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1 Uitgangspunten 

1.1 Inleiding en aanleiding 
 
De gemeente Wijk bij Duurstede heeft een aanvraag ontvangen van de Woningstichting 
Volksbelang voor het bouwen van 9 gestapelde woningen aan de Hoogstraat 75-85 te Wijk bij 
Duurstede. 
Dit perceel is kadastraal bekend als gemeente Wijk bij Duurstede, sectie C, nummer 1008. 
De gemeente Wijk bij Duurstede verleent medewerking aan de realisatie van dit project. 
De huidige juridisch- planologische regeling waaraan de aanvraag getoetst dient te worden staat 
een dergelijke ontwikkeling echter niet toe. Het gaat hierbij om het ontwerp bestemmingsplan 
‘Woongebieden Wijk bij Duurstede’. Dit bestemmingsplan wordt volgens planning op 12 april 
2011 door de raad van de gemeente Wijk bij Duurstede vastgesteld. 
Omdat het bestemmingsplan als ontwerp ter inzage heeft gelegen, geeft dat bestemmingsplan 
al enige tijd voorbereidingsbescherming en zal vervolgens kort na de vaststelling op12 april 
2011 in werking treden. 
Om de nieuwbouw van de 9 woningen mogelijk te maken is besloten een gedeeltelijke 
herziening (wijziging) van het bestemmingsplan ‘Woongebieden Wijk bij Duurstede’ op te stellen 
(ex artikel 3.1 Wro). Deze wijziging is inmiddels gereed als concept voorontwerp 
bestemmingsplan ‘Hoogstraat 75-85’, BügelHajema Adviseurs Amersfoort, d.d. 21-03-2011. 
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Situering plangebied binnen het dorpsgebied van Wijk bij Duurstede 

 
Aan ons is verzocht advies uit te brengen over de vraag in hoeverre er naar aanleiding van die 
voorgenomen planologische wijziging mogelijkheden bestaan voor het toekennen van 
vergoedingen in de zin van planschade. 
Bij een dergelijk advies is de vraag aan de orde of de wijziging van het juridisch-planologisch 
regime voor belanghebbenden betekent dat zij daardoor in een nadeliger positie zijn komen te 
verkeren en daardoor schade leiden (artikel 6.1 Wro). 
Hiertoe dient het bestemmingsplan ‘Woongebieden Wijk bij Duurstede’ vergeleken te worden 
met het nu in concept voorliggende kader voor het nieuwe juridisch-planologisch regime: het 
concept voorontwerp bestemmingsplan ‘Hoogstraat 75-85’. 
 
In die vergelijking moet de maximale invulling van de planologische mogelijkheden in 
aanmerking worden genomen (echter exclusief niet vastgestelde planwijzigingen, 
planuitwerkingen, ontheffingen, afwijkmogelijkheden en nadere eisen voor burgemeester en 
wethouders) en ongeacht of realisering ervan heeft plaatsgehad (zie Bijlage 2 voor een nadere 
verantwoording). 
In de risicoanalyse planschade worden voorts aspecten betrokken als voorzienbaarheid, 
maatregelen tot schadebeperking en het normaal maatschappelijk risico. 
 
Volgens de Wro blijft de binnen het normale maatschappelijke risico vallende planschade voor 
rekening van degene die nadeel lijdt. Dat is in ieder geval 2% van de economische waarde van 
de onroerende zaak van de benadeelde. 
 
