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 De vraag die gesteld kan worden, is waarom Bijlage 11 van 
APV Groningen 2009 geen algemeen verbindend voorschrift 
is? Het gaat in ieder geval om algemene regels en bovendien 
kan ook gesteld worden dat hier een nieuwe verplichting 
op een burger wordt gelegd wil hij buiten de 40 aangewe-
zen panden in Nieuwstad een vergunning krijgen. Hij zal 
immers ervoor moeten zorgen dat een pand in Centrum 
Noord-West gesloten wordt. Dit kan worden aangemerkt 
als een nieuwe op de burger rustende verplichting (zie over 
het onderscheid beleidsregel – algemeen verbindend voor-
schrift ABRvS 12 december 2012,   AB  2013/23 , m.nt L.J.A. 
Damen ( Doorvaartprofielen binnenwateren Amsterdam ). Zou 
men echter in dit geval aannemen dat Bijlage 11 een alge-
meen verbindend voorschrift bevat, dan is het onverbin-
dend bij gebreke aan wetgevende bevoegdheid van de bur-
gemeester. Uit  artikel 156 lid 1  Gemeentewet blijkt immers 
dat binnen het stelsel van de Gemeentewet de raad wel aan 
het college, maar niet aan de burgemeester de bevoegdheid 
kan delegeren tot het vaststellen van algemeen verbindende 
voorschriften (zie hierover ABRvS 6 september 2006,   Gst.  
2007/55 , m.nt J.M.H.F. Teunissen, waarin het ging om op-
name van een pand op de Staat van bestaande prostitutie-
inrichtingen met nadere eisen te Groningen). Dit verklaart 
wellicht waarom de Afdeling in de onderhavige zaak een 
uitweg zoekt via de route van de beleidsregel.     

 L.J.M. Timmermans           

 Gst. 2015/27 

 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State    
12 november 2014, nr.   201209467/2/A2  
 (Mrs. C.H.M. Altena, N. Verheij en G. Snijders) 
 m.nt. Ch. Lagerweij-Duits en E.J.M. Groenendijk 1    

( Art. 19 en 49 WRO en art. 6.1 Wro  )

 ECLI:NL:RVS:2014:4033       

 Tweede tussenuitspraak inzake een verzoek om plan-
schade. Tijdelijke inkomensderving en gebrekkige advi-
sering. De behandeling van het hoger beroep wordt ge-
schorst en de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak 
voor Milieu en Ruimtelijke Ordening wordt ingeschakeld 
om het planschadeverzoek te beoordelen. (Amersfoort)       

 In hoger beroep oordeelt de Afdeling over het besluit van het 
bestuursorgaan waarbij het planschadeverzoek van appel-
lante in navolging van de adviseurs is afgewezen. Volgens de 
Afdeling is sprake van een gebrekkig advies en heeft het be-
stuursorgaan zich bij de besluitvorming niet mogen baseren 
op dit advies. De Afdeling schorst het hoger beroep en de Stich-

    1  Ch. Lagerweij-Duits is werkzaam bij Rechtklus.nl en E.J.M. Groenendijk is 
gerechtelijke deskundige schadeberekeningen. Lagerweij is annotator van 
de onderdelen 1-9 m.u.v. punt 7 en Groenendijk is annotator van punt 7. 

ting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimte-
lijke Ordening wordt ingeschakeld om het planschadeverzoek 
opnieuw te beoordelen.     

 Tweede tussenuitspraak op het hoger beroep van: 
 [appellante], alsmede haar vennoten [vennoot A] en [ven-
noot B], gevestigd onderscheidenlijk wonend te Amersfoort, 
(hierna ook tezamen en in enkelvoud: [appellante]), 
 tegen de uitspraak van de rechtbank Utrecht van 23 augus-
tus 2012 in zaak nr. 11/2736 in het geding tussen: 
 [appellante] 
 en 
 het college van burgemeester en wethouders van Amers-
foort.       

    Procesverloop   

 Bij besluit van 23 maart 2010 heeft het college een aanvraag 
van [appellante] om een tegemoetkoming in planschade af-
gewezen. 
 Bij besluit van 18 juli 2011 heeft het college het door [appel-
lante] daartegen gemaakte bezwaar ongegrond verklaard. 
 Bij uitspraak van 23 augustus 2012 heeft de rechtbank het 
door [appellante] daartegen ingestelde beroep gegrond ver-
klaard, het besluit van 18 juli 2011 vernietigd en bepaald dat 
de rechtsgevolgen van dit besluit in stand blijven. 
 Tegen deze uitspraak heeft [appellante] hoger beroep inge-
steld. 
 Het college heeft een verweerschrift ingediend. 
 [appellante] en het college hebben nadere stukken inge-
diend. 
 De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 26 juni 
2013, waar [appellante], vertegenwoordigd door haar ven-
noten, [vennoot A] en [vennoot B], bijgestaan door mr. S.H. 
van den Ende, advocaat te Amsterdam, en het college, verte-
genwoordigd door mr. E.J. van Eyck en mr. R.C. Alblas, beiden 
werkzaam voor de gemeente Amersfoort, zijn verschenen. 
 Bij tussenuitspraak van 23 oktober 2013 in zaak nr. 
201209467/1/A2 (hierna: de tussenuitspraak) heeft de Af-
deling het college opgedragen binnen zestien weken na de 
verzending van de tussenuitspraak met inachtneming van 
hetgeen daarin is overwogen een besluit te nemen over een 
tegemoetkoming in het door [appellante] gemiste voordeel 
en dit aan [appellante] en de Afdeling toe te zenden. Deze 
uitspraak is aangehecht. 
 Bij besluit van 3 februari 2014 heeft het college ter uitvoe-
ring van de tussenuitspraak aanvullend beslist op de aan-
vraag van [appellante] en de afwijzing gehandhaafd. 
 Bij brief van 13 maart 2014 heeft [appellante] een zienswijze 
naar voren gebracht. 
 De Afdeling heeft bepaald dat een tweede onderzoek ter zit-
ting achterwege blijft.     

