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Mr. T. ten Have1 en mr. ing. J.J. Thoonen2 

Nadeelcompensatie binnen de verbeterdoelen van de 

Omgevingswet  

1 Inleiding 

Op 22 maart 2016 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de nieuwe Omgevingswet. Hoofdstuk 15 zal 

een afdeling bevatten voor wat nu planschade en nadeelcompensatie wordt genoemd. Nadat de 

Minister van Infrastructuur en Milieu (hierna: de minister) in 2016 de hoofdlijnen van de nieuwe 

regeling voor planschade en nadeelcompensatie bekend maakte3 is op 5 januari 2017 het 

conceptwetsvoorstel voor de Invoeringswet Omgevingswet en de concept-Memorie van toelichting 

(hierna: wetsvoorstel respectievelijk MvT Invoeringswet) voor een internetconsultatie gepubliceerd.4 

In dit artikel geven de auteurs een reflectie op het wetsvoorstel voor nadeelcompensatie binnen de 

verbeterdoelen van de Omgevingswet. 

2 Doel nieuwe nadeelcompensatieregeling 

De nieuwe nadeelcompensatieregeling moet aansluiten bij de verbeterdoelen van de Omgevingswet. 

Die verbeterdoelen zijn: 

 het vergroten van de inzichtelijkheid, de voorspelbaarheid en het gebruiksgemak van het 

omgevingsrecht; 

 het bewerkstelligen van een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving in beleid, 

besluitvorming en regelgeving; 

 het vergroten van de bestuurlijke afwegingsruimte door een actieve en flexibele aanpak mogelijk 

te maken voor het bereiken van doelen voor de fysieke leefomgeving; 

 het versnellen en verbeteren van besluitvorming over projecten in de fysieke leefomgeving.5 

Daarnaast moet de nieuwe regeling aansluiten op de stelselherziening die de Omgevingswet bevat.6 

Voorts wil de minister uitnodigingsplanologie faciliteren.7 

                                                           
1 Vennoot Ten Have Advies v.o.f., onteigening, planschade, nadeelcompensatie, erfpacht en taxaties 
o.g. te Bentveld. 
2 Senior jurist bij Thoonen Juridisch Advies te Nijmegen en bij Ten Have Advies v.o.f., onteigening, 
planschade, nadeelcompensatie, erfpacht en taxaties o.g. te Bentveld. 
3 Brief van de Minister van Infrastructuur en Milieu aan de Tweede Kamer van 19 mei 2016, 
Kamerstukken II 2015/16, 33 962, nr. 185, kamerstukken II 2015/16, 33 962, nr. 185, p. 2-5 
 en reactie op vragen van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu van 7 november 2016, 
kamerstukken II 2016/17, 33 962, nr. 190, p. 20 - 31. 
4 https://www.internetconsultatie.nl/invoering_omgevingswet met de tekst voor het wetsvoorstel 
Invoeringswet omgevingsrecht en de MvT Invoeringswet, beide versie 5 januari 2017. 
5 MvT Omgevingswet, Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr. 3, p. 7 en MvT Invoeringswet, p. 16. 
6 MvT Invoeringswet, p. 17. 
7 Kamerstukken II 2015/16, 33 962, nr. 185, p. 2. 

https://www.internetconsultatie.nl/invoering_omgevingswet
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3 Verhouding regeling in Omgevingswet en Algemene wet 

bestuursrecht 

De ontwerp-Omgevingswet werd in 2013-2014 aangeboden aan de Tweede Kamer in de 

veronderstelling dat na inwerkingtreding van titel 4.5 Nadeelcompensatie van de Algemene wet 

bestuursrecht8 (hierna: Awb) zou zijn voorzien in een groot deel van de vereiste schaderegeling voor 

het omgevingsrecht. Alleen voor enkele bijzondere bepalingen, zoals voor schade door 

gedoogplichten en schade door grondwateronttrekkingen en ontgrondingen, werd gedacht aan een 

aparte regeling.9 Het in het wetsvoorstel opgenomen hoofdstuk 15, Schade genaamd, kent een 

aparte afdeling over nadeelcompensatie met bepalingen die deels afwijkingen en deels aanvullingen 

zijn van de regeling voor nadeelcompensatie in de Awb.10  

Afdeling 15.1 over nadeelcompensatie is een bijzondere regeling ten opzichte van titel 4.5 Awb.11 De 

grondslagen en de procedurele bepalingen uit titel 4.5 Awb zijn van toepassing op toekenning van 

nadeelcompensatie op grond van de Omgevingswet. Titel 4.5 Awb zal dan ook uiterlijk op het 

moment van inwerkingtreding van de Omgevingswet in werking treden.12  

De reden om een regeling op te nemen in de Omgevingswet is dat de regeling volgens de Awb op een 

aantal punten zou moeten worden aangevuld en het voorstel voor de Omgevingswet is ingediend 

nadat de Awb al door het parlement was aangenomen.13  

In de Omgevingswet komt niet alleen de planschaderegeling volgens artikel 6.1 Wet ruimtelijke 

ordening (Wro) aan de orde, maar ook andere schaderegelingen zoals de schaderegeling in artikel 

7.14 Waterwet, artikel 22 Tracéwet, artikel 15.20 en 15.21 Wet milieubeheer en artikel 26 

Ontgrondingenwet.14  

De nog niet in werking getreden titel 4.5 Awb codificeert het beginsel van égalité devant les charges 

publiques (het égalitébeginsel). Alleen bovenmatige schade die uitstijgt boven het normale 

maatschappelijke risico en burgers onevenredig zwaar treft in vergelijking met andere burgers komt 

voor vergoeding in aanmerking.15  

4 Reikwijdte afdeling 15.1 Omgevingswet 

Titel 4.5 Awb kent een brede grondslag voor nadeelcompensatie, namelijk de rechtmatige 

uitoefening van een publiekrechtelijke bevoegdheid of taak. Afdeling 15.1 gaat daarentegen uit van 

een duidelijk afgebakende grondslag. In artikel 15.1 zijn de grondslagen voor nadeelcompensatie op 

