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last die inherent is aan het gebruik zoals bij inundatie bij hoogwater. Ook ingeval inundatieschade
volledig wordt vergoed, kan bij inundatie hinder
ontstaan voor de agrarische bedrijfsvoering, waardoor een redelijk denkende en handelende koper
gronden met een dubbelbestemming lager zal
waarderen. Dit waarderingsverschil laat zich niet
slechts tot subjectieve elementen herleiden. Derhalve zijn de adviezen van de schadecommissie op
dit punt niet deugdelijk, en mocht de rechtbank de
SAOZ-rapportage bij zijn oordeel betrekken.
Ten onrechte menen de raad en het dagelijks
bestuur dat SAOZ de inundatie bij hoogwater bij de
taxatie van de waardedaling heeft betrokken. De
inundatieschade is volgens SAOZ immers al
anderszins verzekerd op basis van de Procedureverordening vergoeding van schade ten gevolge
van inundatie van de gebieden Noord en Zuid
Meene.
N OOT
Meerdere adviseurs hebben zich met deze kwestie
bezig gehouden. Zij verschillen van mening of de
dubbelbestemming voor retentiegebied met een
onderwaterzettingskans van 1x per 100 jaar tot
waardevermindering van die agrarische percelen
leidt. Volgens SAOZ leidt de dubbelbestemming
tot schade, met een accent op het niet meer,
althans niet meer renderend, kunnen benutten van
bouwmogelijkheden buiten het agrarische bouwvlak, terwijl de gemeentelijke schadecommissie
van oordeel is dat schade als gevolg van inundatie
bij hoogwater volledig anderszins vergoed is en
dat een redelijk denkende en redelijk handelende
koper subjectieve elementen, zoals een negatieve
gevoelswaarde bij de dubbelbestemming van de
percelen, buiten beschouwing zal laten.
Voor het toekennen van planschadevergoeding
zijn slechts de ruimtelijke gevolgen van het nieuwe
planologische regime van belang en de objectief
redelijkerwijs daarvan te verwachten overlast, door
de Afdeling nader aangeduid als overlast die inherent is aan het gebruik, zoals bij inundatie in geval
van hoogwater.
Volgens de Afdeling zou ook in het geval inundatieschade al anderszins volledig wordt vergoed, bij
inundatie nog sprake zijn van hinder voor de agrarische bedrijfsvoering waardoor een redelijk denkende en redelijk handelende koper deze gronden
door de dubbelbestemming lager zal waarderen
dan gronden met alleen een agrarische bestemming. Niet duidelijk wordt welke hinder – uit-

gaande van volledige vergoeding van
inundatieschade – dan volgens de Afdeling nog
resteert en voor een willekeurige redelijk denkende en handelende koper aanleiding is zijn
koopprijs in neerwaartse zin bij te stellen.
Niet onbegrijpelijk is dat een dubbelbestemming
die strekt tot de mogelijkheid om bij hoogwater
een agrarisch bestemd perceel als waterretentiegebied te kunnen gebruiken, wordt aangemerkt
als een planologisch nadeliger situatie. Volgens
vaste jurisprudentie moet ingeval sprake is van een
planologisch nadelige wijziging nader onderzoek
plaats vinden of dat planologisch nadeel planschade tot gevolg heeft. Met andere woorden: een
planologisch nadeliger situatie verplicht tot onderzoek naar mogelijke planschade als gevolg daarvan, waarbij vast staat dat niet elk planologisch
nadeel ook schade tot gevolg heeft (AbRS 24-122008 inzake gemeente Someren; LJN: BG8274).
In de uitspraak Hardenberg mis ik – en zo ook de
gemeenteraad en het dagelijks bestuur van het
waterschap – expliciete overwegingen over de
waarde en waardevermindering van de betrokken
agrarische percelen.
