen die schade wordt vergoed welke uitkomt boven de financiële nadelen die behoren tot 
het maatschappelijke risico dat elke burger behoort te dragen en dat het normale maat-
schappelijke risico, dat met zoveel woorden in de wet is vastgelegd, moet worden betrokken 
bij het bepalen van de hoogte van de schadevergoeding. Dat ingevolge het tweede lid onder 
b in ieder geval twee procent van de waarde van de onroerende zaak voor rekening blijft van 
de aanvrager van schadevergoeding voor een waardevermindering van een onroerende 
zaak, betekent niet dat het normale maatschappelijke risico niet meer zou kunnen bedragen 
dan twee procent van de waarde van de onroerende zaak. 

Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (uitspraak van 21 november 2012 in zaak nr. 
201204333/1/T1/A2) moet de vraag of schade als gevolg van een planologische ontwikkeling 
als bedoeld in artikel 6.1, tweede lid, van de Wro, tot het normale maatschappelijke risico 
behoort, worden beantwoord met inachtneming van alle van belang zijnde omstandigheden 
van het geval. Van belang is onder meer of de planologische ontwikkeling als een normaal 
maatschappelijke ontwikkeling kan worden beschouwd waarmee de benadeelde rekening 
had kunnen houden in die zin dat de ontwikkeling in de lijn der verwachtingen lag, ook al 
bestond geen concreet zicht op de omvang waarin, de plaats waar en het moment waarop 
de ontwikkeling zich zou voordoen. In dit verband komt betekenis toe aan de mate waarin de 
ontwikkeling naar haar aard en omvang binnen de ruimtelijke structuur van de omgeving en 
het gevoerde planologische beleid past. Omstandigheden die verder van belang kunnen zijn, 
zijn de afstand van de locatie waar de ontwikkeling heeft plaatsgevonden tot de onroerende 
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zaak van de aanvrager en de aard en de omvang van het door de ontwikkeling veroorzaakte 
nadeel. 

De rechtbank heeft met inachtneming van het hiervoor overwogene terecht en op goede 
gronden geoordeeld dat het college in redelijkheid de gehele waardevermindering van 3,7 
procent voor rekening van [appellant] heeft kunnen laten komen. Zoals het college in het 
verweerschrift en ter zitting nader heeft toegelicht, is de woning van [appellant] gelegen bin-
nen de bebouwde kom van Sevenum en is de bouw van zes woningen te beschouwen als 
een logische ontwikkeling van de dorpskern. [appellant] had rekening kunnen houden met de 
mogelijkheid dat aan de andere zijde van de straat ook tegenover zijn woning op enig mo-
ment gebouwd zou gaan worden, ook al bestond er geen zicht op de omvang waarin, de 
plaats waar en het moment waarop deze bebouwing zich zou concretiseren en de omvang 
van de nadelen die daaruit eventueel zouden voortvloeien. 

….. 

 

Ook hier is weer een koppeling met voorzienbaarheid en een uitbreiding hiervan. Op het mo-

ment van aankoop van de woning van aanvrager was de structuur hetzelfde als op het moment 

van de ontwikkeling. Daardoor is ook hier weer een criterium (structuur) bepaald op de aan-

koopdatum, immers toen kon aanvrager daar rekening mee houden. Een andere uitleg kan 

daar moeilijk aan te geven. 

 
201401583/1/A2. 
Datum uitspraak: 26 november 2014 

….. 

10. [appellant sub 1] betoogt voorts, onder verwijzing naar de uitspraak van de Afdeling van 
10 juli 2013 in zaak nr. 201207038/1/A2, dat de rechtbank heeft miskend dat de ontwikkeling 
van een appartementengebouw in de dorpskom van Handel in de lijn der verwachting lag, 
zodat de schade geheel binnen het normaal maatschappelijk risico valt. 
10.1. Artikel 6.1, eerste lid, van de Wro heeft betrekking op een tegemoetkoming in schade. 
Ingevolge artikel 6.2, eerste lid, van de Wro blijft binnen het normale maatschappelijke risico 
vallende schade voor rekening van de aanvrager. Uit de geschiedenis van de totstandko-
ming van dat artikel (Kamerstukken II 2002-2003, 28 916, nr. 3, blz. 63) valt af te leiden dat 
alleen die schade wordt vergoed welke uitkomt boven de financiële nadelen die behoren tot 
het maatschappelijke risico dat elke burger behoort te dragen en dat het normale maat-
schappelijke risico, dat met zoveel woorden in de wet is vastgelegd, moet worden betrokken 
bij het bepalen van de hoogte van de schadevergoeding. Dat ingevolge het tweede lid onder 
b in ieder geval twee procent van de waarde van de onroerende zaak voor rekening blijft van 
de aanvrager van schadevergoeding voor een waardevermindering van een onroerende 
zaak, betekent niet dat de omvang van het normale maatschappelijke risico in een concreet 
geval niet meer zou kunnen bedragen dan twee procent van de waarde van de onroerende 
zaak. 
Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (uitspraak van 5 september 2012 in zaak nr. 
201113115/1/T1/A2), moet de vraag of schade als gevolg van een planologische ontwikke-
ling als bedoeld in artikel 6.1, tweede lid, van de Wro, tot het normale maatschappelijke risico 
behoort, worden beantwoord met inachtneming van alle van belang zijnde omstandigheden 
van het geval. Van belang is onder meer of de planologische ontwikkeling als een normaal 
maatschappelijke ontwikkeling kan worden beschouwd waarmee de benadeelde rekening 
had kunnen houden in die zin dat de ontwikkeling in de lijn der verwachtingen lag, ook al 
bestond geen concreet zicht op de omvang waarin, de plaats waar en het moment waarop 
de ontwikkeling zich zou voordoen. In dit verband komt betekenis toe aan de mate waarin de 
ontwikkeling naar haar aard en omvang binnen de ruimtelijke structuur van de omgeving en 
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het gevoerde planologische beleid past. Omstandigheden die verder van belang kunnen zijn, 
zijn de afstand van de locatie waar de ontwikkeling heeft plaatsgevonden tot de onroerende 
zaak van de aanvrager en de aard en de omvang van het door de ontwikkeling veroorzaakte 
nadeel. 
In het aanvullend advies van 19 september 2013 heeft TOG, aan de hand van de in voor-
melde uitspraak van 5 september 2012 vermelde criteria, gemotiveerd uiteengezet dat de 
planologische ontwikkeling plaatsvindt op een locatie die behoort tot het centrum van de kern 
Handel en dat de ontwikkeling, het oprichten van appartementen, goed past in het karakter 
van de buurt. De realisering van de appartementen betekent per saldo een toevoeging van 
zes wooneenheden aan de totale woonvoorraad van de gemeente, hetgeen een relatief ge-
ringe toename betreft. De stedenbouwkundige structuur en het woonklimaat worden volgens 
TOG daarom niet aangetast. Doordat het gebouw een grote goot- en bouwhoogte heeft in 
vergelijking met omliggende objecten, sluit de ontwikkeling volgens TOG evenwel niet volle-
dig aan bij de plaatselijke situatie. De ontwikkeling ligt daarom slechts voor zover dat betrek-
king heeft op het woongebruik en de aard van de woningbouw, maar niet voor zover dat be-
trekking heeft op de maximale bouwmogelijkheden, in de lijn der verwachting, zodat een 
normaal maatschappelijk risico van drie procent van de waarde van de onroerende zaak in 
dit geval gerechtvaardigd is, aldus TOG in het aanvullend advies. 
Gelet hierop, heeft de rechtbank met juistheid geoordeeld dat het college, dat de conclusies 
van het aanvullend advies heeft onderschreven, voldoende heeft onderbouwd dat in dit geval 
niet de gehele schade binnen het normaal maatschappelijk risico valt. Dat [appellant sub 1] 
een andere mening is toegedaan, doet hier niet aan af. 
Het betoog faalt. 
11. Het betoog van [appellant sub 1] ten slotte dat de rechtbank heeft miskend dat het colle-
ge in strijd met de zorgvuldigheid heeft gehandeld door de adviezen van TOG over te ne-
men, terwijl het college op basis van de met hem gesloten planschadeovereenkomst een 
inspanningsverplichting had om eventuele schadeclaims kritisch te beoordelen, faalt even-
zeer. Zoals hiervoor onder 9.1 en 10.1 is uiteengezet, heeft de rechtbank terecht geoordeeld 
dat het college de adviezen van TOG heeft mogen volgen. 
Het incidenteel hoger beroep van [appellant sub 2] 
12. [appellant sub 2] betoogt dat de rechtbank heeft miskend dat de ontwikkeling op de 
gronden niet in de lijn der verwachting lag. In dat kader voert zij aan dat zij in de jaren ’70 en 
’80 van de vorige eeuw niet had kunnen bevroeden dat in de achtertuin van haar buurman 
een tweelaags appartementengebouw zou worden opgetrokken met een galerijontsluiting die 
uitkijkt op haar achtertuin en dat de tuin van de buurman zou veranderen in een verhard par-
keerterrein. Volgens [appellant sub 2] werd de dorpstypologie bepaald door hoofdvolumes 
aan de straat en tuinen, en bijgebouwen op het achterterrein. De bebouwing was grondge-
bonden en een galerijontsluiting was in Handel nog niet vertoond. Voor zover niet het gehele 
bedrag kan worden vergoed, is, gelet op het voorgaande, een normaal maatschappelijk risi-
co van drie procent van de waarde van de onroerende zaak te hoog en heeft zij in ieder ge-
val recht op een schadebedrag van € 11.000,00, aldus [appellant sub 2]. 
12.1. Zoals hiervoor onder 10.1 is weergegeven, blijft ingevolge artikel 6.2, tweede lid, onder 
b, van de Wro in ieder geval twee procent van de waarde van de onroerende zaak voor re-
kening van de aanvrager en heeft TOG, aan de hand van de door de Afdeling in voormelde 
uitspraak van 5 september 2012 genoemde criteria, gemotiveerd uiteengezet dat een nor-
maal maatschappelijk risico van drie procent van de waarde van de onroerende zaak in dit 
geval gerechtvaardigd is. Hetgeen [appellant sub 2] heeft aangevoerd geeft geen grond voor 
het oordeel dat dat aanvullend advies onzorgvuldig tot stand is gekomen of daaraan anders-
zins ernstige gebreken kleven. Dat, naar [appellant sub 2] heeft gesteld, de ontwikkeling in 
de jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw niet in de lijn der verwachting lag, doet hier niet aan 
af, nu voor de omvang van het normaal maatschappelijk risico enkel relevant is of de ontwik-
keling op de peildatum in de lijn der verwachting lag. 
Het betoog faalt. 
….. 
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TOG geeft in haar advies aan dat de ontwikkeling met appartementen wel binnen de structuur 

valt, maar dat de goot- en bouwhoogten teveel afwijken. De Afdeling gaat mee met een NMR 

van 3 %. Toch komt hier weer een nadere specificering van de Afdeling naar voren: 

 

voor de omvang van het normaal maatschappelijk risico is enkel relevant of de ontwikkeling 

op de peildatum in de lijn der verwachting lag. 

 

Dit behoeft toch enige nadere bestudering. Onbegrijpelijk is waarom de Afdeling dit niet di-

rect bij de eerste uitspraak inzake het NMR heeft aangegeven. Verder moeten we er wel van-

uit gaan dat de ontwikkeling zelf geen invloed heeft op dit criterium. (Ook onbegrijpelijk dat 

de Afdeling dat niet direct zelf heeft aangegeven.) Immers, anders zou het criterium altijd 

waar zijn gelet op het feit dat het vaak enkele jaren duurt voordat een plan van kracht wordt. 

Maar wat nu indien de procedure meer tijd in beslag neemt. Dan kunnen de omstandigheden 

die voor het bepalen van de lijn der verwachting anders liggen aan het begin van de planpro-

cedure dan op de peildatum. Terwijl de keuze om de ontwikkeling te starten gebeurt onder 

andere omstandigheden dan op de peildatum. Het lijkt me dat de omstandigheden aan het be-

gin van de planprocedure meer in aanmerking komen om te analyseren voor een hoger NMR 

dan op de peildatum. 

 

Niet onbesproken kan blijven de uitspraak van Mook en Middellaar. 

 
201407170/1/A2. 
Datum uitspraak: 1 juli 2015 

….. 

11. In dit geval zijn er voldoende redenen om een drempel van 5% te hanteren. Daarbij wordt 
allereerst gewezen op de uitspraken van 19 februari 2014 in zaak nr. 201306607/1/A2 en 9 
april 2014 in zaak nr. 201211639/1/A2 en 2 juli 2014 in zaak nr. 201307733/1/A2, waarin 
eveneens een drempel van 5% is geaccepteerd, de aard van de schade overeenkomstig is 
en de grondslag voor compensatie ligt in het beginsel van gelijkheid voor de openbare las-
ten. De drempel van 5% is relatief hoog in vergelijking tot de drempel van 2% die in artikel 
6.2, tweede lid, van de Wro is neergelegd, maar in een geval als het onderhavige, mede in 
verband met na te noemen omstandigheden, aanvaardbaar. De drempel van 2% is een mi-
nimum-forfait, dat geldt voor alle gevallen waarin is verzocht om vergoeding van indirecte 
planschade in de vorm van waardevermindering, ongeacht de vraag of de schadeveroorza-
kende planologische maatregel als een normale maatschappelijke ontwikkeling kan worden 
aangemerkt. 
Voor de beoordeling van de aanvaardbaarheid van een drempel van 5% is in dit geval het 
volgende van belang: 
- het terrein waarop de acht vrijstaande woningen aan de achterzijde van het perceel van 
[appellant] mogelijk zijn gemaakt ligt in een centrumdorps milieu en is geheel door 
(woon)bebouwing omgeven; het terrein moet dan ook worden beschouwd als een inbrei-
dingslocatie; 
- de bouw van woningen op een inbreidingslocatie is een normale maatschappelijke ontwik-
keling die zich voordoet in veel centra van steden en dorpen in Nederland; 
- de gemeente Mook en Middelaar en de provincie Limburg hanteren inbreiding als uitgangs-
punt van het woningbouwbeleid; de ontwikkeling past daarmee in het gemeentelijk en pro-
vinciaal beleid; 
- het terrein had in het bestemmingsplan Molenhoek reeds de bestemming "Woondoeleinden 
W" gekregen; de gemeenteraad van Mook en Middelaar heeft in 1999 en 2004 uitgesproken 
een voorstander te zijn voor een invulling van deze locatie met woningbouw; 
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- naast het perceel van [appellant] staan op omringende percelen vrijstaande woningen; de 
bebouwing past dan ook in het karakter van de buurt en sluit in zoverre aan op de plaatselij-
ke situatie; 
- de kortste afstand tussen de woning van [appellant] en het bouwterrein bedraagt ongeveer 
18 meter en tussen de woning van [appellant] en de meest dichtbij voorziene woning onge-
veer 32 meter. 
Voor zover [appellant] betoogt dat van de bestaande ruimtelijke structuur wordt afgeweken 
omdat er aan de Middelweg uitsluitend lintbebouwing is, neemt dit niet weg dat [appellant], 
gelet op het hiervoor overwogene, woningbouw op de inbreidingslocatie had kunnen ver-
wachten en de acht vrijstaande woningen passen bij woningbouw op de omringende perce-
len. Weliswaar leidt de oprichting van nieuwe woningen, naar [appellant] betoogt, tot een 
verdichting van de bebouwing, maar dit nadeel is, gelet op voormelde afstanden, niet uitzon-
derlijk. Aan de gestelde omstandigheid dat voor de bouw van de woningen nieuwe infrastruc-
tuur nodig is in de vorm van een nieuwe ontsluitingsweg komt in het licht van voormelde om-
standigheden niet de betekenis toe die [appellant] daaraan gehecht wil zien. 
Slotsom is dat in deze omstandigheden de waardevermindering van, afgerond, 5% van de 
woning als gevolg van woningbouw op een inbreidingslocatie, behoort tot het normaal maat-
schappelijk risico van [appellant]. 

….. 

 

In deze uitspraak gaat de Afdeling zelfs tot een NMR van 5 %. Wanneer de ontwikkeling 

maar goed genoeg in het plaatje past, dan kan dat blijkbaar. Hieruit kan geconcludeerd wordt 

dat wanneer de gemeente goed zijn huiswerk doet in de voorbereiding van een ontwikkeling, 

de planschade tot een minimum kan worden beperkt. Ook wordt er een belangrijk criterium 

door de Afdeling toegepast: het nadeel moet uitzonderlijk zijn. Dat is nogal wat. De betekenis 

van het woord “uitzonderlijk” is volgens Van Dale: een uitzondering vormend; zeldzaam. 

Voor een rekenkundige aanduiding lijkt mij dat we hier spreken over minder dan 10 %. Zeker 

niet meer. Immers, als vergelijking met “zeldzaam voorkomende planten”, dan is het nog 

maar de vraag of daarvan gesproken wordt als in minder dan 10 % van de gebieden in bij-

voorbeeld Nederland deze planten voorkomen. 

Wanneer 90 % van alle planschades hier worden uitgesloten, betekent dit dat slechts de plan-

schades met een nadeel wat gekenmerkt wordt als zeer zwaar en meer overblijven. 

 

Dat een inbreidingsgebied niet altijd leidt tot een hoger NMR blijkt uit de volgende zaak. 

 
201501052/1/A2. 
Datum uitspraak: 9 december 2015 
 

….. 
7.3. Hoewel niet in geschil dat het projectgebied een inbreidingslocatie is en de bebouwing 
van inbreidingslocaties in beginsel als een normale maatschappelijke ontwikkeling kan wor-
den beschouwd, lag het in dit geval niet in de lijn der verwachtingen dat in het projectgebied 
met deze mate van verdichting op een dergelijke korte afstand van de woning van [belang-
hebbende] woningen met deze bouwmassa en drie bouwlagen zouden worden gerealiseerd. 
De rechtbank heeft derhalve terecht geoordeeld dat het normaal maatschappelijk risico in dit 
geval niet uitkomt boven het forfaitaire percentage van 2%. 
….. 
 

De volgende zaak betreft een ontwikkeling in het buitengebied. 

 
201504570/1/A2. 
Datum uitspraak: 13 april 2016 
….. 
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6.2. De StAB heeft in haar advies terecht gesteld dat agrarische bedrijven in het buitenge-
bied thuis horen. Dit betekent echter niet dat voor nieuwvestiging van een agrarisch bedrijf in 
het buitengebied als uitgangspunt geldt dat dit als een normale maatschappelijke ontwikke-
ling kan worden beschouwd. Of de planologische ontwikkeling in het gebied waar de ontwik-
keling zich heeft voorgedaan in de lijn der verwachtingen lag, dient te worden beoordeeld 
aan de hand van de omstandigheden van het geval. 
6.3. Aangezien bij de beoordeling of de ontwikkeling in de lijn der verwachtingen lag beteke-
nis toekomt aan de mate waarin de ontwikkeling naar haar aard en omvang binnen de ruim-
telijke structuur van de omgeving en het gevoerde beleid past, kan [appellant] niet worden 
gevolgd in zijn betoog dat gebiedsspecifieke kenmerken en beleidswijzigingen niet in de be-
oordeling van het normale maatschappelijke risico kunnen worden betrokken. Anders dan 
[appellant] stelt, heeft de StAB niet geconcludeerd dat de planologische maatregel voorzien-
baar was sinds de vaststelling van het uitwerkingsplan, maar dat de vestiging van het nieuwe 
agrarische bedrijf ter plaatse van de [locatie C] binnen het gevoerde beleid past. Daartoe 
heeft de StAB erop gewezen dat het gebied waarin het perceel van [appellant] en het perceel 
[locatie C] liggen, in het op 15 september 2004 vastgestelde reconstructieplan is aangemerkt 
als verwevingsgebied. Binnen verwevingsgebieden wordt op beperkte en verantwoorde 
schaal ruimte geboden voor de ontwikkeling van intensieve veehouderij op sterlocaties. In de 
omgeving van het perceel van [appellant] en het perceel [locatie C] is geen sterlocatie opge-
nomen. Binnen het verwevingsgebied, niet zijnde een sterlocatie, is het verplaatsen van in-
tensieve veehouderij niet toegestaan, behalve op een bouwblok waar intensieve veehouderij 
al aanwezig is. Daarnaast blijkt uit het reconstructieplan dat voor Enter en omgeving het in-
strument herverkaveling ingezet gaat worden ter uitvoering van het reconstructieplan en dat 
hiertoe een uitwerking van het reconstructieplan zal plaatsvinden voortkomend uit de landin-
richting. In het op 7 februari 2007 vastgestelde uitwerkingsplan staat dat voor een groot deel 
van het gebied herverkaveling zal plaatsvinden en dat boerderijverplaatsing een bijdrage 
levert aan de verbetering van de verkaveling en aan de realisering van natuurgebieden. Voor 
het oplossen van knelpunten in de verwerving van natuurgebieden is het bij uitzondering 
mogelijk een boerderij intern te verplaatsen. Daarbij is vermeld dat aan de Goorseweg een 
nieuw landbouwbedrijf mogelijk wordt gemaakt en is op de kaart nabij de locatie [locatie C] 
de aanduiding "boerderij nieuwbouw" opgenomen. De verwerving van natuurgebied ter 
plaatse van de voormalige locatie van het agrarisch bedrijf lag derhalve aan de verplaatsing 
ten grondslag. In de op 16 december 2010 vastgestelde "Wijziging Inrichtingsplan Enter" 
werd de locatie aan de [locatie C], en de reden van nieuwvestiging op die locatie, bevestigd, 
aldus het StAB-advies. Dat in het bestemmingsplan "Buitengebied 2009" niet een wijzigings-
bevoegdheid voor de vestiging van een agrarisch bedrijf op het betrokken perceel is opge-
nomen, kwam, naar ter zitting door het college is gesteld, niet voort uit een wijziging van het 
beleid, maar was ingegeven door de keuze van de gemeenteraad om de beslissing over de 
vestiging van een agrarisch bedrijf aan zich te houden. Over de transformatie van een agra-
risch gebruik naar een woongebruik van het gebied ten westen van de Goorseweg is in het 
StAB-advies opgemerkt dat dit niet het gevolg was van beperkingen in ruimtelijke zin, bij-
voorbeeld als gevolg van te kleine kavels of een slechte bereikbaarheid. Dat blijkt volgens de 
StAB ook uit de omstandigheid dat het perceel [locatie C] voldoende groot is voor het exploi-
teren van een volwaardig agrarisch bedrijf en tevens goed ontsloten kan worden via de 
Goorseweg. Ter zitting heeft het college hieraan toegevoegd dat juist doordat voorheen di-
verse agrarische bedrijven hebben opgehouden te bestaan, gronden in het betrokken gebied 
beschikbaar zijn gekomen. In het kader van de reconstructie heeft het Bureau Beheer Land-
bouwgronden (hierna: BBL) zich actief ingezet om deze gronden te verwerven, waaronder 
ook gronden van [appellant], en deze gronden samen te voegen. Doordat door agrarische 
bedrijfsbeëindiging in het betrokken gebied aldus ruimte beschikbaar kwam voor een be-
drijfsverplaatsing die met het oog op de reconstructie nodig was, lag het in de lijn der ver-
wachtingen dat deze ontwikkeling zich juist in dit gebied zou kunnen voordoen. 
6.4. Samengevat komen de ontwikkelingen naar het oordeel van de Afdeling er op neer dat 
het vanaf 2004 in de lijn der verwachtingen lag dat de omgeving van de Goorseweg, waar-
onder het plangebied, in een herinrichting ter uitvoering van het reconstructieplan betrokken 
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kon worden. Vanaf 2007 blijkt uit het uitwerkingsplan dat in of in de omgeving van het plan-
gebied een nieuwvestiging van een agrarisch bedrijf in het kader van bedrijfsverplaatsing 
beoogd wordt. De omgeving leent zich ook voor een nieuwvestiging van een grondgebonden 
agrarisch bedrijf juist omdat een groot aantal gronden in de directe omgeving van het plan-
gebied beschikbaar is gekomen als gevolg van gevallen van bedrijfsbeëindiging in het ge-
bied, waarbij de bedrijfswoningen voor burgerwoondoeleinden in gebruik werden genomen. 
Die gronden werden aangekocht door het BBL om te kunnen worden benut in het kader van 
de herinrichting. Voorts past de nieuwe bedrijfslocatie in de bebouwingsstructuur van de 
Goorseweg. Gelet op deze omstandigheden heeft de rechtbank terecht geoordeeld dat de 
conclusie van de StAB kan worden gevolgd dat het realiseren van een agrarisch bedrijf ter 
plaatse van de [locatie C] een normale maatschappelijke ontwikkeling is die in de lijn der 
verwachtingen lag. 
6.5. Dat de planologische ontwikkeling in dit geval gedurende een ruime periode in de lijn der 
verwachtingen lag, betekent op zichzelf echter nog niet dat de gevolgen van de ontwikkeling 
geheel onder het normale maatschappelijke risico vallen. In dit verband komt tevens beteke-
nis toe aan het antwoord op de vraag of de schade onevenredig is in verhouding tot de 
waarde van de onroerende zaak. Dit zijn verschillende aspecten die bij de beoordeling van 
het normale maatschappelijke risico worden betrokken en elkaar niet uitsluiten. Zie de uit-
spraak van de Afdeling van 4 juni 2014 in zaak nr. 201303708/1/A2. 
….. 
 
Bovenstaande uitspraak geeft wel aan hoe gecompliceerd de NMR kwestie ligt. Wat opvalt is 

dat het een ontwikkeling betreft die in 2004 in de lijn der verwachting komt te liggen. De 

ontwikkeling wordt van kracht in 2009. Blijkbaar is hier volgens de Afdeling een termijn van 

5 jaar voldoende.  

 
201505266/1/A2. 
 Datum uitspraak: 8 juni 2016 

 
….. 
24. In dit geval heeft het college, in navolging van het advies van Tog Nederland, de toepas-
sing van een drempel van 3% gerechtvaardigd geacht. De hierna te noemen omstandighe-
den zijn in dit kader van belang. 
 
25. De wijk Waterrijk-West grenst aan de in jaren'90 ontwikkelde wijk Waterrijk-Oost aan de 
oostzijde, de Boezemlaan met lintbebouwing aan de westzijde, de Wilhelminalaan en het 
Julianaplein waar een kleinschalige woonwijk is aan de zuidzijde en de Voorofscheweg en 
de Zijde met woningbouw aan de noordzijde. De locatie maakt, naar Tog Nederland terecht 
heeft opgemerkt, deel uit van het centrumgebied van Boskoop en het is, vooral gezien de 
realisatie van de wijk Waterrijk-Oost in het naastgelegen gebied, niet ongebruikelijk dat die 
locatie op enig moment voor woningbouw wordt aangesproken en daar verdichting plaats-
vindt. De locatie is daarmee niet op een lijn te stellen met een buitengebied waar geen enke-
le stedelijke ontwikkeling te verwachten viel. 
 
