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Voorstel:
1. Besluiten het recht als bedoeld in artikel 6.4 derde lid van de Wet ruimtelijke ordening te verhogen met 

maximaal tweederde van het in de wet genoemde drempelbedrag, zijnde € 500,- eventueel te wijzigen 
bij algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 6.4 vijfde lid Wro; 

2. De procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Dalfsen 
vaststellen.

 
 
Inleiding:
Besluiten het recht als bedoeld in artikel 6.4 derde lid van de Wet ruimtelijke ordening te verhogen met 
maximaal tweederde van het in de wet genoemde drempelbedrag, zijnde € 500,- eventueel te wijzigen bij 
algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 6.4 vijfde lid Wro; 
De procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Dalfsen vaststellen.
 
Inleiding:
Op 1 juli 2008 is de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) met 
bijbehorend complex van wet- en regelgeving in werking getreden. De Wro en het Bro brengen onder 
andere veranderingen van de planschadewetgeving met zich mee welke voornamelijk zien op het creëren 
van uniformiteit bij de afhandeling van planschadeverzoeken en het terugbrengen van het aantal 
planschadeclaims en de hoogte van de planschadevergoedingen.
 
Beleidskader en rol gemeente:
Het Bro verplicht gemeenten tot het vaststellen van een verordening waarin regels worden gegeven over 
de aanwijzing van een adviseur en de wijze waarop deze tot een advies komt. Voor het opstellen van deze 
verordening is gebruik gemaakt van de modelverordening van de VNG.   
 
De Wro biedt (net als de WRO) de mogelijkheid om het drempelbedrag (€ 300,-) te verhogen met ten 
hoogste tweederde deel (€ 500,-). Hiermee kan de gemeente het aantal planschadeclaims verlagen en 
kansarme planschadeclaims ontmoedigen. Het verhogen van het drempelbedrag dient te gebeuren bij 
verordening door u vast te stellen. 
 
Alternatieven:
Er zijn geen alternatieven aangezien de Bro verplicht om een verordening vast te stellen. 



 
 
 

  

 
   

 

 
Het verhogen van het drempelbedrag is geen verplichting, maar om het aantal planschadeclaims te 
beperken is het wel te adviseren. Op 26 september 2005 heeft uw raad besloten het drempelbedrag te 
verhogen naar € 500,-. Het drempelbedrag is in hoofdzaak bedoeld om personen die te lichtvaardig 
overwegen een planschadeclaim in te dienen te ontmoedigen. Het drempelbedrag dient voorafgaan aan de 
behandeling van de planschadeclaim te worden voldaan en wordt gerestitueerd bij een gehele of 
gedeeltelijke positieve beslissing op de aanvraag.
 
Financieel kader:
Nvt
 
Communicatie: 
De vastgestelde verordeningen publiceren.
 
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen,  
 
 
 
 
de burgemeester, de secretaris-directeur,  
L.V. Elfers drs. H. Zwart 
 


