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1 INLEIDING EN JURIDISCH KADER 

 

De heer ing. H.W.P. Hamster MSc werkzaam als projectmanager bij de gemeente Zoetermeer, heeft 

aan Kraan & De Jong, gevestigd te Den Haag, opdracht verstrekt tot het maken van een risicoanalyse 

planschade. De risicoanalyse heeft betrekking op twee locaties ter plaatse waarvan het mogelijk zou 

kunnen zijn dat het vigerende planologische regime wordt gewijzigd teneinde jongerenwoningen te 

realiseren. Het gaat om de locatie Plataanhout en om de locatie Saturnusgeel in de gemeente 

Zoetermeer. In hoofdstuk 3 van dit rapport wordt de voorgenomen ontwikkeling kort beschreven.  

 

Op 10 december 2015 heeft een bespreking plaatsgevonden in het raadhuis inzake de ontwikkeling, 

waarbij de heer Hamster namens de gemeente en mr. G.A. de Jong van Kraan & De Jong aanwezig 

waren. Op ….. heeft een bezichtiging plaatsgevonden van de beide locaties.  

 

Het mogelijk te maken gebruik voor jongerenwoningen op de hiervoor genoemde locaties, is in strijd 

met het vigerende planologische regime ingevolge het bestemmingsplan Rokkeveen. In hoofdstuk 2 

van dit rapport wordt ingegaan op (de maximale mogelijkheden van) het ter plaatse geldende 

planologische regime.  

 

Door de voorgenomen planologische mutatie wordt, na het onherroepelijk worden ervan, het 

vigerende planologische regime gewijzigd op grond waarvan de mogelijkheid bestaat dat 

belanghebbenden op grond van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro) aanvragen indienen tot 

tegemoetkoming in (plan)schade. 

 

Ingevolge artikel 6.1 van de Wro kennen burgemeester en wethouders degene die in de vorm van 

een vermindering van de waarde van een onroerende zaak en/of inkomensderving schade lijdt of zal 

lijden als gevolg van onder meer een bepaling van een bestemmingsplan of het vaststellen van een 

wijzigingsplan, op aanvraag een tegemoetkoming toe, voor zover de schade redelijkerwijs niet voor 

rekening van de aanvrager behoort te blijven en voor zover de tegemoetkoming niet voldoende 

anderszins is verzekerd.  

 

Bij een dergelijke aanvraag tot tegemoetkoming in (plan)schade moet worden beoordeeld of 

belanghebbende(n) daardoor in een planologisch nadeliger positie komt (komen) te verkeren, 

waardoor schade is of wordt geleden die voor vergoeding in aanmerking komt. 

 

Hiertoe dient de nieuwe planologische maatregel te worden vergeleken met het daaraan 

voorafgaande planologische regime met dien verstande dat een vergelijking wordt gemaakt tussen 

de maximale mogelijkheden van de oude planologische situatie en de maximale mogelijkheden van 
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de nieuwe planologische situatie, waarbij niet ter zake doet of deze mogelijkheden al dan niet zijn of 

worden gerealiseerd. 

 

Dit betekent dat, hoezeer ook een situatie feitelijk ingrijpend gewijzigd kan zijn, zulks niet 

noodzakelijkerwijs met zich meebrengt dat de planologische vergelijking leidt tot de conclusie dat 

sprake is van een planologisch nadeliger positie. 

 

Om in te kunnen schatten of ten aanzien van één of meerdere belanghebbenden sprake is van een 

planologisch nadeliger positie wordt in deze rapportage voor beide locaties een planologische 

vergelijking gemaakt tussen de mogelijk te ontstane nieuwe planologische situatie en de maximale 

mogelijkheden ingevolge het nu geldenden bestemmingsplan Rokkeveen. Slechts wanneer 

realisering van de maximale mogelijkheden van het planologische regime met aan zekerheid 

grenzende waarschijnlijkheid kan worden uitgesloten, kan daarin volgens vaste jurisprudentie van de 

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State aanleiding worden gevonden om te oordelen 

dat van dit uitgangspunt afgeweken moet worden, deze uitzondering wordt zelden aanwezig 

geoordeeld. 

 

Als gezegd wordt uitgegaan van de bepalingen van afdeling 6.1 Wro. Dat heeft onder meer tot gevolg 

dat flexibiliteitsbepalingen als binnenplanse afwijkingen / vrijstellingen / ontheffingen niet worden 

gerekend tot de maximale mogelijkheden, dergelijke bepalingen kwalificeren immers als zelfstandige 

schadeveroorzakende besluiten.  

 

Omdat in het onderhavige geval nog geen sprake is van een in werking getreden en onherroepelijke 

nieuwe planologische situatie, zal eventuele schade die voor vergoeding in aanmerking komt, 

moeten worden vastgesteld naar een schadepeildatum die is gelegen ná de datum van het 

uitbrengen van dit rapport. Dat heeft tot gevolg dat eventuele in dit rapport vermelde 

schadebedragen, zullen zijn vastgesteld per de datum van opmaak van dit rapport.  

 

In de risicoanalyse zijn alle binnen het aangeduide planschadegevoelige gebied gelegen objecten 

individueel beoordeeld voor wat betreft alle planschaderelevante aspecten. De objecten zijn niet 

inwendig opgenomen noch is er met belanghebbenden in contact getreden.  
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Vergoedbaarheid / voorzienbaarheid 

De wet stelt de vergoedbaarheid van de schade afhankelijk van diverse omstandigheden: 

- de schade is vergoedbaar voor zover de schade redelijkerwijs niet voor rekening van de 

aanvrager behoort te blijven; in artikel 6.2 Wro is bepaald dat binnen het normaal 

maatschappelijk risico vallende schade voor rekening blijft van de aanvrager. 

- de schade is vergoedbaar voor zover de tegemoetkoming niet voldoende anderszins is 

verzekerd;1 

- de voorzienbaarheid van de schadeoorzaak; 

- eventuele mogelijkheden om de schade te voorkomen of te beperken.  