    Overwegingen     

  1.  Op 19 september 2007 heeft het college besloten 
met toepassing van de vrijstellingsprocedure van  artikel 19, 
derde lid , van de Wet op de Ruimtelijke Ordening medewer-
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king te verlenen aan het plaatsen van een zogenoemde uri-
lift – een openbaar, in de grond verzinkbaar urinoir – op de 
hoek van de Groenmarkt en de Windsteeg. Bij besluit van 16 
november 2007 is vervolgens vrijstelling (hierna: het vrij-
stellingsbesluit) en een bouwvergunning verleend. 
 De vennootschap van [vennoot A] en [vennoot B] exploiteert 
onder de naam “[appellante]” een bed and breakfast (hierna: 
de bed and breakfast) in het pand [locatie 1] te Amersfoort. 
Deze is op 30 april 2008 geopend. De genoemde urilift is 
begin 2008 op ongeveer 10 m afstand van de voorgevel van 
het pand geplaatst. Hij bevond zich tot januari 2012 op het 
deel van de openbare weg waarvoor [appellante] een ter-
rasvergunning heeft. 
 Bij brief van 2 oktober 2008 heeft [appellante] het college 
verzocht om een tegemoetkoming in planschade. Aan dat 
verzoek heeft zij ten grondslag gelegd dat het vrijstellings-
besluit tot waardevermindering van het pand en tot inko-
mensderving heeft geleid. 
 Het college heeft de urilift in januari 2012 verplaatst naar 
een locatie nabij de Groenmarkt.     
  2.  In de tussenuitspraak heeft de Afdeling over de 
gestelde waardevermindering van het pand geoordeeld dat 
niet is gebleken dat [appellante] door de tijdelijke waarde-
vermindering schade heeft ondervonden en dat voor een 
verdere tegemoetkoming – dan reeds is geschied door het 
wegnemen van de schadeoorzaak – derhalve geen grond 
kan worden gevonden. Over de gestelde inkomensderving 
heeft de Afdeling in de tussenuitspraak overwogen dat [ap-
pellante] op het moment dat het vrijstellingsbesluit werd 
bekendgemaakt, 19 november 2007 (hierna: de peildatum), 
al onomkeerbare investeringen had gedaan, dat de exploi-
tatie door het vrijstellingsbesluit niet onmogelijk werd ge-
maakt en de exploitatie nadien daadwerkelijk is aangevan-
gen. Naar het oordeel van de Afdeling kon in dit geval op de 
peildatum als vaststaand worden aangenomen dat [appel-
lante] de bed and breakfast zou gaan exploiteren. [vennoot 
A] had het pand daartoe in maart 2007 aangekocht en het 
college heeft aan [vennoot A] op 14 augustus 2007 vrijstel-
ling verleend van de bepalingen van het bestemmingsplan 
ten behoeve van het gebruik van het pand als horecagele-
genheid. [vennoot A] heeft vervolgens een aanvraag om 
een drank- en horecavergunning ingediend. Ook zijn sub-
stantiële investeringen in het pand gedaan om het als bed 
and breakfast geschikt te maken. Deze omstandigheden 
rechtvaardigen dat in dit geval inkomensderving voor te-
gemoetkoming in aanmerking kan komen op de voet van 
 artikel 6.1  van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro), 
voor zover deze is ontstaan na de aanvang van de exploitatie 
op 30 april 2008 en er een oorzakelijk verband bestaat tus-
sen het vrijstellingsbesluit en de gestelde inkomensderving, 
aldus de Afdeling in de tussenuitspraak. Daarom heeft de 
Afdeling het college opgedragen een besluit te nemen over 
een tegemoetkoming in het door [appellante] als gevolg van 
het vrijstellingsbesluit gemiste voordeel.     
  3.  Aan het besluit van 3 februari 2014, waarbij de af-
wijzing van de aanvraag om een tegemoetkoming in plan-
schade met een aanvullende motivering is gehandhaafd, 
heeft het college een advies van P. van de Streek AA/FB en dr. 

J.W. van Zundert (hierna: de adviseurs) van 30 januari 2014 
(hierna: het advies) ten grondslag gelegd. Volgens het advies 
zijn de ten opzichte van het in het ondernemingsplan van [ap-
pellante] begrote resultaat tegenvallende exploitatieresulta-
ten niet een aantoonbaar rechtstreeks en oorzakelijk gevolg 
van het vrijstellingsbesluit. Hierbij is van belang dat de urilift 
niet vanuit of vanaf de lunchroom en de terrassen zichtbaar 
aanwezig was gedurende de openingstijden en de toegela-
ten gebruikstijden van de terrassen en dat van een voor de 
bedrijfsexploitatie nadelige invloed gedurende de tijden dat 
de urilift bovengronds en in gebruik was niet is gebleken. 
Volgens het advies is het verder redelijk om, gesteld dat [ap-
pellante] schade zou hebben geleden als gevolg van het vrij-
stellingsbesluit, de helft hiervan tot het normaal maatschap-
pelijk ondernemingsrisico van [appellante] te rekenen.     
  4.  Uit het bij de  Wet aanpassing bestuursprocesrecht  
behorende overgangsrecht volgt dat, nu het nieuwe besluit 
is bekendgemaakt na 31 december 2012, dit moet worden 
beoordeeld aan de hand van het recht zoals dit geldt sinds 
de inwerkingtreding van deze wet. 
 Het besluit van 3 februari 2014 is op grond van  artikel 6:19, 
eerste lid , van de Algemene wet bestuursrecht mede onder-
werp van dit geding.     
  5.  [appellante] komt in haar zienswijze op tegen het 
besluit van 3 februari 2014. Volgens [appellante] kan het ad-
vies dit besluit niet dragen.     
  6.  [appellante] betoogt daartoe in de eerste plaats dat 
de adviseurs in het advies onjuiste uitgangspunten hebben 
gehanteerd.     
  6.1.  In hun advies, onder punt 2, zetten de adviseurs op 
de navolgende wijze uiteen wat hun uitgangspunten zijn:     