                                                           
8 De Wet van 31 januari 2013 tot aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met bepalingen over 
nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige overheidsdaad (Wet nadeelcompensatie 
en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten) voegt een nieuwe titel 4.5 Nadeelcompensatie toe 
aan de Algemene wet bestuursrecht. 
9 Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr. 3, p. 208. 
10 MvT Invoeringswet, p. 18 en 119. 
11 MvT Invoeringswet, p. 18. 
12 MvT Invoeringswet, p. 18. 
13 Kamerstukken II 2016/17, 33 962, nr. 190, p. 20, antwoord 39. 
14 Kamerstukken II 2016/17, 33 962, nr. 190, p. 21, antwoord 42. 
15 Kamerstukken II 2016/17, 33 962, nr. 190, p. 28, antwoord 59. 
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grond van de Omgevingswet, net als in artikel 6.1 Wro het geval is, limitatief opgesomd. De 

opsomming is niet slechts limitatief bedoeld, maar ook exclusief. Uit artikel 15.1 volgt dat schade 

door de rechtmatige uitoefening van een publiekrechtelijke bevoegdheid of taak op grond van de 

Omgevingswet die niet in de opsomming van artikel 15.1 is vermeld, niet langs de weg van de Awb 

voor nadeelcompensatie in aanmerking komt.16 

De opsomming in artikel 15.1 bevat besluiten en belemmeringen met rechtstreeks werkende rechten 

en verplichtingen voor burger en bedrijven. Een omgevingsvisie of een instructieregel van het Rijk en 

van de provincie die niet rechtstreeks werken naar burgers en bedrijven zijn niet vermeld als 

grondslag voor nadeelcompensatie.17  

De MvT Invoeringswet vermeldt overigens nog expliciet dat de limitatieve opsomming in artikel 15.1 

tot gevolg heeft dat geen vergoeding voor schaduwschade18 is geregeld. Een generieke regeling voor 

schaduwschade acht de minister niet nodig. Volgens de MvT Invoeringswet is de laatste jaren 

gebleken dat schrijnende gevallen in de praktijk vrijwel altijd worden opgelost.19 Voorts meent de 

minister dat een zekere periode van onzekerheid tot het normale maatschappelijke risico behoort. 

Een oplossing voor schaduwschade moet volgens de minister in de eerste plaats gezocht worden in 

beter omgevingsmanagement en snellere besluitvorming.20  

Beter omgevingsmanagement en snellere besluitvorming zijn beide aan te merken als een goed 

voornemen, maar wij betwijfelen of dat voornemen ertoe leidt dat bij omvangrijke projecten zoals de 

aanleg van nieuwe snelwegen slechts sprake zal zijn van een korte periode van onzekerheid voor 

betrokken gelaedeerden. 

5 Beoordeling schade en peildatum 

De Omgevingswet maakt onderscheid in de beoordeling van schade door maatregelen voor 

activiteiten waarvoor een omgevingsvergunning is vereist en ingeval zo’n vergunning niet is vereist.  

 Nadeelcompensatie in geval van omgevingsvergunning 

Ingeval een omgevingsvergunning is vereist geldt op grond van artikel 15.1 lid 2 alleen de 

omgevingsvergunning als schadeveroorzakend besluit. Een omgevingsplan dat voorziet in een nieuw 

appartementengebouw biedt door het bepaalde in genoemd artikel geen grondslag voor 

nadeelcompensatie Die grondslag is de omgevingsvergunning voor het appartementengebouw.  

Blijkens artikel 15.4 lid 1 wordt de schade bepaald door een vergelijking van aanvragers inkomen of 

omzet of van de waarde van aanvragers onroerende zaak onmiddellijk voor en na bekendmaking van 

de omgevingsvergunning of het projectbesluit dat de gestelde schade zou hebben veroorzaakt.  

Dat betekent ingeval van een omgevingsvergunning een verschuiving van de peildatum waarnaar de 

                                                           
16 MvT Invoeringswet, p. 20. 
17 MvT Invoeringswet, p. 19 en p. 20. 
18 Schade door de voorbereiding van een besluit of activiteit. Het besluit of de voorbereiding werpt 
zijn schaduw vooruit (MvT Invoeringswet, p. 20). 
19 MvT Invoeringswet, p. 20. 
20 MvT Invoeringswet, p. 21. 
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beoordeling van de schade plaats vindt. De peildatum is niet meer zoals onder de Wro de datum van 

inwerkingtreding van de planologische maatregel waaraan de aanvraag om omgevingsvergunning 

wordt getoetst, maar de datum van bekendmaking van de omgevingsvergunning.  

Volgens de MvT Invoeringswet is op het moment van vaststelling van een omgevingsplan nog niet 

duidelijk van welke mogelijkheden in het omgevingsplan gebruik wordt gemaakt. Het omgevingsplan 

geeft in veel gevallen immers alleen de kaders waarbinnen mag worden gebouwd, maar dat is nog 

geen blauwdruk van de nieuwe ontwikkelingen.21  

Artikel 15.4 lid 1 spreekt van omgevingsvergunning of projectbesluit. Ingevolge artikel 5.52 geldt het 

projectbesluit voor zover dat uitdrukkelijk in het besluit is bepaald als omgevingsvergunning voor 

activiteiten ter uitvoering van het projectbesluit.  

