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Beknopte samenvatting voorstel 
Voorgesteld wordt de Planschadeverordening provincie Utrecht 2011 vast te stellen. Dit is een 
(procedure)verordening voor de behandeling en beoordeling van een aanvraag om tegemoetkoming in 
schade, zoals bedoeld in afdeling 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening. In de verordening worden 
regels gegeven over de aanwijzing van een onafhankelijke adviseur en de wijze waarop deze tot een 
advies komt. Het vaststellen van de verordening is een wettelijke verplichting.  
 

Aan Provinciale Staten, 
 
Inleiding 
In de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is aan Provinciale Staten een aantal bevoegdheden toegekend 
zoals het vaststellen van een inpassingsplan (provinciaal bestemmingsplan) en het vaststellen van een 
provinciale ruimtelijke verordening. Sinds de inwerkingtreding van de Wro hebben uw staten drie 
besluiten genomen die kunnen worden aangemerkt als een oorzaak voor planschade, te weten het 
opstellen van een inpassingsplan voor het project van provinciaal belang Ruimte voor de Lek (juni 
2008), Lange Vliet (oktober 2009) en Rijsbruggerwegtracé (april 2010).  
 
In de Wro en het bijbehorende Besluit ruimtelijke ordening (Bro) zijn regels opgenomen die de 
procedure voor de besluitvorming op aanvragen voor een tegemoetkoming in de schade uniformeren 
en standaardiseren. De Wro en het Bro verplichten Provinciale Staten een verordening vast te stellen 
waarin regels worden gegeven over de wijze waarop de adviseur wordt aangewezen, als ook over de 
wijze waarop deze tot een advies komt (artikel 6.1.3.3 van het Bro). De Planschadeverordening voor-
ziet hierin.  
 
Een planologische maatregel (bijv. een bestemmingsplan) kan schade veroorzaken. Op grond van 
afdeling 6.1 van de Wro kan een aanvrager die in de vorm van een inkomensderving of een ver-
mindering van de waarde van een onroerende zaak schade lijdt of zal lijden als gevolg van een plano-
logische maatregel, een tegemoetkoming in de schade worden toegekend voor zover de schade rede-
lijkerwijs niet voor rekening van aanvrager behoort te blijven en voor zover de tegemoetkoming niet 
voldoende anderszins is verzekerd.  
Als er sprake is van een gemeentelijke planologische maatregel, dan beslissen Burgemeester en 
Wethouders van die gemeente over een toekenning van een dergelijke tegemoetkoming. Als er sprake 



is van een provinciale planologische maatregel (bijv. een inpassingsplan), dan beslissen Gedeputeerde 
Staten over de toekenning van een dergelijke tegemoetkoming (artikel 6.1.1.1 van het Bro).  
 
Voorgeschiedenis 
Op 1 juli 2008 is de Wro in werking getreden. Onder de werking van de oude Wet op de Ruimtelijke 
Ordening hebben nagenoeg alle gemeenten een procedureverordening planschade vastgesteld. De 
inhoud van deze verordeningen is niet eensluidend. Aan de breed levende wens om te komen tot 
uniformering en standaardisering is door de wetgever tegemoet gekomen. De afdelingen 6.1 van de 
Wro en het Bro bevatten een uniforme procedureregeling voor de behandeling van aanvragen om een 
tegemoetkoming in planschade. Hierdoor is er voor alle partijen die betrokken zijn bij een aanvraag 
duidelijkheid over de procedure en de wijze van afdoening. 
 
Essentie / samenvatting 
Doel van de planschadeverordening is het voldoen aan de wettelijke verplichting om een verordening 
vast te stellen, zodat de afhandeling van verzoeken om tegemoetkoming in de schade op de wettelijk 
voorgeschreven wijze kan plaatsvinden.  
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Voor alle partijen die betrokken zijn bij een aanvraag om een tegemoetkoming in schade is er duide-
lijkheid over de procedure en de wijze van afdoening. 
 