 “Met betrekking tot de planvergelijking wordt uitge-
gaan van hetgeen dienaangaande is vermeld in het aan 
het primaire schadebesluit ten grondslag liggende ad-
vies van de SAOZ [Stichting Adviesbureau Onroerende 
Zaken] van maart 2010 en van hetgeen de Rechtbank 
in haar uitspraak van 23 augustus 2012 daarover heeft 
geoordeeld. (…) Met betrekking tot het oordeel van de 
rechtbank over de maximale gebruiksmogelijkheden 
van de urilift, wordt er op gewezen dat de rechtbank 
[de] gevolgen van de in het SAOZ-advies onvoldoende 
beschreven maximale gebruiksmogelijkheden in stand 
heeft gelaten. In hoger beroep is daarover door de Afde-
ling bestuursrechtspraak niet anders geoordeeld. De uit 
de afdelingsuitspraak voortvloeiende opdracht tot na-
dere besluitvorming is beperkt tot de vraag of, gelet op 
de reeds vóór de projectvrijstelling voor de urilift van 19 
november 2007 feitelijk aangevangen bedrijfsexploitatie 
van [appellante], als gevolg daarvan inkomensschade is 
geleden gedurende de periode dat de urilift ter plaatse 
aanwezig is geweest. Blijkens rechtsoverweging 9 van de 
afdelingsuitspraak dienden de adviseurs zich te beper-
ken tot de beoordeling van de gestelde inkomensschade 
en van het oorzakelijk verband tussen deze gestelde 
schade en het vrijstellingsbesluit. De adviseurs hebben 
zich tot die opdracht beperkt en hebben dan ook afgezien 
van een zelfstandige planvergelijking.”       
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  6.2.  De Afdeling kan de adviseurs niet volgen als zij 
stellen met betrekking tot de planvergelijking het besluit 
van 23 maart 2010, het daaraan ten grondslag liggende ad-
vies van de SAOZ en het oordeel van de rechtbank hierover 
als uitgangspunt te nemen en vervolgens opmerken dat zij 
zich hebben beperkt tot de in de tussenuitspraak gegeven 
opdracht. Zoals [appellante] terecht aanvoert, is het besluit 
van 18 juli 2011, waarbij het besluit van 23 maart 2010 is 
gehandhaafd, door de rechtbank vernietigd, omdat in het 
daaraan ten grondslag gelegde advies van de SAOZ volgens 
de rechtbank de maximale gebruiksmogelijkheden van het 
vrijstellingsbesluit niet zijn onderkend. Het is de Afdeling 
verder niet duidelijk waarom de adviseurs stellen dat de 
gevolgen van de in het advies van de SAOZ onvoldoende be-
schreven maximale gebruiksmogelijkheden door de recht-
bank in stand zijn gelaten en dat de Afdeling daarover niet 
anders heeft geoordeeld. De adviseurs zijn er kennelijk aan 
voorbijgegaan dat de rechtbank slechts de conclusie van het 
advies van de SAOZ en daarmee van het besluit van 18 juli 
2011 – dat [appellante] geen tegemoetkoming toekomt – 
overeind heeft gelaten. In hoger beroep is hetgeen de SAOZ 
heeft opgemerkt over de gebruiksmogelijkheden van de 
urilift niet meer aan de orde. Het oordeel van de rechtbank 
daarover, dat heeft geleid tot de vernietiging van het besluit 
van 18 juli 2011, is in hoger beroep niet bestreden. De Afde-
ling heeft zich hierover dan ook niet uitgelaten in de tus-
senuitspraak, omdat het hoger beroep zich toespitst op de 
vraag of de planschade die [appellante] stelt te hebben gele-
den als gevolg van de plaatsing van de urilift in de vorm van 
waardevermindering van de onroerende zaak en inkomens-
derving voor tegemoetkoming in aanmerking komt. De ad-
viseurs lijken het vorenstaande niet te hebben onderkend. 
Verderop in het advies, bijvoorbeeld onder punt 3.2, lijken 
de adviseurs evenwel te zijn uitgegaan van de maximale in-
vulling van het vrijstellingsbesluit. Het advies is daarmee 
minstgenomen innerlijk tegenstrijdig. 
 Het betoog slaagt.     
  7.  [appellante] betoogt in de tweede plaats dat de ad-
viseurs niet de van hen te verwachten zorgvuldigheid heb-
ben betracht bij het aan het advies voorafgaande onderzoek. 
Zo hebben de adviseurs zich, om een beeld te krijgen van 
de situatie ter plaatse, volgens [appellante] ten onrechte 
beperkt tot Google Street View en foto’s die [appellante] op 
haar website heeft geplaatst. Als gevolg van een onzorg-
vuldige feitenvaststelling hebben de adviseurs onder meer 
ten onrechte geconcludeerd dat het plein waaraan het pand 
staat een horecaplein is en dat de urilift vanuit het pand nau-
welijks zichtbaar is geweest. De adviseurs hebben verder ten 
onrechte vastgesteld dat [appellante] ten tijde van belang 25 
couverts had – dat waren er binnen 50 en op het terras het 
dubbele -, dat [appellante] van 10:00 tot 18:00 uur geopend 
was – het terras van [appellante] was in elk geval geopend 
tot het moment dat de urilift in gebruik werd genomen en 
de bed and breakfast was, vanzelfsprekend, ook na 18:00 uur 
geopend – en dat het terras in 2008 nauwelijks is gebruikt. 
Een en ander had voorkomen kunnen worden als de advi-
seurs [appellante] hadden geraadpleegd. De adviseurs heb-
ben dit ten onrechte niet nodig geacht, aldus [appellante].     

  7.1.  In hun conceptadvies van 6 januari 2014 schrijven 
de adviseurs, onder 3.2:     

 “Een rondgang ter plaatse bevestigt dat de Groenmarkt 
het karakter heeft van een ‘horecaplein’.”     

 Zoals [appellante] terecht heeft opgemerkt wekt deze zin de 
indruk dat de adviseurs in persoon een rondgang over de 
Groenmarkt hebben gemaakt. De “rondgang ter plaatse” be-
stond volgens blz. 4 van het advies evenwel uit een digitaal 
bezoek, via Google Street View. Verder hebben de adviseurs 
te kennen gegeven de foto’s die in het dossier zijn opgeno-
men te hebben bekeken. Zij lichten dit als volgt toe:     

 “Gelet op de voor de advisering beschikbare tijd en gelet 
op de aard van de opdracht (…) en de uitvoerige schrifte-
lijke informatie die de adviseurs daartoe ter beschikking 
stond, zijn zij van mening dat een nader onderzoek ter 
plaatse, al dan niet met inbegrip van persoonlijk contact 
met de vennoten van [appellante], te weinig zou toevoe-
gen aan de voor de advisering benodigde informatie.”     

 Op basis van de foto’s die zich in het dossier bevinden en 
hetgeen via Google Street View zichtbaar is, hebben de ad-
viseurs onder meer geconcludeerd dat het pand “tamelijk 
introvert” is, het pand met het terras niet een “kennelijk be-
drijfsmatige eenheid” vormt en de specifieke formule en de 
ligging zeker in de startperiode van invloed zijn geweest op 
de startomstandigheden en op de exploitatieperspectieven 
van [appellante]. 
 De Afdeling volgt [appellante] in haar stelling dat via Google 
Street View niet een adequate indruk van de omgeving kan 
worden verkregen en dat de conclusie van de adviseurs niet 
kan worden gedragen door hun observaties. Of een pand 
“introvert” is kan niet worden beoordeeld aan de hand van 
foto’s, maar zou ter plaatse moeten worden beoordeeld. Dit-
zelfde geldt voor de bedrijfsmatige eenheid. Hierbij is ook 
van belang dat ook de overige horecaondernemingen op de 
Groenmarkt terrassen hebben die niet direct aan de panden 
liggen. De adviseurs hadden in elk geval niet zonder nadere 
motivering kunnen oordelen dat dit de herkenbaarheid niet 
ten goede komt. 
 Voor zover [appellante] stelt dat in de maanden oktober, 
november en december van 2008 gebruik is gemaakt van 
het terras, overweegt de Afdeling dat zonder nadere onder-
bouwing niet aannemelijk is dat dit meer dan een beperkt 
gebruik is geweest. De adviseurs hebben er dan ook van 
mogen uitgaan dat, nu de terrasvergunning pas in septem-
ber 2008 is verkregen, de schadeperiode is aangevangen in 
2009. 
 Anders dan [appellante] stelt, zijn de adviseurs er niet van 
uitgegaan dat haar onderneming van 10:00 tot 18:00 uur 
geopend was. In paragraaf 3.2 van het advies merken de ad-
viseurs op dat de lunchroom gedurende die uren geopend 
was. Vervolgens merken de adviseurs op dat het terras van 
09:00 tot 01:00 uur gebruikt mocht worden. De adviseurs 
zijn er in het advies echter aan voorbijgegaan dat [appel-
lante] ook een bed and breakfast exploiteert en dat gasten 
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van een bed and breakfast volgens [appellante] ook ’s nachts 
hinder kunnen ondervinden van het gebruik van de urilift. 
De adviseurs zijn verder voorbijgegaan aan de stelling van 
[appellante] dat de urilift ook tijdens evenementen in ge-
bruik was. 
 De Afdeling volgt voorts [appellante] in haar stelling dat de 
adviseurs onzorgvuldig hebben gehandeld door zich wat 
betreft het interieur en het aantal couverts uitsluitend te 
baseren op informatie die op de website van [appellante] 
te vinden is, zonder bij [appellante] om meer informatie te 
vragen over de capaciteit of de situatie ter plaatse in ogen-
schouw te nemen. 
 Het betoog slaagt.     
  8.  [appellante] betoogt in de derde plaats dat het 
advies er geen blijk van geeft te zijn opgesteld door onaf-
hankelijke deskundigen. Volgens [appellante] duiden de 
toon van het advies, de selectie van feiten en aannames en 
de wijze waarop de adviseurs welbewust lijken te hebben 
toegeschreven naar een door het college gewenste uitkomst 
– er bestaat geen oorzakelijk verband tussen het vrijstel-
lingsbesluit en de gestelde inkomensderving – erop dat de 
adviseurs partijdeskundigen zijn.     
  8.1.  Vooropgesteld wordt, dat de Afdeling in de tussen-
uitspraak aan [appellante] de opdracht heeft gegeven het 
oorzakelijk verband tussen de gestelde inkomensderving en 
het vrijstellingsbesluit aan te tonen. Aan het college heeft zij 
de opdracht gegeven om een nieuw besluit te nemen over 
een tegemoetkoming in de door [appellante] als gevolg van 
het vrijstellingsbesluit gemiste inkomsten. Dat de adviseurs 
kritische kanttekeningen plaatsen bij de door [appellante] 
overgelegde stukken past binnen een goede taakuitoefe-
ning. De door de adviseurs in het advies gekozen bewoor-
dingen wekken evenwel twijfel of zij zich ten volle bewust 
zijn geweest van hun rol als onafhankelijke deskundigen. Zo 
valt niet te begrijpen waarom de adviseurs stellen dat zij 
naar aanleiding van de reactie van [appellante] op het con-
ceptadvies niet de vrijheid hebben kunnen vinden om terug 
te komen van hun in het conceptadvies neergelegde con-
clusies en aanbeveling. Ook de conclusie van de adviseurs 
dat “de gevoelens van [appellante] ten aanzien van de urilift 
afwijkend zijn van overige horecabedrijven aan de Groen-
markt” is op zichzelf niet relevant voor de door de adviseurs 
te beantwoorden vraag. Zoals [appellante] terecht opmerkt 
werd de urilift voor haar pand geplaatst en niet voor dat van 
een van de andere horecagelegenheden aan de Groenmarkt. 
De adviseurs gaan in het advies ook niet in op de stelling 
van [appellante] dat haar concurrenten de urilift bedienden. 
Nu [appellante] deze stelling meermaals heeft herhaald – en 
deze door het college niet is betwist –, hadden de adviseurs 
hieraan niet voorbij kunnen gaan. 
 In het advies wordt verder een aantal opmerkingen gemaakt 
die niet passen in een advies van onafhankelijke deskundi-
gen. Zo schrijven de adviseurs:     