Wij achten aannemelijk dat ingeval van een projectbesluit altijd een vergelijking plaats vindt van de 

situatie na en voor bekendmaking van het projectbesluit, ook als er nog een omgevingsvergunning is 

vereist, maar dat blijkt niet expliciet uit het wetsvoorstel. 

De wijziging van het moment waarnaar de beoordeling van de schade plaats vindt heeft mogelijk ook 

gevolgen voor het aantal aanvragen om nadeelcompensatie en voor de kosten voor het afhandelen 

daarvan. Denkbaar is dat voor een nieuwe ontwikkeling gedurende een termijn van 10 jaar 

verschillende omgevingsvergunningen worden verleend. In dat geval kan een aanvrager niet volstaan 

met één aanvraag om nadeelcompensatie. Hij moet immers in beginsel binnen vijf jaar nadat hij 

bekend is met de schade zijn aanvraag indienen.22  

Dat zou dan kunnen betekenen dat een aanvrager meerdere aanvragen moet indienen ingeval de 

omgevingsvergunningen voor een ontwikkeling bekend worden gemaakt in een periode langer dan 

vijf jaar.  

Dat een aanvraag binnen vijf jaar na bekendmaking van de omgevingsvergunningen moet worden 

ingediend in plaats van vijf jaar na onherroepelijk worden van het omgevingsplan leidt ook tot een 

langere ‘indieningsperiode’. Die langere ‘indieningsperiode’ kan voor ontwikkelaars met zich 

meebrengen dat ook de bankgarantie ter zekerstelling van de verhaalbaarheid van schade zoals door 

de gemeente in een anterieure overeenkomst is overeengekomen, pas later kan worden beëindigd.  

Onder de Omgevingswet wijzigt ook de grondslag waarop de schade wordt bepaald. De schade wordt 

niet meer bepaald door een vergelijking van planologische maatregelen, maar door een vergelijking 

van de feitelijke situatie voor en na bekendmaking van de omgevingsvergunning of het 

projectbesluit.  

Om voor de nieuwe situatie uit te gaan van de feitelijke situatie sluit naadloos aan bij het 

uitgangspunt van de minister dat geen sprake meer kan zijn van een vergoeding voor mogelijkheden 

die niet daadwerkelijk worden benut, zoals de minister in 2016 bij de bekendmaking van de 

hoofdlijnen van de nieuwe regeling voor planschade en nadeelcompensatie al verwoordde.23  

De juridische situatie op grond van het omgevingsplan is dus niet maatgevend voor de bepaling van 

de schade.24 Een schadebepaling op basis van een ‘feitelijke’ vergelijking sluit aan bij de waarde die 

                                                           
21 MvT Invoeringswet, p. 23. 
22 Zie artikel 4:131 Awb. 
23 Kamerstukken II 2015/16, 33 962, nr. 185, p. 2. 
24 MvT Invoeringswet, p. 122. 



5 

 

de onroerende zaak in werkelijkheid heeft25 en vergroot de inzichtelijkheid voor de burger, aldus de 

MvT Invoeringswet.26  

De minister lijkt er dus vanuit te gaan dat voor de waardebepaling van een onroerende zaak de 

toekomstige planologische mogelijkheden niet relevant zijn. Dat is een opvallend standpunt, omdat 

volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak een redelijk denkend en handelend 

koper bij het bepalen van zijn koopprijs rekening houdt met toekomstige voorzienbare negatieve 

planologische ontwikkelingen27, en de minister deze jurisprudentie aanhaalt in de MvT Invoeringswet 

in de passages over actieve risicoaanvaarding .28 

De voorgestelde ‘feitelijke’ vergelijking leidt tot een geheel andere schadebepaling dan de juridische 

vergelijking onder de Wro en daarmee ook tot andere uitkomsten. Er kan sprake zijn van minder 

schade ingeval de oude feitelijke situatie overeenkomt met de oude juridische situatie én slechts 

voor een deel van de mogelijkheden in een omgevingsplan daadwerkelijk omgevingsvergunningen 

worden verleend. Er kan sprake zijn van meer schade ingeval de oude feitelijke situatie voor 

omwonenden veel gunstiger is dan de oude juridische situatie en in de nieuwe situatie voor de 

belangrijkste mogelijkheden in een omgevingsplan daadwerkelijk omgevingsvergunningen worden 

verleend.  

De minister lijkt zich ervan bewust te zijn dat een schadebepaling op basis van daadwerkelijke 

wijzigingen in de fysieke leefomgeving kan leiden tot hogere schadevergoedingen. In de MvT 

Invoeringswet is vermeld dat met de regeling uitvoering wordt gegeven aan de gewijzigde motie 

Smaling/Vos.29 In die motie verzochten Smaling/Vos, overwegende dat de waardevermindering van 

woningen een belangrijke punt van zorg is bij bewoners en hen de echte schade die het gevolg is van 

de productie van windenergie op land wordt gecompenseerd, in de Omgevingswet een regeling op te 

nemen waarbij voor eigenaren van onroerende zaken de feitelijk vastgestelde waardedaling als 

gevolg van windenergie op land wordt gecompenseerd. 

