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Inleiding

Bestemmingsplannen en andere planologische besluiten kunnen 
schade veroorzaken. In afdeling 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening 
is een regeling opgenomen op basis waarvan benadeelden aanspraak 
kunnen maken op een tegemoetkoming in deze schade. Deze plan-
schaderegeling is op 1 juli 2008 in werking getreden. Op een aantal 
onderdelen vormt deze regeling een fundamentele breuk met de tot 
1 juli 2008 geldende planschaderegeling. 

Verdeeld over twee blokken biedt deze cursus nader inzicht in de 
huidige planschaderegeling. De twee blokken betreffen:

Blok A Materieel planschaderecht
Blok B Formeel planschaderecht

In het eerste blok wordt ingegaan op het materiële planschaderecht; 
het tweede blok is gewijd aan de procedure ter verkrijging van een 
tegemoetkoming, het formele planschaderecht. In beide blokken is er 
veel aandacht voor actuele rechtspraak, die de criteria en begrippen 
uit de huidige planschaderegeling nader inkleurt. 

Na afl oop van het cursusprogramma: 
 ● bent u op de hoogte van planschaderegeling uit de huidige Wro en 

wijzigingen daarin ten opzichte van de oude WRO;
 ● hebt u inzicht in de vereisten om in aanmerking te komen voor een 

tegemoetkoming in schade;
 ● kent u de ins en outs van de procedure ter verkrijging van een 

tegemoetkoming;
 ● bent u op de hoogte van de actuele rechtspraak over de plan-

schaderegeling.

Dit cursusprogramma is in twee gedeelten, Blok A en Blok B, door 
te werken. U zult voor de blokken A en B elk anderhalf uur nodig 
hebben. Mogelijk beklijft de stof beter als u het programma in twee 
gedeelten doorwerkt.

U slaagt voor de eindtoets als u minimaal 6 van de 10 vragen juist 
hebt beantwoord. U kunt tweemaal herkansen.

Ineke van Leeuwen en Eelco de Jong zijn advocaat/partner bij De 
Jong Van Leeuwen advocaten, een nichekantoor op het gebied van 
vastgoed en overheid. Verder doceren en publiceren zij regelmatig en 
met veel enthousiasme op het terrein van het algemeen en fi nancieel 
bestuursrecht.

 ■ Doelstellingen

 ■ Opmerking

 ■ Criteria toets

 ■ Over de auteur
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Pre-toets

Om voor uzelf te bepalen wat uw kennis is van dit onderwerp, kunt u 
vrijblijvend de pre-toets maken. 

1 Voor welke planologische besluiten kan men een aanvraag om een 
tegemoetkoming in de schade indienen? 

I Bepaling uit een bestemmingsplan
II Bepaling uit een provinciaal inpassingsplan
III Bepaling uit een uitwerkingsplan
IV  Een omgevingsvergunning voor van het bestemmingsplan afwijkend 

gebruik

A I, II, III en IV zijn juist.
B I, II en III zijn juist.
C I en II zijn juist.
D I is juist.

2 Kan een benadeelde op grond van de planschaderegeling een tegemoet-
koming ontvangen voor schaduwschade?

Ja / Nee

3 Moet de aanvrager om een tegemoetkoming in planschade 
wegens waardevermindering van zijn onroerende zaak eigenaar 
zijn van de onroerende zaak op het moment van indiening van de 
planschadeaanvraag?

Ja / Nee

4 Welke stelling(en) is/zijn juist?

I  Directe planschade is schade die het rechtstreekse gevolg is van een 
planologische wijziging op een nabijgelegen perceel.

II  Bij actieve risicoaanvaarding heeft de eigenaar van een onroerende 
zaak het risico aanvaard dat een voor hem gunstige bouw- of 
gebruiksmogelijkheid op zijn perceel zou vervallen.

A Stelling I en II zijn juist.
B Stelling I en II zijn onjuist.
C Stelling I is juist, stelling II is onjuist.
D Stelling I is onjuist, stelling II is juist.
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5 Bij de beoordeling van een aanvraag om tegemoetkoming in schade moet 
een vergelijking worden gemaakt tussen het oude en het nieuwe planolo-
gische regime. Welke stelling over de planvergelijking is juist (meerdere 
antwoorden mogelijk)?