 “Dat uiteindelijk (…) is besloten om de urilift te ver-
plaatsen wil niet zeggen dat uitsluitend de klachten van 
[appellante] daartoe de aanleiding hebben gevormd en 
evenmin dat deze klachten daarmee gegrond zijn.”     

 Daargelaten de juistheid van deze stelling, ziet de Afdeling 
de relevantie ervan voor de beoordeling van het tegemoet-
komingsverzoek van [appellante] niet. Datzelfde geldt voor 
de stelling dat de voor [appellante] tegenvallende omzet ook 
het gevolg zou kunnen zijn van de door haarzelf gevoerde 
campagne tegen de urilift, welke stelling door de adviseurs 
niet is onderbouwd. Dergelijke opmerkingen doen afbreuk 
aan de gedegenheid van het advies en de adviseurs hadden 
zich hiervan dan ook dienen te onthouden. 
 Het betoog slaagt.     
  9.  [appellante] betoogt in de vierde plaats dat een 
aantal van de in het advies opgenomen bevindingen niet is 
onderbouwd en reeds hierom onbegrijpelijk is. De adviseurs 
hebben ten onrechte aangenomen dat de voor [appellante] 
tegenvallende omzet verband houdt met stevige concur-
rentie van andere horecagelegenheden op de Groenmarkt 
en [appellante] zich eerst had te bewijzen. Deze aanname 
strookt niet met het feit dat de zusteronderneming van [ap-
pellante], aan [locatie 2] te Amersfoort, een vlekkeloze start 
kende en Amersfoort in verhouding tot andere steden een 
klein horeca-aanbod heeft. Bovendien heeft [appellante] 
een afwijkende formule – zij is de enige bed and breakfast 
op de Groenmarkt – die nieuwe klanten aanspreekt. De 
adviseurs hebben verder ten onrechte aangenomen dat de 
omzetprognose van [appellante] voor de jaren 2008-2011 te 
optimistisch was en dat dit wordt bevestigd door de om-
zetcijfers over die jaren en over 2013, die veel lager zijn. De 
omzet over de jaren 2008-2011 is volgens [appellante] la-
ger dan weergegeven in de prognose, omdat daarbij geen 
rekening is gehouden met de negatieve gevolgen van de 
plaatsing van de urilift. Voorts betwist [appellante] de stel-
ling van de adviseurs dat het ondernemingsplan bewust te 
optimistisch is, omdat het doel hiervan was de financiering 
rond te krijgen. Het ondernemingsplan is getoetst door een 
registeraccountant en moet daarom als realistisch worden 
beschouwd. Volgens [appellante] mochten de adviseurs ver-
der niet volstaan met het in algemene bewoordingen dis-
kwalificeren van de door registeraccountants opgestelde 
schadeberekeningen. De adviseurs hadden minst genomen 
zelf onderzoek moeten doen naar de door haar geleden 
schade, aldus [appellante].     
  9.1.  De adviseurs stellen in hun advies dat het wat hen 
betreft niet nodig is de invloed van de urilift op de omzet 
van [appellante] te begroten, omdat het oorzakelijk verband 
tussen het vrijstellingsbesluit en de beweerdelijk lagere 
omzet van [appellante] niet aannemelijk is. De adviseurs 
zijn niet overtuigd geraakt door de door [appellante] over-
gelegde schadenotitie van E.H. Horlings RA en R. Ibrahimi 
RA, beiden werkzaam bij Horatio Schade Auditors B.V. (hier-
na: Horatio), van 3 december 2013 (hierna: de schadenoti-
tie). Omdat [appellante] haar deuren opende nadat de urilift 
was geplaatst, is geen vergelijking te maken tussen de om-
zet vóór en ná de peildatum. Horatio heeft er daarom voor 
gekozen te werken met de omzetprognose van [appellante] 
voor 2008 en deze op basis van branchecijfers te extrapole-
ren naar 2012 en daarnaast een vergelijking te maken met 
de omzetontwikkeling van de zusteronderneming van [ap-
pellante], aan [locatie 2]. Verder heeft de omzet zich volgens 
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Horatio hersteld na de verplaatsing van de urilift, zij het dat 
er een zeker na-ijleffect is opgetreden. Ook nadat de lift was 
verplaatst is de omzet nog enige tijd lager dan mocht wor-
den verwacht, aldus de schadenotitie.     
  9.2.  De adviseurs stellen voorts dat [appellante] niet 
te vergelijken is met haar zusteronderneming, omdat die 
zich op een andere locatie bevindt. De adviseurs missen in 
de aan hen beschikbaar gestelde stukken informatie over 
de uitstraling van de nevenvestiging en over de wijze van 
adverteren, de gevoerde acties en de concurrentiepositie. 
De Afdeling constateert dat de nevenvestiging zich op een 
korte afstand van [appellante] bevindt, dat [appellante] is 
gelegen aan een kleiner plein dan de nevenvestiging en dat 
[appellante] een bed and breakfast heeft en de nevenvesti-
ging niet. De Afdeling volgt de adviseurs in hun oordeel dat 
Horatio daarom niet zonder nadere motivering de ontwik-
keling van de nevenvestiging op die van [appellante] mocht 
betrekken.     
  9.3.  Volgens de adviseurs was de urilift twee nachten 
per week – de nacht van vrijdag op zaterdag en die van za-
terdag op zondag – in gebruik vanaf 01:00 uur. Zij zijn er 
in het advies van uitgegaan dat de urilift geen hinder ver-
oorzaakt als deze zich onder de grond bevindt. De Afdeling 
volgt [appellante] in haar stelling dat de adviseurs in dezen 
in gebreke zijn gebleven. [appellante] heeft er meermaals op 
gewezen dat de urilift ook op andere momenten in gebruik 
was en dat ook een neergelaten urilift overlast veroorzaakt, 
vanwege de urinelucht die blijft hangen. De adviseurs had-
den zich over deze stelling niet kunnen uitlaten zonder 
daarnaar nader onderzoek te doen.     
  9.4.  De adviseurs merken verder op dat de omzet juist 
is gedaald in de maanden nadat de lift is verwijderd, de 
maanden januari, april, september en oktober van 2012. De 
maanden juli en augustus is een grotere omzet behaald, die 
volgens de adviseurs mogelijk te verklaren is door de open-
stelling van het terras. Nu [appellante] haar omzetcijfers 
niet heeft opgesplitst in bed and breakfast, terras en lunch-
room – hetgeen zoals volgens de adviseurs valt af te leiden 
uit de uitspraak van de Afdeling van 4 december 2013 in 
zaak nr. 201202506/1/A2 wel aanbeveling verdient – en “er 
zoveel algemene aanmerkingen zijn te plaatsen bij de ge-
hanteerde veronderstellingen” kan “in alle redelijkheid niet 
of nauwelijks een causaal verband worden gelegd tussen de 
ten opzichte van de begroting tegenvallende bedrijfsresul-
taten en het in werking zijn van de urilift”, waardoor het 
niet zinvol is in het advies een eigen berekening op te ne-
men, aldus de adviseurs. 
 De Afdeling volgt de adviseurs niet in hun stelling dat de 
omzet per maand per bedrijfsactiviteit had moeten worden 
uitgesplitst. Daargelaten of dit volgt uit de door de adviseurs 
aangehaalde uitspraak, is het betoog van [appellante] dat de 
urilift een negatief effect had op al haar bedrijfsactiviteiten 
en dus op haar gehele bedrijfsvoering. Uitsplitsing van deze 
activiteiten lag dan ook niet in de rede.     
  9.5.  De adviseurs vragen zich verder af of de voor [ap-
pellante] tegenvallende omzet niet het gevolg is van een 
aanloopperiode, die ondernemingen nu eenmaal hebben. 
[appellante] had volgens hen te maken met stevige concur-

