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Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State
11 december 2013, nr. 201205690/1/A2,
ECLI:NL:RVS:2013:2317
(mr. Van Altena, mr. Kranenburg, mr.
Hammerstein)
Noot J.J. Thoonen
Verzoek om vergoeding van nadeel als gevolg
van het afsluiten van de Hollandse Brug voor
vrachtverkeer.
[RNVW 1999]
De minister van Infrastructuur en Milieu heeft bij
het besluit op het verzoek om nadeelcompensatie
van een bedrijf, dat bloemen en planten van kwekers in Almere naar veilingen transporteert, terecht
een korting van 25% toegepast vanwege kosten
waarmee het bedrijf ook bij normaal groot onderhoud zou zijn geconfronteerd. Daarentegen heeft
de minister ten onrechte nog een extra korting van
5% toegepast.

Uitspraak op hoger beroep van
appellante
tegen
de uitspraak van de rechtbank Haarlem tot ongegrondverklaring van het beroep tegen het besluit
tot ongegrondverklaring van het bezwaar tegen het
besluit van de minister van Infrastructuur en Milieu
om het verzoek van appellante om vergoeding van
nadeel als gevolg van het afsluiten van de Hollandse
Brug voor vrachtverkeer af te wijzen.

Appelante, die bloemen en planten van kwekers
in Almere naar veilingen in Aalsmeer, Rijnsburg
en Naaldwijk/Bleiswijk transporteert, heeft schade
geleden door de afsluiting van de Hollandse Brug
voor vrachtverkeer. De Afdeling heeft in de tussenuitspraak van 5 juni 2013, 201205690/1/T1/A2
geoordeeld dat het redelijk is dat een gedeelte van
die schade vergoed wordt.
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De minister van Infrastructuur en Milieu heeft
vervolgens besloten een deel van de schade of te
wel een bedrag van € 427.869 te vergoeden. De
minister acht een korting van 25% op het schadebedrag redelijk in verband met het oorspronkelijke vanaf september 2006 tot juni 2007 geplande
groot onderhoud aan de Hollandse Brug. Die
werkzaamheden zouden niet tot afsluiting van de
brug hebben geleid, maar wel tot aanzienlijke
vertraging. De minister schat deze vertraging, inclusief de gebruikelijke filedruk, op gemiddeld
15-20 minuten per rit gedurende minimaal 7
maanden. Die vertraging heeft de minister afgezet
tegen de vertraging van 25-30 minuten per rit
gedurende ongeveer 14 maanden als gevolg van
de afsluiting van de brug. Appellante zou gedurende de helft van de tijd de helft van de vertraging
die zij heeft opgelopen door afsluiting van de brug
ook hebben gehad bij regulier onderhoud.
De minister acht verder een aanvullende korting
van 5% gerechtvaardigd omdat appellante zich
onder meer heeft toegelegd op het transport van
producten vanuit Flevoland naar de veiling in
Aalsmeer. Daarmee heeft zij het risico geaccepteerd dat zij bij onderhoud van de Hollandse Brug
hinder zal ondervinden. Voorts gaat het om tijdelijke schade, is de onderneming niet onbereikbaar
geweest en heeft appellante wegens de lange duur
van de afsluiting de mogelijkheid gehad om haar
bedrijfsvoering aan te passen. Ook heeft de afsluiting voordeel opgeleverd, omdat de brug tijdens
de werkzaamheden is verbreed om een extra rijstrook in noordelijke richting mogelijk te maken.
Appellante betoogt, verwijzend naar de uitspraak
van de Afdeling van 5 december 2012, nr.
201112232/1/T1/A2, dat de minister ten onrechte
niet heeft gedifferentieerd naar de branche waarin
zij als transportondernemer opereert.
Uit de uitspraak van 5 december 2012 volgt niet
dat de minister bij toepassing van een korting van
25% gehouden is te differentiëren naar branche.
De minister heeft de hoogte van de korting gemotiveerd door aan te tonen dat de hoogte in verhouding staat tot een periode van afsluiting wegens
regulier onderhoud aan de brug waarmee appellante als transportondernemer van tijd tot tijd
rekening moet houden. Het betoog slaagt niet.
Appellante betoogt voorts dat de minister ten
onrechte een extra korting van 5% heeft toegepast.
Uit de tussenuitspraak volgt dat de Afdeling in
dit geval grond aanwezig acht voor toepassing van
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een korting wegens normaal ondernemersrisico.
Appellante exploiteert een transportbedrijf en is
daarmee afhankelijk van de infrastructuur. Hieraan is inherent dat, naast het profiteren van een
goed onderhouden wegennet, soms nadeel wordt
ondervonden door de uitvoering van verkeersmaatregelen en wegwerkzaamheden. De locatie
van de onderneming, de tijdelijkheid van de
schade en de mogelijkheid om gedurende de afsluiting om te rijden zijn op zichzelf omstandigheden die aanleiding vormen voor een korting op
de door appellante geleden schade wegens normaal ondernemersrisico, maar daarmee is een
extra korting van 5% niet toereikend gemotiveerd.
Appellante heeft gemotiveerd bestreden dat zij
gelet op de lange duur van de werkzaamheden
maatregelen heeft kunnen nemen om haar bedrijfsvoering tot op zekere hoogte aan te passen aan de
ontstane situatie. De minister heeft in het geheel
niet inzichtelijk gemaakt in hoeverre appellante
in staat is geweest schadebeperkende maatregelen
te nemen.
De minister heeft gesteld dat een extra korting
van 5% in de rede ligt, omdat de werkzaamheden
aan de Hollandse Brug ook leiden tot voordeel,
omdat de aanleg van een extra rijstrook in noordelijke richting mogelijk is gemaakt. Als een toekomstig voordeel op geld waardeerbaar is en in
voldoende mate vaststaat dat het de vermogenspositie van de benadeelde zal beïnvloeden, dan
kan dit voordeel bij de vaststelling van de
schadevergoeding worden betrokken. Van belang
is wel dat het alleen in algemene zin veronderstellen van de mogelijkheid niet volstaat om een
korting wegens voordeelverrekening toe te passen.
Ook heeft de minister op geen enkele wijze gemotiveerd dat dit voordeel op 5% van de totale schade
kan worden gesteld. Het betoog slaagt.
De Afdeling voorziet vervolgens zelf in de zaak.
De Afdeling bepaalt dat de minister aan appellante
aanvullend € 30.562,05 aan nadeelcompensatie
betaalt, vermeerderd met de wettelijke rente.
NOOT