A Een omgevingsvergunning voor van het bestemmingsplan afwijkend 
gebruik ingevolge art. 2.12, eerste lid, sub a 1°, Wabo (de binnenplanse 
afwijkingsmogelijkheid) moet betrokken worden bij de planvergelijking; 

B Als realisering van de oude bestemming met aan zekerheid grenzende 
waarschijnlijkheid is uitgesloten dan dient de oude bestemming niet bij 
de planvergelijking betrokken worden; 

C Bouw- en gebruiksmogelijkheden die niet zijn gerealiseerd, mogen niet 
betrokken worden bij de planvergelijking.

6 Kan een tegemoetkoming in de planschade in natura worden verstrekt?

Ja / Nee

7 Burgemeester en wethouders dienen een recht te heffen voor de behande-
ling van planschadeaanvragen. Wat kan de hoogte van dit recht zijn? 

I € 50 
II € 250 
III € 500
IV € 750

A II, III en IV zijn juist.
B II en III zijn juist.
C I en II zijn juist.
D III en IV zijn juist.

8 Bij de indiening van een aanvraag om tegemoetkoming in de schade heeft 
de heer Van Rijn zich laten bijstaan door een advocaat. De aanvraag wordt 
toegewezen en de heer Van Rijn ontvangt een tegemoetkoming. Ontvangt 
de heer Van Rijn ook een vergoeding van de kosten die zijn advocaat heeft 
gemaakt in verband met de indiening van de aanvraag? 

Ja / Nee 

9 De gemeente heeft aan de heer Jansen een tegemoetkoming in de schade 
verstrekt van € 2.000 als gevolg van de bouw van een bedrijfspand door 
De Rooij B.V. De Rooij B.V. heeft met de gemeente een planschade-
verhaalsovereenkomst gesloten. Kan De Rooij B.V. bezwaar maken tegen 
het besluit, waarin aan de heer Jansen een tegemoetkoming is verstrekt? 

Ja / Nee

10 Is de Wro limitatief bepaald welke schadeposten voor vergoeding in 
aanmerking komen?

Ja / Nee
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Blok A Materieel planschaderecht 

A1 De huidige planschaderegeling 

casus 1 Oud of nieuw
Pieter Bertens is van mening dat zijn woning in waarde is gedaald door de 
bouw van twee kantorengebouwen (tien verdiepingen hoog) in de directe 
nabijheid van zijn woning. In verband met de komst van de kantoren-
gebouwen heeft de gemeente de verkeerscirculatie ingrijpend gewijzigd. 
Waar Pieter voorheen zijn woning met de auto kon bereiken, woont hij 
nu aan een voetgangerszone en moet hij zijn auto 400 meter verderop 
parkeren. Pieter is van mening dat zijn woning ook hierdoor in waarde is 
gedaald. Op 1 mei 2008 is het bestemmingsplan voor de bouw van de kan-
torengebouwen onherroepelijk geworden; het verkeersbesluit is op 5 mei 
2008 vastgesteld. Daartegen zijn geen rechtsmiddelen aangewend, noch 
door Pieter noch door anderen. Op 2 september 2010 dient Pieter een 
planschadeaanvraag in bij burgemeester en wethouders voor de schade 
die hij lijdt als gevolg van het bestemmingsplan en het verkeersbesluit. 

a De gemeente heeft Pieter meegedeeld dat eerst onderzocht moet worden 
of de oude Wet op de Ruimtelijke Ordening of de nieuwe Wet ruimtelijke 
ordening op de aanvraag van toepassing is. Pieter vraagt u om advies over 
het van toepassing zijnde wettelijke regime. Hoe luidt uw advies? 