  

Als in de toekomst een schadeaanvraag wordt ingediend zal de gemeente over die aanvraag advies 

moeten inwinnen bij een externe schadebeoordelingscommissie. In het door de externe 

beoordelingscommissie uit te brengen advies, zal per individueel geval moeten worden nagegaan of 

één of meerdere van de hiervoor genoemde omstandigheden een rol spelen, waardoor eventuele 

schade niet of niet volledig voor vergoeding in aanmerking komt. Vooruitlopend daarop wordt, in 

meer algemene zin, het volgende opgemerkt. 

 

 

Voorzienbaarheid 

Als het gaat om voorzienbaarheid kan worden onderscheiden tussen actieve en passieve 

risicoaanvaarding. Omdat het bij passieve risicoaanvaarding gaat om schade ten gevolge van de 

wijziging van de planologie van het eigen perceel en zulks in casu niet aan de orde is, zal daar niet 

verder op worden ingegaan.  

 

Kort gezegd kan actieve risicoaanvaarding aan de orde zijn bij indirecte schade c.q. schade ten 

gevolge van de wijziging van de planologie ter plaatse van andere gronden dan van het eigen perceel. 

Daarbij gaat het om het antwoord op de vraag of er voor aanvrager op het moment van aankoop van 

zijn/haar perceel, aanleiding bestond rekening te houden met de kans dat het planologisch regime in 

de omgeving van zijn/haar perceel in voor hem/haar ongunstige zin zou kunnen wijzigen (zie bijv. 

ABRvS 21-12-2011, zaaknr. 201101503/1/H2).  

 

Daarbij is van belang of concrete beleidsvoornemens bestonden die openbaar zijn gemaakt. In de 

regel wordt voorzienbaarheid mede gebaseerd op een van de overheid / gemeente zelf afkomstig, 

ter openbare kennis gebracht stuk waaruit een voornemen tot wijziging van het planologisch regime 

kon worden afgeleid, het is evenwel niet vereist dat sprake is van een beleidsvoornemen met een 

                                                 
1
 Bijvoorbeeld in geval van schadeloosstelling wegens onteigening, vormt eventuele planschade onderdeel van de 

vergoeding.  
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formele status.2 Voorbeelden daarvan zijn bestemmingsplannen, planologische kernbeslissingen, 

streekplannen, structuurschetsen, structuurplannen, beleidsnota’s, voorbereidingsbesluiten, 

(voor)ontwerpen van plannen. Ook een startnotitie voor een trajectstudie waarin diverse 

alternatieven zijn beschreven, kan leiden tot volledige voorzienbaarheid als het gaat om één 

alternatief dat voor een belanghebbende / aanvrager het meest nadelig, in planologisch opzicht, zou 

zijn.3 Een in een bestemmingsplan opgenomen niet goedgekeurde wijzigingsbevoegdheid kan ook 

leiden tot voorzienbaarheid ook al is nadien een vrijstelling verleend waarbij de reikwijdte van die 

wijzigingsbevoegdheid grotendeels is ingevuld.4 

 

Ook blijkt uit jurisprudentie dat een betrokkene ook anderszins rekening moet houden met een 

negatieve planologische ontwikkeling, zo is er bijvoorbeeld geoordeeld dat de bestaande structuur 

van de omgeving, of globale beleidsvoornemens, voldoende aanleiding boden om te twijfelen 

omtrent het voorgenomen beleid en dat dit aanleiding voor betrokkenen had moeten zijn om 

informatie bij de gemeente in te winnen. Als in dit soort gevallen niet bij de gemeente is 

geïnformeerd naar de planologische situatie van het perceel en de directe omgeving, noch naar de te 

verwachten ontwikkelingen aldaar, wordt geoordeeld dat betrokkenen tekort zijn geschoten in hun 

onderzoeksplicht, met als gevolg dat zij geen aanspraak kunnen maken op schadevergoeding.5 Er 

wordt derhalve een actieve en alerte houding verwacht van een (aspirant-)koper. 

 

Het peilmoment voor de beoordeling van de voorzienbaarheid van de schadeveroorzakende 

planologische maatregel is in beginsel het moment van koop, althans het moment waarop rechten 

en verplichtingen met betrekking tot de onroerende zaak zijn aangegaan.6 Sinds de uitspraak van de 

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: ABRS) van 21 december 2011 (zie 

voetnoot) wordt voor het moment van beoordeling van de voorzienbaarheid, uitdrukkelijk 

aangeknoopt bij de planologie ten tijde van de koop van het eigen perceel; in de overwegingen van 

de Afdeling wordt mede van belang geacht dat de wetgever in de Wro een gewijzigd planschaderecht 

heeft opgenomen met onder meer als doel de aansprakelijkheid voor planologische veranderingen te 

beperken.7  

 

                                                 
2
 Zie bijvoorbeeld de uitspraken van de ABRvS 22 april 2009, zaaknr. 200807292/1/H2, van 8 september 2004 (BR 2005, 46), 

van 26 januari 2005 (LJN: AS3882, 200403489/1) en van 6 februari 2002 (BR 2002, 1047). 
3 Zie de uitspraak ABRvS 28 november 2012, zaaknr. 201202309/1/A2. 
4
 Zie de uitspraak ABRvS 1 juli 2015 (gemeente Heemskerk), ECLI:NL:RVS:2015:2061. 

5
 Een selectie uit de jurisprudentie: ABRvS 6 februari 2002, BR 2002, 1047, ABRvS 26 februari 2003, LJN: AF4988, 

200201822/1, ABRvS 14 april 2004, LJN:AO7482, 200305153/1, ABRvS 14 april 2004, BR 2004, 868, ABRvS 22 januari 2003, 
BR 2003, 699. 
6
 Uit jurisprudentie (zie bijvoorbeeld de uitspraken ABRvS 27 juni 2007, zaaknr. 200605214/1 en ABRvS 28 maart 2007, 

zaaknr. 200606796/1) blijkt dat het daarbij in beginsel gaat om het moment van het sluiten van de koopovereenkomst en 
niet om het veelal latere moment van eigendomsoverdracht. 
7
 Zie bijvoorbeeld de uitspraken ABRvS 21 december 2011, zaaknr. 201101503/1/H2 en ABRvS 29 februari 2012, 

zaaknummer 201107348/1/A2. 
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Soorten schade 

De Wro maakt onderscheid tussen schade in de vorm van een inkomensderving en schade ten 

gevolge van vermindering van de waarde van een onroerende zaak. De eerste vorm van schade heeft 

met  name betrekking op door bedrijven geleden inkomensschade, de tweede soort schade betreft 

de veelal bij particuliere eigenaren voorkomende vermogensschade. Gelet op de omgeving van de in 

dit rapport te beschouwen locaties zal het met name gaan op eventuele te verwachten 

vermogensschade bij de eigenaren van in de omgeving gelegen woningen. 

