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ming Tuin niet aan de verlening van een vergunning in de weg staan. Echter lang niet alle bestemmingsplannen voorzien ter plaatse van
tuinen in bouwwerken, geen gebouwen en erfen terreinafscheidingen, met een grotere
bouwhoogte dan één meter. Het is dan ook een
geruststellende gedachte dat een paar bamboestokjes bij een plant gestoken om deze overeind
te houden geen bouwwerk zijn.
Dat de vraag of iets een bouwwerk is tot discussie kan leiden blijkt niet alleen uit de door appellant genoemde uitspraak van de Afdeling van
17 juli 2013, nr. 201300743/1/A1, over een
draagconstructie van 1,8 meter ter ondersteuning van de groene erfafscheiding in de voortuin, bestaande uit draden die waren bevestigd
aan de palen van de carport, maar ook bijvoorbeeld uit de uitspraken van de Afdeling van 12
november 2014, nr. 201402534/1/A4,
ECLI:NL:RVS:2014:4075 (behendigheidstoestellen) en 26 november 2014, 201400518/1/R4,
ECLI:NL:RVS:2014:4240 (restaurantboot). In tegenstelling tot bovenstaande uitspraak van 5
november 2014 inzake de bamboestokjes was
in de uitspraken van 17 juli 2013, 12 november
2014 en 26 november 2014 wel sprake van
bouwwerken.
J.J. Thoonen
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Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State
21 januari 2015, nr. 201405865/1/A2,
ECLI:NL:RVS:2015:131
(mr. Verheij)
Noot mw. mr. ing. J.J. Thoonen
Schadevergoeding ex artikel 17 Boswet. Nadeelcompensatie. Normaal maatschappelijk
risico. Voorzienbaarheid
[Bosw art. 17]
Appellant heeft verzocht om een nadeelcompensatie op grond van artikel 17 van de Boswet. De
schade als gevolg van de aanwezigheid van bomen
behoort in het algemeen tot het normaal maatschappelijk risico. Alleen als de geleden schade
door de weigering om toe te staan dat de bomen
worden gekapt het normaal maatschappelijk risico
overstijgt, kan aanspraak bestaan op een vergoeding op grond van artikel 17 Boswet.
B&w hebben niet beoordeeld of de door appellant
gestelde schade het normaal maatschappelijk risico
overstijgt, maar appellants verzoek terecht afgewezen op grond van voorzienbaarheid. Appellant had
ten tijde van de aankoop van het perceel kunnen
weten dat de zomereiken op zijn perceel niet zonder toestemming van de gemeente mochten worden gekapt en dat de gemeente gelet op de in de
algemene plaatselijke verordening opgenomen
weigeringsgronden niet snel geneigd zou zijn om
een dergelijke toestemming te geven.

Appellant
tegen
het college van burgemeester en wethouders van
Onderbanken (verder: b&w)

B&w hebben op 12 juni 2012 appellants verzoek
om aan hem krachtens artikel 17 van de Boswet
nadeelcompensatie te verlenen, afgewezen. Volgens appellant ten onrechte.
Op grond van artikel 17 Boswet kennen de in de
provinciale c.q. de gemeentelijke verordening
aangewezen organen, indien de gebruiker of
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eigenaar van een houtopstand door een krachtens
provinciale of gemeentelijke verordening genomen besluit, houdende een verbod tot vellen van
een houtopstand of een weigering tot ontheffing
van een verbod tot vellen van een houtopstand
schade lijdt, welke redelijkerwijs niet of niet geheel
voor zijn rekening behoort te blijven, hem op zijn
verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding uit de provinciale, onderscheidenlijk
de gemeentekas toe.
Op grond van artikel 2 lid 1 Verordening Nadeelcompensatie gemeente Onderbanken 2011 kennen
b&w, indien het gemeentebestuur in de rechtmatige uitoefening van zijn publiekrechtelijke bevoegdheid of taak schade heeft veroorzaakt die
uitgaat boven het normaal maatschappelijk risico
en een benadeelde in vergelijking met anderen
onevenredig zwaar treft, de benadeelde op zijn
aanvraag nadeelcompensatie toe. De schade blijft
op grond van artikel 3 lid 1 in ieder geval voor
rekening van de aanvrager als de aanvrager het
risico van het ontstaan van de schade heeft aanvaard.
B&w hebben aan hun besluit tot handhaving van
de afwijzing van appellants verzoek een advies
van Stichting Advisering Onroerende Zaken
(SAOZ) ten grondslag gelegd. Volgens SAOZ
heeft de weigering van een omgevingsvergunning
voor de kap van 24 zomereiken niet geleid tot
nadelen die binnen het stelsel van nadeelcompensatie voor vergoeding in aanmerking komen. Appellant had volgens SAOZ, gelet op de bepalingen
van de algemene plaatselijke verordening van
2002, ten tijde van de aankoop van het perceel in
2006 kunnen weten dat deze zomereiken niet
zonder toestemming van de gemeente mochten
worden gekapt. Appellant had op grond van de
in deze verordening opgenomen weigeringsgronden kunnen weten dat de gemeente niet snel geneigd zou zijn om een dergelijke toestemming te
geven.
Volgens b&w moet een eigenaar van een perceel
met bomen voorts rekening houden met onderhoud- en beheerkosten. Deze kosten moeten dan
ook voor rekening van appellant worden gelaten.
Appellant betoogt dat het advies van SAOZ niet
zorgvuldig tot stand is gekomen en inhoudelijk
niet concludent is. Appellant is vooraf niet gevraagd welke adviseur zou moeten adviseren en
evenmin welke vragen er gesteld zouden moeten
worden. Verder kan volgens appellant aan de on-

