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1. Aanleiding tot het advies. 
  
Door de gemeente Midden-Groningen is verzocht een globale planologische risicoanalyse te 
verrichten in verband met het brengen van een aantal recreatiewoningen te Kropswolde onder de 
werking van het persoonsgebonden overgangsrecht door het bestemmingsplan “Woongebieden” 
dat vastgesteld is op 10 juni 2013. De vraag is wat de gevolgen zijn voor het ter plaatse 
gevestigde horecabedrijf.  
 
De adviseur die het advies uitbrengt is mr. T.A.P. Langhout RT, onafhankelijk planschade- en 
onteigeningsdeskundige, planschade- en onteigeningstaxateur, ingeschreven in het Register 
Deskundigen Onteigening en Bestuursrechtelijke Schadevergoeding (DOBS), rentmeester, 
Register-Taxateur RT en partner bij Langhout & Wiarda bestuursschade- en 
omgevingsrechtdeskundigen te Oranjewoud. 
 
De (mogelijk) in het kader van dit advies verrichte taxaties van de waarde van de onroerende 
zaken voorafgaand aan en na de planologische wijziging zijn een ondergeschikt deel van dit 
advies. Het betreft een wettelijke taxatie op basis van artikel 6.1 e.v. Wro. De taxatie is verricht op 
basis van planmaximalisatie en wijkt om die reden af van een reguliere taxatie van een 
onroerende zaak voor bijvoorbeeld koop, huur of een andere marktwaardebepaling. Ik heb de 
taxaties derhalve verricht in mijn kwaliteit als taxateur planschade. 
 
Het correspondentieadres is: Adviesgroep Langhout & Wiarda juristen, Heidelaan 15-B, 8453 XG 
Oranjewoud.  
Telefoonnummer : 0513 - 650665  
Telefaxnummer : 0513 - 629255 
E-mailadres : tapl@langhoutwiarda.nl 
Website: : www.langhoutwiarda.nl 
  
De planologische risicoanalyse geeft aan opdrachtgever een indicatie omtrent het opgetreden zijn 
van planschade als gevolg van de inwerkingtreding van het bestemmingsplan Woongebieden. De 
adviseur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens opdrachtgever of derden met 
betrekking tot deze analyse. Door Langhout & Wiarda worden algemene voorwaarden 
gehanteerd waaronder de dienstverlening plaatsvindt. Deze algemene voorwaarden treft u aan 
op onze website. U kunt de algemene voorwaarden daar raadplegen. Op uw verzoek worden de 
algemene voorwaarden graag kosteloos aan u toegezonden.  
 
 
2. Procedure; van toepassing zijnde recht. 
 
In verband met het feit dat het in casu gaat om een planologische risicoanalyse komen 
procedurele aspecten in deze advisering niet aan de orde. Het van toepassing zijnde recht is de 
Wet ruimtelijke ordening van 20 oktober 2006, Stb. 566. In dit recht is onder meer een forfaitair 
maatschappelijk risico opgenomen (artikel 6.2 van de Wro) van 2%.  
 
 
3. Toelichting opdrachtgever en onderzoek ter plaatse. 
  
De opdracht is mondeling en schriftelijk toegelicht door de heren  en , 
werkzaam bij de opdrachtgever.  
 
 
4. Overwegingen van de adviseur. 
  
4.1. Ontvankelijkheid. 
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Gelet op de status van het advies, het gaat om een planologische risicoanalyse vooruitlopend op               
een potentiële planologische maatregel, behoeft op de ontvankelijkheid niet te worden ingegaan. 
 
 
4.2. Ten aanzien van de hoofdzaak. 
  
Allereerst zal ik nagaan of sprake is van een planologische verslechtering als bedoeld in de 
artikelen 6.1 tot en met 6.7 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) als gevolg van het rechtskracht 
verkrijgen van de planologische maatregel, die de wijziging mogelijk maakt.  
 
