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Geachte leden van de raad, 

 

Nadeelcompensatie is een vergoeding van onevenredige schade als gevolg van rechtmatig 

overheidsoptreden. Voorbeelden van dergelijk optreden zijn: het tijdelijk of definitief afsluiten van 

een weg, het uitvoeren van een bouwproject en het verleggen van kabels en leidingen. 

Nadeelcompensatie bestaat naast planschadevergoeding. Bij planschade gaat het om schade als 

gevolg van wijziging in planologie (bestemmingsplan).  

Een bestuursorgaan kan bepalen tot welk percentage de schade als gevolg van rechtmatige 

reguliere infrastructurele werkzaamheden voor eigen rekening blijft, omdat deze niet als 

onevenredig wordt aangemerkt. Dit percentage is dan de drempel voor het in aanmerking komen 

voor vergoeding.  

In Slochteren en Hoogezand-Sappemeer werd een standaarddrempel van 15 % van de gemiddelde 

jaaromzet gehanteerd. Maar volgens een uitspraak van de Hoge raad uit 2016 kan een drempel van 

8 % van de jaaromzet zonder verhoogde motiveringsplicht worden gehanteerd bij reguliere 

infrastructurele werkzaamheden. Schade tot en met die 8 % wordt dan aangemerkt als normaal 

maatschappelijk risico of normaal ondernemingsrisico, die voor ieders eigen rekening blijft. Aan het 

college van B&W komt beoordelingsruimte toe bij de vaststelling van de omvang van de voormelde 

normale risico’s. Het college van B&W van Midden-Groningen gebruikt nu die ruimte door in lijn 

met de voornoemde hoogste rechter in civiele zaken te kiezen voor een drempel van 8 %.  

Met deze vergoedingsgrens en communicatie daarover wordt duidelijkheid gecreëerd voor burgers 

en ondernemingen in Midden-Groningen. Daarmee voldoen we aan de verwachtingen die volgens 

het Kompas aan het bestuur van Midden-Groningen gesteld mogen worden.   
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Wij nemen aan u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

R.W. Munniksma H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 

 

 

 