Financiële consequenties 
Het vaststellen van de planschadeverordening zelf heeft géén financiële consequenties. De toepassing 
van de planschadeverordening heeft wél financiële consequenties. Hierbij moet een onderscheid 
worden gemaakt tussen de kosten van de adviseur en de eventuele tegemoetkoming in de schade.  
De kosten van de adviseur zullen ten laste komen van de begrotingspost leges/voorz fin risico’s 
(211077). De inschatting is dat deze post toereikend is met het oog op de inpassingsplannen die in 
voorbereiding zijn. Wanneer Gedeputeerde Staten, na advisering, besluiten een tegemoetkoming in de 
schade toe te kennen, dan vergoeden zij daarbij tevens de redelijkerwijs gemaakte kosten van rechts-
bijstand en andere deskundige bijstand als ook de wettelijke rente, te rekenen met ingang van de 
datum van ontvangst van de aanvraag (ex artikel 6.5 Wro). In de risicoparagraaf van begroting van 
2012 zal een bedrag van € 1.000.000,- met een risico van 10% worden opgenomen. Als Provinciale 
Staten besluiten tot het opstellen van nieuwe inpassingsplannen, wordt daarbij een risicoanalyse 
uitgevoerd waarbij rekening wordt gehouden met de risicoanalyses van de andere inpassingsplannen. 
Mocht blijken dat nieuwe inpassingsplannen niet in het risicoprofiel passen, dan wordt de risico-
paragraaf van de begroting aangepast.  
 
Bestuurlijke dilemma’s / politieke gevoeligheid  
N.v.t.: het betreft hier een wettelijke verplichting.  
 
Overwogen oplossingsrichtingen en alternatieven 
N.v.t.: het betreft een wettelijke verplichting. Naar verwachting worden eind 2011 de eerste inpas-
singsplannen vastgesteld. De Planschadeverordening provincie Utrecht 2011 moet voor die tijd 
vastgesteld zijn.  
 



Voorgesteld wordt  
 
1. de Planschadeverordening provincie Utrecht 2011 vast te stellen. 
 

Gedeputeerde Staten, 
 

voorzitter, R.C. Robbertsen 
 

secretaris, H. Goedhart 



Ontwerp-besluit 

Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 27 juni 2011, PS…, houdende vaststelling regels 
inzake advisering aan de provincie bij aanvragen om tegemoetkoming in planschade (Planschade-
verordening provincie Utrecht 2011) 
 
Provinciale Staten van Utrecht;  
 
Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 17 mei 2011, afdeling PRO, nummer 808FDCED; 
 
Overwegende dat Provinciale Staten op grond van het bepaalde in artikel 6.7 van de Wet ruimtelijke 
ordening in samenhang met artikel 6.1.3.3 van het Besluit ruimtelijke ordening ten behoeve van de 
behandeling en beoordeling van een aanvraag om tegemoetkoming in schade zoals bedoeld in afdeling 
6.1 van de Wet ruimtelijke ordening, een verordening dienen vast te stellen waarin regels worden 
gegeven over de aanwijzing van een adviseur en de wijze waarop deze tot een advies komt; 
 
Gelet op afdeling 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 6.1 van het Besluit ruimtelijke 
ordening; 
 
Besluiten de volgende verordening vast te stellen:  
 

Artikel 1. Begripsbepalingen 
In deze verordening wordt verstaan onder: 
a. wet: Wet ruimtelijke ordening; 
b. besluit: Besluit ruimtelijke ordening ex artikel 6.7 van de wet; 
c. aanvrager: degene die een aanvraag indient om een tegemoetkoming in de schade als bedoeld in 

artikel 6.1 van de wet; 
d. adviseur: een persoon of commissie, die geen deel uitmaakt van of werkzaam is onder verant-

woordelijkheid van het bestuursorgaan waaraan wordt geadviseerd, en die belast is met de 
advisering over de op de aanvraag te nemen beschikking als bedoeld in artikel 6.1.1.1, onder c, 
van het besluit; 

e. planologische maatregel: oorzaak als bedoeld in artikel 6.1, tweede lid, van de wet; 
f. planschade: schade als bedoeld in artikel 6.1, eerste lid, van de wet. 
 
Artikel 2. Aanwijzing adviseur 
1. Als de aanvraag kennelijk ongegrond is, dan wel op grond van artikel 6.1.3.1 van het besluit niet 

in behandeling wordt genomen, kan aanwijzing van de adviseur achterwege blijven. In alle andere 
gevallen wordt een adviseur aangewezen.  