partijdigheid van de SAOZ worden getwijfeld, nu
deze adviseur uitsluitend overheidsorganen bijstaat.
Dat b&w appellant niet heeft betrokken bij het
maken van een keuze voor een adviseur, heeft
betrekking op de handelwijze van de gemeente
en doet geen afbreuk aan de deskundigheid van
de SAOZ. Verder bestaat geen grond voor het
oordeel dat de SAOZ niet onpartijdig is door het
enkele feit dat de SAOZ overheidsorganen bijstaat.
Terecht is de rechtbank onder verwijzing naar de
uitspraak van de Afdeling van 22 mei 2013, nr.
201202775/1/A2, ervan uitgegaan dat de SAOZ
als een onafhankelijke deskundige moet worden
aangemerkt en dat b&w in beginsel van een door
de SAOZ uitgebracht advies mogen uitgaan.
Appellants betoog faalt.
Volgens appellant is niet van belang wat hij bij de
verkrijging van het eigendom had kunnen weten.
Het eigendom is al meer dan een eeuw in handen
van dezelfde familie. Het betreft hier geen actieve
risicoaanvaarding, maar slechts een overdracht
aan een nieuwe generatie. Een beperking van het
recht op eigendom is volgens appellant uitsluitend
mogelijk als een schaderegeling wordt overeengekomen, waarbij hij verwijst naar artikel 17 Boswet.
Het in dit artikel neergelegde recht op schadevergoeding is absoluut, zodat b&w niet gehouden
waren de Verordening Nadeelcompensatie gemeente Onderbanken 2011 toe te passen. Voorts
bestaat er volgens appellant een voldoende causaal
verband en was de schade niet te voorzien.
Appellant stelt door de weigering van een omgevingsvergunning voor de kap van 24 zomereiken
schade te lijden, bestaande uit: kapitaalkosten van
de misgelopen opbrengsten van het kappen van
de zomereiken en het optredende verlies, misgelopen pachtopbrengsten en onderhoud- en beheerkosten.
De schade als gevolg van de aanwezigheid van
bomen behoort in het algemeen tot het normaal
maatschappelijk risico (uitspraak Afdeling van 24
september 2003, nr. 200205119/1). Alleen als de
geleden schade door de weigering om toe te staan
dat de bomen worden gekapt het normaal maatschappelijk risico overstijgt, kan aanspraak bestaan op een vergoeding op grond van artikel 17
Boswet.
Uit artikel 17 van de Boswet volgt niet dat in alle
gevallen nadeelcompensatie moet worden verleend. B&w hebben terecht de Verordening Nadeelcompensatie gemeente Onderbanken 2011
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toegepast, met het rechtens juiste uitgangspunt
dat alleen boven het normaal maatschappelijk risico uitstijgende schade die een benadeelde onevenredig treft, wordt vergoed.
B&w hebben in hun besluit niet beoordeeld of de
gestelde schade het normaal maatschappelijk risico overstijgt. B&w hebben slechts het standpunt
van de SAOZ gevolgd dat de schade te voorzien
was.
Bij de beantwoording van de vraag of appellant
voor nadeelcompensatie in aanmerking komt, is
van belang wat hij had kunnen weten op het moment dat hij het perceel aankocht en hiervan
eigenaar werd. Appellant had op het moment dat
hij het perceel in 2006 aankocht op basis van de
artikelen 4.5.2 en 4.5.3a van de algemene plaatselijke verordening van 2002 kunnen voorzien dat
hij slechts met toestemming van de gemeente tot
de kap van de 24 zomereiken mocht overgegaan
en voorts dat een dergelijke toestemming, gelet
op de weigeringsgronden, niet zonder meer zou
worden verleend. Appellant heeft het risico dat
de gemeente geen omgevingsvergunning voor de
kap van deze zomereiken zou verstrekken en dat
als gevolg daarvan schade zou ontstaan, bij de
aankoop van het perceel aanvaard.
Appellant heeft niet aannemelijk gemaakt dat de
onderhoud- en beheerkosten het gevolg zijn van
de weigering van b&w om aan hem een omgevingsvergunning te verlenen. Appellant is vanaf het
tijdstip dat hij het perceel in eigendom verkreeg
verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer
van de zomereiken. In zoverre ontbreekt dan ook
een causaal verband.
B&w mochten het advies van de SAOZ van maart
2013 aan hun besluit ten grondslag leggen.
Appellants betoog faalt.
NOOT