  

                                                           
25 MvT Invoeringswet, p. 23. 
26 MvT Invoeringswet, p. 23. 
27 ABRvS 30-11-2016, ECLI:NL:RVS:2016:3196. 
28 MvT Invoeringswet, p. 23 en 123. 
29 Kamerstukken II 2016/17, 31 239, nr. 247 d.d. 22 december 2016 (gewijzigde motie van de leden 
Smaling en Vos ter vervanging van die gedrukt onder nr. 233). Redactie: MvT Invoeringswet, p. 123, 
verwijst niet naar het juiste brondocument. 
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 Voorbeeld 1  

Oude feitelijke 

situatie en juridisch 

situatie 

Nieuwe juridische 

situatie 

Nieuwe feitelijke 

situatie 

Bepalen (plan)schade 

 

 

Bestemmingsplan: 

 

max. 45  

25 woningen groen  45 woningen 

 

Conclusie ogv Wro: planschade 

door 45 woningen 

Omgevingsplan: 

 

max. 45 

en omgevings-

vergunning: 

25 woningen 

25 woningen groen  25 woningen 

 

Conclusie ogv Omgevingswet: 

schade door 25 woningen 

Voorbeeld 2 

Oude juridische 

situatie 

Oude feitelijke 

situatie 

Nieuwe juridische 

situatie 

Bepalen (plan)schade 

Bestemmingsplan: 

 

 

max. 45 

  Bestemmingsplan: 

 

max. 45  

45 woningen  45 woning 

 

Conclusie ogv Wro: geen 

planschade 

Omgevingsplan: 

 

max. 45 

Omgevings-

vergunningen: 

1: 25 woningen 

2: 20 woningen 

1: groen  25 woningen 

Conclusie ogv Omgevingswet: 

schade door 25 woningen. 

 

2: groen en 25 woningen  45 

woningen 

Conclusie ogv Omgevingswet: 

schade door 20 woningen. 

Als wordt uitgegaan van de feitelijke situatie voor verlening van de omgevingsvergunning volgt 

daaruit dat ook geen rekening wordt gehouden met bijvoorbeeld een bedrijfsgebouw dat met het 

oog op de toekomstige nieuwe ontwikkeling al is gesloopt. 

In hoeverre zo’n gesloopt bedrijfsgebouw bij de andere relevante criteria een rol kan spelen blijkt 

niet uit de MvT Invoeringswet. 
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Meer schade betekent echter niet automatisch meer vergoedingen. Uitgangspunt is immers dat 

alleen niet voorzienbare schade en schade die niet tot het normaal maatschappelijk risico valt wordt 

vergoed. Zie de paragrafen 6 en 8. 

Door het verschuiven van het moment van de beoordeling van de schade beoogt de minister het 

vaststellen van de schade te laten aansluiten bij de daadwerkelijke wijzigingen in de fysieke 

leefomgeving.30 Dan vraagt aandacht of op het moment van bekendmaking van de 

omgevingsvergunning of het projectbesluit al zeker is of ook daadwerkelijk uitvoering wordt gegeven 

aan die besluiten. Leidt elke omgevingsvergunning of elk projectbesluit ook tot daadwerkelijke 

uitvoering overeenkomstig die vergunning of dat besluit? Meestal wel, maar er zijn altijd 

omgevingsvergunningen en projectbesluiten die niet tot uitvoering komen of later alsnog gewijzigd 

worden, bijvoorbeeld doordat de verkoop van de beoogde nieuwbouw stagneert, door problemen 

met de eigendomsverkrijging of door nieuwe technische mogelijkheden nadat het projectbesluit 

onherroepelijk is geworden, waardoor er feitelijk geen uitvoering meer wordt gegeven aan het 

oorspronkelijke projectbesluit. Dat geldt zeker voor projectbesluiten voor omvangrijke projecten 

waarbij de gewenste flexibiliteit ertoe heeft geleid om in het projectbesluit niet te bepalen dat het 

besluit als omgevingsvergunning voor activiteiten ter uitvoering van het projectbesluit geldt.  

 Nadeelcompensatie in geval geen omgevingsvergunning is vereist 

Ingeval geen omgevingsvergunning is vereist wordt de omvang van de schade blijkens artikel 15.4 lid 

2 bepaald door vergelijking van aanvragers inkomen of omzet of van de waarde van aanvragers 

onroerende zaak onmiddellijk voor en nadat de activiteit is uitgevoerd. Een aanvraag kan volgens 

artikel 15.2 worden ingediend zodra die activiteit volgens de regels is gemeld bij het bevoegd gezag 

of – als geen melding vereist is – zodra de activiteit is begonnen.  

De voorgestelde wijze van vaststellen van de schade kan leiden tot complicaties: wat is precies de uit 

te voeren activiteit en wanneer is de activiteit uitgevoerd. Dat wordt bepaald door de uitvoerder, en 

zonder meldingsplicht kan de overheid slechts gissen naar wat de uitvoerder zal doen en wanneer. 

De minister onderkent deze complicatie. Ingeval geen melding is vereist wordt blijkens de MvT 

Invoeringswet nog bezien of een algemene informatie- c.q. meldingsplicht moet worden ingevoerd, 

opdat voor de feitelijke afronding van een activiteit voldoende inzicht bestaat in de aard en omvang 

van de activiteit.31 De minister acht denkbaar dat de datum van ontvangst van een voor derden 

kenbare informatieplicht als peildatum gaat gelden.32 

Een algemene informatie- c.q. meldingsplicht zal ertoe leiden dat een onderscheid tussen 

meldingsplichtige en niet-meldingsplichte activiteiten kan vervallen. Voor ondernemers leidt zo’n 

algemene informatie- c.q. meldingsplicht tot lastenverzwaring.  

Wij vragen ons af of de voorgestelde algemene informatie- c.q. meldingsplicht in de praktijk 

werkbaar is. Realiseert een ondernemer zich dat hij een melding moet doen voor elke activiteit die 

leidt tot een andere inrichting van zijn perceel en een wijziging van het gebruik ? Dus ook een 

melding in geval van de verwisseling van de opslag- en parkeerruimte op zijn bedrijfsperceel, en een 

melding als in een multifunctioneel gebouw de ruimte voor het consultatiebureau wordt ingericht als 

                                                           
30 MvT Invoeringswet, p. 123. 
31 MvT Invoeringswet, p. 26. 
32 MvT Invoeringswet, p. 26. 
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bibliotheek of huisartspraktijk, ook als daarvoor geen omgevingsvergunning of andere vergunning 

nodig is. 

