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Planschade
onder de omgevingswet

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet wijzigt het planschaderecht  
ingrijpend. Wat bekent dit voor u als vastgoedprofessionals? Is het zinvol om  
te wachten met de terinzagelegging van een plan of het aanvragen van een  
vergunning totdat de  Omgevingswet in werking is getreden? Neemt het risico op 
het ontstaan van planschade toe of juist af? 
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Het planschaderecht
wijzigt ingrijpend

Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking en daarmee het gewijzigde planschaderecht. Dat  
roept de nodige vragen op. Floris van Galen zet de belangrijke wijzingen voor u op een rij, met als doel het 
voorkomen van problemen en onnodige kosten in bouw- en infraprojecten.  

Inhoudsopgave (u kunt direct naar hoofdstukken (click))

 Leestijd: 15 min. 
 Doelgroep: projectontwikkelaars, vastgoedprofessionals, planschade taxateurs, gemeenteambtenaren
  ruimtelijke ontwikkeling en contractvorming



Planschade
onder de Omgevingswet

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet zal het planschaderecht ingrijpend  
wijzigen. Dat roept de nodige vragen op. Is het zinvol om te wachten met de terinzage- 
legging van een plan of het aanvragen van een vergunning totdat de Omgevingswet in  
werking is getreden? Moeten bestaande planschadeverhaalsbedingen in (anterieure)  
overeenkomsten worden aangepast? Neemt het risico op het ontstaan van planschade  
toe of juist af?

Planschade als vorm van nadeelcompensatie
De nieuwe regeling is opgenomen in afdeling 15.1 van de wet. In de Omgevingswet wordt de generieke term 
nadeelcompensatie gebruikt. De betreffende regeling moet worden gezien als een bijzondere regeling ten  
opzichte van de eveneens per 1 januari 2022 in werking tredende nieuwe titel 4.5 Algemene wet bestuursrecht 
(Awb), waarin algemene regels over nadeelcompensatie zijn opgenomen. Om de regeling in de Omgevingswet 
te onderscheiden van de algemene regeling ligt het in de rede om de term planschade te blijven gebruiken 
voor schade die wordt vergoed op grond van afdeling 15.1 Omgevingswet.

Op grond van artikel 15.1 lid 2 Ow geldt, als voor een activiteit een omgevingsvergunning is vereist op grond 
van een regel in een omgevingsplan, waterschapsverordening, omgevingsverordening of algemene maatregel 
van bestuur of op grond van artikel 5.1 Ow, alleen het besluit tot het verlenen, wijzigen, intrekken of weigeren 
van de omgevingsvergunning voor die activiteit als schadeveroorzakend besluit. 

Artikel 15.1 lid 3 Ow wijst daarnaast het projectbesluit aan als schadeoorzaak, wanneer een omgevingsplan 
op grond van artikel 5.52 Ow wordt gewijzigd. Dat is in feite in de huidige regeling ook al het geval. Schade 
als gevolg van binnenplanse afwijkingsvergunning, die als afzonderlijke schadeoorzaak is aangemerkt in het 
huidige artikel 6.1 Wro, komt pas voor vergoeding in aanmerking op het moment dat van die afwijkingsmoge-
lijkheidgebruik wordt gemaakt.

Uitvoeringsschade
Onder het huidige recht geldt dat tijdelijke hinder als gevolg van werkzaamheden ter uitvoering van een be-
stemmingsplan niet wordt geacht het rechtstreekse gevolg van een planologische wijziging te zijn, maar van 
feitelijke werkzaamheden ter uitvoering van de planologische mogelijkheden die het bestemmingplan bood. 
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Nieuwe limitatieve lijst van schadeoorzaken (art. 15.1 Ow)
In artikel 15.1 Ow is een nieuwe op de Omgevingswet afgestemde limitatieve lijst met schadeoorzaken  
opgenomen. Het gaat om de burgers bindende besluiten met betrekking tot taken en bevoegdheden die  
zijn geregeld in de Omgevingswet. In de lijst zijn onder andere opgenomen:
 • een peilbesluit;
 • een in een programma opgenomen beschrijving van een activiteit als gevolg waarvan de activiteit  
  is toegestaan;
 • een regel in een omgevingsplan over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor de  
  fysieke leefomgeving;
 • een regel in een waterschapsverordening, een omgevingsverordening of een algemene maatregel  
  van bestuur, over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving
 • (elke) omgevingsvergunning of het weigeren daarvan;
 • een projectbesluit; en
 • een maatwerkvoorschrift.



