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Hoe zit dat met de mogelijkheden om planschade te claimen? 
Wanneer is er sprake van planschade? Waar kunt u terecht en 
hoe moet u dat doen? Waar moet u rekening mee houden?

U kunt planschade vorderen als de 
gemeente een bestemmingsplan in uw 
nadeel heeft aangepast
U kunt dan een verzoek om zogenaamde 
planschade indienen bij uw gemeente.
Planschade is een tegemoetkoming in 
de waardedaling van uw woning door de 
gewijzigde plannen van de overheid. 
Een verzoek om planschade moet binnen 
5 jaar na de uitspraak van de Raad van State 
ingediend worden. Of binnen 5 jaar nadat 
het plan onherroepelijk is geworden na de 
vaststelling van het plan. De aanvraag moet 
worden ingediend bij de gemeente/provincie 
waar het plan betrekking op heeft.

U moet het planschadeverzoek 
onderbouwen
Als schadefactoren kunt u in het 
planschadeverzoek benoemen:
• Geluidhinder
• Schending privacy
• Verkeer
• Slagschaduw en schitteringen
• Uitzicht
• Waardedaling woning

Kosten indienen planschadeverzoek
Voor het indienen van een planschadeverzoek 
worden legeskosten (variërend van € 300 tot 
€ 500) in rekening gebracht. Deze kosten komen 
voor uw eigen rekening. U krijgt dit bedrag 
terug als de planschade wordt vastgesteld en 
toegekend. 

U moet het planschadeverzoek zelf 
indienen bij de gemeente
Dit kan bij de meeste gemeentes digitaal. Kijk 
op de website van uw gemeente voor meer 
informatie.

Een bureau onderzoekt vervolgens het 
planschadeverzoek
De gemeente/provincie schakelt een 
planschade adviseur in. Deze brengt een taxatie 
uit om uw eventuele planschade te bepalen. 
Uiteindelijk krijgt u een beschikking van de 
gemeente.

Hoe wordt planschade bepaald?
De waarde van de woning van vóór en ná 
de datum van het betreffende besluit of de 
uitspraak wordt vastgesteld. Het verschil is 
uw nadeel. De adviseur stelt een tussentijds 
rapport op en daar mag u op reageren.

Windmolens
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Planschade wordt vastgesteld door het oude 
en nieuwe bestemmingsplan met elkaar te 
vergelijken. Het gaat om de vraag wat er 
maximaal mogelijk is volgens het oude en het 
nieuwe bestemmingsplan. 
Er wordt dus niet gekeken naar de feitelijke 
oude en nieuwe situatie.

Voorbeeld: 
Er komt een hoog gebouw recht tegenover 
uw woning. Het oude bestemmingsplan 
liet dit (gedeeltelijk) toe. Het nieuwe 
bestemmingsplan ook. Bij het vaststellen 
van de planschade moeten dus de 
bestaande mogelijkheden als het ware 
worden ‘afgetrokken’ van de nieuwe 
mogelijkheden. Het nadeel dat per saldo 
overblijft is de planschade. 

Hoogte planschade is niet in te schatten
Er is wettelijk bepaald dat tenminste 2% van de 
waarde van de onroerende zaak onmiddellijk 
voor het ontstaan van de schade voor eigen 
risico van de aanvrager komt. In de praktijk 
kan het oplopen tot 5%. Dit eigen risico wordt 
in mindering gebracht op de berekende 
waardevermindering.

Voorbeeld
De waarde van de woning is € 320.000. 
Dan is twee procent daarvan € 6.400. 
De waardevermindering als gevolg van het 
besluit dient dan meer dan € 6.400 te zijn. 
Het bedrag boven die € 6.400 is dan het 
schadebedrag dat wordt toegekend.
Bij 3 procent moet de schade meer 
dan € 9.600 zijn. Bij 5% is dat minimaal 
€ 16.000.

U hoeft geen makelaar in te schakelen 
voordat u het planschadeverzoek indient. De 
vergelijking tussen bestemmingsplannen is iets 
heel anders dan het taxeren van een woning. 
Een makelaar kijkt namelijk met een heel 
andere blik naar de waarde van uw woning.