 

1.2 Potentiële schadeoorzaak 
 
De locatie Hoogstraat 75-85 ligt ten oosten van de Zandweg in het noordoostelijk deel van de 
kern Wijk bij Duurstede. Op deze locatie stonden tot voor kort huurwoningen uit de jaren ’30 in 
één bouwlaag met een kap. Deze woningen zijn gesloopt om plaats te kunnen maken voor het 
beoogde bouwplan van 9 gestapelde woningen. 
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Beganegrond van het project Hoogstraat 75-85 

De nieuwe bebouwing zal bestaan uit 1 à 2 bouwlagen met een kap. De onderwoningen hebben 
hun entree aan de straatzijde. De bovenwoningen worden bereikt via een poort door het gebouw 
en via een galerij aan de achterzijde. Daar krijgen de bovenwoningen ook een aan de galerij 
gekoppeld terras op het westen. 
Het parkeren voor de nieuwe woningen wordt gevonden aan de Hoogstraat in de vorm van 13 
gestoken parkeerplaatsen. 
 
De bebouwing langs de Zandweg bestaat ter hoogte van de locatie Hoogstraat 75-85 uit 
woningen op diepe percelen. Het zijn vrijstaande en twee-onder-een-kapwoningen uit de jaren 
’30 in één bouwlaag met een kap. 
Aan de overzijde van de locatie Hoogstraat 75-85 is in de jaren ‘70 een rij grondgebonden 
tuinkamerwoningen gebouwd met aangebouwde bijgebouwen aan de entreezijde. Deze 
woningen liggen op enigszins lager maaiveldniveau dan de locatie Hoogstraat 75-85. 
Ten noorden van de locatie Hoogstraat 75-85 is een bedrijf/dienstwoning aanwezig in twee 
bouwlagen met een kap. 
Ten zuiden van de locatie Hoogstraat 75-85 staan rijenwoningen. Ook uit de jaren ’30 en ook in 
één bouwlaag met een kap. 
 
 

1.3 Potentiële adressen planschade 
 

.  
P o t e n t i ë l e  a d r e s s e n  p l a n s c h a d e   

A d r e s s e n : g e e l  o m r a n d    P l a n g e b i e d :  r o o d  o m r a n d  
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De te beschouwen planologische wijziging is het inpassen van 9 gestapelde woningen in het 
dorpsgebied van Wijk bij Duurstede. Een specifieke nieuwe functie wordt niet toegevoegd. 
Ter plaatse van het plangebied Hoogstraat 75-85 staat het bestemmingsplan ’Woongebieden 
Wijk bij Duurstede’ gestapelde woningen toe. De mutatie is derhalve in hoofdzaak het in 
westelijke richting vergroten van de diepte van het bouwvlak. 
 
Adressen die in aanmerking komen voor deze planschadeanalyse, zijn adressen die door de 
gewijzigde planologie zo mogelijk in een nadeliger positie komen te verkeren. Bepalende 
aspecten hierbij zijn: inbreuk op privacy, beperken van uitzicht, verlies van bouw- en/of 
gebruiksmogelijkheden, verslechtering van milieuomstandigheden (geluid, bezonning), 
verslechtering van de bereikbaarheid. 
 
Potentiële planschadeadressen kunnen derhalve gevonden worden in de directe omgeving. 
Dit betreft de adressen: 
- Zandweg 82 / 84, 88/90 en 92: twee-onder-een-kap woningen in één bouwlaag met een kap 

waarvan de ruime achtertuinen grenzen aan de locatie Hoogstraat 75-85. 
- Zandweg 86: vrijstaande woning in één bouwlaag met een kap waarvan de zeer ruime 

achtertuin grenst aan de locatie Hoogstraat 75-85. 
- Hoogstraat 73: een eindwoning in één bouwlaag met een kap waarvan de zijkant 

georiënteerd is op de locatie Hoogstraat 75-85. 
 

Overige adressen in de omgeving komen vanwege de relatief niet veranderende afstand, de aan 
de overzijde gelegen woningen Hoogstraat 54, 56, 58, 60,62 en 64, alsmede vanwege de 
bedrijfsfunctie met bovenwoning, Hoogstraat 87, niet in aanmerking als potentiële 
planschadeadressen. 
 
