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risico valt. Voorts moet – zoals de Afdeling duidelijk aangeeft – worden ingegaan op de duur,
de aard en de omvang van de werkzaamheden
aan de dijk.
7. Op 29 januari 2013 heeft de Eerste Kamer der
Staten Generaal de Wet nadeelcompensatie en
schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten aangenomen (Kamerstukken I 32 621, A). De
wet voorziet in een algemene regeling voor
nadeelcompensatie (artikel 4:126 Awb). Uitgangspunt is dat alleen verplichting tot vergoeding van schade bestaat indien aan twee
voorwaarden is voldaan: 1. de schade moet
boven het normaal maatschappelijke risico uitgaan en 2. de schade moet een bepaalde groep
burgers of ondernemingen in vergelijking met
anderen onevenredig zwaar treffen (speciale
last). Het criterium van het normaal maatschappelijke risico wordt niet nader door de
wetgever ingevuld. De reden hiervoor is dat het
normaal maatschappelijk risico zich door de
grote variëteit in schadeoorzaken niet “laat
vatten in een algemeen te hanteren drempel
voor alle gevallen van nadeelcompensatie”,
aldus de Memorie van Antwoord (Kamerstukken
II 2012/13, 32 621, nr. C, p. 8). De wetgever
heeft aangegeven dat het wél mogelijk is een
drempel op te nemen in een beleidsregel.
8. De – in de Memorie van Toelichting – aangekondigde aanpassingswetgeving is nog in
voorbereiding (Kamerstukken II 2010/11, 32 621,
nr. 3, p. 18). Deze aanpassingswetgeving zal
waarschijnlijk voorzien in de mogelijkheid om
artikel 7.14 van de Waterwet te laten vervallen,
nu de in dit wetsartikel geregelde materie sterk
overeenkomt met de regeling in artikel 4:126
Awb. Een verzoek om nadeelcompensatie zal in
de toekomst op artikel 4:126 Awb moeten worden gebaseerd.
9. Tot slot nog een opmerking over het toepassen
van de bestuurlijke lus. Dit geval leent zich goed
voor toepassing van de bestuurlijke lus. Het
besluit tot afwijzing van het verzoek om schadevergoeding bevat een motiveringsgebrek. Het
Wetterskip krijgt een termijn van dertien weken
om te motiveren wat de omvang van het normaal ondernemersrisico is en om te bepalen of
de door appellante geleden schade daaronder
valt. De termijn lijkt ons aan de korte kant aangezien waarschijnlijk, gelet op de hiervoor
genoemde tussenuitspraak van de Afdeling van
5 december 2012, een deskundige zal moeten
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vaststellen wat het “normaal” ondernemersrisico in dit geval zal zijn. (ES en IH)
LJN-nr. BZ7731

Bouw, Ruimtelijke ordening en
Monumentenwet
Wet ruimtelijke ordening (Wro)
JG 13.0034
De Afdeling vernietigt de faseringsregels die zien
op de gronduitgifte en het financiële deel van het
exploitatieplan Holtum Noord III, maar laat de
rechtsgevolgen met uitzondering wat de faseringsregels betreft in stand. De overige beroepsgronden slagen niet.
Het exploitatiegebied is terecht niet groter dan het
bestemmingsplangebied. De kosten van vervangen van de bestaande regenwaterbuffer zijn gelet
op de criteria profijt, toerekenbaarheid en evenredigheid terecht volledig opgenomen in de
exploitatieopzet. De toerekening van de kosten
voor de bovenplanse voorzieningen is door een
nadere toelichting van de raad alsnog voldoende
gemotiveerd.
De bepaling van de inbrengwaarden is geschied op
basis van de complexbenadering. Er is geen sprake
van voorstroken en/of een bijzondere geschiktheid
van een deel van de gronden. De vergelijkingsmethode kan worden gebruikt voor de raming van
inbrengwaarden. Aan de taxatie van de inbrengwaarden ligt een door een onafhankelijke deskundige uitgevoerde taxatie ten grondslag.
Raad van State, afd. bestuursrechtspraak,
nr. 201206042/1/R1
27 maart 2013
Uitspraak op de beroepen van appellanten
tegen het besluit van de raad van de
gemeente Sittard-Geleen van 15 maart 2012
tot vaststelling van het exploitatieplan Holtum
Noord III.