26. De planologische ontwikkeling past bovendien binnen het gemeentelijke beleid, omdat, 
zoals Tog Nederland heeft uiteengezet, de ontwikkeling valt binnen de al meer dan 20 jaar 
bestaande planologische visie van de gemeente. In dit verband heeft Tog Nederland erop 
gewezen dat de gemeenteraad op 19 juli 1990 het Structuurplan Woningbouw gemeente 
Boskoop heeft vastgesteld, waarin voor het gebied dat zowel Waterrijk-Oost als Waterrijk-
West omvat een voorkeur voor woningbouw, met een omvang van in totaal circa 750 wonin-
gen, werd uitgesproken. Deze uitgesproken voorkeur is nadien herhaald in het bestem-
mingsplan Waterrijk 1996 en het in 2005 vastgestelde Structuurplan Boskoop 2015 en voorts 
was in het bestemmingsplan Boskoop Dorp voor het onderhavige plangebied een wijzigings-
bevoegdheid voor wonen opgenomen, aldus Tog Nederland. De ontwikkeling sluit daarnaast 
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ook wat betreft de bebouwing en het gebruik aan bij de situatie in de directe omgeving van 
het plangebied, aangezien, naar Tog Nederland heeft opgemerkt, de maximale goot- en 
bouwhoogte van de te realiseren woningen 6 en 9 meter is. 
 
27. Naast dat het, gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, om een normale maatschappelij-
ke ontwikkeling gaat die in het gemeentelijke beleid van Boskoop past en aansluit bij de 
plaatselijke situatie, heeft Tog Nederland echter opgemerkt dat de planologische ontwikke-
ling niet geheel in de lijn van de verwachting kan worden geplaatst. Volgens Tog Nederland 
verandert het karakter van de buurt en worden het woonklimaat en de stedenbouwkundige 
structuur aanzienlijk aangetast omdat het woongebied op korte afstand van de woning van 
[appellant] is geprojecteerd. Ook heeft Tog Nederland mee laten wegen dat de realisatie van 
een woongebied met in totaal 390 toegestane woningen van ingrijpende aard is. Volgens 
Tog Nederland moet de schade van [appellant] (omvang: 7,9%) bovendien als ernstig wor-
den gekwalificeerd. Volgens Tog Nederland is, met inachtneming van alle van belang zijnde 
omstandigheden, daarom slechts enige verhoging van de drempel van 2% tot 3% als nor-
maal maatschappelijk risico van [appellant] gerechtvaardigd. 
 
28. De Afdeling is, gelet op alle van belang zijnde aspecten die Tog Nederland deugdelijk 
heeft gewogen en welk advies het college in de besluitvorming heeft mogen overnemen, 
evenals de rechtbank van oordeel dat een drempel van 3% als normaal maatschappelijk risi-
co van [appellant] redelijk en aanvaardbaar is. 
….. 
 

Wat hier opvalt is de willekeur waarmee met het NMR wordt omgegaan. Veel planschade-

commissies gaan er van uit dat bij een ernstige schade geen verhoging van het NMR past. En 

al helemaal niet wanneer de planologische maatregel niet in de lijn der verwachting ligt. Op-

merkelijk is ook dat Tog Nederland vindt ‘dat de planologische ontwikkeling niet geheel in de 

lijn van de verwachting kan worden geplaatst’. Een nadere uitleg hiervan ontbreekt terwijl dit 

toch essentieel is om verder te bepalen voor welk deel de ontwikkeling dan in de lijn der ver-

wachting ligt.  

Blijkbaar sluit Tog Nederland aan bij het standpunt dat de NMR criteria als “of, of” criteria 

dienen te worden geïnterpreteerd. Dit is volgens mij onjuist. Wanneer de ontwikkeling niet in 

de lijn der verwachting ligt, doen de andere criteria er niet meer toe. Dan is de NMR nooit 

groter dan 2 %.  

Uit de criteria volgt verder dat naarmate de tijd verstrijkt het NMR steeds hoger wordt. Im-

mers, er wordt dan bij voorbeeld naar voren gebracht dat al sinds langere tijd de ontwikkeling 

past binnen het beleid van de gemeente. Ook dit is een kant van de criteria die veel rechtson-

zekerheid met zich mee brengt. Maar ze is ook uiterst onbegrijpelijk.  

Voor een goede vergelijking gaan we er vanuit dat er niets verandert aan het planologisch 

beleid en de omgevingsstructuur. Alleen de ontwikkeling wordt later uitgevoerd. Volgens de 

criteria van de Afdeling zal dan na een bepaalde tijd de NMR steeds hoger worden. Als con-

creet voorbeeld een bestemmingsplan in het buitengebied waar de gemeente een wijzigings-

bevoegdheid in heeft aangebracht om nieuwvestiging van agrarische bedrijven mogelijk te 

maken, terwijl dit in het vorige bestemmingsplan niet mogelijk was. Wanneer kort na het van 

kracht worden van het bestemmingsplan zich een agrarisch bedrijf vestigt, zal dit nog niet in 

de lijn der verwachting liggen. Maar op langere termijn is dit wel het geval. Het enige wat 

verandert is het moment waarop er gebruik gemaakt wordt van de wijzigingsbevoegdheid. 

Voor de rest verandert er letterlijk niets. Toch neemt de NMR toe. De vraag die hier aan de 

orde is, waarom iemand meer risico loopt, terwijl er niets verandert. Dit is niet uit te leggen. 

Het voorbeeld toont aan dat de criteria van het NMR strijdig zijn met elk rechtsgevoel. Maar 

ook is het strijdig met het beginsel dat gelijke gevallen gelijk dienen te worden behandeld. 



Planschade: van taxaties tot gerechtelijke dwalingen   ir. R.G. van Popta te Steenwijk 

 

46 

 

Omdat met alle van belang zijnde elementen rekening moet worden gehouden om het NMR te 

bepalen, gaan we de situatie nog wat complexer maken. 

Stel, dat er geen (maatschappelijke) behoefte is aan het door de gemeente mogelijk gemaakte 

wijzigingsbevoegdheid. De melkprijs is zo laag dat het economisch blijkbaar niet verant-

woord is om nieuwbouw te plegen. Na enige jaren krabbelt de markt snel op, waardoor er wel 

bouwbehoefte ontstaat. Is nu de ontwikkeling in lijn der verwachting? Naar mijn mening niet. 

De markt voor melk trekt plotseling aan, zodat het niet in de lijn der verwachting lag dat van 

het wijzigingsplan gebruik zou worden gemaakt. 

 

Een ander punt van zorg is dat de Afdeling wel erg gemakkelijk standpunten inneemt zonder 

dat zij daarover deskundigen geraadpleegd heeft. Zo zien we dat de Afdeling van mening is 

dat inbreiding een normale maatschappelijke ontwikkeling is. Maar onduidelijk is waar zij dit 

op baseert. Ook de Afdeling dient zich te houden aan het uitgangspunt dat de rechter niet mag 

oordelen op basis van eigen kennis van de feiten. Wel mag de rechter de feiten aanvullen. 

Maar is genoemde inbreiding een feit? Naar mijn weten is daar nog nooit gedegen onderzoek 

naar gedaan. De Afdeling handelt hiermee in strijd met Awb 8:69 lid 1, waarin is vastgelegd 

dat er uitspraak wordt gedaan op grond van hetgeen in de procedure naar voren is gebracht.  

Verder is het niet uitgesloten dat inbreiding over enige jaren uit de mode raakt, bij voorbeeld 

omdat de maatschappij tot de slotsom is gekomen dat het voor de volksgezondheid nodig is 

om in dicht-bewoonde gebieden open plekken te behouden. Vraag is dan ook hoe een derge-

lijke ontwikkeling in de uitspraken van de Afdeling terecht zal komen. In de uitspraken staat 

namelijk niet dat in de huidige maatschappij inbreiding een normale maatschappelijke ont-

wikkeling is. Het wordt veeleer als een feit gepresenteerd wat niet voor verandering vatbaar 

is. 

Maar er wordt veel vaker door de Afdeling geoordeeld op basis van feitenkennis van de Afde-

ling zelf. Zie bijvoorbeeld 201407170/1/A2 Datum uitspraak: 1 juli 2015 Mook en Middelaar. 

De Afdeling spreekt hier over een uitzonderlijk nadeel. Maar hoe heeft de Afdeling dat be-

paald? Het lijkt me toch dat hier gedegen onderzoek voor nodig is. In de uitspraak wordt daar 

in ieder geval geen gewag van gemaakt. 
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Het aantal zaken in hoger beroep waarin het NMR een rol speelt, stijgt nog steeds. 

 

 # totaal # NMR %  

2015 193 42 21  

2014 280 32 11  

2013 228 20 8  

2012 250 4 1  

2011 152 4 2  

2010 124 1 0  

2009 124 0 0  

2008 87 0 0  

2007 86 1 1  

2006 82 2 2  

2005 50 2 4  

2004 41 2 4  

2003 41 0 0  

2002 17 0 0  

 

In de tweede kolom vindt u het totaal aantal zaken in hoger beroep betreffende planschade en 

in de derde kolom het aantal NMR zaken in planschadeaanvragen en in de vierde kolom het 

percentage. Ook hieruit blijkt dat er sprake is van een sterke divergentie. 
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10. Bezwaar en (hoger) beroep 

 

Op basis van de Awb is het mogelijk om in bezwaar te gaan tegen het door de gemeente ge-

nomen besluit inzake een planschadeaanvraag. In hoofdstuk 6 van de Awb zijn de algemene 

bepalingen gegeven over bezwaar en beroep. En in hoofdstuk 7 van de Awb zijn de bijzonde-

re bepalingen opgenomen. De hoofdlijnen van de bezwaar- en beroepsprocedure zullen nu 

verder worden besproken. 

 

10.1 Bezwaar  

 

Het bezwaar moet worden ingediend en zijn ontvangen door het college van B&W binnen zes 

weken na de dag dat het besluit is verzonden door de gemeente. Het besluit dient de motive-

ring te bevatten waarop het is gebaseerd. Vrijwel altijd wordt daarbij verwezen naar het ad-

viesrapport. Het bezwaar moet aan bepaalde eisen voldoen. Zo moet aangegeven worden om 

welk besluit het gaat, en moeten de gronden van bezwaar worden aangegeven. Indien er een 

gemachtigde is aangesteld dan moet deze zijn machtiging meesturen. 

Bij het opstellen van de gronden, kan het beste voor een puntsgewijze aanpak gekozen wor-

den. Hoe korter de gronden zijn geformuleerd hoe beter.  

Wanneer aanvrager van mening is dat het bezwaar kan worden overgeslagen, dan kan aanvra-

ger de gemeente verzoeken tot indiening van zogenaamd direct beroep.  

In de bezwaarfase wordt door de gemeente (vrijwel altijd) advies gevraagd aan de bezwaar-

commissie. Die organiseert een hoorzitting waarna zij de gemeente adviseert over het be-

zwaar. Voorafgaande aan de hoorzitting worden de gemeente en de derde-belanghebbende de 

gelegenheid gegeven om een verweerschrift in te dienen. Ook de derde-belanghebbende kan 

bezwaar indienen. In planschadebezwaren wordt vrijwel altijd geadviseerd het bezwaar af te 

wijzen. Dit heeft er mee te maken dat, indien de bezwaarcommissie niet tot afwijzing advi-

seert, zij dient aan te geven hoe het besluit dan gewijzigd moet worden. Daarbij moeten ze 

dus ingaan tegen het advies van de planschadecommissie. Dit vergt veel kennis van zaken die 

bezwaarcommissies vaak onvoldoende hebben. Vaak wordt ook de jurist van de planschade-

commissie ter zitting uitgenodigd door de vertegenwoordiger van het college. Maar dit lijkt 

mij niet toegestaan. Awb 7:13 lid 5 geeft aan dat een vertegenwoordiger van het bestuursor-

gaan wordt uitgenodigd om een toelichting te geven op het standpunt van het bestuursorgaan. 

Het komt de bezwaarcommissie dan wel goed uit, omdat zij dan direct vragen kunnen stellen 

aan deze deskundige. Maar het lijkt mij in strijd met de opzet van een dergelijke hoorzitting: 

het horen van de bezwaarmaker. 

Indien het bezwaar is afgewezen, dan wel dat de aanvrager het oneens is met het genomen 

besluit op bezwaar, dan kan beroep worden ingesteld bij de Rechtbank. Ook dit dient weer te 

gebeuren binnen zes weken na de dag dat het besluit op bezwaar is verzonden. Bij de reactie 

van de gemeente op het ingediende bezwaar moet erop gelet worden dat er ook inderdaad een 

besluit op bezwaar is genomen. Soms vindt de gemeente het bezwaar dermate onjuist dat zij 

slechts een brief sturen met een bericht van die strekking. Tegen dit besluit staat dan beroep 

open. 

Het besluit op bezwaar dient te worden genomen binnen 18 weken na de verzending ervan. 

Dit moment kan met zes weken worden uitgesteld, mits dit aan aanvrager door of namens 

B&W gemeld wordt binnen die 18 weken termijn. De verdaging moet door de gemeente ge-

daan worden binnen de termijn waarin een besluit diende te worden genomen. Soms doet de 

bezwaarcommissie dit, maar dat is niet rechtsgeldig, omdat deze niet namens de gemeente kan 

spreken. Wanneer het besluit op bezwaar niet op tijd is genomen, dan kan aanvrager dwang-

sommen aanvragen. 
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Indien er door de bezwaarcommissie wordt verzocht om een nader advies bij de planschade-

commissie of en andere instantie, dan dient dit nader advies aan aanvrager kenbaar te worden 

gemaakt indien het gaat om relevante informatie. Meestal krijgt aanvrager gelegenheid om 

binnen een bepaalde termijn, in beginsel vier weken, op het nader advies te reageren. Verder 

is de gemeente wettelijk gezien verplicht om aanvrager in de gelegenheid te stellen om te 

worden gehoord. Al zijn daar een aantal uitzonderingen op. 

De gemeente is niet verplicht het advies op te volgen, maar zij doet er goed aan dit alleen te 

doen wanneer zij hier zeer gedegen redenen voor heeft, omdat anders het besluit op bezwaar 

in beroep zal sneuvelen. 

Door de indiening van het bezwaar wordt het besluit door de gemeente opnieuw op zijn meri-

tes bekeken. Daarbij is het de gemeente toegestaan om op grond van niet eerder aangevoerde 

argumenten tot een (ander) besluit te komen. Dit kan betekenen dat het besluit op bezwaar 

nadeliger uitvalt voor aanvrager dan het genomen primaire besluit. Maar in dat besluit op be-

zwaar dient dan vermeld te worden dat dit nadeel niet tot uitvoer wordt gebracht. De be-

zwaarmaker wordt hierbij beschermd door het verbod op “reformatio in peius”. Zo is het mo-

gelijk dat na bezwaar de gemeente van mening is dat de planschadevergoeding lager zou moe-

ten zijn dan waartoe zij in het primaire besluit heeft besloten. Maar de vergoeding kan niet 

worden teruggedraaid.  

Indien het bezwaar geheel of gedeeltelijk gegrond is, kan aanvrager een proceskostenvergoe-

ding krijgen overeenkomstig het Beluit proceskosten bestuursrecht. Het verzoek hiertoe moet 

gedaan zijn voordat op het bezwaar is beslist. 

De gemeente kan ook naar aanleiding van het ingediende bezwaar het besluit wijzigen tijdens 

de bezwaarprocedure. De aanvrager krijgt daarbij de gelegenheid om op dit gewijzigde besluit 

te reageren. Hierbij kan de aanvrager zijn bezwaar onveranderd laten, wijzigen of intrekken. 

Omdat de rechtsgronden van het gemeentebestuur gewijzigd zijn kan proceskostenvergoeding 

aan de orde zijn indien het besluit op bezwaar weliswaar ongegrond wordt verklaard, maar de 

motivering hiervan zodanig is gewijzigd dat van een nieuw besluit sprake is. Indien het gewij-

zigde besluit volledig tegemoet komt aan aanvrager dan is een hoorzitting niet meer nodig. 

 

Sinds de inwerkingtreding van de Wro per 1 juli 2008 kan ook een derde-belanghebbende 

bezwaar maken. Het betreft dan bijvoorbeeld de projectontwikkelaar die een verhaalovereen-

komst heeft gesloten met de gemeente. Ten gevolge van dit bezwaar is het wel mogelijk dat in 

het te nemen besluit op bezwaar besloten wordt tot een lagere planschadevergoeding.  

Wat soms voorkomt is dat de gemeente de aanvrager laat weten dat de gronden van bezwaar 

niet juist zijn, zonder daadwerkelijk een besluit (op bezwaar) te nemen. De enige mogelijk-

heid is dan om beroep aan te tekenen bij de Rechtbank op grond van het weigeren van het 

nemen van een besluit. 

 

10.2 Beroep 

 

Nadat bezwaar is ingediend, dan wel na toestemming van de gemeente voor direct beroep, 

kan beroep ingesteld worden bij de Rechtbank binnen wiens rechtsgebied de onroerende zaak 

van aanvrager is gelegen. De basis voor dit beroep is uiteraard dat aanvrager zich niet kan 

vinden in het besluit (op bezwaar). Met het beroepsschrift moet het besluit meegezonden 

worden waartegen beroep is ingesteld, en het beroepsschrift dient de beroepsgronden te bevat-

ten. Daarbij kan ook (geheel of gedeeltelijk) naar de bezwaargronden worden verwezen. Maar 

dan dienen deze gronden te worden bijgevoegd. Voor het indienen van een beroep is griffie-

recht verschuldigd. Het beroep dient binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit op 

bezwaar door de Rechtbank te zijn ontvangen. 
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Een belangrijke vraag is of er in beroep nog nieuwe gronden kunnen worden toegevoegd. 

Formeel kan de Rechtbank hier een punt van maken, vooral wanneer de bezwaargronden 

nauwelijks iets voorstellen en pas in beroep alle registers worden opengetrokken. Wanneer 

een enkele nieuwe grond wordt toegevoegd zal de Rechtbank hier niet snel een punt van ma-

ken. Uiteraard kan de gemeente of een derde-belanghebbende er bij de Rechtbank op aandrin-

gen de nieuwe gronden niet te accepteren indien zij daardoor nogal in haar belangen zou wor-

den geschaad. 

Na betaling van het griffierecht, ontvangt aanvrager een uitnodiging van de Rechtbank voor 

een zitting. Voorafgaande aan de zitting worden de gemeente en de derde-belanghebbende de 

gelegenheid gegeven om een verweerschrift in te dienen. 

Ook in beroep geldt dat de gronden het beste puntsgewijs en zo kort en bondig mogelijk wor-

den geformuleerd. Wanneer de gronden voornamelijk de hoogte van het planologisch nadeel 

betreffen dan is een contra-expertise van belang. Er moet rekening mee gehouden worden dat 

de Rechtbank weinig inzicht heeft in taxatie-technische aangelegenheden. In principe gaan ze 

er van uit dat de uitgevoerde taxatie juist is. Wanneer de Rechtbank teveel twijfel heeft over 

het advies van de planschadecommissie dan kan ze een beroep doen op ondersteuning. Daar 

toe wordt dan een opdracht verstrekt aan de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor 

Milieu en Ruimtelijke Ordening (StAB) die uitsluitend in opdracht van Rechtbanken of de 

Afdeling werkt.  

Waar sterk op gelet moet worden, is de vraag of de gemeente zich in haar verweer wel be-

weegt binnen de regels van de goede procesorde. Van belang daarbij is na te gaan of de ge-

meente in haar verweer voor de bezwaarcommissie komt met tegenargumenten, die door de 

bezwaarcommissie niet worden overgenomen. Wanneer de gemeente vervolgens het advies 

volledig overneemt, dan kan zij die tegenargumenten in beroep niet weer aanvoeren. Stel, als 

voorbeeld, dat de gemeente om bepaalde redenen vindt dat de planschade te hoog is. Zij voert 

die redenen op in haar verweer bij de bezwaarcommissie. Die wijst die redenen af. De be-

zwaarcommissie concludeert dat de hoogte van de planschade juist is. De gemeente neemt dit 

advies over. In beroep kan de gemeente dan niet weer het standpunt innemen dat de planscha-

de te hoog is (201403726/1/A2 datum uitspraak: 3 december 2014). 

 

10.3 Hoger beroep 

 

Na de uitspraak van de Rechtbank kan binnen zes week na het verzenden hiervan hoger be-

roep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) 

te Den Haag. Dit kan worden ingesteld door zowel de gemeente als aanvrager, maar ook een 

derde-belanghebbende kan hoger beroep instellen.  

Nieuwe gronden die nog niet eerder in beroep zijn aangevoerd, zullen door de Afdeling niet 

snel worden geaccepteerd. Behalve wanneer in beroep informatie naar voren is gekomen, die 

deze nieuwe gronden rechtvaardigen. 

Gronden die in bezwaar wel zijn aangevoerd maar niet in beroep, maken dus geen kans in 

hoger beroep. Dit geldt ook indien er na het eerste beroep een tweede beroepsprocedure wordt 

doorlopen. Gronden van het eerste beroep dienen dan ook zorgvuldig opnieuw aangegeven te 

worden in de tweede beroepsprocedure, om in aanmerking te komen voor gebruik in hoger 

beroep. 

Voor het indienen van een hoger beroep is griffierecht verschuldigd.  

Na betaling van het griffierecht, ontvangt aanvrager een uitnodiging van de Afdeling voor een 

zitting. Voorafgaande aan de zitting worden de gemeente en de derde-belanghebbende de ge-

legenheid gegeven om een verweerschrift in te dienen. 

Een nieuw element is het incidenteel hoger beroep. Dit houdt in dat een andere partij dan de 

indiener van het (primair) hoger beroep alsnog in de gelegenheid wordt gesteld om hoger be-
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roep in te stellen. Deze gelegenheid wordt geboden nadat de gronden voor het primair hoger 

beroep bekend zijn.  

Door het verlenen van incidenteel hoger beroep is het instellen van primair hoger beroep niet 

zonder risico. Dit hangt ermee samen dat in incidenteel hoger beroep argumenten kunnen 

worden aangevoerd die de Afdeling kunnen doen besluiten tot een voor de indiener van het 

primair hoger beroep nadeliger uitspraak dan de uitspraak in beroep. Dit betekent dat het ver-

bod op “reformatio in peius” door de wetgeving in hoger beroep verlaten is. 
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11. Procedureverordening 

 

De procedure van de aanvraag en afhandeling van planschade is vastgelegd in een verorde-

ning die elke gemeente dient vast te stellen. Basis hiervoor is het Besluit ruimtelijke ordening: 

 

Afdeling 6.1. Tegemoetkoming in schade. 

 

• § 6.1.1. Algemene bepalingen 

• Artikel 6.1.1.1 
In deze afdeling en de hierop berustende bepalingen wordt verstaan onder: 

o a. aanvraag: aanvraag om een tegemoetkoming in de schade als bedoeld in ar-

tikel 6.1 van de wet; 

o b. bestuursorgaan: burgemeester en wethouders, of, indien toepassing is gege-

ven aan artikel 6.6, eerste lid van de wet, gedeputeerde staten, of, indien toe-

passing is gegeven aan artikel 6.6, tweede lid van de wet, Onze Minister dan 

wel Onze aangewezen Minister; 

o c. adviseur: een persoon of commissie, die geen deel uitmaakt van of werk-

zaam is onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan waaraan wordt 

geadviseerd, en die belast is met de advisering over de op de aanvraag te ne-

men beschikking. 

• § 6.1.2. De aanvraag 

• Artikel 6.1.2.1 
o 1.Burgemeester en wethouders tekenen de datum van ontvangst onverwijld aan 

op het geschrift waarbij de aanvraag is ingediend. 

o 2.Zij zenden de aanvrager onverwijld een bewijs van ontvangst, waarin die da-

tum is vermeld. 

o 3.Zij delen de aanvrager zo spoedig mogelijk mee door welk bestuursorgaan 

op de aanvraag zal worden beslist. 

• Artikel 6.1.2.2 
o 1.Onverminderd artikel 4:2, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en 

artikel 6.1 van de wet bevat de aanvraag: 

� a. een aanduiding van de oorzaak, bedoeld in artikel 6.1, tweede lid, 

van de wet, ter zake waarvan een tegemoetkoming in de schade wordt 

gevraagd; 

� b. een aanduiding van de aard van de schade; 

� c. een omschrijving van de wijze waarop aan de schade naar het oor-

deel van de aanvrager tegemoet dient te worden gekomen indien hij 

geen vergoeding in geld wenst. 

o 2.Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gegeven omtrent de 

aanvraag. 

• § 6.1.3. De behandeling en beoordeling van de aanvraag 

• Artikel 6.1.3.1 
o 1.Het bestuursorgaan is bevoegd de aanvraag binnen vier weken na ontvangst, 

onderscheidenlijk binnen acht weken nadat de termijn verstreken is gedurende 

welke de aanvrager de aanvraag kon aanvullen, af te wijzen, indien de aan-

vraag kennelijk ongegrond is. 

o 2.Een besluit om een onvolledige aanvraag niet, onderscheidenlijk niet verder 

in behandeling te nemen, wordt aan de aanvrager bekendgemaakt binnen vier 

weken na ontvangst van de aanvraag, onderscheidenlijk binnen acht weken 
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nadat de termijn is verstreken gedurende welke de aanvrager de aanvraag kon 

aanvullen. 

o 3.Het bestuursorgaan kan de laatste in het tweede lid genoemde termijn een-

maal met ten hoogste vier weken verlengen. 

• Artikel 6.1.3.2 
Het bestuursorgaan wijst een adviseur aan die een advies uitbrengt over de op de aanvraag te 

nemen beslissing, tenzij toepassing wordt gegeven aan artikel 6.1.3.1 of aan artikel 4:5 van 

de Algemene wet bestuursrecht. 

• Artikel 6.1.3.3 
o 1.Bij gemeentelijke verordening, provinciale verordening en bij regeling van 

Onze Minister worden regels gegeven over de aanwijzing van een adviseur en 

de wijze waarop deze tot een advies komt. 

o 2.De regels, bedoeld in het eerste lid, hebben in ieder geval betrekking op: 

� a. de deskundigheid en onafhankelijkheid van de adviseur; 

� b. de gevallen waarin een commissie als adviseur wordt ingeschakeld; 

� c. het tijdstip waarop de adviseur wordt ingeschakeld; 

� d. de wijze waarop de aanvrager en eventuele andere betrokken be-

stuursorganen of andere belanghebbenden als bedoeld in artikel 6.4a, 

tweede en derde lid, van de wet vooraf in de aanwijzing van de advi-

seur worden gekend, dan wel deze na aanwijzing kunnen wraken; 

� e. de wijze waarop de aanvrager, de betrokken bestuursorganen en in 

voorkomend geval de belanghebbenden als bedoeld in artikel 6.4a, 

tweede en derde lid, van de wet door de adviseur, onder verslagleg-

ging, worden gehoord en bij de opstelling van het advies worden be-

trokken, en de dienaangaande geldende termijnen. 

