Het nieuwe planschaderecht; de entree
van het normaal maatschappelijk risico
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Voor de ontstane schade in bovengenoemd voorbeeld kende de WRO een
uitputtende opsomming van schadeoorzaken die recht kunnen geven op
vergoeding van planschade. Ook in de
nieuwe Wro is een uitputtende regeling opgenomen voor een tegemoetkoming in de schade ontstaan door planologische besluiten.

“De wetgever heeft door te kiezen
voor een stelsel van een ´tegemoetkoming´ bepaald dat er geen volledige
vergoeding van schade meer zal zijn.”
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einden’. Dat heeft dan waarschijnlijk

blijft van degene die een tegemoetko-

komst het zo zou kunnen zijn dat een

tot gevolg dat de verkoper een aan-

ming in de schade aanvraagt. De wet-

zelfde soort schade ongelijk wordt

zienlijk lager bedrag krijgt voor zijn

gever heeft dit normale maatschappe-

behandeld, afhankelijk van de waarde
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van een daadwerkelijke toepassing van
de uitwerkingsverplichting. De schade
die de verkoper hierdoor lijdt komt in
de nieuwe Wro niet voor vergoeding in
aanmerking.
Overigens kan de koper evenmin een
verzoek indienen voor een tegemoetkoming in de schade, omdat hem dan
de voorzienbaarheid zal worden tegen-
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in de schade aanvraagt.”
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Procedure
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als ‘directe’ planschade, dit niet bete-
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juridische actualiteiten belicht door CMS Derks Star Busmann
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volgens de wetgever geen uitvoerige

dat de oude WRO in 2005 nog is aan-

en uitputtende berekening te zijn,

gepast en dat het overgangsrecht van

maar er moet in ieder geval wel enige

die wetswijziging nog niet is uitge-

motivering zijn gegeven.

werkt. Als hoofdregel kan de volgende

Ook hebben B&W het recht om, alvo-

men: op aanvragen om planschadever-
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goeding die vóór 1 juli 2008 zijn inge-

planschade in behandeling te nemen,

diend en op aanvragen ter zake van
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een bestemmingsplan of besluit dat
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tot maximaal € 500. B&W dienen dit
bedrag terug te storten wanneer de

Dit betekent concreet dat de nieuwe
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bepalingen met betrekking tot het for-
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besluiten die na de inwerkingtreding
van de Wro in procedure zijn gebracht

Een laatste belangrijk aandachtspunt is

vanaf 1 september 2010. Dit geldt ook

de verjaring. Een aanvraag om een
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tegemoetkoming in planschade moet

een wijzigingsbevoegdheid, een uit-
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werkingsverplichting of een bevoegd-
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meel pas worden ingediend nadat het

recht behorend bij de op 1 juli 2008

nieuwe schadeveroorzakende regime

inwerking getreden Wro.

onherroepelijk is geworden. Dat wil
zeggen na het verstrijken van de

mr. N.P. (Niels) Reusch

beroepstermijn tegen het besluit
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omtrent de vaststelling van het
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bestemmingsplan dan wel na een

E niels.reusch@cms-dsb.com

ander besluit dat als schadeoorzaak is
genoemd in de planschaderegeling van
de nieuwe Wro. Een uitzondering hierop is de indiening van een aanvraag
om een tegemoetkoming in de planschade als gevolg van de aanhouding
van een bouw-, sloop- of aanlegvergunning. Deze aanvraag moet worden
ingediend binnen vijf jaar na de terinzagelegging van het vastgestelde
bestemmingsplan.
Overgangsrecht
Het overgangsrecht met betrekking tot
de invoering van de Wro is vrij gecompliceerd. Dit vindt zijn reden in het feit
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