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Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State
18 april 2012, nr. 12/0076, LJN BW3018
(mr. Van der Beek-Gillessen)
Ruimtelijke ordening.
[Wro art. 3.1, 8.2]
Het beroep van appellante richt zich tegen het niet
handhaven van de bestaande ontwikkelingsmogelijkheden op zijn perceel alsmede tegen de economische uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan.
De Afdeling concludeert dat in het algemeen aan
een geldend bestemmingsplan geen blijvende
rechten kunnen worden ontleend en dat de
gemeenteraad op grond van de gewijzigde planologische inzichten en na afweging van alle betrokken belangen andere bestemmingen en regels dan
opgenomen in het voorheen geldende bestemmingsplan heeft kunnen vaststellen. Voorts concludeert de Afdeling dat wat er ook zij
van het antwoord op de vraag of de gemeenteraad
er vanuit mocht gaan dat er geen planschade zou
ontstaan er onvoldoende aannemelijk is gemaakt
dat bij de gemeente onvoldoende middelen beschikbaar zijn om aan een mogelijke planschadeclaim
te voldoen.

Uitspraak op het beroep van appellante, gevestigd
te Amersfoort tegen het besluit van de raad van de
gemeente Oldenzaal van 28 februari 2011 tot vaststelling van het bestemmingsplan Binnenstad.

Appellante betoogt dat de gemeenteraad ten onrechte de bestaande ontwikkelingsmogelijkheden
voor haar perceel niet heeft gehandhaafd. Appellante betwijfelt of er sprake is van een goede
ruimtelijke ordening. Volgens appellante had de
gemeenteraad of de bestaande ontwikkelingsmogelijkheden moeten handhaven of de doelstelling
van het Masterplan Binnenstad 2009 tot uitdrukking moeten laten komen door een groene bestemming op te nemen. Voorts betwist appellante de
economische uitvoerbaarheid omdat geen rekening is gehouden met het planschaderisico. Een
inventarisatie en analyse van planschaderisico had
volgens appellante niet achterwege mogen blijven.
Het bestemmingsplan heeft een conserverend
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karakter. Voor de niet uitgewerkte bestemmingen
uit de geldende bestemmingsplannen is de huidige
situatie vastgelegd. De gemeenteraad wil hiermee
voorkomen dat gebruik kan worden gemaakt van
niet gerealiseerde bouw- en gebruiksmogelijkheden, die niet langer passen binnen het plaatselijke
beleid van de gemeente, zoals vastgelegd in het
Masterplan Binnenstad 2009. De gemeenteraad
merkt met betrekking tot eventuele planschade
op dat de op grond van het voorheen geldende
bestemmingsplan toegekende bestemming nooit
is uitgewerkt en dat een bouwverbod gold. De
Afdeling overweegt dat in het algemeen aan een
geldend bestemmingsplan geen blijvende rechten
kunnen worden ontleend. De raad kan op grond
van gewijzigde planologische inzichten en na afweging van alle betrokken belangen andere bestemmingen en regels vaststellen. De raad heeft
in dit geval aansluiting gezocht bij de feitelijke situatie. Hij heeft in redelijkheid gewicht kunnen
toekennen aan het belang bij het behoud van de
bestaande situatie ter plaatse die gekenmerkt
wordt door een groene ruimte. Niet aannemelijk
is gemaakt dat door niet een specifieke groen bestemming aan het perceel toe te kennen in strijd
met het Masterplan Binnenstad 2009 is gehandeld.
De gemeenteraad is er vanuit gegaan dat er geen
planschade voor appellante zou ontstaan. Appellante heeft een planschaderapport overgelegd,
waarin zij stelt een schade van € 616.000 te zullen
lijden. De gemeenteraad heeft verklaard geen
budget te hebben voor eventuele planschade. De
Afdeling overweegt dat wat er ook zij van het
antwoord op de vraag of de gemeenteraad er van
uit kon gaan dat geen planschade zou ontstaan,
de Afdeling niet aannemelijk gemaakt acht dat er
bij de gemeente onvoldoende middelen beschikbaar zijn om aan een mogelijke planschadeclaim,
wat daar verder ook van zij, te voldoen. Er is geen
aanleiding om te oordelen dat een eventuele
planschadeclaim aan de economische uitvoerbaarheid van het plan in de weg staat.
NOOT