• Artikel 6.1.3.4 
o 1.De adviseur betrekt in zijn onderzoek in ieder geval: 

� a. de vraag of de door de aanvrager in zijn aanvraag gestelde schade 

een gevolg is of zal zijn van de in de aanvraag aangeduide schadeoor-

zaak; 

� b. de omvang van de schade, bedoeld onder a; 

� c. de vraag of deze schade redelijkerwijs geheel of gedeeltelijk ten laste 

van de benadeelde behoort te blijven, zulks met inachtneming van de 

artikelen 6.1, eerste lid, 6.2 en 6.3 van de wet. 

o 2.De adviseur adviseert het bestuursorgaan over de hoogte van de toe te ken-

nen tegemoetkoming en doet, indien het bestuursorgaan een daartoe strekkend 

verzoek heeft gedaan, voorstellen voor maatregelen of voorzieningen waar-

door de schade, anders dan door een tegemoetkoming in geld, kan worden be-

perkt of ongedaan gemaakt. Heeft een schadeoorzaak als bedoeld in artikel 

6.1, tweede lid, van de wet voor de benadeelde naast schade tevens voordeel 

opgeleverd, dan wordt dit voordeel bij het advies over de te vergoeden schade 

in aanmerking genomen. 

• Artikel 6.1.3.5 
o 1.De adviseur kan inlichtingen en adviezen inwinnen bij derden. Indien met het 

verstrekken van inlichtingen of het verlenen van adviezen door derden kosten 

gemoeid zijn, oefent de adviseur deze bevoegdheid eerst uit na instemming van 

het bestuursorgaan. 

o 2.De adviseur stelt zich ter plaatse op de hoogte van de situatie, tenzij naar 

zijn mening uit de inhoud van de aanvraag aanstonds blijkt dat deze behoort te 

worden afgewezen. 
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• Artikel 6.1.3.6 
o 1.Het bestuursorgaan beslist binnen acht weken na ontvangst van het advies 

op het verzoek en maakt dit besluit binnen deze termijn bekend aan de aanvra-

ger. 

o 2.Het bestuursorgaan kan de in het eerste lid bedoelde beslissing, onder op-

gaaf van redenen, eenmaal voor ten hoogste vier weken verdagen. 

• Artikel 6.1.3.7 
o 1.Het bestuursorgaan kent de aanvrager op diens schriftelijke aanvraag een 

voorschot toe indien hij naar redelijke verwachting in aanmerking komt voor 

een tegemoetkoming en zijn belang naar het oordeel van het bestuursorgaan 

zodanig voorschot vordert. Het bestuursorgaan beslist op de aanvraag, ge-

hoord de adviseur. 

o 2.Een besluit tot het verlenen van een voorschot is geen erkenning van een 

aanspraak op een tegemoetkoming. 

o 3.Het voorschot kan uitsluitend worden verleend indien de aanvrager van het 

voorschot schriftelijk de verplichting aanvaardt tot gehele en onvoorwaarde-

lijke terugbetaling van hetgeen ten onrechte als voorschot is uitbetaald, zulks 

te vermeerderen met de wettelijke rente over het teveel betaalde, te rekenen 

vanaf de datum van betaling van het voorschot. Het bestuursorgaan kan daar-

voor zekerheidstelling verlangen. 

• Artikel 6.1.3.8 
Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gegeven omtrent de behandeling en 

beoordeling van de aanvraag. 

  

Met “wet” wordt bedoeld de Wet Ruimtelijke ordening van 1 juli 2008. 

 

Als voorbeeld wordt hierna de procedureverordening van Steenwijkerland gegeven met de 

daarbij omschreven toelichting en het aanvraagformulier.  

 

Een belangrijk punt is in hoeverre de gemeente eist dat de aanvraag duidelijk aangeeft om 

welke planologische maatregel het gaat en in hoeverre de aanvraag is onderbouwd.  

 

Artikel 6.1.2.2 

1.Onverminderd artikel 4:2, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 6.1 van 

de wet bevat de aanvraag: 

a. een aanduiding van de oorzaak, bedoeld in artikel 6.1, tweede lid, van de wet, ter zake 

waarvan een tegemoetkoming in de schade wordt gevraagd; 

b. een aanduiding van de aard van de schade; 

 

Opvallend daarbij is dat in het aanvraagformulier vaak niet wordt gevraagd om welke speci-

fieke planologische maatregel het gaat. Alleen dient aangegeven te worden om wat voor soort 

maatregel het gaat (bestemmingsplan, ontheffing enz.).  

De kwestie is dat indien een gemeente hier veel eisen stelt, aanvrager met recht kan verzoeken 

om vergoeding van deskundigenkosten wanneer de tegemoetkoming wordt verstrekt. Overi-

gens is het standpunt van de Afdeling dat bij een aanvraag redelijkerwijs geen vergoeding van 

deskundigenkosten wordt verleend. De Afdeling gaat er hier aan voorbij dat de meeste aan-

vragers niet in staat zijn zonder deskundige hulp het aanvraagformulier in te vullen. Wie 

meent dat aanvrager in deze een beroep kan doen op de gemeente, komt bedrogen uit. Im-

mers, de gemeente heeft geen belang bij een planschadeaanvraag. Te vaak heb ik de klacht 

gehoord dat aanvragers bij de gemeente met een kluitje in het riet worden gestuurd. De juiste 
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invulling van een aanvraag vereist de nodige deskundigheid. De Afdeling heeft dit onvol-

doende onderkend. 

 

Hierna volgt een voorbeeld verordening met de toelichting en aanvraagformulier. 
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Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in schade ex artikel 6.1. van de Wet 

ruimtelijke ordening gemeente Steenwijkerland 2008 

 

De raad van de gemeente Steenwijkerland;  

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 februari 2009, nummer 2009/29; 

 

b e s l u i t: 

 

vast te stellen  

 

de “Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in schade ex artikel 6.1. van de 

Wet ruimtelijke ordening gemeente Steenwijkerland 2008” 

 

Artikel 1. Begripsbepalingen 

 

In deze verordening wordt verstaan onder: 

 

a. aanvrager: degene die een aanvraag om tegemoetkoming in de schade als bedoeld in arti-

kel 6.1 Wet ruimtelijke ordening indient; 

 

b. adviseur: de door het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen persoon of 

commissie als bedoeld in artikel 6.1.1.1, onder c, Besluit ruimtelijke ordening; 

 

c. adviescommissie: schadebeoordelingscommissie als bedoeld in artikel 3, vijfde lid, van 

deze verordening; 

 

d. besluit: Besluit ruimtelijke ordening; 

 

e. college: het college van burgemeester en wethouders; 

 

f. gemeente: gemeente Steenwijkerland; 

 

g. planologische maatregel: oorzaak als bedoeld in artikel 6.1, tweede lid, Wet ruimtelijke 

ordening; 

 

h. schade: schade als bedoeld in artikel 6.1, eerste lid, Wet ruimtelijke ordening; 

 

i. wet: Wet ruimtelijke ordening. 

 

Artikel 2. Aanvraag 

 

1. Een aanvraag om tegemoetkoming in schade wordt bij het college ingediend met gebruik-

making van een door het college vastgesteld formulier. 

 

2. Het college tekent de datum van ontvangst onverwijld op het formulier aan. 

 

Artikel 3. Opdrachtverstrekking 
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Binnen twaalf weken na het verstrijken van de termijn van acht weken als bedoeld in artikel 

6.1.3.1 van het besluit verstrekt het college aan één of meerdere adviseurs gezamenlijk, op-

dracht om ter zake van een aanvraag advies uit te brengen, tenzij toepassing wordt gegeven 

aan artikel 6.1.3.1 van het besluit of aan artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht. 

 

Artikel 4. Adviseur of adviescommissie 

 

1. Voor de advisering over de op de aanvraag te nemen beschikking wordt door het college 

een adviseur aangewezen die beschikt over voldoende deskundigheid inzake advisering op het 

gebied van schade. 

 

2. Indien het college, na advies te hebben ingewonnen van de in het eerste lid bedoelde advi-

seur, van oordeel is dat de aanvraag betrekking heeft op schade vanwege inkomensderving en 

er, gezien de complexiteit, aard en omvang van de aanvraag, behoefte bestaat aan extra des-

kundigheid wordt door het college een tweede adviseur aangewezen die deskundig is op het 

gebied van accountancy of van financieel economische bedrijfsvoering. 

 

3. Indien het college, na advies te hebben ingewonnen van de in het eerste lid bedoelde advi-

seur, van oordeel is dat de aanvraag betrekking heeft op schade vanwege waardeverminde-

ring van een onroerende zaak en er, gezien de complexiteit, aard en omvang van de aan-

vraag, behoefte bestaat aan extra deskundigheid wordt door het college een tweede adviseur 

aangewezen die deskundig is ter zake van de waardering van onroerende zaken en van waar-

devermindering daarvan als gevolg van een planologische verslechtering. 

 

4. Indien naar het oordeel van het college het tweede en het derde lid van toepassing zijn, 

worden zowel de in het tweede als het derde lid bedoelde adviseurs aangewezen. 

 

5. Bij aanwijzing van meerdere adviseurs vormen deze een adviescommissie, waarvan de in 

het eerste lid bedoelde adviseur voorzitter is. 

 

6. De adviescommissie wijst uit haar midden een rapporteur aan. 

 

Artikel 5. Deskundigheid en onafhankelijkheid 

 

1. Voordat een persoon als adviseur wordt aangewezen, kan het college verlangen dat deze 

aantoont op grond van opleiding en ervaring deskundig te zijn met betrekking tot de in artikel 

4, eerste, tweede of derde lid, bedoelde aspecten waarop deze persoon de aanvraag moet be-

oordelen. 

 

2. Een adviseur mag niet werkzaam zijn onder verantwoordelijk van de raad of college. Even-

eens mag een adviseur niet betrokken zijn bij de planologische maatregel waarop de aan-

vraag betrekking heeft. 

 

Artikel 6. Betrokkenheid aanvrager en andere belanghebbenden bij aanwijzing adviseur of 

adviescommissie 

 

1. Voordat het college de opdracht tot advisering zoals bedoeld in artikel 3 verstrekt, stelt het 

college de aanvrager, eventuele andere betrokken bestuursorganen, alsmede de belangheb-

benden als bedoeld in artikel 6.4a, tweede en derde lid, van de wet schriftelijk op de hoogte 

van de aanwijzing van: 
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a. een adviseur als bedoeld in artikel 4, eerste lid, of 

 

b. meerdere adviseurs als bedoeld in artikel 4, vijfde lid. 

 

2. De aanvrager, eventuele andere betrokken bestuursorganen, alsmede de belanghebbenden 

als bedoeld in artikel 6.4a, tweede en derde lid, van de wet kunnen binnen twee weken na de 

mededeling als bedoeld in het eerste lid schriftelijk en voldoende gemotiveerd een verzoek tot 

wraking van één of meerdere adviseurs bij het college indienen. 

 

3. Het college beslist binnen twee weken na het verstrijken van de in het tweede lid bedoelde 

termijn over een ingediend verzoek tot wraking van één of meerdere adviseurs. 

 

Artikel 7. Werkwijze adviseur of adviescommissie 

 

1. Het college stelt aan de adviseur of de adviescommissie alle op de aanvraag betrekking 

hebbende informatie, alsmede de voor de beoordeling daarvan naar het oordeel van de advi-

seur of van de adviescommissie noodzakelijke bescheiden ter beschikking. 

 

2. Het college wijst uit de ambtelijke organisatie één of meer personen aan die de adviseur of 

de adviescommissie bij de uitvoering van de adviesopdracht bijstaat. 

 

3. De adviseur of de voorzitter van de adviescommissie organiseert één of meerdere hoorzit-

tingen, waar de aanvrager en de in het tweede lid bedoelde ambtelijke vertegenwoordiger(s) 

in de gelegenheid worden gesteld de aanvraag toe te lichten, onderscheidenlijk de voor de 

advisering over de aanvraag relevante informatie te verschaffen, dan wel een standpunt van 

de gemeente over de aanvraag aan de adviseur of de adviescommissie kenbaar te maken. 

Eventuele andere betrokken bestuursorganen, alsmede de belanghebbenden als bedoeld in 

artikel 6.4a, tweede en derde lid, van de wet worden eveneens in de gelegenheid gesteld hun 

standpunt kenbaar te maken. 

 

4. De adviseur of de voorzitter van de adviescommissie bepaalt het tijdstip waarop de advi-

seur of de adviescommissie de situatie ter plaatse zal bezichtigen en nodigt de aanvrager voor 

de plaatsopneming uit. 

 

5. Ten behoeve van een taxatie van een bij de aanvraag betrokken onroerende zaak, wordt 

door de adviseur of de voorzitter van de adviescommissie met de aanvrager een afspraak ge-

maakt. 

 

6. Van de in het derde lid bedoelde hoorzitting en van de in het vierde lid bedoelde bezichti-

ging wordt door, dan wel onder verantwoordelijkheid van, de adviseur of de voorzitter van de 

adviescommissie een verslag gemaakt, dat onderdeel vormt van het uit te brengen advies. 

 

7. Alvorens een advies uit te brengen zendt de adviseur of de adviescommissie binnen zestien 

weken na de dagtekening van de opdracht tot advisering een concept daarvan aan de gemeen-

te, aan de aanvrager, aan eventuele andere betrokken bestuursorganen en aan de belangheb-

benden als bedoeld in artikel 6.4a, tweede en derde lid, van de wet. De adviseur of de voorzit-

ter van de adviescommissie kan deze termijn onder opgaaf van redenen met een daarbij aan 

te geven termijn met ten hoogste vier weken verlengen. 
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8. De aanvrager, eventuele andere betrokken bestuursorganen alsmede de belanghebbenden 

als bedoeld in artikel 6.4a, tweede en derde lid, van de wet worden in de gelegenheid gesteld 

om binnen vier weken na de toezending van het concept advies schriftelijk hierop te reageren. 

 

9. In het geval tijdig reacties zijn ingediend, brengt de adviseur of de adviescommissie binnen 

vier weken na het verstrijken van de in het achtste lid bedoelde termijn een advies uit aan het 

college, waarbij de betreffende reacties zijn betrokken. 

 

10. In het geval geen of niet tijdig reacties zijn ingediend, brengt de adviseur of de advies-

commissie binnen twee weken na het verstrijken van de in het achtste lid bedoelde termijn een 

advies uit aan het college. 

 

Artikel 8. Beslistermijn 

 

Het college beslist binnen acht weken na ontvangst van het advies op het verzoek en maakt dit 

besluit binnen deze termijn bekend aan de aanvrager. De mogelijkheid bestaat om de beslis-

sing, onder opgaaf van redenen, eenmaal voor ten hoogste vier weken te verdagen. 

 

Artikel 9. Slotbepalingen 

 

1. Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na de datum van uitgifte van het Ge-

meenteblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2008. 

 

Deze verordening wordt aangehaald als “Procedureverordening voor advisering tegemoet-

koming in schade”. 

 

de raad voornoemd, 

 

de griffier, R.G.H.P. Moonen 

 

de voorzitter, drs. H.H. Apotheker 
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Toelichting procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in schade 

 

Algemene toelichting 

 

Krachtens artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) kan degene die in de vorm van 

inkomensderving of vermindering van de waarde van een onroerende zaak schade lijdt of zal 

lijden als gevolg van een planologische maatregel, op aanvraag een tegemoetkoming in scha-

de worden toegekend, voor zover de schade redelijkerwijs niet voor rekening van de aanvra-

ger behoort te blijven en voor zover de tegemoetkoming in schade niet voldoende anderszins 

verzekerd is. 

 

Afdeling 6.1 (Tegemoetkoming in schade) van de Wro bevat bepalingen over het tijdstip 

waarbinnen aanvragen moeten worden ingediend (artikel 6.1, vierde en vijfde lid, Wro), is 

uitgewerkt welke schade in ieder geval voor rekening van de aanvrager dient te blijven (arti-

kel 6.2 Wro) en wordt ingegaan op zaken die het bestuursorgaan bij het nemen van een be-

slissing op het aanvragen om een tegemoetkoming in schade dient te betrekken (artikel 6.3 

Wro). 

 

Artikel 6.1, derde lid, Wro stelt eisen aan de aanvraag om een tegemoetkoming, die op grond 

van artikel 6.7 Wro in het Bro zijn uitgewerkt. De regels in het Bro leiden tot een uniforme-

ring en standaardisering van regels omtrent de inrichting en behandeling en de wijze van 

beoordeling van een aanvraag om tegemoetkoming in schade. Onder de Wet op de Ruimtelij-

ke Ordening (WRO) en het Besluit op de ruimtelijke ordening 1985 (Bro 1985) bestond de 

noodzaak dat iedere gemeente een regeling voor de behandeling van de schadeverzoeken 

moest opstellen. De regeling met betrekking tot de behandeling van de aanvragen is nu terug 

te vinden in het Bro. 

 

In het Bro zijn in afdeling 6.1 (Tegemoetkoming in schade) de vereisten voor het indienen van 

een aanvraag, alsmede een aantal procedurevoorschriften en de regels voor het aanwijzen 

van een adviseur opgenomen. Artikel 6.1.3.2 Bro verplicht het college een adviseur aan te 

wijzen die advies uitbrengt over de op de aanvraag te nemen beslissing. In artikel 6.1.3.3, 

eerste lid, Bro wordt voorgeschreven dat de gemeente een verordening moet vaststellen over 

de wijze waarop een adviseur wordt aangewezen en de wijze waarop deze tot een advies 

komt. In artikel 6.1.3.3, tweede lid, Bro wordt bepaald dat de verordening in ieder geval be-

trekking moet hebben op: 

 

a. de deskundigheid en de onafhankelijkheid van de adviseur; 

 

b. de gevallen waarin een adviescommissie wordt ingeschakeld; 

 

c.het tijdstip waarop de adviseur wordt ingeschakeld; 

 

d. de wijze waarop de aanvrager, eventuele andere betrokken bestuursorganen en de belang-

hebbenden als bedoeld in artikel 6.4a, tweede en derde lid, van de Wro vooraf in de aanwij-

zing van de adviseur worden gekend, dan wel na deze aanwijzing kunnen wraken; 

 

e.de wijze waarop de aanvrager, eventuele andere betrokken bestuursorganen en de belang-

hebbenden als bedoeld in artikel 6.4a, tweede en derde lid, van de Wro onder verslaglegging 

worden gehoord en bij de opstelling van het advies worden betrokken, en de hierbij geldende 

termijnen. 
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De procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in schade in verhouding tot de 

procedureregeling planschadevergoeding 2005 

 

Met de inwerkingtreding van de verordening voor advisering tegemoetkoming in schade in uw 

gemeente kan de oude planschaderegeling nog niet in zijn geheel door het college worden 

ingetrokken. De procedureregeling planschadevergoeding 2005 is nog van toepassing op de 

volgende situaties: 

 

- op een aanvraag ingediend vóór 1 september 2005 in het geval dat de planologische maat-

regel onherroepelijk is geworden vóór 1 september 2005 is de WRO van vóór 1 september 

2005 van toepassing; 

 

- op een aanvraag ingediend op of na 1 september 2005 maar vóór 1 juli 2008 in het geval de 

planologische maatregel onherroepelijk is geworden vóór 1 september 2005 is de WRO nog 

van toepassing (maar is geen verjaringstermijn van toepassing); 

 

- op een aanvraag ingediend op of na 1 september 2005 maar vóór 1 juli 2008 in het geval de 

planologische maatregel onherroepelijk is geworden op of na 1 september 2005 en vóór 1 juli 

2008 van kracht is geworden, is de WRO van toepassing (met inbegrip van de verjaringster-

mijn); 

 

- op een aanvraag ingediend op of na 1 juli 2008 maar vóór 1 september 2010 in het geval de 

planologische maatregel onherroepelijk is geworden vóór 1 september 2005 is de WRO nog 

van toepassing (maar is geen verjaringstermijn van toepassing). 

 

 

De procedureverordening voor tegemoetkoming in schade is van toepassing in de volgende 

situaties: 

 

- op een aanvraag ingediend op of na 1 juli 2008 maar vóór 1 september 2010 in het geval de 

planologische maatregel onherroepelijk is geworden op of na 1 september 2005 maar vóór 1 

juli 2008 van kracht is geworden, is de Wro van toepassing (met inbegrip van de verjarings-

termijn, maar er is geen sprake van het forfait normaal maatschappelijk risico); 

 

- op een aanvraag ingediend op of na 1 juli 2008 maar vóór 1 september 2010 in het geval de 

planologische maatregel van kracht is geworden op of na 1 juli 2008, is de Wro onverkort 

van toepassing; 

 

- op een aanvraag ingediend op of na 1 september 2010 is de Wro in alle gevallen onverkort 

van toepassing. 
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Artikelsgewijze toelichting 

 

Artikel 1. Begripsbepalingen 

 

Bij de definiëring van de begrippen is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de Wro en het 

Bro en voor zover dit noodzakelijk werd geacht is een aanvulling gegeven. Voor een juiste 

interpretatie van de verordening is naast raadpleging van artikel 1 kennisneming van de al-

gemene bepalingen in artikel 6.1.1.1 Bro van belang. Ten behoeve van de duidelijkheid van 

de begrippen adviseur en adviescommissie is in deze verordening een van het Bro afwijkende 

omschrijving van het begrip adviseur opgenomen. Het begrip gemeente is afzonderlijk gedefi-

nieerd om te verduidelijken dat indien de verordening het woord gemeente gebruikt, het de 

gemeente betreft waar de aanvraag om tegemoetkoming in schade is ingediend. 

 

Artikel 2. Aanvraag 

 

De Wro en Bro geven beiden aan dat het aanvraagformulier voor tegemoetkoming in schade 

een aantal zaken dienen te omvatten. Zo tekenen burgemeester en wethouders op grond van 

artikel 6.1.2.1 Bro de datum van ontvangst onverwijld aan op het geschrift waarbij de aan-

vraag is ingediend en zenden aanvrager onverwijld een bewijs van ontvangst, waarin die da-

tum is vermeld. Ook delen zij de aanvrager zo spoedig mogelijk mee door welk bestuursor-

gaan op de aanvraag zal worden beslist. De aanvraag bevat tevens een motivering, alsmede 

een onderbouwing van de hoogte van de gevraagde tegemoetkoming. De aanvraag dient bin-

nen vijf jaar na het moment waarop de oorzaak, bedoeld in artikel 6.1.2. lid e Wro, onherroe-

pelijk is geworden te worden ingediend. 

 

Artikel 3. Opdrachtverstrekking 

 

Het college dient binnen twaalf weken een opdracht te verstrekken aan één of meerdere advi-

seurs gezamenlijk, tenzij toepassing wordt gegeven aan artikel 6.1.3.1 Bro of aan artikel 4:5 

van de Algemene wet bestuursrecht. Artikel 6.1.3.1, eerste lid, Bro geeft het college de be-

voegdheid een aanvraag binnen vier, dan wel acht weken indien de aanvrager eerst nog een 

termijn krijgt de aanvraag aan te vullen, als kennelijk ongegrond af te wijzen. Artikel 6.1.3.1, 

tweede lid, Bro heeft betrekking op de bevoegdheid van artikel 4:5 Algemene wet bestuurs-

recht waarbij een onvolledige aanvraag verder buiten behandeling moet worden gelaten. 

Volgens artikel 6.1.3.1, tweede lid, Bro moet het besluit tot het niet in behandeling nemen 

binnen vier weken na ontvangst van de aanvraag aan de aanvrager worden medegedeeld. 

Voor zover de aanvrager in de gelegenheid is gesteld zijn aanvraag aan te vullen, krijgt het 

college acht weken de tijd na het tijdstip waarop de termijn om de aanvraag aan te vullen is 

verstreken, om het besluit tot niet verdere behandeling van de aanvraag bekend te maken. De 

laatstgenoemde beslistermijn kan met ten hoogste vier weken worden verlengd. Indien de 

aanvraag kennelijk ongegrond wordt verklaard of buiten behandeling wordt gelaten, is de 

verordening niet toepasselijk, tenzij de termijnen bedoeld in artikel 6.1.3.1 Bro worden over-

schreden. In het laatste geval dienen niettemin één of meerdere adviseurs te worden aange-

wezen en dient een opdracht te worden verstrekt. 

 

De opdracht wordt niet eerder verstrekt dan nadat de termijn om te wraken is verstreken en 

er geen verzoeken tot wraking zijn ingediend, dan wel door het college afwijzend is beslist 

over een ingediend verzoek tot wraking. 

 

Artikel 4. Adviseur of adviescommissie 
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Het college schakelt één of meerdere adviseurs gezamenlijk in voor de advisering over de op 

de aanvraag te nemen beschikking. In dit artikel is bepaald in welke gevallen een adviseur of 

een adviescommissie dient te worden ingeschakeld en over welke deskundigheid een adviseur 

dient te beschikken. 

 

Een adviseur kan een natuurlijke persoon of een rechtspersoon zijn. De keuze tussen een na-

tuurlijke persoon of een rechtspersoon wordt aan de gemeente overgelaten (zie de Nota van 

Toelichting bij het Bro, Stb. 2008, 145, p. 63). Een adviesbureau gespecialiseerd in schade 

kan derhalve worden aangewezen als adviseur bedoeld in het eerste lid, of als één van de ad-

viseurs (tweede of derde lid) in een adviescommissie. 

 

Hoewel voor iedere aanvraag een aanwijzing van één of meerdere adviseurs noodzakelijk is, 

staat de verordening er niet aan in de weg om telkens dezelfde adviseur(s) aan te wijzen (vas-

te adviseur/vaste adviescommissie). 

 

In het eerste lid is bepaald dat een eerste adviseur wordt aangewezen die over voldoende des-

kundigheid op het gebied van schadeadvisering dient te beschikken. Afhankelijk van de kenne-

lijke oorzaak van de schade kan een tweede en/of derde adviseur worden aangewezen, die 

over specifieke deskundigheid op het gebied van schade wegens inkomensderving onderschei-

denlijk wegens waardevermindering van een onroerende zaak als gevolg van een planolo-

gische verslechtering beschikt. Het is aan het college om, na advies te hebben ingewonnen bij 

de (eerste) adviseur, te beoordelen of deze (eerste) adviseur zelfstandig kan adviseren, of dat 

er gezien de complexiteit, aard en omvang van de aanvraag behoefte is een tweede en/of der-

de adviseur bij de opdracht te betrekken die beschikt over specifieke deskundigheid. Het col-

lege zal de tweede en/of derde adviseur dan vervolgens moeten aanwijzen; bij de aanwijzing 

van twee of meer adviseurs is er sprake van een adviescommissie (artikel 3, vijfde lid). De 

adviseurs dienen de in artikel 6.1.3.4 Bro genoemde zaken te betrekken. 