b Tijdens de bespreking vertelt Pieter dat het duidelijk is dat de schade wordt 
veroorzaakt door zowel het bestemmingsplan als het verkeersbesluit. 
Hij meent dan ook dat zijn aanvraag voor toewijzing gereed ligt. Hij is 
echter ook benieuwd naar uw mening. Bent u van mening dat voor beide 
schadeoorzaken een aanvraag om planschade kan worden ingediend? 
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De wettelijke grondslag van de huidige planschaderegeling ligt in 
afdeling 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). De Wro, inclusief 
deze planschaderegeling, is op 1 juli 2008 in werking getreden. Afde-
ling 6.1 bevat deels een codifi catie van de rechtspraak die is gewe-
zen onder de oude planschaderegeling van art. 49 van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening (WRO). Dit heeft tot gevolg dat een deel van de 
oude rechtspraak ook nu nog van groot belang is bij de behandeling 
van planschadeaanvragen. Naast codifi catie van rechtspraak bevat 
afdeling 6.1 een aantal nieuwe criteria en begrippen die een funda-
mentele breuk vormen met de oude planschaderegeling. 
Onder de huidige Wro kan men geen aanspraak meer maken op een 
planschadevergoeding (oude WRO), maar slechts nog op een tegemoet-
koming in de schade (Wro). Verder heeft de wetgever het criterium 
‘normaal maatschappelijk risico’ geïntroduceerd in het planschade-
recht. Anders dan onder de oude WRO bestaat er thans geen aan-
spraak meer op een volledige vergoeding voor schade die het gevolg 
is van een planologisch besluit. Er bestaat slechts nog een recht op 
tegemoetkoming in de schade, voor zover die schade het normaal 
maatschappelijk risico overstijgt. 
In de Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening (Invoeringswet) is het 
overgangsrecht opgenomen voor de behandeling van planschade-
aanvragen (art. 9.1.18 en 9.1.19 Invoeringswet). Door tijdsverloop 
sinds de inwerkingtreding van de Wro is het overgangsrecht inmid-
dels minder cruciaal geworden. Op aanvragen die zijn ingediend op 
of na 1 september 2010 is afdeling 6.1 Wro altijd volledig van toepas-
sing. Voor aanvragen die vóór die datum zijn ingediend, dient het 
overgangsrecht geraadpleegd te worden.1 

Planschade wordt vaak geassocieerd met bestemmingsplannen. 
Dit heeft een historische oorzaak. Tot 1985 kon slechts planschade 
worden geclaimd voor schade die het gevolg was van bestemmings-
plannen. Door een wetswijziging in 1985 is het toepassingsbereik van 
de planschaderegeling uitgebreid. Sindsdien kan ook een aanvraag 
worden ingediend voor schade als gevolg van andere planologische 
besluiten.
In art. 6.1, tweede lid, Wro zijn de planologische besluiten weerge-
geven waarvoor een tegemoetkoming in de planschade kan worden 
toegekend. Deze opsomming van schadeoorzaken is limitatief. Dit 
betekent dat voor andere planologische besluiten en handelingen die 
schade veroorzaken, geen tegemoetkoming op grond van afdeling 6.1 
Wro kan worden verstrekt. Voor schade die het gevolg is van beslui-
ten die buiten het bestek van de planschaderegeling vallen, dient 
een andere schadevergoedingsgrondslag gevonden te worden, zoals 
nadeelcompensatie.
De volgende schadeoorzaken worden in art. 6.1 tweede lid, Wro 
aangeduid als titel voor een tegemoetkoming in de planschade:

 ● een bestemmingsplan of inpassingsplan, met uitzondering van (i) 
de wijzigingsbevoegdheid, (ii) de uitwerkingsplicht, (iii) de moge-
lijkheid om bij omgevingsvergunning af te wijken van het bestem-

 ■ Van vergoeden naar 
tegemoetkomen

 ■ Schadeoorzaken
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mingsplan en (iv) de mogelijkheid om nadere eisen te stellen, zoals 
die in het bestemmingsplan of inpassingsplan zijn gesteld (tweede 
lid, sub a); 

 ● een beheersverordening (tweede lid, sub a);
 ● een planwijziging of planuitwerking (tweede lid, sub b);
 ● een omgevingsvergunning voor het gebruiken van gronden 

en bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, beheers-
verordening of exploitatieplan (tweede lid, sub c);