 

1.4 Voorzienbaarheid 
 
Voorzienbaarheid is er als ten tijde van de aankoop (door de aanvrager om 
planschadevergoeding) een redelijk denkende en handelend koper rekening zou kunnen houden 
met de kans dat de juridisch-planologische situatie in negatieve zin zou kunnen veranderen. In 
deze situatie blijft de planschade voor rekening van de aanvrager. 
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2 Beoordeling 

2.1 Het ‘oude’ regime 
 
Het op 12 april 2011 vast te stellen bestemmingsplan ‘Woongebieden Wijk bij Duurstede’ geeft 
het zogeheten ‘oude’ regime. 
In dat bestemmingsplan gelden voor de locatie Hoogstraat 75-85 de bestemmingen ‘Wonen’ en 
‘Tuin’. Er is een ‘bouwvlak’ ingetekend met diepte van circa 10 m. Voorts is in het bouwvlak de 
aanduiding goothoogte 6 m en bouwhoogte 10 m aangegeven. Aan de achtertuin is een diepte 
gegeven van circa 12 m. 
(zie ook afbeelding: uitsnede plankaart). 
 

 
Uitsnede plankaart: locatie Hoogstraat 75-85 rood omkaderd 

 
Voor zover van belang voor de gronden van de locatie Hoogstraat 75-85 is in de planregels het 
navolgende bepaald: 
 
Woonbestemming  (artikel 18) inclusief bepalingen Algemene bouwregels  (artikel 26) 
Als woonbestemming aangewezen gronden zijn bestemd voor wonen, parkeervoorzieningen, 
met de daarbij behorende: 
- groen- en speelvoorzieningen. 
- tuinen, erven en paden. 
- verkeers- en verblijfsvoorzieningen. 
- nutsvoorzieningen. 
Bepalingen hoofdgebouwen : 
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- uitsluitend binnen het bouwvlak en aaneengebouwd. 
- goothoogte maximaal 6 m en bouwhoogte maximaal 10 m. 
- dakhelling maximaal 65º. 
Bepalingen aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen : 
- minimaal 1 m achter de voorgevellijn van het hoofdgebouw. 
- goothoogte maximaal 3 m, dan wel de hoogte van de eerste verdiepingsvloer vermeerderd 

met maximaal 0.30 m, mits aan de begane grondlaag aangebouwd. 
- bouwhoogte maximaal 5 m. 
- bebouwingspercentage maximaal 50% van de gronden gelegen achter de voorgevellijn van 

het hoofdgebouw en buiten het bouwvlak, dan wel oppervlak maximaal 50 m². 
Bepalingen bouwwerken, geen gebouw zijnde : 
- bouwhoogte erf- en terreinafscheidingen voor de voorgevellijn maximaal 1 m. 
- bouwhoogte erf- en terreinafscheidingen achter de voorgevellijn maximaal 2 m. 
- bouwhoogte vlaggenmasten (maximaal 3) maximaal 6 m. 
- bouwhoogte overige bouwwerken, geen gebouw zijnde, maximaal 3 m. 
Bepalingen nutsvoorzieningen : 
- gebouwen: goothoogte maximaal 4 m, inhoud maximaal 70 m³.  
- bouwwerken, geen gebouw zijnde: bouwhoogte maximaal 4 m, oppervlak maximaal 10 m². 
 
Tuinbestemming (artikel 14) 
Als tuinbestemming aangewezen gronden zijn bestemd voor tuinen behorende bij de op de 
aangrenzende gronden gelegen hoofdgebouwen. 
Bepalingen erkers aan het hoofdgebouw : 
- diepte maximaal 1 m. 
- breedte maximaal 2/3 van de breedte van de gevel. 
- bouwhoogte maximaal 3 m, dan wel de hoogte van de eerste verdiepingsvloer vermeerderd 

met maximaal 0.30 m. 
Bepalingen bouwwerken, geen gebouw zijnde : 
- bouwhoogte erf- en terreinafscheidingen maximaal 1 m. 
- bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouw zijnde, maximaal 2 m. 
 