 

Artikel 6.1.3.5, eerste lid, Bro bepaalt dat de adviseur of de adviescommissie zich door derden 

kan laten adviseren en bijstaan. Indien hiermee kosten zijn gemoeid is instemming van het 

college vereist. 

 

Artikel 5. Deskundigheid en onafhankelijkheid 

 

Artikel 6.1.3.3, tweede lid onder a, Bro schrijft voor dat de verordening regels moet bevatten 

over de deskundigheid en de onafhankelijkheid van de adviseur. Om de deskundigheid van de 

adviseurs te waarborgen is in het eerste lid bepaald dat het college alvorens zij tot aanwijzing 

van een persoon als adviseur overgaat, kan verlangen dat deze persoon aantoont op grond 

van opleiding en ervaring deskundig te zijn met betrekking tot de in artikel 3, tweede of derde 

lid, genoemde aspecten waarop hij of zij de aanvraag dient te beoordelen. 

 

In aansluiting op artikel 3:5, eerste lid, Algemene wet bestuursrecht juncto artikel 6.1.1.1 

onder c, Bro waaruit voortvloeit dat een adviseur niet werkzaam mag zijn onder verantwoor-

delijkheid van het bestuursorgaan waaraan wordt geadviseerd, wordt in artikel 4, tweede lid, 

bepaald dat die adviseur eveneens niet werkzaam mag zijn onder verantwoordelijkheid van de 

raad. Voorts bepaalt artikel 4, tweede lid, dat een adviseur niet betrokken mag zijn bij de pla-

nologische maatregel waarop de aanvraag betrekking heeft. Dit betreft deskundigen die op 

enigerlei wijze betrokken zijn bij de in het geding zijnde planologische maatregel. In het bij-
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zonder kan worden gedacht aan personen behorende tot de risicoanalysecommissie die op-

treedt in het kader van planologische maatregelen. 

 

Artikel 6. Betrokkenheid aanvrager en andere belanghebbenden bij aanwijzing adviseur of 

adviescommissie 

 

Dit artikel bepaalt dat de aanvrager, eventuele andere betrokken bestuursorganen en andere 

belanghebbenden als bedoeld in artikel 6.4a, tweede en derde lid, van de Wro schriftelijk op 

de hoogte moeten worden gebracht van de aanwijzing van een adviseur of adviescommissie. 

De aanwijzing van een adviseur dient schriftelijk bekend te worden gemaakt. In het geval 

meerdere adviseurs worden aangewezen, worden deze aanwijzingen gezamenlijk schriftelijk 

bekend gemaakt. Indien de aanvrager, eventuele andere betrokken bestuursorganen of andere 

belanghebbenden als bedoeld in artikel 6.4a, tweede en derde lid, van de Wro zich niet kun-

nen verenigen met de aanwijzing van één of meerdere adviseurs is er de mogelijkheid om één 

of meerdere adviseurs te wraken. Op verzoek van de aanvrager, eventuele andere betrokken 

bestuursorganen of andere belanghebbenden als bedoeld in artikel 6.4a, tweede en derde lid, 

van de Wro kunnen één of meerdere adviseurs worden gewraakt op grond van feiten of om-

standigheden waardoor de vereiste deskundigheid en onafhankelijkheid schade zou kunnen 

lijden. Genoemde partijen worden gedurende twee weken in de gelegenheid gesteld een ver-

zoek tot wraking van één of meerdere adviseurs bij het college kenbaar te maken. Het college 

moet binnen twee weken na het verstrijken van de termijn tot het indienen van een verzoek tot 

wraking beslissen. 

 

Artikel 7. Werkwijze adviseur of adviescommissie 

 

Dit artikel geeft de wijze weer waarop de aanvrager, eventuele andere betrokken bestuursor-

ganen en andere belanghebbenden als bedoeld in artikel 6.4a, tweede en derde lid, van de 

Wro onder verslaglegging worden gehoord en bij de opstelling van het advies worden betrok-

ken. Tevens worden de hiervoor geldende termijnen vastgelegd. 

 

In het tweede en derde lid is bepaald dat vanuit de gemeente bijstand wordt verleend aan de 

adviseur of adviescommissie, door alle voorhanden zijnde informatie met betrekking tot de 

aanvraag om tegemoetkoming in schade ter beschikking te stellen. Daarnaast worden alle 

bescheiden die naar het oordeel van de adviseur of van de adviescommissie nodig zijn voor de 

beoordeling van de aanvraag aan hen ter beschikking gesteld. 

 

Het derde, vierde en vijfde lid bevatten regels over achtereenvolgens de hoorzitting, de be-

zichtiging en de taxatie. Deze onderdelen behoeven niet afzonderlijk te worden georgani-

seerd. Het is mogelijk om de hoorzitting te combineren met de bezichtiging en/of taxatie. Vol-

gens artikel 6.1.3.5, tweede lid, Bro mag van de bezichtiging worden afgezien, indien uit de 

inhoud van de aanvraag aanstonds blijkt dat deze behoort te worden afgewezen. 

 

Het concept advies dient binnen zestien weken na dagtekening van de opdracht aan de ge-

meente, aanvrager, eventueel andere betrokken bestuursorganen en andere belanghebbenden 

als bedoeld in artikel 6.4a, tweede en derde lid, van de Wro te worden toegezonden. Deze 

termijn kan met ten hoogste vier weken worden verlengd (zevende lid). 

 

Artikel 6.1.3.3, tweede lid onder e, Bro bepaalt dat de verordening aandacht moet schenken 

aan de wijze waarop de aanvrager, eventueel andere betrokken bestuursorganen en andere 

belanghebbenden als bedoeld in artikel 6.4a, tweede en derde lid, van de Wro bij de opstel-
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ling van het advies moeten worden betrokken. De Nota van Toelichting bij het Bro noemt als 

voorbeeld dat de aanvrager in de gelegenheid wordt gesteld om binnen een bepaalde periode 

op het concept advies te reageren (zie de Nota van Toelichting bij het Bro, Stb. 2008, 145, p. 

66). In dit kader bepaalt het achtste lid dat de gemeente, de aanvrager, eventuele andere be-

stuursorganen en andere belanghebbenden als bedoeld in artikel 6.4a, tweede en derde lid, 

van de Wro in de gelegenheid worden gesteld om binnen vier weken schriftelijk op het con-

cept advies te reageren. 

 

Het negende en het tiende lid bepalen de termijnen voor het uitbrengen van het advies aan het 

college. 

 

Artikel 8. Beslistermijn 

 

Dit artikel bepaalt de termijn waarop het bestuursorgaan dient te beslissen op het verzoek om 

tegemoetkoming in schade. Conform artikel 6.1.3.6 Bro wordt weergegeven dat het bestuurs-

orgaan binnen acht weken na ontvangst van het advies op het verzoek beslist en dit binnen 

deze termijn bekend maakt. Bij opgaaf van redenen kan deze termijn met ten hoogste vier we-

ken verdaagd worden. 

 

Artikel 9. Slotbepalingen 

 

In de citeertitel kan een jaartal worden opgenomen om de betrokken verordening te onder-

scheiden van eventuele gelijkluidende opvolgende verordeningen. 
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Aanvraagformulier tegemoetkoming in schade ex artikel 6.1. van de Wet ruimtelijke 

ordening 

Aan burgemeester en wethouders van de gemeente Steenwijkerland, 

 

In te vullen door de aanvrager: 

1. Gegevens van de aanvrager 

  a. Naam en voorletters  :  

  b. Adres - straat + huisnummer :  

      - postcode + plaats  :    

  c. Telefoonnummer   :  

  d. Faxnummer    :  

In zijn hoedanigheid van eigenaar/huurder/pachter* van :  

* (doorhalen wat niet van toepassing is)     

2. Gegevens van de eventuele mede-eigenaar: 

  a. Naam en voorletters  :       

  b. Adres  - straat + huisnummer :       

       - postcode + plaats  :       

  c. Telefoonnummer   :       

  d. Faxnummer    :       

3. Gegevens van de eventuele gemachtigde: 
  a. Naam en voorletters  :  

  b. Adres  - straat + huisnummer :    

       - postcode + plaats  :    

  c. Telefoonnummer   :    

  d. Faxnummer    :       

4. Maatregel die volgens de aanvrager oorzaak is van de schade*: 

 Artikel 6.1, lid 2 onder a: een bepaling van een bestemmingsplan of inpas-

singsplan, niet zijnde een bepaling als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid of van 

een beheersverordening als bedoeld in artikel 3.38; 

 Artikel 6.1, lid 2 onder b: een bepaling van een planwijziging of een planuit-

werking, onderscheidenlijk een ontheffing of een nadere eis, als bedoeld in ar-

tikel 3.6, eerste lid, onder a tot en met d; 

 Artikel 6.1, lid 2 onder c: een krachtens een beheersverordening als bedoeld in 

artikel 3.38 verleende ontheffing; 

 Artikel 6.1, lid 2 onder d: een besluit als bedoeld in artikel 3.10 (gemeentelijk 

projectbesluit), 3.22 (tijdelijke ontheffing), 3.23 (ontheffing van het bestem-

mingsplan), 3.27 (provinciaal projectbesluit), 3.29 (rijksprojectbesluit) en 3.40, 

3.41, 3.42 (het besluit tot het buiten toepassing blijven van de beheersverorde-

ning); 

 Artikel 6.1, lid 2 onder e: de aanhouding van een besluit omtrent het verlenen 

van een bouw-, sloop- of aanlegvergunning ingevolge artikel 50, eerste lid, van 

de Woningwet, onderscheidenlijk artikel 3.18, tweede lid en artikel 3.20, vijfde 

lid; 

 Artikel 6.1, lid 2 onder f: een bepaling van een provinciale verordening als be-

doeld in artikel 4.1, derde lid, of van een algemene maatregel van bestuur als 

bedoeld in artikel 4.3, derde lid, voorzover die bepaling een weigeringsgrond 

bevat als bedoeld in de artikelen 3.16, eerste lid, onder c, of 3.20, derde lid, on-

der b, dan wel artikel 44, onder f of g van de Woningwet; 

 Artikel 6.1, lid 2 onder g: een koninklijk besluit als bedoeld in artikel 10.4. 

* (aankruisen wat van toepassing is) 
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5. Op welk(e) perce(e)l(en) heeft deze maatregel betrekking? 

             

 

6. Wat is de aard van de schade? Bestaat de schade volgens u uit waardeverminde-

ring van uw eigendom of uit inkomstenderving? 

         

  

7. Wat is volgens u de hoogte van de gevraagde tegemoetkoming in schade? 

€    

 

 

8. Geef een motivering, alsmede een onderbouwing van de hoogte van de gevraagde 

tegemoetkoming in schade: 

 

9. Bij gestelde waardevermindering van eigendom: omschrijving van de onroerende 

zaak waarvan u zakelijk gerechtigde bent. 

  

 

10. Bij gestelde waardevermindering van eigendom: datum waarop u de eigendom 

van een onroerende of een ander zakelijk recht daarop heeft verworven, graag 

ook een kopie van het eigendomsbewijs of eventueel contract economische over-

dracht meesturen. 

 

 

11. Bij gestelde inkomstenderving: gelieve nadere informatie te geven 

 

12.  Ruimte voor aanvullingen en toelichting 

13.       Ondertekening 

 

 

Handtekening aanvrager: 

 Plaats :    

 Datum :    

Handtekening van eventuele mede-eigenaar: 

 Plaats :    

 Datum :    

Handtekening van eventuele gemachtigde 

 Plaats :   

 Datum :   
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Het invullen van het planschadeformulier is voor veel mensen een brug te ver. Met name in de 

onderbouwing ontstaan problemen. Maar ook het uitzoeken welke planologie de oorzaak is, is 

vaak te moeilijk. 

 

Planschadecommissies gaan er nogal eens vanuit dat zij niet meer schadebronnen hoeven te 

onderzoeken dan welke op het aanvraagformulier zijn aangegeven. Maar dit is een misvatting. 

De planschadecommissie dient zelf alle relevante schadebronnen te onderzoeken. Ook de 

hoogte van het schadebedrag wordt niet gemaximeerd door hetgeen aanvrager heeft ingevuld. 

Gemeenten zullen niet snel een taxatierapport vragen als onderbouwing van de planschade-

aanvraag. Indien de aanvraag wordt gehonoreerd zal de gemeente de kosten hiervan namelijk 

dienen te vergoeden.  
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12. Kwaliteit planschadecommissiebureau 

 

Volgens vaste jurisprudentie mag een bestuursorgaan afgaan op de door een planschadecom-

missie gegeven adviezen.  

 
Raad van State, 201508075/1/A2 
Datum uitspraak: 1 juni 2016 
 
…. 
6.1. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (bijvoorbeeld in de uitspraak van 9 december 
2015 in zaak nr. 201501344/1/A2), mag een bestuursorgaan een besluit op een aanvraag 
om vergoeding van planschade baseren op een advies van een door hem geraadpleegde 
deskundige, indien uit dat advies op objectieve en onpartijdige wijze blijkt, welke feiten en 
omstandigheden aan dat advies ten grondslag zijn gelegd en de conclusies ervan niet onbe-
grijpelijk zijn, tenzij concrete aanknopingspunten voor twijfel aan de juistheid of volledigheid 
van dat advies naar voren zijn gebracht. 
…. 
 

Daarnaast dient door de rechter terughoudend te worden getoetst. 

 
Raad van State, 201109957/1/A2 
Datum uitspraak: 25 juli 2012 
 
…. 
Dit deskundigenoordeel, dat aan de besluitvorming ten grondslag is gelegd, kan door de 
rechter slechts terughoudend worden getoetst. De maatstaf bij de te verrichten toetsing is 
niet de eigen waardering door de rechter van de toename van de gebruiksintensiteit, maar 
de vraag of grond bestaat voor het oordeel dat het college, gelet op de motivering van het 
advies, zich bij de besluitvorming niet in redelijkheid op dat deskundigenoordeel heeft kun-
nen baseren. Dit laat onverlet dat de besluitvorming dient te voldoen aan de eisen die door 
het recht aan met name de zorgvuldigheid en de motivering worden gesteld en dat de rech-
ter de besluitvorming daaraan dient te toetsen. 
…. 

 

Het is duidelijk dat de Afdeling veel vertrouwen heeft in de planschadecommissies. De vraag 

is waar dat op gebaseerd is. Mogelijk dat dit te maken heeft met de onafhankelijkheid van de 

commissies. Maar in de praktijk blijkt dat er nogal wat valt af te dingen op deze uitgangspun-

ten. Steeds meer bureaus zijn zich op de markt van planschadeadviezen gaan bewegen. En 

deze concurrentie heeft zijn invloed. Gemeenten vragen vaak bij een aantal bureaus een offer-

te op. Daarna wordt vrijwel altijd de laagste inschrijver gekozen.  

Zoals reeds aangegeven, bestaat de planschadetaxatie uit twee onderdelen: de juridische kant 

en de taxatie-technische kant. Jaren geleden was het dan ook zeer gebruikelijk dat de plan-

schadecommissie bestond uit een jurist en een taxateur. Maar uit concurrentieoverwegingen 

zijn veel bureaus ertoe overgegaan om hun juristen ook als taxateur te laten diplomeren. Ver-

volgens kunnen de kosten worden gereduceerd. 

Maar het gevolg hiervan is, dat de kwaliteit van de planschadeadviezen sterk te wensen over-

laat. Dat laat zich gemakkelijk raden. Voorheen stelden de bureaus zeer hoge eisen aan de 

taxateur. Deze was vaak niet in dienst van de bureaus, maar werd per opdracht ingehuurd. Het 

ging dan om makelaars-taxateur met een lange staat van dienst. Deze eisen waren overigens 

zeer terecht. Maar wie denkt dat een jurist die een diploma haalt, de planschadetaxatie wel 

voor zijn rekening kan nemen, overschat zichzelf in grote mate. Bovendien is het uiterst be-

denkelijk dat de planschadebureaus door hun eigen juristen te laten taxeren niet de eisen stel-
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len die ze voorheen aan ingehuurde taxateurs stelden. Dit leidt tot excessen zoals blijkt uit 

201506093/1/A2 Datum uitspraak: 20 juli 2016. Bureau Langhout & Wiarda komt namens het 

college tot een schade van ca. 9 % ten gevolge van de bouw van een 16,5 m hoog apparte-

mentencomplex op 4 m afstand van de woning van aanvrager terwijl voorheen slechts een 

enkele woning op een afstand van ca. 26 m gebouwd kon worden. De STAB komt in hun des-

kundigenrapport tot ca. 27 % schade, hetgeen door de Afdeling wordt overgenomen. 

 

Vraag is nu hoe de kwaliteit van de planschadebureaus kan worden beoordeeld. Het antwoord 

hierop kan gevonden worden door te kijken naar een derde deskundige die af en toe door de 

rechter wordt ingeroepen wanneer deze teveel onduidelijkheden en vragen heeft omtrent de 

uitgebrachte adviezen van planschadebureaus: de STAB. 

 

Van de 38 adviezen bleken er 10 (26 %) adviezen juist te zijn, en van 2 adviezen bleek dat ze 

gedeeltelijk juist waren (zie tabel 12.1 en 12.2). Uiteraard kunnen we deze cijfers niet door-

trekken naar alle gegeven adviezen. Het gaat om een selectie die door de rechter is beoordeeld 

als twijfelachtig. Daarnaast zijn er ook adviezen die zonder beoordeling door de STAB als 

onjuist worden beoordeeld door de rechter. Verder zijn er de vele adviezen die bij de rechter 

in stand blijven. En dan zijn er natuurlijk  de adviezen die in stand blijven zonder rechterlijke 

toetsing. 

Maar dat slechts een kwart van de adviezen die aan STAB worden voorgelegd de toets der 

kritiek  kunnen doorstaan, geeft toch te denken. 
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13. Gerechtelijke dwalingen 

 

Zoals besproken, kan een iemand planschade aanvragen bij B&W van de gemeente waar hij 

woont. B&W vragen advies aan bij een hiertoe gespecialiseerd bureau, waarna ze een besluit 

nemen over de planschadeaanvraag. Hierna kan de aanvrager (of derde-belanghebbende) in 

bezwaar gaan. Wanneer de aanvrager nog niet tevreden is met het door B&W genoemn be-

sluit op bezwaar, dan kan aanvrager in beroep gaan bij de Rechtbank en daarna hoger beroep 

aantekenen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

De procedure eindigt met het doen van een uitspraak door Rechtbank of Afdeling. In deze 

uitspraak wordt aangegeven wat de overwegingen zijn en wordt de beslissing geformuleerd.  

 

In deze opzet kan in hoger beroep een fout van de Rechtbank nog worden gecorrigeerd. Maar 

wat zijn de mogelijkheden indien door de Afdeling fouten worden gemaakt. De enige moge-

lijkheid die de Awb kent is de herziening. Maar dan is er niet echt sprake van een fout van de 

rechter.  

….. 

Artikel 8:119  (Awb) 

1. De bestuursrechter kan op verzoek van een partij een onherroepelijk geworden uit-

spraak herzien op grond van feiten of omstandigheden die:  

a. hebben plaatsgevonden vóór de uitspraak,  

b. bij de indiener van het verzoekschrift vóór de uitspraak niet bekend waren en redelij-

kerwijs niet bekend konden zijn, en  

c. waren zij bij de bestuursrechter eerder bekend geweest, tot een andere uitspraak zou-

den hebben kunnen leiden.  

….. 

 

Met een fout (dwaling) van de Afdeling bedoel ik dat de Afdeling het recht schendt, omdat de 

Afdeling zich bijvoorbeeld niet houdt aan Awb 8:69: 

 

1. De bestuursrechter doet uitspraak op de grondslag van het beroepschrift, de overge-

legde stukken, het verhandelde tijdens het vooronderzoek en het onderzoek ter zitting.  

2. De bestuursrechter vult ambtshalve de rechtsgronden aan.  

3. De bestuursrechter kan ambtshalve de feiten aanvullen.  

 

Zo’n dwaling treedt op wanneer de Afdeling buiten de rechtsstrijd om zelf argumenten aan-

draagt waarom de uitspraak ongegrond moet worden verklaard. Of de Afdeling kan relevante 

gronden van de aanvrager negeren. Ook is het mogelijk dat de Afdeling zijn standpunt niet 

motiveert. Of de Afdeling neemt een standpunt in wat is onderbouwd met een motivatie die 

juridisch onhoudbaar is en die niet gebaseerd is op de regelgeving. Ook kan de Afdeling haar 

standpunt onderbouwen met haar eigen inzichten die niet zijn gebaseerd op externe bronnen 

zoals een deskundigenrapport. Wanneer de Afdeling voorbijgaat aan deskundigenrapporten en 

zelf zonder enige vorm van onderbouwing de hoogte van planschade vaststelt, schendt zij 

Awb 8:69, omdat zij de uitspraak niet baseert op hetgeen in lid 1 is geformuleerd. 

 

Het probleem met deze schendingen is dat zij niet kunnen worden hersteld middels een her-

ziening. De politiek heeft er in de opzet en samenstelling van de Bestuursrechtspraak blijk-

baar voor gekozen dat er geen wettelijke controle mechanismen zijn die toezicht houden op 

het reilen en zeilen van het hoogste bestuursrechtscollege. Daar is aan de ene kant iets voor te 

zeggen. Immers, het moet een keer afgelopen zijn met gerechtelijke procedures. Anders is het 

in de maatschappij onwerkbaar en worden bepaalde keuzen nooit definitief. Aan de andere 
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kant is er een situatie ontstaan waarin misbruik op de loer ligt. Ongetwijfeld zal worden aan-

gevoerd dat de Afdeling onafhankelijk en onpartijdig is. Maar ook de rechters (staatraden) 

zijn mensen die in de verleiding kunnen komen van hun positie misbruik te maken. Het kan 

namelijk gebeuren dat zij in een procedure zien dat de gemeente niet een optimaal verweer 

kiest. Met als gevolg dat een hoger beroep van een aanvrager gegrond moet worden verklaard. 

Wat nu als de Afdeling hier een stokje voor steekt door pas in de uitspraak met argumentatie 

te komen die de gemeente niet heeft aangevoerd, maar die wel tot een ongegrond hoger be-

roep leiden. Volgens de Awb mag dat niet, maar wie houdt de Afdeling tegen? 

 

Om aan te tonen dat dergelijke uitspraken bestaan, zijn in dit hoofdstuk een aantal rechtspro-

cedures tot in detail nader toegelicht. De bijbehorende stukken zijn in de bijlagen toegevoegd 

zodat u zelf kunt nagaan hoe het precies zit. Van de adviesrapporten zijn alleen de relevante 

delen overlegd. Tevens is een casus toegevoegd die niet ziet op een planschadeverzoek maar 

op een bestemmingsplan in Nijeveen, waartegen beroep was aangetekend.  

 

De bij de dwalingen betrokken staatsraden zijn: 

 

T.G. Drupsteen 

J.A. Hagen 

A. Hammerstein 

G.M.H. Hoogvliet 

N.S.J. Koeman 

R.W.L. Loeb 

F.C.M.A. Michiels 

E.A. Minderhoud 

J.E.M. Polak 

J.A.W Scholten-Hinloopen  

C.H.M. van Altena 

P.B.M.J. van der Beek-Gillessen 

B.J. van Ettekoven 

N. Verheij 

S.F.M. Wortmann 

 

Niet kan worden uitgesloten dat na publicatie van dit boek er nog meer dwalingen van de Af-

delingen ontstaan. Deze zullen worden gepubliceerd op www.popta.nl  
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13.1 Casus Zwolle 

 

In deze casus betreft het een planschadeverzoek van 23 september 2004 in verband met de 

bouw en het gebruik van een varkenshouderij ten noorden van Zwolle nabij de A28. 

De gemeente Zwolle was bezig met de ontwikkeling van een industrieterrein ten noordoosten 

van Zwolle (Hessenpoort). Een daar aanwezige varkenshouderij moest verplaatst worden. 

Hiertoe is op basis van een wijzigingsplan een nieuwe locatie ontwikkeld nabij de woning van 

verzoeker. 

De planschadecommissie (mr. T J van Drooge, mr. H J A van Hoogmoed en S N Brouwer) 

komt tot het oordeel dat er sprake is van een planologische verslechtering ondanks het gege-

ven dat verzoeker wist dan wel kon weten dat het bestemmingsplan een wijzigingsmogelijk-

heid had. Dit kwam doordat, volgens de planschadecommissie, de gemeente in strijd met het 

bestemmingsplan een bouwvergunning had afgegeven voor de bouw van een varkenshouderij. 

Zodoende was hier dan ook geen sprake van voorzienbaarheid. De waarde van het pand werd 

getaxeerd op € 400.000 voor schade, en op € 300.000 na schade. Een overmatige schade dus. 

Evenwel was het volgens de planschadecommissie voorzienbaar dat ter plaatse wel een tuin-

bouwbedrijf mogelijk was geweest op basis van een wijzigingsplan. De planschadecommissie 

taxeert de voorzienbaarheid op € 50.000. Aldus resteert een planschade die voor vergoeding 

in aanmerking komt van € 50.000.  

De planschadecommissie komt tot gedeeltelijke voorzienbaarheid op basis van uitspraak zaak 

Susteren-Echt, ABRS 16 maart 2005, nr. 200404021.  

 
… 
Vast staat dat appellante als gevolg van het vrijstellingsbesluit planschade heeft geleden. 
Voorts staat vast dat de wijzigingsbevoegdheid, als neergelegd in het geldende bestem-
mingsplan "Kerkveld", niet is verwezenlijkt. De Afdeling heeft in haar uitspraak van 12 januari 
2005, zaak nr. 200402061/1, overwogen dat noch bij de vergelijking van het oude met het 
nieuwe planologische regime noch bij de beantwoording van de vraag of de planologische 
verslechtering voor betrokkene voorzienbaar was, betekenis toekomt aan de niet verwezen-
lijkte wijzigingsbevoegdheid in het oude regime. De Afdeling is evenwel van oordeel dat dit 
voor wat betreft de voorzienbaarheid anders is in een situatie waarin de op grond van de 
verleende vrijstelling gegeven bouwmogelijkheden min of meer op één lijn zijn te stellen met 
die welke op grond van de wijzigingsbevoegdheid hadden kunnen worden gerealiseerd en 
de conclusie gerechtvaardigd is dat de planologische verslechtering in beide gevallen onge-
veer dezelfde is.  
….. 
 

Deze laatste eis (ongeveer dezelfde planologische verslechtering) is niet in het rapport van de 

planschadecommissie terug te vinden. 

 

Het Normaal Maatschappelijk Risico is niet aan de orde omdat het verzoek onder de (oude) 

WRO viel.  

De gemeenteraad van Zwolle heeft het advies van de planschadecommissie overgenomen en 

het bedrag is uitbetaald. 