 

Voor beide soorten schade geldt dat er een causaal verband dient te zijn tussen de gestelde 

inkomensschade en de planologische mutatie. Wat betreft de omvang van de inkomensschade 

geldt dat deze eerst enige tijd na feitelijke realisatie van de planologische wijziging kan 

worden vastgesteld, veelal aan de hand van een vergelijking van de bedrijfsresultaten van de 

drie jaren voorafgaand aan de planologische mutatie met die van de drie jaren daarna. Om 

die reden wordt in deze analyse geen begroting van inkomensschade worden opgenomen, wel zullen 

eventuele risico-objecten worden aangeduid. 

 

 

Normaal maatschappelijk risico 

Sinds 2012 verschijnen met enige regelmaat uitspraken waarin het in artikel 6.2 van de Wro 

genoemde normaal maatschappelijk risico aan de orde is. Daaruit blijkt niet alleen dat er 

omstandigheden denkbaar zijn waardoor het percentage van het tweede lid hoger kan worden 

vastgesteld maar daaruit blijkt ook van de zelfstandige betekenis van het eerste lid.8 

 

Het gaat bij het eerste lid met name om het antwoord op de vraag of een planologische mutatie kan 

worden beschouwd als een normaal maatschappelijke ontwikkeling waarmee een aanvrager 

rekening had kunnen houden in die zin dat de ontwikkeling in de lijn der verwachtingen lag, ook al 

bestond geen concreet zicht op de omvang waarin, de plaats waar en het moment waarop de 

ontwikkeling zich zou voordoen. Volgens de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State 

komt daarbij betekenis toe aan de mate waarin de ontwikkeling naar haar aard en omvang binnen de 

ruimtelijke structuur van de omgeving en het gevoerde planologische beleid past. Omstandigheden 

die verder van belang kunnen zijn, zijn de afstand van de locatie waar de ontwikkeling heeft 

plaatsgevonden tot de onroerende zaak van de aanvrager en de aard en de omvang van het door de 

ontwikkeling veroorzaakte nadeel.  

 

                                                 
8
 Zie onder meer de uitspraken van ABRvS 29-2-2012 (nr. 201104750), ABRvS 5-9-2012 (nr. 201113115), ABRvS 21-11-2012 

en 15-5-2013 (nr. 201204333), ABRvS 10-7-2013 (nr. 201207038), ABRvS 24-12-2014 (nrs. 201402826/1/A2 en 
201402721/1/A2) in welke laatste uitspraak het ging om bijna 5%.  
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Ingevolge artikel 6.2, tweede lid, Wro, is bij indirecte schade (=schade door planologische wijzigingen 

anders dan van het eigen perceel) sprake van een forfait normaal maatschappelijk risico ter grootte 

van minimaal 2%. Dat houdt in dat schade voor rekening van de aanvrager blijft, tot het bedrag dat 

overeenkomt met in ieder geval 2% van de waarde van de onroerende zaak direct voorafgaand aan 

de planologische mutatie. Ingevolge deze regeling is derhalve eerst sprake van voor tegemoetkoming 

in aanmerking komende schade als deze drempel wordt overschreden. Ingevolge inmiddels vaste 

jurisprudentie is het mogelijk dat er op grond van bijzondere omstandigheden aanleiding kan zijn 

deze drempel hoger vast te stellen. 

 

Anders dan bij te beoordelen voorzienbaarheid waarbij wordt aangeknoopt bij het moment van 

aankoop, is het voor het oordeel of sprake is van een normale maatschappelijke ontwikkeling, niet 

relevant dat een aanvrager ten tijde van de aankoop van het eigendom die ontwikkeling niet kon 

voorzien.9 

 

 

Termijn  

De termijn voor het indienen van planschadeclaims is wettelijk beperkt tot vijf jaar na het 

onherroepelijk worden van de schadeveroorzakende planologische maatregel. Deze datum kan, 

zeker als het gaat om een planologisch besluit als een bestemmingsplan (met een voorontwerp- en 

ontwerpfase), veel verder in de tijd zijn gelegen dan het moment van inwerkingtreding van het 

planologische besluit.  Op het moment van opmaken van dit rapport heeft de gemeente nog geen 

beslissing genomen over de locatie, er is derhalve nog geen sprake van een inwerking getreden en 

onherroepelijk planologisch besluit. 

 

 

Definitieve omvang planschaderisico 

De totale definitieve omvang van in deze rapportage begrote planschade kan uiteindelijk c.q. na 

behandeling van één of meerdere toekomstige planschadeaanvragen door een externe 

schadebeoordelingscommissie, afwijkend zijn. Dat heeft met name te maken met de volgende 

factoren.  

 Gelet op het karakter van deze rapportage is geen van de potentiële risico-objecten inwendig 

opgenomen dan wel in overleg getreden met één of meerdere eigenaren van objecten. Bij de 

individuele beoordeling van een (eventueel) toekomstige aanvraag tot tegemoetkoming in 

planschade zal een opname van de situatie ter plaatse, ten behoeve van een juiste 

schadevaststelling, alsnog moeten plaatsvinden. Hierdoor kan het voorkomen dat een 

                                                 
9
 Zie onder meer de uitspraak ABRvS van 3 juli 2013 (zaaknr. 201211639 inz. Hoogheemraadschap van Rijnland, met name 

rechtsoverweging 7.1). 
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vastgesteld schadebedrag in een individueel geval, hoger of lager uitvalt dan in dit rapport 

begroot.  

 Indien sprake is van planschade is, zoals hiervóór opgemerkt, deze schade niet altijd volledig 

vergoedbaar. In individuele situaties dient te zijner tijd (door de externe 

schadebeoordelingscommissie) te worden ingegaan op voorzienbaarheid, mogelijkheden tot 

schadevoorkoming/-beperking, anderszins verzekerd zijn van schade en de omvang van het 

normaal maatschappelijk risico.  Tenzij het op grond van de omstandigheden van het geval 

(zeer) aannemelijk is dat sprake kan zijn van een normaal maatschappelijke risico groter dan 

2%, wordt in deze analyse uitgegaan van dit forfait. 