 
Conclusie 
De maximale planologische invulling is een niet nader bepaald aantal aaneengebouwde 
woningen binnen het bouwvlak met een goothoogte van 6 m, een bouwhoogte van 10 m en een 
dakhelling van 65º. Onder aaneengebouwd vallen zowel geschakelde, als gestapelde woningen. 
Bij een maximale invulling kunnen hier derhalve drie lagen woningen worden gerealiseerd: een 
begane grond laag, alsmede, bereikbaar via galerijen of portieken, een laag op de eerste 
verdieping en een kaplaag. 
In de voortuin mogen tuinmuren van 1 m hoog gerealiseerd worden en pergola’s van 2 m hoog 
(geen vlaggenmasten), alsmede een erker van redelijke diepte, breedte en hoogte. 
In de achtertuin is een scala van mogelijkheden toegelaten. 
Het meest intensief voor de omgeving is het kunnen oprichten van bijvoorbeeld bijgebouwen in 
de erfgrens van de achter- of zijburen met een bouwhoogte van 5 m en een oppervlak van elk 
circa 30 m² (te weten 50% van de gronden gelegen achter de voorgevellijn van het 
hoofdgebouw en buiten het bouwvlak). 
Daarnaast parkeerplaatsen en een weg daarheen op eigen terrein. 
Verder nog enige speelwerktuigen met een hoogte van 3 m. 
Of/en een onbepaald aantal nutsgebouwen met een goothoogte van 4 m en een inhoud van 
70 m³ en met een niet in de regels vastgelegde bouwhoogte (volgens de bouwverordening is 
derhalve een bouwhoogte van 15 m toegelaten). 
Daarenboven vlaggenmasten met een hoogte van 6 m. 
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2.2 Het beoogde ‘nieuwe’ regime 
 
Het concept voorontwerpbestemmingsplan ‘Hoogstraat 75-85’, BügelHajema Adviseurs 
Amersfoort, d.d. 21-03-2011, zal bij in werking treden het zogeheten ‘nieuwe’ regime geven. 
In dat bestemmingsplan gelden voor de locatie Hoogstraat 75-85 de bestemmingen ‘Wonen’ en 
‘Tuin’. Er is een ‘bouwvlak’ ingetekend met diepte van circa 13 m. Voorts is in het bouwvlak de 
aanduiding goothoogte 7 m en bouwhoogte 10 m aangegeven. Aan de achtertuin is een diepte 
gegeven van circa 8 m.(zie ook afbeelding: uitsnede plankaart). 
 
De planregels van het conceptvoorontwerp bestemmingsplan zijn identiek aan die van het zoals 
vermeld onder het ‘oude ‘regime. Dit met uitzondering van de algemene bouwregel met 
betrekking tot nutsvoorzieningen. Deze algemene bouwregel is niet opgenomen. 
 

  
Uitsnede plankaart: locatie Hoogstraat 75-85  

 
Conclusie 
De maximale planologische invulling is een niet nader bepaald aantal aaneengebouwde 
woningen binnen het bouwvlak met een goothoogte van 7 m, een bouwhoogte van 10 m en een 
dakhelling van 65º. Onder aaneengebouwd vallen zowel geschakelde, als gestapelde woningen. 
Bij een maximale invulling kunnen hier derhalve drie lagen woningen worden gerealiseerd: een 
begane grond laag, alsmede een laag op de eerste verdieping en een kaplaag bereikbaar via 
galerijen of portieken. 
In de voortuin mogen tuinmuren van 1 m hoog gerealiseerd worden en pergola’s van 2 m hoog 
(geen vlaggenmasten), alsmede een erker van redelijke diepte, breedte en hoogte. 
In de achtertuin is een scala van mogelijkheden toegelaten. 
Het meest intensief voor de omgeving is het kunnen oprichten van bijvoorbeeld bijgebouwen in 
de erfgrens van de achter- of zijburen met een bouwhoogte van 5 m en een oppervlak van elk 
circa 30 m² (te weten 50% van de gronden gelegen achter de voorgevellijn van het 
hoofdgebouw en buiten het bouwvlak). 
Daarnaast parkeerplaatsen en een weg daarheen op eigen terrein. 
Verder nog enige speelwerktuigen met een hoogte van 3 m. 
Daarenboven vlaggenmasten met een hoogte van 6 m. 
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2.3 Vergelijking ‘oud’ en ‘nieuw’ juridisch-planolo gisch regime 
 
