
Schade bij
gedoogplichten

PRESENTATIE

Datum



Over ons. VA Waarderingen

Van Ameyde Waarderingen is een snel groeiend, 
multidisciplinair taxatie- en adviesbureau, met 3 vestigingen.

Ons doel is onze klanten - bedrijven, overheden én 
particulieren - te helpen met taxaties en advies. De waarde 
van vastgoed, inventaris of inboedel is op de meest 
uiteenlopende momenten van belang. Met gecertificeerde 
taxateurs en rentmeesters zetten wij de juiste expert in voor 
uw specifieke vraag.

Rentmeesterij

Machinetaxaties

Verzekeringstaxaties

Taxatie van BOG

Onze bloedgroepen



Ons team. Jeroen van Lenthe
rentmeester/taxateur



Agenda. Thema schade

Overzicht bieden in het landschap van 
gedoogplichten en de schades die hieruit
voortvloeien

Af en toe inzoomen op specifieke kwesties

Actuele opgaves

Zaken ‘onder de rechter’

Gebruiksvergoeding / retributie 

Specifieke kwesties:

Stikstof



Drinkwater. BP

• Transportleidingen



Energietransport. BP

• Verbindingen 

• Opstijgpunt 
(ECLI:NL:RVS:2017:752)



Opstijgpunt

• Omvangrijk grondbeslag met – na 
aanleg – onbruikbaarheid 

• Nog geen schade procedure bekend

• Uitspraak ging over (on)bruikbaarheid 
gronden en bijzondere omstandigheden 
die 



Grondslag

• Artikel 14 Belemmeringenwet 
Privaatrecht (procedure artikel)

• Artikel 1 en 3 BP: “behoudens recht op 
schadevergoeding”

• Uitgewerkt in (beperkte set)
jurisprudentie



HR 22-5-1970

• Gelet op de wettekst en parlementaire 
geschiedenis: 

• “moet worden aangenomen dat, indien door 
rechthebbenden door de aanleg en 
instandhouding van een werk als bedoeld in 
de Belemmeringenwet Privaatrecht een 
schade wordt geleden (..), deze schade 
volledig moet worden vergoed (..)”. ”

• Uitgangspunt is dus: volledige
schadeloosstelling



Net als bij onteigening? 

• Niet helemaal: 

• Onteigening: alle schades (ook 
toekomstige) op één moment vergoed 
naar de peildatum 

• BP gedoogplicht: schade die zich in de 
toekomst voordoet bij gelegenheid 
vorderen bij de kantonrechter (art.14)



HR 6-12-1963

• “dat zowel bij den aanleg als daarna van schade 
blijken kan en dat van elke schade, waarvan 
gedurende den tijd waarin het werk in stand blijft, blijkt, 
telkens, wanneer zij blijkt, de vergoeding kan worden 
gevorderd

• dat dit stelsel de mogelijkheid biedt dat ingeval bij het 
instellen van een vordering tot schadevergoeding 
ingevolgde deze wet beroep wordt gedaan op 
schadefactoren waarvan wegens haar verband met 
toekomstige onzekere gebeurtenissen de betekenis 
nog niet met voldoende duidelijkheid kan worden 
bepaald, de rechter zijn beslissing daaromtrent uitstelt 
en de schade in zover dus eerst voor vergoeding in 
aanmerking doet komen wanneer daaromtrent meer 
zekerheid verkregen is”

NJ 1965,56 NV Beleggingsmaatschappij Bouvy / NV 
watertransportmaatschappij Rijn-Kennemerland



HR 6-12-1963

• Noot J.H. Beekhuis: de rechter wordt in zo’n 
geval (waardedrukken factor) vrijheid gelaten.

• Indien overtuigend aangetoond kan de 
rechter er rekening mee houden.  

• Indien zekerheid hierover niet te verkrijgen is, 
biedt het stelsel van de BP hem daarnaast de 
mogelijkheid om zijn beslissing uit te stellen 
tot meer zekerheid verkregen is

• Dit oordeel is in latere jurisprudentie herhaald

NJ 1965,56 NV Beleggingsmaatschappij Bouvy / NV 
watertransportmaatschappij Rijn-Kennemerland



HR 2-2-1979

• 110 kV hoogspanningsleiding met kabels over 
een boerderij, veestalling en schuren

• Het uitgangspunt dient te zijn dat de 
Belemmeringenwet Privaatrecht pas een recht 
geeft op vergoeding van schade nadat deze is 
geleden en concreet gebleken, zodat nog te 
lijden schade (waar [eiser] zich eveneens op 
beroept), anders dan bij toepassing van de 
Onteigeningswet, niet in aanmerking kan 
worden genomen.

• Daar staat echter tegenover dat steeds, 
wanneer opnieuw enige schade is gebleken, 
daarvan vergoeding kan worden gevorderd.  

NJ 1979, 384 Binnendijk / Electriciteits-maatschappij 
IJsselcentrale N.V. ECLI:NL:HR:1979:AB7302



HR 2-2-1979

• Betekent niet dat waardevermindering pas 
vergoed kan worden na verkoop o.g. 

