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Invoeringswet Omgevingswet: 
gefragmenteerde nadeelcompensatie 
omgevingsplan
 – Prof. mr. A.G.A. Nijmeijer1

O
p 5 januari jongstleden werd de consul-
tatieversie van de Invoeringswet Omge-
vingswet openbaar.2 Velen zagen daar 
belangstellend naar uit, temeer omdat 
de minister in een eerder stadium al had 

aangekondigd welke belangrijke onderwerpen in de 
Invoeringswet zouden worden geregeld. Het betreft 
aanvullingen van de Omgevingswet zoals die in 
Staatsblad 2016, 156 is gepubliceerd en een aantal 
wijzigingen van die wet. De Invoeringswet is dus 
ook - net als bijvoorbeeld de Invoeringswet Wabo 
destijds - een wijzigingswet. Of het nu gaat om de 
aanvullingen of de wijzigingen, de Invoeringswet 
en bijbehorende (omvangrijke) toelichting is zeer 
lezenswaardig en verplichte kost voor een ieder die 
zich met de Omgevingswet bezig houdt. Prettig is 
dat de voorgestelde aanvullingen en wijzigingen in 
een integrale versie van de Omgevingswet beschik-
baar zijn, met de door de Invoeringswet beoogde 
wijzigingen daarin zichtbaar.3 

Verschillende onderdelen van de Invoeringswet 
worden de komende tijd in dit tijdschrift be-

sproken. Er valt nog veel na te denken en voor de 
(bouw)praktijk te dóórdenken. De voorgestelde 
splitsing in de omgevingsvergunning voor bouwen, 
die Bert Rademaker elders in deze aflevering be-
spreekt, is daarvan een voorbeeld.4 De digitalise-
ring en het overgangsrecht voor de transitieperiode 
van het huidige stelsel naar dat van de Omgevings-
wet, worden in volgende afleveringen uitgediept.5 
Dat geldt ook voor de regeling van nadeelcompen-
satie die in hoofdstuk 15 van de Omgevingswet is 

1 Tonny Nijmeijer is hoogleraar omgevingsrecht aan de Radboud 
Universiteit en verbonden aan Hekkelman advocaten te Nijmegen.
2 Te raadplegen op <https://www.internetconsultatie.nl/invoe-
ring_omgevingswet>. 
3 Eveneens te vinden op voornoemde website. 
4 Zie par. 2.2.1.3 tot en met par. 2.2.1.6 van de toelichting bij de 
Invoeringswet. 
5 Zie par. 2.1.4 resp. hoofdstuk 5 van de toelichting bij de Invoerings-
wet. 

voorzien.6 In vergelijking tot de huidige - in afdeling 
6.1 Wro opgenomen - regeling voor tegemoetko-
ming in schade, heeft de Invoeringswet fundamen-
tele veranderingen in petto. Ik stip op deze plaats 
de meest in het oog springende aan: het verschui-
ven van het moment waarop indirecte schade kan 
worden geclaimd (hierna gemakshalve ‘schademo-
ment’ genoemd).7 Momenteel zijn de regels van 
een bestemmingsplan (en de inwerkingtreding van 
dat plan) bepalend voor het ontstaan van een recht 
op tegemoetkoming in planschade. De minister 
constateert in de toelichting bij de Invoeringswet 
(terecht) dat de huidige schaderegeling een belem-
mering is voor de totstandkoming van meer globale 
bestemmingsplanregelingen. Om die belemmering 
weg te nemen, wordt het schademoment bij om-
gevingsvergunningplichtige activiteiten verschoven 
van de planfase naar de fase van de omgevingsver-
gunning. Dat is als volgt geregeld. In het eerste lid 
van het voorgestelde art. 15.1 (toepassingsbereik) 
van de Omgevingswet worden de mogelijke scha-
deoorzaken (limitatief) opgesomd.8 Onder a wor-
den de regels van een omgevingsplan genoemd. De 
hiervoor bedoelde verschuiving volgt uit het tweede 
lid van art. 15.1, dat luidt: 

