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RECHTBANK OVERIJSSEL 

Zittingsplaats Zwolle 

Bestuursrecht 

zaaknummer: AWB 19/561 

uitspraak van de enkelvoudige kamer in de zaak tussen 

[.....................] en [...........................], te [...................], eisers,
gemachtigde: mr. J.W. Both,

en 

de minister van Infrastructuur en Waterstaat, verweerder. 

Procesverloop 

Bij besluit van 15 maart 2017 (het primaire besluit) heeft verweerder het verzoek van eisers 
om een tegemoetkoming in de kosten van planschade voor het object [..........................] te 
[.....................] toegewezen en aan eisers een schadevergoeding toegekend van€ 16.000, -, 
vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 19 mei 2016. 

Bij besluit van 13 juli 2017 heeft verweerder het bezwaar van eisers ongegrond verklaard en 
het besluit van 15 maart 2017 gehandhaafd. 

Bij uitspraak van 3 juli 2018(ECLI:NL:RBOVE:2018:2305) heeft de rechtbank het door 
eisers ingestelde beroep gegrond verklaard, het besluit van 13 juli 2017 vernietigd en 
verweerder opgedragen binnen acht weken na de dag van de verzending van de uitspraak een 
nieuw besluit te nemen op het bezwaar met inachtneming van de uitspraak. 

Bij besluit van 13 februari 2019 (het bestreden besluit) heeft verweerder - conform het 
advies van de Adviescommissie Ruimte voor de Rivier (hierna: de Adviescommissie) van 21 
december 2018 - het bezwaar van eisers ongegrond verklaard, een vergoeding voor 
deskundige- en rechtsbijstand toegekend van€ 1.600, - exclusief BTW en een dwangsom 
toegekend van€ 1.442, - wegens niet tijdig beslissen op bezwaar. Het toegekende bedrag van 
de schadevergoeding is gehandhaafd. 

Eisers hebben tegen het bestreden besluit beroep ingesteld. 
Verweerder heeft een verweerschrift ingediend. 

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 21 november 2019. 
Eisers zijn verschenen, bijgestaan door hun gemachtigde en door L. van der Lelij, taxateur. 
Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door mr. A. Divis, bijgestaan door 
J.G.M. van der Poel en T.J. van Dijk. 
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De rechtbank heeft het onderzoek ter zitting geschorst en in overleg met partijen de Stichting 
Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening (hierna: de StAB) als 
deskundige benoemd en de StAB een aantal vragen voorgelegd. 

De StAB heeft bij brief van 29 april 2020 rapport uitgebracht. 

Bij brief van 2juni 2020 heeft verweerder en bij brief van 3 juni 2020 hebben eisers 
gereageerd op het StAB-rapport. 

Met toepassing van artikel 8:64, vijfde lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) 
is een nadere zitting achterwege gebleven en is het onderzoek gesloten op 29 september 
2020. 

Overwegingen 

Voorgeschiedenis 

1. Eisers zijn eigenaar van het perceel [..................] 2 te [......]. Het betreft 
een woning in het buitengebied ten zuiden van Kampen en ten noorden van [.......], met 
omliggende gronden, kadastraal bekend als gemeente [........], nummers [......]

Bij schadeformulier gedagtekend 16 mei 2016, ontvangen op 19 mei 2016, hebben eisers 
verzocht om toekenning van een vergoeding van geleden schade als gevolg van de 
planologische mogelijkheid om in de nabijheid van eisers' woning de hoogwatergeul 
"Reevediep" aan te leggen. Als aard van de schade wordt genoemd: aantasting van het 
uitzicht, tijdelijke hinder tijdens de bouw en bouwschade. Deze schade heeft geleid tot 
waardevermindering van de woning en verminderd woonplezier. De omvang van de schade 
hebben eisers gesteld op€ 219.000, -. 

Vervolgens heeft besluitvorming plaatsgevonden als vermeld onder Procesverloop. 