Wist u dat er een verandering zou komen? 
Schade- en of waardevermindering wordt niet 
vergoed als er sprake is van voorzienbaarheid. 
Voor de voorzienbaarheid van planschade is 
het criterium dat er sprake moet zijn van een 
openbaar gemaakt concreet beleidsvoornemen. 
Het beleidsvoornemen hoeft geen 
formele status te hebben. Een ontwerp 
bestemmingsplan of een structuurvisie is daar 
een voorbeeld van. Daarnaast zal een redelijk 
denkend en handelend koper in geval van te 
verwachten planschade minder betalen voor de 
woning.

Iets anders geregeld met de ontwikkelaar 
van het bestemmingsplan?
U krijgt bijvoorbeeld een geldbedrag of 
een stuk grond. Dan heeft u mogelijk geen 
recht meer op planschade. Dat zal allemaal 
onderzocht worden door het bureau 
dat het rapport gaat opstellen als u een 
planschadevergoedingsaanvraag indient.

U kunt in bezwaar en beroep tegen de 
beschikking van de gemeente
Als u het niet eens bent met de beschikking 
kunt u bezwaar maken. U kunt dan zelf een 
taxatie laten uitvoeren. De kosten van een 
taxatie zijn hoog en uit de praktijk blijkt dat het 
vaak niet zinvol is. 

Wordt het bezwaar afgewezen? Dan kunt u in 
beroep bij de rechtbank. Bent u het niet eens 
met de uitspraak van de rechter? Dan kunt u als 
laatste stap in beroep bij de Raad van State. 
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Rechtspraak planschade
De rechtspraak is zowel terughoudend met het 
toekennen van planschade als met de hoogte 
van de uitgekeerde schadebedragen. 
Beperkende factoren kunnen zijn:
• Uitzicht 

vanaf 415 meter afstand tot de windmolens 
is er mogelijk geen sprake van nadelige 
gevolgen van enige betekenis

• Gezondheidseffecten 
alleen in geval van een wetenschappelijk 
rapport dat dit ondersteunt kan dit 
argument tot een schadevergoedingsplicht 
leiden

• Slagschaduw 
het opnemen van een stilstand voorziening 
in de vergunningsvoorwaarden voorkomt 
overlast van enige betekenis

• Geluid 
toename van minder dan 5 dB wordt niet 
gezien als een duidelijk waarneembaar 
verschil. Dan is toekenning van een claim 
niet te verwachten

Eigen afweging
De kans is vaak aanwezig dat er planschade 
is. Onbekend is alleen of die hoog genoeg is 
om u een bedrag boven het eigen risico toe te 
kennen. Het is aan u om te bepalen of u een 
planschadeverzoek wilt indienen en of u de 
leges die daarbij horen wilt betalen.

Schadevergoeding vorderen? Een 
civielrechtelijk traject
Soms is het zinvol om naast een 
planschadeprocedure ook via een civiele 
procedure schadevergoeding te vorderen. 
Dan moet er wel sprake zijn van onrechtmatig 
handelen. En er moet aangetoond worden dat 
er schade is ontstaan door dit onrechtmatig 
handelen. 
In een civiele procedure kan bijvoorbeeld 
worden gevorderd een vergoeding voor:
• gezondheidsschade; 
• gevolg/bedrijfsschade;
• aantasting woongenot; 
• waardevermindering. 

Gezondheidsschade en gevolg/bedrijfsschade 
kunnen pas gevorderd worden als het 
windpark er staat. Uit rechtspraak blijkt dat 
schade door aantasting woongenot niet snel 
gehonoreerd wordt. En voor wat betreft de 
waardevermindering geldt dat een eventuele 
planschadevergoeding in mindering komt op 
een eventuele civiele vergoeding.

Wilt u gebruik maken van onze diensten? 
Dan kunt u uw zaak bij ons melden via onze 
website: rechtshulp.unive.nl. 
Heeft u vragen? Bel dan met ons Juridisch 
Advies Centrum. Telefoonnummer: 
0592 38 25 01. 
U kunt ook een mail sturen naar: 
rechtshulp.mijnvraag@unive.nl.

Contact
Postadres
Univé Rechtshulp
Postbus 557
9400 AN ASSEN

Bezoekadres 
Jan Bommerstraat 6
Gebouw E
9402 NR ASSEN

0592 38 25 01
rechtshulp.mijnvraag@unive.nl
rechtshulp.unive.nl
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