Wro, artt. 6.13
Awb, art. 6:22
Ow, artt. 40b, 40d
....................................................................
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De uitspraak van de Afdeling heeft ook betrekking
op het bestemmingsplan Holtum Noord III en de
goede procesorde. Het navolgende beperkt zich tot
de overwegingen van de Afdeling betreffende het
exploitatieplan.
Voor het aaneengesloten gebied Holtum Noord III,
waar een bedrijventerrein en een regenwaterbuffer
zijn voorzien, heeft de raad van Sittard-Geleen een
exploitatieplan vastgesteld. Er zijn beroepen ingesteld, die onder meer betreffen (1) het niet ter
inzage hebben gelegen van het taxatierapport van
de inbrengwaarde, (2) de begrenzing van het
exploitatiegebied, (3) de fasering, (4) het niet aanmerken van de regenwaterbuffer als bovenplanse
voorziening, (5) het grotendeels toerekenen van de
kosten van de rotonde en de groenstructuur aan
het exploitatiegebied en (6) het bepalen van de
inbrengwaarde.
De Afdeling passeert met toepassing van artikel
6:22 Awb het gebrek dat het taxatierapport niet ter
inzage heeft gelegen. Het rapport is overgelegd.
Appellant heeft het rapport kunnen inzien en erop
kunnen reageren. Niet aannemelijk is dat andere
belanghebbenden benadeeld zijn, nu uit de toelichting op het exploitatieplan kenbaar was dat de
gemeente de inbrengwaarde heeft laten taxeren.
De Afdeling overweegt dat een exploitatiegebied
niet groter kan zijn dan het bestemmingsplangebied. Distripark ligt buiten het plangebied en is
terecht buiten het exploitatieplan gelaten. Een
exploitatiegebied kan uit verschillende delen
bestaan als er planologisch of functioneel gezien
een duidelijke samenhang bestaat tussen die
delen. Maar ook dan kan het exploitatiegebied niet
groter zijn dan het bestemmingsplangebied.
In het exploitatieplan zijn drie verschillende faseringen annex koppelingen opgenomen. In artikel
6.13 lid 1 Wro is geen grondslag te vinden is voor
een fasering die ziet op de gronduitgifte. De Afdeling vernietigt de artikelen die betrekking hebben
op die fasering.
Voor het overige laat de Afdeling de fasering in
stand overwegende dat de raad in redelijkheid voor
de gekozen faseringen heeft kunnen kiezen. De
raad heeft terecht gewicht toegekend aan het eerst
verleggen/ onderdoorpersen van de Geleenbeek,
het eerst verleggen van kabels, leidingen en rioleringen en het verwijderen van een weg en de
omstandigheid dat de markt het niet toelaat alle
bedrijfskavels tegelijkertijd op de markt te brengen. De gekozen ontwikkeling van zuid naar

noord, aansluitend op het bestaande bedrijventerrein past bij de wijze waarop bedoelde werken,
werkzaamheden en activiteiten worden verricht.
Een ontwikkeling van west naar oost zoals appellanten willen heeft zeer smalle bedrijfskavels voor
de bedrijven tot gevolg. B&w kunnen afwijkingen
toestaan op de faseringen.
Op grond van artikel 6.13 lid 6 Wro worden kosten
in verband met werken, werkzaamheden en maatregelen waarvan het exploitatiegebied of een
gedeelte daarvan profijt heeft, en welke toerekenbaar zijn aan het exploitatieplan naar evenredigheid opgenomen in de exploitatieopzet.
Het exploitatiegebied omvat het nieuwe bedrijventerrein Holtum Noord III en het nog niet uit gegeven deel van het bedrijventerrein Holtum Noord II.
Een regenwaterbuffer voor dat deel van het bedrijventerrein Holtum Noord II komt te vervallen. Voor
het bedrijventerrein Holtum Noord III wordt een
nieuwe buffer aangelegd. Aannemelijk is gemaakt
dat alleen het exploitatiegebied profijt zal ondervinden van de nieuwe buffer en dat er een causaal
verband bestaat tussen de aanleg van de buffer en
het in het exploitatiegebied voorziene bedrijventerrein, zodat de kosten van de aanleg van de buffer
volledig in de exploitatieopzet van het exploitatieplan kunnen worden opgenomen.
