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In de recente zaak Meppel van 26 februari 2014
heeft de Raad van State bevestigd dat in het
planschaderecht naast de forfaitaire drempel
van 2% normaal maatschappelijk risico uit
art. 6.2, lid 2 Wro, ook de kortingsmethode kan
worden toegepast.
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In onderstaand artikel wordt dieper
ingegaan op deze belanghebbende
uitspraak over de invulling van het begrip
normaal maatschappelijk risico.
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Jurisprudentie Normaal Maatschappelijk Risico
Met onze Nieuwsbrief van februari 2014 brachten wij u op de hoogte van de huidige stand van de
voornaamste jurisprudentie van de Raad van State omtrent planschade. Daarin kondigden wij tevens
aan dat de Afdeling bestuursrechtspraak op 26 februari 2014 uitspraak zou doen in een zaak waarbij het
normaal maatschappelijk risico (n.m.r.) een voorname rol zou spelen.
De kwestie speelde in de gemeente Meppel. De derde belanghebbende wilde niet opdraaien voor de
door die gemeente toegekende planschadevergoedingen en vond daarvoor steun in de uitspraak
Tilburg/Vugts.1 Hij vond dat, gezien onder andere de ruimtelijke structuur van de omgeving, er sprake
was van normaal maatschappelijk risico. De rechtbank Assen zou volgens hem zijn beroep ten onrechte
hebben afgewezen omdat er geen toets aan het normaal maatschappelijk risico door de rechtbank had
plaats gevonden. In hoger beroep heeft de Raad van State hem op dit punt gelijk gegeven.2
Forfaitaire drempel of kortingsmethode?
Onze stichting was van mening dat hier 100% normaal maatschappelijk risico tot de mogelijkheden
behoorde. In de uitspraak van de Raad van State blijkt dat echter genuanceerder te liggen. De Afdeling
lijkt terug te schrikken voor het ruime kader dat zij in haar uitspraak Tilburg/Vugts heeft geschapen.
Enerzijds erkent de Afdeling in onderhavige uitspraak dat de drie aanvragers van planschade door het
artikel 19-vrijstellingsbesluit slechts in een beperkt nadeliger positie zijn komen te verkeren, maar de
geleden schade wordt door de Afdeling voldoende substantieel geacht om niet aan te merken als
bagatelschade. Vervolgens wordt de forfaitaire drempel van 2% n.m.r uit art. 6.2, lid 2 Wro door de Raad
van State buiten beschouwing wordt gelaten, zonder hiervoor argumenten te geven. In plaats daarvan
wordt in onderhavige zaak de kortingsmethode toegepast. Deze kortingsmethode, waarbij een bepaald
percentage wegens n.m.r. in mindering wordt gebracht op het schadebedrag, staat niet in de Wro maar
is door de Afdeling al eerder aanvaard.3
De uitspraak Meppel kent een hoog “wat daarvan zij” en “geen aanleiding voor”-gehalte waardoor het
naar onze mening in de praktijk nog steeds moeilijk blijft te duiden wanneer een regimewijziging binnen
de kaders van het normaal maatschappelijk risico en daarmee buiten de schadevergoedingsplicht van
de gemeente valt. Vooral als – zoals hier – geoordeeld wordt dat de schade slechts gedeeltelijk binnen
het normaal maatschappelijk risico valt.
De beoogde drie woningen staan in een gewone woonstraat en zij vullen daarin het enige braakliggende
terreintje op (inbreiding). De voorgevel-, noch achtergevelrooilijn van de overige woonbebouwing in de
straat wordt overschreden. De hoogte van ongeveer 8 meter wijkt niet af van die van de rest van de
bebouwing in de straat. Afgezet tegen de tegenoverliggende perceelgrenzen is de onderlinge afstand
minimaal ca. 18 meter. Als die afstand door de Afdeling “betrekkelijk klein” wordt genoemd vragen wij
ons af wanneer er ooit van 100% normaal maatschappelijk risico sprake kan zijn.
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ABRS 29 februari 2012, LJN BV7254 (Vugts).
ABRS 26 februari 2014, zaak nr. 201208052/1/A2.
Zie bijvoorbeeld ABRS 15 mei 2013, nr. 201111975/1/A2 (Heeze-Leende).
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De uitspraak Meppel heeft helaas niet de gewenste duidelijkheid gebracht omtrent de vraag hoe het
normaal maatschappelijk risico in te vullen. Door het definitief op de kaart zetten van de
kortingsmethode zijn nu twee berekeningsmethoden in omloop gekomen waarvan nog de vraag is of
dat tot lagere planschadekosten gaat leiden. Voor appellant is de uitspraak waarbij een n.m.r. van
slechts 20% van het schadebedrag wordt geaccepteerd teleurstellend. En ook nauwelijks te begrijpen
daar hij – uiteraard niet thuis in het ingewikkelde planschaderecht – in de bouwplanprocedure te horen
heeft gekregen een goed in de omgeving passend plan te hebben gemaakt, maar in de
planschadeprocedure vrijwel het tegendeel te horen krijgt. Als gevolg van de crisis op de woningmarkt
gaat zijn plan inmiddels niet door, maar dat is normaal ondernemersrisico, zonder korting. In ieder geval
is helder dat het n.m.r.-criterium – indien van toepassing – voorshands niet automatisch zal leiden tot
het verdwijnen van de vergoedingsplicht van gemeenten.
Artikel 19 WRO vrijstelling
Als ander aandachtspunt wijzen wij erop dat in deze Meppelse zaak de schadeoorzaak een klassieke
artikel 19 WRO vrijstelling was. Reclamanten waren niet bij de rechtbank in beroep gegaan. In de
bezwaarfase kwam echter een aspect aan de orde dat ook een rol speelde in de planschadeprocedure.
Bij de toetsing door de Afdeling van het bouwproject aan het criterium n.m.r. overweegt zij dat de
gemeente “terecht van belang heeft geacht dat de planologische ontwikkeling niet past in het langjarig
door de gemeente gevoerde planologische beleid, nu in de gemeentelijke plannen niet is voorzien in
bebouwing ter plaatse”. Even los van het feit dat ter plekke het bestemmingsplan in bijgebouwen
voorziet, krijgt de burger (derde-belanghebbende) hier wel een koude douche want in de
bouwplanprocedure is zijn bouwproject met gejuich binnengehaald, werden de bezwaren daartegen
ongegrond verklaard met het argument: “of wel of niet een bijgebouw wordt gebouwd neemt niets weg
van het feit dat het perceel een woonbestemming heeft, de bebouwing stedenbouwkundig goed
inpasbaar is, en aansluit bij bestaande bebouwing en dat het gebied rond de Nijeveenseweg een
woonomgeving is”. Nochtans houdt de Afdeling planschade en bouwproject strikt uit elkaar.

Uitwerkingsplannen
Tot slot attenderen wij u in een geheel ander kader, nog op de Afdelingsuitspraak Bunschoten4, waarin
bij uitwerkingsplannen die in het nieuwe planologische regime voorkomen net als in het oude regime,
de vergelijking moet plaatsvinden ten tijde van de peildatum. De aandacht wordt gevestigd op het
nieuwe zesde lid van artikel 6.1 Wro (in werking per 25 april 2013). Verwezen wordt in dit kader ook
naar onze vorige Nieuwsbrief van februari 2014.
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ABRS 4 december 2013, nr. 201300787/1/A2 (Bunschoten).
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