«JG»
Actueel commentaar
Planschade beperken of ongedaan maken met toepassing van artikel 6.1.3.4 Bro?
Bestemmingsplannen moeten elke tien jaar worden geactualiseerd (art. 3.1 lid 1 Wro).1 Dan zal
voor vergelijkbare situaties een uniforme regeling worden gekozen. Zo’n uniformering heeft
voordelen. Eén soort bestemmingsregeling in plaats van een lappendeken aan regelingen vergemakkelijkt het toetsen van omgevingsvergunningen. Een goede ruimtelijke ordening zal in ongeveer
vergelijkbare gevallen gelijkluidend moeten zijn en dus vergelijkbare gebruiks- en bouwmogelijkheden2 toestaan.
Nieuw bestemmingsplan en planschaderisico
Een uniforme regeling voor nieuwe bestemmingsplannen kan ook een keerzijde hebben. Ingeval
die uniformering ertoe leidt dat planologische mogelijkheden die hadden kunnen worden benut
onder het oude planologische regime door het nieuwe – geüniformeerde – bestemmingsplan
worden beperkt, kunnen burgers en ondernemers die zich daarvan bewust zijn een gemeente
confronteren met aanvragen om tegemoetkoming in de planschade, ook als die burgers en ondernemers helemaal niet van plan waren om die ‘oude’ planologische mogelijkheden daadwerkelijk
te benutten.
In het geval planologische mogelijkheden komen te vervallen zonder dat betrokken burgers of
ondernemers na het kenbaar worden van dat nieuwe planologische beleid nog voldoende gelegenheid hebben gehad om die – eertijds bestaande – mogelijkheden alsnog gedurende enige tijd te
benutten, dan kan daardoor sprake zijn van (directe) planschade die kan leiden tot een verplichting
van de gemeente om daarvoor een tegemoetkoming toe te kennen.
In de praktijk blijkt dat gemeenten bij het vaststellen van zo’n reeks nieuwe bestemmingsplannen
niet altijd voldoende gefocust zijn op planschaderisico’s als een nieuw bestemmingsplan planologische mogelijkheden voor een burger of onderneming beperkt. Met enige regelmaat worden onbewust bouwmogelijkheden beperkt, terwijl bij nadere bestudering blijkt dat er geen ruimtelijke
bezwaren zijn tegen het benutten van die eertijds bestaande planologische mogelijkheden. Daaruit
volgt logischerwijs de vraag of ingeval van een tegemoetkoming in planschade dan niet beter gekozen
kan worden voor het herstellen van de vervallen planologische mogelijkheden.
Bij de afweging om eertijds bestaande planologische mogelijkheden te herstellen ingeval van
planschade kan ook een rol spelen dat bij de vaststelling van het bestemmingsplan geen rekening
is gehouden met eventuele kosten in verband met planschade. Daarnaast kan een tegemoetkoming
in planschade in geld ook anderen aanmoedigen – onder wie zogenaamde no cure no pay ‘planschadeadviseurs’ – om een aanvraag om tegemoetkoming in te dienen, ook als deze burgers en
ondernemers eigenlijk helemaal geen probleem hebben met het beperken van de planologische
mogelijkheden omdat ze niet van plan waren om deze ooit te benutten. Dan zou het beperken van
eertijds bestaande planologische mogelijkheden in een nieuw bestemmingsplan zonder enige feitelijke reden leiden tot een hausse aan aanvragen om tegemoetkoming in planschade, met alle planschade- en adviseurskosten van dien.
Risicoanalyse planschade
Ook met voldoende focus op planschaderisico’s bij het actualiseren van bestemmingsplannen zal
planschade door het beperken van planologische mogelijkheden niet altijd kunnen worden voorkomen. Zeker ingeval een nieuw bestemmingsplan een lappendeken aan bestemmingsregelingen
vervangt, kan vooraf niet met zekerheid worden vastgesteld of de nieuwe regeling zo is opgezet
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Als het bestemmingsplan nog in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening kan de gemeenteraad
besluiten het bestemmingsplan te verlengen (art. 3.1 lid 2 Wro).
Hierna spreken wij alleen over bouwmogelijkheden, ook al geldt voor gebruiksmogelijkheden hetzelfde.

Sdu

, afl.