In de agrarische sector is nog steeds vraag naar
cultuurgrond. Onder die omstandigheden lijkt niet
onaannemelijk dat ook agrarische gronden met
een dubbelbestemming waterretentie prijshoudend kunnen worden verkocht. (TH)
LJN-nr. BZ2515
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Wet ruimtelijke ordening (Wro)
JG 13.0028
Het bezwaar tegen het in de toelichting opgenomen verplichte kostenverhaal via een anterieure
overeenkomst voor een bijdrage in de ruimtelijke
ontwikkeling slaagt niet omdat de plantoelichting
niet juridisch bindend is. Ook het betoog dat de
ruimtelijke bijdrage ten onrechte niet als voorwaarde in de wijzigingsregels van het bestemmingsplan is opgenomen slaagt niet. Pas bij
toepassing van de wijzigingsbevoegdheid behoeft
bezien te worden in hoeverre tot verhaal van kosten zal worden overgegaan.
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Uit de in het bestemmingsplan opgenomen wijzigingsregels voor de uitbreiding van een hotel
blijkt onvoldoende duidelijk op welke gronden het
in die regels genoemde bebouwingspercentage
betrekking heeft. De Afdeling draagt de raad op
het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan te herstellen.
Raad van State, afd. bestuursrechtspraak,
nr. 201112696/1/R2
06 maart 2013
Uitspraak op de beroepen van appellanten,
wonende of gevestigd te Hierden tegen het
besluit van de raad van de gemeente Harderwijk van 22 september 2011 tot vaststelling
van het bestemmingsplan Hierden Dorp 2011.
Wro, artt. 3.1, 3, 6 6.12, 6.13, 6.24, 8.2
Awb, art. 1:2
Bro, art. 6.2.1
...................................................................
Het bestemmingsplan Hierden Dorp 2011 is overwegend conserverend van aard. Daarnaast bevat
het plan 16 wijzigingsbevoegdheden voor woningbouw en de uitbreiding van een hotel.
Volgens één van de appellanten is in de plantoelichting is ten onrechte uitgegaan van verplicht
kostenverhaal via een anterieure overeenkomst
voor een bijdrage in ruimtelijke ontwikkelingen
buiten het plangebied als bedoeld in artikel 6.24 lid
1 onder a Wro. Appellant wenst vernietiging van de
plantoelichting. Volgens appellant is er geen causaal verband tussen de ontwikkelingslocatie en de
beoogde landschappelijke versterking, is de bijdrage aan de ruimtelijke ontwikkeling niet duidelijk in de Structuurvisie aangegeven en is sprake
van betaalplanologie. Als het kostenverhaal noodzakelijk zou zijn voor de economische aanvaardbaarheid, had deze volgens appellant als voorwaarde aan de wijzigingsbevoegdheid verbonden
moet worden. Appellant beroept zich voorts op het
gelijkheidsbeginsel nu aan twee andere locaties bij
recht bouwmogelijkheden zijn toegekend en op
het vertrouwensbeginsel gelet op het contact op
ambtelijk niveau sinds 2007.
De raad stelt dat artikel 6.24 Wro het mogelijk
maakt te contracteren over een financiële bijdrage
aan ruimtelijke ontwikkelingen die niet via het
exploitatieplan worden opgelegd. De voorwaarde

daarbij is dat de financiële bijdrage aan ruimtelijke
ontwikkelingen gebaseerd is op een vastgestelde
Structuurvisie. Uit de Structuurvisie blijkt volgens
de raad duidelijk dat bij elke toevoeging van nieuwe
bebouwing in Hierden landschappelijke versterking wordt verlangd in de vorm van een bijdrage.
Toepassing van de wijzigingsbevoegdheid zonder
deze ruimtelijke bijdrage is in strijd met de Structuurvisie en in strijd met de goede ruimtelijke ordening.
De Afdeling stelt voorop dat de plantoelichting
geen juridisch bindend onderdeel van het bestemmingsplan betreft. Aan de plantoelichting kan niet
de door appellant gewenste betekenis worden toegekend. De raad heeft op goede gronden afgezien
van het als voorwaarde in het bestemmingsplan
opnemen van de ruimtelijke bijdrage. Pas bij toepassing van de wijzigingsbevoegdheid zal worden
bezien in hoeverre zal worden overgegaan tot verhaal van de daarmee verband houdende kosten.