Beroepsgronden 

2. Eisers stellen - kortgezegd - dat verweerder het bestreden besluit niet op het advies 
van de Adviescommissie mocht baseren omdat deze commissie niet onafhankelijk en 
onpartijdig is. Verder is het overgenomen advies gebaseerd op een onjuiste planvergelijking 
en is de schade op ondeugdelijke wijze getaxeerd door een taxateur die niet onafhankelijk is. 
Volgens eisers is ten onrechte geen vergoeding toegekend voor schade wegens overlast door 
uitvoering van de werkzaamheden en heeft verweerder ten onrechte niet alle kosten van de 
door eisers ingeschakelde deskundige vergoed, nu zowel het aantal gedeclareerde uren als 
het uurtarief van de deskundige redelijk zijn.

Eerdere uitspraak rechtbank 
3. Bij uitspraak van 3 juli 2018 heeft de rechtbank het beroep gegrond verklaard en het 

besluit van 13 juli 2017 vernietigd. Daarbij heeft de rechtbank onder meer overwogen dat het 
aan het bestreden besluit ten grondslag gelegde advies van 16 januari 2017 is uitgebracht 
door de Adviescommissie bestaande uit ing. M. Harenberg RT (hierna: Harenberg), ing. R. 
Aardema RMT en mr. dr. O .M. te Rijdt, en dat Harenberg in het onderhavige geval als 
planschadeadviseur niet onpartijdig is, zodat verweerder het advies van Harenberg niet aan 
zijn besluitvorming ten grondslag heeft mogen leggen.
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De rechtbank heeft daarbij bepaald dat verweerder opnieuw dient te beslissen op het door
eisers gemaakte bezwaar en daartoe advies dient in te winnen bij een onafhankelijk en

onpartijdig adviseur.

Verweerder heeft aan het bestreden besluit het advies ten grondslag gelegd van dezelfde
Adviescommissie die, met uitzondering van Harenberg, uit dezelfde twee personen bestaat,

en die voor de toe te kennen schadevergoeding dezelfde taxatie hanteert. Daarmee heeft
verweerder naar het oordeel van de rechtbank niet getrouw gevolg gegeven aan de opdracht
van de rechtbank.

Omdat verweerder niet aan de uitspraak van de rechtbank heeft voldaan, is het beroep van
eisers tegen het bestreden besluit reeds daarom gegrond en wordt het bestreden besluit
vernietigd, voor zover het betreft de handhaving van de toegekende schadevergoeding.

ll/ettelijk ksder
4. Ingevolge artikel 2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Beleidsregel
schadevergoeding Ruimte voor de Rivier (hierna: de Beleidsregel) kent de minister op

aanvraagvan degene die schade lijdt of zal lijden als gevolg van de planologische
maatregelen genoemd in artikel 6.1, tweede lid, van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), voor
zover deze ter uitvoering van hoofdstuk 6 van de PKB Ruimte voor de Rivier strekken tot
ruimtelijke reservering ten behoeve van rivierverruiming een vergoeding, dan wel
tegemoetkoming toe, overeenkomstig de materiële maatstaf van het wettelijk voorschrift dat

voorziet in vergoeding van schade, of tegemoetkoming in de schade, die het gevolg is van
desbetreffende schadeoo rzaak.
Artikel2, tweede [id, van de Beleidsregel bepaalt dat bij het nemen van een besluit omtrent
schadevergoeding, dan wel tegemoetkoming als bedoeld in het eerste lid, de artikelen 3 tot
en met I I van de Regeling nadeelcompensatie Verkeer en Waterstaaï 1999 in aanmerking
worden genomen, tenzij dit niet in overeenstemming zou zijn met een wettelijk voorschrift
als bedoeld in het eerste lid.

Het wettelijk voorschrift dat overeenkomstig moet worden toegepast is artikel 6.1, eerste lid,
van de Wro.
Op grond van dit artikel kennen burgemeester en wethouders degene die in de vorm van een

vermindering van de waarde van een onroerende zaak schade lijdt of zal lijden als gevolg
van een in het tweede lid genoemde oorzaak, op aanvraag een tegemoetkoming toe, voor
zover de schade redelijkerwijs niet voor rekening van de aanvrager behoort te blijven en voor
zover de tegemoetkoming niet voldoende anderszins is verzekerd.