 
4.2.1. Vergelijking van de planologische regimes. 
 
Voor de beoordeling van de vraag of er schade ontstaat ten gevolge van het rechtskracht 
verkrijgen van de planologische maatregel als hiervoor aangegeven, dient de nieuwe 
(schadeveroorzakende) planologische maatregel te worden vergeleken met het voorafgaande 
planologische regime. Hiertoe dient een vergelijking te worden gemaakt tussen de beweerdelijk 
schadeveroorzakende planologische maatregel en het voorafgaande planologische regime. 
Daarbij is niet de feitelijke situatie van belang, maar hetgeen op grond van deze regimes 
maximaal kon worden gerealiseerd, ongeacht de vraag of verwezenlijking daadwerkelijk heeft 
plaatsgevonden. Slechts wanneer realisering van de maximale mogelijkheden van het 
planologische regime met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kan worden 
uitgesloten, kan daarin aanleiding worden gevonden om te oordelen dat van voormeld 
uitgangspunt moet worden afgeweken. 
  
Hieronder zal ik de bebouwings- en gebruiksmogelijkheden van het voorafgaande planologische 
regime vergelijken met die van het nieuwe. 
 
Algemeen. 
Teneinde te beoordelen of als gevolg van de planologische wijziging planologisch nadeel zal 
optreden dient te worden bezien of sprake is van een wijziging van het planologische regime ten 
gevolge waarvan een belanghebbende schade lijdt of zal lijden. Hiertoe dient een vergelijking te 
worden gemaakt tussen de mogelijk schadeveroorzakende planologische maatregel en het 
daaraan voorafgaande planologische regime. 
 
Daarbij is niet de feitelijke situatie van belang, maar hetgeen op grond van deze regimes 
maximaal kon worden gerealiseerd, ongeacht de vraag of verwezenlijking daadwerkelijk heeft 
plaatsgevonden. Dus hoezeer de feitelijke situatie ook afwijkt van de planologisch meest 
ongunstige situatie, van die laatste situatie moet worden uitgegaan. 
 
Slechts wanneer realisering van de maximale mogelijkheden van het planologische regime met 
een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kan worden uitgesloten, kan daarin aanleiding 
worden gevonden om te oordelen dat van voormeld uitgangspunt moet worden afgeweken. 
De Afdeling noemt in dit kader in haar uitspraken milieuhygiënische beperkingen dan wel andere 
omstandigheden (AbRS 7 november 2007, nr. 200702220/1), en feitelijke of juridische 
belemmeringen (AbRS 30 mei 2007, nr. 200609211/1 en AbRS 27 december 2006, nr. 
200603619/1). De Afdeling legt de lat evenwel hoog en wijkt niet snel af van de hoofdregel van 
maximale invulling. 
 
Bij het bepalen van de maximale invulling van de planologische mogelijkheden van het 
nieuwe en oude planologische regime worden binnenplanse afwijkingen buiten beschouwing 
gelaten. Deze flexibiliteitsbepalingen zijn sedert de invoering van de Wro op 1 juli 2008 
zelfstandige titels voor schade. Bij directe planschade geldt dat eerst bij weigering, of verlening 
van de binnenplanse afwijking onder beperkende voorwaarden, deze ten opzichte van het 
voorafgaande planologische regime tot schade zouden kunnen leiden. 
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Uit te werken bestemmingen zijn sedert 25 april 2013, voor nadien binnengekomen aanvragen 
om tegemoetkoming in schade, geen titel voor schade meer, dat is eerst het uitwerkingsplan dan 
wel een ander opvolgend planologische regime en deze uit te werken bestemmingen worden bij 
de planvergelijking buiten beschouwing gelaten.  
Een in de planregels opgenomen bouwverbod dient bij directe planschade onder voorwaarden 
echter wel in de vergelijking te worden betrokken Dit bouwverbod is geen bepaling als bedoeld in 
artikel 3.3, artikel 3.6, eerste lid, of artikel 3.38, derde of vierde lid, van de Wro en derhalve geen 
bepaling van een bestemmingsplan die in artikel 6.1, tweede lid, aanhef en onder a, van de Wro 
is uitgezonderd. Indien in het nieuwe bestemmingsplan is geregeld dat van het bouwverbod bij 
omgevingsvergunning kan worden afgeweken (binnenplanse afwijkingsbevoegdheid) kan eerst 
sprake van schade zijn als de uitoefening van deze bevoegdheid wordt geweigerd (artikel 6.1, 
zesde lid, Wro). Zie AbRS 11 juli 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2298. 
 