De raad stelt dat de situatie bij de andere door
appellant genoemde locaties verschilt van appellants situatie omdat sprake is van een andere voorgeschiedenis. Appellant heeft niet weerlegd dat dit
niet juist is.
Ook is er geen sprake van schending van het vertrouwensbeginsel nu aanvrager niet aannemelijk
heeft gemaakt dat namens de raad toezeggingen
zijn gedaan waaraan hij een gerechtvaardigd vertrouwen heeft kunnen ontlenen.
Er is geen aanleiding voor het oordeel dat de raad
zich niet in redelijkheid op het standpunt heeft
kunnen stellen dat het bestemmingsplan in
zoverre strekt ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening.
Parkhotel Hierden heeft bezwaar tegen de wijzigingsbevoegheid die een hotel met minimaal
60 kamers mogelijk kan maken op de gronden aan
de Molenweg 1a, gelet op de verkeersveiligheid en
de ruimtelijke uitstraling van een dergelijk complex. De raad acht uitbreiding van de toeristische
sector gewenst. De toepassing van de wijzigingsbevoegdheid zal volgens de raad slechts leiden tot
een uitbreiding van het hotel De Tippe met 12 extra
kamers.
De Afdeling stelt vast dat onvoldoende inzicht
bestaat in de exacte uitbreidingsmogelijkheden
van hotel De Tippe. Onduidelijk is op welk bouwvlak het in de wijzigingsregels opgenomen bebouwingspercentage betrekking heeft. Volgens de raad
is voor de gronden waaraan de wijzigingsbevoegdheid is toegekend geen bouwvlak opgenomen. De
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papieren verbeelding biedt hierover geen uitsluitsel, maar blijkens de digitale verbeelding rust op
de gronden met de aanduiding Wro-zone – wijzigingsgebied 16 de aanduiding bouwvlak.
De wijzigingsregels bevatten geen bevoegdheid tot
wijziging dan wel toevoeging van een bouwvlak. Op
de percelen Molenweg 1 en 1a kan een totale bebouwingsmogelijkheid van ongeveer 1.350 m2 ontstaan, in plaats van de door de raad genoemde
900 m2. Niet gebleken is dat de raad met dergelijke
bebouwingsmogelijkheden rekening heeft gehouden, noch dat hij deze heeft betrokken in de belangenafweging. Het besluit tot vaststelling van het
bestemmingsplan is in strijd met de zorgvuldigheid.
De Afdeling draagt de raad op het gebrek in de wijzigingsregels te herstellen. Duidelijk moet worden op
welk bouwvlak met welke omvang het bebouwingspercentage betrekking heeft en zo nodig moet in het
plan een bevoegdheid tot wijziging dan wel toevoeging van een bouwvlak opgenomen worden.
Eén van de appellante betoogt dat ten onrechte
geen exploitatieplan is vastgesteld.
Op grond van artikel 6.12 lid 1 Wro stelt de raad een
exploitatieplan vast voor gronden waarop bij algemene maatregel van bestuur een aangewezen
bouwplan is voorgenomen. De aan appellants perceel toegekende bestemming Wonen-Dorpsgebied
voorziet niet in de realisering van zo’n bouwplan.
Pas na vaststelling van een planwijziging kunnen
dergelijke bouwplannen mogelijk worden
gemaakt. Er bestaat geen aanwijzing dat als de
raad wel tot het vaststellen van een exploitatieplan
zou zijn overgegaan, appellants perceel daarin zou
zijn opgenomen als uitgeefbare grond die wordt
betrokken in het kostenverhaal en -verevening. De
verplichting een exploitatieplan vast te stellen voor
gronden waarop een wijzigingsbevoegdheid ziet,
komt gelet op de artikelen 6.12 leden 2 en 4 en 8.2
lid 1 Wro pas aan de orde bij de vaststelling van de
planwijziging. Er zijn geen aanwijzingen dat op
appellants perceel werken en werkzaamheden
inzake bouwrijp maken, aanleg van nutsvoorzieningen of inrichting van openbaar gebied zullen
worden uitgevoerd, waarvoor eisen of regels als
bedoeld in artikel 6.13 lid 2 onder b en c Wro zouden moeten worden vastgesteld.
