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wing zo onwaarschijnlijk is, dat daarvan bij de
planvergelijking niet mag worden uitgegaan. Nu
van dergelijke woonbebouwing niet minder hinder valt te verwachten dan van de door de vrijstelling planologisch mogelijk gemaakte nieuwe bebouwing, heeft het college zich terecht op het
standpunt gesteld dat wederpartij door de vrijstelling geen planologisch nadeel lijdt. De Afdeling
ziet aanleiding met toepassing van artikel 8:72,
derde lid, van de Awb te bepalen dat de rechtsgevolgen van het vernietigde besluit van het college
van 21 november 2008 in stand blijven.
NOOT

Constante jurisprudentie maakt duidelijk dat de
feitelijke situatie niet van belang is voor de planologische maximalisatie, ook als daarvoor bestaande bebouwing moet worden gesloopt. In
de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak inzake gemeente Sliedrecht verwijst het
college naar de uitspraken van 30 september
2009 inzake gemeente Utrecht (LJN: BJ8907,
zaak nr. 200900549/1/H2), van 14 april 2010 inzake gemeente Leudal (LJN: BM1045, zaak nr.
200907650/1/H2) en van 14 juli 2010 inzake gemeente Den Haag (LJN: BN1156, zaak nr.
200909346/1/H2). Anders dan het college van
Sliedrecht meen ik dat er weinig nieuws onder
de zon is: planologische maximalisatie gaat door
roeien en ruiten en laat zich niet beperken tot
wat feitelijk realistisch lijkt. Die planologische
maximalisatie betreft zowel het ‘oude’ als het
‘nieuwe’ planologische regime. Juist in situaties
waarin sprake is van een contingentering van
het aantal woningen of het toestaan van een
beperkt aantal horecagelegenheden in een
plangebied, moet dus rekening worden gehouden met het feit dat eenmaal gerealiseerde woningen en/of horecagelegenheden altijd – denkbeeldig of feitelijk – na sloop binnen het geldende planologische regime alsnog elders gesitueerd kunnen worden. Als sprake is van uitbreiding van het aantal woningen en/of horecagelegenheden in strijd met het planologisch bepaalde maximum, dan zal in het algemeen geen
sprake zijn van een planologisch nadeel op objectniveau, omdat eenieder er op objectniveau
rekening mee moest houden dat het gelimiteerde aantal woningen en/of horecagelegenheden
op basis van het geldende planologische regime
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zich ook in de nabijheid van zijn object zou kunnen manifesteren. Een positieve bestemming
en gedetailleerde aanduiding van een voor omwonenden onwelgevallige bestemming op de
verbeelding van een ‘nieuw’ bestemmingsplan
vormt een directe ingang om
met een redelijke slagingskans een beroep te
doen op tegemoetkoming in de planschade. Om
aanvragen om tegemoetkoming in de planschade in de tijd uit te stellen, kan gekozen worden
om de planologische mogelijkheden voor een
toename van het aantal woningen respectievelijk
horecagelegenheden vorm te geven als flexibiliteitbepaling in het bestemmingsplan. Een flexibiliteitbepaling vormt immers pas een (zelfstandige) schadegrondslag voor een tegemoetkoming in planschade nadat aan die bepaling uitvoering is gegeven en deze onherroepelijk is
geworden. (TH)
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Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State
12 september 2012, nr. 12/0068, LJNBX7136
(mr. Wiebenga, mr. Van Buuren, mr. Deetman)
Ruimtelijke ordening.
[Wro art. 8.2, ; Awb art. 1:2]
Alleen belanghebbenden kunnen beroep instellen
tegen een besluit tot vaststelling van een exploitatieplan. Belanghebbenden zijn op grond van artikel
8.2 Wro in ieder geval degenen die een grondexploitatieovereenkomst hebben gesloten met betrekking tot gronden in het exploitatiegebied of die
eigenaar zijn van dergelijke gronden. De Afdeling
concludeert dat appellant en anderen, niet voldoen
aan die voorwaarden, toch belanghebbenden zijn.
De appellant en anderen hebben namelijk beroep
ingesteld tegen het niet betrekken van hun perceel
in het exploitatiegebied. Zou hun perceel wel zijn
betrokken in het exploitatiegebied dan zouden zij
kunnen worden aangemerkt als belanghebbenden.
Het beroep van appellant en anderen voor zover
gericht tegen het exploitatieplan is ontvankelijk.
Het exploitatiegebied moet, gelet op de systematiek van de Wro en de geschiedenis van de totstandkoming van artikel 6.13 Wro, zodanig worden begrensd dat planologisch of functioneel een duide-
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lijke samenhang tussen delen van het exploitatiegebied bestaat. Bij de toepassing van deze criteria
komt de raad beoordelingsvrijheid toe. De raad
heeft zich in redelijkheid op het standpunt kunnen
stellen dat er geen duidelijke planologische en
functionele samenhang bestaat tussen het exploitatiegebied en het perceel van appellant en anderen.