Overheidsmaatregelen, ook als deze rechtmatig
zijn, kunnen leiden tot schade. Niet elke schade
door zo’n maatregel kan een burger of bedrijf
vergoedt krijgen van de overheid. Is echter
sprake van onevenredige nadelen dan is de
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overheid verplicht deze nadelen onder voorwaarden te compenseren. Dit volgt uit artikel 3:4
Awb, dat bepaalt dat de nadelige gevolgen van
een besluit voor één of meer belanghebbenden
niet onevenredig mogen zijn in verhouding met
de met het besluit te dienen doelen. Aan deze
bepaling ligt het égalité-beginsel ten grondslag.
Uitgangspunt van dit beginsel is dat de publieke
lasten evenredig over de burgers verdeeld
moeten worden.
Voor een aantal overheidsmaatregelen, zoals
een bestemmingsplan en een Tracébesluit, kent
de wetgeving een specifieke bepaling waarin is
bepaald dat de schade door een specifieke
overheidsmaatregel (deels) wordt vergoed door
de overheid. Voor de schade door de afsluiting
van de Hollandse Brug geldt geen specifieke
maatregel, maar een ‘buitenwettelijke’ regeling,
te weten de Regeling nadeelcompensatie Verkeer en Waterstaat 1999. Op grond van deze regeling kent de minister van Verkeer en Waterstaat (thans: de minister van Infrastructuur en
Milieu) degene die schade lijdt of zal lijden als
gevolg van de rechtmatige uitoefening door of
namens de minister van een aan het publiekrecht ontleende bevoegdheid of taak, op verzoek
een vergoeding toe, voor zover de schade redelijkerwijze niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding
niet of niet voldoende anderszins is verzekerd
(artikel 1 van de regeling). De schade wordt
slechts vergoed voor zover deze het normale
maatschappelijke of normale ondernemersrisico
te boven gaat (artikel 3 van de regeling). Schade
komt alleen voor vergoeding in aanmerking als
deze in belangrijke mate afwijkt van de schade
die op een ieder drukt, dan wel als deze schade
op een naar verhouding gering aantal natuurlijke
of rechtspersonen die in vergelijkbare positie
verkeren drukt (artikel 4 van de regeling).
Onder meer appellante heeft een verzoek om
nadeelcompensatie ingediend vanwege de afsluiting van de Hollandse Brug voor vrachtverkeer. Door de afsluiting van de Hollandse Brug,
onderdeel van Rijksweg A6, werd appellante,
die producten transporteert van Almere naar
veilingen in onder andere Aalsmeer, geconfronteerd met omrijschade. Appellante rijdt twaalf
keer per dag op en neer naar Almere. Per rit
moest appellante 44 kilometer omrijden.
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De minister had in eerste instantie het verzoek
om nadeelcompensatie afgewezen omdat de
kostenstijging minder bedroeg dan 15% van de
gemiddelde transportkosten van het totale wagenpark van de drie aan de afsluiting voorafgaande kalenderjaren. Het hanteren van een drempel
van 15% van de jaaromzet of van de kosten was
tot eind 2012 niet ongebruikelijk. In de uitspraak
van 5 december 2012 inzake de Wouwse Tol
(groot onderhoud Rijkswegen A4, A17 en A58),
nr. 201112232/1/A2, ECLI:NL:RVS:2012:BY5105,
haalde de Afdeling een streep door het zonder
nadere motivering hanteren van een vaste ondergrens van 15% van de omzet voor een horecabedrijf, dat weggebonden is. De Afdeling
oordeelde dat het hanteren van zo’n ondergrens
leidt tot onvoldoende differentiatie tussen verschillende branches en daarmee tot uiteenlopende gevolgen voor verschillende typen ondernemingen.
Een bestuursorgaan mag volgens de Afdeling
in beginsel wel werken met een vaste drempel
of korting of met een vaste drempel in combinatie met een korting bovenop het schadebedrag
voor wat het normaal maatschappelijk of normaal bedrijfsrisico betreft, maar er geldt een
motiveringsplicht.
De plotselinge afsluiting van de Hollandse Brug
voor vrachtverkeer voor een aaneengesloten
periode van veertien maanden kan niet als een
normale maatschappelijke ontwikkeling worden
beschouwd. Toepassing van een drempel van
15% van de gemiddelde jaarlijkse transportkosten is dan niet redelijk. De drempel is immers
juist het instrument om te bepalen of de omvang
van nadeel of schade veroorzaakt door reguliere
infrastructurele werkzaamheden buiten het
normaal maatschappelijk of normaal ondernemersrisico valt of niet. De Afdeling droeg de
minister op een nieuw besluit te nemen, maar
gaf wel aan dat een korting gehanteerd kan
worden die in verhouding staat met een periode
van regulier onderhoud.
De minister paste vervolgens een korting toe
van 25%, een percentage dat overeenkomt met
de schade die appellante zou hebben geleden
als sprake was geweest van regulier onderhoud.
Deze korting past geheel in de lijn met de uitspraak van 5 juni 2012. Behalve de korting van
25% paste de minister nog een korting van 5%
toe. De korting paste de minister (onder meer)
toe omdat appellante zich heeft toegelegd op