Deze schade komt niet op grond van de huidige planschaderegeling voor vergoeding in aanmerking. Wel kan 
ten aanzien van deze schade een afzonderlijk verzoek om nadeelcompensatie worden ingediend, rechtstreeks 
gebaseerd op het égalité-beginsel (vgl. o.a. ABRvS 26 juni 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1995). Ook in dat kader 
gelden de beperkingen zoals het normaal maatschappelijk risico en de risico-aanvaarding.

Onder de nieuwe regeling zal dit anders worden. Uitvoeringsschade zal, zo volgt uit de memorie van  
toelichting worden toegerekend aan het schadeveroorzakende besluit (TK 2017-2018, 34 986, nr. 3, p. 227). 
Schade als gevolg van de feitelijke uitvoering van de toegestane activiteit (zogenoemde uitvoeringsschade), 
zoals tijdelijke hinder als gevolg van bouwwerkzaamheden of een tijdelijke wegafsluiting ter uitvoering van 
een schadeveroorzakend besluit of maatregel, komt ook voor vergoeding op grond van afdeling 15.1 in  
aanmerking. Verder kan gevolgschade voor vergoeding in aanmerking komen, als deze schade het gevolg is 
van het verrichten van de activiteit, maar zich pas later openbaart. Daarbij kan worden gedacht aan schade als 
gevolg van een grondwateronttrekking die zich een aantal jaren kan openbaren nadat de activiteit is verricht.

Afbakeningsproblemen
Hoewel de wetgever uitdrukkelijk beoogt om de regeling eenvoudiger te maken, kan men zich afvragen of 
dat is gelukt. Op de wetten die niet opgaan in de Omgevingswet, zoals de Wegenwet of de Wegenverkeerswet 
1994, zal titel 4.5 Awb van toepassing zijn (vgl. TK 2017-2018, 34 986, 3 pagina 36). Als een bedrijf bijvoor-
beeld schade lijdt als gevolg van een wegreconstructie die wordt uitgevoerd op grond van een verkeersbesluit, 
kan op grond van titel 4.5 Awb om nadeelcompensatie worden verzocht. Afdeling 15.1 is daarop niet van 
toepassing. Dat zal de nodige afbakeningsproblemen met zich brengen. Wegreconstructies zijn in de praktijk 
vrijwel altijd gebaseerd op zowel een planologische maatregel, als één of meerdere omgevingsvergunningen 
en verkeersbesluiten en, al dan niet ter uitvoering van die besluiten te verrichten, feitelijke handelingen.
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Indirecte planschade:
de nieuwe regeling

Men spreekt van indirecte planschade als de schade wordt veroorzaakt door een regel op 
grond waarvan een activiteit is toegestaan buiten de locatie waar de onroerende zaak is 
gelegen of door een maatregel die buiten die locatie wordt getroffen. Met andere woorden, 
er wordt een vergunning verleend of een planregel gewijzigd ten aanzien van een ander 
perceel dan het perceel dat als gevolg daarvan in waarde daalt of dat eigendom is van  
degene die inkomsten derft.

De nieuwe regeling ten aanzien van deze indirecte planschade zal ingrijpend wijzigen ten opzichte van de  
bestaande regeling. Het doel daarvan is te komen tot realistische schadevergoeding (TK 2017-2018, 34 986, 
3, p. 18-19). Op grond van de nu geldende wetgeving en rechtspraak wordt vergoeding van schade bij vast-
stelling van een nieuw plan bepaald aan de hand van de maximale mogelijkheden die het nieuwe plan biedt, 
waardoor ook schade moet worden vergoed voor mogelijkheden die in werkelijkheid niet worden gerealiseerd. 
Aan die situatie wordt specifiek bij indirecte planschade in de vorm van waardevermindering van onroerend 
goed een eind gemaakt. 