 ● een bepaling van een provinciale verordening of een AMvB, die 
erop gericht is te voorkomen dat gronden of bouwwerken minder 
geschikt worden voor de verwezenlijking van het beoogde doel uit 
de verordening of AMvB (tweede lid, sub e);

 ● een omgevingsvergunning voor het gebruiken van gronden en 
bouwwerken in strijd met de bepalingen uit een provinciale 
verordening of een AMvB, die erop zijn gericht om te voorkomen 
dat gronden of bouwwerken minder geschikt worden voor de 
verwezenlijking van het beoogde doel uit de verordening of AMvB 
(tweede lid, sub c);

 ● een omgevingsvergunning, waarbij wordt afgeweken van het 
verbod uit een voorbereidingsbesluit om het gebruik van gronden 
of bouwwerken te wijzigen (tweede lid, sub c); 

 ● de aanhouding van een omgevingsvergunning voor het bouwen, 
aanleggen of slopen (tweede lid, sub d);

 ● een bepaling van een exploitatieplan, voor zover die een weige-
ringsgrond voor een omgevingsvergunning bevat (tweede lid, 
sub f);

 ● een koninklijk besluit waarin is bepaald dat de Wro niet van 
toepassing is op werken of werkzaamheden ten behoeve van de 
landsverdediging (tweede lid, sub g).

In tegenstelling tot de oude WRO vormen zogenoemde fl exibiliteits-
bepalingen uit een bestemmingsplan of inpassingsplan voortaan 
zelfstandige schadeoorzaken. Bij fl exibiliteitsbepalingen moet men 
denken aan onder andere de omgevingsvergunning voor van het 
bestemmingsplan afwijkend gebruik, een uitwerkingsplan of een wij-
zigingsplan. Op een aanvraag om tegemoetkoming in de schade als 
gevolg van een fl exibiliteitsbepaling kan pas een besluit worden geno-
men nadat een uitwerkingsplan, wijzigingsplan of omgevingsvergun-
ning voor van het bestemmingsplan afwijkend gebruik is genomen 
en onherroepelijk is geworden. Het aanmerken van fl exibiliteits-
bepalingen als zelfstandige schadeoorzaak heeft ook gevolgen voor 
de planvergelijking die bij de beoordeling van de aanvraag moet 
worden gemaakt. Op deze gevolgen zal hierna worden ingegaan.
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A2 Planologische vergelijking

De eerste vraag die bij de beoordeling van een planschadezaak aan 
de orde komt, is of de aanvrager door een wijziging van het planolo-
gische regime in een nadeliger positie is komen te verkeren. Om dit 
te beoordelen moet een planologische vergelijking worden gemaakt. 
Daartoe moet de planologische wijziging, waarvan gesteld wordt 
dat deze planschade veroorzaakt, worden vergeleken met het oude 
planologische regime. De planologische vergelijking vergt een theo-
retische beoordeling. Niet is van belang wat feitelijk op basis van de 
planologische besluiten is gerealiseerd, maar hetgeen maximaal op 
grond van het oude en het nieuwe planologische regime zou kunnen 
worden gerealiseerd (ABRS 29 februari 2012, LJN BV7254 (Tilburg)). 
Uitgangspunt is derhalve het maximaliseren van de mogelijkheden 
die het oude en het nieuwe planologische regime bieden, ongeacht 
de vraag of deze mogelijkheden in de praktijk ook daadwerkelijk zijn 
benut. 
Bij de planmaximalisatie dienen de bouw- en gebruiksmogelijkheden, 
die de planologische regimes bieden, ingevuld te worden op de voor 
de aanvrager meest nadelige wijze. Dit betekent bijvoorbeeld dat 
als er een maximale bebouwingshoogte in het bestemmingsplan is 
opgenomen, er bij de planvergelijking in beginsel van uitgegaan moet 
worden dat bouwwerken met deze maximale bouwhoogte gereali-
seerd zullen worden. Er geldt een uitzondering op het maximaliseren 
van alle bouw- en gebruiksmogelijkheden in het geval de realisering 
van een bepaald gebruik of bouwwerk met aan zekerheid grenzende 
waarschijnlijkheid kan worden uitgesloten. Op deze uitzondering zal 
later in dit blok nog uitgebreider worden ingegaan. 
Bij de planvergelijking dienen niet alleen de planologische regimes 
onderzocht te worden die gelden op het perceel van de aanvrager en 
in het projectgebied. Ook de planologische situatie op eventuele tus-
senliggende percelen kan van groot belang zijn. De bestemming op 
een tussenliggend perceel kan – ook al is deze niet gerealiseerd – 
werken als katalysator en ertoe leiden dat geen sprake is van een 
planologische verslechtering. 