En betekent zo’n algemene informatie- c.q. meldingsplicht dat in alle gevallen alleen de schade wordt 

vergoed die ‘daadwerkelijk’ worden geleden? Ook voor activiteiten waarvoor geen 

omgevingsvergunning is vereist, geldt dat de voorgenomen activiteiten niet in alle gevallen ook 

daadwerkelijk worden uitgevoerd. Denk aan een bedrijf dat verwacht door de groeiende vraag naar 

opslag eerst opslag van containers in één laag en na vijf jaar opslag in drie lagen te gaan ontplooien, 

en dat een jaar na de melding blijkt dat opslag in drie lagen niet haalbaar is.  

Het onderscheid tussen de peildatum voor omgevingsvergunningplichtige en voor niet-

omgevingsvergunningplichtige activiteiten roept de vraag op hoe moet worden omgegaan met een 

situatie waarin beide zich voordoen.  

Als voorbeeld noemen wij de bouw van een bedrijfshal waarvoor nog niet duidelijk is welk bedrijf 

zich daar gaat vestigen. Moet een aanvrager dan eerst een aanvraag indienen voor de bouw van de 

bedrijfshal en vervolgens – als duidelijk is welk bedrijf zich daar daadwerkelijk vestigt – nog een 

tweede aanvraag en voor daarna nog gewenste opslag een derde aanvraag? En wat als er eerst twee 

jaar een bedrijf is gevestigd waarvan de hinder beperkt is en zich vervolgens – dus na drie jaar –een 

bedrijf vestigt met substantiële nadelen voor een aanvrager: moet een aanvrager dan alsnog een 

nieuwe aanvraag indienen voor de hinder door dat laatste bedrijf? 

Opmerkelijk is het voorbeeld dat de MvT Invoeringswet op p. 26 noemt van een activiteit waarvoor 

geen meldingsplicht geldt: dat betreft het onderhoud of de reconstructie van een weg waarvoor 

geen verkeersbesluit of projectbesluit wordt genomen.  

Wij begrijpen de vermelding van het projectbesluit gelet op het bepaalde in artikel 15.4 ten aanzien 

van projectbesluiten. Maar wat betekent de vermelding van het verkeersbesluit? Doelt de minister 

met de vermelding van het verkeersbesluit ingeval van uitvoeringsactiviteiten van het omgevingsplan 

waarvoor geen omgevingsvergunning vereist is, maar mogelijk wel een besluit op grond van een 

andere wet dan de Omgevingswet voor die activiteit – ook al is die activiteit een gevolg van het 

omgevingsplan – dat dan niet de regels van afdeling 15.1 gelden maar de algemene regels van titel 

4.5 Awb? 

 Directe schade 

De MvT Invoeringswet wekt de indruk dat de wijzigingen van het moment van schadebeoordeling en 

de wijze van vergelijken ten opzichte van de Wro slechts zijn bedoeld voor indirecte schade (= schade 

die wordt veroorzaakt door activiteiten in de omgeving van een perceel van een burger of in de 

omgeving van een bedrijf).33 In de toelichting bij die wijzigingen bezigt de MvT Invoeringswet vaak de 

term indirecte schade. Voor de schadebegroting van directe schade (= schade die het gevolg is van 

beëindiging van een functie of een nadelige wijziging van een regel of voorschrift in een 

omgevingsplan onderscheidenlijk een omgevingsvergunning)34 vermeldt de MvT Invoeringswet: 

Schade die het gevolg is van beëindiging van een functie of een nadelige wijziging van een 

regel of voorschrift in een omgevingsplan onderscheidenlijk een omgevingsvergunning 

(directe schade), wordt begroot aan de hand van een vergelijking tussen het oude en nieuwe 

                                                           
33 MvT Invoeringswet, p. 14. 
34 MvT Invoeringswet, p. 14. 
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rechtsregime. Voor directe schade blijft ten opzichte van de Wro een vergelijking tussen de 

maximale mogelijkheden van het oude en het nieuwe besluit behoudens uitzonderingen in 

stand. 

Daaruit lijkt of de minister voor directe schade een schadebepaling voorstaat op grond van een 

juridische vergelijking , maar dit onderscheid tussen directe en indirecte schade blijkt niet uit het 

wetsvoorstel. 

Het wetsvoorstel maakt in zijn algemeenheid, dus ook voor directe schade, onderscheid tussen 

schade voor situaties na een omgevingsvergunning of projectbesluit, situaties na een melding en 

situaties waarin alleen sprake is van een activiteit.  

Ingeval de mogelijkheden (geheel) komen te vervallen is er geen omgevingsvergunning, geen 

melding en ook geen activiteit aan de orde. Voor die situatie vermeldt het wetsvoorstel geen 

beoordelingsmoment. 

Ingeval van directe schade lijkt de door de minister beoogde vergelijking op de planologische 

vergelijking voor beoordeling van planschade onder de Wro. Niets is minder waar: een 

omgevingsplan heeft een aanzienlijk bredere reikwijdte dan de planologische maatregelen die in de 

Wro worden genoemd als grondslag voor een tegemoetkoming in planschade. Een omgevingsplan 

heeft – veel meer dan een bestemmingsplan – het karakter van een verordening met open normen 

en bevat regels over geur, geluid, externe veiligheid, welstand en regels uit lokale verordeningen. 