Uitspraak op het beroep van appellant en anderen,
allen wonend te Den Haag
tegen
het besluit van de raad van de gemeente Assen van
27 oktober 2011 tot vaststelling van het bestemmingsplan en exploitatieplan Werklandschap Assen-Zuid.

Ontvankelijkheid
De gemeenteraad heeft gesteld dat appellant en
anderen geen belanghebbenden zijn bij de vaststelling van het exploitatieplan, nu hun perceel niet
is opgenomen in het exploitatiegebied. Op grond
van artikel 8.2 lid 1, aanhef en onder h Wro kan
een belanghebbende bij de Afdeling beroep instellen tegen een besluit tot vaststelling van een exploitatieplan voor gronden, begrepen in een gelijktijdig vastgesteld bestemmingsplan. Als belanghebbenden worden op grond van lid 5 van dit artikel
in elk geval aangemerkt degene die een grondexploitatieovereenkomst heeft gesloten voor gronden in het exploitatiegebied, of die eigenaar is van
die gronden. Op grond van artikel 1:2 lid 2 Awb
wordt onder belanghebbende verstaan: degene
wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. Het beroep van appellant en anderen is gericht tegen het niet vaststellen van delen van een
exploitatieplan. Zou de gemeenteraad het perceel
van appellant en anderen wel hebben betrokken
in het exploitatieplan dan wel voor dat perceel
een afzonderlijk exploitatieplan hebben vastgesteld, dan zouden appellant en anderen als belanghebbenden kunnen worden aangemerkt bij het
desbetreffende
onderdeel van het exploitatieplan. Van belang is
dat appellant en anderen eigenaren zijn van het
door hen genoemde perceel.De Afdeling concludeert dat appellant en anderen kunnen worden
aangemerkt als belanghebbenden bij het niet
vaststellen van delen van een exploitatieplan met
betrekking tot hun perceel. Het beroep van appel-
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lant en anderen, voor zover dat is gericht tegen
het besluit tot vaststelling van het exploitatieplan,
is dan ook ontvankelijk.
Inhoudelijk
De raad stelt dat op het perceel van appellant en
anderen geen nieuwe bouwmogelijkheden mogelijk worden gemaakt. Het perceel is bestemd en
kan behouden worden als groenperceel. Het perceel is omdat het niet is meegenomen in het exploitatiegebied ook niet meegenomen bij de bepaling van de inbrengwaarden in het exploitatieplan.
De Afdeling overweegt dat, gelet op de systematiek van de Wro en de geschiedenis van de totstandkoming van artikel 6.13 Wro, de raad bij de
vaststelling van een exploitatieplan het exploitatiegebied zodanig moet begrenzen dat planologisch
of functioneel een duidelijke samenhang tussen
delen van het exploitatiegebied bestaat (zie ook
uitspraken van de Afdeling van 01 06-2011, nr.
200905555/1/ R1 en 200906452/1/R1). Bij de toepassing van deze criteria komt de raad beoordelingsvrijheid toe. De raad heeft zich in redelijkheid
op het standpunt kunnen stellen dat er geen duidelijke planologische en functionele samenhang
bestaat tussen het exploitatiegebied en het perceel
van appellant en anderen. Het perceel van appellant en anderen is volledig ingepast in het bestemmingsplan. Er zijn op het perceel geen bouwplannen als bedoeld in artikel 6.2.1 Bro voorzien. Ook
hoeven er ter plaatse geen voorzieningen van
openbaar nut te worden gerealiseerd. Appellant
en anderen zullen dan ook – gelet op artikel 6.16
lid 1 Wro – niet worden geconfronteerd met een
verhaal van kosten. Ook anderszins zullen appellant en anderen niet rechtstreeks financiële gevolgen ondervinden in verband met in het exploitatieplan opgenomen percelen. De gemeenteraad
heeft het exploitatieplan in zoverre in redelijkheid
kunnen vaststellen.
Het beroep van appellant en anderen richt zich
onder meer tegen het exploitatieplan. Appellant
en anderen betogen dat hun perceel ten onrechte
niet in het exploitatiegebied is meegenomen, terwijl er wel sprake is van planologische en/of
functionele samenhang tussen het exploitatiegebied en hun perceel. Appellant en anderen betogen dat de omliggende functies profijt hebben van
het mogelijk verdwijnen van hun recreatiewoning.
Verder moeten voor het verwezenlijken van de
aan hun perceel toegekende groenbestemming
kosten voor de verwerving en sloop van de recrea-
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tiewoning worden gemaakt. Er is door het perceel
buiten het exploitatieplan te laten een onjuiste financiële raming van kosten. Voorts maken de
benodigde gelden ten onrechte geen deel uit van
het exploitatieplan.
NOOT