Ingevolge artikel 6.2, eersïe lid, van de Wro blijft binnen het normale maatschappelijke
risico vallende schade voor rekening van de aanvrager.
Ingevolge het tweede lid, aanhef en onder b, van de Wro blijft in ieder geval voor rekening
van de aanvrager de schade in de vorm van een vermindering van de waarde van een

onroerende zaak: een gedeelte gelijk aan twee procent van de waarde van de onroerende zaak

onmiddellijk voor het ontstaan van de schade.

Artikel 6.5 van de Wro bepaalt dat indien burgemeester en wethouders een tegemoetkoming
als bedoeld in artikel 6.1 toekennen, zíj daarbij tevens vergoeden de redelijkerwijs gemaakte
kosten van rechtsbijstand en andere deskundige bijstand.
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De gestelde schade is het gevolg van het bij besluit van 72 december 2013 door de raad van
de gemeente Kampen vastgestelde bestemmingsplan "lJsseldelta-Zuid". Op de betrokken
gronden golden daarvoor de bestemmingsplannen "Dronthen" en "Buitengebied".

Artikel2, eerste lid, van de Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu 2014
bepaalt dat de minister degene die schade lijdt of zal lijden als gevolg van de rechtmatige
uitoefening door of namens de minister van een aan het publiekrecht ontleende bevoegdheid
of taak, op verzoek een vergoeding toekent, voor zover de schade redelijkerwij ze niet of niet
geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende
anderszins is verzekerd.

Artikel 3, eerste Iid, bepaalt dat binnen het normaal maatschappelijk risico of het normaal
ondernemersrisico vallende schade komt niet voor vergoeding in aanmerking
Volgens het tweede Iid valt schade die minder bedraagt dan € 1.000 - in ieder geval binnen
het normaal maatschappelijk risico of het normaal ondernemersrisico.

Artikel 4 bepaalt dat schade als gevolg van een schadeoorzaak als bedoeld in artikel 2, eerste
lid, alleen voor vergoeding in aanmerking komt wanneer deze in belangrijke mate afwijkt
van de schade die dientengevolge op een ieder drukt, dan wel wanneer deze schade op een
naar verhouding gering aantal natuurlijke of rechtspersonen die in vergelijkbare positie
verkeren drr"rkt.

Vrang stell ing reclttban k
5. De rechtbank heeft de SIAB verzocht in dit dossier integraal advies uit te brengen en
in dat verband een planvergelijking te verrichten en de omvang van de schade te taxeren.
In het kader van de planvergelijking dient onder meer de afstand van het perceel van eisers te
worden bepaald tot de Nieuwendijkbrug, waar deze volgens het nieuwe bestemmingsplan is
geprojecteerd, alsmede ingevolge het bestemmingsplan toegestane afmetingen van de brug.
Genoemde locatie is uitgangspunt bij de planvergelijking, waarbij gevraagd wordt met name
aandacht te besteden aan de plangrenzen en daaruit voortvloeiende planologische regimes.
Tevens dienen de afmetingen, waaronder de hoogte, van de zuidelijke dijk ingevolge het
bestemmingsplan in de planvergelijking te worden betrokken.
De StAB is daarbij gevraagd de tijdelijke schade en het normaal maatschappelijk risico te
onderzoeken.
Bij het taxeren van de schade wordt gevraagd aandacht te besteden aan de persoon van de
taxateur in relatie tot RWS.
Tot slot is de SIAB gewaagd aan te geven of zij voor het overige nog iets heeft op te merken
over deze beroepsprocedure.

SIAB Advies
6. De StAB heeft haar conceptadvies voor commentaar voorgelegd aan partijen die van
die mogelijkheid gebruik hebben gemaakt. De SIAB heeft in haar definitieve advies van29
april2020 de vragen van de rechtbank als volgt beantwoord.

De StAB concludeert dat het bestemmingsplan "IJsseIdelta-Zuid" voor eisers leidt tot een
planologisch nadeliger situatie vanwege het verlies van uitzicht door de mogelijke realisatie
van de waterkering en windmolens en het optreden van enige lichthinder in de woning van
eisers door verstrooiing van licht van koplampen door het verkeer op de Nieuwendijk
(-sebrug).
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De door de StAB ingeschakelde taxateur heeft de waardedaling van de woning en het 
perceel aan de [................] ten gevolge van de nieuwe planologische situatie getaxeerd op 
€ 25.000, - (€ 330.000, minus€ 305.000, -). 