Zo’n open norm kan bijvoorbeeld zijn dat activiteiten zijn toegestaan als sprake blijft van een goed 

woon- en leefklimaat, en dat wordt gedefinieerd wat een goed woon- en leefklimaat is.35 Daaruit 

volgt al dat de vergelijking onder de Omgevingswet aanzienlijk complexer en minder inzichtelijk is 

dan onder de Wro die tamelijk eenduidige planregels geeft over wat planologisch wel en niet is 

toegestaan.  

Opmerkelijk is dat de MvT Invoeringswet voor het verleggen van het moment van de beoordeling van 

schade verwijst naar artikel 6.1 lid 6 Wro.36 Dat artikellid beoogt onder meer te regelen dat directe 

schade doordat een bouwmogelijkheid die eerst op grond van het bestemmingsplan bij recht kon 

worden benut na planologische wijziging pas kan worden benut na verlening van een binnenplanse 

afwijking, eerst een grondslag is voor toepassing van artikel 6.1 Wro als die afwijking niet wordt 

verleend. Een met artikel 6.1 lid 6 Wro vergelijkbare bepaling zien wij in het wetsvoorstel niet terug.  

6 Actieve risicoaanvaarding 

Op grond van het bepaalde in artikel 4:126 Awb blijft de schade voor rekening van een aanvrager als 

hij het risico van het ontstaan van de schade heeft aanvaard. Dit artikel codificeert constante 

jurisprudentie dat een koper die op het moment van koop van zijn onroerende zaak gelet op 

concrete en openbare beleidsvoornemens van de overheid rekening kon houden met een nadeliger 

ontwikkeling, geacht wordt die ontwikkeling in zijn koopprijs te verdisconteren en dientengevolge 

geen recht heeft op vergoeding van schade.37 

                                                           
35 http://www.omgevingswetloket.nl/amvbs. 
36 MvT Invoeringswet, p. 121. 
37 MvT Invoeringswet, p. 23 en 123. 
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Het ‘opschuiven’ van de beoordeling van (indirecte) planschade later in de tijd heeft tot gevolg dat 

een eigenaar ook later dan onder de Wro het geval is duidelijkheid krijgt over eventuele 

nadeelcompensatie. Dat heeft consequenties voor de eigenaar die zijn onroerende zaak wil 

verkopen, terwijl nog geen uitvoering is gegeven aan een activiteit die een nadelig effect heeft op de 

waarde van zijn onroerende zaak. Een koper zal dan in zijn koopprijs rekening willen houden met de 

nadelige effecten na uitvoering van de activiteit en verkoper zal genoegen moeten nemen met een 

lagere verkoopprijs. 

Om aan dit probleem tegemoet te komen is in artikel 15.5 bepaald dat het risico op het ontstaan van 

schade als bedoeld in artikel 4:126 Awb niet is aanvaard als de koper van een woning na vaststelling 

van het beweerdelijk schadeveroorzakende omgevingsplan kocht. Volgens de MvT Invoeringswet is 

die regeling in de Omgevingswet opgenomen omdat het in die situatie niet redelijk is om aan de 

benadeelde tegen te werpen dat deze de ongunstige wijzigingen had kunnen voorzien. De minister 

ziet de regeling als de keerzijde van de beweging om het moment van schadebepaling te verleggen.38  

Wij stellen vast dat met de bepaling in artikel 15.5 de nadelen van het verschuiven van de peildatum 

in zekere zin worden weggenomen, maar dat geldt slechts voor een deel van de schadegevallen.  

Artikel 15 lid 1 onder a spreekt van ‘een tot woning bestemde onroerende zaak of bestanddeel 

daarvan’. Dat betekent dat de uitzondering op de voorzienbaarheid niet geldt voor onroerende zaken 

met een andere bestemming zoals kantoor of bedrijf. Niet is toegelicht waarom dat onderscheid is 

gemaakt. Artikel 15 lid 1 onder c bepaalt dat de schade moet bestaan uit waardevermindering van 

een onroerende zaak. Daaruit volgt dat de uitzondering niet van toepassing is op inkomensschade. 

Niet is toegelicht waarom de uitzondering niet geldt.  

Hoe wordt dan omgegaan met situaties waarin vermogensschade en inkomensschade onlosmakelijk 

met elkaar verbonden zijn zoals bij waardevermindering door lagere huurinkomsten? Zal een 

ondernemer die na vaststelling van een omgevingsplan maar voor verlening van een 

omgevingsvergunning een complex huurwoningen koopt dan in zijn aanvraag als schadeoorzaak de 

waardedaling van die woningen vermelden en niet de inkomensschade door verminderde 

verhuurbaarheid van die woningen? En hoe moet die aanvraag dan worden beoordeeld? Is dan de 

aanvraag bepalend? 

Volgens de MvT Invoeringswet ontstaat met de regeling een stelsel van nadeelcompensatie dat zich 

meer richt op wat er in werkelijkheid gebeurt.  

De (ruime) reikwijdte van de voorzienbaarheid van een ontwikkeling onder de Wro leidt tot veel 

onbegrip. Onder de Omgevingswet lijkt die ruime reikwijdte nog groter te worden.  

Hoe leg je een burger uit dat hij geen nadeelcompensatie krijgt voor schade door een project 

waarvan al jaren bekend is dat het project er gaat komen, omdat hij enkele weken voor vaststelling 

van het omgevingsplan zijn woning heeft gekocht, terwijl zijn buurman wel in aanmerking komt voor 

nadeelcompensatie omdat hij kocht na die vaststelling? Moet die burger dan wachten met kopen 

totdat het omgevingsplan is vastgesteld?  

En zal de verkoper begrijpen hoe de regeling werkt? Ingeval een verkoper niet kan wachten op 

vaststelling van het omgevingsplan, dan koopt de koper voor vaststelling van het omgevingsplan en 

wordt niet voldaan aan artikel 15.5 lid 1. Die koper zal de aan hem bekende nadelige ontwikkeling in 

zijn koopprijs verdisconteren.  