Een bijdrage van € 417.300 van de ontwikkelaar
van Distripark is in het exploitatieplan opgenomen
onder de post ‘bijdragen en subsidies’. De toerekening, waarvan uit de stukken niet blijkt waarop die
is gebaseerd, is niet deugdelijk gemotiveerd. De
raad heeft nader toegelicht dat de toerekening van
de kosten voor de bovenplanse
voorzieningen gebaseerd is op het aantal m2 uitgeefbare grond op het bedrijventerrein Holtum
Noord III in vergelijking met het aantal uitgeefbare
m2 van Distripark en het vergelijkbaar zijn van het
te vestigen soort bedrijven. Deze toerekening is
redelijk.
Op grond van artikel 6.13 lid 5 Wro wordt, als geen
sprake is van onteigening, de inbrengwaarde van
gronden vastgesteld met overeenkomstige toepassing van de artikelen 40b tot en met 40f onteigeningswet (ow). Voor gronden die onteigend zijn of
waarvoor een onteigeningsbesluit is genomen, of
die op onteigeningsbasis zijn of worden verworven, is de inbrengwaarde gelijk aan de schadeloosstelling ingevolge de ow. De inbrengwaarde van de
gronden is geraamd volgens de zogenoemde complexbenadering, die haar grondslag vindt in
artikel 40d lid 1 onder b ow.
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Een gedeelte van de gronden in het bestemmingsplangebied is gelegen aan de bestaande, te handhaven openbare weg. De ontsluiting zal volgens de
toelichting van het voorontwerpbestemmingsplan
plaats vinden via een nieuwe interne ontsluitingsweg. Er is geen sprake van een hogere mate van
bouwrijpheid en een voorstrook in onteigeningsrechtelijke zin.
De gronden waaraan in het bestemmingsplan de
bestemming Groen is toegekend, waren voorheen
bestemd voor Agrarische doeleinden en Verkeer.
Binnen de bestemmingen Groen en Verkeer kunnen waterberging, kabel- en leidingstraten en
groen gerealiseerd worden. De gronden met deze
bestemmingen zijn terecht gerekend tot een complex als bedoeld in artikel 40d ow.
Voor de voorheen niet als bedrijventerrein
bestemde of gebruikte gronden geldt dat niet op
voorhand kan worden gezegd dat deze gronden
zelf een zodanig bijzondere geschiktheid hebben
dat dit de eigenschap van een zichtlocatie impliceert. Pas het bestemmingsplan en de daarin vervatte regeling voor de gronden brengen mee dat
vastgesteld kan worden welke gronden als zichtlocatie zijn te beschouwen. Daarbij is bepalend hoe
de gronden op grond van het bestemmingsplan
mogen worden ingericht en gebruikt. Gelet daarop
kan niet los van het bestemmingsplan worden vastgesteld of, en zo ja, aan welk deel van de gronden
van het bedrijventerrein de hoedanigheid van
zichtlocatie toekomt. Zie de uitspraak van de
Afdeling van 1 juni 2011, nrs. 200905555/1/R1 en
200906452/1/R1. Er bestond in dit geval geen aanleiding voor het maken van een onderscheid tussen
de waarde van de gronden als onderdeel van het
complex en enig deel van die gronden die door het
plan een zichtlocatie worden.
De Afdeling overweegt dat de vergelijkingsmethode een in het onteigeningsrecht gebruikelijke en geaccepteerde methode is ter bepaling van
de waarde. Deze methode kan ter bepaling van de
raming van inbrengwaarden worden gebruikt. Aan
de taxatie van de inbrengwaarden moet in beginsel
een door een onafhankelijke deskundige uitgevoerde taxatie ten grondslag liggen (uitspraak van
de Afdeling van 9 februari 2011, nr. 200907364/1/
R2). Niet is besteden dat de taxateur niet kan worden aangemerkt als onafhankelijke en deskundige
taxateur (uitspraak van de Afdeling van 31 oktober
2012, nr. 201205048/1/T1/R2). De raad mocht van
de door de taxateur opgestelde taxaties uitgaan.