Bij het maken van de planvergelijking zijn alleen ruimtelijk relevante 
gevolgen en objectief te verwachten overlast van de planologische 
maatregel van belang. De ABRS heeft herhaaldelijk geoordeeld 
dat toegenomen concurrentie, angst voor gezondheidseffecten van 
antennemasten, gevreesde overlast door de komst van asielzoekers-
centra of negatieve gevoelswaarde bij bepaalde bestemmingen, niet 
aangemerkt kunnen worden als ruimtelijk relevante gevolgen van de 
planologische maatregel.2 

 ■ Planmaximalisatie

 ■ Ruimtelijke gevolgen 
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Een schending van ‘slechts’ subjectieve belangen leidt er dan ook 
niet toe dat iemand in een planologisch nadeligere situatie komt te 
verkeren. Dit is anders als de betreffende planologische maatregel – 
bijvoorbeeld een besluit dat de vestiging van een asielzoekerscentrum 
mogelijk maakt – ook in ruimtelijk opzicht een nadelige invloed op de 
omgeving heeft. Daarvan kan sprake zijn als bijvoorbeeld een asiel-
zoekerscentrum wordt opgericht op een (voormalig) weiland, waarop 
eerder een agrarische bestemming zonder bebouwingsmogelijkheden 
gold. In dat geval kan zich een belemmering van uitzicht voordoen. 
Dat aspect wordt door de ABRS wel aangemerkt als een ruimtelijk 
relevant gevolg van een planologische maatregel. 
In dit verband neemt privacyverlies een bijzondere positie in. Gesteld 
zou kunnen worden dat privacyverlies ook aangemerkt moet worden 
als een subjectief belang, waarmee in het kader van de planverge-
lijking geen rekening mag worden gehouden. De planschaderecht-
spraak volgt echter een andere lijn. Een verlies van privacy wordt 
door de ABRS wel aangemerkt als ruimtelijk relevant gevolg van een 
planologische maatregel. Privacyverlies kan zich vertalen in waar-
devermindering van een onroerende zaak, waarvoor een tegemoet-
koming in planschade kan worden toegekend (ABRS 1 augustus 2012, 
LJN BX3290 (Maasdonk)). 

Het maximaliseren van de mogelijkheden die een ruimtelijk besluit 
biedt, dient volgens vaste rechtspraak niet plaats te vinden als rea-
lisering van de maximale bouw- of gebruiksmogelijkheden met aan 
zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kan worden uitgesloten. Dit 
kan zich voordoen als er bijvoorbeeld privaatrechtelijke belemme-
ringen zijn waardoor – privaatrechtelijk gezien – niet gebouwd mag 
worden; daarnaast kan milieuwetgeving of andere sectorale wet-
geving het realiseren van een gebruiksmogelijkheid in de weg staan. 
Verder is het volgens de ABRS ook voorstelbaar dat de maximale in-
vulling van een bestemmingsplan niet realistisch is (ABRS 14 januari 
2009, LJN BG9782 (Apeldoorn)). Als voorbeeld wordt in dit verband 
genoemd de uitspraak van de ABRS van 2 februari 2012, LJN BV2432 
(Hof van Twente):