 Het risico op inkomensschade kan in omvang niet vooraf worden geduid zodat hierop slechts 

beperkt kan worden ingegaan.  

 

Voorts zal niet iedereen die planschade lijdt ook daadwerkelijk een aanvraag tot tegemoetkoming in 

planschade indienen. Niet alleen is niet iedereen op de hoogte van het bestaan van de mogelijkheid 

tot het indienen van een planschadeaanvraag - de gemeente hoeft daar overigens ook niet actief op 

te wijzen - maar soms kunnen ook andere belangen een rol spelen bij de individuele afweging al dan 

niet een claim in te dienen.10 Ook kan het geven van goede voorlichting aan en het betrekken van 

omwonenden bij ruimtelijke planvorming, de hoeveelheid claims beperken.  

 

Als laatste wordt nog opgemerkt dat een aanvraag tot tegemoetkoming in planschade in de regel 

dient te worden beoordeeld door een externe schadebeoordelingscommissie. Voor iedere te 

behandelen aanvraag, al dan niet gegrond, zullen door die commissie kosten in rekening worden 

gebracht (die het door de aanvrager te betalen recht van 300 euro vele malen te boven gaat). 

 

De risicoanalyse is uitgevoerd door mr. G.A. de Jong en drs. F.J. Kraan MRE RMT.  

 

 

Informatie 

Ten behoeve van het opstellen van de onderhavige risicoanalyse is gebruik gemaakt en 

kennisgenomen van met name de navolgende bescheiden: 

- bestemmingsplan ‘Rokkeveen’  

- Waar kan ik naar verwijzen? 

                                                 
10 Het komt overigens voor dat bureaus hun diensten op basis van ‘no cure, no pay’ aanbieden en dat door middel van 
huis-aan-huisfolders kenbaar maken.  
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2 VIGERENDE PLANOLOGISCHE SITUATIE 

 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de (relevante)11 vigerende planologische voorschriften ter plaatse 

van de gronden van de beide ontwikkelingslocaties. Op onderstaande luchtfoto (bron: GoogleMaps) 

is de situering van de locaties zichtbaar. 

Locatie Plataanhout 

 

Locatie Saturnusgeel 

 

                                                 
11

 Eventuele dubbelbestemmingen zijn niet beschouwd. 
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Plataanhout 

De locatie aan het Plataanhout betreft gronden waar voorheen een schoolgebouw was gesitueerd en 

bevindt zich in een gebiedje omgeven door gronden bestemd voor groen in Rokkeveen-West. Het 

bestaande kinderdagverblijf (in de noordwestelijke hoek van het bouwvlak) zal worden gehandhaafd. 

In de directe omgeving van de locatie bevinden zich met name aaneengebouwde woningen.  

 

 

Uitsnede verbeelding bestemmingsplan ‘Rokkeveen’ 
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Saturnusgeel 

De locatie aan het Saturnusgeel in Rokkeveen-Oost betreft gronden waar voorheen tijdelijke lokalen 

waren gesitueerd. Het noordwestelijk van de locatie gesitueerde bouwvlak is ter plaatse van een 

bestaande school welke blijft gehandhaafd. Bij de locatie bevindt zich een groengebied. Ook hier 

bevinden zich in de directe omgeving van de locatie met name aaneengebouwde woningen.  

 

 

Uitsnede verbeelding bestemmingsplan ‘Rokkeveen’ 
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Bestemming Maatschappelijk 

Voor beide locaties geldt ingevolge het vigerende bestemmingsplan ‘Rokkeveen’ de bestemming 

Maatschappelijk (artikel 14). Ingevolge deze bestemming is ter plaatse een veelheid aan 

gebruiksfuncties toegestaan, het gaat daarbij om maatschappelijke voorzieningen tot en met 

categorie 2 van de bij het bestemmingsplan behorende Lijst van bedrijfsactiviteiten voor een rustige 

woonwijk Rokkeveen.  

 

  

 

In de begripsdefinities is omschreven wat onder maatschappelijke voorzieningen dient te worden 

verstaan.  

 

 

 

Wat betreft de bebouwing geldt dat gebouwen uitsluitend binnen een bouwvlak mogen worden 

gebouwd. Voor de locatie Plataanhout geldt daarbij een maximaal bebouwingspercentage van 60% 

en voor de locatie Saturnusgeel van 80%. De bouwhoogte is voor beide locaties maximaal 12 m. 

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde zijn ook buiten het bouwvlak toegestaan en zijn (afgezien van 

enkele uitzonderingen) maximaal 3 m hoog. Gebouwde parkeervoorzieningen zijn uitsluitend onder 

peil toegestaan. 
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3 NIEUWE PLANOLOGISCHE SITUATIE 

 

Omdat nog geen nieuw planologisch besluit is vastgesteld, is namens de gemeente toegelicht waaruit 

de nieuwe planologische situatie ter plaatse van de in de dit rapport beschouwde locaties zou 

kunnen bestaan. De hoofdlijnen van de nieuwe planologische situatie zijn daarbij als volgt 

omschreven.  

 

Qua gebruiksfunctie zal het woongebruik (met name ten behoeve van jongeren) worden mogelijk 

gemaakt. 

 

Qua bebouwing zal in beginsel worden aangesloten bij het vigerende regime. Dat houdt derhalve in 

dat niet buiten het huidige bouwvlak zal worden gebouwd en dat geen sprake zal zijn van hogere, 

dan de toegestane bebouwing van in casu 12 m. Voor de locatie Saturnusgeel wordt daarbij ook de 

optie beschouwd waarbij sprake is van nieuwe bebouwing ter plaatse van het noordelijk deel van het 

groengebied.  

 

 

Locatie Plataanhout 

Met instandhouding van het huidige kinderdagverblijf worden op deze locatie omstreeks 30 

woningen toegevoegd. Het lijkt daarbij te gaan om woningen in twee bouwlagen met een plat dak, 

de bouwhoogte blijft in dat geval ruim onder de nu toegestane 12 m. De nu toegestane 

bebouwingsgraad van 60% wordt daarbij niet overschreden. Wat betreft het parkeren zullen 

omstreeks 35 aan de straat gesitueerde parkeerplaatsen worden toegevoegd (1,3 p/p per woning). 