Schadevergoeding op grond van artikel 17 Boswet

Appellant betoogt dat het in artikel 17 Boswet
neergelegde recht absoluut is. Artikel 17 Boswet
komt qua formulering overeen met artikel 49
van de oude WRO (planschade). Op grond van
de jurisprudentie voorzag artikel 49 van de WRO
in een volledige vergoeding van de schade. Met
de invoering van de Wro is de aanspraak op
vergoeding van planschade beperkt. In artikel
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6.1 Wro wordt gesproken van een tegemoetkoming in de schade en niet langer van een vergoeding van de schade.
Dat de terminologie van artikel 17 Boswet overeenkomt met die van artikel 49 WRO betekent,
zoals blijkt uit de bovengenoemde uitspraak,
niet dat artikel 17 Boswet voorziet in een volledige vergoeding van de schade. In de onderhavige
uitspraak bevestigt de Afdeling, met een verwijzing naar de uitspraak van 24 september 2003,
dat uitgangspunt is dat slechts de schade die
het normaal maatschappelijk risico overstijgt
voor vergoeding in aanmerking komt.
B&w hebben niet bezien of de gestelde schade
tot het normaal maatschappelijk risico behoorde.
Zij hebben het verzoek afgedaan omdat de
schade te voorzien was.
Voorzienbaarheid

Volgens b&w had appellant er bij de aankoop
van zijn perceel al rekening mee moeten houden
dat voor de kap van de bomen op zijn perceel
een vergunning nodig was en dat de gemeente
zo’n vergunning niet zonder meer zou verlenen.
Ook bij planschade geldt dat er geen recht is op
tegemoetkoming als de aanvrager bij aankoop
van zijn onroerende zaak rekening had kunnen
houden met de wijziging van het planologisch
regime, waardoor aanvrager stelt schade te lijden. Zo’n situatie doet zich bijvoorbeeld voor
als uit een (voor)ontwerpbestemmingsplan,
waaraan via publicatie bekendheid is gegeven,
blijkt van de voorgenomen wijziging van het
planologisch regime (ABRvS 3 december 2014,
201401731/1/A2, ECLI:NL:RVS:2014:4331). Als
een eigenaar via vererving eigenaar is geworden, moet voor de beoordeling of de schade
voorzienbaar was, bezien worden of de erflater
op het moment dat hij kocht op de hoogte had
kunnen zijn van de wijziging van het planologisch regime. Dat geldt echter niet indien de
aanvrager om tegemoetkoming heeft gekocht
van een familielid. Zie de uitspraak ABRvS 24
september 2014, 201400825/1/A2,
ECLI:NL:RVS:2014:3513, waarin de Afdeling
oordeelt dat aanvrager ten tijde van de aankoop
in 1979 van een tankstation van zijn kinderloze
oom, in wiens bedrijf aanvrager sinds 1970
werkte, het nieuwe bestemmingsplan met omleidingsweg op grond van het structuurplan van
1978 had kunnen voorzien. Volgens de Afdeling
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is de koop door aanvrager van zijn oom niet
gelijk te stellen aan de rechtsopvolging onder
algemene titel.

