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Een toekomstbestendige stad is een compacte stad waarin iets te beleven valt. Winkels, 

 horeca en cultuur vormen samen het hart van de moderne stad. Zo’n bundeling van functies 

bereik je onder meer door aanpassing van bestemmingsplannen. Voorkom daarbij wel dat je 

planschade moet betalen. Hoe? Dat lees je in deze whitepaper van de Stadsbeweging.

Wat de wet zegt over planschade

Wanneer je een winkelpand een nieuwe bestemming kunt geven

Twee stappenplannen voor het wegbestemmen van detailhandel

Naar een compacte stad

Winkelroute
Wat vind je in deze whitepaper?
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Het winkellandschap verandert snel, vooral door de opkomst van internetwinkelen. De 

 economische crisis die Nederland van 2008 tot 2014 teisterde, bracht de veranderingen in 

een stroomversnelling. Faillissementen en leegstand leidden tot steeds treuriger ogende 

winkelstraten. En uiteindelijk tot afnemende leefbaarheid van stadscentra, dorpskernen

en centrumgebieden.

Halverwege de jaren tien is daarom op een aantal fronten de strijd tegen winkelleegstand 

aangegaan. Landelijk gebeurde dat met de zogeheten Retailagenda. In Overijssel kozen 

 Provinciale Staten voor het oprichten van de Stadsbeweging. Doel is de detailhandel gezond 

en toekomst bestendig te maken. Daarvoor zijn twee dingen noodzakelijk. Aan de ene kant 

moet het teveel aan winkelmeters  worden teruggebracht, aan de andere kant is innovatie-

kracht nodig om aan de veranderende eisen van de consument te voldoen. In een vitale stad 

draait het nu allemaal om beleving.

De afgelopen jaren zijn belangrijke stappen gezet, maar er is nog veel werk te verzetten om 

de  detailhandel toekomstbestendig en winkelgebieden aantrekkelijk te maken. Deze opgaven 

blijven de komende jaren urgent. Gemeenten die werken aan aantrekkelijke winkelgebieden, 

kunnen daarvoor onder meer planologische instrumenten inzetten. Daarvoor bestaat enige 

huiver  vanwege het risico op planschade. Een kundige aanpak neemt dat risico weg. Deze 

whitepaper zet die aanpak staps gewijs uiteen.

De strijd tegen leegstand
De binnenstad verandert van een ‘place to buy’ in een ‘place to be’
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De wettelijke regeling van planschade is opgenomen in afdeling 6.1 van de Wet ruimtelijke 

 ordening (Wro). Artikel 6.1, lid 1 Wro luidt als volgt: ‘Burgemeester en wethouders kennen 

 degene 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 in het tweede lid genoemde

 oorzaak, op aanvraag een tegemoetkoming toe, voor zover de schade redelijkerwijs niet 

voor rekening van de aanvrager behoort te blijven en voor zover de tegemoetkoming niet 

 voldoende anderszins is verzekerd.’

Van groot belang is ook artikel 6.3 Wro, dat als volgt luidt: ‘Met betrekking tot de voor 

tegemoet koming in aanmerking komende schade betrekken burgemeester en wethouders

bij hun  beslissing op de aanvraag in ieder geval: a. de voorzienbaarheid van de schadeoorzaak 

en b. de mogelijk heden van de aanvrager om de schade te voorkomen of te beperken.’

Het komt er kort samengevat op neer of een eigenaar de planwijziging al kon zien aankomen 

en of hij het risico heeft genomen dat het nadeel van de planwijziging hem zou treffen.

Er zijn twee soorten risicoaanvaarding.
Bij actieve risicoaanvaarding koopt iemand bijvoorbeeld vastgoed, terwijl hij ervan op 

de hoogte was - of redelijkerwijs had kunnen zijn - dat het bestemmingsplan in voor hem 
 ongunstige zin gaat veranderen.

Van passieve risicoaanvaarding is sprake als een belanghebbende volgens het geldende 

 bestemmingsplan op zijn grond mag bouwen of een bepaald gebruik mag ontwikkelen, maar 

dat niet - of niet tijdig - doet, terwijl hij wist - of kon weten - dat de mogelijkheid zou komen 

te vervallen.

Voor planschade door beperking van detailhandel is vooral passieve risicoaanvaarding van

belang. Een eigenaar van een pand weet in dat geval dus dat de bestemming detailhandel 

gaat verdwijnen, maar onderneemt geen actie om dat gebruik in zijn pand veilig te stellen. 