De uitspraak inzake de gemeente Oldenzaal is
al weer enige maanden oud. Gelet op de opmerkelijke conclusie van de Afdeling breng ik deze
uitspraak toch nog onder de aandacht omdat
het een opmerkelijke uitspraak is. Het opmerkelijke zit hem niet in de overwegingen over de
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wijziging van planologisch beleid. Het is vaste
jurisprudentie van de Afdeling dat in het algemeen aan een geldend bestemmingsplan
geen blijvende rechten kunnen worden ontleend.
Nieuwe planologische inzichten kunnen aanleiding zijn voor nieuwe bestemmingen en regels.
Voorafgaand aan de vaststelling van die nieuwe
bestemmingen en regels moet zoals te doen
gebruikelijk een afweging van alle betrokken
belangen plaats vinden. Tot die belangen behoren de belangen van de eigenaren van de gronden binnen het plangebied van het bestemmingsplan. Het opmerkelijke zit hem in het tweede
deel van de uitspraak, waarin de Afdeling ingaat
op de beroepsgrond betreffende het ontbreken
van de economische uitvoerbaarheid. Met zekere
regelmaat wordt de economische uitvoerbaarheid van een bestemmingsplan aangevochten
omdat er naar de mening van de appellante
onvoldoende rekening is gehouden met planschade. Veelal komt de Afdeling vervolgens tot
de conclusie dat de economische uitvoerbaarheid niet in het geding is, waarbij één of meer
van de volgende overwegingen een rol speelt:
– er zijn of komen voldoende middelen beschikbaar bij de gemeente. De gemeente heeft gelden
gereserveerd in de grondexploitatie, gelden beschikbaar vanuit de algemene dienst dan wel er
ligt een overeenkomst met een initiatiefnemer,
die de planschadekosten op zich neemt (zie onder meer de uitspraken van de Afdeling van 1209-2012 inzake de gemeente De Bilt,
201109896/1/R3, LJN: BX7135, van 01- 02-2012
inzake de gemeente Heumen, 201006776/1/R2,
LJN: BV2448 en van 15-02-2012 inzake de gemeente Goes, 201109196/1/R2, LJN: BV5099);
– het is niet aannemelijk dat de waardevermindering door de nieuwe bestemming zodanig zal
zijn dat daaraan in redelijkheid een doorslaggevend gewicht had moeten worden toegekend
(zie onder meer de uitspraak van de Afdeling
van 02-03-2011 inzake de gemeente Maasdriel,
201006859/1/R2, LJN: BP6388);
– er bestaat geen grond voor de verwachting
dat de gestelde planschade zodanig zal zijn dat
de economische uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan niet is verzekerd (uitspraak van de
Afdeling van 14-12 2011 inzake de gemeente
Gennep, 201011775/1/R1, LJN: BU7899 en van
09-11-2011 inzake de gemeente Utrecht
201008128/1/R3, LJN: BU3725 (gemeente
Utrecht)(Wro). De laatste twee overwegingen

komen met zekere regelmaat in uitspraken terug
waarin appellanten betogen dat sprake is van
te verwachten planschade, maar geen analyse
hebben overgelegd waaruit dit blijkt. Zeker de
tweede overweging kan de indruk wekken dat
een appellant er verstandig aandoet zijn stelling
dat de te verwachten planschade de economische uitvoerbaarheid aantast te onderbouwen
met een zogenaamde planschadeanalyse. Na
lezing van de uitspraak Oldenzaal blijkt echter
dat het maar zeer de vraag is of een dergelijke
analyse een appellant helpt. In de uitspraak van
Oldenzaal gooit de Afdeling het namelijk over
een andere boeg. De Afdeling concludeert dat
niet aannemelijk is dat de gemeente onvoldoende middelen beschikbaar heeft om een eventuele
planschadeclaim te voldoen. Op zich zou zo’n
conclusie niet vreemd zijn als de gemeenteraad
zou hebben aangegeven dat mocht er een claim
komen zij voldoende gelden beschikbaar heeft.
Maar dat is de crux, de gemeenteraad had nu
juist verklaard geen budget te hebben voor een
eventuele planschade. Zeker nu appellante een
planschaderapport heeft overgelegd, waarin zij
stelt € 616.000 schade te lijden, toch een aanzienlijk bedrag, was een verdere onderbouwing van
de conclusie van de Afdeling wenselijk geweest.
Het lijkt erop dat de Afdeling de vraag of inderdaad sprake zou zijn van aanzienlijke planschade
heeft willen laten rusten. Zonder uitgebreid in
te gaan op planschade in relatie tot vervallen
bouwmogelijkheden merk ik nog het volgende
op. Uit informatie van de gemeente is gebleken
dat de uitwerkingsregels meerdere opties bevatten, (onder andere) de realisering van nieuwe
woningen, maar ook alleen groen. Met andere
woorden appellante had ook bij uitwerking
conform de uitwerkingsregels geconfronteerd
kunnen worden met een uiteindelijke bestemming zonder ontwikkelingsmogelijkheden. (JT)
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