2. Binnen twaalf weken na het verstrijken van de in artikel 6.1.3.1 van het besluit genoemde 
termijnen geven Gedeputeerde Staten als volgt uitvoering aan artikel 6.1.3.2 van het besluit: 
a. Gedeputeerde Staten wijzen een persoon als adviseur aan die beschikt over voldoende 

deskundigheid inzake advisering op het gebied van planschade; 
b. indien Gedeputeerde Staten na advies te hebben ingewonnen van de onder a. bedoelde 

adviseur, van oordeel zijn dat de aanvraag betrekking heeft op planschade in de vorm van 
inkomensderving en er gezien de complexiteit, aard en omvang van de aanvraag behoefte 
bestaat aan extra deskundigheid, wijzen Gedeputeerde Staten tevens een persoon als adviseur 
aan die deskundig is op het gebied van accountancy of op het gebied van financieel-
economische bedrijfsvoering; 

c. indien Gedeputeerde Staten na advies te hebben ingewonnen van de onder a. bedoelde 
adviseur, van oordeel zijn dat de aanvraag betrekking heeft op planschade in de vorm van 
waardevermindering van een onroerende zaak en er gezien de complexiteit, aard en omvang 
van de aanvraag behoefte bestaat aan extra deskundigheid, wijzen Gedeputeerde Staten tevens 



een persoon als adviseur aan die deskundig is op het gebied van de waardering van onroerende 
zaken en die expertise heeft ten aanzien van de waardevermindering van onroerende zaken als 
gevolg van een planologische verslechtering. 

3. Indien zij dat nodig achten, verlangen Gedeputeerde Staten dat de persoon die zij voornemens zijn 
als adviseur aan te wijzen tevoren aantoont dat hij op grond van opleiding en ervaring deskundig 
is ten aanzien van de in het eerste lid genoemde aspecten waarop hij de aanvraag moet beoordelen.  

4. Niet als adviseur kan worden aangewezen hij die is aangesteld door, ondergeschikt is aan of 
werkzaam is onder verantwoordelijkheid van het provinciebestuur of daarvan deel uitmaakt of op 
enigerlei andere wijze betrokken is bij de planologische maatregel waarop de aanvraag betrekking 
heeft. 

5. Indien Gedeputeerde Staten meerdere personen als adviseur hebben aangewezen, vormen deze 
samen een commissie als bedoeld in artikel 6.1.1.1, onder c., van het besluit. 

6. Van de in het vijfde lid bedoelde commissie is de in artikel 2, eerste lid onder a, bedoelde adviseur 
voorzitter. 

7. De commissie wijst uit haar midden een rapporteur aan. 
 
Artikel 3. Wraking adviseur 
1. Alvorens tot aanwijzing van een adviseur als bedoeld in artikel 2 over te gaan, stellen 

Gedeputeerde Staten de aanvrager, de betrokken bestuursorganen, alsmede de belanghebbenden 
als bedoeld in artikel 6.4a, tweede en derde lid van de wet, schriftelijk in kennis van de 
voorgenomen aanwijzing. 

2. Binnen twee weken na de in het eerste lid bedoelde in kennisstelling kan de aanvrager, een 
betrokken bestuursorgaan of een belanghebbende als bedoeld in artikel 6.4a, tweede en derde lid 
van de wet, schriftelijk en voldoende gemotiveerd een verzoek tot wraking van één of meerdere 
adviseurs bij Gedeputeerde Staten indienen.  

3. Gedeputeerde Staten beslissen binnen twee weken na het verstrijken van de in het tweede lid 
bedoelde termijn over een ingediend verzoek tot wraking van één of meerdere adviseurs.  