Een  cruciale vraag in dit verband is: hoe kan iemand een bestemmingsplanwijziging redelijker-

wijs zien aankomen? Uit de rechtspraak blijkt dat dit moet zijn af te leiden uit een openbaar 

 document van de gemeente. Daarin moet de voorgenomen bestemmingsplanwijziging 

 voldoende concreet zijn aangegeven. ‘Voldoende concreet’ betekent dat een eigenaar eruit

kan opmaken welke rechten, die hij volgens het nu geldende plan nog heeft, in het nieuwe 

bestemmingsplan gaan verdwijnen.

Wat de wet zegt over planschade
Bestemmingsplan wijzigen? Waarschuw op tijd!



Planschade voorkomen Wegbestemmen van detailhandel5

Bij voorzienbaarheid speelt niet alleen de mate van concreetheid van het document waaruit

de komende planwijziging is af te leiden een rol. Belangrijk is ook de lengte van de termijn 

die belanghebbenden na de openbaarmaking nog  hebben om van hun bestaande rechten 

te  blijven gebruiken. Uit de weinige rechtspraak die  hierover bestaat, valt af te leiden dat een 

termijn van een jaar redelijk is.

Er is pas sprake van passieve risicoaanvaarding als een belanghebbende na afloop van

deze  termijn nog steeds zijn rechten uit het oude plan niet heeft benut, en dus al die tijd 

heeft  ‘stil gezeten’. Wordt een bestemmingsplan ná de redelijke termijn doorgevoerd en is 

sprake van  passieve risico-aanvaarding, dan heeft een eigenaar geen recht op vergoeding 

van planschade.
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Een gemeente die detailhandel wil wegbestemmen, moet met een aantal zaken rekening 

houden. 

Om te beginnen is daar de bestaande situatie. Het maakt nogal wat uit of de huidige 

 bestemming alleen detailhandel toestaat, of ook ander gebruik. Dat laatste is niet alleen het 

geval als een pand volgens het geldende bestemmingsplan meer gebruiksmogelijkheden 

heeft, maar ook als op het pand een algemene bestemming rust, zoals  ‘centrumdoeleinden’. 

In de bestemmings-omschrijving in het bestemmingsplan is dan aangegeven wat er allemaal

onder zo’n verzamelbestemming valt. 

Detailhandel wegbestemmen is relatief gemakkelijk als het geldende plan meer gebruiks-

moge lijk heden kent en in het pand geen winkel is gevestigd - het wordt anders gebruikt of 

staat leeg. In het herziene bestemmingsplan hoeft dan alleen detailhandel te worden weg-

gestreept; de  andere gebruiksmogelijkheden blijven bestaan. Anders wordt het als in een 

leegstaand pand alleen gebruik als detailhandel is toegestaan. Als die bestemming wordt 

weggehaald, moet de gemeente het pand dus een nieuwe bestemming geven. Wat daarvoor 

de beste keuze is, verschilt per situatie.

In algemene zin geldt dat een nieuwe bestemming ‘goede ruimtelijke ordening’ moet zijn, 

zoals bedoeld in artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening (Wro). Dit betekent onder meer dat de 

economisch uitvoerbaar moet zijn. Ook moet ze passend zijn, onder meer in relatie tot het 

omliggende gebied, en moet rekening worden gehouden met alle geldende regels, ook voor 

het milieu.

Kiezen voor een nieuwe bestemming
Waarmee moet je rekening houden?
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Deze whitepaper bevat twee stappenplannen voor het wegbestemmen van detailhandel:

1. een stappenplan voor leegstaande panden

2. een stappenplan voor panden met een ongewenst gebruik

In beide gevallen is de belangrijkste vraag hoe de bestemming detailhandel is te verwijderen 

 zonder risico van succesvolle planschadeclaims. Bij ‘gevulde’ panden is vaak een uitsterf-

regeling aan te raden. Panden met detailhandel als  ongewenst gebruik verliezen die bestem-

ming dan zodra ze langdurig leeg staan. Op de volgende pagina’s worden beide stappen-

plannen uit de doeken gedaan.

Neem de juiste route
Waarmee moet je rekening houden?
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Een gemeente die wil voorkomen dat bepaalde panden als winkel dienst doen, moet het 

 bestemmingsplan dat daar geldt wijzigen. De bestemming detailhandel wordt dan verwijderd 

en, als dat de enige bestemming was, vervangen door een nieuwe.

Om planschadeclaims te voorkomen, moet zo’n wijziging van het bestemmingsplan te 

 voorzien zijn. Dat wil zeggen dat de voorgenomen wijziging:

• openbaar is gemaakt in een ruimtelijk beleidsstuk

• op perceelsniveau aangeeft waar detailhandel moet verdwijnen

• pas ingaat als de plannen daarvoor een jaar openbaar zijn

Met dit alles in gedachten kan een gemeente die detailhandel wil wegbestemmen zónder 

het  risico dat eigenaren succesvolle planschadeclaims indienen, het volgende stappenplan 

volgen.

