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Onderwerp: Nieuwe procedureregeling voor advisering tegemoetkoming in planschade 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt:  - Vast te stellen de Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in 

planschade gemeente Bergen 2008. 
- De bevoegdheden van het college op grond van de artikelen 2, 3 en 4 van 

de genoemde procedureverordening te mandateren aan de 
gemeentesecretaris met de bevoegdheid tot verlening van ondermandaat 
aan medewerkers overeenkomstig de bij dit besluit behorende aanpassing 
van het “Overzicht behorende bij het delegatie- en mandaatbesluit van de 
gemeente Bergen 2006”.  

 
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 

Dit voorstel gaat over de vaststelling van een nieuwe Procedureverordening voor advisering 
tegemoetkoming in planschade alsmede de mandatering van het aantal bevoegdheden van 
het college op grond van genoemde Procedureverordening. 
 
Voorgeschiedenis 
Op 2 mei 2003 heeft de Hoge Raad in het arrest Nunspeet/Mulder bepaald dat het sluiten 
van een planschadeverhaalsovereenkomst tussen de gemeente en een verzoeker om een 
planologische maatregel aan te merken is als een onaanvaardbare doorkruising van het 
publiekrechtelijk stelsel van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO). Dit arrest is 
aanleiding geweest voor de vaststelling van een zogenaamde Spoedwet planschade tot 
wijziging van artikel 49 WRO en tot invoeging van een nieuw artikel 49a WRO. Deze wet is 
in werking getreden op 1 september 2005 (Stb. 2005, 305). Deze wet heeft tevens het 
bevoegd gezag voor toekenning van planschade gewijzigd. Met ingang van 1 september 
2005 is ons college bevoegd om besluiten te nemen op aanvragen om vergoeding van 
planschade. 
 
Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Spoedwet planschade en de genoemde 
bevoegdheidstoedeling hebben wij als bevoegd orgaan een nieuwe procedureverordening  
schadevergoeding ex artikel 49 WRO vastgesteld. Deze procedureverordening is in werking 
getreden op 1 september 2005. 
 
Op 1 juli 2008 is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro) en het Besluit ruimtelijke 
ordening (hierna: Bro) in werking getreden. Ten opzichte van de oude WRO bevat de 
regeling van planschade in de Wro en de Bro een aantal belangrijke wijzigingen: 
1. In de Wro (artikel 6.1) wordt niet meer gesproken over een naar billijkheid te bepalen 

schadevergoeding doch over een tegemoetkoming in schade.  
2. In de Wro wordt het begrip schade beperkt: het mag alleen gaan om schade die bestaat 

uit inkomensderving of vermindering van de waarde van de onroerende zaak.  
3. In de Wro (artikel 6.2) wordt het begrip “normaal maatschappelijk risico” geïntroduceerd 

als criterium voor de vraag of een schade redelijkerwijs ten laste van de 
belanghebbende behoort te blijven. In de wet is hiervoor een forfait opgenomen van een 
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gedeelte gelijk aan twee procent van het inkomen dan wel van de waarde van de 
onroerende zaak. 

4.  Bij een tegemoetkoming van de schade worden de redelijkerwijs gemaakte kosten van 
rechtsbijstand en andere deskundige bijstand alsmede de wettelijke rente, te rekenen 
met ingang van de datum van ontvangst van de aanvraag, vergoed. 

 
Op grond van het bepaalde in artikel 6.1.3.3 van het Bro is een gemeente verplicht tot het 
vaststellen van een verordening waarin regels worden gegeven over de aanwijzing van een 
adviseur en de wijze waarop deze tot een advies komt. Als gevolg hiervan dient uw raad als 
bevoegd orgaan een nieuwe procedureverordening vast te stellen. Ons college blijft wel 
bevoegd tot het nemen van besluiten ter zake van aanvragen en wel op grond van het 
bepaalde in artikel 6.1 van de Wro.  
 
Door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)  is bij een ledenbrief van 9 juli 
2008 een Modelverordening advisering planschade toegezonden.  

 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 

In de Modelverordening van de VNG is uitvoering gegeven aan de regels zoals deze zijn 
opgenomen in afdeling 6.1 van het Bro. Deze regels moeten in ieder geval betrekking 
hebben op: 
a. de deskundigheid en onafhankelijkheid van de adviseur. 
b. de gevallen waarin een commissie als adviseur wordt ingeschakeld. 
c. het tijdstip waarop de adviseur wordt ingeschakeld. 
d. de wijze waarop de aanvrager en eventuele andere betrokken bestuursorganen of 

andere belanghebbenden vooraf in de aanwijzing van de adviseur worden gekend dan 
wel deze na aanwijzing kunnen wraken. 

e. de wijze waarop de aanvrage, de betrokken bestuursorganen en in voorkomend geval 
de belanghebbenden door de adviseur, onder verslaglegging, worden gehoord en bij de 
opstelling van het advies worden betrokken, en de dienaangaande termijnen. 