                                                           
38 MvT Invoeringswet, p. 23. 
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De buurwoning wordt verkocht net na vaststelling van het omgevingsplan. De minister lijkt er vanuit 

te gaan dat die koper er rekening mee zal houden dat hij zijn schade gecompenseerd krijgt en dus 

bereid is een prijshoudend koopaanbod te doen.  

Maar is dat realistisch? Kan een koper bij zijn aankoopbeslissing vaststellen of zijn schade 

daadwerkelijk gecompenseerd zal worden?  

 

De voorgestelde regeling roept ook andere vragen op. Als een eigenaar in zijn aankoopsom voor zijn 

woning rekening heeft gehouden met de komst van een bedrijventerrein zoals voorzien in een 

structuurvisie en vervolgens zijn woning verkoopt na vaststelling van het omgevingsplan voor dat 

bedrijventerrein: is het dan reëel dat die verkoper een hogere verkoopprijs kan incasseren omdat de 

koper ervan uitgaat dat hij in aanmerking komt voor nadeelcompensatie voor dat bedrijventerrein?  

Ligt het dan niet meer voor de hand dat nadeelcompensatie toekomt aan de eigenaar die zelf bij 

aankoop van zijn woning niet kon weten van het bedrijventerrein, en zijn woning verkoopt voor 

vaststelling van het nieuwe omgevingsplan? 

 

Een theoretische mogelijkheid voor de spagaat in de voorzienbaarheid van schade is om in de 

Omgevingswet te bepalen dat aan geen enkele koper of ondernemer voorzienbaarheid wordt 

tegengeworpen. Dat uitgangspunt staat echter haaks op bestendige jurisprudentie onder de Wro en 

zal leiden tot meer te honoreren aanvragen om nadeelcompensatie en tot meer compensatie.  

Volgens de minister is een generieke regeling geen oplossing. Als zo’n regeling al mogelijk is, dan zal 

deze een aanzuigende werking hebben op aanvragen om nadeelcompensatie.39  

De MvT Invoeringswet vermeldt nog dat artikel 15.1 lid 1 niet geldt voor aanvragen om 

nadeelcompensatie als gevolg van een projectbesluit. Dat is logisch, want op grond van artikel 15.4 

geldt voor projectbesluiten dat het moment van schadebepaling de bekendmaking van het 

projectbesluit is.  

7 Passieve risicoaanvaarding 

De minister wil het recht op nadeelcompensatie voor directe schade beperken als gedurende langere 

tijd geen gebruik is gemaakt van bestaande mogelijkheden. In artikel 15.5 lid 2 is bepaald dat het 

risico van schade door een wijziging of beëindiging van een functie of daarvoor gestelde regel in een 

omgevingsplan of omgevingsverordening is aanvaard als gedurende een termijn van drie jaren geen 

gebruik is gemaakt van de mogelijkheid die de functie biedt en na die periode van drie jaren een 

termijn van tenminste een jaar is gelegen tussen de bekendmaking van de voorgenomen wijziging en 

de bekendmaking van het omgevingsplan of de omgevingsverordening.  

De bekendmaking van de voorgenomen wijziging moet plaats vinden via de landelijke voorziening als 

bedoeld in artikel 20.22 Omgevingswet (digitale stelsel). Via deze regeling ligt voor elke concrete 

situatie vast wanneer het risico van het vervallen van mogelijkheden is aanvaard. Deze voorwaarden 

voor passieve risicoaanvaarding bieden zowel burgers en ondernemers als de overheid zekerheid.40 

                                                           
39 Kamerstukken II 2015/16, 33 962, nr. 185, p. 4.  
40 MvT Invoeringswet, p. 24. 
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De aanscherping van de passieve risicoaanvaarding is mede van belang voor het tegengaan van 

overcapaciteit van bijvoorbeeld kantoren en winkels of van leegstand in krimpregio’s. 41 

8 Wettelijk verplichte forfaitaire aftrek ad 5% 

Uitgangspunt van titel 4.5 Awb is dat alleen bovenmatige schade die uitstijgt boven het normale 

maatschappelijke risico en burgers en ondernemers onevenredig zwaar treft in vergelijking met 

andere burgers, voor compensatie in aanmerking komt.42 De minister beoogt alleen schade door 

ingrijpende en grote projecten en abnormaal hoge schade voor vergoeding in aanmerking te laten 

komen.43  

Artikel 15.6 bevat een wettelijk verplichte forfaitaire aftrek, waarmee invulling wordt gegeven aan 

het égalitébeginsel, op grond waarvan alleen schade wordt vergoed die het normale 

maatschappelijke risico (‘abnormale last) te boven gaat en een benadeelde in vergelijking met 

anderen onevenredig zwaar treft (‘speciale last’). 44 Bij het égalitébeginsel past volgens de minister 

een wettelijk verplichte forfaitaire aftrek van tenminste 5% van de waarde van een onroerende zaak, 

in plaats van de forfaitaire aftrek van 2% in de Wro. 45 

Anders dan de bestaande regeling volgens artikel 6.2 lid 2 Wro vermeldt artikel 15.6 voor inkomens- 

en omzetschade geen wettelijk verplichte forfaitaire aftrek. 

Volgens de minister is de onvoorspelbare uitkomst van procedures over nadeelcompensatie in de 

praktijk een belemmering voor gebiedsontwikkeling.46  

Door de wettelijk verplichte forfaitaire aftrek van 5% in de Omgevingswet ontstaat weliswaar 

zekerheid over de percentuele aftrek van tenminste 5%, maar het hogere percentage leidt niet 

automatisch tot een lager risico op schadevergoedingen voor ontwikkelaars. Het wetsvoorstel 

voorziet immers in een andere wijze van schadebepaling, die – zie hierboven – in bepaalde gevallen 

kan leiden tot een hogere schade.  