Het rapport is consistent, verschaft inzicht in de
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wijze waarop is getaxeerd en de gegevens die daarbij zijn betrokken. Appellanten hebben de stelling
dat de vergelijkingsmethode onjuist is toegepast
niet (tijdig) gemotiveerd bestreden met een deskundig tegenadvies waaruit zou blijken dat als
gevolg daarvan de in het rapport vervatte taxaties
onjuist zijn. Hiervoor zou overigens onvoldoende
zijn dat het tegenadvies uitsluitend andere taxaties
tegenover de taxaties stelt die zijn vervat in het aan
het exploitatieplan ten grondslag gelegde taxatierapport.
Appellanten betogen dat de noodzaak voor het
verleggen van het persriool en de Oude Geleenbeek
niet bestaat. De beek loopt dwars door het plangebied, wat niet in lijn is met de voorziene ontwikkelingen. De persriool moet op grond van de stedenbouwkundige visie worden verlegd.
De Afdeling vernietigt de faseringsregels die zien
op de gronduitgifte en het financiële deel van het
exploitatieplan Holtum Noord III, maar laat de
rechtsgevolgen met uitzondering wat de faseringsregels betreft in stand.
N OOT
Er komen meerdere interessante aspecten in de
bovenstaande uitspraak aan de orde, waarvan ik er
hierna een aantal belicht.
Begrenzing exploitatiegebied en
toerekening kosten
In het hiervoor niet opgenomen gedeelte van de
uitspraak over het bestemmingsplan overweegt de
Afdeling dat Distripark terecht niet is opgenomen
in het bestemmingsplangebied. Nu het Distripark
niet in het bestemmingsplangebied ligt kan het
ook niet in het exploitatiegebied liggen. Een
exploitatieplan kan immers geen groter gebied
omvatten dan het bestemmingsplan, tenzij sprake
is van een gemeentegrensoverschrijdende ontwikkeling.
De keuze voor meerdere bestemmingsplannen en
daarmee voor meerdere exploitatiegebieden betekent niet dat Distripark niet relevant is voor het
exploitatieplan Holtum Noord III. Als Distripark
gebruik gaat maken van dezelfde voorzieningen
als het exploitatiegebied Holtum Noord III moet
hiermee rekening worden gehouden. Dat Distripark gebruik zal maken van dezelfde voorzieningen en hiermee rekening is gehouden blijkt uit de
post ‘bijdragen en subsidies’ in het exploitatieplan
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van € 417.3000 van de ontwikkelaar van Distripark.
De gemeente had helaas verzuimd de verdeling
van de kosten van de bovenplanse voorzieningen
deugdelijk te motiveren.
De gemeente heeft gekozen voor het opnemen van
een bijdrage uit het exploitatiegebied Distripark
via de post ‘bijdragen en subsidies’. De gemeente
had er ook voor kunnen kiezen onder de post c.q.
posten betreffende de bovenplanse/bovenwijkse
voorzieningen uitsluitend dat gedeelte van de kosten van die voorzieningen mee te nemen voor
zover die zijn toe te rekenen aan het exploitatiegebied. Welke keuze de gemeente ook maakt er
moet deugdelijk worden onderbouwd welk deel
van de kosten gelet op de criteria profijt, toerekenbaarheid en evenredigheid is toe te rekenen aan
het exploitatiegebied.
Fasering
Het exploitatieplan bevat diverse faseringsregels.
Op grond van artikel 6.13 lid 2 Wro kan een exploitatieplan regels over de uitvoering van werken en
werkzaamheden voor het bouwrijp maken van het
exploitatiegebied, de aanleg van nutsvoorzieningen en het inrichten van de openbare ruimte in het
exploitatiegebied bevatten. De exploitatieopzet
van het exploitatieplan kan gelet op het bepaalde
in artikel 6.13 lid 1 Wro bestaan uit een tijdvak
waarbinnen de exploitatie van de gronden zal
plaatsvinden en een fasering van de uitvoering van
werken, werkzaamheden, maatregelen en bouwplannen, en zo nodig koppelingen hiertussen. Het
gaat hier dan om faseringsregels die nodig zijn
voor een goede grondexploitatie. Het exploitatieplan Holtum Noord III bepaalde dat de uitgifte van
fase 5 niet eerder kan aanvangen nadat een ontsluitingsweg is aangelegd. Zo’n regeling heeft
geen betrekking op de grondexploitatie. De conclusie van de Afdeling dat de faseringsregel in
strijd is met artikel 6.13 Wro is dan ook logisch.