De woningen zullen mogelijk in twee rijen worden gebouwd. Om de woningen te ontsluiten zal een 

ontsluitingsweg in het gebied worden toegevoegd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impressie bebouwing locatie Plataanhout 
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Locatie Saturnusgeel 

 

Variant 1 

In deze variant worden ter plaatse van het huidige, zuidelijk gelegen bouwvlak omstreeks 25 

woningen toegevoegd. Het zou daarbij kunnen gaan om een rij tweelaagse woningen van circa 6 m 

hoog en een rij drielaagse woningen van circa 9 m hoog, allen met plat dak. Ook hier geldt dat de 

toegestane bebouwingsgraad van 80% niet wordt overschreden. Wat betreft het parkeren zullen 

omstreeks 22 nieuwe parkeerplaatsen op maaiveld aan de 6 bestaande worden toegevoegd (1,3 p/p 

per woning). In deze variant lijkt geen nieuwe ontsluitingsweg noodzakelijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impressie bebouwing locatie Saturnusgeel, variant 1 
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Variant 2 

In deze variant wordt niet het huidige bouwvlak bebouwd maar wordt het noordelijk deel van het 

groengebied, aan het Safarigeel, bebouwd. Het zou daarbij kunnen gaan om omstreeks 24 woningen 

verdeeld over 2 gebouwen, plat afgedekt, in twee bouwlagen (circa 6 m hoog). Er wordt vanuit 

gegaan dat tussen de beide gebouwen een ontsluitingsweg wordt gerealiseerd. Aan het Safarigeel 

zullen omstreeks 21 parkeerplaatsen worden toegevoegd. Ter plaatse van het bouwvlak zou een 

sportveld aangelegd kunnen worden met daarbij speeltoestellen in een groenomgeving.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impressie bebouwing locatie Saturnusgeel, variant 2 
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4 RISICOANALYSE PLANSCHADE 

 

 

4.1 Inleiding  

In de onderhavige risicoanalyse wordt ingegaan op een mogelijke wijziging van het planologische 

regime ter plaatse van de hiervoor beschreven locaties. Door deze toekomstige planologische 

mutatie kan voor in de omgeving gelegen objecten (althans voor de eigenaren) een planologisch 

nadeliger positie ontstaan ten opzichte van de maximale gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden 

ingevolge het vigerende regime. Hierdoor is het mogelijk dat planschade zou kunnen worden 

geleden.  

 

Uit jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State blijkt dat in een 

planologische vergelijking wat betreft de maximale mogelijkheden dient te worden uitgegaan van de 

voor omliggende risico-objecten meest nadelige situatie.12 Dat houdt niet alleen in dat moet worden 

uitgegaan van maximale bouwhoogte en bebouwingsgraad maar dat kan bijvoorbeeld ook tot gevolg 

hebben dat voor de beoordeling van het uitzicht wordt uitgegaan van een in de oude situatie 

toegestane 10 m hoge geluidwerende voorziening en dat voor de beoordeling van de geluidssituatie 

wordt uitgegaan van het in de oude situatie niet aanwezig zijn van een dergelijke geluidwerende 

voorziening. 

 

Hierna zal worden ingegaan op het risico op planschade (vermogens- en/of inkomensschade). 

 

Uit jurisprudentie blijkt dat voor het antwoord op de vraag of voor een perceel/object sprake is van 

een planologisch nadeliger positie, diverse aspecten relevant zijn. Hierna zal het risico op planschade 

(vermogensschade) voor de woningen worden beoordeeld ten aanzien van de volgende 

planschaderelevante aspecten:  

 geluidsoverlast; 

 lichtoverlast (bijvoorbeeld door autobewegingen of gebouw-/tuinverlichting); 

 privacy; 

 bezonning en lichtinval; 

 uitzicht; 

 ontsluiting en parkeren (verkeerssituatie); 

 ligging en uitstraling (situeringswaarde).  

 

                                                 
12

 Zie in dit kader bijvoorbeeld uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 28 november 2012, 
zaaknr. 201202309/1/A2, JLN: BY4394. 
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Huurwoningen 

Wat betreft verhuurde objecten en de daarbij voorkomende huurder(s) en verhuurder(s), dient het 

volgende in aanmerking te worden genomen.  

 

Een huurder van een woning kan geen vermogensschade lijden in de vorm van een waardedaling van 

de onroerende zaak. Het betreffende gehuurde object is immers niet in eigendom bij de huurder c.q. 

vormt geen onderdeel van zijn vermogen. In de uitspraak van ABRS 23 november 2011, zaaknummer 

201104987/1/H2 (LJN: BU5429) is geoordeeld dat de aanvrager als huurder en bewoner van de 

woning geen rechtstreeks belang heeft bij het planologisch besluit naar aanleiding van de aanvraag 

om planschadevergoeding.13 

 

Wat betreft de positie van verhuurders/eigenaars geldt dat sprake kan zijn van vermogensschade 

en/of inkomenschade. Het is naast het minder waard worden van de onroerende zaak/zaken 

mogelijk dat de verhuurder zich in de toekomst door de ruimtelijke gevolgen van de voorgenomen 

planologische wijziging, genoodzaakt ziet tot een neerwaartse huurprijsaanpassing. Er zou dan 

sprake moeten zijn van een zodanig verslechterde planologische situatie dat dat gevolgen heeft voor 

de verhuurbaarheid van de objecten.14 De marktsituatie voor huurobjecten – die per type object 

(woningen, kantoren, winkels, etc.) vanzelfsprekend kan verschillen - zal daarbij een 

doorslaggevende rol kunnen spelen.    

 

Als het gaat om niet-woningen, zoals kantoren en bedrijven en (maatschappelijke) instellingen, zijn 

bovengenoemde aspecten niet snel waardebeïnvloedend en daardoor ook niet snel 

schadeveroorzakend. Bij deze categorie objecten gaat het vooral om aspecten als ligging/situering, 

zichtbaarheid, bereikbaarheid/ontsluiting alsmede aantasting in de bedrijfsuitoefening / 

uitbreidingsmogelijkheden.   

