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Inleiding 

Wat is planschade? 
 

Schade als gevolg van planologische wijziging (grondslagen limitatief/imperatief in 
art. 6.1 tweede lid Wro).  
 
Limitatief: Geen andere dan in de wet genoemde grondslagen. 
Imperatief: planschaderegeling heeft exclusieve werking. 
 
Zie AbRS 17-07-2002, ECLI:NL:RVS:2002:AE5401. 
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Inleiding 
Binnenplanse afwijkingsbevoegdheden, wijzigingsbevoegdheden, eerst na 
toepassing of wijziging titel voor schade (art. 6.1, zesde lid).Wijziging Crisis- en 
herstelwet 25 april 2013. 
 
Wel relevant in relatie tot voorzienbaarheid van schade. 
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Directe en indirecte planschade 
Direct: wijziging op eigen perceel. Vervallen bebouwings- en/of 
gebruiksmogelijkheid. Geen forfait, wel nmr, passieve risicoaanvaarding. 
 
Indirect: wijziging in de omgeving. Forfait, nmr. 
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De aanvraag. 
Artikel 6.1, derde lid Wro. 

Paragraaf 6.1.2. Bro. 

Planschadeprocedureverordening. 
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Ontvankelijkheid  
Drempel bedrag betalen. (Art. 6.4 Wro) 
 
Op moment van het in werking treden van de planologische maatregel: 
zakenrechtelijke rechtsbetrekking.  
 
Zie AbRS 16-4-2008, ECLI:NL:RVS:2008:BC9617 
 

Artikel 6.1, vierde lid, Wro aanvraag indienen binnen 5 jaren na onherroepelijk 
worden. 
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Adviseur 
Adviseur mag niet werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van de raad. 

Adviseur mag niet betrokken zijn bij de planologische maatregel waar de 
aanvraag op ziet. Toelichting art. 4. modelverordening VNG. Opsteller 
risicoanalyse niet onafhankelijk.  

Volgt niet uit de jurisprudentie.  

Oorsprong, zie rechtbank Leeuwarden 11-10-2000, 
ECLI:NL:RBLEE:2000:AA7511 
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Causaal verband 
 Causaal verband tussen schade en schadeoorzaak. 
 

Rechtstreeks verband: (zonder maatregel zou niet schade opgetreden zijn; 
condicio sine qua non). AbRS 27 juni 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BW9538. 
 

Schade redelijkerwijs toe te rekenen aan de planologische maatregel. 
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Vergoeding planschade 
Vergoeding van planschade bij onherroepelijke planologische maatregel. 
 
Schade als gevolg van uitvoering planologische maatregel geen planschade; 
eventueel nadeelcompensatie 
 
AbRS, 6-2-2013, ECLI:NL:RVS:2013:BZ0755 
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Opbouw planschade advies 
Systematiek: 

Planologische vergelijking: Is er sprake van planologisch nadeel, zo ja….. 
 
Is er sprake van schade en hoeveel bedraagt de schade. 
 

Vergoedbaarheid van de schade. 

1 

2 

3 etc. 
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Vergoedbaarheid van schade 
Normaal maatschappelijk risico (art. 6.2 Wro) 
 

Voorzienbaarheid bij aankoop (art. 6.3 Wro) 
 

Schadebeperkingsplicht (art. 6.3 Wro) 
 

Schade anderszins verzekerd (art. 6.1, eerste lid Wro) 
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Vergelijking planologische regimes 
Vergelijking bebouwingsmogelijkheden:  

Meenemen hetgeen bij recht is toegestaan, geen binnenplanse 
afwijkingsbevoegdheden. 
 
Vergelijking gebruiksmogelijkheden. Idem. 
 

Geen overgangsrecht (oud), tenzij vergelijkbaar met positieve bepaling. 
AbRS 26 augustus 1996 zaaknr. G09.93.0148 (AB 1996, 513), en G09.93.0151 (BR 1997, 
847) 
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Hoofdregel maximale invulling 
Maximale invulling oude en nieuwe regime, ongeacht of realisatie feitelijk heeft 
plaatsgevonden. 
 