Inbrengwaarden
De kosten die in de exploitatieopzet mogen worden meegenomen omvatten de inbrengwaarden
van de gronden. Het is voor een eigenaar gunstig
als de inbrengwaarde voor zijn gronden hoger is
dan de inbrengwaarde van de gronden van andere
eigenaren. Door een hogere inbrengwaarde wordt
zijn exploitatiebijdrage lager. Vandaar dat ook met
zekere regelmaat de taxatie van de inbrengwaarden ter discussie wordt gesteld. Het is inmiddels
vaste jurisprudentie dat de inbrengwaarde door

een onafhankelijke deskundige getaxeerd moet
zijn. Deze deskundige mag niet betrokken zijn
geweest bij de onderhandelingen van gronden in
het exploitatiegebied in het voortraject (uitspraken
van de Afdeling van 29 februari 2012, LJN: BV7289
en van 22 februari 2012, LJN: BV6569).
Appellanten meenden dat de inbrengwaarden niet
juist waren omdat geen rekening was gehouden
met de hogere mate van bouwrijpheid van een
voorstrook en de eigenschap van zichtlocatie. Op
grond van artikel 6.13 lid 5 Wro wordt als geen
sprake is van onteigening de inbrengwaarde vastgesteld met overeenkomstige toepassing van de
artikelen 40b tot en met 40f ow. Aan gronden die
onderdeel uitmaken van een complex kan een
hogere waarde worden toegekend dan de complexwaarde, als de bijzondere ligging of hoedanigheid hiervan de prijs zodanig beïnvloedt dat bij een
onderstelde verkoop een prijs tot stand zou komen
die hoger is dan de complexwaarde. Bij de beantwoording van de vraag of dit zo is, mag geen rekening worden gehouden met de aan die gronden in
het bestemmingsplan gegeven bestemming (HR
15 april 2011, LJN: BP2316).
De strook grond gelegen langs een te handhaven
weg met bestaande voorzieningen zoals verlichting
en kabels en leidingen voor aansluitingen van
nutsvoorzieningen wordt wel aangeduid als voorstrook. Zo´n voorstrook heeft veelal een hoger
waarde dan de rest van het complex omdat deze
voorstrook (meer) bouwrijp is dan de rest van het
complex. In casu was dat echter niet het geval. De
gronden lagen wel aan een bestaande weg, maar
de ontsluiting van de bedrijfskavels was voorzien
via een nieuw aan te leggen ontsluitingsweg.
Vóór de inwerkingtreding van de Wro gold voor
voorstroken dat het verhaal van kosten lager was
dan voor de rest van het complex. Eigenaren van
voorstroken die niet waren gebaat door de nieuw
aan te leggen voorzieningen omdat ze reeds
beschikten over voorzieningen behoefden aan de
nieuw aan te leggen voorzieningen niet mee te
betalen. Op grond van de Wro geldt dat niet meer.
De kosten van de grondexploitatie worden naar
rato van opbrengst verdeeld over alle gronden in
het exploitatiegebied. De kosten van voorzieningen mogen in een exploitatieplan worden meegenomen, ook als slechts een deel van het
exploitatiegebied profijt ondervindt. Wel mogen
de kosten van een voorziening slechts gedeeltelijk
worden meegenomen als ook onroerende zaken
buiten het exploitatiegebied profijt ondervinden

jg 201 3 | 5

13 B o u w, R ui m t e l i j ke O r d e n in g e n
Monumentenwet

van die voorziening. Uiteraard geldt wel dat de
voorstroken een zekere samenhang moeten hebben met de rest van het exploitatiegebied. Is die
samenhang er niet dan is het niet logisch te kiezen
voor één exploitatiegebied. (JT)
LJN-nr. BZ7440

Bouw, Ruimtelijke Ordening en
Monumentenwet
Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO)
JG 13.0035
Het staat het college vrij om van het advies van een
door hem geraadpleegde deskundige af te wijken,
indien het college dit advies of onderdelen ervan
onjuist acht. Afwijking van het ingewonnen advies
moet, al dan niet op basis van een nader deskundigenadvies, deugdelijk gemotiveerd worden. Het
college heeft de aanvraag om tegemoetkoming in
de planschade eerst om extern advies voorgelegd
aan SAOZ en vervolgens aan Sinnema.