In die zaak was vrijstelling verleend van het bestemmingsplan voor de 
bouw van 36 woningen. In het bestemmingsplan was het projectgebied 
aangewezen voor ‘Bijzondere Doeleinden’ en bestemd voor kerken. 
Appellant woonde in de directe nabijheid van het plangebied en stelde 
schade te ondervinden van het vrijstellingsbesluit. B&W meende dat 
appellant geen planologisch nadeel ondervond. Daarbij wezen zij er op, 
dat tussen de woning van appellant en het projectgebied percelen lagen 
met de bestemming ‘autoboxen’. Op gronden met deze bestemming waren 
autoboxen met een maximale oppervlakte van 20m² per autobox en een 
goothoogte van 3 meter toegestaan. Aangezien in het bestemmingsplan 
geen voorschriften waren opgenomen over de maximale bouwhoogte, 
diende volgens B&W uitgegaan te worden van een maximale bouwhoogte 

 ■ Uitzondering 
planmaximalisatie



12 2 | 2013 Planschade

van 15 meter, conform de bouwverordening. De ABRS was van oordeel, dat 
het niet realistisch was om te veronderstellen dat er ter plaatse autoboxen 
met een goothoogte van 3 meter en een maximale hoogte van 15 meter 
zouden worden opgericht. In de planvergelijking had dan ook niet uitgegaan 
mogen worden van deze maximale bouwhoogte. 

Uit de rechtspraak blijkt dat niet snel wordt aangenomen dat reali-
sering met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kan worden 
uitgesloten. Als de uitzondering zich echter wel voordoet, moet de 
betreffende bouw- of gebruiksmogelijkheid bij de planvergelijking 
worden ‘weggedacht’. 

Het aanwijzen van fl exibiliteitsbepalingen als een zelfstandige 
schade oorzaak in de Wro heeft gevolgen voor de wijze waarop bij 
de planvergelijking moet worden omgegaan met deze bepalingen. 
De ABRS heeft in drie richtinggevende uitspraken geoordeeld, dat 
fl exibiliteitsbepalingen moeten worden ‘weggedacht’ bij de plan-
vergelijking.3

Uit de uitspraken blijkt verder dat het buiten beschouwing laten van 
de fl exibiliteitsbepalingen niet beperkt moet blijven tot het schade-
veroorzakende besluit. Ook bij de vaststelling van de mogelijkheden 
die het oude planologische regime bood, dienen fl exibiliteitsbepalin-
gen die niet benut zijn buiten toepassing te blijven. Daarbij is het niet 
van belang of het oude planologische besluit onder de oude WRO of 
huidige Wro tot stand is gekomen. Ook als het oude planologische 
regime een bestemmingsplan met binnenplanse vrijstellingsbevoegd-
heid (art. 15 WRO (oud)) betrof, dient de vrijstellingsbevoegdheid 
weggedacht te worden bij de planvergelijking, als van deze vrijstel-
lingsbevoegdheid geen gebruik is gemaakt. 

Op grond van het Besluit ruimtelijke ordening (paragraaf 3.2 Bro) 
dient in elk bestemmingsplan overgangsrecht opgenomen te worden. 
Volgens het overgangsrecht mag – té kort samengevat – een bestaand 
bouwwerk of gebruik, dat afwijkt van het nieuwe bestemmingsplan, 
gehandhaafd blijven respectievelijk voortgezet worden, mits de afwij-
king niet in omvang wordt vergroot. 
Het is vaste rechtspraak van de ABRS dat bij de planvergelijking de 
overgangsrechtelijke mogelijkheden van het oude planologische re-
gime niet vergeleken mogen worden met de bouw- en gebruiksmoge-
lijkheden die het nieuwe planologische regime biedt (ABRS 28 maart 
2007, LJN BA1673 (het Bildt)). De reden daarvoor is dat overgangs-
bepalingen uit een bestemmingsplan van een andere orde zijn dan 
de bestemmingsregels. Het overgangsrecht heeft betrekking op een 
bestaande situatie die afwijkt van de in het plan opgenomen bestem-
mingsregeling. De omstandigheid dat deze bestaande situatie niet 
past binnen deze bestemmingsregeling betekent dat beoogd wordt 
om aan deze situatie een einde te maken binnen de plan periode. Om 
deze reden moeten bij de planvergelijking de mogelijkheden inge-
volge de overgangsbepalingen van het oude planologische regime niet 
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