Uitzondering: Indien met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kan worden 
vastgesteld dat de de maximale invulling planologisch niet reëel is. 
Uitzonderingen beperkt gehonoreerd. Algemeen: Lat ligt hoog. 
 
AbRS 5-3-2014, ECLI:NL:RVS:2014:745  
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Uitzondering op hoofdregel 
Juridische belemmeringen, milieurecht, burenrecht 

 

Feitelijke belemmeringen (fysieke ruimte ontbreekt) 

 
Rariteitenkabinet (geen algemene werking) bijv. AbRS 1-2-2012 
ECLI:NL:RVS:2012:BV2435 
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Redelijke invulling ? 
AbRS 9-12-2015, ECLI:NL:RVS:2015:3726, Geluidschermen Achtkarspelen. 
 
College aannemelijk maken dat realisatie niet slechts een theoretische 
mogelijkheid is.  
 
AbRS 11-04-2012, ECLI:NL:RVS:2012:BW1605, planologisch bouwwerken 8 
meter, redelijke uitleg 4 meter. Tuinjuwelier Peel en Maas 
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Feitelijke situatie dus niet van belang 
Het gaat bij de vergelijking dus niet om wat er feitelijk was gebouwd, of gebouwd 
gaat worden maar om wat er had kunnen worden gebouwd en gebouwd kan 
worden. Zie bijvoorbeeld: AbRS 15 oktober 2014, ECLI:NL:RVS:2014:3736 
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Planvergelijking 
Alleen die gevolgen toerekenen aan planologisch maatregel welke ontstaan bij 
een normaal gebruik. 
 
Dus: Geen excessieve vormen van overlast. AbRS 13-02-2013, 
ECLI:NL:RVS:2013:BZ1251 
 

Dus: Geen negatieve gevoelswaarde bij een functie. AbRS 30-11-2011, 
ECLI:NL:RVS:2011:BU6314 
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Uit te werken bestemming 
Uit te werken bestemming eerst titel voor schade als deze is uitgewerkt. Geldt 
voor aanvragen na 25 april 2013. 

 

Voor 25 april AbRS 17-4-2013, ECLI:NL:RVS:2013:BZ7707 (lijn Ridderkerk). 

Na 25 april: AbRS 4-12-2013, ECLI:NL:RVS:2013:2232 (Bunschoten). 

AbRS 24-9-2014, ECLI:NL:RVS:2014:3485  (Veenendaal) 

AbRS 15-10-2014, ECLI:NLRVS:2014:3736 (Geldrop-Mierlo).  
 
Echter op onderdelen is uit te werken bestemming wel een eindbestemming. 
Gevolgen ? Op onderdelen geen eindbestemming en dus wel titel voor schade ? 
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Schadebeperking I 
Bouwplan versus beoogde bestemmingsplan: 
 
Bestemming dient qua bebouwings- en gebruiksmogelijkheden nauw aan te 
sluiten op feitelijke bouwplan. Immers maximaal toegestane planologische ruimte 
bepaald óf en in welke mate schade optreedt.  
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Schadebeperking II 
Groenbuffer: Zie AbRS 23 maart 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BP8754. 

In het bestemmingsplan dient de voorwaardelijke verplichting opgenomen te 
worden die bepaalt dat de gebouwen of andere bouwwerken niet eerder mogen 
worden gebouwd dan nadat de beplanting conform een beplantingsplan 
(onderdeel bp) is aangebracht. 
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Schadebeperking III 
Qua functie niet te ruime bestemmingen. 
 

Bijv. maatschappelijke voorzieningen: 

Onnodig grote ruimtelijke uitstraling (schade) 

Ongewenste ontwikkelingen kunnen niet tegen worden te gaan. 

Anticiperen op al in de pijplijn zittende ontwikkelingen. 
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Voorzienbaarheid 
Concreet beleidsvoornemen: 

 

Hoeft geen formele status te hebben. 

 

Moet kenbaar zijn.  
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Peildatum voorzienbaarheid 
 

Moment van aankoop van de onroerende zaak waaraan de schade zich heeft 
voltrokken. 

 

Later wijzigingen in gunstige of ongunstige zin brengen hierin geen verandering. 

