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Welke bepalingen kan de gemeente eventueel opnemen in het bestemmingsplan of de 
omgevingsvergunning, ter voorkoming van schade voor omwonenden? 
 
Antwoord 
 
Bestemmingsplan 
Om deze vraag te beantwoorden moet duidelijk zijn welke schade omwonenden ondervinden. Daarna 
kan pas beoordeeld worden welke bepalingen de gemeente kan opnemen in het bestemmingsplan ter 
voorkoming van schade voor omwonenden. De bepalingen in een bestemmingsplan moeten voldoen 
aan een goede ruimtelijke ordening en ruimtelijk relevant zijn. Daarnaast moeten zij ook voldoende 
gemotiveerd zijn en geborgd in beleid. 
 
In welke mate omwonenden schade ondervinden van een bestemmingplan moet blijken uit de 
toelichting van het plan (algemene belangenafweging) en de beantwoording van de ontvangen 
zienswijzen. Alleen als sprake is van een onaanvaardbare aantasting van privacy en woongenot is het 
vanuit een goede ruimtelijke ordening te motiveren om in het bestemmingsplan bepalingen op te 
nemen die het toegestane gebruik inperken ter bescherming van omwonenden. Daarnaast is het 
wettelijk geregeld dat als het bestemmingsplan tot schade leidt de schade wordt vergoed voor zover 
sprake is van een inkomensderving of een vermindering van de waarde van een onroerende zaak 
(planschade). 
 
Omgevingsvergunning 
Het toekennen van een groot gewicht aan de uitvoering van bouwwerkzaamheden is in de meeste 
gevallen niet aan de orde aangezien het college bij de omgevingsvergunning nadere eisen kan stellen 
op basis van artikel 8.2 van het Bouwbesluit. Daarbij speelt een rol dat het Bouwbesluit in genoemd 
artikel 8.2 het college de bevoegdheid geeft om nadere eisen te stellen bij een omgevingsvergunning 
om ter voorkoming van: 
….c. beschadiging of belemmering van wegen, van in de weg gelegen werken en van andere al dan 
niet roerende zaken op een aangrenzend perceel of op een aan het bouw- of sloopterrein grenzende  
openbare weg, openbaar water of openbaar groen…. 
Daarbij kan gedacht worden aan het voorschrijven van een bepaalde heimethode of voorwaarden tot 
het uitvoeren van controlemetingen tijdens en na de bouw om zoveel als mogelijk is schade te 
voorkomen. 
 
Aangezien het Bouwbesluit hierin voorziet en de uitvoering van het bestemmingsplan hierdoor niet in 
gevaar komt, is de wijze van uitvoering van werkzaamheden een privaatrechtelijke aangelegenheid 
waarbij de uitvoerder aansprakelijk is voor de schade die door de werkzaamheden worden 
veroorzaakt en niet de gemeente. 
 
In het geval van de omwonenden van het bestemmingsplan Geestdorp 4 staat niet (op voorhand) vast 
dat er schade optreedt en de omwonenden van de direct aangrenzende percelen aan de Geestdorp 
hebben geen zienswijzen ingediend. 