3

«JG»
dat planschade wordt voorkomen. Het is praktisch ondoenlijk om voor alle onroerende zaken
in het plangebied op objectniveau vooraf in kaart te brengen wat de planschaderisico’s zijn
van een nieuw bestemmingsplan.
Uiteraard kan met een risicoanalyse planschade globaal en indicatief worden geïnventariseerd
of door de planologische wijziging een reëel planschaderisico ontstaat met tegemoetkomingen
in planschade als gevolg. Voor een meer gefundeerd oordeel over het planschaderisico zou
dan in de risicoanalyse planschade ook moeten worden bezien op welke datum de koop tot
stand kwam van onroerende zaken in de invloedssfeer van de planologische wijziging en zou
een rekenmodel uitkomst kunnen geven of, en zo ja in hoeverre, die eertijds bestaande planologische mogelijkheden op rendabele wijze benut hadden kunnen worden en dus tot een
meerwaarde van de betrokken onroerende zaak zouden hebben geleid.3
Tegemoetkoming in planschade in natura
De Afdeling bestuursrechtspraak heeft in meerdere uitspraken bepaald dat artikel 49 van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening vergoeding van planschade in natura niet uitsluit: onder
voorwaarden kan planschade worden vergoed door herstel van de vervallen mogelijkheden in
plaats van een geldbedrag.
Uit de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van 1 mei 2013 inzake gemeente Eemsmond blijkt dat ook voor artikel 6.1 Wro geldt dat een tegemoetkoming in de planschade in
natura mogelijk is.4
Met de invoering van de Wro en het Bro heeft de wetgever uitdrukkelijk bedoeld de mogelijkheid
van een tegemoetkoming in planschade in natura te continueren. In artikel 6.1.3.4 Bro is immers
bepaald dat een adviseur op verzoek van het bestuursorgaan voorstellen doet voor maatregelen
of voorzieningen waardoor de schade, anders dan door een tegemoetkoming in geld, kan
worden beperkt of ongedaan gemaakt.
Duurzame schade
Als uitgangspunt geldt dat een tegemoetkoming in planschade wegens waardevermindering
alleen kan voortvloeien uit een oorzaak met een duurzaam karakter.
Dat de wetgever die grondslag alleen wil geven voor een tegemoetkoming in de planschade als
planologische mogelijkheden definitief zijn komen te vervallen, blijkt ook uit het per 25 april
2013 in werking getreden lid 6 van artikel 6.1 Wro. Door de toevoeging van lid 6 wordt schade
door een binnenplanse afwijkingsbevoegdheid pas vastgesteld nadat er een besluit is genomen
op grond van die bevoegdheid van burgemeester en wethouders.
Genoemd lid 6 is aan artikel 6.1 Wro toegevoegd omdat er een interpretatieprobleem was
ontstaan.5 Met de invoering van de Wro is het toepassing geven aan een binnenplanse afwijkingsmogelijkheid aangemerkt als een zelfstandige grondslag voor een tegemoetkoming in
planschade.
De Afdeling bestuursrechtspraak heeft hieraan de consequentie verbonden dat mogelijkheden
op grond van binnenplanse afwijkingsbevoegdheden bij de planologische vergelijking buiten
beschouwing blijven. In geval van directe schade kan dat leiden tot een ongewenste uitkomst.6
Bij de beoordeling van planschade wordt geen rekening gehouden met binnenplanse afwijkingsbevoegdheden. Indien het oude bestemmingsplan die mogelijkheid bij recht bood en het
nieuwe bestemmingsplan die mogelijkheden biedt na gebruikmaking van een binnenplanse
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Zie o.a. ABRvS 11 september 2013 inzake gemeente Baarn, nr. 201207748/1/A2, ECLI:NL:RVS:2013:1136;
ABRvS 28 augustus 2013 inzake gemeente Ede, nr. 201211723/1/A2, ECLI:NL:RVS:2013:921.
ABRvS 1 mei 2013 inzake gemeente Eemsmond, nr. 201205875/1/A2, ECLI:NL:RVS:2013:BZ9072.
Memorie van Toelichting behorende bij de wijziging van de Crisis- en herstelwet waarmee lid 6 aan art. 6.1
Wro is toegevoegd (TK 2011-2012, 33 135, nr. 3, p. 14).
Zie noot 5.