ABRS 21-12-2011, ECLI:NL:RVS:2011:BU8882 Schouwen-Duiveland 

 

 

 



www.langhoutwiarda.nl 

 
 

Voorzienbaarheid 
 

Rijksbeleid. 

Provinciaal beleid. 

Voorbereidingsbesluit. 

Structuurvisie of ander gemeentelijk beleid. 

Bestemmingsplan. 
 

Des te meer concreter, hoe minder vrijheid tot afwijken. 
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Voorzienbaarheid 
De specifieke schadeveroorzakende ontwikkeling behoeft op de aankoopdatum 
niet voorzienbaar te zijn maar voldoende is dat een waardevermindering 
voorzienbaar is en dat deze in de verkoopprijs dient te worden verdisconteerd. De 
door de gemeente ingeschakelde adviseur dient uiteraard wel te onderzoeken hoe 
de waardevermindering die bij aankoop voorzienbaar was zich verhoudt tot de 
uiteindelijk door de schadeveroorzakende planologische maatregel geleden 
schade. Zie AbRS 20-7-2016,ECLI:NL:RVS:2016:2048, AbRS 29-4-2015, 
ECLI:NL:RVS:2015:1375 en AbRS 30-12-2015, ECLI:NL:RVS:2015:4047. 
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Gedeeltelijke voorzienbaarheid en nmr I 
Uit AbRS 8 juli 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2109, volgt dat bij een situatie van 
gedeeltelijke voorzienbaarheid van de schade in eerste plaats het schadebedrag 
hiermee dient te worden gecorrigeerd en dat vervolgens op het restant van de 
schade een aftrek vanwege het normale maatschappelijke risico dient te worden 
toegepast.  
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Gedeeltelijke voorzienbaarheid en nmr II. 
Vorenstaande benadering volgt ook uit AbRS 10 december 2014, 
ECLI:NL:RVS:2014:4467 en AbRS 13 november 2013, ECLI:NL:RVS:2013:189.  
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Normaal maatschappelijk risico 
Of sprake is van normaal maatschappelijk risico dient te worden met beoordeeld 
met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het geval Zie AbRS 7 
september 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2399. 

Is planologische ontwikkeling een normale maatschappelijke ontwikkeling ? 

Past de ontwikkeling naar de aard en omvang binnen de ruimtelijke structuur van 
de omgeving? 

Past de ontwikkeling binnen het planologisch beleid? 

Omvang nadeel. 

Afstand plangebied tot gelaedeerde onroerende zaak?  
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Normaal maatschappelijk risico 
Is de ontwikkeling een normale maatschappelijke ontwikkeling. (mijns inziens 
zelfstandig criterium) 
 
Zo ja…, verder toetsen aan relevante omstandigheden. 
 
Zo nee, geen nmr, want lag niet in de lijn der verwachtingen. 
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Normaal maatschappelijk risico 
Past de ontwikkeling in de ruimtelijke structuur van de omgeving, Feitelijke 
structuur niet bepalend, maar de ruimtelijke; 

Hoe verhoudt de ontwikkeling zich tot het gemeentelijk beleid; Indien niet in strijd 
met beleid, past het dan in het gemeentelijk beleid, i.v.m. ontbreken van beleid.  

Omvang en aard nadeel; 5%, omgevingsvreemd nadeel. 

Afstand aanvrager naar plangebied AbRS 28-08-2013, ECLI:NL:RVS:2013:875. 
Geen zelfstandig criterium AbRS 2-3-2016, ECLI:NL:RVS:2016:530 
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Normaal maatschappelijk risico 
Structuur van de omgeving 
 

Past de ontwikkeling naar haar aard en naar de omvang in de structuur van de 
omgeving. 
 

De bestaande planologische structuur van de omgeving dient kenmerken te 
vertonen die het gebied geschikt maken voor de planologische ontwikkeling.    

 

 



www.langhoutwiarda.nl 

 
 

Normaal maatschappelijk risico 
Gemeentelijk beleid 
 
In mijn opvatting dient het criterium “passen binnen het door de gemeente 
gevoerde beleid” in die zin te worden geïnterpreteerd dat niet alleen aan dit 
criterium voldaan is, indien de ontwikkeling expliciet is benoemd, doch ook indien 
de ontwikkeling niet in strijd is met het door de gemeente gevoerde beleid. 