Uit voormelde jurisprudentie van de Afdeling volgt eveneens, dat het wegbestemmen van 
bestaande bebouwings- en gebruiksmogelijkheden in de vergelijking tussen het oude en het 
nieuwe planologische regime dient te worden betrokken.  
 
In het kader van de maximale invulling van het oude planologische regime dienen bij indirecte 
planschade overgangsbepalingen in beginsel buiten beschouwing te blijven, omdat 
overgangsbepalingen van een andere orde zijn dan de overige voorschriften betreffende de 
bestemmingen van de in dat plan begrepen gronden, – immers de bestaande situatie past niet 
binnen de bestemmingsregeling en beoogd wordt om aan deze strijdige situatie een einde te 
maken binnen de planperiode. 
 
 
Het oude planologisch regime. 
 
Het oude planologische regime betreft in het kader van dit advies het bestemmingsplan 
“Recreatiegebied Meerwijck” vastgesteld op 4 juni 1996. Ingevolge dit plan zijn de gronden 
waarbinnen de recreatiewoningen en het horecabedrijf Paviljoen de Rietzoom zijn gelegen 
bestemd voor respectievelijk “verblijfsrecreatie RVZ” en “jachthaven”.  
 
Het horecabedrijf heeft de bestemming “jachthaven”, met als aanduiding “horeca” (H). De 
litigieuze recreatiewoningen liggen binnen de bestemming “dagrecreatie RVZ”.  
 
De op de plankaart als “verblijfsrecreatie RVZ” aangegeven gronden zijn bestemd voor 
zomerhuizenterrein categorie 1 en 2, parkeerterreinen en wegen, openbare nutsvoorzieningen, 
speel-, sport-, groenvoorzieningen en water met de daarbij behorende gebouwen en andere 
bouwwerken. Het is verboden de zomerhuizen te gebruiken voor permanente bewoning. 
 
Voor de volledige bebouwings- en gebruiksvoorschriften wordt verwezen naar de voorschriften 
van het plan.  
 
De als “jachthaven” aangegeven gronden zijn bestemd voor boothuizen; boothuizen met 
bovengebouwde zomerhuizen uitsluitend binnen het bestemmingsvlak aangegeven met categorie 
3; centrale voorzieningen in de vorm van de receptie/entree; gebouwen ten dienste van beheer 
en onderhoud,  waaronder 1 dienstwoning per afzonderlijk bestemd gebied; bergruimte voor 
boten en onderhoudswerf; een horecabedrijf tot een oppervlakte van ten hoogste 850 vierkante 
meter, voor zover op de plank kaarten als zodanig aangegeven; parkeerterreinen en wegen; 
openbare nutsvoorzieningen; speel-, sport-, groenvoorzieningen en water, met daarbij behorende 
gebouwen en andere bouwwerken. 
 
Voor de volledige bebouwings- en gebruiksvoorschriften wordt verwezen naar de voorschriften 
van het plan.  
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In de begripsbepalingen is een horecabedrijf gedefinieerd als een bedrijf of instelling waar 
bedrijfsmatig dranken en/of etenswaren voor gebruik ter plaatse worden verstrekt en/of waarin 
bedrijfsmatig logies worden verstrekt. Een zomerhuis is een gebouw dat dient als 
recreatiewoningverblijf, waarvan de gebruikers hun hoofdverblijf elders hebben. 
 