  

Omdat de zaak mij nogal bevreemde heb ik contact opgenomen met verzoeker en aangeboden 

om deze casus aan te kaarten bij de bezwaarcommissie van de gemeente Zwolle. Op 1 sep-

tember 2006 dien ik namens aanvrager bezwaar in. Kern van het bezwaar is dat er in het ge-

heel geen sprake is van voorzienbaarheid. Na lang wikken en wegen, waar ook nog de Recht-

bank Zwolle bij is betrokken wegens het niet tijdig nemen van een besluit, wat gegrond werd 

verklaard, adviseerde de bezwaarcommissie het bezwaar ongegrond te verklaren. De gemeen-
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teraad neemt dit advies gedeeltelijk over. Op grond van een advies van haar stadsadvocaat mr. 

W E M Klostermann besluit de gemeente dat toch sprake is van volledige voorzienbaarheid. 

Uiteraard kan de gemeenteraad de aan verzoeker uitbetaalde vergoeding niet terugvorderen op 

grond van ‘reformatio in peius’. 

 

In het door mij ingestelde beroep breng ik dezelfde gronden in dan die van het bezwaar. In 

haar verweer stelt de gemeenteraad zich op het standpunt dat sprake is van volledige voor-

zienbaarheid. Het verweer wordt door de Rechtbank verworpen. Het ingestelde beroep wordt 

weliswaar gegrond verklaard maar de rechtsgevolgen blijven in stand. Maar bovengenoemde 

door mij ingebrachte grond dat er geen sprake is van voorzienbaarheid, wordt in navolging 

van de bezwaarcommissie ook door de Rechtbank volledig genegeerd. 

 

In het door mij ingestelde hoger beroep herhaal ik mijn (primaire) standpunt dat geen sprake 

is van voorzienbaarheid. Subsidiair geef ik wederom aan dat een tuinbouwbedrijf op ca. 180 

m afstand een te verwaarlozen planologische verslechtering tot gevolg heeft. Verder breng ik 

een contra-expertise in waaruit naar voren komt dat de invloed van een tuinbouwbedrijf op ca. 

180 m afstand van de woning van verzoeker geen relevante planschade oplevert. In de uit-

spraak van het hoger beroep betoogt de Afdeling dat indien een tuinbouwbedrijf een te ver-

waarlozen schade oplevert, het niet aannemelijk is dat een varkenshouderij (op dezelfde plaats 

en van gelijke omvang) meer schade zal opleveren dan € 50.000. Aldus wordt het hoger be-

roep ongegrond verklaard. 

 

Op het eerste gezicht lijkt het of er met deze uitspraak niks mis is. Ook in de literatuur is er, 

voor zover mij bekend, geen nadere aandacht aan besteed. 

Toch is er nogal wat op aan te merken.  

 

Ten eerste gaat de Afdeling volledig voorbij aan mijn primaire hoger-beroepsgrond. Dit bete-

kent dus dat zowel de bezwaarcommissie, als wel de rechtbank als wel de Afdeling volledig 

aan deze grond is voorbijgegaan. Zowel in de omschrijving van de aangevoerde grond als wel 

in de behandeling ervan. Dit is in strijd met Awb 8:69 lid 1. 

 

Ten tweede is weliswaar door de gemeenteraad aangevoerd in haar reactie op het concept 

planschadeadviesrapport dat het planschadebedrag van € 100.000 te hoog is, maar dit is door 

de bezwaarcommissie verworpen. Vervolgens is dit gedeelte van het advies door de gemeen-

teraad overgenomen. Ook in beroep en hoger beroep is het niet aangevoerd door de gemeente-

raad. De Afdeling komt er zelf mee. Dit is in strijd met Awb 8:69 lid 1. De gemeenteraad 

heeft zich in beroep en hoger beroep uitsluitend verweerd op basis van voorzienbaarheid. Het 

planschadebedrag van € 100.000 is ook door mij geaccepteerd en is dus geen onderdeel van 

de rechtsstrijd. Verder is het standpunt van de Afdeling strijdig met het recht van hoor en we-

derhoor door partijen. Bovendien heeft de Afdeling de kwestie van de niet-aannemelijkheid 

op de hoorzitting niet aan de orde gesteld.  

 

Ten derde is de niet-aannemelijkheid door de Afdeling niet onderbouwd. Er ligt namelijk 

geen advies aan ten grondslag. Dit klemt te meer nu immers de planschadecommissie zelf tot 

de taxatie van € 100.000 voor planschade ten gevolge van de varkenshouderij is gekomen.  

 

Ten vierde is de uitspraak in strijd met Awb 8:69 lid 2. De Afdeling had hier de rechtsgrond 

moeten aanvullen dat het niet voor de hand ligt dat de contra-expertise zonder meer voor juist 

moet worden gehouden, nu de planschadecommissie tot de conclusie is gekomen dat een 
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tuinbouwbedrijf een schade oplevert van € 50.000. Dit verschil van € 50.000 is veel te groot 

om in de uitspraak onbesproken te blijven. 

 

Opmerkelijk is nog te vermelden dat het hoger beroep van verzoeker in de beslissing van de 

uitspraak niet ongegrond is verklaard. De uitspraak is dan ook in strijd met Awb 8:77 lid 1c. 

 

De Afdeling heeft dit alles niet onderkend dan wel niet willen onderkennen. 
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13.2 Casus Zuidwolde 

 

In deze casus (RvS 201009175/1/H2) handelt het over planschadeverzoeken van een aantal 

eigenaren van woningen aan de zuidkant van Zuidwolde ten gevolge van de bouw van wonin-

gen in het plangebied Middelveen IV. 

Een van de gronden die in hoger beroep is aangevoerd is dat de invulling van een groenstrook 

niet maximaal is geweest. Deze groenstrook ligt onder andere naast de woning van een van de 

aanvrager van planschade. 

Wanneer de maximalisatiekwestie speelt, wordt door de Afdeling altijd het volgende aange-

haald: 

 
… 

Slechts wanneer realisering van de maximale mogelijkheden van het planologische regime 
met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kan worden uitgesloten, kan daarin 
aanleiding worden gevonden om te oordelen dat van voormeld uitgangspunt moet worden 
afgeweken. 
… 
 
(Bijvoorbeeld 200706299/1. Datum uitspraak: 14 mei 2008) 

 

Maar dat staat niet in deze uitspraak: 
… 

2.2. Bij de beoordeling van een aanvraag om planschadevergoeding dient te worden bezien 

of sprake is van een wijziging van het planologische regime waardoor een belanghebbende 

in een nadeliger positie is komen te verkeren, ten gevolge waarvan hij schade lijdt of zal lij-

den. Hiertoe dient een vergelijking te worden gemaakt tussen de beweerdelijk schadeveroor-

zakende planologische maatregel en het voordien geldende planologische regime. Daarbij is 

niet de feitelijke situatie van belang, doch hetgeen op grond van het oude planologische re-

gime maximaal kon worden gerealiseerd en na de planologische maatregel maximaal kan 

worden gerealiseerd, ongeacht de vraag of verwezenlijking daadwerkelijk heeft plaatsgevon-

den. Dit uitgangspunt geldt evenzeer voor de vaststelling van de eventuele waardeverminde-

ring. 
2.3. [appellant A] en anderen zijn eigenaren van woningen gelegen aan respectievelijk de 
… 

 

Namens een van de eigenaren die naast een groenstrook woont, heb ik aangevoerd dat de 

groenstrook gebruikt kon worden als parkeerterrein.  

 
Als reactie  hierop stel de Afdeling het volgende: 

 
… 

2.7.2. Volgens het rapport van 2 april 2009 betreffende de woning aan de Ommerweg [nr. B] 

is bij de planvergelijking rekening gehouden met de groen- en verkeersbestemming op de 

gronden naast de woning in de nieuwe planologische situatie. Bij de beschrijving van het 

nieuwe planologische regime is op pagina 7 ook gewezen op de mogelijkheid om ter plaatse 

parkeerstroken aan te leggen. Op pagina 9 is vermeld dat als gevolg van het nieuwe regime 

er naar verwachting samenhangend met de gebruiksintensiteit geluidsoverlast voor de be-

woner optreedt gelet op de korte afstand van de nieuwe woningen en de geprojecteerde we-

gen in het gebied tot de woning en dat gelet op het aantal toegestane woningen een toena-

me van verkeersbewegingen ter hoogte van het perceel aannemelijk is. In het rapport wordt 

mede gelet hierop geconcludeerd dat sprake is van planologisch nadeel. [appellant A] en 

anderen kunnen weliswaar gevolgd worden in hun betoog, dat ter plaatse binnen de be-
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stemming "Groenvoorzieningen" parkeerstroken kunnen worden gerealiseerd, maar gelet op 

de doeleindenomschrijving bij deze bestemming is niet aannemelijk dat op de gronden naast 

de woning een parkeerterrein van 500 m² kan worden aangelegd. Gelet hierop heeft het col-

lege het rapport aan zijn besluitvorming ten grondslag kunnen leggen. De rechtbank is tot 

dezelfde conclusie gekomen. 

… 
 

Deze uitspraak wijkt dus volledig af van wat de standaard is van de Afdeling in geval van de 

maximale invulling. Ook de Afdeling heeft dat zichzelf gerealiseerd omdat de omschrijving 

van de uitzondering op de hoofdregel niet in de uitspraak is opgenomen. Dat is ook wel be-

grijpelijk want de Afdeling kan nooit stellen dat zo’n parkeerterrein met aan zekerheid gren-

zende waarschijnlijkheid niet zal worden aangelegd. Het is immers fysiek goed uitvoerbaar.  

Ook planologisch is het niet uit te sluiten omdat het begrip ‘parkeerstroken’ niet verder is ge-

definieerd in het bestemmingsplan en een parkeerterrein een terrein is wat bestaat uit parkeer-

stroken en verbindende wegen/paden. Maar door bij deze oplossing te kiezen voor het aanne-

melijkheidscriterium heeft de Afdeling gekozen voor willekeur in haar uitspraak. De Afdeling 

heeft namelijk niet onderbouwd waarom zij afwijkt van de standaard jurisprudentie. 

 

De Afdeling heeft dit niet onderkend dan wel niet willen onderkennen. 

 

Voorts is door mij in het (hoger) beroep gesteld dat de planschadecommissie geen rekening 

heeft gehouden met het gegeven dat in de nieuw te bouwen woningen de hoofdbewoning op 

de eerste verdieping planologisch mogelijk was. 

De Afdeling doet dit als volgt af: 

 
… 

Een verwijzing naar de uitspraak van 1 september 2010 met zaak nr. 201003975/1/H2 leidt 

niet tot het door [appellant A] en anderen beoogde doel. In tegenstelling tot dat geval betreft 

het hier immers geen bovenwoningen. Voorts volgt uit het bovenstaande dat met de te ver-

wachten gevolgen voor de privacy in de rapporten algemene zin rekening is gehouden. 
… 
 

De Afdeling geeft aan dat er in laatstgenoemde casus sprake was van bovenwoningen. Laten 

we deze uitspraak eens nader bekijken. 

 

… 

2.2. [appellant] is eigenaar van het perceel met woning gelegen aan de Noard 81 te Workum. 

Hij heeft verzocht om vergoeding van de waardevermindering van zijn perceel en woning ten 

gevolge van een krachtens artikel 19 WRO genomen vrijstellingsbesluit van 12 september 

2006 voor, voor zover thans van belang, de oprichting van een appartementencomplex met 

negen wooneenheden ten zuidwesten van zijn perceel, op en nabij de locatie van de voor-

malige gereformeerde kerk. 

2.2.1. Voorheen gold ter plaatse het op 21 september 1993 door de raad van de gemeente 

Nijefurd vastgestelde en op 9 mei 1994 door gedeputeerde staten van Friesland goedge-

keurde bestemmingsplan "Correctieve en partiële herziening van het bestemmingsplan Wor-

kum-Kom" (hierna: het bestemmingsplan), dat aan de betrokken grond de bestemming 

"Maatschappelijke doeleinden" toekende. 

Ingevolge artikel 5, eerste lid, van de planvoorschriften, voor zover thans van belang, waren 

deze gronden bestemd voor religieuze, medische, sociale, culturele, onderwijs- en over-

heidsinstellingen en wonen met de bijbehorende gebouwen, andere bouwwerken en terrei-

nen. 
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Ingevolge artikel 1, aanhef en onder m, wordt in deze voorschriften verstaan onder woning: 

een ruimte welke blijkens zijn indeling en inrichting kennelijk is bestemd voor het voeren van 

een zelfstandige huishouding. 

2.2.2. Bij besluit van 9 september 2008 heeft het college zich met verwijzing naar een aan 

hem uitgebracht rapport van Maandag Planschadeadvies van 23 juli 2008 op het standpunt 

gesteld dat [appellant] door de planologische wijzigingen per saldo niet in een nadeliger situ-

atie is komen te verkeren. Het college heeft daartoe onder meer van belang geacht dat on-

der het oude planologische regime de mogelijkheid bestond om op de betreffende gronden 

vier woningen op te richten met een maximale bouwhoogte van 12,6 m dan wel 8,4 m. 

2.3. [appellant] betoogt dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat onder het oude 

planologische regime de mogelijkheid bestond om de eerste verdieping van de vier toege-

stane woningen voor hoofdbewoning te gebruiken. 

2.3.1. De rechtbank heeft terecht overwogen dat artikel 1, aanhef onder m, van de planvoor-

schriften noch de overige bepalingen van het bestemmingsplan grond bieden voor de door 

[appellant] gestelde beperking van bewoning tot louter de begane grond van de onder het 

oude planologische regime toegestane vier woningen. Het college heeft, uitgaande van de 

maximaal te realiseren mogelijkheden onder het oude planologische regime, terecht de be-

woning van de eerste verdieping van de woningen bij de planvergelijking betrokken. 

Het betoog faalt. 

… 

 

Nergens blijkt dat in de casus Workum sprake was van bovenwoningen.  

 

De Afdeling heeft dit niet onderkend dan wel niet willen onderkennen. 
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13.3 Casus Gasselte 

 

In deze casus (201207566/1/A2 Datum uitspraak: 10 juli 2013) gaat het om de vervanging 

van een camping door woningen. De uitspraak van de Afdeling doorlezend lijken alle argu-

menten van de Afdeling valide. Maar veel essentiële zaken worden volledig onder het kleed 

gestopt. 

Wat hier speelt is de vraag of een aanvrager van planschade nog voor planschadevergoeding 

in aanmerking komt indien hij een overeenkomst heeft ondertekend (in dit geval met de pro-

jectontwikkelaar) waarin staat dat hij geen planschade meer zal vorderen. 

Na de indiening van het verzoek wil de gemeente dat niet behandelen vanwege die overeen-

komst. De Rechtbank is van mening dat dit wel dient te gebeuren en ook de Afdeling beves-

tigt dit standpunt. 

Deze casus met een privaatrechtelijke overeenkomst komt nogal eens voor. Tot nu toe is hier 

geen jurisprudentie over en het leek mij gewenst dat dit wel ontstaat. Uit het standpunt van 

Rechtbank en Afdeling kan dan ook niet anders worden afgeleid dan dat een dergelijke over-

eenkomst geen beperkingen oplegt aan de rechten van aanvrager om alsnog planschade aan te 

vragen. Immers, anders was een onderzoek of de planschade op de juiste wijze anderszins 

verzekerd is, niet aan de orde geweest. 

Er wordt dan ook een planschadecommissie in het leven geroepen die een advies opstelt. 

Hierin staat dat er wel planschade is, maar dat deze anderszins verzekerd is zodat er geen be-

taling hoeft plaats te vinden. 

Onderdeel van de overeenkomst is namelijk dat aanvrager een strookje grond naast zijn wo-

ning krijgt en dat de schutting tussen zijn woning en de nieuw te bouwen woningen door de 

projectontwikkelaar voor zijn rekening wordt geplaatst. 

Aanvrager heeft geen juridische achtergrond en schakelt daarom een jurist in om de overeen-

komst op te stellen en de onderhandeling met de projectontwikkelaar te voeren. 

 

Curieus is dat de Afdeling de overwegingen in haar uitspraak begint met:  

 
… 
3. Voor zover [appellant] aanvoert dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat uit de 
overeenkomst volgt dat hij zal afzien van het aanvragen van vergoeding van planschade 
terwijl in de overeenkomst staat dat hij zal afzien van het vorderen van planschade, en dat zij 
ten onrechte als vaststaand heeft aangenomen dat hij door met de overeenkomst in te 
stemmen de nog te lijden planschade als voldoende gecompenseerd heeft aanvaard, kan 
dat betoog, wat hier verder van zij, niet tot het door [appellant] ermee beoogde resultaat lei-
den, omdat hij daarbij geen belang heeft. 
… 
 
Waarom aanvrager dan geen belang heeft, wordt niet vermeld. Erg begrijpelijk is deze over-

weging niet. Alleen wanneer de verdere overwegingen gelezen worden, kan de lezer daaruit 

het antwoord vinden. En wel, omdat de Afdeling van mening is dat de planschade voldoende 

anderszins verzekerd is, en daarom de kwestie van de overeenkomst niet meer van belang is. 

De vraag blijft toch wel waarom de Afdeling van deze zeer onduidelijk opzet heeft gekozen. 

Immers, een dergelijke overweging kan uitsluitend aan het eind van de uitspraak worden ge-

maakt. Er blijft toch een zekere twijfel hangen of er geen sprake is van vooringenomenheid 

van de Afdeling. Dit mede gelet op de eerste opmerking die de staatsraad  als onderzoeksrech-

ter tijdens de hoorzitting maakte: “Mijnheer van Popta, wat komt u hier doen? Aanvrager 

heeft toch een overeenkomst gesloten met de projectontwikkelaar dat hij af zou zien van het 

aanvragen van planschade?”.  Door met deze vraag te beginnen, wordt alweer de twijfel van 

vooringenomenheid van de Afdeling gevoed.  
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Van belang is dat de Afdeling in haar uitspraak de essentie van de aangevoerde gronden op-

neemt. Dat is in deze casus niet gebeurd. 

 

Een belangrijk item in deze casus is de compensatie voor aanvrager omdat de projectontwik-

kelaar op zijn kosten een schutting heeft geplaatst. De essentie van deze grond is dat de plan-

schadecommissie is uitgegaan van de nieuwbouwkosten van deze schutting, terwijl uitgegaan 

moet worden van de meerwaarde die deze schutting voor aanvrager heeft. Immers, het gaat 

erom na te gaan in hoeverre aanvrager er in zijn vermogenspositie op vooruit is gegaan. Dit 

staat letterlijk zo in de gronden. Ook tijdens de hoorzitting is dit aspect uitgebreid besproken. 

De staatsraad vat dit samen door op te merken dat de invloed van de schutting op de waarde 

van het geheel op een soortgelijke wijze dient te gebeuren als bij planschade: voor en na 

wordt de waarde bepaald. Deze weergave staat echter niet in de uitspraak. De Afdeling heeft 

dit blijkbaar niet willen onderkennen.  

 

Ook zijn de Rechtbank en de Afdeling met de planschadecommissie van mening dat voldoen-

de rekening is gehouden met de maximale bouwmassa onder het nieuwe regime. Terwijl de 

planschadecommissie heeft nagelaten deze bouwmassa te berekenen. Zelfs het maximaal aan-

tal te bouwen woningen naast het perceel van aanvrager is niet berekend: In ieder geval zijn 

16 (!) woningen te bouwen in het naast en achter het perceel van aanvrager gelegen bouw-

blok, zoals ik heb aangegeven in een extra toevoeging van de hoger beroepsgronden. Voor-

heen kon ca. 4.600 m3 gebouwd worden, nu ca. 17.000 m3.  

 

Achter het perceel van aanvrager konden toiletgebouwen worden opgericht. Ik heb aange-

voerd dat een grotere hoogte van 3,5 m niet aannemelijk is. Maar nu geldt het aannemelijk-

heidscriterium (zie casus Zuidwolde) in eens niet meer. 

 

De planschadecommissie is uitgegaan van een verhoging van 10 % via vrijstellingen. Maar 

jurisprudentie geeft aan dat dit niet is toegestaan. De planschadecommissie is van mening dat 

dit geen relevante invloed heeft. De Afdeling volgt dit standpunt. Maar de invloed is veel gro-

ter zoals de Afdeling had dienen na te gaan. Voorheen kon gebouwd worden tot 8 m hoogte, 

met vrijstelling dus 8,8 m. Binnen 8,8 m kunnen drie bouwlagen worden gecreëerd maar bin-

nen 8 m maar twee. Een verschil dus van 50 %.  

 

De nieuwbouwkosten van de schutting zijn gewaardeerd op € 9.800. Dit bedrag is opgevraagd 

bij de projectontwikkelaar die de schutting in eigen beheer heeft geplaatst. 

Ten eerste is het erg bizar dit bedrag bij de projectontwikkelaar op te vragen die immers be-

langhebbende is. Om maar niet te vragen of dit bedrag inclusief of exclusief  BTW is. Verder 

is het de vraag of de projectontwikkelaar gespecialiseerd is in het aanleggen van schuttingen. 

Voor een lengte van ca. 65 m komt dit neer op € 151 per strekkende meter. Voor die prijs kan 

een schutting worden geplaatst volledig van hardhout. Een door mij aangevraagde offerte 

geeft een prijs van € 65,- per strekkende meter. Foto’s tonen aan dat de geplaatste schutting 

een simpele Gamma schutting is van behandeld vurenhout. Weliswaar met hardhouten palen, 

maar dat geldt voor de geoffreerde schutting ook. 
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Geoffreerde schutting 

 

 

 
 

Aangelegde schutting 

 



Planschade: van taxaties tot gerechtelijke dwalingen   ir. R.G. van Popta te Steenwijk 

 

84 

 

Inzake de juridische kosten bij het aangaan van de overeenkomst met de projectontwikkelaar, 

is het standpunt van de Afdeling onbegrijpelijk. Het gaat om een bedrag van € 1.799 (incl. 

btw). Waarom zou dit niet noodzakelijk en redelijk zijn?  

 

Ten slotte verklaart de Afdeling het hoger beroep ongegrond en met bevestiging van de uit-

spraak van de Rechtbank. 

Volstrekt onbegrijpelijk. De Rechtbank heeft immers verklaart: 

… 

In dit verband heeft verweerder tevens betekenis mogen toekennen aan de omstandigheid dat 

eiser, zoals de rechtbank heeft overwogen in haar uitspraak van 13 mei 2011, door in te 

stemmen met de privaatrechtelijke overeenkomst die in 2006 gesloten is met belanghebbende, 

de nog te lijden planschade als voldoende gecompenseerd heeft aanvaard. 

… 

 

Maar de Afdeling is in haar uitspraak niet toegekomen aan de betekenis van de overeenkomst 

van 2006. Dit betekent dat er een discrepantie is tussen de uitspraak van Rechtbank en Afde-

ling, zodat bevestiging van de uitspraak van de Rechtbank nooit had mogen plaatsvinden. 

 

De Afdeling heeft dit alles niet onderkend dan wel niet willen onderkennen. 
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13.4 Casus Eesveen 

 

In deze zaak gaat het om de aanvraag voor planschadevergoeding van drie woningeigenaren 

te Eesveen, ten noorden van Steenwijk. 

Voorheen was ter plaatse voor hun woningen het bestemmingsplan “Eesveense hooilanden”  

geldend. Dit plan maakte de bouw mogelijk van ca. 450 kleine zomerhuizen met de benodig-

de accommodaties, zoals een hotel, restaurant en slechtweervoorzieningen. Door omstandig-

heden van economische aard is dit plan nooit gerealiseerd. 

Het nieuwe plan “Eeserwold” voorziet in de bouw van 154 ultra grote landhuizen. Ook van 

dit plan is tot nu toe weinig gerealiseerd (5 woningen). 

 

Beide plannen hebben een stedenbouwkundige opzet als onderdeel van het bestemmingsplan.  

Bij het oude plan is gekozen voor tekening plan A. Hierbij is de (18-hole) golfbaan aan de 

westkant (langs de Eesveenseweg) en de noordkant gepland en de zomerhuizen rondom (niet 

aan de westkant) met een concentratie aan de zuidoost kant. 

In de voorschriften van het oude plan is hierover aangegeven: 

….. 

Art. 3.1.b De indeling van het plan dient globaal te beantwoorden aan de tekening plan A 

zoals is opgenomen in de toelichting. 

….. 

Voor het nieuwe plan is een beeldkwaliteitsplan ontworpen. Hierover wordt in de voorschrif-

ten aangegeven: 

….. 

Art. 4.II.4 Ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening is een beeldkwaliteitsplan opge-

steld. Dit beeldkwaliteitsplan maakt deel uit van de welstandsnota en bevat de kwalitatieve 

aspecten van het plangebied. Bij de realisering van het plan is het beeldkwaliteitsplan rich-

tinggevend. 

….. 

 

Verder spreekt het bestemmingsplan nog van een Stedenbouwkundig plan: 

….. 

Art. 4.II.1 De invulling van het plangebied dient aan te sluiten bij het Stedenbouwkundig plan 

voor dit gebied en de daarin beschreven deelgebieden en daarvoor vastgelegde beeldkwali-

teit. 

….. 

 

Van belang is op te merken dat er geen apart document aanwezig is waarin het Stedenbouw-

kundig plan is aangegeven. Er is maar één document: het beeldkwaliteitsplan.  

Op de 3
e
 bladzijde van het beeldkwaliteitsplan vinden we weergegeven wat het Stedenbouw-

kundig plan behelst: de indeling in 6 deelgebieden met de daarbij behorende beschrijving. Dit 

Stedenbouwkundig plan is dus onderdeel van het beeldkwaliteitsplan. 

 

De planschadecommissie wordt gevormd door SAOZ te Rotterdam. SAOZ komt tot de con-

clusie dat er sprake is van een beperkte vermindering van het uitzicht en een iets versteender 

karakter van het gebied, wat ongunstig is voor de situeringswaarde. Maar SAOZ vindt dat er 

ook een voordeel ontstaat:  

“Door het vervallen van de recreatieve bestemming en de mogelijkheid 550 zomerhuizen bin-

nen het gebied op te richten, zal het aantal verkeersbewegingen op de voor de woning gelegen 

weg afnemen en zal het gebied minder intensief gebruikt gaan worden”. 
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SAOZ concludeert ten slotte dat de voordelen en de nadelen elkaar opheffen zodat er per sal-

do geen planschade zou ontstaan. 

 

In de bezwaar- en beroepsprocedure zijn veel punten aangedragen die volgens mij onjuist 

door SAOZ zijn aangegeven dan wel ten onrechte zijn weggelaten. Ik zal mij daarom tot een 

aantal hoofdzaken beperken. 

 

Beeldkwaliteitsplan richtinggevend 

Door mij is aangegeven dat SAOZ niet is ingegaan op de betekenis van het gegeven dat bij de 

realisering van het nieuwe plan het beeldkwaliteitsplan richtinggevend is. Daarbij heb ik on-

derbouwd hoe daar in de jurisprudentie mee wordt omgegaan: Er mag van het beeldkwali-

teitsplan worden afgeweken, mits dat voldoende is onderbouwd. Vaste jurisprudentie binnen 

de planschade is dat deze afwijking wordt meegenomen in de planologische vergelijking om-

dat men er vanuit gaat dat een dergelijke onderbouwing altijd wel te vinden is en dat dit geen 

onderdeel is van de uitzonderingsregel van de planmaximalisatie.  