De nieuwe regeling maakt onderscheid tussen schade die het gevolg is vergunningplichtige activiteiten en 
schade die het gevolg is van vergunningsvrije activiteiten. De Omgevingswet biedt voor beide afzonderlijke 
gevallen een nieuwe methode om de schade te bepalen, die in de plaats komt van de planvergelijking aan de 
hand van de maximale mogelijkheden.
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Moment aanvraag indirecte planschade door vergunningsvrije activiteiten (art. 15.4 lid 1 Ow)
Het moment waarop vergoeding voor indirecte planschade die het gevolg is van een vergunningsvrije  
activiteit kan worden aangevraagd zal wijzigen. 

Als voor een activiteit die is toegestaan op grond van een in 15.1 Ow genoemde schadeoorzaak buiten de 
locatie van de getroffen onroerende zaak (indirecte planschade) geen omgevingsvergunning is vereist kan  
een aanvraag om schadevergoeding (pas) worden ingediend als:
 • degene die de activiteit gaat verrichten aan het bevoegd gezag informatie over die activiteit heeft  
  verstrekt en het bevoegd gezag kennis heeft gegeven van die informatie, volgens de regels die  
  daarvoor gelden, of
 • met de activiteit is begonnen. 

Bepaling indirecte planschade bij vergunningplichtige activiteiten (15.3 lid 1 Ow)
Zoals hiervoor al werd aangegeven zal, in het geval dat voor een in het omgevingsplan toegestane activiteit 
een omgevingsvergunning vereist is, alleen nog die omgevingsvergunning als schadeveroorzakend besluit 
worden aangemerkt. 

Op grond van artikel 15.3 lid 1 Ow wordt,
 • bij indirecte schade (buiten locatie getroffen onroerende zaak)
 • in de vorm van waardevermindering
 • als gevolg van omgevingsvergunningplichtige activiteiten, de schade bepaald aan de hand van een  
  vergelijking van de waarde van de onroerende zaak onmiddellijk voor en na het tijdstip waarop het  
  bevoegd gezag mededeling heeft gedaan van het besluit tot het verlenen of wijzigen van de  
  omgevingsvergunning.



Kort gezegd wordt in deze gevallen een vergelijking gemaakt aan de hand van de feitelijke situatie direct vóór 
en direct nadat de schadeoorzaak zich voordoet. De vraag rijst dan wel of bij het bepalen van de waarde direct 
vóór het verlenen van een omgevingsvergunning rekening moet worden gehouden met het al eerder  
vastgestelde omgevingsplan, waarop die omgevingsvergunning is gebaseerd. Het feit dat een omgevingsplan 
het verlenen van zo’n vergunning onder voorwaarden mogelijk maakt waar dat eerder niet het geval was, kan 
immers al gevolgen hebben voor de waarde. Aangenomen wordt dat dat niet de bedoeling is en dat de  
bestuursrechter, net als nu het geval is bij uitwerkingsplannen, de betreffende bepaling van het omgevings-
plan zal wegdenken. 

Schaduwschade
Onder de huidige regeling komt de schade die het gevolg is van een waardevermindering in de periode  
voordat het bestemmingsplan wordt vastgesteld, niet voor vergoeding in aanmerking. Men spreekt van  
schaduwschade. 

In het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State op het wetsvoorstel werd al gewezen op  
het ontbreken van een nadere toelichting van de wijze waarop bij de berekening van de waarde van de  
onroerende zaak rekening kan worden gehouden met het effect van waardevermindering door schaduwschade 
(TK 2017-2018, 34 986, 4). De Afdeling advisering constateerde dat er door de verschuiving naar het moment 
van uitvoering van het plan een lange periode kan verstrijken tussen de vaststelling van het plan en het 
moment dat om schade kan worden verzocht. De praktijk leert dat bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen de in-
directe schade in de vorm van waardevermindering geleidelijk ontstaat en toeneemt. Zo kan een eerste schade  
ontstaan door publicatie van een beleidsdocument, zoals een omgevingsvisie, waarin die ontwikkeling wordt 
beschreven. De schade zal waarschijnlijk toenemen, wanneer diezelfde ontwikkeling in een omgevingsplan 
wordt opgenomen. De schade zal waarschijnlijk weer verder toenemen wanneer een vergunning wordt ver-
leend ter uitvoering van dat plan dan wel wanneer de feitelijke uitvoering plaats vindt. Wanneer de feitelijke 
situatie direct vóór en direct na de vergunningverlening of de uitvoering worden vergeleken ter bepaling van 
de schade, zou dat betekenen dat de eerdere waardevermindering (door de omgevingsvisie en het omgevings-
plan) buiten beschouwing blijft. Dat lijkt niet redelijk en is waarschijnlijk niet de bedoeling, aldus nog steeds 
de Afdeling advisering. Voornoemde potentiële waardevermindering acht de Afdeling des te meer van belang 
gelet op de verhoging van het forfaitaire bedrag voor het normaal maatschappelijk risico, waaraan hierna 
aandacht zal worden besteed. 