rentie en moest zich eerst bewijzen. Uit de schadenotitie 
blijkt volgens de adviseurs ook dat de zusteronderneming 
van [appellante] een zogenoemde aanloopperiode kent. 
Het eerste jaar is de omzet van de zusteronderneming 
€ 16.349,00, in het vierde jaar is deze van januari tot en 
met november € 68.993,00. Dat horecaondernemingen een 
aanloopperiode kennen is niet meegenomen door Horatio. 
Horatio heeft de prognose voor 2008 eenvoudigweg als uit-
gangspunt genomen voor de berekening van de omzet van 
[appellante] voor de navolgende jaren, aldus de adviseurs. 
De omzetprognose van Horatio is volgens hen ook te posi-
tief. Dit wordt volgens hen bevestigd door de jaarcijfers over 
de periode 2008-2011 en de in 2013 gemaakte omzet. De 
Afdeling kan de adviseurs hierin niet volgen. [appellante] 
voert aan dat de tegenvallende omzet het gevolg is van de 
plaatsing van de urilift. Dat de prognose van Horatio een 
hogere omzet laat zien, doet, anders dan de adviseurs ken-
nelijk menen, geen afbreuk aan deze stelling, nu Horatio in 
de prognose juist de situatie zonder de invloed van de urilift 
op de omzet van [appellante] heeft proberen weer te geven. 
 De Afdeling is van oordeel dat de adviseurs zich in het ad-
vies ten onrechte hebben beperkt tot het met algemene be-
woordingen bestrijden van de schadenotitie. Het had juist 
in de rede gelegen dat de adviseurs aan de hand van hun ei-
gen uitgangspunten een omzetprognose hadden opgesteld 
en de prognose van Horatio of de in werkelijkheid door [ap-
pellante] gemaakte omzet hiertegen hadden afgezet. 
 Het betoog slaagt.     
  10.  [appellante] betoogt ten slotte, in de vijfde plaats, 
dat in het advies een verkeerde invulling is gegeven aan het 
normaal maatschappelijk risico. Anders dan de adviseurs 
stellen, is de in  artikel 6.2, tweede lid , aanhef en onder a, 
van de Wro neergelegde forfaitaire aftrek niet van toepas-
sing op de aan [appellante] toekomende tegemoetkoming. 
Verder is de door de adviseurs voorgestane korting van 
50% in strijd met de rechtspraak van de Afdeling. Volgens 
die rechtspraak dienen bij het vaststellen van het normaal 
maatschappelijk risico alle relevante omstandigheden van 
het geval te worden betrokken en worden zwaardere eisen 
gesteld aan de motivering van de korting naarmate een ho-
ger percentage wordt gehanteerd. De in het advies gegeven 
omstandigheden kunnen de uitzonderlijk hoge aftrek van 
50% niet dragen. Daarbij wordt in het advies geheel voor-
bijgegaan aan de in haar reactie op het conceptadvies opge-
somde omstandigheden, aldus [appellante].     
  10.1.  De adviseurs stellen, zoals [appellante] terecht 
aanvoert, ten onrechte dat de in  artikel 6.2, tweede lid , van 
de Wro genoemde forfaitaire korting van toepassing is op 
de aanvraag van [appellante]. Ingevolge  artikel 9.1.18, twee-
de lid , van de Invoeringswet Wro geldt artikel 6.2, tweede 
lid, van de Wro tot 1 september 2010 niet voor aanvragen 
om tegemoetkoming in planschade die vóór het tijdstip van 
inwerkingtreding van de Wro is ontstaan. Nu het vrijstel-
lingsbesluit is genomen vóór de inwerkingtreding van de 
Wro, is artikel 6.2, tweede lid, niet van toepassing. Wel geldt 
dat binnen het normaal maatschappelijk risico van [appel-
lante] vallende schade voor haar rekening dient te blijven. 
Dit wordt door [appellante] overigens ook niet betwist.     
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  10.2.  De adviseurs verwijzen in het advies onder 5.1 naar 
een aantal uitspraken van de Afdeling, waarin de Afdeling in 
algemene bewoordingen uiteenzet hoe de rechtspraktijk in-
vulling kan geven aan het begrip normaal maatschappelijk 
risico. In deze uitspraken wijst de Afdeling erop dat alle van 
belang zijnde omstandigheden dienen te worden betrok-
ken bij de beantwoording van de vraag of bepaalde schade 
voor rekening van de schadelijdende dient te worden gela-
ten (zie bijvoorbeeld de uitspraak van 29 februari 2012 in 
zaak nr. 201104750/1/A2). Dit betekent dat de verschillende 
omstandigheden tegen elkaar moeten worden afgewogen. 
Volgens de adviseurs lijken de belangrijkste factoren te zijn 
dat er een dringende behoefte bestond aan een urilift – om-
dat wildplassen ter plaatse een groot probleem was –, dat 
er een breed draagvlak voor de plaatsing van de urilift be-
stond en dat de urilift weinig hinder zou veroorzaken omdat 
hij het grootste deel van de dag niet in gebruik zou zijn. De 
adviseurs vinden dat een plek ergens op of nabij de Groen-
markt in de lijn der verwachtingen lag, maar zij onderken-
nen dat de urilift niet noodzakelijkerwijs vóór het pand van 
[appellante] geplaatst had hoeven worden. Volgens hen was 
er ten minste nog één andere plek waar de urilift geplaatst 
had kunnen worden, te weten de plek waar de urilift begin 
2012 is geplaatst. Dit betekent dat de kans dat de urilift voor 
het pand van [appellante] zou worden geplaatst niet meer 
dan 50% was en dat eventuele schade dan voor ten minste 
de helft tot het normaal maatschappelijk risico van [appel-
lante] moet worden geacht te behoren, aldus de adviseurs. 
 De Afdeling kan de adviseurs hierin niet volgen. Hiertoe 
overweegt zij dat, ook ingeval wildplassen in het centrum 
een groot probleem was en er een breed draagvlak bestond 
voor het plaatsen van een urilift, niet voorzienbaar was dat 
de urilift precies tegenover de ingang en op het terrasge-
deelte van [appellante] zou worden geplaatst. De urilift is 
begin 2012 verplaatst naar een andere locatie op de Groen-
markt. De vraag of het niet voor de hand lag dat de lift di-
rect op deze plaats zou zijn geplaatst hebben de adviseurs 
zich niet gesteld. Verder lijken de adviseurs – door in het 
advies te schrijven dat er ten minste twee potentiële loca-
ties waren waar de urilift kon worden geplaatst en dit be-
tekent dat ten minste de helft van de schade voor rekening 
van [appellante] dient te blijven – ervan te zijn uitgegaan 
dat het normaal maatschappelijk risico kan worden vastge-
steld met gebruikmaking van kansberekening. Voor zover 
zij dat hebben bedoeld is dat onjuist. Bij de bepaling van 
het normaal maatschappelijk risico spelen juist de eerder 
genoemde omstandigheden van het geval een rol die, zoals 
hiervoor is overwogen, tegen elkaar moeten worden afge-
wogen. Hierbij merkt de Afdeling op dat de adviseurs een 
aantal door [appellante] aangedragen omstandigheden in 
het geheel niet noemen.     
  10.3.  Uit het vorenstaande volgt dat de door de adviseurs 
gegeven motivering de toepassing van een korting van 50% 
niet kan dragen. 
 Ook het laatste betoog slaagt.     
  11.  Het hiervoor overwogene leidt tot de slotsom dat 
het advies zodanige onvolkomenheden vertoont dat het col-