Gemeentelijk beleid kan mijns inziens niet tot het oordeel leiden dat de 
planologische wijziging om die reden een normale maatschappelijke ontwikkeling 
is. 
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Normaal maatschappelijk risico 
Omvang nadeel 
 

Met betrekking tot de omvang van de schade kan in zijn algemeenheid worden 
gesteld dat naar mate de omvang van de schade per schade object toeneemt, het 
moeilijker wordt om de (gehele) schade onder het normaal maatschappelijke risico 
te scharen. Zie AbRS 30 mei 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BW6926.  
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NMR; Omvang schade 
Met betrekking tot de omvang van de schade wijs ik op AbRS 1 juli 2015, 
ECLI:NL:RVS:2015:2071 (Mook en Middelaar) en op de uitspraken van 19 
februari 2014, ECLI:NL:RVS:2014:572 (Schiphol) en 9 april 2014, 
ECLI:NL:RVS:2014:1198 (Hoogheemraadschap Rijnland, geen 10 maar 5 %) en 2 
juli 2014, ECLI:NL:RVS:2014:2396, (nadeelcompensatie, ) waarin een drempel 
van 5% is geaccepteerd/geadviseerd.  
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NMR; Omvang schade II 
Hoogte drempel is aan het bestuursorgaan. 
 

Rechter toetst motivering marginaal. 

AbRS 2-3-2016, ECLI:NL:RVS:2016:530 

Artikel 6.2, eerste lid Wro geen voorschrift van openbare orde. 
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NMR; Omvang schade III 
AbRS 2 maart 2016, ECLI:NL:RVS:2016:530 

 

Indirecte planschade, 2 % altijd, Voldaan aan criteria nmr in beginsel 2-5 %, tenzij 
bijzondere omstandigheden, rechter toetst motivering.  

Niet > 5 % nmr. 
 

Uitspraak algemene werking ? (inbreiding) Mijns inziens algemene werking. 
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Normaal maatschappelijk risico 
Aard van het nadeel 

 

Wijkt de schade wezenlijk af van de schade die de woning vóór de planologische 
wijziging al ondervond ? Is de aard van het nadeel passend in de voorafgaande 
planologische omgeving dan wel juist bijzonder. 

Het ene nadeel dient uit een oogpunt van algemeen belang eerder aanvaard te 
worden dan het andere.  
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Normaal maatschappelijk risico 
Bij de beoordeling of de schade ingevolge artikel 6.2, eerste lid, van de Wro 
binnen het normaal maatschappelijk risico valt, kan een forfaitaire drempel of een 
kortings-percentage worden toegepast. AbRS 10 december 2014, 
ECLI:NL:RVS:2014:4454 
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Normaal maatschappelijk risico 
Afstand tot plangebied AbRS 5-9-2012, ECLI:NL:RVS:2012:BX6492 Zie AbRS 
2-3-2016, ECLI:NL:RVS:2016:530 geen zelfstandig criterium meer.  
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Overige jurisprudentie  
RBROE 8-06-2012, ECLI:NL:RBROE:2012:BW8686, Bouwen aan overzijde weg. 

AbRS 10-07-2013, ECLI:NL:RVS:2013:201 
 
RBUtr 20-07-2012, ECLI:NL:RBUTR:2012:BX5445, Uitbreiding gemeentehuis 
Vianen. 
 
AbRS 21-11-2012, ECLI:NL:RVS:2012:BY3738, Art.6.2, eerste lid, zelfst. 
Toetsingsgrond. 

AbRS 9-10-2013, ECLI:NL:RVS:2013:1436, Gedeeltelijk in de lijn der 
verwachtingen. 
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Overige jurisprudentie  
Inbreiding en uitbreiding in/van dorpen en steden dient in beginsel als een 
normale maatschappelijke ontwikkeling te worden gezien. 

AbRS 4-6-2012, ECLI:NL:RVS:2014:2033; 

AbRS 29-2-2012, ECLI:NL:RVS:2012:BV7254, 

AbRS 25-6-2014, ECLI:NL:RVS:2014:2274. 