Opmerkelijk is dat de MvT Invoeringswet stelt dat een forfait van 5% substantieel is, maar dat dit 

past bij het uitgangspunt dat alleen een abnormale en speciale last voor schadevergoeding in 

aanmerking komt47, terwijl de MvT Invoeringswet ook vermeldt dat met die regeling uitvoering wordt 

gegeven aan de gewijzigde motie Smaling/Vos. In die motie verzochten Smaling/Vos, overwegende 

dat de waardevermindering van woningen een belangrijke punt van zorg is bij bewoners en hen de 

echte schade die het gevolg is van de productie van windenergie op land wordt gecompenseerd, in 

de Omgevingswet een regeling op te nemen waarbij voor eigenaren van onroerende zaken de 

feitelijk vastgestelde waardedaling als gevolg van windenergie op land wordt gecompenseerd.48 De 

                                                           
41 MvT Invoeringswet, p. 24. 
42 Kamerstukken II 2016/17, 33 962, nr. 190, p. 28, antwoord 59. 
43 MvT Invoeringswet, p. 24. 
44 MvT Invoeringswet, p. 24. 
45 MvT Invoeringswet, p. 25. 
46 MvT Invoeringswet, p. 24. 
47 MvT Invoeringswet, p. 25. 
48 Kamerstukken II 2016/17, 31 129, nr. 247 d.d. 22 december 2016 (gewijzigde motie van de leden 
Smaling en Vos ter vervanging van die gedrukt onder nr. 233). Redactie: MvT Invoeringswet, p. 123, 
verwijst niet naar het juiste brondocument. 
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hogere wettelijke forfaitaire aftrek van 5% zal in geval van windturbines in een groot aantal gevallen 

eerder leiden tot een lagere schadevergoeding dan thans het geval is onder de Wro.  

9 Deskundigenadvies 

Anders dan het geval is onder de Wro en het Bro (Besluit ruimtelijke ordening) geldt niet meer de 

verplichting een beslissing over schadevergoeding te baseren op een deskundigenadvies.  

Ook het Bro kent een regeling tot afhandeling van een aanvraag om tegemoetkoming door het 

bestuursorgaan zonder voorafgaand advies van de onafhankelijke planschadeadviseur. Ingevolge 

artikel 6.1.3 .1 Bro mag een bestuursorgaan een aanvraag afwijzen binnen vier weken na ontvangst 

of – ingeval een aanvrager zijn aanvraag nog aanvult – binnen acht weken na de termijn voor die 

aanvulling als het bestuursorgaan oordeelt dat de aanvraag kennelijk ongegrond is. Volgens de nota 

van toelichting bij het Bro is deze regeling bedoeld voor schade die tot het normaal maatschappelijk 

risico behoort en voor schade die voor een aanvrager voorzienbaar was.49  

Uit de jurisprudentie blijkt niet van actief benutten van artikel 6.1.3.1 Bro door het bestuursorgaan 

om de aanvraag zelf af te doen als de schade naar inschatting het normaal maatschappelijk risico niet 

overstijgt. In de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van 23 november 201650 geeft de 

Afdeling het bestuursorgaan uitdrukkelijk ruimte om ‘al dan niet met hulp van een deskundige’ na te 

gaan wat de omvang van het geleden nadeel is en of dat nadeel gelet op het normaal 

maatschappelijk risico voor een tegemoetkoming in aanmerking komt. 

10 Schadebegroting 

Volgens de MvT Invoeringswet kan voor de waardebepaling van een onroerende zaak gebruik 

gemaakt worden van de WOZ-waarden als deze bij de beoordeling van de aanvraag voor de 

toepasselijke peildatums beschikbaar zijn, of van andere taxatiemethoden zoals de 

huurwaardekapitalisatiemethode en van andere algemeen beschikbare gegevens.51  

De WOZ-waarden zullen dus een belangrijke rol gaan spelen bij het bepalen van de waarde en aldus 

voor de schadevergoeding. De praktijk wijst uit dat in een aanzienlijk aantal gevallen de verlaging van 

WOZ-waarden door een nieuwe ontwikkeling beduidend groter is dan de waardedaling volgens de 

planschadetaxatie.  

11 Tot slot 

De schaderegeling in de Omgevingswet wijkt op een aantal punten fors af van de planschaderegeling 

in de Wro.  

De voorgestelde schadebepaling op basis van een feitelijke vergelijking in plaats van een juridische 

(‘planologische’) vergelijking zal in sommige gevallen leiden tot meer planschade en in andere 

gevallen tot minder planschade.  

                                                           
49 Nota van toelichting bij het Bro, Staatsblad 2008, 145, p. 66. 
50 ABRvS 23 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3137. 
51 MvT Invoeringswet, p. 27. 
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Doordat wordt uitgegaan van een feitelijke vergelijking verwachten wij dat de voorgestelde regeling 

zal leiden tot meer aanvragen om nadeelcompensatie. 

De nieuwe regeling leidt door de wettelijk bepaalde forfaitaire aftrek van 5% wegens normaal 

maatschappelijk risico en de regeling voor passieve risicoaanvaarding tot meer duidelijkheid. 

 

Dit artikel is afgesloten op 23 februari 2017. Wij achten aannemelijk dat de minister – gebruik 

makend van de reacties naar aanleiding van de consultatieronde – de Omgevingswet zal aanpassen, 

opdat nadeelcompensatie geen belemmering is voor uitnodigingsplanologie en organische 

gebiedsontwikkeling.  