Voor de volledige regels wordt verwezen naar het bestemmingsplan.  
 
Het nieuwe planologische regime. 
 
Het betreft in het kader van deze analyse het vigerende planologische regime, te weten het 
bestemmingsplan “Woongebieden”. Dit bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad 
van de voormalige gemeente Hoogezand-Sappemeer op 10 juni 2013 en het plan is bij uitspraak 
van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 20 augustus 2014 
onherroepelijk geworden.  
 
Als gevolg van dit bestemmingsplan is zowel aan de litigieuze recreatiewoningen als aan het 
horecabedrijf Paviljoen de Rietzoom, gevestigd aan de Meerweg 60, de bestemming “recreatie” 
toegekend.  
 
De voor “recreatie” aangewezen gronden zijn bestemd voor de hoofdfuncties: dagrecreatie; 
verblijfsrecreatie; jachthaven en passantenhaven ter plaatse van de aanduiding 'jachthaven'; 
camping, (dag)kampeerterrein ter plaatse van de aanduiding 'kampeerterrein'; volkstuin; 
recreatie; recreatiewoning ter plaatse van de aanduiding 'Recreatiewoning'; botenhuis; 
strand; sport; sportveld; sportcentrum; sporthal; sportschool; sportzaal; tennisbaan; speelterrein, 
kinderboerderij; zwembad; en voor de ondergeschikte functies: groen, groenvoorziening; 
jongeren ontmoetingsplek; nutsvoorziening; bijbehorende voorzieningen als receptie, entree, 
beheer en onderhoud, sanitair, horeca tot een maximum totaaloppervlak van 850 m² per 
horecainrichting; detailhandel tot een maximum van 200 m² per winkel, kantoor-, vergader-, en 
congresruimte en naar de aard daaraan gelijk te stellen gebouwen en voorzieningen; wellness; 
fysiotherapie, schoonheidsspecialiste en daaraan gelijk te stellen functies; verkeer, pad, 
parkeren, erf en tuin; kunstwerken; vijver, water; een bestaande bedrijfswoning. 
 
Voor de volledige bebouwings- en gebruiksvoorschriften wordt verwezen naar de voorschriften 
van het plan, met dien verstande dat ik er op wijs dat in artikel 15.4, sub f is opgenomen dat het 
gebruik van recreatiewoningen voor permanente bewoning niet is toegestaan en dat in artikel 
32.3 het volgende is opgenomen: “Het gebruik van de locaties genoemd in de “Lijst 
persoonsgebonden overgangsrecht” voor woondoeleinden, dat in strijd met het bestemmingsplan 
is, mag worden voortgezet door de in de lijst genoemde personen (gebruikers) voor de 
aangegeven looptijd. Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na het tijdstip van 
inwerkingtreding van het bestemmingsplan wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna 
te hervatten”. 
 
Vergelijking. 
 
Voor de beoordeling van een aanvraag om schadevergoeding dient te worden bezien of sprake is 
van een wijziging van het planologische regime waardoor een belanghebbende in een nadeliger 
positie is komen te verkeren, ten gevolge waarvan hij schade lijdt of zal lijden.  
 
Hiertoe dient een vergelijking te worden gemaakt tussen de beweerdelijk schadeveroorzakende 
planologische maatregel en het voordien geldende planologische regime. Daarbij is niet de 
feitelijke situatie van belang, maar hetgeen op grond van deze regimes maximaal kon worden 
gerealiseerd, ongeacht de vraag of verwezenlijking daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.  
Slechts wanneer realisering van de maximale mogelijkheden van het planologische regime met 
een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kan worden uitgesloten, kan daarin aanleiding 
worden gevonden om te oordelen dat van voormeld uitgangspunt moet worden afgeweken. 
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 Hieronder zal ik de mogelijkheden van het huidige planologische regime vergelijken met die van 
de vorige planologische regime.  
 