AbRS 4-6-2014, ECLI:NL:RVS:2014:2033 (uitbreiding) 

AbRS 17-9-2014, ECLI:NL:RVS:2014:3382 (uitbreiding) 
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Inbreiding 
Inbreiding (met woningen) kan in beginsel als een normale maatschappelijke 
ontwikkeling worden gezien (Zie diverse uitspraken, waaronder 2 maart 2016, 
ECLI:NL:RVS:2016:530 Zundert)  

 



www.langhoutwiarda.nl 

 
 

Bedrijventerreinen 
Uitbreiding van bedrijventerreinen is in beginsel een normale maatschappelijke 
ontwikkeling (Zie AbRS 25 juni 2014, ECLI:NL:RVS:2014:2274)  
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Herontwikkeling 
Herontwikkeling van een niet binnen de ruimtelijke structuur passende functie is in 
beginsel een normale maatschappelijke ontwikkeling. AbRS 25 juni 2014, 
ECLI:NL:RVS:2014:2274 
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Normale maatschappelijke ontwikkelingen 
Binnenstedelijke gebieden. 
 

Rekening houden met wisseling van functies passende binnen een centrum. 
Rekening houden met hoogbouw (x-aantal bouwlagen) 

Zie AbRS 26-08-2015, ECLI:NL:RVS:2015:2680 
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Normale maatschappelijke ontwikkelingen. 
Buitengebied 
 

Creatie van nieuwe bouwpercelen; (verzwaring) aanlegvergunningstelsel bij 
agrarische bestem-mingen met bepaalde waarden. 
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Normale maatschappelijke ontwikkelingen. 
Voorzieningen in wijk het wijkniveau qua aard en omvang niet overstijgend. 

 
Bijvoorbeeld: Kinderdagverblijf in eengezinswoning.  
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Rechter 
AbRS 1-8-2012, ECLI:NL:RVS:2012:BX3259. Artikel 6.2, eerste lid, van de Wro 
betreft geen voorschrift van openbare orde. Dus geen ambtshalve toetsing nmr. 
Zie echter AbRS 30-3-2016, ECLI:NL:RVS:2016:858. 
 
Rechter kan eigen oordeel in plaats stellen van oordeel deskundige. 
Immers nmr gebaseerd op égalité-beginsel en dus rechtsvraag.  

AbRS 9 april 2014. ECLI:NL:RVS:2014:1198, Hoogte drempel, beleidsvrijheid 
bestuursorgaan, rechter toetst marginaal 
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Passieve risicoaanvaarding 
Naar mate duidelijk wordt dat de planologische inzichten zich wijzigen en het meer 
in de lijn der verwachting komt te liggen dat deze gewijzigde inzichten zich zullen 
vertalen in een verslechtering van de planologische mogelijkheden moeten 
concrete pogingen in het werk zijn gesteld om de (nog) aanwezige mogelijkheden 
te benutten. Het moet dan wel gaan om pogingen, bouwplannen, met een 
voldoende realiteitsgehalte. 
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Passieve risicoaanvaarding 

 Enkel tijdsverloop (oud bestemmingsplan) onvoldoende. 
 

Gelaedeerde moet voldoende tijd hebben om aanvraag omgevingsvergunning in 
te dienen. 
 

Aard en omvang aanvraag omgevingsvergunning mede bepalend voor lengte van 
termijn waarbinnen actie moet worden ondernomen. 
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NMR naast passieve risico-aanvaarding 
Anders dan op basis van concrete beleidsvoornemens kan een ontwikkeling in  de 
lijn der verwachtingen liggen en kan onder voorwaarden de schade tot het nmr 
gerekend worden.  
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Schade anderszins verzekerd 
Uit AbRS 3 augustus 2005, ECLI:NL:RVS:2005:AU0430, blijkt dat bij de vraag of 
de schade voldoende anderszins is verzekerd rekening moet worden gehouden 
met alle relevante feiten en omstandigheden.   
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Deskundigenkosten I (artikel 6.5. Wro) 
AbRS 11 juli 2012, ECLI:NL:RVS2012:BX1032 
 