Fiscaal recht, Parkeerbelasting

Fiscaal recht,
Parkeerbelasting

Wraken

Volgens appellant was het advies van de adviseur niet zorgvuldig tot stand gekomen en inhoudelijk niet concludent. In dat kader bracht appellant naar voren dat hij geen inbreng had gehad
in de aanwijzing van de adviseur. De Verordening Nadeelcompensatie gemeente Onderbanken 2011 bevat bepalingen om de deskundigheid
van de adviseur(s) te waarborgen. Zo kunnen
b&w op grond van artikel 10 van die verordening
verlangen dat de adviseur aantoont op grond
van opleiding en ervaring deskundig te zijn. De
Verordening Nadeelcompensatie gemeente
Onderbanken 2011 bevat geen bepaling over
het kunnen wraken van de adviseur. Een bepaling over de wijze waarop een aanvrager een
adviseur kan wraken is gelet op het bepaalde in
artikel 6.1.3.3 lid 2 onder d Bro wel verplicht in
de gemeentelijke verordening betreffende afhandeling van aanvragen om tegemoetkoming in
de planschade.
Over het wraken van de adviseur in het kader
van de beoordeling van een aanvraag om tegemoetkoming in de planschade is mij één uitspraak bekend, te weten de uitspraak van de
Rechtbank Amsterdam van 15 mei 2013, AWB
12-2463 BELEI en AWB 13-659 WRO,
ECLI:NL:RBAMS:2013:3113. Volgens de rechtbank kunnen tegen de beslissing over een verzoek tot wraking van de adviseur geen afzonderlijke rechtsmiddelen worden aangewend. De
aanvrager om tegemoetkoming had verzocht
om wraking vanwege de handelwijze van de
adviseur. De rechtbank overweegt dat deze
handelwijze bij het beroep tegen de afwijzing
van de aanvraag om tegemoetkoming aan de
orde kan komen. In onderhavige uitspraak
overweegt de Afdeling dat de handelwijze van
de adviseur geen afbreuk doet aan de deskundigheid van de adviseur.
J.J. Thoonen
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Gerechtshof ’s-Hertogenbosch
9 januari 2015, nr. 14-00378,
ECLI:NL:GHSHE:2015:13
(mr. Van der Vegt, mr. Cools, mr. Verstraate)
Noot mr. J.D.C. de Jong
Gemeentewet. Parkeerbelasting. Laden en
lossen.
[Gemw art. 225]
Het begrip onmiddellijk laden en lossen wordt uitgelegd volgens criteria Hoge Raad. Het onmiddellijk afleveren van een zak wasgoed die zwaar is en
het in ontvangst nemen van een ontvangstbewijs
voldoet aan het onmiddellijk laden en lossen.

Belanghebbende X (verder: de belanghebbende)
tegen
de heffingsambtenaar van de gemeente Arnhem
(verder: de heffingsambtenaar)

Belanghebbende ontvangt een naheffingsaanslag
in de parkeerbelasting van de gemeente Arnhem
ten bedrage van € 55,50, bestaande uit € 1,50 aan
parkeerbelasting en € 54,- aan kosten voor het
opleggen van de naheffingsaanslag. De heffingsambtenaar handhaaft de naheffingsaanslag na
bezwaar. Het door belanghebbende ingestelde
beroep bij de rechtbank wordt ongegrond verklaard. Het gerechtshof te Arnhem verklaart het
hoger beroep van belanghebbende bij uitspraak
van 19 februari 2013, nummer 12/00644, ongegrond. De door belanghebbende ingestelde cassatie wordt bij arrest van 7 maart 2014, nummer
13/01494, door de Hoge Raad gegrond verklaard,
waarbij de uitspraak van het gerechtshof te Arnhem vernietigd wordt en het geding wordt verwezen naar het gerechtshof te ’s-Hertogenbosch ter
verdere behandeling en beslissing van de zaak,
met inachtneming van het arrest. Daarbij kan
worden uitgegaan van de volgende feiten. Belanghebbende zet op 28 februari 2012 in de gemeente
Arnhem zijn personenauto stil op een parkeer-
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