De Afdeling draagt de gemeente op het besluit tot
vaststelling van het bestemmingsplan te herstellen.
N OOT
Eén van de appellanten heeft de voorwaarde van
de gemeente aan planologische medewerking,

inhoudende dat een bijdrage aan de landschapsversterking wordt geleverd, aan de orde gesteld.
De appellant meent dat sprake is van betaalplanologie en ook dat de voorwaarde in de wijzigingsregels opgenomen had moeten worden. De Afdeling
komt appellant op beide punten niet tegemoet.
De gemeente heeft de voorwaarde voor de bijdrage
aan de landschapsversterking verwoord in de plantoelichting. Dat heeft de appellant onderkend
want hij vraagt om vernietiging van de toelichting.
Maar daar gaat de Afdeling niet in mee omdat de
plantoelichting niet juridisch bindend is.
Voorts oordeelt de Afdeling dat de gemeente op
goede gronden heeft afgezien van het opnemen
van de voorwaarde van de bijdrage aan de landschapsversterking in de wijzigingsregels. Pas bij de
vaststelling van een planwijziging moet bezien
worden in hoeverre wordt overgegaan tot kostenverhaal.
De Afdeling komt jammer genoeg niet meer toe
aan de vraag of sprake is van betaalplanologie,
zoals appellant stelt. De wetgever heeft met afdeling Grondexploitatie van de Wro, waarvan
artikel 6.24 Wro onderdeel uitmaakt, niet beoogd
zogenaamde betaalplanologie mogelijk te maken.
Dit blijkt uit wetsgeschiedenis. De Nota naar aanleiding van het verslag vermeldt:
‘Het wetsvoorstel biedt geen expliciete garantie ter voorkoming van zogenoemde betaalplanologie, maar zoals ik
elders heb aangegeven, is een handelwijze van een
gemeente die neerkomt op betaalplanologie in strijd met
het wettelijk stelsel te achten. Een gemeente mag planologische medewerking slechts weigeren wegens nietbetaling van een bijdrage indien het project in combinatie met de niet-betaling een verslechtering van de ruimtelijke en planologische kwaliteit tot gevolg kan hebben in
het gebied dat in de structuurvisie is bedoeld.’
(TK 2005-2006, 30 218, nr. 6, p. 11).
De laatste zin uit dit fragment is mijns inziens cruciaal. Ik leid hieruit het volgende af. Een gemeente
mag niet zomaar planologische medewerking weigeren als een initiatiefnemer vraagt om medewerking, maar niet wil betalen aan door de gemeente
gewenste andere ruimtelijke ontwikkelingen. De
gemeente mag de medewerking wel weigeren als
de door de initiatiefnemer gewenste ruimtelijke
ontwikkeling in ruimtelijk opzicht alleen acceptabel is in combinatie met die andere door de
gemeente gewenste ruimtelijke ontwikkeling.
Een voorbeeld van zo’n situatie zou kunnen zijn
dat de bouw van een nieuwe woning aan de rand
van een dorp de karakteristieken van de dorpsrand
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en van het aangrenzende buitengebied zodanig
aantast, dat die nieuwe woning ruimtelijk uitsluitend acceptabel is als in de nabijheid maatregelen
worden getroffen ter compensatie c.q. versterking
van die karakteristieken.
Het is van groot belang dat een gemeente die vanuit ruimtelijk belang een ruimtelijke bijdrage noodzakelijk acht dat ook duidelijk in de structuurvisie
en de toelichting van het bestemmingsplan tot uitdrukking brengt, ook als zo’n ruimtelijke bijdrage
slechts te realiseren is met een financiële bijdrage
van de initiatiefnemer van een rode ontwikkeling.