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afwijkingsbevoegdheid, is ingevolge artikel 6.1 lid 6 Wro dus geen sprake van een planologisch
nadeliger situatie. Die insteek doet recht aan de situatie dat degene die stelt schade te hebben geleden
door het vervallen van ‘directe’ mogelijkheden vervolgens alsnog met toepassing van een binnenplanse afwijking die eertijds bestaande ‘oude’ mogelijkheden kan benutten. Zou dat anders zijn,
dan zou die ‘planschadelijder’ een financiële tegemoetkoming krijgen terwijl door het vervolgens
verlenen van de omgevingsvergunning geen sprake meer is van een planologisch nadeel.
Vereisten tegemoetkoming in planschade in natura
In planschade mag in natura worden tegemoet gekomen in plaats van een geldbedrag voor planschade die ontstaat door het beperken of vervallen van mogelijkheden. Voor een tegemoetkoming
in natura in plaats van in geld moet worden voldaan aan een aantal vereisten zoals volgt uit jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak. Dat betreft:
– aanvrager moet nog gebruik kunnen maken van de herstelde mogelijkheid
Als een aanvrager geen gebruik meer kan maken van de geboden mogelijkheid tot herstel van de
‘oude’ planologische mogelijkheden, dan kan niet in natura in de planschade tegemoet worden
gekomen. Die situatie doet zich voor als een aanvrager geen eigenaar meer is van de onroerende
zaak waarvoor de planologische mogelijkheden zijn beperkt.7 In dat geval moet met een geldbedrag
in de planschade worden tegemoet gekomen.
De voorkeur van een aanvrager voor een tegemoetkoming in geld boven herstel in natura is niet
van belang. Als een aanvrager nog eigenaar is en dus nog gebruik kan maken van een tegemoetkoming in natura, dan bepaalt het college of de tegemoetkoming in planschade in natura of in een
geldbedrag plaats heeft.
– de mogelijkheid van herstel moet gelden gedurende een bepaalde tijd
De mogelijkheid tot herstel door het indienen van een aanvraag om omgevingsvergunning moet
aan een aanvrager worden geboden gedurende een bepaalde tijd van twee jaren of langer. Vervolgens
moet aanvrager of zijn rechtsopvolger nog gedurende een bepaalde tijd van drie jaar of langer de
tijd krijgen om de verleende vergunning daadwerkelijk te benutten.8
Wanneer ten tijde van het nemen van het besluit op een aanvraag een nieuw bestemmingsplan in
procedure is gebracht dat de vervallen bouwmogelijkheid herstelt, dan kan het college ervoor kiezen
de compensatie in natura te koppelen aan dat nieuwe bestemmingsplan en niet aan een op verzoek
van aanvrager te nemen omgevingsbesluit en/of vast te stellen bestemmingsplan.9
Ingeval al een nieuw bestemmingsplan geldt en aanvrager heeft zijn onroerende zaak in de tussentijd
niet verkocht, dan kan een aanvraag om een tegemoetkoming in planschade door het beperken
van planologische mogelijkheden worden afgewezen omdat de schade inmiddels anderszins is
verzekerd.10
– aanvrager moet zekerheid krijgen als herstel niet lukt dat alsnog een tegemoetkoming in geld zal
worden betaald
Op voorhand bestaat geen zekerheid dat de planologische procedure tot herstel van de mogelijkheden ook daadwerkelijk leidt tot herstel van de ‘oude’ planologische mogelijkheden. Uit het besluit
over de aanvraag om tegemoetkoming in planschade moet duidelijk blijken, ingeval de pogingen
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ABRvS 19 januari 2011 inzake gemeente Coevorden, nr. 201006860/1/H2, ECLI:NL:RVS:2011:BP1324.
ABRvS 27 april 2005 inzake gemeente Raalte, nr. 200406319/1, ECLI:NL:RVS:2005:AT4747.
ABRvS 16 juli 2014 inzake gemeente Waalwijk, nr. 201309494/1/A2, ECLI:NL:RVS:2014:2645.
ABRvS 1 mei 2013 inzake gemeente Eemsmond, nr. 201205875/1/A2, ECLI:NL:RVS:2013:BZ9072.
