
 Technische vragen O. Tijdgat (Lokaal liberaal) inzake de verordening nadeelcompensatie van 
19 maart 2022. 

 Vraag Antwoord 
1 Mag ik (een link naar) de huidige 

Verordening nadeelcompensatie ontvangen? 
De Verordening nadeelcompensatie is een 
verordening onder de Omgevingswet. Onder 
het nu geldende regime hebben we de Model 
Procedureverordening voor advisering 
tegemoetkoming in planschade. 

2 Op 26 mei 2021 heeft de VNG een nieuwe 
modelverordening verspreid. Deze staat ook 
bij de Ingekomen Stukken in het RIS. 
https://vng.nl/brieven/vng-model-verordening-
nadeelcompensatie-nieuw Wordt deze nog 
voorgelegd aan de Raad, en zo ja, wat is de 
planning? 

Uiteraard wordt deze verordening ter 
vaststelling aan de raad voorgelegd, en wel 
voor datum inwerkingtreding van de wet. Tot 
voor kort was dit voorzien voor de raad van 
juni (i.v.m. datum inwerkingtreding 1 juli 2022). 
Uitstel van de inwerkingtreding tot 1 januari 
2023 leidt tot een aanpassing van de planning 
van alle acties en activiteiten die moeten 
worden verricht om straks de wet te kunnen 
uitvoeren. We gaan de verordening ter 
vaststelling voorleggen in q4 van dit jaar. 
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Persoonsgegevens 
Voornamen 

 
Onno 

Achternaam 
 

Tijdgat 
E-mailadres 

 
onno@lokaalliberaal.nl 

Fractie 
 

Lokaal Liberaal 

 
    

   

   

Mede indieners 
Zijn er andere fracties die de technische 
vragen mede indienen 
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Technische vragen 
Onderwerp 

 
Verordening nadeelcompensatie  

Inleiding 
 

Welke Verordening nadeelcompensatie is op 
dit moment van kracht? Ik kan deze niet 
vinden in Officiële bekendmakingen noch in 
het RIS. Wel zie ik een VNG schrijven van mei 
2021 met een modelverordening 

Vraag 1 
 

Mag ik (een link naar) de huidige Verordening 
nadeelcompensatie ontvangen? 

Vraag 2 
 

Op 26 mei 2021 heeft de VNG een nieuwe 
modelverordening verspreid. Deze staat ook 
bij de Ingekomen Stukken in het RIS. 
https://vng.nl/brieven/vng-model-verordening-
nadeelcompensatie-nieuw  
 
Wordt deze nog voorgelegd aan de Raad, en 
zo ja, wat is de planning? 

    
   

   

Bijlagen 
Wil je een bijlage toevoegen 

 
nee 
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