In deze uitspraak van de Afdeling komen wat
betreft het exploitatieplan twee vragen aan de
orde, namelijk:
1. zijn appellant en anderen belanghebbenden?
2. behoort het perceel van appellant en anderen
eigenlijk niet tot het exploitatiegebied?
Het belanghebbendenbegrip in relatie tot het
exploitatieplan is meerdere keren bij de Afdeling
aan de orde geweest. Veelal ging het om situaties waarin geen exploitatieplan was vastgesteld.
De Afdeling bezag of als wel een exploitatieplan
zou zijn vastgesteld appellant belanghebbende
zou zijn geweest. In de meeste gevallen kwam
de Afdeling tot de conclusie dat een appellant
geen belanghebbende was omdat hij geen exploitatieovereenkomst had gesloten, geen eigenaar was van gronden in het exploitatiegebied
en er ook geen sprake was van andere belangen
bij het exploitatieplan. Het bleef enige tijd de
vraag wanneer sprake zou zijn van het hebben
van andere
rechtstreeks bij een exploitatieplan betrokken
belangen. Inmiddels zijn er diverse uitspraken
waaruit blijkt dat een appellant belanghebbende
kan zijn bij de regels van het exploitatieplan, die
een ruimtelijkgevolg hebben. Een voorbeeld van
zulke regels zijn faseringsregels. Ook andere
regels in het exploitatieplan kunnen ruimtelijke
gevolgen hebben (AbRS 15-02-2012,
201011643/1/R2 LJN: BV5115, provincie Zeeland,
AbRS 27-06-2012, 201108336/1/ R1, LJN:
BW9573, gemeente Eijsden-Margraten en AbRS
01-08-2012, 201110080/1/R3, LJN: BX3299, de
gemeente Maasdonk). In onderhavig geval,
waarbij appellant en anderen menen dat hun
perceel ten onrechte buiten het exploitatiegebied
is gelaten, zien we dat de Afdeling dezelfde redenering volgt als in de situaties waarin wordt
geageerd omdat er geen exploitatieplan is
vastgesteld. De Afdeling beziet of als er voor de
betrokken gronden wel een exploitatieplan zou
zijn vastgesteld appellant en anderen belanghebbenden zouden zijn omdat zij eigenaren zijn van
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die gronden, een exploitatieovereenkomst hebben gesloten of andere belangen hebben bij het
exploitatieplan. De raad beziet vervolgens of het
perceel van appellant en anderen onderdeel had
moeten zijn van het exploitatiegebied. Alleen
als sprake is van een duidelijke planologische
of functionele samenhangtussen dit perceel en
het exploitatiegebied is dat het geval. De raad
heeft beoordelingsvrijheid bij het beoordelen of
die samenhang er is. De conclusie is dat de
vereiste samenhang ontbreekt. Hierbij wordt
onder andere overwogen dat het perceel volledig is ingepast in het bestemmingsplan, er geen
bouwplannen zijn voorzien en er ook geen
voorzieningen van openbaar nut worden gerealiseerd. Verder zullen appellant en anderen niet
worden geconfronteerd met een verhaal van
kosten. Dat laatste is logisch, er zijn immers
geen bouwmogelijkheden. Dat er geen voorzieningen van openbaar nut worden gerealiseerd
roept in eerste instantie vraagtekens op. Uit het
gedeelte van de uitspraak dat betrekking heeft
op het bestemmingsplan blijkt immers dat de
recreatiewoning van appellant en anderen is
bestemd voor groen. Het uitgangspunt van het
plan, een bedrijventerrein met een groen en
landschappelijk karakter, staat aldus de uitspraak
in de weg aan het bestemmen van het gebruik
van de recreatiewoning en bijbehorende opstallen. De kostensoortenlijst benoemt groenvoorzieningen als voorziening. Het zou natuurlijk
kunnen dat het niet de bedoeling is dat het groen
openbaar is, maar dat lijkt omdat niet openbaar
groen vrij ongebruikelijk is weinig voor de hand
te liggen. Meer voor de hand lijkt te liggen dat
het in dit geval niet logisch is de kosten toe te
rekenen aan het exploitatiegebied. Voor groenvoorzieningen geldt net als voor andere voorzieningen, ongeacht of ze in of buiten het exploitatiegebied zijn gelegen, dat de kosten in het exploitatieplan mogen worden opgenomen voor
zover is voldaan aan de criteria profijt, toerekeningbaarheid en proportionaliteit. Op het eerste
gezicht zijn er niet direct redenen te zien om te
twijfelen dat aan die criteria is voldaan.Uit de
uitspraak van de Afdeling blijkt echter dat het
gebruik van de recreatiewoning al bij het vorige
bestemmingsplan onder het overgangsrecht is
gebracht. Het was dus al voordat werd voorzien
in een bedrijventerrein de wens van het gemeentebestuur het gebruik als recreatiewoning te
beëindigen. In de memorie van toelichting bij
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de grondexploitatiewet (TK 2004 2005, 30 218,
nr. 3, p. 22) wordt het criterium toerekenbaarheid
als volgt toegelicht: toerekenbaarheid: er bestaat
een causaal verband (de kostenzouden niet gemaakt worden zonder het plan), of dekosten
worden mede gemaakt ten behoeve van het
plan. In casu zouden de kosten ook gemaakt zijn
zonder de realisering van het nieuwe bestemmingsplan. Dit in ogenschouw nemend lijkt het
logisch dat de kosten van de verwerving en de
sloop van de recreatiewoning niet in het exploitatieplan zijn meegenomen.( JT)