In het wetsvoorstel is desondanks niet gekozen voor een schaduwschaderegeling. Gesteld wordt dat de schrij-
nende gevallen in de praktijk meestal worden opgelost. Voor schaduwschade moet de oplossing in de eerste 
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Bepaling indirecte planschade bij vergunningsvrije activiteiten (art. 15.4 lid 2 Ow)
Op grond van artikel 15.4 lid 2 Ow wordt daarnaast
•  bij indirecte schade (buiten locatie getroffen onroerende zaak)
•  in de vorm van waardevermindering
•  als gevolg van omgevingsvergunningvrije activiteiten, de schade bepaald aan de hand van een  
 vergelijking van de waarde van de onroerende zaak:
 a.  onmiddellijk voor en na het tijdstip waarop de kennisgeving, bedoeld in het eerste lid, onder a, is  
  gedaan, of
 b.  als de informatie, bedoeld in het eerste lid, onder a, niet is verstrekt: onmiddellijk voor en na het  
  tijdstip waarop met de activiteit is begonnen.



plaats worden gezocht in beter omgevingsmanagement en snellere besluitvorming, aldus de wetgever  
(TK 2017-2018, 34 986, 3, p. 128). Dat argument overtuigt natuurlijk niet. 

De Omgevingswet zal het probleem van de schaduwschade groter maken. De bedoeling is immers dat meer 
met globale plannen gewerkt zal worden, waarin mogelijkheden worden opgenomen die pas later daad- 
werkelijk worden vergund en uitgevoerd. Daarnaast komt de (bouw)vergunningplicht in het omgevingsplan 
zelf te staan. Slechts de feitelijke situatie wordt bepalend voor de waardering, terwijl in de praktijk kopers ook 
rekening houden met de redelijke verwachting ten aanzien van toekomstige ontwikkelingen, die weer mede 
wordt bepaald door wat het omgevingsplan wel en niet toestaat. Dat zal bijvoorbeeld zichtbaar worden daar 
waar voorheen geen bouwmogelijkheden bestonden, bijvoorbeeld in het buitengebied, en vervolgens een om-
gevingsplan de ontwikkeling van een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt. De waarde van de in dat 
buitengebied liggende woning met vrij uitzicht zal bij het bekend worden van de plannen dalen. Desondanks 
kan pas planschade worden verkregen op het moment dat daadwerkelijk, jaren later, de omgevingsvergunning 
wordt verleend. In feite zal er in al die gevallen, anders dan voorheen, aanvullende schaduwschade ontstaan. 
Eerst voorafgaand aan de vaststelling van het omgevingsplan en vervolgens in afwachting van het al dan niet 
daadwerkelijk verlenen van een omgevingsvergunning.

De bedoeling is dat degene die wordt geconfronteerd met waardevermindering als gevolg van het vaststellen 
van een omgevingsplan dat een nadelige ontwikkeling in de omgeving mogelijk maakt, met de koper van zijn 
woning afspraken maakt over de vergoeding van de schade op het moment dat daadwerkelijk een omgevings-
vergunning wordt verleend voor die ontwikkeling. Het wordt aan de praktijk overgelaten om daar invulling aan 
te geven. Gedacht kan worden aan een regeling waarbij de koper de nieuwe, lagere, waarde betaalt, vermeer-
derd met een inschatting van de uiteindelijk te ontvangen tegemoetkoming. Die tegemoetkoming in de schade 
ligt altijd al lager dan de werkelijke waardedaling. Daarnaast kan een verrekenbeding worden opgenomen 
voor de situatie dat de tegemoetkoming uiteindelijk lager of hoger uitvalt. De tegemoetkoming zelf kan dan 
toekomen aan de koper. Een dergelijk beding zal zorgvuldig moeten worden geformuleerd.