lege het niet aan het besluit van 3 februari 2014 ten grond-
slag heeft mogen leggen.     
  12.  De Afdeling acht met de door [appellante] overge-
legde stukken aangetoond dat het vrijstellingsbesluit ertoe 
heeft geleid dat [appellante] voordeel heeft gemist. Met 
het oog op een spoedige en definitieve beslechting van het 
geschil zal de Afdeling het college niet opnieuw opdragen 
om een besluit te nemen over een tegemoetkoming in het 
door [appellante] als gevolg van het vrijstellingsbesluit ge-
miste voordeel. De Afdeling zal aan de Stichting Advisering 
Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening 
(hierna: StAB) verzoeken onder haar verantwoordelijk-
heid door een onafhankelijk financieel specialist de inko-
mensderving die het vrijstellingsbesluit heeft veroorzaakt 
te laten vaststellen, waarbij ook inzichtelijk gemaakt dient 
te worden welke kosten [appellante] tijdens de startperi-
ode van de onderneming, de zogenoemde aanloopkosten, 
heeft gemaakt. De Afdeling zal de StAB verder verzoeken 
te beoordelen of [appellante] heeft bijgedragen aan de door 
haar geleden schade en er om die reden aanleiding bestaat 
de tegemoetkoming lager vast te stellen dan de door de fi-
nancieel specialist begrote schade. De Afdeling zal de StAB 
ook verzoeken te beoordelen welk deel van de schade tot 
het normaal maatschappelijk risico van [appellante] dient te 
worden gerekend. De Afdeling zal de StAB verzoeken in haar 
advies het in de tussenuitspraak en het in deze uitspraak 
overwogene te betrekken.     
  13.  De behandeling van het hoger beroep zal worden 
geschorst totdat de StAB advies heeft uitgebracht.     

    Beslissing   

 De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State: 
 schorst de behandeling en houdt iedere verdere beslissing 
aan.          