 

Voor de beoordeling van de vergoedbaarheid van de schade zal te zijner tijd – dat wil zeggen als er 

sprake is van een aanvraag tot tegemoetkoming in (plan) schade – per individueel geval nog moeten 

worden ingegaan op, onder meer, de voorzienbaarheid van de planologische mutatie, het normaal 

maatschappelijk risico en eventuele mogelijkheden van een aanvrager om de schade te voorkomen 

of te beperken. 

 

 

 

                                                 
13

 Sommige gemeenten kennen een (jarenlange) praktijk om planschadeaanvragen van huurders van woningen niet in 
behandeling te nemen en deze, zonder extern advies in te winnen, kennelijk ongegrond te verklaren.  
14

 Zie in dit kader bijv. de uitspraak ABRvS 9 april 2003, zaaknummer 200202645/1 (LJN: AF7018). 
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Voorzienbaarheid 

Wat betreft de voorzienbaarheid geldt in het onderhavige geval dat vanaf het moment waarop in 

samenspraak met omwonenden wordt nagedacht over de vormgeving van de ruimtelijke wijziging 

van de in dit rapport aan de orde zijnde twee locaties, voorzienbaarheid kan worden aangenomen. 

Dat houdt in dat eigenaren die een object na dat moment in eigendom verwerven, geen aanspraak 

zullen maken op vergoedbare planschade wegens voorzienbaarheid.  

 

Het is ook mogelijk dat de nieuwe planologische situatie bepaalde planologische voordelen oplevert. 

Als daarvan sprake is zullen ook deze voordelen – conform vaste jurisprudentie van de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State – in de risicoanalyse worden betrokken. 

 

 

Resumerend 

De nieuwe planologische situatie kenmerkt zich met name door het volgende. 

- In plaats van de brede bestemming 'Maatschappelijk’ is voortaan sprake van de woonfunctie.  

- De grenzen van het vigerende bouwvlak worden niet overschreden; voor variant 2 van de 

locatie Saturnusgeel wordt ter plaatse van een groenbestemming gebouwd. 

- Het bebouwingspercentage wordt niet overschreden. 

- De maximale bouwhoogte wordt niet overschreden en lijkt voor een groot deel aanzienlijk 

lager te worden dan de toegestane 12 m.  

- Wat betreft het parkeren wordt uitgegaan van 1,3 p/p per woning.  

 

Gelet op de lager dan maximale bouwhoogte en gelet op het niet overschrijden van de  

bebouwingsgraad geldt wat betreft de bebouwingsmogelijkheden, met uitzondering van variant 2 

van de locatie Saturnusgeel, dat in de nieuwe situatie voor geen enkel in de omgeving gelegen object 

sprake kan zijn van een verslechtering.  

 

Wat betreft de gebruiksmogelijkheden geldt dat in de nieuwe planologische situatie geen sprake 

meer is van de bestemming Maatschappelijk die een veelheid aan gebruiksfuncties (t/m cat. 2) 

toestaat maar dat in plaats daarvan sprake is van de woonfunctie.  

 

Uitdrukkelijk wordt opgemerkt dat het niet relevant is dat ter plaatse van een locatie al enige tijd 

geen sprake meer is van bebouwing en dat een gebied feitelijk als openbaar groengebied in gebruik 

is. Een dergelijke feitelijk voorkomende situatie is in de voor de beoordeling van planschade te 

maken planologische vergelijking, waarin moet worden uitgegaan van de toegestane maximale 

planologische mogelijkheden, niet relevant.   
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4.2 Planschadegevoelige objecten en risicoanalyse locatie Plataanhout 

Hierna is een uitsnede uit de Kadastrale kaart opgenomen waaruit blijkt van de rondom de 

planlocatie gesitueerde objecten. 

 

 

De volgende objecten betreffen huurwoningen: 

- Palissanderhout 75-147 (noordelijk) 

 

De volgende objecten betreffen koopwoningen: 

- Plataanhout 62-88 (westelijk) 

- Plataanhout 30-60 (zuidelijk) 

- Plataanhout 2-28 (oostelijk) 

- Sipohout 1-19 (zuidoostelijk) 

- Teakhout 26-44 (noordoostelijk) 
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Risicoanalyse 

Onder verwijzing naar de hiervoor gegeven toelichting bij huurwoningen, geldt dat voor de huurders 

geen sprake is van enig planschaderisico, een huurwoning is niet in eigendom bij de huurder c.q. 

vormt geen onderdeel van zijn vermogen.  

 

Wat betreft de verhuurder(s), is het niet aannemelijk dat door de functiewijziging van 

maatschappelijk naar wonen, een noodzaak zou ontstaan om de huurprijs in neerwaartse zin aan te 

passen. Dat heeft zowel te maken met de positieve marktomstandigheden voor verhuurde 

woningen, als met de aard van het voorgenomen nieuwe gebruik ten behoeve van woondoeleinden. 

In zijn algemeenheid geldt dat verhuurde woningen die zijn gelegen in een woonomgeving niet 

minder aantrekkelijk zijn, niet minder gewild zijn dan een ligging nabij maatschappelijke 

voorzieningen.  

 

Planschaderisico huurwoningen: nihil 

 

 

Particuliere woningen 

Wat betreft de in de omgeving gelegen woningen in particuliere eigendom is hiervoor al opgemerkt 

dat er qua bebouwing geen sprake is van een nadeliger situatie omdat de nieuwe planologische 

situatie niet zal uitgaan boven de maximale vigerende bebouwingsmogelijkheden. Als in de nieuwe 

situatie zou worden uitgegaan van maximaal twee bouwlagen en de daarbij behorende bouwhoogte 

van omstreeks 6 m planologisch zou worden gemaximeerd, dan zal dat zelfs op onderdelen leiden tot 

een verbetering (denk daarbij aan aspecten als uitzicht en schaduwwerking).  