Uit de adviezen van Sinnema volgt niet dat de
adviezen van SAOZ onjuist dan wel onvolledig
zijn. Dat Sinnema de schadefactor privacy anders
heeft gewaardeerd dan SAOZ biedt daarvoor
onvoldoende grond. Sinnema heeft in zijn adviezen niet draagkrachtig gemotiveerd waarom het
advies van SAOZ niet kan worden gevolgd. Het
besluit van het college op basis van het advies van
Sinnema is onvoldoende deugdelijk gemotiveerd.
Raad van State, afd. bestuursrechtspraak,
nr. 201204788/1/A2
6 maart 2013
Uitspraak op het hoger beroep van het college
van burgemeester en wethouders van de
gemeente Loppersum tegen de uitspraak van
de rechtbank Groningen van 2 april 2012 in
zaak nr. 11/1166 in het geding tussen wederpartij en het college van Loppersum.
Wro, art. 6.1
....................................................................
Wederpartij, eigenaar van het betrokken perceel
met woning, stelt schade te lijden door het bestem-

mingsplan Stedum dat ten noorden/noordoosten
van het betrokken perceel voorziet in de bouw van
66 woningen met een bouwhoogte tot 9 m. Ingevolge het daaraan voorafgaande bestemmingsplan
waren deze gronden bestemd voor ‘sportieve
recreatie’ met bouwmogelijkheden op een afstand
van 5 m tot de bestemmingsgrens voor gebouwen
met een oppervlakte van maximaal 100 m² en een
bouwhoogte tot 5,5 m. Er waren geen dienstwoningen toegestaan en andere bouwwerken
mochten maximaal 3 m hoog zijn.
SAOZ, gevraagd om extern advies, concludeert dat
het nieuwe bestemmingsplan leidt tot een beperkt
nadeliger positie resulterend in een schadebedrag
van € 9.000,--. De reactie van het college op het
conceptadvies heeft niet geleid tot aanpassingen in
het definitieve advies van SAOZ.
Vervolgens heeft het college de aanvraag voorgelegd aan Sinnema Overheidsadvies, die concludeert dat het nieuwe bestemmingsplan niet leidt
tot een planologische verslechtering voor aanvrager. Op basis van dit advies heeft het college de
aanvraag afgewezen.
Naar aanleiding van het advies van de commissie
voor de behandeling van de bezwaar- en beroepschriften heeft het college zowel SAOZ als Sinnema
om een nadere onderbouwing van hun respectievelijke adviezen gevraagd.
Het college heeft zijn afwijzing in bezwaar gehandhaafd.
De Afdeling – en zo ook eerder de rechtbank – stelt
vast dat het college in de reactie op het conceptadvies ten onrechte een eigen waardering van de
schadefactoren heeft gegeven, terwijl het college
voor die waardering juist de SAOZ als ter zake deskundige heeft geraadpleegd.
Sinnema heeft aan zijn advies onder meer ten
grondslag gelegd dat de woonbestemming tot
minder intensief gebruik leidt dan het gebruik als
sportvelden, welk gebruik veel geluidhinder kan
geven, bijvoorbeeld bij voetbalwedstrijden. Deze
aspecten moeten volgens Sinnema worden betrokken in de planvergelijking, maar overlast als gevolg
van feestjes onder de bestemming ‘woongebied’
uiteraard niet, aldus Sinnema.
De Afdeling overweegt dat uit de advisering door
Sinnema niet volgt dat de advisering van SAOZ
onjuist dan wel onvolledig is. Dat Sinnema de
schadefactor privacy anders heeft gewaardeerd dan
SAOZ biedt daarvoor onvoldoende grond nu Sinnema in zijn advisering onvoldoende draagkrachtig heeft gemotiveerd waarom het advies van SAOZ
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