het transport van producten vanuit Flevoland
naar de veiling in Aalsmeer en daarmee het risico heeft geaccepteerd dat zij bij onderhoud van
de Hollandse Brug hinder zal ondervinden.
Bij de bepaling van de 25% korting is rekening
houden met de mate waarin appellante gebruik
maakt van de Hollandse Brug. Door vervolgens
een extra korting van 5% te hanteren onder meer
omdat appellante zich heeft toegelegd op
transport van Flevoland naar Aalsmeer en
daarmee het risico heeft genomen dat zij bij
onderhoud aan de brug hinder zal ondervinden
leidt mijns inziens tot het tweemaal in mindering
brengen van een korting voor hetzelfde. Immers
ook reeds in de korting van 25% is verdisconteerd dat appellante normaliter reeds veelvuldig
gebruik maakt van de Hollandse Brug en bij regulier onderhoud aan de brug meer schade leidt
dan een bedrijf dat minder afhankelijk is van
deze brug.
De Afdeling spreekt zich niet uit over het mogelijk twee maal korten voor dezelfde omstandigheid. De Afdeling concentreert zich op de andere
argumenten voor de korting van 5%, onder andere op de voordelen van een extra rijstrook.
Een extra korting zou in de rede hebben gelegen
als appellante ook voordelen van de werkzaamheden aan de Hollandse Brug zou hebben gehad.
Voordeelsverrekening mag, maar dan moet wel
voldoende worden onderbouwd dat appellante
een voordeel heeft ondervonden. Het in algemene zin veronderstellen van voordelen is niet
voldoende voor het toepassen van een korting.
Deze uitspraak maakt wederom het belang van
een goede onderbouwing duidelijk. Bij de bepaling of schade al dan niet vergoed behoort te
worden geldt dat de specifieke situatie van de
verzoeker nauwkeurig geanalyseerd moet worden en dat niet zomaar kan worden volstaan met
het hanteren van algemene kortingspercentages
vanwege normaal maatschappelijk of normaal
bedrijfsrisico, voordelen en/of mogelijkheden
om de schade te beperken.
Aan de Awb is in titel 4.5 een algemene regeling
voor nadeelcompensatie toe gevoegd. Deze regeling is nog niet in werking getreden.
De uitspraak van 11 december 2012 betrof
schade door een besluit van de minister van Infrastructuur en Milieu, waarvoor een ‘buitenwettelijke’ regeling geldt. Echter ook besluiten van
gemeentelijke of provinciale overheidsorganen
kunnen schade veroorzaken, waarvoor een
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Bouw, Ruimtelijke ordening en Monumentenwet, Woonruimtewet (incl. ligplaats woonschepen, incl. woonwagens)
compensatie in de rede ligt. Dat geldt ook als er
geen specifieke schaderegeling dan wel ‘buitenwettelijke’ regeling geldt. Te denken valt aan
schade door de afsluiting van wegen voor (auto)verkeer.
J.J. Thoonen