  Naschrift     

  1.  De hierboven gepubliceerde uitspraak is met name 
van belang voor de door bestuursorganen benoemde ad-
viseurs en adviescommissies in nadeelcompensatie- en 
planschadezaken. Deze uitspraak wijst hen op de noodzaak 
zorgvuldig te zijn bij de totstandkoming en bij de inhoud 
van het advies. Dat is terecht. Bestuursorganen baseren de 
beslissing op het verzoek om schadevergoeding immers 
doorgaans op het advies. Bovendien mogen bestuursor-
ganen, gelet op de vaste rechtspraak van de Afdeling, in 
beginsel afgaan op specifieke kennis en ervaring van de 
adviseur en derhalve het besluit baseren op het door hem 
uitgebrachte advies. Het is dan ook opmerkelijk dat het be-
stuursorgaan in deze zaak volgens de Afdeling geen gebruik 
heeft mogen maken van het advies bij de afwijzing van het 
verzoek om planschade.     
  2.  Waar gaat het in deze zaak om? De exploitante 
van een bed and breakfast in Amersfoort verzoekt het col-
lege van B&W van Amersfoort op 2 oktober 2008 om ver-
goeding van planschade. Daarbij verwijst de exploitante 
naar het door het college verleende vrijstellingsbesluit met 
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betrekking tot de voor haar deur geplaatste urilift. Het col-
lege wijst het verzoek af conform hetgeen de deskundige 
had geadviseerd. In januari 2012 wordt de urilift verplaatst 
naar een andere locatie. De Rechtbank Utrecht handhaaft 
de afwijzing, zij het op andere gronden dan het college (Rb. 
Utrecht 23 augustus 2012,  ECLI:NL:RBUTR:2012:BS5449 ). 
Volgens de Afdeling rechtvaardigen de omstandigheden van 
het geval dat de inkomensderving voor tegemoetkoming in 
aanmerking komt. Het college wordt opgedragen het ver-
zoek opnieuw te beoordelen en hiertoe deskundigenadvies 
in te winnen. Daarbij ligt het volgens de Afdeling, “gelet op 
de voorgeschiedenis”, niet in de rede dat het college zich 
hiertoe wederom tot dezelfde deskundige wendt (ABRvS 23 
oktober 2013, ECLI:NL:RVS:2013:1621,   Gst.  2014/35 , m.nt. 
L.J. Gerritsen en T.E.P.A. Lam). Het college wijst het verzoek 
vervolgens opnieuw af. De exploitante kan zich hiermee 
niet verenigen en stelt kritische kanttekeningen bij het ad-
vies van de tweede adviseurs. De bedenkingen van de ex-
ploitante zien op diverse aspecten die bij het uitbrengen van 
een advies van belang zijn, te weten de uitgangspunten van 
het advies (paragraaf 6 van de uitspraak), de zorgvuldigheid 
bij het vooronderzoek (paragraaf 7), de wijze waarop de ad-
viseur het advies verwoordt (paragraaf 8), de onderbouwing 
en begrijpelijkheid van het advies (paragraaf 9) en de invul-
ling van het normaal maatschappelijke risico (paragraaf 10). 
Op bijna alle punten wordt de exploitante in het gelijkge-
steld. Deze punten worden hieronder toegelicht.     
  3.  De Afdeling kan de adviseurs niet volgen met be-
trekking tot het uitgangspunt dat hun opdracht is beperkt 
tot beoordeling van de vraag of de gestelde schade een di-
rect gevolg is van het door het college verleende vrijstel-
lingsbesluit, zodat zij konden afzien van een zelfstandige 
planvergelijking. Dit geldt des te meer nu de rechtbank juist 
heeft overwogen dat de eerste adviseur ten onrechte geen 
rekening heeft gehouden met de maximale gebruiksmo-
gelijkheden van de verleende vrijstelling en het college dit 
advies dan ook niet had mogen gebruiken bij de afwijzing. 
De adviseurs hebben volgens de Afdeling dan ook onjuiste 
uitgangpunten gehanteerd bij de advisering.     
  4.  Interessant is dat de tweede adviseurs in het ad-
vies schrijven dat zij zich hebben geïnformeerd aan de hand 
van een “rondgang ter plaatse”. Hierdoor wordt de indruk 
gewekt dat de adviseurs ter plaatse zijn geweest, terwijl zij 
slechts gebruik hebben gemaakt van Google Streetview en 
foto’s. De exploitante stelt dat de adviseurs zich daardoor 
geen goede indruk van de situatie hebben kunnen vormen. 
Desalniettemin doen de adviseurs opmerkelijke feitelijke 
constateringen, zoals dat het pand “tamelijk introvert” is. 
Of een pand “introvert” is, kan niet aan de hand van foto’s en 
Google Streetview worden vastgesteld, “maar zou ter plaat-
se moeten beoordeeld”. In zoverre is het advies onzorgvul-
dig tot stand gekomen ( artikel 3:2  Awb)     
  5.  De exploitante meent dat geen sprake is geweest van 
onafhankelijke en onpartijdige advisering. Dit zijn ook eisen 
die aan adviseurs worden gesteld (zie uitgebreid L.M. Koen-
raad, “Deskundig besturen. Beschouwingen over de plaats van 
deskundigenadvisering in het bestuursrecht,”  JB plus  2006, 
p. 15-33). Dat een aanvrager het niet eens is met de bevin-