 
Artikel 4. Werkwijze adviseur  
1. Gedeputeerde Staten stellen aan de adviseur de aanvraag en alle op de aanvraag betrekking 

hebbende stukken ter beschikking. 
2. Gedeputeerde Staten stellen aan de adviseur ambtelijke ondersteuning ter beschikking ten behoeve 

van de uitvoering van de adviesopdracht. 
3. De adviseur hoort de aanvrager, Gedeputeerde Staten, andere betrokken bestuursorganen en de 

belanghebbenden als bedoeld in artikel 6.4a, tweede en derde lid van de wet, over de aanvraag. 
4. De adviseur bepaalt datum, tijd en plaats van de hoorzitting en de wijze waarop deze zal 

plaatsvinden. 
5. De adviseur bepaalt de datum en het tijdstip waarop hij de situatie ter plaatse zal bezichtigen en 

nodigt de aanvrager voor de plaatsopneming uit. 
6. De adviseur maakt met de aanvrager een afspraak ten behoeve van de taxatie van een bij de 

aanvraag betrokken onroerende zaak. 
7. De adviseur draagt er zorg voor dat van de hoorzitting en van de plaatsopneming een verslag 

wordt gemaakt. Het verslag maakt deel uit van het uit te brengen advies. 
8. Binnen zestien weken na de aanwijzing van de adviseur zendt deze een concept van het advies 

aan: 
� Gedeputeerde Staten; 
� de aanvrager; 
� een betrokken bestuursorgaan; en 
� een belanghebbende als bedoeld in artikel 6.4a, tweede en derde lid van de wet. 

9. De adviseur kan de in het achtste lid genoemde termijn onder opgaaf van redenen met ten hoogste 
vier weken verlengen. 

10. De aanvrager, een betrokken bestuursorgaan en een belanghebbende als bedoeld in artikel 6.4a, 
tweede en derde lid van de wet, kunnen binnen vier weken na de toezending van het concept van 
het advies hierop schriftelijk reageren. 



11. Indien binnen de in het tiende lid genoemde termijn: 
a. een reactie is ingediend, brengt de adviseur binnen vier weken na het verstrijken van die 

termijn een advies uit aan Gedeputeerde Staten, waarbij de ontvangen reacties zijn betrokken; 
b. geen reactie is ingediend, brengt de adviseur binnen twee weken na het verstrijken van die 

termijn een advies uit aan Gedeputeerde Staten. 
 
Artikel 5. Inwerkingtreding 
Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dag van uitgifte van het 
Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst. 
 
Artikel 6. Citeertitel 
Deze verordening wordt aangehaald als Planschadeverordening provincie Utrecht 2011. 
 

R.C. ROBBERTSEN, voorzitter 
 
L.C.A.W. GRAAFHUIS, griffier 
 

Uitgegeven …….. 2011 
Gedeputeerde Staten van Utrecht,  

Namens hen 
 

H. Goedhart, secretaris 
 



Toelichting 
 

1. Wettelijke grondslag 
Tegemoetkoming in de schade: 
� afdeling 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening 
� afdeling 6.1 van het Besluit ruimtelijke ordening 

 
2. Beoogd effect 

Voor alle partijen die betrokken zijn bij een aanvraag om een tegemoetkoming in schade is er 
duidelijkheid over de procedure en de wijze van afdoening 
 

3. Argumenten  
Door de planschadeverordening vast te stellen, wordt voldaan aan de wettelijke verplichting 
van artikel 6.7 van de Wet ruimtelijke ordening. 
 

4. Kanttekeningen 
Na verwachting worden eind 2011 de eerste inpassingsplannen vastgesteld. De planschadever-
ordening moet voor die tijd vastgesteld zijn.  
 

5. Financiën 
Het vaststellen van de planschadeverordening zelf heeft géén financiële consequenties. De 
toepassing van de planschadeverordening heeft wél financiële consequenties. Hierbij moet een 
onderscheid worden gemaakt tussen de kosten van de adviseur en de eventuele tegemoetkoming 
in de schade.

Kosten adviseur 
Als een aanvraag voor tegemoetkoming wordt ingediend, wijzen Gedeputeerde Staten een 
onafhankelijke adviseur aan. Dit is niet nodig wanneer de aanvraag kennelijk ongegrond is 
(artikel 6.1.3.1 Bro). Als de adviseur aan de slag gaat, dan worden er altijd kosten gemaakt. De 
adviseur (één of meerdere (rechts)personen) onderzoekt: 
� of er schade is en of deze inderdaad wordt veroorzaakt door een provinciale planologische 

maatregel; 
� de omvang van de schade; 
� of de schade redelijkerwijs geheel of gedeeltelijk ten laste van de benadeelde behoort te 

blijven, onder meer gelet op het normale maatschappelijke risico, voorzienbaarheid van de 
schadeoorzaak en de mogelijkheden van de aanvrager om de schade te voorkomen of te 
beperken. 