Bouw, Ruimtelijke
ordening en
Monumentenwet,
Woonruimtewet (incl.
ligplaats woonschepen,
incl. woonwagens)
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Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State
11 juli 2012, nr. 12/0069, LJN BX1035
(mr. Polak, mr. Drupsteen, mr. Koeman, mr.
Hazen)
Woonruimtewet.
[Wro art. 6.1 lid 1, 6.3 lid a]
Omdat de vrijstelling om met een woonschip permanent ligplaats in te nemen leidt tot een onvoorzienbare waardevermindering van de nabij geleden
woning, heeft de gemeente terecht planschade
toegekend.

Uitspraak in het geding tussen appellant
en
het college van burgemeester en wethouders van
Kaag en Braassem

In mei 2006 verleende het college ten behoeve van
appellant vrijstelling van de voorschriften van het
bestemmingsplan voor het innemen van een lig-
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plaats met een woonschip voor permanente bewoning. Appellant had met de gemeente in januari
2006 een overeenkomst gesloten, waarin is bepaald dat hij eventuele door het college toe te
kennen vergoedingen van planschade als gevolg
van dit vrijstellingsbesluit voor zijn rekening
neemt. In maart 2010 kende het college aan belanghebbende een vergoeding van planschade toe.
Hij is sinds 1990 eigenaar van een nabij gelegen
vrijstaande woning. Het daartegen door appellant
gemaakte bezwaar en beroep werd ongegrond
verklaard.
De Afdeling overweegt dat volgens artikel 6.1,
eerste lid, van de Wro burgemeester en wethouders degene die in de vorm van een inkomensderving of een vermindering van de waarde van een
onroerende zaak schade leidt of zal leiden als gevolg van een in het tweede lid genoemde oorzaak,
op aanvraag een tegemoetkoming toekennen, voor
zover de schade redelijkerwijs niet voor rekening
van de aanvrager behoort te blijven en voor zover
de tegemoetkoming niet voldoende anderszins is
verzekerd. Volgens artikel 6.3, onder a, betrekken
burgemeester en wethouders bij hun beslissing in
ieder geval de voorzienbaarheid van de schadeoorzaak. Als ten tijde van de aankoop van een onroerende zaak voor een redelijk denkend en handelend koper aanleiding bestond om rekening te
houden met de kans dat de planologische situatie
ter plaatse zou verslechteren, is de planschade
voorzienbaar en blijft deze voor rekening van de
koper, omdat er in dat geval van uit wordt gegaan
dat hij dit risico heeft aanvaard. In november 2008
verzocht belanghebbende het college om vergoeding van planschade omdat het vrijstellingsbesluit
volgens hem tot waardevermindering van zijn
woning heeft geleid. Het college heeft het verzoek
ter advisering voorgelegd aan de Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken (hierna: de SAOZ). In
haar advies van maart 2010 heeft de SAOZ uiteengezet dat deze locatie krachtens het bestemmingsplan voor onder meer vaarverkeer is bestemd, dat
ten dienste daarvan – met een aanlegvergunning
– meerpalen mogen worden geslagen en dat het
afmeren van vaartuigen op deze locatie dus in de
oude situatie al mogelijk was, zodat het uitzicht
vanuit de woning door het vrijstellingsbesluit niet
in verdergaande mate is beperkt. Verder is in dat
advies toegelicht dat afgemeerde vaartuigen volgens het bestemmingsplan niet voor verblijf geschikt mogen zijn of daarvoor worden ingericht,
zodat in de oude situatie die vaartuigen niet of
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