• Hangt af van belang eigenaar, bijv. als
waardevermindering mogelijkheid hypothecair 
“crediet” te zeer zou beperken

• Alsdan tussentijdse vergoeding 
schadebeperkend 

• Omtrent een dergelijk bijzonder belang heeft
eiser echter niets gesteld 

• Eiser is juist wel bezig o.g. te verkopen, volgens 
de HR een argument te meer om te wachten 
omvang exacter vast te stellen dan d.m.v. 
taxatie

NJ 1979, 384 Binnendijk / Electriciteits-maatschappij 
IJsselcentrale N.V. ECLI:NL:HR:1979:AB7302



Inclusief ‘planschade’

• Waardedaling (overblijvende) niet eerst 
veroorzaakt door planschade en vervolgens 
‘gedoogschade’ beperkt tot fysieke schade

• Waardedaling (overblijvende) is onderdeel
volledige schadeloosstelling

• Rijksinpassingsplan slechts
juridisch/planologische verankering van het 
werk dat gedoogd moet worden

• Recht op volledige schadeloosstelling
verhoudt zich niet met gedeeltelijke 
vergoeding conf. planschade

HR 21-6-2019 ECLI:NL:HR:2019:996



Grondslag

• Volledige schadevergoeding 

• Geen beperkingen

• Doch moet gaan om voldoende concrete 
en gebleken schade, anders kan/mag 
(moet?) de rechter zijn beslissing 
uitstellen



Gastransport. BP

• Geen schade jurisprudentie bekend



Waterbeheer. Waterwet

• Dijkversterking 

• Afvalwater

• Oppervlaktewater



Grondslag

• Aanleg of wijziging waterstaatswerk 
gedoogplicht bij beschikking art. 5.24

• Schadevergoeding 7.14 lid 1

• Aan degene die als gevolg van de 
rechtmatige uitoefening van een taak of 
bevoegdheid in het kader van het 
waterbeheer schade lijdt of zal lijden, 
wordt op zijn verzoek door het betrokken 
bestuursorgaan een vergoeding 
toegekend, voor zover de schade 
redelijkerwijze niet of niet geheel te zijnen 
laste behoort te blijven en voor zover de 
vergoeding niet of niet voldoende 
anderszins is verzekerd.



Grondslag

• Tegemoetkoming / nadeelcompensatie 

• Dus: NMR en risico aanvaarding

• Behalve:

• Indien: “de onroerende zaak zelf wordt 
aangetast–bijvoorbeeld wanneer in de 
staat van die zaak verandering wordt 
gebracht door vergraving van gronden –
ligt in beginsel volledige 
schadevergoeding in de rede. Het gaat 
hier bijvoorbeeld om het besluit tot aanleg 
of wijziging van een waterstaatswerk 
[...].” (MvT, Kamerstukken II 2006-2007, 
30 818, 30



Kadeverbetering

• Minnelijk aangeboden: 

• Ruilen met factor 1,4

• Gehele perceel aankopen 

• Niet geaccepteerd



Kadeverbetering

• gedoogplicht opgelegd 

• Aangeboden schadeloosstelling:

• 4.800 m2 niet of nauwelijks te gebruiken  € 
3,- per m2

• 1.188 m2 beperkt bruikbaar  € 1,50 per m2

• Daarnaast “Mestschade” en inkomensschade



Eigenaar:

• Wenst 1,4 x deze schadebegroting vanwege 
kavelruilen waarin ook geruild is tegen deze 
verhouding 

• Daarnaast hogere mestschade conform
LTO/Gasunie normen



Waterschap:

• Beleid vastgelegd in regeling: 

• 90% WEV bij kadeverbetering

• 100% inkomensschade

• Mestschade o.b.v. maximale aanwending per
hectare en werkelijke afvoerkosten per m3



Rechtbank NN 7-2-2013

• Laat dit in stand 

• Waterschap is niet gehouden om meer 
dan 100% van de schade te vergoeden

• Zelf aanbod om te ruilen verworpen, 
betekent niet een recht op vergoeding 
van 140% van de geleden schade

ECLI:NL:RBNNE:2013:CA2933

25



Natuurontwikkeling. Wnb



Grondslag

• Gedoogplicht Artikel 2.6 lid 3 Wnb

• Feitelijk handelen en aanbrengen 
kentekenen (lid 1 en 2)

• Financiële bepalingen art. 6.3

• Inkomensderving of een vermindering 
van de waarde

• Lid 4 e.v. gaan over risico aanvaarding, 
schadebeperking en NMR 



Windparken. BP

• Gedoogplicht Windpark Zeewolde 
aanleg en instandhouding turbine 

• Gedoogplichten ‘overhang’

• (nog?) geen schade procedures 
bekend



Agenda. Thema schade

Nu we het overzicht hebben:

Actuele opgaves 

Zaken ‘onder de rechter’

Gebruiksvergoeding / retributie 

Specifieke kwesties:

Stikstof 



Opgave. Drinkwater

• Opgave is groot i.v.m. robuuster maken 
van drinkwatersysteem

• Gedoogplicht ook mogelijk ter
bescherming oude leidingen (als niet 
alsnog zakelijk recht gevestigd kan 
worden)



Opgave. Elektriciteit 

• Toenemende elektrificatie 
netverzwaring

• Energietransitie  netverzwaring

• Aanlandpunten windparken op zee

• Windparken 

• Zonneparken ? 