De consequentie is nogal groot. Het gehele noordwestelijke plangebied bevat in het bestem-

mingsplan maar één bouwblok waarin maximaal 61 woningen kunnen worden gebouwd. 

Daarbij zijn ook appartementen toegestaan. 

Maar wat in de procedure het meest opvalt is dat naast de bezwaarcommissie en de Recht-

bank, ook de Afdeling er met geen woord over rept. 

 

Bijgebouwen 

SAOZ is in zijn rapport uitgegaan van een bijgebouwhoogte van 3 m. In bezwaar bleek reeds 

dat dit onjuist was. De hoogte van bijgebouwen is in het nieuwe plan niet beperkt. Uiteinde-

lijk vindt de Afdeling dat de hoogte maximaal 12 m kan bedragen en dat dit niet tot een extra 

verstening leidt. Daarbij verwijst de Afdeling naar de omvang van de hoofdgebouwen. Maar 

een rekensom leert dat er sprake is van een toename van 15 tot 20 % (zie verstening).   

 

Uitzichtverlies 

Op een afstand van 40 tot 60 m van de woningen van aanvragers kunnen nu woningen worden 

gebouwd terwijl hier vroeger een golfbaan gepland was. Het gaat om 61 woningen. Maar deze 

woningen kunnen ultra groot worden. De hoogte is beperkt tot 12 m en de diepte bedraagt 

maximaal 25 m. De breedte is in de voorschriften niet beperkt. Indien we van het beeldkwali-

teitsplan uitgaan bedraagt deze ca. 20 tot 30 m. Aan de zijkanten van de woningen kunnen 

nog bijgebouwen (alleen oppervlakte is beperkt tot 100 m2) komen zodat er vrijwel geen 

doorkijk meer overblijft. SAOZ ziet dit als  een beperkte vermindering van het uitzicht. Daar-

bij is het van belang te kijken hoe SAOZ de oude situatie in ogenschouw neemt: “Ook in de 

oude situatie waren bouwwerken toegestaan, zoals een overkapping van een driving range”. 

Maar dan praten we wel over een afstand van 500 m tot de woning van aanvragers. De Afde-

ling vindt het allemaal geen probleem. 

 

Verstening 

Uit de voorgaande item kan worden berekend dat per woning sprake is van een inhoud van ca. 

5.000 tot 7.500 m3. Terwijl een normale grote ruime vrijstaande woning 500 m3 als inhoud 

heeft. Daarnaast mag er een bijgebouw opgericht worden van 100 m2 grondoppervlakte met 

een bouwhoogte van 12 m. Ook nog minimaal 1.000 m3. En dat voor 61 woningen. 

SAOZ beoordeelt de toename als “enige verstening”.  Maar naast de bezwaarcommissie en de 

Rechtbank, vindt ook de Afdeling dit in orde. 
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Gebruik 

Met voorheen een golfbaan en nu 61 ultra grote woningen zou het (relevante) gebied minder 

intensief gebruikt worden. Aldus SAOZ. Ook dit vindt, met de Rechtbank, de Afdeling prima. 

 

Verkeer 

Het gebied wordt onder het oude plan aan de noordelijke kant ontsloten op de Eesveenseweg. 

Deze ontsluitingsweg loopt langs de woning van aanvrager Eesveenseweg 50. De beide ande-

re aanvragers wonen aan andere kant van de Eesveenseweg aan de westkant. SAOZ stelt nu 

dat er een voordeel ontstaat omdat er minder verkeersbewegingen ontstaan op de Eesveen-

seweg omdat het recreatiepark met ca. 450 zomerhuisjes wordt wegbestemd en de gebruikers 

daarvan niet meer van de Eesveenseweg en de ontsluitingsweg gebruik maken. 

Vast staat dat de Eesveenseweg geen onderdeel is van het oude, noch van het nieuwe plan. 

Voor de invloed van het gebruik van deze weg moet uitgegaan worden van de maximale in-

vulling van tussenliggende bestemmingen (vaste jurisprudentie). Hiertoe kan aansluiting wor-

den gezocht bij de volgende jurisprudentie. Het gaat daarbij weliswaar om geluidsoverlast van 

spoorlijnen, maar dat is toch voldoende vergelijkbaar. 

 
201211096/1/A2. 
Datum uitspraak: 18 december 2013 
….. 
De minister dient bij de beoordeling van de maximale gebruiksmogelijkheden van de haven-
spoorlijn in de oude en de nieuwe situatie op de relevante peildatum of peildata uit te gaan 
van een reële prognose van het maximaal aantal te verwachten treinbewegingen per spoor 
en per tijdseenheid en de daarmee gemoeide geluidsbelasting op de gevels van de wonin-
gen. Aan de hand daarvan dient te worden onderzocht of deze geluidsbelasting zodanig is, 
dat het Havenspoorlijnproject, als onlosmakelijk onderdeel van de Betuweroute, tot een pla-
nologische verslechtering met een daaruit voortvloeiende waardevermindering van de wo-
ningen heeft geleid. 
….. 

 

Gelet op bovenstaande uitspraak had SAOZ een onderzoek dienen in te stellen om de reële 

prognose van het maximaal aantal te verwachten autobewegingen op de weg en per tijdseen-

heid en de daarmee gemoeide geluidsbelasting op de gevels van de woningen voor en na de 

peildatum te bepalen. SAOZ heeft dit zelf ingeschat. Deze schatting is dan ook nergens op 

gebaseerd. Zowel de Rechtbank als wel de Afdeling hebben verzuimd om op grond van arti-

kel 8:69 Awb lid 2 de rechtsgronden aan te vullen. 

 

Met de ontsluitingsweg onder het oude plan is nog iets bijzonders aan de hand. SAOZ heeft 

niet opgemerkt dat het grootste deel (6 m breed nu en voorheen 8 m) van de verkeersbestem-

ming van de ontsluitingsweg is blijven bestaan. De randen van het oude en het nieuwe be-

stemmingsplan aan de noordkant vallen hier namelijk niet op elkaar. Tijdens de hoorzitting bij 

de Afdeling stelde ik dat deze ontsluitingsweg nog steeds onder het nieuwe plan gebruikt kon 

worden. De staatsraad die het onderzoek leidde maakte de opmerking dat dit niet kon omdat 

er een waterbestemming lag tussen het woongebied en de ontsluitingsweg. Waarop ik, na enig 

aandringen bij de voorzitter van de Afdeling, de gelegenheid kreeg de Afdeling erop te wijzen 

dat binnen de bestemming “water” bruggen zijn toegelaten. Ook hier had een onderzoek uit-

gevoerd dienen te worden naar een reële prognose van de verschillen.  

De Afdeling heeft dit alles niet onderkend dan wel niet willen onderkennen. 
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13.5 Casus Nieuwehorne 

 

In deze casus wordt op 18 februari 2010 een planschadeverzoek ingediend bij de gemeente 

Heerenveen door Great Real Estate bv (GRE) te Heerenveen.  

GRE heeft een perceel grond in bezit in Nieuwehorne waar de gemeente de bestemming van 

herziet. Voorheen was het mogelijk een bedrijfswoning op te richten, maar na de herziening 

kon dat niet meer. Het betreffende perceel ligt in het buitengebied. 

Gemeente geeft SAOZ opdracht om met een advies te komen. Het advies geeft aan dat er 

sprake is van een directe planschade van € 42.000. Dit advies heeft geen taxatie-technische 

onderbouwing. Naar aanleiding van aanmerkingen van GRE ontstaan twijfels bij de gemeente 

en wordt er een second opinion gevraagd bij Kenniscentrum voor Overheid en Bestuur. Dit 

advies komt op een schade van € 28.500.  

GRE neemt hierna contact met mij op om een deskundigenrapport op te stellen. Op 1 mei 

2011 stuur ik mijn rapport op aan GRE. Omdat GRE inmiddels financiële problemen heeft, 

wordt het perceel executoriaal verkocht medio 2011 voor een bedrag van € 32.000. 

 

Naar aanleiding van mijn rapport vraagt de gemeente SAOZ opnieuw naar haar advies te kij-

ken. Er worden twee andere taxateurs aangesteld en het advies wordt aangepast. In september 

2012 komt er een hernieuwd advies met een taxatie-technische onderbouwing. De schade zou 

€ 30.000 bedragen. GRE vraagt aan mij om hier een reactie op te geven. Naar aanleiding van 

deze reactie wordt het advies van SAOZ opnieuw aangepast en wordt het planschadebedrag 

gesteld op (opnieuw) € 42.000. De reden hiervoor is dat, zoals SAOZ zelf toegeeft, er fouten 

zijn gemaakt in de onderbouwing. Hierna neemt de gemeente een besluit tot vergoeding van € 

42.000 aan GRE. Het verzoek om vergoeding van deskundigenkosten wordt afgewezen. 

 

GRE verzoekt mij hierna om dit besluit te beoordelen en eventueel gronden voor be-

zwaar/direct beroep op te stellen. GRE verzoekt de gemeente toestemming tot direct beroep 

omdat de zaak al reeds zeer uitgebreid is behandeld. De gemeente stemt hierin toe. 

 

GRE verzoekt mij hierna mijn rapport te voorzien van een taxatie-technische onderbouwing. 

Dit rapport wordt door GRE met de beroepsgronden meegestuurd naar de Rechtbank Noord-

Nederland. 

 

Op de zitting in Leeuwarden treed ik op als deskundige op uitnodiging van GRE. 

 

Mijn standpunt verschilt inhoudelijk nogal met SAOZ. Voor het schademoment is sprake van 

een perceel waarop een zeer eenvoudige oude loods aanwezig is, met een asbest dak en zon-

der verharde vloer. Het pand is in gebruik geweest als onderkomen voor schapen. Daarnaast is 

het mogelijk op het perceel een bedrijfswoning op te richten. Na het schademoment is dit niet 

meer mogelijk.  

SAOZ is van mening dat de loods geen economische waarde meer heeft, en gaat de waarde-

ring baseren van de vervangingswaardemethode. Daarbij wordt uitgegaan van een waardering 

voor de kavel en de opstallen op basis van een m2-prijs. Zodoende komt men op een waarde 

na schade van € 77.000.  

Mijn insteek is om het geheel te waarderen met de huurwaardekapitalisatiemethode(HWK). 

Daarbij wordt getaxeerd op basis van de plaatselijke huurmarkt wat het pand aan huur zou 

kunnen opbrengen en vervolgens wordt deze huurwaarde gekapitaliseerd middels de kapitali-

satiefactor welke naar voren komen uit de koopmarkt ter plaatse. Hetgeen volgens mij tot een 

waarde na schade leidt van € 50.000. 
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De waardering van de mogelijkheid tot bouwen van een bedrijfswoning wordt door SAOZ 

niet anders onderbouwd dan door te verwijzen naar niet nader genoemde kavelprijzen van 

woningen in het centrum van Heerenveen. Zodoende komt SAOZ voor schade tot een waarde 

van € 119.000. 

Mijn onderbouwing hiervan betreft een uitgebreide analyse van de woningmarkt ter plaatse in 

het buitengebied. Mijn waarde voor schade bedraagt € 170.000. Mijn advies betekent dus een 

planschade van € 120.000 terwijl de SAOZ uitkomt op € 42.000. 

 

De WOZ waarde na schade bedraagt € 47.000. 

 

Tijdens de zitting geeft de rechter aan niet te begrijpen waarom de bedrijfsgrond in de HWK 

methode ook niet gewaardeerd moet worden. Ik leg uit dat in deze methode uitgegaan wordt 

van de huur voor de gehele onroerende zaak, d.w.z. de opstal en de grond. Immers, er wordt 

niet een aparte huur voor opstal en voor grond afgesproken, maar een huur voor het geheel. Ik 

heb niet de indruk dat dit landt bij de rechter, mede omdat SAOZ blijf aangeven dat mijn me-

thode onjuist is, en dat mijn methode tot een te lage waarde zou leiden omdat de waarde van 

de grond niet meegenomen wordt. 

 

In de uitspraak van de Rechtbank wordt alleen in overweging 7 gemotiveerd waarom het be-

roep ongegrond is. Er wordt gesproken van Oostra, maar dit moet als een kennelijk vergissing 

van de Rechtbank worden aangemerkt. De Rechtbank bedoeld van Popta. 

De Rechtbank stelt vast dat er tussen de waardering van SAOZ en mij betreffende de loods 

voor en na de planologische wijziging nauwelijks verschil is. Waar de rechter dit op baseert is 

mij onduidelijk. Verder geeft de Rechtbank aan dat ik niet zou hebben meegerekend in mijn 

rapport dat het wel of niet kunnen bouwen van een bedrijfswoning van grote betekenis is. Ook 

deze overweging is onbegrijpelijk zoals u zelf uit mijn rapportage kunt waarnemen. 

 

Verdere overwegingen om tot een ongegrondverklaring te komen kent de uitspraak niet. De 

Rechtbank handelt hier in strijd met Awb 8:69 lid 1. Alle aangevoerde gronden van het be-

roep zijn niet in de overwegingen betrokken. En de grond waarop het beroep in afgewezen, 

ligt volledig buiten het rechtsgeschil. Want partijen waren niet in geschil dat een perceel met 

mogelijkheid tot het bouwen van een bedrijfswoning veel meer waard is dan zonder. 

 

Een grotere schending van het recht door deze uitspraak van Rechtbank Noord-

Nederland is dan ook nauwelijks voorstelbaar. 

 

Wat te denken van een WOZ waarde van € 47.000 (peildatum 1 januari 2010) en een door 

SAOZ getaxeerde waarde van € 77.000 (peildatum 6 maart 2010).  

Dit is een verschil van 63 %.  

In uitspraak 200904796/1/H2 (datum uitspraak: 9 juni 2010) is sprake van een verschil van ca. 

41 %: 

 
….. 
 
De WOZ-waarde van de woning van [wederpartijen] is vastgesteld op € 338.000,00 per 1 
januari 2003 en op € 291.000,00 per 1 januari 2005. Deze waarden wijken aanzienlijk af van 
de in het kader van de planschade getaxeerde waarden van het perceel op peildatum 13 
november 2003 op € 240.000,00 vóór de planologische wijzigingen en op € 235.000,00 di-
rect daarna. De rechtbank heeft daarom terecht overwogen dat, nu sprake is van een zeer 
aanzienlijk verschil tussen de in het kader van de planschade en de in het kader van de 
WOZ vastgestelde waardebepalingen en van een korte periode tussen de waarderingstijd-
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stippen, het op de weg van het college had gelegen om het besluit op dit punt van een nade-
re motivering te voorzien. Dat [wederpartijen] de juistheid van de door de SAOZ getaxeerde 
waarden niet met een rapport van een deskundige hebben bestreden, doet aan dit motive-
ringsgebrek niet af. 
….. 
 

Maar zelfs over de gevraagde vergoeding van deskundigenkosten wordt met geen woord ge-

rept. 

 

Blijkbaar ging deze zaak de rechter volledig boven de pet. 

 

GRE vraagt mij of het zin heeft om in hoger beroep te gaan. Mijn advies is om dit zeker te 

doen. Een dergelijke uitspraak die zo in strijd met het recht is opgesteld mag nooit in stand 

blijven. 

 

GRE vraagt mij de gronden voor het hoger beroep op te stellen. GRE stelt hoger beroep in bij 

de Afdeling. 

 

Op 30 januari 2014 verstuurd de Afdeling een brief naar GRE. De Afdeling stelt hier dat zij 

een hoorzitting niet nodig acht. Deze brief is niet bepaald begrijpelijk gelet op het zojuist be-

sprokene. Blijkbaar heeft de Afdeling geen vragen die zij nog zou willen stellen aan partijen. 

Terwijl geen enkele grond in beroep van GRE in de uitspraak is behandeld. 

 

GRE geeft aan toch een zitting te willen, die op 13 mei 2014 wordt gehouden. 

 

De Afdeling gaat als eerste in op het afwezig zijn van referentieobjecten in het SAOZ Rap-

port. De Afdeling heeft hier geen probleem mee. Echter SAOZ heeft gesteld dat het object 

incourant is omdat in de omgeving geen vergelijkbare objecten te koop staan. Het rapport van 

Van Popta toont aan dat dit onjuist is. Bovendien wordt de (in)courantheid van een object niet 

bepaald door het feit of er nu wel of niet vergelijkbare panden te koop staan. Het is de markt 

die dit bepaalt. 

De Afdeling stelt dat SAOZ uitgebreid  is ingegaan tegen de bezwaren van een conceptadvies 

(welke van de drie!) en deze op overtuigende wijze heeft weerlegd.  Een nadere toelichting 

van de Afdeling ontbreekt hier volledig.  

SAOZ heeft op basis van haar conclusie dat het object incourant is gekozen voor de waarde-

ring met de vervangingswaardemethode. De Afdeling gaat hier in mee. De gevolgen hiervan 

zijn enorm. Iedere eigenaar van een incourant object kan nu vervolgens ook planschade clai-

men. Bovendien is het in strijd met de vaste jurisprudentie dat bij de waardering van onroe-

rende zaken voor planschade aangesloten moet worden bij hetgeen een redelijk denkende en 

handelende gegadigde bereid is te betalen na een optimale voorbereiding van de verkoop. 

(201008765/1/H2 Datum uitspraak: 5 oktober 2011; 200807889/1/H2 Datum uitspraak: 8 juli 

2009). 

De Afdeling gaat er in mee dat het object incourant is. Maar de Afdeling weet niet wat het 

verschil is tussen incourant en ‘niet courant’. Incourant betekent dat een onroerende zaak in 

het geheel geen economische waarde heeft. ‘Niet courant’ betekent dat de onroerende zaak 

minder snel voor een redelijke prijs zal worden verkocht. 

Na de Rechtbank begrijpt ook de Afdeling niet wat de betekenis is van de Huurwaardekapita-

lisatiemethode. De Afdeling stelt dan ook volledig ten onrechte dat Van Popta de kavel be-

drijfsruimte van 530 m2 niet in de waardering heeft betrokken, terwijl SAOZ daar € 26.500 

voor heeft gerekend. Immers, zoals reeds uitgelegd zit deze kavel verrekend in de huurprijs 

van het totaal. 
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Dat GRE niet betwist heeft dat een bedrijfswoning altijd veel lager wordt gewaardeerd dan 

een burgerwoning is onjuist. In het rapport van Van Popta is uitgebreid gemotiveerd waarom 

de kavel van de bedrijfswoning hoger uitkomt dan de standaard van ca. 70 % van die van een 

burgerwoningkavel. Deze 70 % is het uitgangspunt op een bedrijventerrein, maar deze be-

drijfswoningkavel ligt in het buitengebied, en is niet omsloten door andere bedrijfswoningen, 

zodat de waarde hoger ligt. 

 

In hoger beroep is door GRE aangevoerd dat alle gronden van het beroep integraal aange-

voerd zijn in hoger beroep. De Afdeling gaat hier volledig ten onrechte aan voorbij en handelt 

daarbij in strijd met Awb 8:69.  

 

De Afdeling heeft vervolgens de uitspraak van de Rechtbank bevestigd. Ook dit is onbegrijpe-

lijk omdat de onderbouwing van de Afdeling geheel anders is dan die van de Rechtbank. 

 

Omdat ik alleen een vrij slechte kopie in bezit heb van de uitspraak van de Rechtbank, heb ik 

bij de Rechtbank Noord-Nederland gevraagd om een kopie. Zij hebben aangegeven dat zij het 

origineel van de uitspraak niet meer in bezit hebben, omdat zij deze op aanvraag van de Afde-

ling daar naar toe gestuurd hebben.  

 

De Afdeling heeft dit niet onderkend dan wel niet willen onderkennen.  
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13.6 Casus Burgum 

 

In deze casus (201311106/1/A1 Datum uitspraak: 17 september 2014) handelt het om een 

zestal planschadeverzoeken. Een voormalig politiebureau, wat aansluitend is gelegen aan de 

percelen van aanvragers,  wordt vervangen door de bouw van tien woningen. Het wordt pla-

nologisch gebaseerd op een wijzigingsplan. 

SAOZ wordt als planschadecommissie aangewezen. In eerste instantie lijkt met de door 

SAOZ opgestelde conceptrapporten niet zoveel aan de hand. Maar nadere bestudering laat 

zien dat er toch onduidelijkheid is welke woningen er gebouwd mogen worden. Ook is er een 

nogal ruime weergave in het wijzigingsplan opgenomen voor bijgebouwen. Deze mogen, net 

als de hoofdgebouwen 12 m hoog worden tot 2 m van de perceelgrens. Dit is toch wel uitzon-

derlijk te noemen, maar SAOZ zegt hier rekening mee te hebben gehouden, al blijft de be-

schrijving in het rapport vaag. 

Verder brengt de derde belanghebbende, op basis van een advies van Kenniscentrum, naar 

voren dat de oude plannen niet voldoende gemaximaliseerd zouden zijn. Er zouden bouwwer-

ken, geen gebouw zijnde, tot in de perceelgrens kunnen worden opgericht tot 5 m hoog. Te 

denken valt aan een (fietsen)stalling. Hierdoor zou er uitgegaan moeten worden van minder 

uitzicht van aanvragers. 

 

 
 

SAOZ stelt dat hierdoor minder planschade ontstaat omdat het uitzicht voor aanvrager ten 

gevolge van de stalling minder wordt, en dat weliswaar de privacy verbetert maar dat dit zeer 

beperkt is. 

Een schets heeft SAOZ niet gemaakt om een en ander kracht bij te zetten. Dat is wel begrijpe-

lijk ook, want bovenstaande schets laat zien dat het uitzicht nauwelijks vermindert omdat dit 

al sterk beperkt werd door de “oude” bouw, maar dat de privacy behoorlijk toeneemt: in de 

gehele tuin is geen inkijk meer en in de woning op de begane grond bijna niet. De inkijk van-

uit het voormalige gebouw is gesteld op 6,8 m zijnde de gebouwhoogte minus een verdieping 

van 3 m en een ooghoogte van 1,8 m. Ook hier is de Afdeling met de Rechtbank te weinig 
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kritisch naar SAOZ toe. Immers een schets is in dezen onontbeerlijk. Naar mijn mening zou 

het zo maar kunnen dat meer mensen de situatie met stalling prefereren boven de situatie zon-

der stalling. Privacy gaat boven uitzicht! 

 

Wat door SAOZ over het hoofd is gezien, is dat er een definitie van “woonhuis” in het be-

stemmingsplan staat die toelaat dat er op meerdere verdiepingen woningen en dus hoofdbe-

woning wordt toegelaten. 

 

Dit betekent dat er in het plangebied 10 appartementen gebouwd kunnen worden. Evident is 

dat dit tot veel meer planschade leidt dan wanneer er uitgegaan wordt van grondgebonden (2 

onder één kap) woningen.  

Dit aspect wordt door de Rechtbank onderkend. Maar de Afdeling komt tot een andere consta-

tering. Volgens de Afdeling zou er geen verschil zijn in planologisch nadeel. Dat wordt als 

volgt verwoord. 

 
….. 
11.1. De SAOZ is in het advies ten aanzien van de woonhuizen uitgegaan van de maximale 
bebouwingsmogelijkheden die het wijzigingsplan biedt. De Afdeling stelt vast dat uit de in het 
wijzigingsplan opgenomen bebouwingsvoorschriften volgt dat het aantal te realiseren wonin-
gen in de woonhuizen op die bebouwingsmogelijkheden niet van invloed is. Voorts is de 
SAOZ in het advies uitgegaan van een nadelige invloed op de privacy van [appellant sub 1] 
als gevolg van de min of meer permanente aanwezigheid van mensen in de woonhuizen, 
met eventuele dakterrassen, balkons en tuinen. Onder deze omstandigheden, wordt [appel-
lant sub 1] niet gevolgd in zijn betoog dat de realisering van tien woningen in twee woonhui-
zen in het verlengde van zijn woning, zou dit al mogelijk zijn, tot een nadeliger situatie zou 
leiden dan tien woningen in vijf twee-onder-een-kap woonhuizen verspreid over het bouw-
vlak, waarvan er twee zijn voorzien in het verlengde van zijn woning, waarmee de SAOZ in 
het advies rekening heeft gehouden. In het betoog is daarom geen aanleiding gelegen voor 
het oordeel dat de rechtbank heeft miskend dat het college het advies niet aan zijn besluit 
van 26 maart 2013 ten grondslag mocht leggen. 
…..  

 

De Afdeling baseert haar standpunt op twee uitgangspunten. Ten eerste dat het maximale aan-

tal woningen niet verandert. Maar het maximale aantal woningen is niet in geschil. Wel de 

vorm en hoedanigheid waarin die woningen gebouwd worden (10 appartementen in plaats van 

10 grondgebonden woningen). Ten tweede grijpt de Afdeling terug op het advies van SAOZ.  

Maar SAOZ heeft niets gesteld over de situatie van tien woningen in twee woonhuizen (als 

appartementen).  Een andere deskundige is door de Afdeling niet ingeschakeld. Bovendien 

betwijfelt de Afdeling of er tien woningen in twee woonhuizen gebouwd kunnen worden. In 

het bestemmingsplan staan geen beperkingen over de breedte van de te bouwen woonhuizen. 

Het is dus heel goed mogelijk om per woonhuis 4 bouwlagen (12 m hoog totaal maximaal) te 

realiseren met op de eerste, tweede en derde bouwlaag één appartement en op de vierde 

bouwlaag twee appartementen (bijvoorbeeld penthouses met volledig vrij uitzicht over Bur-

gum en de rondom gelegen landerijen!). De Afdeling baseert haar standpunt dus op haar eigen 

inzicht betreffende de invloed op de waardering. Als zodanig is er dus strijd met Awb 8:69 lid 

1. 

De Afdeling stelt dat de Rechtbank is uitgegaan van het gegeven dat er meer dan tien wonin-

gen gebouwd zouden mogen worden. Maar dit valt sterk te betwijfelen en staat ook niet in de 

uitspraak van de Rechtbank.  

 

…. 
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Met eiser is de rechtbank van oordeel dat nu het bestemmingsplan 10 woonhuizen toelaat per 

bouwvlak, dit kan betekenen dat een dergelijk gebouw meerdere woningen/bewoners kan om-

vatten dan de 2onder 1 kapwoningen waar de SAOZ en verweerder van zijn uitgegaan. Naar 

het oordeel van de rechtbank kan dit planologisch nadeliger uitpakken. 

…. 

 

Te constateren valt dat deze overweging van de Rechtbank niet uitblinkt in duidelijkheid. Wel 

is duidelijk dat het enige wat de Rechtbank constateert is dat een woonhuis (aangeduid als 

“dergelijk gebouw”) meerdere woningen kan bevatten en dat dit kan leiden tot meer planolo-

gisch nadeel. Nergens staat dat het totaal aantal woningen per bouwvlak meer dan 10 kan be-

dragen. 