Opeenvolgende bouw- en gebruiksmogelijkheden.  
 
Ingevolge het vigerende bestemmingsplan ‘Woongebieden”, door de gemeenteraad van de 
voormalige gemeente Hoogezand-Sappemeer vastgesteld op 10 juni 2013, is een aantal 
woningen onder de werking van het persoonsgebonden overgangsrecht gebracht, waardoor de 
woningen kunnen worden gebruikt als burgerwoningen. Zie artikel 32, juncto de “Lijst 
persoonsgebonden overgangsrecht” van het vigerende plan.  
 
In de onmiddellijke nabijheid van de betreffende woningen is het horecabedrijf Paviljoen de 
Rietzoom gevestigd. Het horecabedrijf is meldingsplichtig op grond van het Activiteitenbesluit 
milieubeheer. Een recreatiewoning die (ook) als burgerwoning mag worden gebruikt is een 
geluidgevoelig gebouw en komt qua geluid bescherming toe. Zie bijvoorbeeld AbRS 21-11-2012, 
ECLI:NL:RVS:2012:BY3726.  
 
Als gevolg van vorenstaande dient de horeca-inrichting met betrekking tot geluid aan strengere 
eisen te voldoen. Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) dient ten gevolge van 
vorenstaande aan de volgende normen te voldoen. In de dag-, avond- en nachtperiode bedraagt 
de geluidbelasting op de gevel van de woningen maximaal respectievelijk 50 dB(A), 45 dB(A) en 
40 dB(A). Het maximaal geluidsniveau LAmax bedraagt in die periodes maximaal respectievelijk 
70 dB(A), 65 dB(A) en 60 dB(A).  
 
Als gevolg hiervan wordt het bedrijf beperkt in zijn bestaande exploitatie. Of het bronvermogen 
van het geluid zal beperkt dienen te worden of het bedrijf zal isolerende maatregelen dienen te 
treffen om aan voornoemde waarden te voldoen. Hierdoor zal in beginsel vermogens- en 
inkomensschade optreden. Begroting is mijns inziens niet nodig, omdat de schade niet in causaal 
verband staat tot het vigerende bestemmingsplan. Immers uit de jurisprudentie van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State volgt, dat schade als gevolg van illegale bouw en 
illegaal gebruik, alsmede de legalisering achteraf van deze illegale activiteiten niet geacht wordt 
voort te vloeien uit de legaliserende planologisch maatregel. Zie bijvoorbeeld AbRS 8 september 
1998, ECLI:NL:RVS:1998:AE0104. De Afdeling wijkt van deze regel af in onder meer de 
uitspraak AbRS 8 september 1998, ECLI:NL:RVS:1998:AE0104, waarin de gelaedeerde tegen de 
illegale situatie heeft geprotesteerd en vervolgens legalisatie volgt. Naar uit de tot nu toe door de 
gemeente verstrekte informatie blijkt, dat van legalisatie naar aanleiding van verzoeken om 
handhaving of verzoeken van vergelijkbare strekking geen sprake is geweest en dat derhalve het 
vigerende bestemmingsplan geen titel voor schade is.  
 
Ik heb in het onderhavige kader nog kort onderzoek gedaan naar de vraag of de gemeente 
geluidbeleid heeft vastgesteld. Dit zou relevant kunnen zijn bijvoorbeeld ingeval aan 
recreatiewoningen eenzelfde bescherming qua geluid is toegekend als aan burgerwoningen. In 
dat geval zou van een planologische verslechtering ook al geen sprake zijn. Dit beleid heb ik niet 
aangetroffen. 
 