dingen van de adviseurs, betekent niet dat het advies niet als 
onafhankelijk en onpartijdig moet worden aangemerkt (vgl. 
ABRvS, ECLI:NL:RVS:2012:BY1725). Dit zelfde geldt als een ad-
viseur kritische kanttekeningen plaatst bij de door de aanvra-
ger overgelegde stukken (r.o. 8). Het past een adviseur echter 
niet opmerkingen te maken waarvan de “relevantie” niet valt 
in te zien, alsmede “die niet passen in een advies van onaf-
hankelijke adviseurs” of die anderszins “afbreuk doen aan de 
gedegenheid van het advies”. Daaraan voegt de Afdeling toe 
dat adviseurs niet zonder meer kunnen voorbijgaan aan een 
stelling van een aanvrager, te meer als de aanvrager deze stel-
ling meermaals heeft herhaald en de stelling niet door het be-
stuursorgaan is betwist. Zo nodig dient de adviseur naar aan-
leiding van de reacties op het conceptadvies terug te komen 
op zijn eerder in het “conceptadvies neergelegde conclusies 
en aanbeveling”. Het is opmerkelijk dat de door de exploitante 
geuite bedenkingen worden gehonoreerd. Doorgaans slagen 
bedenkingen met betrekking tot onafhankelijke en onpartij-
dige advisering niet (zie ook: B.P.M. van Ravels, Twijfel zaaien 
en nadeelcompensatie oogsten, Over bewijswaardering en 
nadeelcompensatie,  AA  2010, p. 548). Zo ging de Afdeling niet 
mee in de stelling van het hotel/wegrestaurant De Wouwse 
Tol dat de schadecommissie niet beschikte over de vereiste 
onafhankelijkheid. Het enkele feit dat de “leden van de com-
missie door de minister worden bezoldigd” was onvoldoende 
voor “het oordeel dat de schadecommissie niet onafhankelijk 
is. Dat de schadecommissie vaak wordt ingeschakeld, bete-
kent evenmin dat de schadecommissie niet onafhankelijk is” 
(ABRvS 5 december 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BY5105, m.nt. 
  BR  2013/46 , m.nt. Van Zundert,   Gst.  2013/12 , m.nt. Lagerweij-
Duits,  JB  2013/11, m.nt. Schlössels,   O&A  2013/36 , m.nt. Roo-
zendaal). In de onderhavige zaak oordeelde de Afdeling an-
ders, blijkbaar door de opstelling van de adviseurs zoals die 
bleek uit hun opmerkingen in het advies.     
  6.  De exploitante betoogt dat het advies onvoldoende 
is onderbouwd en dat het college het advies mede op grond 
hiervan niet had mogen gebruiken bij de afwijzing. Ook 
hierin gaat de Afdeling mee. Volgens de Afdeling hebben de 
adviseurs “zich ten onrechte beperkt tot het met algemene 
bewoordingen bestrijden” van de schadenotitie van de door 
de exploitante ingeschakelde financieel deskundige. Ook in 
dit opzicht is sprake van een indringende toetsing van het 
advies.     
  7.  Er is sprake van causaal verband tussen de gestelde 
schade en het vrijstellingsbesluit als cumulatief 1) de omzet 
tegelijkertijd met of kort na de plaatsing van de urilift een 
duidelijke daling vertoont ten opzichte van de normomzet; 
en 2) er een logisch verklaring is voor het verband tussen 
de omzetdaling en de plaatsing van de urilift (de “norm-
omzet” is de omzet die naar redelijke verwachting behaald 
zou zijn, indien de schadeoorzaak, niet had plaatsgevonden, 
vgl. “Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Mi-
lieu 2014”, artikel 2 lid 1). Om de vraag of causaal verband 
aanwezig is te kunnen beantwoorden moet de normomzet 
dus worden vastgesteld. Omdat de onderneming haar deu-
ren pas heeft geopend nadat de urilift was geplaatst, is de 
standaardmethode voor het vaststellen van de normomzet 
(extrapolatie van omzetten van drie aan de schadeperiode 
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voorafgaande jaren, vlg., “Beleidsregel nadeelcompensatie 
Infrastructuur en Milieu 2014”) niet mogelijk. Een andere 
methode is dus nodig. Uit r.o. 9 blijkt dat de volgende ge-
gevens beschikbaar zijn: de omzet per maand voor de pe-
riode mei 2008 – januari 2012 (urilift aanwezig), de omzet 
per maand voor de periode februari 2012 – december 2013 
(geen urilift), omzetprognose voor 2008 – 2011 (geen uri-
lift), de omzet per maand van een nabijgelegen zusteronder-
neming van appellante (eerste vier jaar) en branchecijfers. 
Gegeven is ook dat de omzet zich heeft hersteld na de ver-
plaatsing van de urilift, weliswaar na een zeker na-ijleffect. 
Impliciet is daags voor de opening (30 april 2008) de omzet 
nihil, ook voor de zusteronderneming. Voor het vaststellen 
van een normomzet is het gebruikelijk gebruik te maken 
van harde gegevens van de betrokken onderneming. Om-
zetgegevens zijn zulke harde gegevens. Pas als harde gege-
vens onvoldoende zijn, wordt er gebruikgemaakt van ande-
re gegevens als branchecijfers en prognoses. Opmerkelijk is 
dat ondanks de beschikbaarheid van de omzetten, zowel de 
financieel deskundige van de exploitante als de adviseurs er 
geen gebruik van hebben gemaakt voor het vaststellen van 
de normomzet. Uit r.o. 9.1 blijkt dat de financieel deskun-
dige de normomzet tot 2012 heeft bepaald middels extra-
polatie (aan de hand van branchecijfers) van de omzetprog-
nose voor 2008. Deze normomzet is vervolgens vergeleken 
met de omzetontwikkeling van de zusteronderneming. De 
Afdeling acht, met de adviseurs, dat de financieel deskun-
dige niet zonder meer de ontwikkeling van de nevenves-
tiging hadden mogen betrekken bij de vaststelling van de 
normomzet. Inzake de extrapolatie van de omzetprognose 
voor 2008 bestrijden de adviseurs de aanpak, bijvoorbeeld 
door te stellen dat de prognose te hoog is, maar de Afdeling 
acht de bestrijding van te algemene aard. Daarbij komt, dat 
de adviseurs zelf helemaal geen normomzet hebben vast-
gesteld (r.o. 9.5), waardoor vergelijking met die van de par-
tijdeskundige niet mogelijk is. Opmerkelijk is ook dat zowel 
adviseurs als de financieel deskundige zijn voorbijgegaan 
aan een fundamenteel (bedrijfs-)economisch gegeven, na-
melijk dat elke onderneming een omzetontwikkeling door-
maakt: van 0% omzet via 1%, 2% enzovoort tot uiteindelijk 
100% omzet. Hoe snel en tot welk absoluut niveau de omzet 
zich ontwikkelt hangt nauw samen met de capaciteiten van 
de ondernemer. Deze omzetontwikkeling volgt een karak-
teristieke curve, die wiskundig kan worden weergegeven. 
Omdat maandomzetten beschikbaar zijn tot 23 maanden 
na verplaatsing van de urilift, de omzet zich heeft hersteld 
na verplaatsing van de urilift en de beginomzet nihil is, zijn 
voldoende gegevens beschikbaar om deze curve te bereke-
nen. Omdat sprake is van dezelfde ondernemer kan de re-
delijkheid van deze berekende curve worden gecontroleerd 
door vergelijking met de curve voor de groeiontwikkeling 
van de zusteronderneming. Dit alles levert voldoende gege-
vens voor het betrouwbaar vaststellen van een normomzet, 
waarna (eventueel) causaal verband en schadeomvang een-
voudig te bepalen zijn, inclusief de zogeheten na-ijlschade. 
De aldus berekende normomzet kan desgewenst vervolgens 
worden afgezet tegen de prognose.     

  8.  Verder kan de Afdeling adviseurs niet volgen voor 
wat betreft de invulling van het normaal maatschappelijk ri-
sico. Niet inzichtelijk is gemaakt waarom de helft van de ge-
stelde schade behoort tot het normaal maatschappelijk risi-
co (vgl. ABRvS 10 december 2014, ECLI:NL:RVS:2014:4467). 
Daaraan voegt de Afdeling toe dat de adviseurs een aantal 
door de exploitante aangedragen omstandigheden “in het 
geheel niet noemen”.     
  9.  Tot slot is het opmerkelijk dat de behandeling van 
het hoger beroep wordt geschorst en het college niet weder-
om wordt opgedragen om een besluit te nemen over de te-
gemoetkoming in de planschade. Waarschijnlijk omdat het 
college de besluitvorming heeft gebaseerd op een gebrekkig 
advies, terwijl het reeds eerder een gebrekkig advies (van 
een eerdere adviseur) heeft gebruikt bij de afwijzing. De 
Afdeling heeft de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak 
voor Milieu en Ruimtelijke Ordening ingeschakeld om de 
zaak opnieuw te beoordelen.     

 Ch. Lagerweij-Duits en E.J.M. Groenendijk           

 Gst. 2015/28 

 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State    
10 december 2014, nr.   201402573/1/A3  
 (Mrs. M. Vlasblom, A.B.M. Hent en G.M.H. Hoogvliet) 
 m.nt. J.J.J. Sillen 1    

( Art. 8:72 lid 3 Awb  )

 ECLI:NL:RVS:2014:4470       

 Toetsingsbevoegdheid van bestuursorganen. (Leidschen-
dam-Voorburg)       

 Ambtshalve overweegt de Afdeling het volgende. Het college 
heeft bij besluit op bezwaar van 6 mei 2013 de Brancherings-
lijst 2010 voor de categorie ‘Bloemen/bloemstukjes’ ten on-
rechte onverbindend verklaard. De bevoegdheid een algemeen 
verbindend voorschrift onverbindend te verklaren is voorbe-
houden aan de bestuursrechter. Indien het college achteraf 
meende dat de Brancheringslijst 2010 voor die categorie on-
juist was, had het gebruik kunnen maken van zijn bevoegd-
heid die lijst te wijzigen of in te trekken. Nu het college dit niet 
heeft gedaan, moet worden geoordeeld dat ten tijde van het 
besluit op bezwaar van 6 mei 2013 de Brancheringslijst 2010 
gold en had het hiervan bij het nemen van dit besluit moeten 
uitgaan, hetgeen inhoudt dat er ruimte was voor twee markt-
standplaatshouders in de categorie ‘Bloemen/bloemstukjes’.     

 Uitspraak op het hoger beroep van: 
 [appellante], wonend te [woonplaats], 

    1  Mr. drs. J.J.J. Sillen is hoofddocent Staats- en bestuursrecht aan de Radboud 
Universiteit Nijmegen. 
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