Maar ook al zou dat zo zijn dan nog had de Afdeling dienen na te gaan wat de gevolgen zijn 

van de bouw van appartementen in plaats van grondgebonden woningen. Dit aspect is name-

lijk door SAOZ niet meegenomen. 

 

In hoger beroep heb ik aangegeven dat de planschades te laag zijn vastgesteld. Graag verwijs 

ik hier naar uitspraak 201506093/1/A2 Datum uitspraak: 20 juli 2016. In deze zaak komt 

STAB met een schade van 27 % ten gevolge van de bouw van appartementen (16,5 m hoog) 

op 4 m afstand van de woning van aanvrager terwijl voorheen een enkele woning ( bouw-

hoogte 9,9 m) op een afstand van 26 m mogelijk was. Dit is erg vergelijkbaar met de onder-

havige situatie, al is hier sprake van een afstand van 11 m in plaats van 4 m. Maar de geadvi-

seerde 2,2 % is dus totaal onbegrijpelijk. 

 

De gemeente heeft incidenteel hoger beroep aangetekend. Hierbij stelt de Afdeling dat de 

Rechtbank ten onrechte zelf in de zaak heeft voorzien zonder dit te baseren op een deskundi-

genrapport. Maar de Afdeling doet dat zelf ook niet. Sterker nog, de Afdeling voorziet zelf in 

de zaak door op eigen gezag te concluderen dat appartementen niet meer planschade opleve-

ren dan 2 onder 1 kapwoningen. En dat zonder deskundigenrapport. 

Verder is het verre van volledig dat de Afdeling niet bespreekt waarom zij niet ingaat op het 

verzoek van aanvrager om een deskundige in te stellen. 

Ook zeer tegenstrijdig is de Afdeling in haar standpunt ten aanzien van het heffen van griffie-

recht en het vergoeden van procesrecht. Inzake de vergoeding procesrecht komt de Afdeling 

tot de conclusie dat er sprake is van samenhang tussen de zes ingestelde (hoger) beroepen. 

Maar bij de heffing van griffierecht hoger beroep dienen alle zes aanvragers toch ieder apart 

griffierecht te betalen. 

De Afdeling baseert haar standpunt dat indien de Rechtbank zelf in de zaak voorziet, zij dit 

standpunt moet voorleggen aan partijen.  De Afdeling baseert de gegrondverklaring van het 

incidenteel beroep mede op dit standpunt. Maar hoe kan dit aan aanvrager worden tegenge-

worpen? 

 

Het is duidelijk dat de Afdeling een deskundigenonderzoek had moeten gelasten, maar de 

Afdeling heeft dit niet onderkend dan wel niet willen onderkennen. 
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13.7 Casus Rouveen 
 

Deze zaak betreft een planschadeverzoek van een inwoner van Rouveen. Als gemachtigde heb 

ik bij de gemeente Staphorst onderzoek gedaan naar eventuele voorzienbaarheid. Daarbij 

bleef onduidelijk of door de gemeente tussen de jaren 1980 en 1995 een structuurvisie of 

schets was uitgebracht over Rouveen. Via email kreeg ik de bevestiging dat dit niet het geval 

was.  

Uit onderzoek van de planschadecommissie kwam naar voren dat er wel sprake was van een 

dergelijke visie, zodat de planschade werd afgewezen op grond van voorzienbaarheid.  

Dit was voor mij reden om een bezwaar in te dienen (17 februari 2014) voor de door mij on-

nodig gemaakte kosten en de terugbetaling van het planschaderecht van € 500. 

Op 26 maart 2014 bericht gemeente Staphorst mij dat zij dit niet van plan zijn te betalen om-

dat ik voldoende in de gelegenheid was gesteld om de benodigde informatie in te zien. 

Tegen deze brief is vervolgens door mij beroep ingesteld. 

In een zitting van 2 juni 2014 wordt dit beroep behandeld door Rechtbank Zwolle. 

Tijdens deze zitting komt naar voren dat de brief van 26 maart 2014 onbevoegd is verstuurd. 

Reden voor mij om op 3 juni 2014 een dwangsomclaim bij de gemeente in te dienen, omdat 

de gemeente niet op tijd op mijn bezwaar had gereageerd. Bij brief van 10 juni 2014 reageert 

de gemeente met haar besluit dat zij de dwangsommen niet zal betalen. Hiertegen ga ik in 

beroep op 23 juni 2014. Bij uitspraak van 10 november 2014 heeft de Rechtbank zich onbe-

voegd verklaard omdat er eerst een bezwaar dient te worden behandeld. Op 10 maart 2015 

wordt dit bezwaar ongegrond verklaard. Hiertegen wordt door mij beroep aangetekend wat op 

21 mei 2015 wordt behandeld. 

 

Het verweer van de gemeente om geen dwangsommen te hoeven betalen is dat zij, hangende 

de uitspraak van het beroep van 2 juni 2014 eerst diende te wachten op de uitspraak. Hierte-

gen heb ik naar voren gebracht dat deze keuze volledig voor risico van de gemeente is. Ter-

wijl tijdens de zitting van 2 juni 2014 ook al duidelijk was dat de brief van 26 maart 2014 

onbevoegd was verstuurd. Dit was namelijk door de vertegenwoordigend ambtenaar van de 

gemeente bevestigd op een vraag van de Rechtbank. 

 

De Rechtbank neemt het verweer van de gemeente over dat het verzoek om dwangsommen te 

vroeg was gedaan (AWB 14/776). De Rechtbank motiveert dit door te stellen dat eerst met de 

uitspraak van 4 juli 2014 duidelijkheid was verkregen over de status van de brief van 26 maart 

2014. Volgens de Rechtbank begint dan ook vanaf 4 juli 2014 de termijn te lopen waarbinnen 

het bezwaar dient te worden behandeld. 

 

Deze uitspraak is hoogst onbegrijpelijk.  

Ten eerste omdat met het publiceren van haar uitspraak, nog geen juridisch feit is ontstaan. 

Vraag is dan hoe een juridisch feit zijnde de ingang van een bezwaartermijn, gekoppeld kan 

worden aan een niet-juridisch feit. Want direct na publicatie is de betekenis van een uitspraak 

niet meer dan de mening van de Rechtbank. Pas nadat deze uitspraak onherroepelijk is ge-

worden kan er immers pas rechtskracht aan worden ontleend. 

Ten tweede zou deze uitspraak een beloning zijn voor slecht gedrag. Als reactie op een be-

zwaar hoeft een gemeente slechts een onbevoegde brief te sturen. Aanvrager dient dan in be-

roep te gaan om dit te weerleggen. Pas nadat door de Rechtbank (of zelfs de Afdeling) is 

vastgesteld dat er sprake is van een onbevoegd besluit begint de bezwaartermijn pas te lopen! 

Aldus de Rechtbank. 



Planschade: van taxaties tot gerechtelijke dwalingen   ir. R.G. van Popta te Steenwijk 

 

96 

 

Ten derde moge duidelijk zijn dat de rechtbank niet gaat over de datum waarop een bezwaar-

termijn ingaat. Dat is bij wet bepaald en kan door geen enkele Rechtbank gewijzigd worden. 

Wel is het aan de Rechtbank om na te gaan of de wet juist is toegepast. 

Toch niet bepaald ingewikkelde rechtsoverwegingen. 

De Rechtbank Zwolle heeft dit alles niet onderkend. 

 

Hoger beroep is helaas niet aangetekend omdat aanvrager dit niet wilde. Hij was bezig met de 

aankoop van een woningbouwkavel van de gemeente Staphorst, en hij wilde deze aankoop 

niet in gevaar brengen door het instellen van hoger beroep. Het tekent de verhoudingen bin-

nen deze gemeente treffend. 
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13.8 Casus Vriezenveen 

 

Deze casus handelt over de planschade die ontstaat doordat tegenover de woning van aanvra-

ger op een open plek in de bebouwing een nieuwe woning wordt gebouwd. De planschade 

komt tot het advies dat er wel sprake is van planschade maar dat deze op basis van een extra 

NMR niet voor vergoeding in aanmerking komt. 

 

Op 3 juni 2015 heeft de Afdeling uitspraak gedaan inzake een ingesteld hoger beroep.  

Het handelt er hierbij om of er terecht geen planschade is vergoed omdat er sprake zou zijn 

van een extra NMR. De planschade bedraagt 3,6 %. 

De reden van de bevestiging van de uitspraak in beroep is nogal opmerkelijk. De gemeente 

beroept zich erop dat er sprake is van een vergissing in de toelichting van het ‘oude’ bestem-

mingsplan. Het gaat hierbij over het gemeentelijke beleid inzake het toelaten van woonbe-

bouwing op zogenaamde open groene plekken in de dorpen. Tot 11 november 2008 was het 

vrijwel niet mogelijk om in deze gebieden nieuwe woningen te bouwen. Per die datum is ver-

volgens door de Gemeenteraad van Twenterand de beleidsnotitie ‘Bouwen op open groenen 

plekken’ vastgesteld. 

In het planschadeadvies wordt niet gerept over deze notitie, maar in bezwaar wijst de derde-

belanghebbende op het bestaan ervan. Ook in het besluit op bezwaar wordt de planschadeaan-

vraag afgewezen. 

Namens mijn client ga ik in beroep. Tijdens de voorbereiding van de zitting kom ik, toevallig, 

een passage tegen in de toelichting van het ‘oude’ bestemmingsplan ‘Vriezenveen lintbebou-

wing en centrumgebied’ vastgesteld 7 februari 2012. Hierin wordt het beleid van de gemeente 

weergegeven. In de toelichting wordt hierover (onder meer): 

 

“Een open groene plek komt in beginsel niet voor bebouwing in aanmerking indien het terrein 

een onderdeel uitmaakt van de voor die kern kenmerkende ruimtelijke structuur. Voor de kern 

van Vriezenveen zijn dit de open achtererven langs de Verzetstraat en Meester Kunstweg.” 

 

De locatie waar gebouwd gaat worden en waarop het planschadeverzoek zich richt valt hier-

onder. Dit beleid is, zoals de gemeente terecht in verweer stelt, een afwijking van de genoem-

de beleidsnotitie, waarin gesteld wordt dat in dit gebied bebouwing beleidsmatig wel mogelijk 

wordt gemaakt. Evenwel wordt in de ‘oude’ toelichting ook nog aangegeven dat er ter be-

scherming van open groene gebieden de bestemmingen “Tuin – Dorpserf” en “Agrarisch” in 

de verbeelding zijn opgenomen om de openheid en het groenen karakter zoveel mogelijk te 

handhaven. 

Tot mijn niet geringe verbazing accepteert de (meervoudige) Rechtbank niet dat ik deze in-

formatie op de zitting inbreng. Immers, het gaat om informatie die de gemeente kent, en die 

de gemeente in de procedure niet naar voren heeft gebracht, maar wel had moeten brengen. 

Overigens wordt dit standpunt door de Afdeling niet gevolgd want anders had de Afdeling 

wel aangegeven dat dit punt niet meer in hoger beroep naar voren had mogen worden ge-

bracht wegens strijd met de goede procesorde. 

 

In hoger beroep komt de gemeente met de grote verweertruc. Het zou gaan om een onjuist-

heid in de toelichting. En de Afdeling gaat hierin mee. Opvallend hierbij is dat de motivatie 

van de Afdeling om het standpunt van de gemeente over te nemen niet van de gemeente komt. 

De Afdeling voorziet hier zelf in. Dit is wettelijk toegestaan, maar dan wel onder de voor-

waarde dat hiermee geen der partijen onevenredig wordt bevoordeeld en dat de Afdeling ook 

nagaat of er bij de aanvrager ook niet aanvullingen dienen te worden gegeven die aanvrager 

niet zelf heeft aangevoerd. Daartoe had de Afdeling met name aandacht dienen te geven aan 
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het gegeven dat het oude bestemmingsplan ook via zijn regels en verbeelding, zoals reeds 

aangegeven, beperkingen heeft opgenomen. Het oude bestemmingsplan was niet in zijn ge-

heel onderdeel van het dossier. Zoals gezegd de toelichting ontbrak. De Afdeling heeft daar, 

evenals de Rechtbank geen aandacht aan geschonken. Zeer opmerkelijk, als we in ogen-

schouw nemen dat de toelichting van het nieuwe plan wel in het dossier aanwezig was. Omdat 

er in beroep en hoger beroep wel naar een deel van de toelichting van het oude plan is verwe-

zen, is dit een niet erg begrijpelijke manier van werken van zowel de rechtbank als de Afde-

ling. Ook laadt de gemeente de verdenking hier op zich dat ze bewust de gehele toelichting 

van het oude plan niet in het dossier heeft geplaatst. 

Daarnaast heeft de Afdeling ook verzuimd om na te gaan waarom de gemeente in de periode 

kort na het onherroepelijk worden van het oude bestemmingsplan niet heeft besloten om het 

bestemmingsplan te herzien. Het oude bestemmingsplan is vastgesteld op 7 februari 2012 en 

onherroepelijk geworden op 24 mei 2012. Op 31 januari 2013 is het planschadeverzoek inge-

diend en het verweerschrift in hoger beroep is van 15 december 2014. In dit stuk komt de ge-

meente voor de allereerste keer met haar verweer dat sprake is van een vergissing. Genoeg 

reden om daar vragen over te stellen, maar de Afdeling laat dit achterwege. Dit klemt te meer 

omdat een bestemmingsplan een wet is. Een claim achteraf dat er in die wet sprake zou zijn 

van een vergissing, kan alleen worden bevestigd na uiterst zorgvuldig en diepgaand onder-

zoek. Ze dient te worden afgewezen bij de geringste twijfel. Nader onderzoek van mijn kant 

heeft uitgewezen dat de ambtenaar van de gemeente die de gemeente vertegenwoordigde in 

beroep en hoger beroep de eerst-betrokkene was bij de totstandkoming van het oude bestem-

mingsplan, zo is verklaard door het afdelingshoofd Ruimtelijke Ordening. Deze ambtenaar 

wist dus al voor de procedure wat er in het oude bestemmingsplan stond. Uit niets blijkt dat 

de Afdeling dergelijk onderzoek heeft gedaan. 

 

Nogal opvallend is de motivatie van de Afdeling om in te stemmen met het verweer van de 

gemeente dat sprake zou zijn van een vergissing in het oude plan. Hiertoe geeft de Afdeling 

aan dat er in de betreffende toelichting van dit bestemmingsplan niet wordt aangegeven dat er 

wordt afgeweken van het bestaande beleid.  

Ten eerste is deze grond niet zelf door de gemeente aangevoerd. De Afdeling handelt hier in 

strijd met Awb 8:69 lid 1. Maar mogelijk is het te baseren op Awb 8:69 lid 2. Maar dan had 

toch op zijn minst hoor en wederhoor dienen plaats te vinden hetgeen de Afdeling ten onrech-

te heeft nagelaten. 

Ten tweede is nergens in enige wet of regelgeving aangegeven dat dit bij nieuw beleid vereist 

is. Sterker nog, het gebeurt heel vaak niet. 

Ten derde is het interessant om na te gaan of de Afdeling deze eis zelf in haar uitspraken ook 

toepast. Immers, het komt nogal eens voor dat een beleidsvisie wordt opgevolgd door een 

bestemmingsplan wat niet (dan wel niet volledig) aansluit bij het beleid. Dit is immers geen 

vereiste wat aan een bestemmingsplan gesteld kan worden. 

 
Raad van State 200804235/1 
Datum uitspraak: 4 maart 2009: 
……. 
Op de kaart van het op 8 december 1981 vastgestelde en op 28 januari 1982 gepubliceerde 
structuurplan voor de gemeente Dalfsen is het gebied Gerner Marke met een ster aangeduid 
als 'mogelijke uitbreiding woongebied (nader te bepalen)'. In het op 12 oktober 1995 ter in-
zage gelegde voorontwerp-bestemmingsplan "Buitengebied" is het gebied Gerner Marke op 
kaart Dsn 10-3 aangeduid als 'nieuwvestiging uitgesloten'. In de toelichting bij dit plan is 
vermeld dat bij een aantal kernen, waaronder Dalfsen, woon- en werkgebieden zullen wor-
den ontwikkeld, welke worden aangeduid met 'nieuwvestiging uitgesloten'. 
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Het op 10 december 1997 ter inzage gelegde voorontwerp-structuurplan voor Dalfsen, 
Hoonhorst en Oudleusen bevat geen aanwijzingen voor de ontwikkeling van een woon- of 
werkgebied in het gebied Gerner Marke. 
 
In het op 19 februari 1998 ter inzage gelegde ontwerp en in het op 28 september 1998 vast-
gestelde bestemmingsplan "Buitengebied" is het gebied Gerner Marke op kaart Dsn 10-3 
aangeduid als 'nieuwvestiging uitgesloten'. De toelichting bij dit plan bevat dezelfde passage 
als het voorontwerp van dat plan. 
 
Uit het vorenstaande volgt dat in de periode van 28 januari 1982 tot 10 december 1997 reke-
ning diende te worden gehouden met de mogelijkheid dat in het gebied Gerner Marke een 
woongebied zou worden ontwikkeld. Daargelaten of het voorontwerp-structuurplan voor 
Dalfsen, Hoonhorst en Oudleusen aan deze voorzienbaarheid een einde maakte, diende 
vanaf 19 februari 1998 (opnieuw) met die mogelijkheid rekening te worden gehouden. [we-
derpartij A], [wederpartij D], [wederpartij E] en [wederpartij H] hebben hun woningen in de 
eerst vermelde periode gekocht. [wederpartij B] heeft zijn woning op 3 december 1998 ge-
kocht.  
….. 

 
In het op 19 februari 1998 ter inzage gelegde ontwerp en in het op 28 september 1998 vastge-

stelde bestemmingsplan "Buitengebied" wordt niet gerept over een afwijking van het beleid 

zoals vastgelegd in het voorontwerp-structuurplan voor Dalfsen, Hoonhorst en Oudleusen. 

Sterker nog, de Afdeling gaat dit ook helemaal niet na. Hieruit blijkt dat de Afdeling zich zelf 

ook niet houdt aan de eerder gestelde voorwaarde inzake de eis van het vermelden van afwij-

king van beleid. 

 

Het is interessant om na te gaan wat de gevolgen zouden zijn geweest indien het vergissingbe-

toog van de gemeente niet was geslaagd. Betreffende de NMR kwestie zou dit betekenen dat 

het nieuwe bestemmingsplan niet past in het gemeentelijk beleid. Er zou dan geen reden zijn 

voor een verhoogd NMR, en de planschade zou door de gemeente vergoed moeten worden. 

Maar zo eenvoudig ligt het nu ook weer niet. Uitgaande van de juistheid van de door de Afde-

ling gestelde criteria betreffende een verhoogd NMR is het van belang (o.a.) te kijken naar het 

planologisch beleid van de gemeente. Wat de Afdeling tot nu toe heeft nagelaten is om aan te 

geven op welk moment naar dit beleid moet worden gekeken. Gaat het hier om langjarig be-

leid of ook om recent beleid. Door te kiezen voor het betoog van de gemeente omzeilt de Af-

deling een antwoord op deze vraag. Dat ze daartoe de gemeente een handje moet helpen met 

een zelf gegeven argument, daar heeft de Afdeling blijkbaar geen moeite mee. 

 

In het hoger beroep komt de Afdeling tot ongegrond verklaring. Maar ook bevestigt de Afde-

ling de uitspraak waarvan beroep.  

Dit is uiterst onbegrijpelijk. Immers, de motivatie van de ongegrondverklaring is gelegen in 

het volgens de Afdeling geslaagde betoog van de gemeente betreffende de vergissing is het 

oude bestemmingsplan. Dit was, zoals reeds aangegeven, zelfs niet eens aan de orde geweest 

in beroep. Indien we er vanuit gaan dat de ongegrondverklaring van de Afdeling juist is, dan 

zou de uitspraak dus in ieder geval moeten luiden: bevestiging met verbetering van gronden. 

Maar deze uitspraak brengt een andere kwestie met zich mee. Want in hoeverre is het aan de 

gemeente verwijtbaar dat ze niet de door haar zo genoemde vergissing in het oude bestem-

mingsplan aan de planschadecommissie heeft doorgegeven, en in de procedure in bezwaar en 

beroep de toelichting van het oude plan heeft weggelaten en in hoger beroep zeer gedeeltelijk 

heeft overlegd. Gelet hierop had de Afdeling dan na moeten gaan of hierbij een vergoeding 

van proceskosten en griffierecht aan de orde is.  
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Bovendien is het bizar dat een claim op een vergissing in het bestemmingsplan, wat pas in 

hoger beroep wordt gesteld, niet leidt tot een proceskostenvergoeding omdat aanvrager toch 

moeilijk kan worden tegengeworpen dat hij van deze vergissing vanaf het begin van de pro-

cedure had dienen te weten. 

 

Bovengenoemde zaken heeft de Afdeling niet onderkend, dan wel niet willen onderkennen. 
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13.9 Casus Nieuwediep 

 

In deze casus (201507890/1/A2 datum uitspraak: 13 juli 2016) gaat het om een aantal aanvra-

gen voor planschadevergoeding ten gevolge van de aanleg van een parkeerterrein op korte 

afstand van aanvragers. SAOZ heeft hierbij geadviseerd tot vergoeding van planschade. Maar 

ik ben van mening dat er onvoldoende gemaximaliseerd is onder het nieuwe plan. 

Het nieuwe bestemmingsplan geeft aan dat ter plaatse gebouwen en overkappingen niet zijn 

toegestaan. In bezwaar voer ik aan dat ter plaatse een parkeerdek kan worden opgericht (5 m 

hoog). 

De gemeente vermeld in haar verweerschrift dat een parkeerdek een overkapping is en dus 

niet toegestaan. 

Tijdens de bezwaarzitting maak ik de gemeente erop attent dat een parkeerdek geconstrueerd 

kan zijn met een verdieping uitgevoerd als open staalconstructie. Tevens wijs ik erop dat ook 

een betonnen bak opgevuld met (bijvoorbeeld) grond ook tot de mogelijkheden behoort. 

 

De bezwaarcommissie (en ook de aanwezige deskundige van SAOZ) adviseert het bezwaar af 

te wijzen. Daartoe geeft zij twee argumenten: 

1. Een open staalconstructie kan niet worden aangemerkt als een bouwwerk (geen gebouw en 

geen overkapping zijnde) dat ondergeschikt is aan de bestemming parkeerterrein. Ook acht zij 

de uitvoering vrijwel onmogelijk. 

2. Mocht de uitvoering al mogelijk zijn, dan is het met aan zekerheid grenzende waarschijn-

lijkheid uitgesloten. 

 

Opmerkelijk is dat de bezwaarcommissie het verweer van de gemeente dus niet overneemt. In 

het besluit op bezwaar neemt de gemeente het advies integraal over.  

De gemeente verlaat hier dus het standpunt dat een open staalconstructie niet mogelijk is om-

dat het een overkapping is en dus in strijd is met het bestemmingsplan! 

 

In beroep bestrijd ik het besluit op bezwaar. In de gronden geef ik aan dat de manier van lezen 

van het bestemmingsplan door de gemeente onjuist is. Er is geen sprake van bijbehorende 

bouwwerken die ondergeschikt zouden moeten zijn. Dat een open staalconstructie dan wel 

een opgevulde betonnen bak niet realiseerbaar zou zijn is door de gemeente niet hard ge-

maakt, alleen al omdat het fysiek uitvoerbaar is. De Rechtbank neemt het standpunt van de 

open staalconstructie over en geeft de gemeente de opdracht na te gaan in hoeverre een opge-

vulde ophoging schade veroorzaakt. De gemeente dient een nieuw besluit op bezwaar te ne-

men. 

 

De gemeente gaat in hoger beroep. In haar hoger beroepsschrift geeft de gemeente niet aan 

welke eis zij heeft inzake het hoger beroep. 

 

Ik stel een incidenteel hoger beroep in. 

Daarin geef ik aan dat de Rechtbank ten onrechte het verweer van de gemeente heeft behan-

deld dat een open staalconstructie een overkapping is en dus buiten de planologische vergelij-

king moet worden gehouden.  

 

In hoger beroep geeft de Afdeling in overweging 6.1 van haar uitspraak (201507890/1/A2 

datum uitspraak: 13 juli 2016) aan dat de bezwaarcommissie zich wel heeft uitgelaten over de 

open staalconstructie als overkapping. Maar dan op grond van de ondergeschiktheid. Daarna 

richt de Afdeling zich op het toetsen door de Rechtbank inzake een andere grond. Maar de 

Afdeling gaat niet in op mijn argument dat het college haar verweer inzake de overkapping 
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reeds in bezwaar had aangevoerd en dat dit standpunt niet door de bezwaarcommissie in haar 

advies is overgenomen. Zodoende weerlegt de Afdeling de strijd met de goede procesorde dan 

ook niet. 

 

Zeer opmerkelijk is dat het college niet haar eis in hoger beroep aanduidt. De Afdeling geeft 

aan dat het voor haar zonneklaar is dat het college de vernietiging van de uitspraak van de 

Rechtbank heeft beoogd. De Afdeling vult dus zelf deze eis in. Nu is het toegestaan dat de 

Afdeling zelf de rechtsgronden en feiten van een hoger beroep aanvult (Awb 8:69). Maar het 

gaat hier niet om een aanvulling van de gronden of feiten maar om een invulling van de eis 

door de Afdeling zelf. Er bestaat dus geen wettelijke grond op basis waarvan de Afdeling dit 

zou mogen doen. Bovendien staat in de uitspraak niet dat de Afdeling dit aan het college ter 

zitting heeft gevraagd. Uit het Proces-Verbaal (PV) blijkt dat de Afdeling niet aan het college 

heeft gevraagd welke eis zij heeft met betrekking tot het hoger beroep. Maar ook blijkt uit de 

PV dat het college niet ingaat tegen de stelling van aanvrager dat het college geen belang 

heeft bij uitspraak in hoger beroep omdat zij niet geëist hebben dat de uitspraak in eerste aan-

leg vernietigd wordt. Hiermee hebben partijen expliciet aangegeven dit gegeven (geen eis) 

buiten de rechtsstrijd te hebben geplaatst.  

Verder is het zo dat wanneer de Afdeling zelf gronden en/of feiten aanvult zij dit moet voor-

leggen aan partijen waarna een nieuwe hoorzitting dient te volgen. Anders zou er strijd ont-

staan met het verdedigingsprincipe: het recht van partijen om te kunnen reageren op alle in-

formatie die in het proces wordt ingebracht. De Afdeling heeft dit ten onrechte niet gedaan. 