Eisers hebben volgens de StAB in grotere mate overlast ondervonden van het project dan de 
overige inwoners van het landelijk gelegen [..............] door de ligging van hun woning ten 
opzichte van het project in de vorm van tijdelijke derving van woongenot door uitvoerings
werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van de hoogwatergeul Reevediep gedurende 3 
jaren en 3 maanden (van september 2015 tot november 2018). De StAB heeft de forfaitaire 
vergoeding voor de tijdelijke uitvoeringschade vastgesteld op€ 3.250, - minus 
€ 1.000, - (normaal maatschappelijk risico). 

Beoordeling 
7. De rechtbank overweegt allereerst dat volgens vaste rechtspraak (bijvoorbeeld de
uitspraak van 16 maart 2018, ECLI:NL:RVS:2018:888) van de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State (verder: de Afdeling) de bestuursrechter in beginsel mag afgaan op de
inhoud van het advies van een deskundige als bedoeld in artikel 8:47 van de Awb, zoals de
StAB. Dat is alleen anders als dat advies onvoldoende zorgvuldig tot stand is gekomen of
anderszins zodanige gebreken bevat dat het niet aan de oordeelsvorming ten grondslag mag
worden gelegd.

8. Kritiekpunten eisers

8.1 Eisers stellen zich niet echt volledig begrepen te voelen in het door hen geuite
commentaar en wijzen er op dat zij zijn aangetast in hun rechtsgevoel als zij zien dat er voor
miljarden euro's in dit project is gestoken om de gemeenschap van droge voeten te voorzien,
terwij I er maar een luttel bedrag aan schadeloosstelling afkan, terwij 1 volgens de StAB eisers
ook de enigen in dit gebied zijn die dergelijke schade lijden. Eisers zeggen moe
geprocedeerd te zijn door de overheid en verzoeken de knoop door te hakken.
Tegen het StAB-advies voeren eisers concreet het volgende aan.

8.2 Volgens eisers was de [.........................] in de oude situatie zowel planologisch als 
feitelijk een landweggetje waar alleen aanwonenden kwamen en niet, zoals de StAB stelt, 
een doorgaande weg. Volgens eisers blijft dit relevant omdat de StAB hieraan de vraag naar 
privacy ophangt. 

De StAB heeft in haar advies gesteld dat in de planvergelijking de [......................] op grond van 
het oude planologische regime een openbare, doorgaande weg in de richting van de N307 ten 
westen van Kampen was en dat de weg in het nieuwe plan doodlopend is geworden. Op 
grond van het oude planologische regime konden zich daardoor al mensen dichter bij de 
woning van eisers ophouden (ter plaatse van de [................]) dan het nieuwe planologische 
regime mogelijk maakt ter plaatse van de waterkering. Er is derhalve geen planologisch 
nadeel als gevolg van een verminderde privacy. De ontsluiting van de woning van eisers is 
hiermee enigszins verslechterd, maar de afname van het aantal weggebruikers zal positief 
bijdragen aan het gevoel van privacy. 

De rechtbank overweegt dat bij de beoordeling van een aanvraag om een tegemoetkoming in 
planschade niet de feitelijke situatie van belang is, maar wat maximaal op grond van het 
oude planologische regime kon worden gerealiseerd, ongeacht of verwezenlijking heeft 
plaatsgevonden. Niet in geschil is dat de [.................] onder het oude bestemmingsplan 
verbinding mogelijk maakte in noordelijke richting. Dat de [................], zoals eisers 
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stellen feitelijk een "landweggetje" was waar alleen aanwonenden kwamen is, wat hiervan
ook zij, in het kader van de planologische vergelijking niet relevant.

8.3 De rechtbank constateert dat de StAB in haar advies er vanuit is gegaan dat de
mogelijkheid om ter plekke van de Nieulvendijk onder het oude bestemmingsplan
"Buitengebied" op grond van de bestemming "Verkeersdoeleinden" een brug of viaduct te
realiseren puur een theoretische mogelijkheid is die met een aan zekerheid grenzende
waarschijnlijkheid is uitgesloten. Nu de StAB in haar advisering deze mogelijkheid buiten
beschouwing heeft gelaten, behoeft eisers' opmerking dat de onder het nieuwe
bestemmingsplan gerealiseerde, alleszins bepalende uiterst lange weg op hoogte niet
vergelijkbaar is met de brug of viaduct die onder het oude bestemmingsplan mogelijk was,
geen nadere bespreking.