Indien nodig wint de adviseur inlichtingen en adviezen bij derden in. Als hiermee kosten zijn 
gemoeid, dan kan de adviseur die pas maken nadat Gedeputeerde Staten daarmee hebben 
ingestemd (artikel 6.1.3.5 Bro). De kosten van de adviseur zullen ten laste komen van de 
begrotingspost leges/voorz fin risico’s (211077). De inschatting is dat deze post toereikend is 
met het oog op de inpassingsplannen die in voorbereiding zijn.  
 
Tegemoetkoming in de schade 
Pas wanneer er sprake is van schade die niet voor rekening van aanvrager behoort te blijven en 
voor zover de tegemoetkoming niet voldoende anderszins is verzekerd, zal een tegemoet-
koming in de schade worden toegekend. Wanneer Gedeputeerde Staten, na advisering, 
besluiten een tegemoetkoming in de schade toe te kennen, dan vergoeden zij daarbij tevens de 
redelijkerwijs gemaakte kosten van rechtsbijstand en andere deskundige bijstand als ook de 
wettelijke rente, te rekenen met ingang van de datum van ontvangst van de aanvraag (ex artikel 
6.5 Wro).  



Een aanvraag moet binnen vijf jaar na onherroepelijk worden van de in de wet genoemde 
provinciale planologische maatregelen ingediend worden (artikel 6.1, vierde lid Wro). In de 
meeste gevallen zal dan het “projectgeld” uitgegeven zijn of teruggestort zijn in de algemene 
middelen. Op voorhand is er geen inschatting te maken of en hoe vaak een aanvraag tot tege-
moetkoming van schade zal worden ingediend. Dit is ook afhankelijk van het aantal vast te 
stellen inpassingsplannen. Naar verwachting worden eind 2011 de eerste inpassingsplannen 
vastgesteld door Provinciale Staten. De huidige inschatting is dat, wanneer een aanvraag 
ingediend zou worden, geen tegemoetkoming in de schade zal worden toegekend gelet op de 
wettelijke criteria.  
In de risicoparagraaf van begroting van 2012 zal een bedrag van € 1.000.000,- met een risico 
van 10% worden opgenomen. Als Provinciale Staten besluiten tot het opstellen van nieuwe 
inpassingsplannen, zal daarbij een risicoanalyse uitgevoerd worden waarbij rekening wordt 
gehouden met de andere inpassingsplannen. Mocht blijken dat nieuwe inpassingsplannen niet 
in het risicoprofiel passen, dan wordt de risicoparagraaf van de begroting aangepast.  
 

6. Realisatie 
De verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na uitgifte in het Provinciaal 
Blad waarin zij wordt geplaatst.  

 
7. Juridisch en Europa 

Gedeputeerde Staten kunnen op grond van de planschadeverordening één of meerdere 
adviseurs aanwijzen. Hieraan kunnen (Europeesrechtelijke) aanbestedingsaspecten zitten. Er is 
niet gebleken dat er Europeesrechtelijke risico’s zijn.  
De verwachting is dat de waarde van de opdracht (kosten adviseur) niet boven de drempel van 
€25.000,- uitkomt. Hierbij wordt uitgegaan van een (nog enkelvoudig onderhands aan te 
besteden) raamovereenkomst voor maximaal vier jaar. Dit is conform de aanbestedingsregels. 
Mocht na die vier jaar blijken dat er meerdere aanvragen binnenkomen, waarbij naar 
verwachting de waarde van de opdracht boven de drempel van €25.000,- uitkomt (maar onder 
de drempel van €193.000 blijft), dan wordt de procedure van de meervoudig onderhandse 
aanbesteding gevolgd. Wanneer zou blijken dat de waarde van de opdracht boven de drempel 
van €193.000,- uitkomt, wordt er Europees aanbesteed. 

 
8. Communicatie 

Via uitgifte van het Provinciaal Blad.  
 