Als voor een activiteit een omgevingsvergunning is 
vereist op grond van een besluit als bedoeld in het 
eerste lid, onder a tot en met d, geldt alleen de om-
gevingsvergunning als schadeveroorzakend besluit.9

Met deze bepaling wordt de door de minister 
beoogde verschuiving van het schademoment 

6 Zie par. 2.1.2 van de toelichting bij de Invoeringswet. 
7 Dat de verschuiving alleen aan de orde is bij indirecte schade wordt 
in de toelichting met zoveel woorden gesteld (zie p. 22-23 en p. 27) 
maar volgt strikt genomen niet uit de voorgestelde wettekst (art. 15.1 lid 
2 Ow). 
8 Als in het vervolg van deze bijdrage artikelen van de Omgevings-
wet worden genoemd, zijn dat artikelen zoals die luiden ingevolge de 
Invoeringswet Omgevingswet. 
9 Op p. 20 van de toelichting wordt benadrukt dat de omgevingsver-
gunning de ‘exclusieve schadeoorzaak is’.
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weliswaar bereikt, maar er rijst meteen een aantal 
vragen. Een voor de hand liggende is natuurlijk 
hoe het zit met zogenoemde schaduwschade. Als 
nadeelcompensatie pas kan worden geclaimd naar 
aanleiding van een omgevingsvergunning in plaats 
van de vaststelling en inwerkingtreding van het om-
gevingsplan, dan is aannemelijk dat een koper die 
tot aankoop overgaat nadat het omgevingsplan is 
vastgesteld maar vóórdat er een omgevingsvergun-
ning is verleend, de nadelige wijziging van het om-
gevingsplan verdisconteert in de koopprijs. Zeker 
als die koper later in het kader van een verzoek om 
nadeelcompensatie verweten kan worden dat ten 
tijde van de aankoop de nadelige activiteit voor hem 
voorzienbaar was. Om het waardedrukkende effect 
en de voorzienbaarheid te mitigeren, wordt voor-
gesteld om in de Omgevingswet te bepalen dat de 
koper in zo’n geval het risico niet heeft aanvaard.10 
Voor het overige is de minister van mening dat het 
zich in de praktijk allemaal wel oplost; een regeling 
voor het vergoeden van schaduwschade is in ieder 
geval niet aan de orde.11 Dit punt zal ongetwijfeld 
elders tot reacties leiden, ik laat het hier rusten. 

Op deze plaats bespreek ik graag een ander aspect 
van het verschuiven van het schademoment 

dat aanzienlijk lastenverzwarend voor de (rechts)
praktijk uitpakt maar dat in de toelichting bij de In-
voeringswet (nog) geen aandacht krijgt. Het betreft 
het feit dat de regeling voor nadeelcompensatie bij 
indirecte schade toelaat dat herhaaldelijk door de 
(opvolgende) eigenaar van een perceel om nadeel-
compensatie wordt verzocht bij een gelijkblijvend 
planologisch regime. Onder vigeur van afdeling 
6.1 van de Wro is in relatie tot de vaststelling van 
een bestemmingsplan (of een wijzigingsplan of 
uitwerkingsplan) een herhaald verzoek om tege-
moetkoming in planschade niet mogelijk, omdat in 
de planvergelijking bij het nieuwe plan wordt uit-
gegaan van de maximale gebruiksmogelijkheden.12 
Als het schademoment wordt verlegd naar de om-
gevingsvergunning, dan is echter denkbaar dat 
zich meerdere schademomenten voordoen bij een 
gelijkblijvende omgevingsplanregeling. Een voor-
beeld. De percelen van A en B liggen naast elkaar. A 
mag op basis van het geldende omgevingsplan niet 
bouwen. Een nieuwe omgevingsplanregeling maakt 
op de grond van A de bouw van een gebouw met 
zes verdiepingen mogelijk. Laten wij aannemen dat 
de onroerende zaak van B daardoor €  60.000,00 
minder waard wordt en gemakshalve rekenen we 
€ 10.000,00 per te bouwen verdieping. B kan in het 
nieuwe stelsel pas om nadeelcompensatie verzoe-