8.4 De portee van de stelling van eisers dat ondanks het uitgebreide onderzoek van de
StAB nog steeds niet duidelijk is wat nu de daadwerkelijke rooilijn is en of op de plek waar
eerder huizen stonden nu een brug of een wegdijk gerealiseerd zou mogen worden, ontgaat
de rechtbank en behoeft daarom geen bespreking.

8.5 Volgens eisers heeft de SIAB ten onrechte het rapport "Akoestisch onderzoek
ontwerp bestemmingsplan lJsseldelta-Zuid" van l8 februari 2013 van Goudappel Coffeng
zonder nader onderzoek in haar advies overgenomen. Volgens eisers kan het onderzoek niet
serieus worden genomen, omdat aan het onderzoek geen metingen ten grondslag kunnen
liggen. Toen het onderzoeksrapport werd opgemaakt was de brug immers nog niet
gerealiseerd.

De rechtbank stelt vast dat de StAB in haar advies concludeert dat uit het rapport van
Goudappel Coffeng blijkt dat vanwege de Nieuwendijk sprake is van een toename van geluid
op de gevels van de woning van eisers, maar dat de toename minder dan 5 dB is, zodat
volgens algemeen geaccepteerde inzichten geen sprake is van een planologisch nadeel.
Het onderzoek van Goudappel Coffeng is gebaseerd op rekenmodellen. Gesteld noch
gebleken is dat de gehanteerde rekenmodellen onbetrouwbaar zijn. Het enkele feit dat de
berekening van de ten gevolge van het nieuwe bestemmingsplan te verwachten
geluidsbelasting niet is gebaseerd op feitelijke metingen maakt niet dat de StAB het
geluidsonderzoek niet aanhaar advies ten grondslag kon leggen.

9. Kritiekpunten verweerder
9.1 Verweerder stelt dat de taxateur van de SIAB ten onrechte l5 april 2014 als
peildatum voor de schade hanteert. Volgens verweerder is l5 april 2014 de datum van
inwerkingtreding van het bestemmingsplan, voor zover dit een ander plandeel betreft, en niet
het plan waar het hier om gaat, de aanleg van het dijklichaam en de brug.
De door de Adviescommissie gehanteerde peildatum van 12 december 2013, de datum van
vaststelling van het bestemmingsplan "IJsseldelta-Zuid" is de juiste peildatum, aldus
verweerder.

Zoals de Afdeling herhaaldelijk heeft overwogen (onder meer in de uitspraak van I februari
2Ql2,ECLI:NL:RVS:2012:8Y2434) heeft voor het anfwoorrl op de vraag of ten gevolge van
een onherroepelijk geworden besluit als bedoeld in artikel 6.1, tweede [id, van de Wro,
schade is geleden te gelden als peildatum de datum waarop het gestelde schadeveroorzakend
besluit in werking is getreden.
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Het gestelde schadeveroorzakend besluit is het bestemmingsplan "IJsseldelta-Ztrid" dat op
15 april 2014 in werking is getreden. Van de door verweerder gestelde gedeeltelijke
inwerkingtreding van het bestemmingsplan "lJsseldelta-Zuid" is niet gebleken.
De rechtbank concludeert dat in het rapport van de SIAB en in het daarvan onderdeel
uitmakende taxatierapport van ing. B.J. Kootstra I 5 april 2014 terecht als peildatum voor de
schade is gehanteerd.

9.2 Verweerder herhaalt in zijn reactie de reactie die hij bij brief van 14 april2020heeft.
ingebrachte tegen het concept-advies van de StAB van26 maart2020 dat in de planologische
vergelijking in de oude planologische situatie de aanleg van een brug niet met een aan

zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kan worden uitgesloten.