9. Bijlagen 
Planschadeverordening provincie Utrecht 2011 

 



Toelichting op de planschadeverordening  

Algemene toelichting 
In de Wro en het bijbehorende Besluit ruimtelijke ordening (Bro) zijn regels opgenomen die de pro-
cedure voor de besluitvorming op aanvragen voor een tegemoetkoming in de schade uniformeren en 
standaardiseren. De Wro en het Bro verplichten Provinciale Staten om een verordening vast te stellen 
waarin regels worden gegeven over de wijze waarop de onafhankelijke adviseur wordt aangewezen, 
als ook over de wijze waarop deze tot een advies komt (artikel 6.1.3.3 Bro). De Planschadever-
ordening Provincie Utrecht 2011 voorziet hierin. 
 
Een planologische maatregel (bijv. een bestemmingsplan) kan schade veroorzaken. Op grond van 
afdeling 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) kan een aanvrager die in de vorm van een 
inkomensderving of een vermindering van de waarde van een onroerende zaak schade lijdt of zal 
lijden als gevolg van een planologische maatregel een tegemoetkoming in de schade worden 
toegekend, voor zover de schade redelijkerwijs niet voor rekening van aanvrager behoort te blijven en 
voor zover de tegemoetkoming niet voldoende anderszins is verzekerd.  
 
In alle gevallen wordt de aanvraag om een tegemoetkoming in de schade ingediend bij Burgemeester 
en Wethouders. Zij delen de aanvrager zo spoedig mogelijk mee door welk bestuursorgaan op de 
aanvraag zal worden beslist (artikel 6.1.2.1 Bro). Als er sprake is van een gemeentelijke planologische 
maatregel, dan beslissen Burgemeester en Wethouders van die gemeente over een toekenning van een 
dergelijke tegemoetkoming. Als er sprake is van een provinciale planologische maatregel (bijv. een 
inpassingsplan), dan beslissen Gedeputeerde Staten over de toekenning van een dergelijke 
tegemoetkoming (artikel 6.1.1.1 Bro). Wanneer Gedeputeerde Staten het beslissende bestuursorgaan 
zijn, dan dragen Burgemeester en Wethouders er zorg voor dat de aanvraag onverwijld wordt 
doorgezonden naar Gedeputeerde Staten (artikel 6.6, vierde lid, Wro).  
 

Artikelsgewijze toelichting 
 
Artikel 1. Begripsbepalingen 
De begrippen sluiten aan bij de Wet ruimtelijke ordening en het Besluit ruimtelijke ordening.  
 
Artikel 2. Aanwijzing adviseur 
Artikel 6.1.3.3, tweede lid, onder a tot en met c, van het Bro schrijft voor dat de verordening regels 
moet bevatten over het tijdstip waarop de adviseur wordt ingeschakeld, over de gevallen waarin een 
commissie als adviseur wordt ingeschakeld en over de deskundigheid en de onafhankelijkheid van de 
adviseur. In artikel 2 worden deze onderwerpen geregeld. 
 
In het eerste lid van artikel 2 is geregeld in welke gevallen de aanwijzing van een adviseur achterwege 
kan blijven. Artikel 6.1.3.1, eerste lid, Bro geeft Gedeputeerde Staten de bevoegdheid een aanvraag 
binnen vier weken na ontvangst, dan wel binnen acht weken indien de aanvrager eerst nog een termijn 
krijgt de aanvraag aan te vullen, als kennelijk ongegrond af te wijzen. Artikel 6.1.3.1, tweede lid, Bro 
heeft betrekking op de bevoegdheid van artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht (Awb) om een 
onvolledige aanvraag verder buiten behandeling te laten. Volgens artikel 6.1.3.1, tweede lid, Bro moet 
het besluit tot het niet in behandeling nemen binnen vier weken na ontvangst van de aanvraag aan de 
aanvrager worden medegedeeld. Wanneer de aanvrager op grond van artikel 4:5, eerste lid, Awb in de 
gelegenheid is gesteld zijn aanvraag aan te vullen, moet deze beslissing worden meegedeeld binnen 
acht weken nadat de termijn om de aanvraag aan te vullen is verstreken. De laatstgenoemde 
beslistermijn kan met ten hoogste vier weken worden verlengd.  