Wanneer het ‘oude’ juridisch-planologisch regime, het vastgestelde bestemmingsplan 
‘Woongebieden Wijk bij Duurstede’, vergeleken wordt met het beoogde ‘nieuwe’ juridisch-
planologisch regime, het nog af te handelen nieuwe bestemmingsplan ‘Hoogstraat 75-85, 
ontstaat de navolgende propositie: 
- Negatief: het bouwvlak aan de Hoogstraat 75-85 is circa 3 m dieper (circa 10 m oud ten 

opzichte van 13 m nieuw) en ligt 4 m meer naar het westen (richting achtertuinen van de 
woningen aan de Zandweg 82 t/m 92 (even nummers)). 

- Negatief: de goothoogte is in het nieuwe regime verhoogd van 6 m naar 7 m. 
- Positief: de mogelijkheid voor het realiseren van nutvoorzieningen is vervallen. 
 
Voor de potentiële planschadeadressen geeft deze planologische mutatie volgens ons al met al 
een gering nadeel . 
Een nadeelsaldo dat zeker valt binnen het wettelijk eigen maatschappelijk risico van tenminste 
2% van de economische verkoopwaarde van de onroerende zaken in kwestie. 
 
 

3 Eindconclusie 
 
In deze analyse is aangenomen dat de strekking van het concept voorontwerp bestemmingsplan 
‘Hoogstraat 75-85’ met de huidige inhoud de eindstreep haalt. 
Aldus ontstaat na het vastgestellen en onherroepelijk worden van het nieuwe bestemmingsplan 
‘Hoogstraat 75-85’ het ‘nieuwe ‘regime. 
Volgens ons kan geconcludeerd worden dat de planologische wijziging voor de eigenaren van 
percelen gelegen in de directe omgeving van de locatie ‘Hoogstraat 75-85’, te weten: 
Zandweg 82 t/m/ 92 (even nummers) en Hoogstraat 73, nagenoeg geen nadeliger planologische 
positie laat ontstaan. In ieder geval zal een eventuele planschade binnen het wettelijke normale 
maatschappelijke risico vallen van tenminste 2% van de economische waarde van de 
betreffende onroerende zaken. 
Beroep op het uitkeren van planschade zal volgens ons geen succes hebben. 
 
Als gevolg van deze conclusie is het ingaan op de voorzienbaarheid en het ramen van een 
planschadebedrag verder niet aan de orde. 
 
 
 
 
 
ir F. Bokelman 
Utrecht, 10-05-2011 
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B i j l a ge n  
 
 
 
B i j l a g e  1 .  G e r a a d p l e e g d e  e n  g e b r u i k t e  b r o n n e n  
 
Voor het opstellen van deze risicoanalyse planschade is gebruikgemaakt van de volgende 
bronnen: 
 

- Bestemmingsplan ‘Woongebieden Wijk bij Duurstede’, gemeente Wijk bij Duurstede. 
- Concept voorontwerp bestemmingsplan ‘Hoogstraat 75-85’, BügelHajema, 21-03-2011. 
- Google Earth, Street View. 
- Kadaster. 
- Verkenning van het plangebied d.d. 02-03-2011. 

