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Geachte heer, mevrouw, 

 

 

 
 

Op donderdag 11 oktober a.s. kunt u punten inbrengen voor de behandeling van het  

wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet. In het wetsvoorstel is een regeling 

opgenomen over nadeelcompensatie, ter vervanging van de huidige 

planschaderegeling. De voorgestelde regeling houdt bijna een afschaffing van de 

vergoeding van planschade in, ten gunste van de ontwikkelaar en ten koste van de 

woningbezitter. Daarnaast verzuimt de regering een oplossing te bieden voor het 

probleem van de schaduwschade. Vereniging Eigen Huis vraagt u deze punten bij uw 

inbreng te betrekken. 

 
Nadeelcompensatie 

De nieuwe Omgevingswet is er op gericht meer ruimte te bieden voor ontwikkeling. 

Ontwikkeling kan enerzijds maatschappelijk voordeel, maar anderzijds ook schade 

voor omwonenden opleveren. Een evenwichtig stelsel vraagt, dat tegenover het 

verruimen van de ontwikkelingsmogelijkheden, een goede compensatie voor 

omwonenden staat.  

 
Normaal maatschappelijk risico (eigen risico) 

Sinds 2008 is in de wet opgenomen dat iedere burger een deel van de geleden schade 

zelf moet dragen. Dit zogeheten ‘normaal maatschappelijk risico’ is destijds gesteld op 

minimaal 2% van de waarde van de woning bij schade als gevolg van planologische 

veranderingen in de omgeving. Op basis van het wetsvoorstel moet voortaan 5% van 

de waarde van de woning voor rekening van de woningbezitter blijven.   

 

De facto afschaffing 

Vereniging Eigen Huis verwacht dat deze verhoging de facto bijna een afschaffing 

betekent van het recht op vergoeding van schade door ruimtelijke ontwikkelingen. Bij 

een woningwaarde van € 300.000 zal de woningbezitter maar liefst € 15.000 schade 

voor eigen rekening moeten nemen. Onze ervaring is dat in het merendeel van de 
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schadegevallen woningbezitters dan geen enkele aanspraak meer kunnen maken op 

vergoeding. Vereniging Eigen Huis vindt dit niet evenwichtig en onrechtvaardig. 

 
Voordeel naar ontwikkelaar? 

De onrechtvaardigheid wordt nog verstrekt door het feit dat met de ruimtelijke 

ontwikkeling, niet alleen het algemeen belang, maar vooral het financieel belang van 

de projectontwikkelaar is gediend. Door een planologische verandering treedt in de 

regel een enorme waardestijging op van de grond, waarvan de projectontwikkelaar als 

eigenaar profiteert. Het normaal maatschappelijk risico dat de woningbezitter draagt 

verdwijnt uiteindelijk dus vaak als winst in de zak van de projectontwikkelaar. Het is 

logisch en eerlijk dat degene die voordeel heeft van een ontwikkeling ook de nadelen 

daarvan draagt. De regering verliest dit principe met het wetsvoorstel echter volledig uit 

het oog. 

 
Eigen risico niet verhogen 

Vereniging Eigen Huis heeft onder meer dan 1000 leden onderzocht wat zij vinden van 

de verhoging van het forfait normaal maatschappelijk risico.  

 

Hieruit blijkt dat de meerderheid (60%) van 

de leden het niet redelijk vindt, dat 

woningbezitters een eigen risico dragen bij 

schade als gevolg van ruimtelijke 

ontwikkelingen. Een minderheid (33%) vindt 

een beperkt eigen risico wel reëel. Bij deze 

minderheid wordt een eigen risico van 

gemiddeld 3700 euro het meest genoemd 

(bij een woningwaarde van 300.000 euro). 

 

 

 

 

 

 

“Vereniging Eigen Huis vindt het in ieder 

geval geen goed idee als het eigen risico 

verhoogd wordt omdat woningbezitters dan 

alleen nog maar extreme schades 

gedeeltelijk vergoed krijgen. Hiermee komt 

teveel schade voor rekening van de 

eigenwoningbezitter.” Met dit standpunt is 

83% van de leden het eens. 
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Schaduwschade 

Pas vanaf het moment dat een ruimtelijk besluit, bijvoorbeeld een bestemmingsplan, 

rechtskracht krijgt, komt schade die een woningbezitter daardoor lijdt voor vergoeding 

in aanmerking. In de praktijk kan het echter jaren duren voordat de officiële 

besluitvorming is afgerond. In de tussentijd lijdt de woningbezitter al schade. De 

woning daalt in waarde of wordt zelfs onverkoopbaar als gevolg van de voorgenomen 

ontwikkelingen. Deze zogenoemde schaduwschade, de plannen werpen hun schaduw 

al vooruit, komt niet voor vergoeding in aanmerking.  

 

Vooral als de woningbezitter wil of moet gaan verkopen, door bijvoorbeeld 

gezinsuitbreiding, echtscheiding of verandering van baan, ontstaat er een schrijnende 

situatie. Hij moet dan kiezen tussen een (veel) lagere opbrengst voor zijn woning of 

jarenlang vastzitten in de woning die niet voldoet aan zijn woonbehoefte. 

 
Noodzaak oplossing breed gedragen    

In de rechtsgeleerde literatuur is de breed gedragen opvatting dat de wetgever een 

oplossing zou moeten bieden voor het probleem van de schaduwschade. Ook de 

Nationale Ombudsman heeft zich kritisch uitgelaten over schrijnende gevallen van 

schaduwschade (“Gevangenen van een Tracé” d.d. 13 oktober 2013) en 

aangedrongen op compensatie of aankoop van de woningen door de overheid. In 

afwijking hiervan is de regering van mening dat een regeling niet nodig en niet gewenst 

is (MvT pagina 30). Wij vinden dit standpunt van de regering onbegrijpelijk en dringen 

erop aan dat er alsnog een regeling wordt getroffen. Als bijlage treft u een advies aan 

dat Vereniging Eigen Huis heeft laten opstellen door prof. mr. J.A.M.A. Sluysmans. De 

Tweede Kamer zou het probleem van schaduwschade ook volgens hem niet moeten 

bagatelliseren, maar moeten agenderen. Er zijn voldoende oplossingsrichtingen die in 

de notitie worden genoemd. 

 

Kortom 

In uw vragen aan de minister over het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet 

verzoeken wij u erop aan te dringen dat het normaal maatschappelijk risico (het forfait 

dat voor eigen risico blijft) niet wordt verhoogd van 2% naar 5%. Daarnaast verzoeken 

wij u om aan te dringen op een oplossing voor het hiervoor benoemde probleem van  

schaduwschade. 

  
 

Met vriendelijke groet, 

Vereniging Eigen Huis  

 

 

 

 

 

 

Steven Wayenberg 

juridisch beleidsadviseur 

 

 

Bijlage: notitie schaduwschade, prof. mr. J.A.M.A. Sluysmans 