 

Wat betreft de gebruiksmogelijkheden geldt dat in de nieuwe planologische situatie uitsluitend een 

gebruik voor woondoeleinden wordt toegestaan. In de vigerende situatie is geen woongebruik 

toegestaan maar geldt daarentegen een veelheid aan toegestane gebruiksfuncties voortvloeiend uit 

de bestemming Maatschappelijk. Zo is ter plaatse bijvoorbeeld toegestaan een ziekenhuis, een 

artsenpraktijk, een zorginstelling, een verpleeghuis, maar ook educatieve, sociale, medische en 

levensbeschouwelijke voorzieningen zoals scholen, verenigingen en jeugdopvang. Daarbij is ook 

(ondergeschikt) niet-zelfstandige detailhandel en niet-zelfstandige horeca toegestaan. Uit deze 

voorbeelden blijkt dat het daarbij kan gaan om functies die bezoekersstromen genereren c.q. met 

een publiekaantrekkende werking waarvan mede in de avonduren en gedurende de weekeinden 

sprake kan zijn. Als de intensiteit van dergelijk gebruik wordt vergeleken met de gebruiksintensiteit 

die optreedt bij de woonfunctie, kan niet worden gezegd dat sprake is van een intensivering van 

gebruiksmogelijkheden. Ook qua gebruiksmogelijkheden geldt derhalve dat in de nieuwe 

planologische situatie geen sprake lijkt te zijn van planologisch nadeel.  
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Ook de in de nieuwe situatie toe te voegen parkeerplaatsen en ontsluitingsweg, doet aan het 

hiervoor opgemerkte niet af. Ook ten behoeve van de maatschappelijke bestemming waren immers 

parkeervoorzieningen, wegen en paden toegestaan. Daarbij lijkt wat betreft de parkeersituatie zelfs 

een verbetering te ontstaan omdat wordt uitgegaan van 1,3 p.p. per woning en op grond van de 

gemeentelijke parkeernorm met minder plaatsen zou kunnen worden volstaan. Hierdoor zal voor de 

omgeving sprake zijn van een licht afnemende druk op het aantal parkeerplaatsen.  

 

Voor alle duidelijkheid wordt opgemerkt dat in de planologische vergelijking geen rekening kan 

worden gehouden met subjectieve gevoelens van omwonenden. Als bijvoorbeeld wordt gevreesd dat 

in de nieuwe situatie meer overlast zou kunnen ontstaan door hangjongeren, jongeren op scooters, 

etc. dan geldt ingevolge vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 

State dat dat geen ruimtelijke relevante gevolgen betreffen van de (nog te treffen) planologische 

maatregel.   

 

Totaal planschaderisico locatie Plataanhout: nihil 
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4.3 Planschadegevoelige objecten en risicoanalyse locatie Saturnusgeel 

Hierna is een uitsnede uit de Kadastrale kaart opgenomen waaruit blijkt van de rondom de 

planlocatie gesitueerde objecten. 

 

 

Uitsnede Kadastrale kaart, koopwoningen zijn groen omkaderd 

 

De volgende objecten betreffen huurwoningen: 

- Saturnusgeel 87-157 (zuidelijk) 

- Saturnusgeel 2-38  (noordelijk) 

- Safarigeel 1-59 (westelijk) 

- Safarigeel 44-122 (noordelijk) 

- Okergeel 1-15 (noordelijk) 
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- Geel-groenlaan 189-219 (noordelijk) 

 

De volgende objecten betreffen koopwoningen: 

-  Geel-groenlaan 149-183 (noordoostelijk) 

- Geel-groenlaan 80-134 (zuidoostelijk) 

- Mosgroen 33-73 (zuidelijk) 

 

 

RISICOANALYSE VARIANT 1 

Wat betreft de in dit gebied aanwezige huurwoningen geldt onder gelijkluidende overwegingen, 

eenzelfde conclusie als hiervoor verwoord: noch voor de huurders, noch voor de verhuurder(s) is 

sprake van enig planschaderisico. 

 

Wat betreft de (zuid- en noord)oostelijk gesitueerde woningen in particulier eigendom geldt het 

volgende.  

 

In deze variant is er qua bebouwing geen sprake van een nadeliger situatie omdat de nieuwe 

planologische situatie niet zal uitgaan boven de maximale vigerende bebouwingsmogelijkheden. Als 

in de nieuwe situatie zou worden uitgegaan van deels twee en deels drie bouwlagen en de daarbij 

behorende bouwhoogten van omstreeks 6 m en 9 m planologisch zouden worden gemaximeerd, dan 

zal dat op onderdelen leiden tot een verbetering (denk daarbij aan aspecten als uitzicht en 

schaduwwerking). Met name de direct tegenover het bouwvlak gesitueerde woningen in de Geel-

groenlaan, zullen planologisch voordeel ondervinden.  

 

Ook voor deze locatie geldt dat wat betreft de gebruiksmogelijkheden in de nieuwe planologische 

situatie uitsluitend een gebruik voor woondoeleinden wordt toegestaan in plaats van de vigerende 

bestemming Maatschappelijk met de daarbij toegestane veelheid aan gebruiksfuncties (zie ook 

hiervoor). Er is derhalve ook hier geen sprake van een gebruiksintensivering van gronden.  

 

Ook de in de nieuwe situatie toe te voegen parkeerplaatsen en ontsluitingsweg, doet aan het 

hiervoor opgemerkte niet af. Ook in de vigerende situatie zou op een zelfde wijze het gebied kunnen 

zijn vormgegeven. Daarbij is het niet ondenkbaar dat in de ‘oude’ (lees: vigerende) situatie meer 

hinder (denk bijvoorbeeld aan het lichtschijnsel van koplampen van in- en uitrijdende auto’s) zou 

kunnen zijn ontstaan gelet op de mogelijke, continue stroom van auto’s die gebruik maken van de 

parkeervoorzieningen zowel overdag, als ’s avonds en in de weekeinden. Ook op deze locatie lijkt wat 

betreft de parkeersituatie een lichte verbetering te ontstaan omdat wordt uitgegaan van 1,3 p.p. per 

woning en op grond van de gemeentelijke parkeernorm met minder plaatsen zou kunnen worden 



 
 

 

C O N C E P T 

Risicoanalyse planschade jongerenwoningen, locatie Plataanhout en locatie Saturnusgeel te 
Zoetermeer,## december 2015.                                                                                                 Paraaf:  25 

volstaan. Hierdoor zal voor de omgeving sprake zijn van een licht afnemende druk op het aantal 

parkeerplaatsen.  