Indien een tegemoetkoming in schade wordt toegekend dan ook redelijkerwijs 
gemaakte kosten van rechtsbijstand en andere deskundige bijstand onder 
voorwaarden vergoeden. Kosten na uitbrengen concept tot beslissing in primo. Na 
beslissing in primo onder voorwaarden wel andere deskundige bijstand. 
Rechtsbijstand: proceskostenbesluit. 
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Deskundigenkosten II 
Indien een niet-juridisch deskundige wordt opgeroepen, kan in het algemeen als 
maatstaf worden gehanteerd of degene die de bijstand van deze deskundige heeft 
ingeroepen, gezien de feiten en omstandigheden ten tijde van de inroeping, ervan 
mocht uitgaan dat de deskundige een relevante bijdrage zou leveren aan een voor 
de uitkomst van het geschil mogelijk relevante vraag. 
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Deskundigenkosten III 
Dubbele redelijkheidstoets: 
 

Het moet redelijk zijn dat een deskundige is ingeschakeld en de kosten van de 
deskundige moet redelijk zijn.  
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Deskundigenkosten IV 
AbRS 1 augustus 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BX3290.   
 

Advies zorgvuldig en concludent en geen aanknopingspunten voor twijfel aan de 
juistheid of volledigheid van het conceptadvies, dan geen aanleiding om 
waardevermindering te laten taxeren. 
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Welke kosten kunnen verhaald worden bij 
overeenkomst. 
Artikel 6.4a verwijst naar de kosten genoemd in artikelen 6.1 t/m 6.3 Wro. 
Wettelijke rente, kosten van rechtsbijstand en deskundige bijstand staan in 
6.5 Wro. 
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Nadeelcompensatie 

Wel een nadeelcompensatieverordening, zie entreevoorwaarden verordening 

Geen nadeelcompensatieverordening. Compensatie gebaseerd op égalité-
beginsel. Dit beginsel verplicht tot het vergoeden van de onevenredige schade die 
rechtmatige handelingen in het kader van de uitoefening van een aan het 
publiekrecht ontleende bevoegdheid hebben veroorzaakt. Er bestaat alleen dan 
recht op vergoeding van schade indien de schade het normale maatschappelijke 
risico te boven gaat, Het moet gaan om een abnormale en een speciale last. 
getroffen.  
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Nadeelcompensatie 
 

Er moet dus een titel, een publiekrechtelijk besluit, zijn. Schade moet voortvloeien 
uit een publiekrechtelijke bevoegdheid (materiële connexiteit) en het schade 
veroorzakende besluit moet voor beroep vatbaar zijn geweest (processuele 
connexiteit). 

 

 

Feitelijk handelen geen titel voor nadeelcompensatie. 
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Nadeel compensatie 

Causaal verband tussen schadeveroorzakend besluit en schade.  

Aanvrager dient dit causale verband aannemelijk te maken. 

Gaat veelal om inkomensschade. Gaat immers veelal om tijdelijke maatregelen.  

Tijdelijke vermogensschade wordt niet vergoed. 
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Nadeelcompensatie 

Bij de vergoedbaarheid van de schade spelen, zoals bij planschade, 
voorzienbaarheid ten tijde van investeringsbeslissing en het normale 
maatschappelijke risico een vergelijkbare rol. 
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Nadeelcompensatie 

Normale maatschappelijke risico. Aanvaardbaar dat bestuursorgaan werkt met 
een vaste drempel. Dat komt de rechtszekerheid ten goede. Wel toetsen of deze 
drempel ook onverkort toepassing kan vinden in de omstandigheden van het 
geval. Naarmate een bestuursorgaan een hoger percentage als drempel hanteert, 
geldt dat er zwaardere eisen aan de motivering worden gesteld (AbRS 30 mei 
2012, ECLI:NL:RVS:2012:BW6926. Het bestuursorgaan heeft beoordelingsruimte 
bij de vaststelling van de omvang van de drempel. Rechter toetst motivering op 
rechtmatigheid.  
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Nadeelcompensatie 

 

 

Nadeelcompensatierecht en planschaderecht groeien naar elkaar toe.  



Mr. T.A.P. Langhout 
Schadeconsultant, beëdigd rentmeester NVR, 
ingeschreven in het Register Deskundigen 
Onteigening en Bestuursrechtelijke  
Schadevergoeding (DOBS) en Register-Taxateur RT. 
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