Bouw, Ruimtelijke
ordening en
Monumentenwet,
Woonruimtewet (incl.
ligplaats woonschepen,
incl. woonwagens)

5
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State
16 oktober 2013, nr. 201210716/1/A3,
ECLI:NL:RVS:2013:1530
(mr. Drupsteen, mr. Hammerstein, mr. Van den
Broek)
Noot ing. W. Vos
Woonschepen.
[Havenverordening Utrecht 2006 art. 2.1.1 lid
1, 2 en 3, 2.2.1 lid 1 en 2, 4.4.1 onder a]
Ondanks dat het bestemmingsplan een ligplaats
voor een woonschip op deze plek toestaat, heeft
het college de ligplaatsvergunning terecht geweigerd omdat op grond van de Havenatlas op deze
plek geen woonschip is toegestaan.

Uitspraak in het geding tussen
appellant
en
het college van Utrecht

In november 2011 wees het college de aanvraag
van appellant af voor een ligplaatsvergunning
voor een woonboot. Het daartegen ingestelde bezwaar en beroep werd ongegrond verklaard.
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Volgens artikel 2.1.1 lid 1 Havenverordening
Utrecht 2006 stelt het college, gehoord de raad,
de plaatsen vast waar de verschillende categorieën
vaartuigen ligplaats mogen innemen of hebben.
Volgens het tweede lid worden de plaatsen aangegeven op kaarten per locatie, zone of gebied en/of
per soort vaartuig. Volgens het derde lid kunnen
per plaats onder andere voorschriften worden
gegeven over het aantal. Volgens artikel 2.2.1 lid
1 is het verboden zonder of in afwijking van een
vergunning van het college met een woonboot
ligplaats in te nemen of te hebben in openbaar
water. Volgens het tweede lid zal het college een
ligplaatsvergunning slechts verlenen voor een
plaats die is aangegeven in de Havenatlas. Volgens
artikel 4.4.1, onder a, wordt een vergunning geweigerd als er strijdigheid is met de Havenatlas.
Het college heeft de door appellant gevraagde
ligplaatsvergunning geweigerd op basis van artikel
4.4.1, onder a, van de Havenverordening omdat
in de Havenatlas op deze locatie twee woonboten
zijn ingetekend en een derde woonboot op de
door appellant gevraagde plaats is niet ingetekend.
Weliswaar is in het ter plaats geldende bestemmingsplan ‘Wittevrouwen, Zeeheldenbuurt,
Huizingabuurt’ een derde ligplaats ingetekend,
maar deze ligplaats is niet in de Havenatlas ingetekend. Dat betekent volgens het college dat de
afgifte van een ligplaatsvergunning voor de door
appellant gevraagde plaats strijdig is met de Havenatlas en dat de ligplaatsvergunning dus moet
worden geweigerd.
Appellant is van oordeel dat het college in strijd
met het rechtszekerheidsbeginsel de door hem
gevraagde ligplaatsvergunning heeft geweigerd.
In het Woonbotenbeleid is vermeld dat de
gemeenteraad opdracht moet geven om de Havenatlas in overeenstemming te brengen met het bestemmingsplan. Hij mocht er daarom vanuit gaan
dat de Havenatlas zou worden aangepast aan het
daarna vastgestelde bestemmingsplan. Daarom
moest het college volgens appellant de ligplaatsvergunning verlenen.
De Afdeling overweegt – verwijzend naar haar
uitspraak van 21 december 2005 in zaak nr.
200503601/1 – dat de Havenverordening het belang van de orde en veiligheid in de havens en
openbare wateren in Utrecht beoogd te beschermen. Het in artikel 2.2.1 lid 1 Havenverordening
opgenomen verbod om zonder vergunning een
vaste ligplaats in te nemen met een woonboot
moet in dit licht worden bezien. De Havenatlas,
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