Verder volgt rechtstreeks uit artikel 6.4 Wro in samenhang met artikel 6.6, vierde lid, Wro dat voor het 
in behandeling nemen van de aanvraag een recht verschuldigd is. Het recht bedraagt € 300,-. Indien 
het bedrag niet binnen vier weken na de dag van verzending van deze mededeling aan de aanvrager op 
de rekening is bijgeschreven, dienen Gedeputeerde Staten de aanvraag niet-ontvankelijk te verklaren, 
tenzij redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat de aanvrager in verzuim is geweest.  
 
Wanneer de gevallen als genoemd in het eerste lid van artikel 2 niet aan de orde zijn en Gedeputeerde 
Staten besluiten om de aanvraag in behandeling te nemen, hebben Gedeputeerde Staten voor de 
formele aanwijzing van de adviseur nog een termijn van twaalf weken. Deze termijn geldt ook in de 
situatie dat meerdere personen als adviseur worden aangewezen. Gedeputeerde Staten schakelen een 
persoon of een commissie in als adviseur over de op de aanvraag te nemen beschikking. Een persoon 
kan een natuurlijke persoon of een rechtspersoon zijn. Een adviesbureau dat gespecialiseerd is in 
planschade kan derhalve worden aangewezen als adviseur. Hoewel voor elke aanvraag om 
planschadevergoeding de aanwijzing van een adviseur noodzakelijk is, staat de verordening er niet aan 
in de weg om telkens dezelfde adviseur aan te wijzen (vaste (rechts)persoon/vaste commissie).  
In het tweede lid onder a is bepaald dat een eerste persoon als adviseur wordt aangewezen die over 
voldoende deskundigheid op het gebied van planschadeadvisering dient te beschikken. Afhankelijk 
van de kennelijke oorzaak van de planschade kan een tweede en/of derde persoon als adviseur worden 
aangewezen, die over specifieke deskundigheid op het gebied van planschade in de vorm van 
inkomensderving of waardevermindering van een onroerende zaak beschikt. Het is aan Gedeputeerde 
Staten om na advies te hebben ingewonnen bij deze eerst aangewezen adviseur, te beoordelen of deze 
zelfstandig kan adviseren, of dat er gezien de complexiteit, aard en omvang van de aanvraag behoefte 
is een tweede en/of derde persoon als adviseur bij de opdracht te betrekken. Gedeputeerde Staten 
zullen dan vervolgens ook de tweede en/of derde persoon moeten aanwijzen. Bij de aanwijzing van 
twee of meer personen is er sprake van een commissie. In artikel 6.1.3.4 Bro staan de onderwerpen 
genoemd die de adviseur in elk geval in zijn onderzoek dient te betrekken. Verder bepaalt artikel 
6.1.3.5, eerste lid, Bro dat de adviseur zich door derden kan laten adviseren en bijstaan. Indien hiermee 
kosten zijn gemoeid is instemming van Gedeputeerde Staten vereist. 
Om de deskundigheid van de adviseur te waarborgen is in het derde lid bepaald dat Gedeputeerde 
Staten alvorens zij tot aanwijzing van een persoon als adviseur overgaan, kunnen verlangen dat deze 
persoon aantoont op grond van opleiding en ervaring deskundig te zijn met betrekking tot de in het 
eerste lid genoemde aspecten waarop hij de aanvraag dient te beoordelen.  
In het vierde lid is bepaald dat een persoon niet als adviseur kan worden aangewezen wanneer deze is 
aangesteld door, ondergeschikt is aan of werkzaam is onder verantwoordelijkheid van het provincie-
bestuur of daarvan deel uitmaakt of op enigerlei andere wijze betrokken is bij de planologische maat-
regel waarop de aanvraag betrekking heeft. Met dit laatste wordt in het bijzonder gedacht aan een 
adviseur die bij de voorbereiding van de in het geding zijnde planologische maatregel een risico-
analyse met het oog op planschade heeft opgesteld. 
In de leden 5, 6 en 7 wordt de taakverdeling van de commissie geregeld. Wanneer Gedeputeerde 
Staten een commissie als adviseur hebben ingesteld, is de persoon die als eerste adviseur is aan-
gewezen hiervan de voorzitter. Voorts is bepaald dat de commissie uit haar midden een rapporteur 
aanwijst. 
 