10 Art. 15.5 Omgevingswet, zie daarover p. 23 en p. 123 van de toelich-
ting bij de Invoeringswet. 
11 De minister pleit voor een beter ‘omgevingsmanagement’ - wat dat 
ook moge zijn - en een snelle besluitvorming zodat de ‘schaduwperiode’ 
zo kort mogelijk is; zie de toelichting p. 21. 
12 Als het bestemmingsplan een binnenplanse bevoegdheid tot 
afwijken bevat, is een verzoek om planschade eerst mogelijk nadat van 
die bevoegdheid gebruik is gemaakt: zie art. 6.1 lid 6 Wro. 

ken als een omgevingsvergunning voor bouwen in 
werking treedt.13 Stel dat A een omgevingsvergun-
ning aanvraagt voor de bouw van een appartemen-
tencomplex met drie verdiepingen. Dan wordt de 
hoogte van de uit te keren nadeelcompensatie aan 
B bepaald op basis van dát bouwwerk. De schade 
is dan € 30.000,00. Stel dat 6 jaar later door A een 
omgevingsvergunning wordt gevraagd voor de uit-
breiding van het appartementencomplex met nog 
eens drie verdiepingen. Uit art. 15.1 lid 2 Omge-
vingswet volgt dat B op dat moment opnieuw een 
verzoek om nadeelcompensatie kan doen. De aan-
spraak op nadeelcompensatie wordt aldus in de tijd 
gefragmenteerd. Dat is ook redelijk, omdat de door 
het omgevingsplan geboden bouwmogelijkheden 
pas bij de tweede omgevingsvergunning ten volle 
worden ‘benut’ waardoor de aanspraak op nadeel-
compensatie door B wordt gemaximaliseerd. Hoe 
de regering aankijkt tegen de mogelijkheid - of 
beter: de noodzaak - voor B om herhaaldelijk een 
verzoek om nadeelcompensatie te doen, blijkt als 
gezegd niet uit de toelichting bij de Invoeringswet. 
Het derde lid van artikel 15.6 Omgevingswet, dat 
gaat over het kortingsforfait (5% in plaats van de 
huidige 2%) vanwege het normale maatschappelij-
ke risico, heeft het weliswaar over ‘elkaar opvolgen-
de besluiten of maatregelen als bedoeld in art. 15.1 
Omgevingswet’, maar de toelichting bij die bepa-
ling maakt duidelijk dat de regering het oog heeft 
op besluiten waarbij het planologische regime niet 

13 Of sprake moet zijn van een verleende, een in werking getreden, of 
een onherroepelijke omgevingsvergunning blijkt niet uit de tekst van 
art. 15.1 lid 2 Omgevingswet. Dat verdient verduidelijking. 
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gelijk blijft.14 Dat is dus iets anders.15 Vast staat naar 
mijn mening dat het herhaaldelijk indienen van een 
verzoek om nadeelcompensatie onder een gelijk-
blijvend planologisch regime (met bijbehorende 
procedures en rechtsbescherming), een verzwaring 
van de lastendruk voor de gelaedeerde én voor het 
bestuursorgaan met zich brengt. Trouwens ook 
voor de aanvrager van de omgevingsvergunning, 
als die een schadevergoedingsovereenkomst met de 
gemeente heeft getekend en bij opeenvolgende ver-
gunningaanvragen wordt geconfronteerd met een 
verzoek om nadeelcompensatie van een derde.16 
Het kan best zijn dat de minister die toename in las-
tendruk niet vindt opwegen tegen haar streven naar 
deregulering en meer flexibiliteit, maar dat verdient 
dan wel enige verantwoording zou ik menen.