 
 
 
 
B i j l a g e  2 .  A l g e m e e n  
 
Vooropgesteld wordt dat dit advies gezien de algemene aard van de vraagstelling niet meer en 
niet minder kan zijn dan een indicatie over de mogelijke schadelijke gevolgen van een 
planologische wijziging. 
Aan het advies kunnen geen rechtsgevolgen met betrekking tot mogelijke aansprakelijkheid 
onzerzijds tegenover derden, dan wel de opdrachtgever worden verbonden. Dit omdat het niet 
mag worden uitgesloten dat de schadebeoordelingscommissie of -adviseur tot een ander 
oordeel kan komen bij een volledige behandeling van ingediende verzoeken om tegemoet te 
komen in geleden schade. 
Voorts geldt dat het college van burgemeester en wethouders van de betreffende gemeente in 
eerste aanleg een besluit dient te nemen en dat de rechtbank in beroep of de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State in hoger beroep uiteindelijk een definitief oordeel 
velt over het al of niet toekennen van planschadevergoeding. 
De in deze analyse genomen overwegingen vinden voorts hun grondslag in de huidige stand 
van de jurisprudentie met betrekking tot de Wet op de Ruimtelijk Ordening (WRO) en/of de Wet 
ruimtelijke ordening (Wro). 
 
W r o  
De Wro regelt dat, indien en voor zover blijkt dat een belanghebbende als gevolg van de 
bepalingen van artikel 6.1 tot en met 6.7 Wro schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijze niet of 
niet geheel te zijner laste behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende 
door aankoop, onteigening of anderszins is verzekerd, het college van burgemeester en 
wethouders op verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding toekent. 
 
Planschadetoekenning mist toepassing, indien een belanghebbende (in de meeste gevallen de 
eigenaar) op het tijdstip van het onherroepelijk worden van de betreffende planologische 
maatregel niet in een rechtsbetrekking stond tot het getroffen object. 
Bij een inhoudelijke beoordeling komt de vraag aan de orde of sprake is van een wijziging van 
het juridisch-planologisch regime. Zo dit het geval is, wordt beoordeeld of belanghebbende 
daardoor in een nadeliger positie is komen te verkeren, waardoor schade is of wordt geleden. 
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Hiertoe dient het nieuwe planologische regime te worden vergeleken met het voorheen 
geldende planologische regime, van de planologische mogelijkheden, ongeacht of realisering 
ervan heeft of zou hebben plaatsgehad. 
 
P l a n s c h a d e b e d r a g  
Indien wordt geconcludeerd dat de wijziging van het planologische regime leidt tot schade, wordt 
het schadebedrag bepaald op de datum waarop het schadeveroorzakende besluit in werking is 
getreden (peildatum).  
Bij vermogensschade is de hoogte van het bedrag afhankelijk van een aantal factoren, waarvan 
de waarde van de onroerende zaak, met inbegrip van de oude maximale planologische 
mogelijkheden voor mutatie, de belangrijkste is. 
Het schadebedrag wordt volgens de Wro beperkt door het normaal maatschappelijk risico en de 
risicoaanvaarding. Het normaal maatschappelijk risico houdt in dat iedere eigenaar van een 
onroerende zaak een als normaal te beschouwen last hoort te dulden. Iedereen maakt immers 
deel uit van de geordende samenleving. 
Het normaal maatschappelijk risico omvat 2% van de schade (artikel 6.2 Wro). 
De risicoaanvaarding houdt in dat de wijziging van het planologische regime voor rekening van 
de benadeelde behoort te blijven indien hij met de nadelige planologische ontwikkeling rekening 
had kunnen houden. Was de schade voorzienbaar en had de benadeelde de wijziging tegen 
kunnen houden door bijvoorbeeld zienswijzen in te dienen? Het criterium van de 
risicoaanvaarding is vastgelegd in artikel 6.3 Wro. 
 
Uiteindelijk dient het college van burgemeester en wethouders vast te stellen of het 
schadebedrag voor vergoeding in aanmerking komt. 
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