Opgave. Gas 

• Energietransitie 

• Andere gassen ? Waterstof, CCS ?

• LNG ?



Opgave. Water 

• HWBP

• Kaderrichtlijn Water (KRW)

• Verzilting tegen gaan

• Verdroging tegen gaan 



Opgave. Natuur 

• Natuur Netwerk Nederland (NNN)  

• Stikstofbestendig maken natuur 

• Denk aan bijvoorbeeld: ophogen 
waterpeil door dempen watergangen



Agenda. Thema schade

Nu we het overzicht hebben:

Actuele opgaves 

Zaken ‘onder de rechter’

Gebruiksvergoeding / retributie 

Specifieke kwesties:

Stikstof



Verwachtingswaarde

• Kantonrechter oordeelt dat sprake is van 
verwachtingswaarde 

• Gaat vervolgens om de vraag hoe hoog deze is en óf (en zo 
ja in hoeverre) deze verminderd is door de 380 kV 
hoogspanningsverbinding

ECLI:NL:RBNNE:2013:CA2933

36



Schade bij bedrijventerrein in 
ontwikkeling

• Schade per één peildatum ? 

• Of achteraf bezien welke schade concreet en
gebleken is ?

• Voordeelsverrekening ?



Agenda. Thema schade

Nu we het overzicht hebben:

Actuele opgaves 

Zaken ‘onder de rechter’

Gebruiksvergoeding / retributie 

Specifieke kwesties:

Stikstof



Algemeen nut ?

Of slechts: 



Retributie, want: handel 



41



[Opdrachtgever] presentatie Van Ameyde – [datum]



[Opdrachtgever] presentatie Van Ameyde – [datum]
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Retributie, want: handel 



Algemeen nut 



[Opdrachtgever] presentatie Van Ameyde – [datum]
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[Opdrachtgever] presentatie Van Ameyde – [datum]



[Opdrachtgever] presentatie Van Ameyde – [datum]



55



Algemeen nut  



Omgevingswet: retributie

• Motie Bisschop/Ronnes

• Bij commercieel gebruik: vergoeding voor
schade én gebruik

• Energie en mijnbouw (tenzij initiatiefnemer 
aangewezen netbeheerder is)

• Elektriciteitsnet, windpark, gasproductie,
warmtewet, kernenergie, waterstof?

• 2% gebruikswaarde



Agenda. Thema schade

Nu we het overzicht hebben:

Actuele opgaves 

Zaken ‘onder de rechter’

Gebruiksvergoeding / retributie 

Specifieke kwesties:

Stikstof



PAS opgave. Natuur 

• Stikstofbestendig maken natuur 

• ophogen waterpeil door dempen 
watergangen of verwijderen drainage

• Bemestingsverbod of –beperking

• Palet aan andere maatregelen



PAS opgave. Natuur 

• Nieuwe bestemming Agrarisch III : 
minder bemesten

• Planschade

• Watergang op het eigendom 
verondiepen

• Gedoogplicht Wnb (nadeelcompensatie)

• Watergangen buiten eigendom dempen 

• nadeelcompensatie Waterwet

• Gevolg: hoger waterpeil en minder
opbrengst



PAS opgave. Natuur 

• Overijssel: 

• Minnelijk overleg en overeenkomsten
(zelfrealisatie / aankoop )

• Eén schadeloket 

• Beleidsregel nadeelcompensatie 
Ontwikkelopgave Nautra2000
https://zoek.officielebekendmakingen.nl
/prb-2017-5194.html

• NMR 2% (vermogen) en 10% 
(inkomen)

• Geen NMR bij gedoogplicht 



PAS opgave. Natuur 

• Nieuwe bestemming Agrarisch III : 
minder bemesten

• Deels vergoed

• Watergang op het eigendom 
verondiepen

• Deels vergoed

• Watergangen buiten eigendom dempen 

• Deels vergoed

• Gevolg: hoger waterpeil en minder 
opbrengst



PAS opgave. Natuur 

• In de praktijk: 

• Allerlei gradaties in deze maatregelen

• Allerlei gradaties in effecten 

• Inkomensschade primair, wellicht 
vermogensschade

• Geen reconstructie of bijkomende 
kosten ? 

• Rekkelingen vs Vrekkelingen



PAS opgave. Natuur 

• Wat nu als het perceel ook ingericht 
moet worden als natuur ? 

• Dan onteigening en volledige
schadeloosstelling, doorgaans op basis 
van reconstructie 



www.vanameydewaarderingen.com

Dank voor uw aandacht!