De reclrtbank constateert dat de StAB reeds in het concept-advies onder verwij zing naar
jurisprudentie betreffende de maximale invulling heeft aangegeven dat de mogelijkheid om
een brug of viaduct te realiseren een puur theoretische mogelijkheid is, omdat op de
peildatum in de feitelijke situatie ter plaatse geen kruisende wegen of watergangen aanwezig
waren.
Verweerder draagl in zijn reactie op het StAB-rapport geen nieuwe argumenten aan waarom
de redenering van de StAB niet klopt.

9.3 De opmerking van verweerder over de overhoogte van de dijk doet niet af aan de

feitelijke juistheid van de planologische vergelijking door de StAB.

9 .4 Verweerder herhaalt in zijn reactie de reactie die hij bij brief van 14 april 2020 heeft.
ingebracht tegen het concept-advies van de SIAB van26 maart2020, dat niet aannemelijk is
gemaakt dat onder het nieuwe planologische regime sprake is van lichthinder door
verstrooiingslicht omdat de Nieuwendijksebrug aan de teen van de dijk weer nagenoeg gelijk
is gelegen aan de oude Nieuwendijk. Daarbij komt volgens verweerder dat het verkeer op de
hoogte van de brug tussen twee dijklichamen niet loodrecht op de woning aanrijdt.

De rechtbank stelt vast dat volgens het StAB-advies de ligging van de Nieuwendijk in het
nieuwe planologische regime wel degelijk is gewijzigd en dat ten gevolge daarvan sprake is
van enige lichthinder in de woning van eisers door verstrooiing van het licht van koplampen.
Onder het oude planologische regime trad deze hinder niet op vanwege de lagere ligging van
de weg en de oriëntatie van de weg ten opzichte van de woning van eisers.
Dat het verkeer niet loodrecht op de woning aanrijdt maakt niet dat van lichthinder geen

sprake is, De rechtbank volgt de StAB hierin.

9.5 Voor wat betreft de tijdelijke uitvoeringsschade stelt verweerder dat de StAB bij het
opstellen van haar rapport onvoldoende tot geen rekening heeft gehouden met de door
verweerder ingebrachte informatie, waaruit kan worden geconcludeerd dat de trjdetijke
hinder binnen het normaal maatschappelijk risico viel. Volgens verweerder heeft te gelden
dat de periode van werkzaamheden de periode moet zijn dat daadwerkelijk hinderlijke
activiteiten zijn uitgevoerd en dat die periode in totaal circa l8 maanden bedraagt waarbij de
meeste werkzaamheden plaatsvonden op een afstand groter dan de 110 meter die de StAB
noemt voor de werkzaamheden aan de brug en waterkering. Ook vonden de werkzaamheden
alleen overdag en niet 's avonds of 's nachts plaats en zijn de activiteiten gedurende een

langere periode afgeschermd door een geluidswal/schutting. Verder heeft de StAB bij het
beoordelen van de tijdelijke uitvoeringsschade ten onrechte wateroverlast genoemd ten
gevolge van het afglijden van het dijktalud in de afvoersloot nu dit niet als planschade of
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nadeelcompensatie kan worden aangemerkt. Bovendien heeft het door vlot herstel door de 
aannemer geen noemenswaardige overlast opgeleverd. Ook de in het StAB-verslag 
genoemde omrij schade van 2 dagen is niet noemenswaardig. De StAB heeft niets gedaan met 
het gegeven dat op de [...............] een bouwverbod is ingesteld. 

Voor wat betreft de taxatie van de tijdelijke schade sluit de StAB volgens verweerder ten 
onrechte aan bij de forfaitaire vergoeding voor overschrijding van de redelijke termijn. Dit is 
niet in lijn met de heersende jurisprudentie op dit punt en volgt ook niet uit de door de StAB 
aangehaalde jurisprudentie. 

9.6 De rechtbank constateert dat de StAB het tijdvak waarin de voor eisers hinder 
veroorzakende uitvoeringswerkzaamheden ten behoeve van de hoogwatergeul Reevediep, de 
waterkering en de brug hebben plaatsgevonden, mede heeft gebaseerd op door verweerder 
verstrekte informatie (door verweerder overgelegde werkbriefjes en het verweerschrift) en 
daarnaast op luchtfoto's van de werkzaamheden en aanvullende foto's van eisers. 