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tot herstel van de planologische mogelijkheden om redenen die buiten de macht van de aanvrager en/of zijn rechtsopvolgers liggen niet het gewenste resultaat hebben, dat aanvrager alsnog
een tegemoetkoming in planschade in een geldbedrag ontvangt met de daarover verschuldigde
rente.11
Het college hoeft voor de eventuele situatie dat compensatie in natura niet mogelijk blijkt, niet
al voorafgaand aan het besluit om in natura in de planschade tegemoet te komen de omvang
van de planschade in geld te laten bepalen. In het besluit kan het college bepalen dat ingeval
compensatie in natura niet mogelijk is de omvang van het uit te betalen geldbedrag zal worden
vastgesteld na het inwinnen van advies bij een adviseur.12
– de geboden zekerheid moet bepaald zijn, geen zekerheid die een open eind heeft
Het college mag er in zijn besluit niet van uitgaan dat een aanvrager moet blijven vertrouwen
op herstel van de ‘oude’ planologische mogelijkheden, nadat een eerdere poging tot herstel
niet het gewenste resultaat had. Dan is sprake van strijd met de rechtszekerheid.13
– de geboden herstelmogelijkheden moeten worden geboden aan aanvrager, maar ook aan zijn
rechtsopvolger
Niet alleen aan aanvrager moet de mogelijkheid van herstel van de planologische mogelijkheid
worden geboden, maar ook aan een eventuele rechtsopvolger onder algemene of bijzondere
titel.14 Daarmee wordt bewerkstelligd dat een aanvrager zijn onroerende zaak prijshoudend
kan verkopen.
– de kosten voor deze planologische medewerking komen voor rekening van de gemeente
De kosten die zijn verbonden aan planologische medewerking dienen voor rekening van de
gemeente te komen.
Aanbevelingen
In planschade die ontstaat door het vervallen van mogelijkheden op het perceel van een aanvrager mag tegemoet gekomen worden in natura door een aanvrager de optie te bieden dat de
vervallen mogelijkheden worden hersteld. Voor een tegemoetkoming in planschade in natura
door herstel van de ‘oude’ planologische mogelijkheden geldt een aantal vereisten.
Ingeval van planschade door het beperken van planologische mogelijkheden kan het bestuursorgaan op grond van artikel 6.1.3.4 Bro aan de planschadeadviseur verzoeken om maatregelen
of voorzieningen voor te stellen waardoor de planschade anders dan door een tegemoetkoming
in geld kan worden beperkt of ongedaan gemaakt.
Het verdient aanbeveling om dat verzoek ingeval van directe planschade (= vervallen planologische mogelijkheden op het ‘eigen’ perceel van een aanvrager) te doen direct bij opdrachtverstrekking aan de planschadeadviseur en niet eerst in reactie op het conceptadvies, opdat ook
aanvrager in zijn reactie op het conceptadvies kan reageren op het schadebeperkende voorstel.
Aan zo’n verzoek op grond van artikel 6.1.3.4 Bro is inherent dat door het college tijdig onderzocht wordt of een goede ruimtelijke onderbouwing niet in de weg staat aan herstel van de
‘oude’ planologische mogelijkheden.

11 ABRvS 5 februari 2014 inzake gemeente Westvoorne, nr. 201302866/1/A2, ECLI:NL:RVS:2014:305 en ABRvS
18-07-2012 inzake gemeente Ommen, nr. 201110611/1/A2, ECLI:NL:RVS:2012:BX1866.
12 ABRvS 18-07-2012 inzake gemeente Ommen, nr. 201110611/1/A2, ECLI:NL:RVS:2012:BX1866.
13 ABRvS 19 november 2014 inzake gemeente Borne, nr. 201403039/1/A2, ECLI:NL:RVS:2014:4203.
14 ABRvS 27 april 2005 inzake gemeente Raalte, nr. 200406319/1, ECLI:NL:RVS:2005:AT4747.
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Bij het opstellen van een ‘nieuw’ bestemmingsplan kan voor nog niet benutte ‘oude’ planologische
mogelijkheden die niet meer bij recht worden toegestaan, worden overwogen om een afwijkingsbevoegdheid in het ‘nieuwe’ bestemmingsplan op te nemen, op grond waarvan die onbenutte
(bouw)mogelijkheden alsnog zouden kunnen worden toegestaan.
In geval van zo’n afwijkingsbevoegdheid hoeft de beoordeling of sprake is van een tegemoetkoming
in planschade doordat eertijds bestaande planologische mogelijkheden in een nieuw bestemmingsplan niet meer bij recht zijn toegestaan, pas plaats te vinden nadat een besluit is genomen om die
afwijkingsbevoegdheid al dan niet te benutten.
mr. T. ten Have en mr. ing. J.J. Thoonen
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