Stap 1
Maak een voorontwerp-bestemmingsplan. Verwijder alle detailhandel die niet langer 

 gewenst is.

Stap 2
Publiceer het voorontwerp-bestemmingsplan.

Stap 3
Leg minimaal een jaar na deze publicatie een ontwerp-bestemmingsplan ter inzage en

stel het daarna vast. Het daadwerkelijk wegbestemmen krijgt daarmee zijn beslag.

Extra tip
Een bestemmingsplan moet voldoende gemotiveerd zijn. Doe daarom onderzoek naar de 

 behoefte aan winkelvastgoed. Zet de resulaten af tegen het vastgoed dat feitelijk in gebruik

is als detailhandel én tegen het vastgoed dat ondanks zijn detailhandels-bestemming niet

als zodanig in gebruik is. Zo ontstaat een beeld van de hoeveelheid vierkante meters detail-

handel die idealiter moet worden geschrapt. Vermeld de bevindingen in de toelichting bij

het ontwerp-bestemmingsplan.

Stappenplan 1: 
bij leegstaande panden
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1.  Kan deze route, omdat het leegkomen en weer in gebruik nemen van panden als winkel 

een dynamisch proces is, leiden tot willekeur?

2.  Kan deze route, omdat het vrij gemakkelijk is om een pand weer als  (pseudo-)winkel in 

gebruik te nemen, ongewenst gedrag uitlokken?

3.  Hoe bepaal je of een eigenaar serieus heeft geprobeerd zijn winkel opnieuw in gebruik

 te nemen of te verhuren?

4.  Hoe ga je om met panden die tijdens het voorontwerp niet leeg staan, maar tijdens het 

 ontwerp-bestemmingsplan wel? Kun je die in het  ontwerp-plan alsnog weg bestemmen?

Vragen bij stappenplan 1

1. Kan deze route leiden tot willekeur?
Nee. Bij een krimpend winkelareaal verschijnt in veel leegkomende winkels geen nieuwe 

 winkel - althans niet binnen een termijn die onder normale marktomstandigheden gebruike-

lijk is. Dat op bepaalde plekken geen detailhandel meer mogelijk is, komt dus in de eerste 

plaats niet door het wegbestemmen. Het ligt aan het feit dat het een eigenaar in een jaar tijd 

niet lukt om zijn pand opnieuw als winkel in gebruik te nemen of te verhuren. Panden die nog 

wel perspectief als winkel hebben, maken binnen de redelijke termijn van  minimaal een jaar 

wel een reële kans op hernieuwd gebruik als winkel. 

Van ongelijkheid of willekeur is dus geen sprake. Sterke plekken blijven bij deze aanpak hun 

 detailhandelsfunctie behouden, terwijl zwakke panden transformeren, althans in planologische 

zin. Dit proces doet uiteindelijk een hele straat of een heel gebied ‘planologisch verkleuren’.

2. Is deze route gemakkelijk te omzeilen met ‘pseudo-winkels’?
Nee. Natuurlijk kunnen pandeigenenaren allerlei creatieve oplossingen bedenken, maar 

naar verwachting gebeurt dat niet al te vaak. Immers: met een ‘pseudo-winkel’ kan een 

 eigenaar zijn pand op papier weliswaar blijven aanmerken als (relatief duur) winkelpand, 

maar zijn vastgoed levert nauwelijks rendement op. Voor de meeste eigenaren is dit – zeker 

op langere termijn – geen aantrekkelijke situatie. 

‘Pseudo-verhuur’ is overigens onhaalbaar voor eigenaren die hun pand hebben gefinancierd 

of die om een andere reden per se een positief rendement moeten halen.
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3. Hoe weet je of een poging om een winkel weer in gebruik te nemen
 serieus is?
Dat weet je niet, maar dat is niet erg. Een gemeente stemt haar beleid niet af op wat is 

 geprobeerd, maar op wat is bereikt. Oftewel, op daadwerkelijke ingebruikname van een 

pand als winkel op een vooraf vastgestelde peildatum. 

Hoogleraar bouwrecht Arjan Bregman adviseert gemeenten om alle leegstaande winkel-

panden weg te bestemmen via een voorontwerp-bestemmingsplan. Het is verstandig om

dat plan een redelijke termijn ter inzage te leggen - minimaal een jaar. Leg na die termijn

zo snel mogelijk het ontwerp-bestemmingsplan ter inzage.

In theorie kan detailhandel in zowel het voorontwerp als in het ontwerp-bestemmingsplan 

- de peilmomenten - zijn wegbestemd, maar in het uiteindelijke bestemmingsplan mogelijk 

blijven. Maak die uitzondering alleen als een eigenaar aan de hand van een huurover eenkomst 

kan aan tonen dat zijn pand op korte termijn weer wordt verhuurd als winkel.