De opmerkingen van verweerder geven geen aanleiding de door de StAB vastgestelde duur 
van de werkzaamheden van 3 jaar en 3 maanden bij te stellen. 

9.7 Dat de in het StAB verslag vermelde afstand tussen de woning van eisers en het 
terrein waar de werkzaamheden aan de brug en de waterkering hebben plaatsgevonden 
hemelsbreed minimaal 110 meter bedraagt, hoewel feitelijk juist, de suggestie zou wekken 
dat alle hindervolle activiteiten op deze afstand hebben plaatsgevonden, dient voor 
verweerders rekening te blijven. Van een onvolledige weergave van feiten in het StAB
rapport is de rechtbank niet gebleken. 

9.8 De wateroverlast waaraan eisers refereren is volgens het StAB-rapport het gevolg 
van het afglijden van het dijktalud in de afvoersloot grenzend aan eisers percelen waardoor 
de afvoer aan de achterliggende gronden gehinderd was. Deze wateroverlast heeft 2 dagen 
geduurd nu de uitvoerder na een dag de afvoer heeft hersteld door het plaatsen van een 
(nood)bemaling. De rechtbank volgt de StAB in haar conclusie dat deze periode opgaat in de 
totale duur van de hinder van 3 jaar en 3 maanden. 
De bouwschade die eisers ten gevolge van deze tijdelijke wateroverlast stellen te hebben 
geleden is in het StAB-verslag terecht buiten beschouwing gelaten. 

9.9 De rechtbank verwijst voor de weerlegging van de opmerkingen van verweerder 
verder met instemming naar het advies van de StAB. 

9. l O Voor wat betreft de forfaitaire vergoeding is de rechtbank met de StAB van oordeel 
dat omdat de precieze hinder niet is vast te stellen deze ook niet te taxeren is of door middel 
van het puntenstelsel valt te bepalen. De geadviseerde forfaitere vergoeding acht de 
rechtbank bij wijze van abstracte schadeberekening juist. 

Tussenconclusie 

10. Het StAB-rapport is naar het oordeel van de rechtbank gelet op wat hiervoor is
overwogen, zorgvuldig tot stand gebracht, inzichtelijk, consistent en concludent. Er is voor
de rechtbank geen reden het rapport van de door haar benoemde deskundige niet te volgen.

11. Hiermee is genoegzaam komen vast te staan dat de waardevermindering van het
genoemde object met opstallen€ 25.000, - bedraagt. Het normaal maatschappelijk risico stelt



zaaknummer:AWB 19156l blad 9

de rechtbank, overeenkomstig artikel 6.2, tweede lid, aanhef en onder b, van de Wro, vast op

€ 6.600, -.(2% van € 330.000, -) waardoor de planschade uitkomt op € 18.400, -. Het bedrag

van de vergoeding voor de tijdelijke uitvoeringschade komt, overeenkomstig de bepalingen

van de Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu 2014, neer op € 3.250, -

minus € 1.000, - (normaal maatschappelijk risico) oftewel €.2.250, -.

Kostenvergoeding
12. Eisers hebben aangevoerd dat het bedrag van € I .600, - exclusief BTW dat

verweerder heeft toegekend voor de kosten van deskundige- en rechtsbijstand onvoldoende

is. De rechtbank kan eisers daarin niet volgen. Gelet op de urenspecificatie, die eisers hebben

overgelegd bij brief van 8 november 2019 aan de rechtbank, moeten de werkzaamheden van

de taxateur Van der Lelij, waarvoor verweerder een vergoeding heeft toegekend, hebben

plaatsgevonden in de periode van22 december 2017 tot en met de datum van het bestreden

beslrrit op 13 februari2019. Het bepaalde in artikel 6.5 van de Wro ziet op de periode na de

aanvraag om vergoeding van planschade tot het primaire besluit op 15 maart 2017 en dus

niet op de periode waarvoor een vergoeding is toegekend. Voor de proceskosten van

deskundige- en rechtsbijstand voor de behandeling van bezwaar en beroep voorziet artikel
8:75 in samenhang met artikel T:15 van de Awb in een exclusieve bevoegdheid van de

bestuursrechter om een vergoeding vast te stellen. De rechtbank heeft op 3 juli 2018 een

proceskostenveroordeling uitgesproken die betrekking had op de periode vanaf 15 maart