 

Totaal planschaderisico locatie Saturnusgeel, variant 1: nihil 

 

 

RISICOANALYSE VARIANT 2 

In deze variant wordt in nauwelijks bebouwbaar groengebied woonbebouwing toegevoegd. In 

beginsel leidt dat voor in de omgeving gelegen objecten tot planologisch nadeel, zowel qua 

bebouwingsmogelijkheden als qua gebruiksmogelijkheden. De vraag is of dat nadeel zou kunnen 

leiden tot vergoedbare planschade c.q. planschade die het normaal maatschappelijk risico van in 

ieder geval 2% van de waarde van de woning (in de vigerende situatie) te boven gaat.  

 

In het gebied zijn veel huurwoningen gesitueerd. Zoals hiervoor al opgemerkt is er geen 

planschaderisico als het gaat om huurders van woningen. Wat betreft de verhuurder(s) is het niet 

aannemelijk dat door de nieuw te realiseren bebouwing de noodzaak ontstaat de huurprijzen 

neerwaarts bij te stellen. Dat heeft te maken met de vraag naar huurwoningen in Zoetermeer. Dat 

heeft ook te maken met de inrichting van het overige deel van het gebied dat voor een deel zijn 

groene karakter behoudt en waarbij ter plaatse van het vigerende bouwvlak lijkt te worden voorzien 

in een sportveld en speeltoestellen.  

 

Planschaderisico huurwoningen: nihil. 

 

 

Voor de met name oostelijk gesitueerde woningen in particuliere eigendom geldt het volgende.  Wat 

betreft de in de Geel-groenlaan gelegen rijenwoningen alsmede het zuidelijk gelegen 

appartementengebouw in Mosgroen, geldt dat tussenliggende bebouwing voor een belangrijk deel 

het zicht ontneemt op de nieuw te realiseren woningen in de vorm van twee woongebouwen. 

Aspecten als privacy en uitzicht zijn daardoor niet of nauwelijks in het geding. Doordat in het gebied 

nog wel sprake blijft van een groenfunctie lijkt ook de situeringswaarde niet te worden aangetast. 

Voorts geldt dat door de, als het gaat om planschade, betrekkelijk grote afstand tot de nieuwe 

bebouwing – vanaf circa 100 m en verder oplopend -, niet kan worden gezegd dat vermogensschade 

wordt geleden.  

 

Geel-groenlaan 149-183 

Wat betreft de meer nabij gelegen noordelijk gesitueerde appartementen in het gebouw aan de 

Geel-groenlaan (nrs. 149-183) is dat anders. Dit gebouw is op een afstand van minimaal 50 m tot de 
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mogelijk te realiseren nieuwe woongebouwen gelegen. Het is daarbij voorstelbaar dat enkele 

appartementen met zichtlijnen naar de nieuwe woningen planologisch nadeel ondervinden. 

Aspecten als privacy en uitzicht zullen in (lichte) mate verslechteren. Voorts zal door het bebouwd 

raken van een deel van het voormalige groengebied, sprake zijn van een verminderde 

situeringswaarde van de woningen. Het is niet ondenkbaar dat ten aanzien van een aantal 

appartementen wordt geoordeeld dat sprake is van planologisch nadeel leidend tot 

vermogensschade die uitgaat boven de 2% normaal maatschappelijk risico. Het is gelet op het type 

locatie evenwel ook denkbaar dat een schadebeoordelingscommissie oordeelt dat sprake is van een 

verhoogd normaal maatschappelijk risico waardoor de schade niet vergoedbaar zou kunnen zijn. Er is 

namelijk jurisprudentie waarin is uitgemaakt dat een inbreidingslocatie (in stedelijk gebied) een 

normaal maatschappelijke ontwikkeling betreft. Hieruit zou kunnen worden afgeleid dat het ook in 

casu gaat om een normaal maatschappelijke ontwikkeling ten aanzien waarvan een verhoogd 

normaal maatschappelijk risico geldt. Omdat deze beoordeling afhankelijk is van de opvattingen en 

beoordeling van de schadebeoordelingscommissie, kan op dit punt vooraf geen zekerheid worden 

gegeven. Om die reden wordt geadviseerd er rekening mee te houden dat voor 5 appartementen 

sprake kan zijn van vergoedbare planschade. Uitgaande van een waardeniveau van op of omstreeks  

€ 150.000,-15 en een planologisch nadeel van 4%, bedraagt het planschaderisico na aftrek van de 2%-

drempel, in totaal € 15.000,-.  

 

Planschaderisico: € 15.000,-.  

 

 

EINDCONCLUSIE  

Met de hiervoor opgenomen planologische vergelijkingen is ingegaan op het planschaderisico dat 

gemoeid zou kunnen zijn bij het ontwikkelen van jongerenwoningen ter plaatse van Plataanhout en 

ter plaatse van Saturnusgeel. Uitsluitend bij bebouwing in variant 2, ter plaatse van de 

groenbestemming, wordt geadviseerd rekening te houden met mogelijke planschade ter grootte van 

in totaal € 15.000,-. 
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 Ten behoeve van het genoemde waardeniveau is het NVM-uitwisselingssysteem geraadpleegd en is rekening gehouden 
met de vraagprijzen van op dit moment te koop staande appartementen en met eerder gerealiseerde transacties.  
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5 VERANTWOORDELIJKHEID EN AANSPRAKELIJKHEID 

 

Dit rapport is uitsluitend bestemd voor het in de inleiding genoemde doel en de genoemde 

opdrachtgever. Er wordt geen verantwoordelijkheid aanvaard voor enig ander gebruik of gebruik 

door anderen dan de opdrachtgever.  

 

In dit rapport is bij de planologische vergelijking voor wat betreft de nieuwe situatie uitgegaan van de 

door opdrachtgever verstrekt informatie, waaronder met name het concept ontwerp 

bestemmingsplan met bijbehorende toelichting. Wijzigingen in dit ontwerp kunnen gevolgen hebben 

voor de uitkomst van de in dit rapport gemaakte risicoanalyse. Voorts is rekening gehouden met de 

marktomstandigheden op het moment van opmaken van dit rapport. 

 

 

 

6 BIJLAGEN 

 

 Foto’s 

 Relevante voorschriften bestemmingsplan Rokkeveen en relevant deel van de bijbehorende 

verbeelding 
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