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Beslisnota voor de Gemeenteraad
Onderwerp: Verordening nadeelcompensatie gemeente Wijchen
Voorgesteld besluit
de Gemeenteraad besluit:
1. de Verordening nadeelcompensatie gemeente Wijchen vast te stellen;
2. de Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade 2008 in te
trekken.
Aanleiding
Op 1 juli 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Daarmee treden twee nieuwe
wettelijke regelingen voor nadeelcompensatie inwerking.
Nadeelcompensatie gaat over schade die wordt veroorzaakt door rechtmatig handelen
van de overheid. Bijvoorbeeld door het verlenen van een omgevingsvergunning, het
inperken van rechten of neveneffecten door werkzaamheden. Het gaat dus om schade
veroorzaakt door rechtmatige besluiten en om schade veroorzaakt door rechtmatige
feitelijke handelingen. Ook planschade valt hieronder. Bij planschade gaat het om
inkomensderving of vermindering van de waarde van een onroerende zaak als gevolg
van een planologische maatregel. Nadeelcompensatie is dus breder dan alleen
planschade. Voor meer uitleg verwijzen wij naar de brief van de VNG in bijlage I.
Aan de hand van de modelverordening van de VNG hebben wij een nieuwe Verordening
nadeelcompensatie opgesteld. Met de vaststelling van de Verordening nadeelcompensatie
komt de huidige Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade
2008 te vervallen.
Eerdere besluiten
Datum

Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo
mogelijk het zaaknummer/documentnummer)

30-10-2008

Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade
2008

Gewenst resultaat
Het vaststellen van de verordening nadeelcompensatie en intrekken van de
Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade 2008.
Argumenten
1.Bij het opstellen van de gemeentelijke verordening zijn er twee hoofdkeuzes te maken
1.1. Een recht te heffen voor het in behandeling nemen van een aanvraag om
schadevergoeding en de hoogte daarvan
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Hoe hoog het recht voor het in behandeling nemen van een aanvraag om
schadevergoeding is, is op grond van de Awb een lokale keuze. De heffing is
geïntroduceerd om te voorkomen dat er al te makkelijk wordt overgegaan tot indiening
van een aanvraag om schadevergoeding. Het recht kan ten hoogste € 500,- bedragen.
Voor dit bedrag is door de wetgever gekozen, omdat het goed aansluit bij de regeling
voor planschade van artikel 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro). Artikel
6.4, derde lid, van de Wro bepaalt dat burgemeester en wethouders van de aanvrager
een recht heffen ten bedrage van € 300,- welk bedrag bij verordening van de
gemeenteraad met ten hoogste twee derde deel kan worden verhoogd of verlaagd. Tot
op heden hebben wij in Wijchen altijd een bedrag van € 300 gehanteerd.
De maximale heffing mag € 500,- bedragen. Gemeenten dienen het bedrag zelf in te
vullen. Aan uw raad de keuze voor de hoogte van dit bedrag. Gelet op het voorkomen
van lichtvaardige verzoeken om schadevergoeding stellen wij voor een recht van € 500
te hanteren. Bij het toewijzen van schadevergoeding wordt het toe te kennen bedrag
verhoogd met het geheven recht (artikel 4:129, aanhef en onder c, van de Awb). In
geval van het toekennen van een schadevergoeding krijgt de aanvrager het
heffingsbedrag dus terug.
1.2 In welke gevallen en welke vorm het instellen van een adviescommissie naar het
oordeel van het bestuursorgaan noodzakelijk is om op de aanvraag te beslissen
Het uitgangspunt dat bij het opstellen van de Modelverordening door de VNG is
gehanteerd, is dat in bij de gemeente deskundigheid aanwezig is om aanvragen om
schadevergoeding te kunnen beoordelen. In de modelverordening wordt er daarom van
uitgegaan dat alleen extra deskundigheid wordt ingeschakeld voor zover dat naar het
oordeel van het bestuursorgaan noodzakelijk is om op de aanvraag te beslissen. Wij
sluiten aan bij het uitgangspunt van de VNG om alleen een externe adviseur in de vorm
van een adviescommissie te benoemen wanneer externe deskundigheid noodzakelijk is
om op de aanvraag om schadevergoeding te kunnen beslissen.
2. Naast de hoofkeuzes kan de raad nog een zogenaamde bagateldrempel vaststellen
voor het inwinnen van extern advies.
Met deze drempel hoeven we geen advies in te winnen bij aanvragen tot vergoeding van
heel kleine schadebedragen. De kosten van het inwinnen van advies zijn in die gevallen
vaak hoger en dan de gestelde schade. Wij mogen dan zonder advies besluiten om een
schadeverzoek toe te kennen of af te wijzen. Wij stellen voor deze bagateldrempel te
hanteren en vast te stellen op € 500,- voor particulieren en € 1000,- voor bedrijven.
3. Alleen onder bijzondere omstandigheden wordt een voorschot uitgekeerd
Het uitkeren van een voorschot zorgt voor extra administratieve lasten bij de afhandeling
van een aanvraag om schadevergoeding. Met name als iemand geen recht blijkt te
hebben op de tegemoetkoming. Om echter onnodige faillissementen te voorkomen,
stellen wij voor om op aanvraag een voorschot voor winst/ inkomstenderving en
gederfde huurinkomsten van maximaal 50% uit te keren. Die 50% baseren we op het in
het conceptadvies opgenomen schadebedrag.
Tegenargumenten en risico’s

Financiële gevolgenGeen
Geen.
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Communicatie
-

De Verordening wordt gepubliceerd in het Gemeenteblad.
We informeren initiatiefnemers en aanvragers over de werkwijze van een
eventueel te benoemen deskundige of Adviescommissie.

Inwonersparticipatie
Uitvoering of Vervolgstappen
-

De Verordening wordt gepubliceerd in het Gemeenteblad. Deze treedt in werking
op de dag dat de Omgevingswet in werking treedt (naar verwachting 1 juli 2021)

Geheimhouding
Niet van toepassing

Nee

Voorstel
Advies
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