4. Hoe ga je om met panden die na publicatie van het voorontwerp 
 leegkomen?
In dat geval is sprake van panden die als winkel in gebruik zijn op het moment van publicatie 

van het voorontwerp. Daarover meer in het volgende stappenplan.
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Ongewenst gebruik kan voorkomen in twee varianten.

Panden met een functie die past binnen het gemeente-beleid, maar waarin ook een

winkel mag komen, terwijl de gemeente dat onmogelijk wil maken.

Voor deze panden kan stappenplan 1 worden gevolgd.

1.  Ontdoe panden van hun ongewenste detailhandelsbestemming via een voorontwerp- 

bestemmingsplan. Handhaaf de bestemming waaronder het bestaande gebruik valt.

2. Publiceer het voorontwerp-bestemmingsplan.

3.  Doe na minimimaal een jaar hetzelfde als onder 1, via een ontwerp-bestemmingsplan 

 en stel daarna het plan vast. Het wegbestemmen krijgt daarmee zijn beslag.

In de periode tussen voorontwerp en ontwerp kan de belanghebbende het gebruik wijzigen 

in detailhandel, of aantonen dat dit op korte termijn daadwerkelijk gaat gebeuren.

Panden die in gebruik zijn als winkel, terwijl de gemeente dat onmogelijk wil maken.

In dit geval gaat het om panden die waarschijnlijk op korte termijn leeg komen. Bijvoorbeeld 

 omdat ze in een aanloopstraat zitten die geleidelijk ‘verkleurt’ - doordat er meer winkels 

 leegstaan of doordat winkelpanden een andere functie krijgen.

Bij zulke panden kan de gemeente kiezen voor een uitsterfconstructie. Hoe ziet die eruit? 

De uitsterfconstructie maakt gebruik van de wijzigingsbevoegdheid van het college van 

 burgemeester en wethouders. Dat mag een bestemming wijzigen als een winkelpand 

 minstens een jaar leegstaat. Deze bevoegdheid wordt opgenomen in voorontwerp- 

bestemmingsplan en aan sluitend ontwerp-bestemmingsplan. Feitelijk ontstaat zo een 

 ‘repeterende bestemmingsplan-herziening’.

Een wijziging door B en W is een lichtere procedure dan een formele herziening van het 

 bestemmingsplan.

Stappenplan 2: 
bij ongewenst gebruik
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Beide stappenplannen zijn in de meeste situaties uitstekende instrumenten om detailhandel 

weg te bestemmen. Maar soms is toch geld nodig om een transformatie voor elkaar te krijgen.

Zo moet de gemeente een pand dat ze de enige bestemming - in dit geval detailhandel - 

heeft  ontnomen, een nieuwe bestemming geven. Het gaat dan dus om gebruik dat in het 

vorige plan nog niet was toegestaan. Op dat moment moet de gemeente aantonen dat het 

nieuwe gebruik is toegestaan volgens het milieurecht en dat het economisch uitvoerbaar is.

Economische uitvoerbaarheid aantonen terwijl een pandeigenaar niet in staat of bereid is

om mee te werken aan de realisatie van het nieuwe gebruik, is lastig. Het betekent dat de 

gemeente bereid moet zijn om tot aankoop en uiteindelijk onteigening van het betreffende 

pand over te gaan. Diezelfde situatie kan zich voordoen als een winkelier blijft zitten waar hij 

zit, terwijl de  gemeente het beter vindt dat het winkelpand een andere bestemming krijgt.

Kortom: ‘simpel wegbestemmen’ is niet in alle gevallen de oplossing. In sommige situaties is 

geld nodig voor een transformatie. 

Extra tip
Aankoop en eventueel onteigening door de gemeente zijn de meest vergaande maatregelen

om de stappenplannen te ondersteunen. 

Minder vergaand, maar ook effectief, is het om een transformatiefonds in het leven te  roepen. 

Eigenaren van (leegstaande) winkelpanden die willen en kunnen investeren in transformatie 

naar een gewenste bestemming, krijgen dan een bijdrage uit het transformatiefonds.

Soms is geld nodig voor transformatie
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Colofon
Deze whitepaper is een publieksversie van de notitie ‘Beperking van planologische mogelijk-

heden voor detailhandel en het risico van planschade’ die hoogleraar bouwrecht Arjan 

 Bregman maakte voor de provincie Overijssel. De complete notitie kan worden  opgevraagd 

bij de Stadsbeweging. Aan de inhoud van deze whitepaper kunnen geen rechten  worden 

 ontleend. Hij draagt een  algemeen karakter. Voor een succesvolle uitvoering in  concrete 

 situaties is maatwerk essentieel.
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