20lT.Yerweerder heeft aldus een vergoeding toegekend voor de periode van behandeling

van het bezwaar na de uitspraak van de rechtbank oftewel van 3 juli 2018 tot l3 februari
2019.In die periode heeft de taxateur 6,5 uur besteed. Een vergoeding van € 1.600, -

exclusief BTW acht de rechtbank daarvoor voldoende. De toekenning van dat bedrag bij het

bestreden besluit behoort dan ook in rechte in stand te blijven. Bij brief van 3 jmi2020 aan

de rechtbank hebben eisers wederom om vergoeding van de kosten van de werkzaamheden

van de taxateur verzocht. Voor zover dat verzoek ziet op de periode na het bestreden besluit
tot deze uitspraak betrekt de rechtbank dit verzoek bij de bepaling van de proceskosten.

Slotsom
13. De rechtbank ziet aanleiding om met toepassing van artikel 8:72, derde lid, aanhef en

onder b, van de Awb zelf in de zaak te voorzien door het bezwaar van eisers tegen het
primaire besluit gegrond te verklaren, dat besluit te herroepen en aan eisers een tegemoet-

koming in planschade op basis van artikel 6.1 van de Wro toe te kennen van € 18.400, - plus

€.2.250, - als vergoeding voor tijdelijke schade maakt in totaal e20.650, -, te vermeerderen

met de wettelijke rente vanaf de datum van de ontvangst van de aanvraag, tot de dag van

algehele voldoening.

14. Omdat de rechtbank het beroep gegrond verklaart, bepaalt de rechtbank dat

verweerder aan eisers het door hen betaalde griffierecht vergoedt.

15. De rechtbank veroordeelt verweerder in de door eisers gemaakte proceskosten. Deze

kosten stelt de rechtbank op grond van het Besluit proceskosten bestuursrecht voor de door
een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand vast op € I .312,50 (l punt voor het indienen

van het beroepschrift, 1 punt voor het verschijnen ter zítting en een 0,5 punt voor
schrifteliike zienswijze na verslag deskundigenonderzoek met een waarde per punt van

€ 525, - en wegingsfactor l). De overige door eisers vermelde kosten komen ingevolge

artikel 2, eerste lid, en onder b, van het Besluit proceskosten bestuursrecht, in samenhang

met artikel 6 van het Besluit tarieven in strafzaken 2003, voor vergoeding in aanmerking tot
een bedrag van € 1.600, - exclusief BTW (20 uren x € 80, -).
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Beslissing

De rechtbank:

-verklaart het beroep gegrond;
-vernietigt het bestreden besluit, met uitzondering van de daarbij toegekende vergoeding
voor deskundige- en rechtsbijstand van € 1.600, - exclusief BTW en de toegekende
dwangsom van € I .442, -;
-verklaart het bezwaar tegen het primaire besluit gegrond, herroept dat besluit en kent aan

eisers een tegemoetkoming in planschade toe van € 18.400, - plus € 2.250, - als vergoeding
voor tijdelijke schade (totaal C20.650, -), te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf
l9 mei 2017 tot de dag van algehele voldoening;
-bepaalt dat verweerder aan eisers het betaalde griffierecht van€ 174, - vergoedt;
-veroordeelt verweerder in de proceskosten tot een bedrag van € 2.912,50 (waarvan
€ 1.600, - exclusief BTW) te betalen aan eisers.

Deze uitspraak is gedaan door mr. W.J.B. Cornelissen, rechter, in aanlvezigheid van
mr. A. Landstra, als griffier, op 2 $ flKT 2020

De uitspraak wordt openbaar gemaakt op de eerstvolgende donderdag na deze datum

de griffier is verhinderd te tekenen

Afschrift verzonden aan partijen op 2 $ 0Kï 2020

Rechtsmiddel
Tegen deze uitspraak kan binnen zes weken na de dag van verzending daarvan hoger beroep

worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als hoger
beroep is ingesteld, kan bij de voorzieningenrechter van de hogerberoepsrechter worden
verzocht om het treffen van een voorlopige voorziening of om het opheffen of wijzigen van
een bij deze uitspraak getroffen voorlopige voorziening.