 
De modelverordening advisering tegemoetkoming in planschade voldoet aan de nieuwe 
wettelijke regels van de Wro en Bro met betrekking tot het toekennen van een 
tegemoetkoming in schade. De bijgevoegde ontwerp-verordening is opgesteld conform deze 
modelverordening. In verband daarmee wordt uw raad voorgesteld in te stemmen met de 
inhoud hiervan en deze als zodanig vast te stellen. 
  
Op grond van het overgangsrecht behorende bij de Invoeringswet ruimtelijke ordening, te 
weten artikel 9.1.18, diende de gemeente al op 1 juli 208 te beschikken over een 
procedureverordening krachtens de Bro. In verband daarmee heeft de VNG geadviseerd  de 
procedureverordening voorlopig als beleidsregel met terugwerkende kracht tot 1 juli 2008 
door het college te laten vaststellen en te publiceren. Op grond van het bepaalde in artikel 
4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en onze bevoegdheid ex artikel 6.1 van de Wro 
hebben wij op 14 oktober 2008 een dergelijke beleidsregel vastgesteld. Deze beleidsregel 
vervalt op het tijdstip dat de door uw raad vast te stellen Procedureverordening in werking 
treedt. 
 
In het kader van een efficiënte uitvoering van de taken op grond van het bepaalde in artikel 
6, tweede lid, van de genoemde beleidsregel hebben wij de juridisch medewerkers r.o. 
(functienummer: 02.03.15) aangewezen als personen die de adviseur of adviescommissie 
bijstaan bij de uitvoering van de adviesopdracht. Na inwerkingtreding van de verordening 
zullen genoemde medewerkers wederom door ons als zodanig worden aangewezen.  
 
Verder stellen wij uw raad om genoemde redenen voor aan de gemeentesecretaris mandaat 
te verlenen met de bevoegdheid tot verlening van ondermandaat voor de uitoefening van de 
bevoegdheden op grond van het bepaalde in de artikelen 2,3 en 4 van de 
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Procedureverordening en wel overeenkomstig bijgevoegde aanpassing van het “Overzicht 
behorende bij het delegatie- en mandaatbesluit van de gemeente Bergen 2006”.  
 

3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 
(meer dan één optie mogelijk) 

 collegebevoegdheid 
 raadsbevoegdheid 
 opiniëren 
 kaderstellend 
 maatschappelijk urgent 
 budgetrecht 

anders nl.   
 

 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 

De nieuwe procedureverordening geeft regels over de wijze waarop ons college aanvragen 
voor een tegemoetkoming in planschade dient af te handelen en op welke wijze aanvragers 
betrokken dienen te worden in het besluitvormingsproces. Deze verordening bindt het 
handelen van ons college bij het afdoen van dergelijke aanvragen en geeft rechten aan 
aanvragers van een tegemoetkoming in planschade. 
  
 

5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
De vaststelling van de verordening is een uitvoering van een wettelijke verplichting. Er zijn 
met andere woorden dus geen andere opties mogelijk.  
 

6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt 
de raad daarover gerapporteerd? 
Na besluitvorming worden de betreffende besluiten bekendgemaakt en kunnen deze 
vervolgens in werking treden.  
 

7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
Er zijn geen financiële gevolgen verbonden aan de betreffende besluiten. 

 

8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
Met het besluit tot vaststelling van de Procedureverordening voldoet de gemeente aan de 
wettelijke verplichting op grond van de nieuwe Wro en het Bro. Met het besluit tot 
mandatering wordt een efficiënte uitvoering van de taken op grond van de 
Procedureverordening gewaarborgd. 
  
 
Bijlagen:   
-ontwerp-raadsbesluit tot vaststelling van de Procedureverordening. 
-ontwerp-raadsbesluit tot mandatering van taken op grond van de Procedureverordening. 
 
 
Bergen, 21 oktober 2008 
 
College van Bergen 
 
 
 
R. Groninger,   drs. H. Hafkamp,  

Secretaris      burgemeester 


	Voorgeschiedenis 