Het verschuiven van het schademoment van plan 
naar omgevingsvergunning kan alleen als het 

vergunningplichtige activiteiten betreft. Veel acti-
viteiten waarvoor het omgevingsplan regels bevat, 
zijn vergunningvrij. Voor die situaties wordt in art. 
15.2 Omgevingswet voorgesteld om het schademo-
ment te verschuiven naar het moment waarop de 
activiteit is gemeld of - als geen melding is vereist 
- zodra met de activiteit is begonnen. Ook in dat 
verband is het zojuist besproken punt van herhaal-
de verzoeken om nadeelcompensatie relevant om-
dat met het beginnen van de activiteit niet meteen 
de gebruiksmogelijkheden die het omgevingsplan 
biedt ten volle hoeven te worden benut. Dat brengt 
mij overigens op het punt dat art. 15.1 lid 2 Omge-
vingswet spreekt over omgevingsvergunningen die 
nodig zijn op grond van het omgevingsplan. Voor 
sommige activiteiten volgt de vergunningplicht uit 
het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Geen 
vergunning op grond van het omgevingsplan dus, 
terwijl het omgevingsplan wel normerend werkt ten 

14 Zie p. 127 van de toelichting, waar o.a. wordt verwezen naar ABRvS 
18 maart 2015, ECLI: NL: RVS: 2015: 855. 
15 Ik vind overigens dat bij een herhaald verzoek om nadeelcompen-
satie bij een gelijkblijvend planologisch regime, de aanvrager evenmin 
behoort te worden geconfronteerd met het herhaald toepassen van het 
kortingsforfait. 
16 Net als nu is de vergunninghouder in zo’n geval belanghebbende bij 
het besluit omtrent de verzochte nadeelcompensatie; zie art. 15.8 lid 2 
Omgevingswet.

aanzien van zo’n activiteit. Bezien vanuit het door 
de regering beoogde systeem, is ook voor die ac-
tiviteiten een verschuiving van het schademoment 
naar de vergunningfase consistent. De woorden ‘op 
grond van’ in art. 15.1 lid 2 Omgevingswet moe-
ten dan worden geschrapt. Overigens betwijfel ik of 
het aansluiten bij een melding verstandig is. Onder 
meer omdat anders dan bij een omgevingsvergun-
ning, derden van een melding niet op de hoogte 
hoeven te raken. Het onderscheid tussen het scha-
demoment bij omgevingsvergunningplichtige en 
omgevingsvergunningvrije activiteiten, is denk ik al 
lastig genoeg. Met name als het gaat om een om-
gevingsplanregeling die beide gebruiksvormen toe-
laat. Bijvoorbeeld de aanleg van een recreatieterrein 
met een omgevingsvergunningplichtige camping-
winkel en plekken voor het vergunningvrij plaatsen 
van kampeertenten en campers. Voor schade die 
een omwonende lijdt door het plaatsen van tenten 
en campers, moet worden aangesloten bij de fei-
telijke start van die activiteiten en voor schade die 
voortvloeit uit de bouw van de winkel moet wor-
den aangesloten bij het moment waarop een om-
gevingsvergunning voor de bouw wordt verleend. 
Niet alleen in de tijd, maar ook inhoudelijk wordt 
de aanspraak op nadeelcompensatie zodoende ge-
fragmenteerd. 

Het verschuiven van het schademoment leidt in 
vergelijking tot de huidige regeling van tege-

moetkoming in planschade tot een ingewikkelde(r) 
regeling en uitvoeringspraktijk. Tegelijkertijd moet 
gezegd dat die regeling voortspruit uit het kabinets-
streven naar deregulering en flexibilisering, in het 
bijzonder het faciliteren van globale omgevings-
plannen. Ziehier de bekende paradox: (het streven 
naar) deregulering leidt tot (ingewikkelder) regule-
ring. That’s all in the game.