 

De Afdeling gaat hierna verder in op het hoger beroep van het college dat een open staalcon-

structie geen overkapping is. De Afdeling bevestigt dit standpunt. Maar elke onderbouwing 

hiervan ontbreekt. Terwijl de Rechtbank in haar uitspraak een gedetailleerde onderbouwing 

geeft waarom volgens haar het tegendeel juist is: 

 

11.3.3 Naar het oordeel van de Rechtbank houdt het standpunt van verweerder dat een par-

keerdek dat wordt gerealiseerd met een open staalconstructie een overkapping is, geen stand. 

Een parkeerdek met een dergelijke constructie is, naar het oordeel van de rechtbank, te be-

schouwen als een bouwwerk, maar niet als een overkapping. Hiertoe overweegt de rechtbank 

dat, gelet op de definitie in de van Dale ten aanzien van het begrip overdekt, een parkeerdek 

met een dergelijke constructie – met roosters – te beschouwen is als open ruimte. Derhalve is 

een dergelijke ruimte niet overdekt en kan, ingevolge de hiervoor opgenomen definitie in het 

bestemmingsplan ‘Kanaaldorpen, ook geen sprake zijn van een overkapping. 

 

De uitspraak van de Afdeling is hier in strijd met de wettelijke verplichting om haar standpunt 

te onderbouwen (Awb 8:77 b). Zeker gelet op de uitgebreide onderbouwing van de Rechtbank 

die de Afdeling geheel ongemotiveerd afwijst. 

 

Daarna behandelt de Afdeling nog het standpunt van aanvrager dat ter plaatse van het par-

keerterrein ook een bouwwerk kan worden aangebracht wat bestaat uit betonnen wanden en 

met materiaal is opgevuld.  

 

Bij de beoordeling van dit geheel stelt de Afdeling dat uit art. 16.1 van de planregels valt af te 

leiden dat uitsluitend een bij het parkeerterrein behorend bouwwerk is toegestaan.  

De letterlijke tekst van de planregels is: 

 

16.1 Bestemmingsomschrijving 
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De voor 'Verkeer - Parkeerterrein' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. parkeerterreinen; 

 

met daaraan ondergeschikt: 

b. wegen; 

c. groenvoorzieningen; 

d. tuinen en erven; 

 

met de daarbij behorende: 

e. bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde. 

 

De opvatting van de Afdeling dat uitsluitend bijbehorende bouwwerken zijn toegestaan  wordt 

niet ondersteund door hetgeen in de tekst van het bestemmingsplan staat. Wel kunnen we een 

onderverdeling maken tussen bouwwerken die deel zijn van het parkeerterrein en die welke 

daarbij behoren. De eerste groep is intrinsiek onderdeel van het parkeerterrein en de andere 

niet. Kenmerkend is dat de bijbehorende bouwwerken gemist kunnen worden zonder dat het 

parkeerterrein zijn primaire functie verliest. Hetgeen niet gezegd kan worden over de intrin-

sieke delen.  

Opmerkelijk is dat de Afdeling van mening is dat een intrinsiek deel planologisch niet is toe-

gelaten. Maar dat betekent dat het parkeerterrein zijn functie niet kan vervullen. Een en ander 

laat zich het beste toelichten door een voorbeeld. Een parkeerterrein kan alleen zijn functie 

vervullen wanneer het verhard wordt. Deze verharding voldoet aan de criteria van een bouw-

werk. Volgens de Afdeling zou deze verharding dus niet zijn toegelaten, omdat het een niet-

bijbehorend bouwwerk is, maar een deel van het parkeerterrein. Dit voorbeeld laat zien dat 

het standpunt van de Afdeling onhoudbaar is. 

 

Overigens is hier proces-technisch ook iets zeer merkwaardigs aan de hand. Zoals u kunt le-

zen uit het hoger beroepsschrift van het college, baseren zij zich in de gronden niet op een met 

wanden verhoogd parkeerterrein. Sterker nog, in hun gronden geven zij aan dat een verhoogd 

terrein wel mogelijk is (2
e
 alinea 3

e
 bladzijde hoger beroepsschrift). In de PV staat (2

e
 bladzij-

de 10
e
 alinea) : 

De heer Ebels antwoordt dat een verhoging niet tot meer verkeerscapaciteit leidt. Hij erkent 

dat het slaan van damwanden, in theorie, niet is uitgesloten. 

Dit onderdeel is dus geen deel van de rechtsstrijd. Toch gaat de Afdeling na of een dergelijk 

verhoogd parkeerterrein planologisch mogelijk is. Maar hiertoe handelt de Afdeling in strijd 

met Awb 8:69. Door het niet aanvoeren van gronden tegen een verhoogd parkeerterrein in 

hoger beroep, geeft het college te kennen een dergelijk verhoogd parkeerterrein te accepteren. 

Bovendien heeft de Rechtbank niet uitgesproken dat een dergelijk verhoogd parkeerterrein is 

toegelaten. Zij heeft het college gevraagd na te gaan wat de consequenties zijn van een derge-

lijke opzet en daarover een nieuw besluit te nemen. De gemeente heeft SAOZ opnieuw ge-

vraagd om advies. Daarin wordt geconcludeerd dat een dergelijk verhoogd parkeerterrein mo-

gelijk is en schadeveroorzakend is. Het college heeft dit overgenomen. Ook handelt de Afde-

ling in strijd met het principe van hoor en wederhoor. Nu de Afdeling zelf gronden aanvoert, 

is zij er in ieder geval aan gehouden partijen in de gelegenheid te stellen hierover te worden 

gehoord. Dit heeft de Afdeling ten onrechte nagelaten. 

Het gevolg is dat nu een besluit op bezwaar in stand blijft, wat op gronden is vernietigd door 

de Rechtbank die door de Afdeling niet verder zijn besproken (ondergeschiktheid en uit-

sluiting met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid). Ook bleek tijdens het beroep dat het 

college tijdens de bezwaarbehandeling een nader advies van SAOZ heeft gevraagd wat het 
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college onder de pet heeft gehouden! In beroep heb ik dit naar voren gebracht. Het besluit op 

bezwaar is dus in stand gebleven op onjuiste gronden.  

 

In verweer heb ik nog aangegeven: 

 

Daar voeg ik nog aan toe dat indien een parkeerdek met open staalconstructie twee gesloten 

wanden heeft, er nooit sprake van een overkapping kan zijn, maar dat dan dient te worden 

nagegaan of sprake is van een gebouw. Deze optie heeft de gemeente niet bestreden zodat ook 

op grond hiervan er geen procesbelang kan zijn bij de gemeente. 

 

Bespreking van dit verweer is door de Afdeling ten onrechte achterwege gelaten. Tegen dit 

verweer was blijkbaar geen (juridisch) kruid gewassen. 

 

Bovengenoemde argumenten zijn door de Afdeling niet onderkend dan wel de Afdeling heeft 

ze niet willen onderkennen.  
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13.10 Casus Nijeveen 

 

In zaak 201402505/1/R6 datum uitspraak: 25 juni 2014 doet de Raad van State uitspraak in 

het beroep tegen het uitwerkingsplan "Nijeveen-Danninge Erve Zuid, fase 2". Appelanten 

brengen onder meer in dat de regels van het uitwerkingsplan niet vallen binnen de uit-

werkingsregels van het moederplan “Nijeveen”. 

 

De uitwerkingsregels luiden: 

 
Artikel 20 Wonen uit te werken 
Bestemmingsomschrijving 
A. De op de plankaart voor wonen uit te werken (I en II) aangewezen gronden zijn bestemd 
voor: 
1. wonen; 
2. maatschappelijke voorzieningen; 
3. wegen en verblijfsgebieden; 
4. groenvoorzieningen; 
5. water; 
met de daarbij behorende: 
6. nutsvoorzieningen; 
7. parkeervoorzieningen; 
8. speelvoorzieningen; 
9. tuinen, erven en terreinen; 
10. gebouwen; 
11. aanbouwen, uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen; 
12. bruggen, dammen en duikers; 
13. overige bouwwerken; 
met de daaraan ondergeschikt: 
14. aan-huis-verbonden beroepen. 
Uitwerkingsregels 
B. Burgemeester en wethouders werken de in lid A omschreven bestemming uit met inachtneming 
van de aanduidingen op de plankaart, het bepaalde in de artikelen 9 (gemengd 
- maatschappelijk en sport), 11 (groen), 15 (verkeer - verblijf), 16 (water) en 17 
(wonen) en op basis van de onderstaande regels: 
1. Voor het inrichten van de gebieden gelden de volgende bepalingen: 
a. het aantal te bouwen woningen is: 
- voor W-U I maximaal 2; 
- voor W-U II minimaal 100 en maximaal 117; 
b. de ontsluiting van het gebied zal plaatsvinden via: 
- W-U I: Kolderveen; 
- W-U II: Dorpsstraat en Weidelint. 
2. Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende bepalingen: 
a. de hoofdgebouwen worden gebouwd: 
- voor W-U I: op minimaal 8 m uit de grens van het bouwperceel gelegen 
aan Kolderveen en op minimaal 5 m uit de overige grenzen van het 
bouwperceel; 
- voor W-U II: de voorgevel van het hoofdgebouw wordt op minimaal 5 m 
uit de grens van het bouwperceel gebouwd; 
….. 
 

Het betreft hier W-U II. 
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Plankaart overgenomen van Ruimtelijkeplannen.nl 

 

 

De Afdeling wijst deze beroepsgrond af met de volgende overweging: 

 
….. 
6.1. Volgens de plankaart van het bestemmingsplan "Nijeveen" is aan het plangebied van 
het voorliggende uitwerkingsplan de bestemming "Wonen uit te werken II" toegekend. 
Ingevolge artikel 20, lid B, onder 2a, van de voorschriften van het bestemmingsplan "Nije-
veen" wordt ter plaatse van de bestemming "Wonen uit te werken II" de voorgevel van het 
hoofdgebouw op minimaal 5 m uit de grens van het bouwperceel gebouwd. 
….. 
6.2. 
….. 
Voor zover [appellant] en anderen aanvoeren dat niet wordt voldaan aan artikel 20, lid B, 
onder 2a, van de voorschriften van het bestemmingsplan "Nijeveen", overweegt de Afdeling 
dat blijkens de verbeelding minimaal een zijde van de bouwvlakken op een afstand van 5 m 
van de bouwperceelgrens is ingetekend. Gelet hierop ziet de Afdeling geen aanleiding voor 
het oordeel dat het plan in strijd is met artikel 20, lid B, onder 2a, van de voorschriften van 
het bestemmingsplan "Nijeveen". 
….. 
 

Zoals uit de verbeelding blijkt zijn geen bouwpercelen ingetekend. Dit houdt in dat de garan-

tie dat de voorgevel van het hoofdgebouw op minimaal 5 m uit de grens van het bouwperceel 

wordt gebouwd, zoals geëist in de uitwerkingsregels, nooit kan worden gegeven. Waar de 

Afdeling op duidt is de breedte van de bestemming  “Tuin” die in een aantal gevallen een 

breedte (diepte) heeft van 5 m. Inderdaad heeft elk bouwvlak wel aan één zijde een dergelijke 

tuinbreedte, maar dat betekent niet dat het verplicht is daar de bouwperceelgrens te leggen. 

Bovendien kunnen in één bouwvlak meerdere woningen worden gebouwd. Ook zijn er tuin-
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breedtes van minder dan 5 m. Bovendien is de plaats waar de voorgevel zich moet bevinden 

niet vastgelegd in het uitwerkingsplan. 

Gelet hierop voldoet het uitwerkingsplan niet aan de uitwerkingsregels. De Afdeling heeft dit 

onvoldoende onderkend. 
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14. Conclusies 

 

Voorzienbaarheid 

Inzake de uitspraken van de Afdeling met betrekking tot de voorzienbaarheid kom ik tot de 

conclusie dat er sprake is van een heldere en consistente opbouw. Ook is sprake van een ster-

ke convergentie.  

 

Normaal Maatschappelijk Risico 

Op 5 september 2012 heeft de Afdeling zijn eerste uitspraak gedaan inzake de NMR. Er zijn 

een aantal criteria aangegeven waaraan moet worden voldaan wil er sprake kunnen zijn van 

een hoger NMR dan het wettelijk vastgelegde minimum van 2 %. 

 

Uit de veelheid van uitspraken komt naar voren dat er veel onduidelijkheid bestaat over de 

interpretatie van de NMR criteria. Dit komt ook omdat de criteria erg vaag zijn en weinig dui-

delijk afgebakend. Pas op 26 november 2014 komt de Afdeling met het criterium dat er geke-

ken moet worden naar de lijn der verwachting zoals die zich voordeed op de peildatum. Dat 

levert direct al een probleem op. In die uitspraak voegt de Afdeling niet toe dat de planolo-

gische maatregel los moet worden gezien van het door de gemeente gevoerde beleid. Immers, 

wanneer dat niet wordt gedaan dan is het criterium inzake het gevoerde beleid volledig in-

houdsloos. Van de Afdeling mogen we deze duidelijkheid toch wel verwachten. Maar helaas. 

Wat een en ander ook erg onduidelijk maakt is dat de Afdeling stelt dat met alle zaken reke-

ning moet worden gehouden die van invloed kunnen zijn op het NMR. De vraag is of deze 

onduidelijkheden niet op gespannen voet staan met EVRM artikel 6: is er nog wel sprake van 

een eerlijk proces indien de uitspraken zo onduidelijk zijn.  

 

Mijn conclusie is dan ook, gelet ook op de nog steeds ingewikkelder wordende uitspraken en 

de sterke divergentie daarin, dat de uitspraken van de Afdeling inzake het NMR onverant-

woord zijn. 

 

Kwaliteit planschadebureaus 

Uit uitspraken van de Afdeling blijkt dat planschadebureaus het voordeel van de twijfel krij-

gen. Alleen wordt aangetoond dat er onjuistheden in het spel zijn, ligt dit anders. Maar dit 

moet wel expliciet aangetoond worden.  

 

201505997/1/A2. 

Datum uitspraak: 10 augustus 2016 
….. 
6.2. Indien uit een advies van een door een bestuursorgaan benoemde deskundige op objec-
tieve en onpartijdige wijze blijkt welke feiten en omstandigheden aan de conclusies ervan ten 
grondslag zijn gelegd en deze conclusies niet onbegrijpelijk zijn, mag dat bestuursorgaan 
volgens vaste jurisprudentie (onder meer de uitspraak van 12 augustus 2015, 
ECLI:NL:RVS:2015:2553, waarnaar ook het college verwijst) bij het nemen van een besluit 
op een verzoek om vergoeding van planschade van dat advies uitgaan, tenzij concrete aan-
knopingspunten voor twijfel aan de juistheid of volledigheid ervan naar voren zijn gebracht. 
….. 

 

Vaak wordt de aanvrager daarbij verweten dat er geen contra-expertise is ingediend. Maar 

wanneer dat wel het geval is, wordt vaak opgemerkt dat de verschillen is planschadebedragen 

zodanig klein zijn dat hier geen betekenis aan wordt gehecht. Of dat de verschillen ook zonder 

die contra-expertise duidelijk waren. 
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Verder mogen rechters slechts terughoudend toetsen. Toch laat de kwaliteit van de planscha-

debureaus te wensen over. Uit uitspraken waarbij de STAB is betrokken, blijkt dat slechts een 

kwart van de adviezen juist is. 

 

Gerechtelijke dwalingen 

Uit het onderzoek blijkt dat er veel schendingen zijn van 8:69 Awb door de Afdeling. 

 

De memorie van toelichting bij art. 8:69 Awb betoogt onder meer: 

"Over de omvang van het geschil waarover de rechter een oordeel moet geven, merken wij op 

dat deze in beginsel wordt bepaald door de omvang van het ingestelde beroep (vgl. in dit ver-

band artikel 7:11, inhoudende dat het bestuursorgaan heroverweegt op de grondslag van het 

bezwaar). Gelet op de primaire functie van het bestuursrechtelijke geding, namelijk het bie-

den van rechtsbescherming, is er geen reden voor de rechter om buiten de vordering te tre-

den. Daarnaast zou het uit het oogpunt van de rechtszekerheid van de bij het besluit betrok-

kenen bepaald ongelukkig zijn, als de rechter buiten de grenzen van het aan hem gepresen-

teerde geschil zou kunnen treden." 

 

Ook de Afdeling heeft zich hier aan te houden (Awb 8:108). 

 

Mogelijk is het u opgevallen dat de rechtsstrijd in de besproken gevallen vaak gaat over de 

maximalisatie onder de nieuwe planologie. Bekend is dat de Afdeling tot in het extreme de 

maximalisatie van de oude planologie doorvoert. Wanneer een bouwwerk fysiek gerealiseerd 

kan worden dan zal dit vrijwel altijd onder de (oude) maximalisatie vallen. In mijn praktijk 

van planschadeaanvragen kom ik het vaak tegen dat in de adviezen van de planschadecom-

missies de maximalisatie onder het nieuwe regime niet veel voorstelt. Vooral als het maxima-

lisaties betreft waarbij de kans dat ze gerealiseerd worden klein is. Maar omdat de Afdeling 

voortdurend benadrukt dat de maximalisatie zowel onder het oude als wel onder de nieuwe 

planologie op dezelfde wijze dient plaats te vinden, heb ik mij erin gespecialiseerd vooral 

onder het nieuwe plan na te gaan of alle maximalisaties wel zijn meegenomen in de adviezen. 

Maar blijkbaar vindt de Afdeling dit koekje van eigen deeg niet erg lekker. Toch blijf ik het 

volstrekt onbegrijpelijk en volledig onaanvaardbaar vinden indien de Afdeling haar positie 

zou misbruiken om hieraan te ontkomen.  

 

Voor mij staat onomstotelijk vast dat de Afdeling in alle genoemde gevallen dwaalt. De vraag 

daarbij is of dit komt omdat de Afdeling te weinig deskundig is, of dat er sprake is van een 

bewuste keuze om de wet te schenden. Bij de besproken gevallen zijn 16 staatsraden betrok-

ken.  

Wanneer sprake zou zijn van ondeskundigheid, dan is dat een zeer ernstige zaak. Mogelijk dat 

hier in een aantal gevallen sprake van is. Een en andermaal is mij op zittingen gebleken, dat 

staatsraden vragen stellen en/of opmerkingen maken die aangeven dat zij de materie bepaald 

niet beheersen. Toen in een zaak de indexering van vastgoed aan de orde kwam,  merkte de 

voorzitter op dat er toch ook nog gekeken moest worden naar de inflatie om vast te kunnen 

stellen wat de waarde van de woning op de peildatum is. Deze opmerking toont wel aan dat 

de betreffende staatsraad totaal geen kaas heeft gegeten van de waardering van onroerende 

zaken. Of toen de onderzoeksrechter/staatsraad opmerkte dat tussen twee percelen met de 

bestemming ‘water’ geen verkeer mogelijk is, terwijl het bouwen van bruggen is toegestaan, 

dan dienen we ons ernstig af te vragen of de deskundigheid van de Afdeling niet schromelijk 

te kort schiet. Hoe kan het dat de Afdeling het verschil niet weet tussen ‘íncourant’ en ‘niet 

courant’, en de Afdeling niet zeker weet of een appartementencomplex planologisch mogelijk 

is terwijl men oordeelt zonder een deskundige in te schakelen. Idem dito, nu is gebleken dat 
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de Afdeling geen kennis heeft van de huurwaardekapitalisatiemethode. Maar ook de eerste de 

beste houten schutting, type Gamma, die getaxeerd wordt op € 150 per strekkende meter vindt 

de Afdeling geen probleem. En hoe kan het dat de Afdeling van mening is dat terreinverhar-

ding op een parkeerterrein geen bouwwerk is. En hoe moeten we aankijken tegen het stand-

punt van de Afdeling het voor juist te houden dat een gemeente zonder nadere onderbouwing 

claimt dat zij in een bestemmingsplan een vergissing heeft gemaakt. 

Maar de ernst van ondeskundigheid verbleekt bij de gedachte dat de dwalingen met opzet en 

voorbedachten rade zijn uitgevoerd. Toch dringt die gedachte zich ontegenzeggelijk op. Hoe 

moeten we anders verklaren dat een veelheid van gronden die in hoger beroep zijn aange-

voerd niet in de uitspraak zijn genoemd, laat staan besproken. En wat te denken van de vele 

keren dat de Afdeling zijn standpunt niet onderbouwd. Zelfs wanneer dat standpunt de afwij-

zing van het standpunt in eerste aanleg betreft, terwijl dat standpunt in eerste aanleg uitge-

breid was onderbouwd. Of dat de Afdeling met een uitspraak komt waarvan de kern op geen 

enkele wijze door partijen is aangedragen, en die ook niet op de hoorzitting is besproken. 

Maar ook worden uitspraken zo gemanipuleerd dat het lijkt alsof er sprake is van een wettelijk 

correcte uitspraak is. Bijvoorbeeld door het op uiterst listige wijze te doen lijken alsof er uit-

gegaan wordt van het advies van de planschadecommissie maar bij nadere analyse heeft die 

commissie zich totaal niet uitgelaten over het standpunt zoals verwoord door de Afdeling. 

Ook verwijst de Afdeling soms naar andere uitspraken (van zichzelf) maar worden de feiten 

waarnaar verwezen wordt in het geheel niet in die uitspraak genoemd. En wat te denken van 

het geval dat wanneer een gemeente in hoger beroep geen eisen formuleert, in verweer hier op 

wordt gewezen, er tijdens de zitting door de gemeente niets over wordt gezegd of aan wordt 

toegevoegd, de Afdeling nergens naar vraagt en de Afdeling in de uitspraak vermeldt dat het 

zonneklaar is dat de gemeente beoogd heeft dat de uitspraak in eerste aanleg vernietigd moet 

worden. 

 

Het komt mij voor dat de Afdeling zich onaantastbaar waant en vindt dat zij boven de wet 

staat als zij denkt dat dit nodig is. Daarbij misbruik makend van het gegeven dat kritiek op de 

Afdeling zeer riskant is. Vooral voor personen die uit hoofde van hun beroep regelmatig met 

de Afdeling te maken hebben. De hoogste vorm van kritiek is tot nu toe dan ook dat de Afde-

ling haar uitspraken soms iets uitgebreider zou kunnen toelichten. Verder gaat niemand. 
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15. Aanbevelingen 

 

Uit de conclusies komt naar voren dat schendingen van het recht bij de Afdeling niet in goede 

handen zijn. Wanneer we kijken naar hoe een en ander in andere rechtsgebieden is georgani-

seerd, dan valt op dat er in het civielrecht, het belastingrecht en het strafrecht drie niveaus zijn 

ingevoerd. Na de rechter in eerste aanleg, volgt het hoger beroep waarna de Hoge Raad de 

mogelijkheid biedt om schendingen van het recht te laten onderzoeken. 

In het bestuursrecht bestaat die laatste slag niet. De in dit boek geanalyseerde zaken strekken 

zich uit over een periode van 10 jaar. In deze periode is de Afdeling er niet in geslaagd een 

zelfreinigend vermogen aan de dag te leggen met betrekking tot door haar zelf veroorzaakte 

schendingen van het recht. 

Blijkbaar is het niet verantwoord om de materiële zaken en schendingen van het recht te laten 

beoordelen door een en dezelfde organisatie. Er komt dan teveel macht te liggen bij één orga-

nisatie. 

Verder valt het op dat het hoger beroep in het bestuursrecht bij één organisatie ligt. In de an-

dere genoemde rechtsgebieden zijn dit meerdere. Als argument hiervoor wordt wel genoemd 

dat het de rechtseenheid ten goede zou komen. Maar het nadeel van te veel rechtsmacht bij 

één organisatie is volgens mij veel groter. De beslissingen die door de Afdeling genomen 

worden inzake de richting waarin de antwoorden op rechtsvragen moeten worden gezocht, 

worden door dezelfde staatsraden gedaan dan die welke de uitspraken zelf doen. Dit leidt niet 

tot enige zelfreflectie om over zelfkritiek maar te zwijgen.  

Wanneer de behandeling van schendingen van het recht in een andere (hogere) organisatie 

komt te liggen, is er een veel grotere kans dat de rechtsschendingen dan wel voorkomen wor-

den dan wel dat ze op een juiste wijze gecorrigeerd worden. 

Ook ben ik van mening dat het ontbreken van de behandeling van schendingen van het recht 

in strijd is met Europese wetgeving. Er ontstaat immers strijd met EVRM artikel 6: er is geen 

sprake van een eerlijk proces. 

Van belang is om vast te stellen dat in de genoemde rechterlijke dwalingen sprake is van tien-

tallen schendingen van het recht die in de loop van bijna tien jaar zijn voorgevallen. Het gaat 

dus bepaald niet om een incident. 

Ook bij de uitspraken inzake NMR van de Afdeling is volgens mij sprake van schendingen 

van het recht. Door deze voor te leggen aan een hoger rechtsinstantie zou dit kunnen worden 

uitgezocht. Die mogelijkheid is er nu niet. 

 

Als oplossing van dit vraagstuk, ligt het voor de hand om in de Awb op te nemen dat er, na 

het hoger beroep, beroep in cassatie kan worden ingesteld bij de Hoge Raad. Maar daarmee is 

het probleem niet opgelost. De Afdeling zal zich hier uiteraard fel tegen verzetten omdat deze 

opzet niets minder is dan een degradatie van de Afdeling. Indien deze opzet toch wordt geko-

zen, dan is het gevolg dat er uiterst listige uitspraken van de Afdeling komen, waarbij het ui-

termate moeilijk wordt om schendingen van het recht aan te tonen. Deze competentiestrijd 

kan worden voorkomen, door het hoger beroep niet op een centrale plaats te laten plaatsvin-

den maar door, net als in de andere rechtsgebieden, te kiezen voor een behandeling bij de 

Rechtshoven. De Afdeling zou dan kunnen worden opgeheven. Na behandeling van het hoger 

beroep, wordt dan de mogelijkheid geboden van beroep in cassatie bij de Hoge Raad. 

 

Toch zal deze oplossing naar verwachting niet worden gekozen. Maar er is wel een ander 

middel dat, naar ik hoop, gebruikt zal worden. Naar mijn mening zijn de schendingen van het 

recht dusdanig groot dat een beroep erop via een ingestelde wraking nog wel eens succes zou 

kunnen hebben. De Afdeling zal dan elke keer dat dit gedaan wordt moeten nagaan hoe het nu 

zit met de aangedragen rechtsschendingen. Ik hoop dat dit er toe zal leiden dat de staatsraden 
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van de Afdeling zich nog wel een keer zullen bedenken om via misbruik van recht de uitspra-

ken te manipuleren. 

 

Minimaal zal er een mogelijkheid van toezicht op de uitspraken van de Afdeling moeten ko-

men. Gedacht kan worden aan een commissie die elk jaar aselect een aantal uitspraken onder 

de loep neemt, en daarvan rapporteert aan de Regering. Daarbij zou de mogelijkheid moeten 

worden geschapen dat burgers een verzoek bij deze commissie kunnen indienen om een be-

paalde uitspraak te onderzoeken. 
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