Duidelijk moet zijn dat het de gemeente te doen is
om de ruimtelijke bijdrage. Voor zover voor een
ruimtelijke bijdrage een financiële bijdrage wordt
gevraagd lijkt het mij voor de hand te liggen de
financiële bijdrage af te stemmen op de in verband
met de door de initiatiefnemer gewenste ontwikkeling vereiste ruimtelijke bijdrage. Het vragen van
een grotere bijdrage aan initiatiefnemers van projecten met een hoog opbrengend vermogen dan
aan initiatiefnemers van projecten met een laag
opbrengend vermogen terwijl daar gelet op de
noodzakelijke ruimtelijke bijdragen geen reden
voor is wekt de indruk dat de gemeente baten wil
afromen. De wetgever heeft met de Wro niet
beoogd baatafroming mogelijk te maken.
Wellicht ten overvloede wijs ik er nog op dat de
Wro er niet aan in de weg staat een hogere bijdrage dan wel bijdrage aan andere ontwikkelingen
te vragen dan ruimtelijk gezien strikt noodzakelijk.
Te denken valt bijvoorbeeld aan een bijdrage aan
voorzieningen ter bevordering van de beleving en
het genieten van het landschap zoals zitbanken en
de bewegwijzering van toeristische routes, die
hoewel wellicht gewenst niet als strikt noodzakelijk gezien kunnen worden als compenserende
landschapsversterking. Hierbij geldt wel als voorwaarde dat er een structuurvisie moet zijn vastgesteld. Verder geldt dat voorwaarde de vrijwilligheid
van de bijdrage. Planologische medewerking kan
niet worden geweigerd omdat een initiatiefnemer
niet wenst mee te betalen aan een niet strikt noodzakelijke andere ruimtelijke ontwikkeling.
De Afdeling merkt op dat pas bij toepassing van de
wijzigingsbevoegdheid zal worden bezien in hoeverre zal worden overgegaan tot kostenverhaal. Op
grond van artikel 6.12 Wro moet bij de vaststelling
van een planwijziging bezien worden of een exploitatieplan moet worden vastgesteld voor de gronden van de planwijziging. Voor zover tegelijkertijd
met een planwijziging een exploitatieplan wordt

vastgesteld is de gemeente wat het kostenverhaal
betreft gebonden aan de Wro en Bro. Zo mogen
slechts de kosten van voorzieningen genoemd in
de Bro en zogenaamde bovenplanse kosten als
bedoeld in artikel 6.13 lid 7 Wro worden opgenomen in de exploitatieopzet van een exploitatieplan.
Tot kosten van voorzieningen die gelet op de Bro in
de exploitatieopzet mogen worden opgenomen
behoren de kosten voor de noodzakelijke compensatie van verloren gegane natuurwaarde, groenvoorzieningen en watervoorzieningen. Tot deze
kosten behoren niet de bijdrage aan ruimtelijke
ontwikkelingen als bedoeld in artikel 6.24 Wro.
(JT)
LJN-nr. BZ3401
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Volkshuisvesting
JG 13.0029
Omdat de bewoners van deze woning geen huishouden vormen, is sprake van omzetting van zelfstandige in onzelfstandige woonruimte. Nu
daarvoor geen vergunning is verleend, heeft het
college terecht een last onder dwangsom opgelegd.
Raad van State, afd. bestuursrechtspraak,
201206489/1/A3
13 maart 2013
Uitspraak in het geding tussen appellant en
het college van Dordrecht
Huisvestingswet, art. 1, eerste lid, onder b;
art. 30, eerste lid, onder c
....................................................................
In juni 2011 gelastte het college appellant onder
oplegging van een dwangsom van € 20.000 om de
omzetting van zijn woning in onzelfstandige
woonruimte ongedaan te maken. Het daartegen
ingestelde bezwaar en beroep werd ongegrond verklaard.
Volgens artikel 1, eerste lid, onder b, van de Huisvestingswet, wordt onder ‘woonruimte’ een beslo-
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