Verhoging forfait normaal maatschappelijk risico indirecte planschade 
Op grond van artikel 15.7 Ow zal ten aanzien van de waardevermindering bij indirecte schade een vast forfait 
van 4% (gewijzigde bij amendement TK 34 986, nr. 52) worden gehanteerd van de waarde van de onroerende 
zaak onmiddellijk voor het ontstaan van de schade.
Als de aanvraag om schadevergoeding betrekking heeft op verschillende besluiten met onderlinge samenhang 
daartussen, past het bevoegd gezag het forfait toe op de schade voortvloeiend uit die besluiten gezamenlijk.
Het bevoegd gezag kan het forfait buiten toepassing laten als dat van toepassing is geweest bij de beslissing 
op een eerder ingediende aanvraag om vergoeding van schade die bestaat uit waardevermindering van de 
onroerende zaak.
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Actieve risicoaanvaarding waardevermindering woningen (art. 15.5 Ow)
Om aan deze wijziging enig tegenwicht te bieden wordt in artikel 15.5 Ow ten aanzien van de actieve  
risicoaanvaarding bepaald, dat de aanvrager het risico van het ontstaan van schade als bedoeld in artikel 
4:126, tweede lid, onder a, van de Algemene wet bestuursrecht, in ieder geval niet heeft aanvaard als: 
 a.  de aanvrager overeenkomstig artikel 2, eerste lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek tot koop is   
  overgegaan van een tot woning bestemde onroerende zaak na de vaststelling of wijziging van het  
  omgevingsplan,
 b.  op de aanvraag om schadevergoeding artikel 15.1, tweede lid, of 15.4, eerste lid, van toepassing is, en
 c.  de schade bestaat uit waardevermindering van de onroerende zaak. 

Van belang is dat deze regeling alleen geldt voor tot woning bestemde onroerende zaken.



Directe planschade:
passieve risicoaanvaarding wijzigt 

Men spreekt van directe planschade als de schade die wordt veroorzaakt door de wijziging 
van een regel op grond waarvan een activiteit al dan niet is toegestaan op de locatie  
waar de onroerende zaak is gelegen of door een maatregel die binnen die locatie wordt 
getroffen.

Bij directe planschade blijft de planologische vergelijking het uitgangspunt voor het bepalen van het nadeel. 
Ook het vaste forfait van 4% bij woningen geldt niet voor directe planschade.

Uit de bepaling volgt niet uitdrukkelijk of uitsluitend in dit geval de passieve risicoaanvaarding kan worden 
tegengeworpen. Dat ligt wel voor de hand en wordt in de memorie van toelichting bevestigd (TK 2017-2018, 
34 986, 3). Daarin is vermeld op pagina 240: “Om passieve risicoaanvaarding te kunnen tegenwerpen, moet aan 
alle criteria zijn voldaan.” Op pagina 33 is vermeld: “Dit biedt enerzijds meer duidelijkheid en zekerheid voor 
zittende eigenaren over passieve risicoaanvaarding en anderzijds biedt dit het bevoegd gezag bij het vaststel-
len van een omgevingsplan meer inzicht in de schaderisico’s.” Hieruit blijkt dat de regeling tevens zekerheid 
beoogt te bieden aan de eigenaren.
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Passieve risicoaanvaarding (art. 15.6 OW)
De regeling ten aanzien van passieve risicoaanvaarding zal wel wijzigen. Het gaat daarbij om risico- 
aanvaarding door stilzitten, terwijl men weet dat de nadelige wijziging eraan komt. Dergelijke passieve  
risicoaanvaarding ziet derhalve op directe planschade.