Voor de volledigheid wijs ik, mede gelet op de door de gemeente verstrekte informatie, nog op 
het volgende. Anders dan bij de vraag of als gevolg van een planologische wijziging een 
verslechtering is opgetreden, dient in het kader van de vaststelling van een planologische 
maatregel, zoals bijvoorbeeld een bestemmingsplan, een recreatiewoning wel te worden 
aangemerkt als een object dat in het kader van een goede ruimtelijke ordening bescherming 
tegen geluidhinder behoeft. Zie bijvoorbeeld AbRS 29 januari 2014, ECLI:NL:RVS:2014:216. In 
dat kader dient dus een andere afweging te worden gemaakt. Het vigerende bestemmingsplan 
heeft echter formele rechtskracht en wordt voor wat betreft de wijze van totstandkoming en de 
inhoud rechtens te zijn.  
 

 
Planologische risicoanalyse

7 
 
 
 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2012:BY3726&showbutton=true&keyword=recreatiewoning+van+appellant+hiermee+een+woning+en+daarmee+een+geluidsgevoelig+object+is+als+bedoeld+in+de+Wet+geluidhinder
https://langhoutwiarda.nl/kennisbank/abrs-8-september-1998-eclinlrvs1998ae0104-legalisering-tiel/
https://langhoutwiarda.nl/kennisbank/abrs-8-september-1998-eclinlrvs1998ae0104-legalisering-tiel/


 
Kenmerk: T-8194 
Datum: 11 januari 2019  

Ook wijs ik nog op het volgende. Indien het persoonsgebonden overgangsrecht als gevolg van 
een planologische wijziging zou komen te vervallen dan zal in beginsel schade optreden. Immers 
er zal dan een vervangende burgerwoning voor huisvesting dienen te worden aangekocht. 
Hiermee zijn aankoopkosten gemoeid. Ook zal een eventuele verkoop van de recreatiewoning 
verkoopkosten met zich mee kunnen brengen. Andere kosten zijn niet uitgesloten. Ik werk deze 
optie niet verder uit vanwege vorenstaande constatering dat het vigerende plan niet tot 
planschade heeft geleid 
 
Naar mijn mening is als gevolg van de inwerkingtreding van het vigerende bestemmingsplan 
geen planologische verslechtering opgetreden. 
 
Ten overvloede wijs ik nog in het algemeen en in het bijzonder voor de woningen “Klein 
Scheveningen” op het volgende. Voor zover het gebruik als burgerwoning werd gedekt door het 
overgangsrecht van het voorafgaande planologische regime (bestemmingsplan “Recreatiegebied 
Meerwijck”), heeft het vigerende regime, gelet op het bepaalde in 32.2, onder 4, daarin geen 
verandering gebracht omdat het objectgebonden overgangsrecht op dat gebruik nog steeds van 
toepassing is (voorzover niet genoemd in de “Lijst persoonsgebonden overgangsrecht:. Immers 
lex specialis derogat lex generalis).  
 
 
4.2.2. Schade/schade ten laste van verzoeker/hoogte schadevergoeding. 
 
Nu hiervoor is geconcludeerd dat uit de vergelijking van de planologische regimes volgt, dat voor 
het horecabedrijf geen planologische verslechtering is opgetreden, behoeven de vragen of sprake 
van schade is, hoe hoog de schade is en of deze schade voor vergoeding in aanmerking komt 
niet meer beantwoord te worden. 
 
 
5. Planschademanagement. 
 
Het planschademanagement is dat deel van het planschadevergoedingsrecht, dat betrekking 
heeft op het beperken en eventueel voorkomen van planschade. In casu geeft dit aspect geen 
aanleiding tot het maken van specifieke opmerkingen.  
 
6. Conclusie. 
 
Als gevolg van de planologische wijziging is geen voor vergoeding in aanmerking komende 
planschade opgetreden. 
 
Oranjewoud, 11 januari 2019 
 

 
 
Mr. T.A.P. Langhout RT 
Onafhankelijk planschade- en onteigeningsdeskundige, planschade, en onteigeningstaxateur, 
ingeschreven in het Register Deskundigen Onteigening en Bestuursrechtelijke Schadevergoeding 
(DOBS), rentmeester en Register-Taxateur RT. 
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Bijlage: persoonsgebonden overgangsrecht. 
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