Artikel 3. Wraking adviseur 
In artikel 6.1.3.3, tweede lid, onder d, Bro wordt bepaald dat de wijze waarop de bij de aanvraag 
betrokkenen vooraf in de aanwijzing van de adviseur worden gekend, dan wel deze na aanwijzing 
kunnen wraken, in de verordening geregeld moet worden. In deze verordening is gekozen voor een 
regeling waarbij betrokkenen vooraf in de aanwijzing van de adviseur worden gekend. 
Gedeputeerde Staten dienen de aanvrager, de betrokken bestuursorganen en de belanghebbenden als 
bedoeld in artikel 6.4a, tweede en derde lid, van de Wro, schriftelijk op de hoogte te brengen van het 
voornemen een adviseur aan te wijzen. Met de belanghebbenden ex artikel 6.4a Wro worden bedoeld 
diegenen die met de overheid een overeenkomst hebben gesloten waarin een regeling van verhaal van 
planschade is opgenomen. De voorgenomen aanwijzing van een adviseur dient schriftelijk bekend te 
worden gemaakt. Indien Gedeputeerde Staten het voornemen hebben om meerdere personen als 



adviseur aan te wijzen, worden deze voorgenomen aanwijzingen gezamenlijk schriftelijk bekend-
gemaakt. Indien de aanvrager, een betrokken bestuursorganen of een belanghebbende als bedoeld in 
artikel 6.4a, tweede en derde lid, van de Wro, zich niet kunnen verenigen met de voorgenomen aan-
wijzing van één of meerdere personen als adviseur, kunnen zij binnen twee weken hiertegen 
bedenkingen indienen bij Gedeputeerde Staten. Gedeputeerde Staten dienen de bedenkingen te 
betrekken bij hun besluit tot aanwijzing. 
 
Artikel 4. Werkwijze adviseur 
Dit artikel geeft de wijze weer waarop de aanvrager, de betrokken bestuursorganen en de belang-
hebbenden als bedoeld in artikel 6.4a tweede en derde lid, van de Wro, worden gehoord en bij de 
opstelling van het advies worden betrokken. Tevens worden de hiervoor geldende termijnen vast-
gelegd. In het eerste en tweede lid is bepaald dat Gedeputeerde Staten alle op de aanvraag betrekking 
hebbende stukken aan de adviseur ter beschikking stellen en dat zij bijstand verlenen aan de adviseur. 
Het derde tot en met het zesde lid bevatten regels over de hoorzitting, de bezichtiging en de taxatie. 
Deze onderdelen behoeven niet afzonderlijk te worden georganiseerd. Het is mogelijk om de hoor-
zitting te combineren met de bezichtiging en/of de taxatie. Volgens artikel 6.1.3.5, tweede lid, van het 
Bro mag van de bezichtiging worden afgezien, indien uit de inhoud van de aanvraag aanstonds blijkt 
dat deze behoort te worden afgewezen.  
Het conceptadvies dient binnen zestien weken na verzending van de opdracht te worden toegezonden 
aan Gedeputeerde Staten, de aanvrager, de andere betrokken bestuursorganen en de belanghebbenden 
als bedoeld in artikel 6.4a, tweede en derde lid, Wro. Deze termijn kan met ten hoogste vier weken 
worden verlengd (negende lid). Artikel 6.1.3.3, tweede lid, onder e, van het Bro bepaalt dat de 
verordening aandacht moet schenken aan de wijze waarop de aanvrager, de betrokken bestuursorganen 
en de belanghebbenden als bedoeld in artikel 6.4a, tweede en derde lid, van de Wro bij de opstelling 
van het advies worden betrokken. In dit kader bepaalt het tiende lid dat Gedeputeerde Staten, de 
aanvrager, andere bestuursorganen en de belanghebbenden als bedoeld in artikel 6.4a, tweede en derde 
lid, van de Wro in de gelegenheid worden gesteld om binnen vier weken schriftelijk op het concept-
advies te reageren. 
Het elfde lid bepaalt de termijnen voor het uitbrengen van het advies aan Gedeputeerde Staten. 
 
Artikel 5. Inwerkingtreding en Artikel 6. Citeertitel 
Deze artikelen spreken voor zich en behoeven daarom geen toelichting.  