In artikel 15.6 is bepaald dat, wanneer aan een drietal voorwaarden wordt voldaan, de eigenaar het risico 
op het ontstaan van schade, als gevolg van (onder meer) een voor wijziging van het omgevingsplan,  
die ertoe strekt dat het verrichten van bepaalde activiteiten niet meer is toegestaan, heeft aanvaard.  
Die cumulatieve voorwaarden zijn: 
 a.  ten minste een jaar voorafgaand aan de wijziging is het voornemen daartoe gepubliceerd conform  
  artikel 3:12 Awb,
 b.  gedurende drie jaar onmiddellijk voorafgaand aan die publicatie is geen activiteit verricht in overeen-  
  stemming met de voorschriften die voor de wijziging van toepassing waren, en,
 c.  na kennisgeving is een dergelijke activiteit evenmin verricht en zijn ook geen voorbereidingen getroffen  
  om dat te doen.



Overgangsrecht planschade 
onder de Omgevingswet

De nieuwe planschaderegeling zal niet direct op alle lopende zaken van toepassing  
worden.

Ingevolge artikel 4.19 van de Invoeringswet Omgevingswet blijft het oude recht van toepassing op een  
verzoek om schadevergoeding dat wordt ingediend binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van de  
Omgevingswet, als vóór de inwerkingtreding van die wet schade is veroorzaakt door het van kracht worden 
van een besluit als bedoeld in artikel 6.1, tweede lid, onder a, b, e of f, van de Wet ruimtelijke ordening.

Het oude recht blijft van toepassing op het verzoek om schadevergoeding tot het besluit onherroepelijk wordt 
en, bij toewijzing van het verzoek, de toegewezen schadevergoeding volledig is betaald.
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Als voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet:
 a.  een aanvraag om een besluit als bedoeld in het eerste lid is ingediend, of
 b.  een ontwerp van een ambtshalve te nemen besluit als bedoeld in het eerste lid ter inzage is gelegd,
  en het besluit van kracht wordt na de inwerkingtreding van de Omgevingswet, blijft het oude  
  recht van toepassing op een verzoek om schadevergoeding, veroorzaakt door dat besluit, als dat is   
  ingediend binnen vijf jaar nadat het besluit van kracht is geworden.



Gevolgen
voor lopende projecten

De komende wijzigingen roepen allerlei vragen op. Per project zullen die vragen net als de antwoorden daarop 
verschillen. 

In het geval een project een lange looptijd heeft en de daadwerkelijke omgevingsvergunningen pas na verloop 
van lange tijd verleend zullen gaan worden, dan kan het zinvol zijn om te wachten met de terinzagelegging 
van het omgevingsplan. Indirecte planschade kan dan niet meer worden gebaseerd op de wijziging van het 
planologisch regime, maar zal worden bepaald op het moment dat de omgevingsvergunning daadwerkelijk 
wordt verleend. 

Het is mogelijk dat al contractuele afspraken zijn gemaakt over de afwikkeling van planschade, zonder dat 
daarbij rekening is gehouden met de komende wijzigingen. Zo is het mogelijk dat ervan uit is gegaan dat de 
schade zal ontstaan als gevolg van het vast te stellen plan. Als dat plan na de inwerkingtreding van de  
Omgevingswet ter inzage wordt gelegd, zal echter niet langer dat plan de schadeoorzaak zijn, maar de later 
te verlenen omgevingsvergunningen. Het is mogelijk dat die omgevingsvergunningen door een andere partij 
worden aangevraagd, die de opstalexploitatie voor zijn rekening neemt. Ontwikkelaars zullen daarmee  
rekening moeten houden.

Een andere vraag is of het nodig is om planschaderisico-analyses te herzien. Het is mogelijk dat de hoogte van 
de te vergoeden planschade zal wijzigen als gevolg van de nieuwe bepalingsmethode. 

Wij raden om aan tijdig stil te staan bij de gevolgen van de Omgevingswet voor lopende projecten.

Contact
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Heeft u een vraag over planschade en/of de Omgevingswet, neem vrijblijvend contact op met onze  
specialisten. Wij zorgen ervoor dat u direct verder kunt.

Floris van Galen  Karien Lagrouw  Paul de Lange 
E   galen@tk.nl E  lagrouw@tk.nl  E  delange@tk.nl
T  +31 6 104 112 45 T  +31 71 535 80 76 T  +31 6 483 583 17 
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