
                  

Amendement: Wijziging artikelen in de Verordening Nadeelcompensatie en bij de toelichting 
daarop:
Wijziging artikel 2, 3, lid 1 en 4, lid 2 onder d4 en de artikelen in de toelichting op artikel 2, 3, lid 1 
en  4, lid 2 onder d van de Verordening nadeelcompensatie Delft 2022.

De gemeenteraad van Delft, in vergadering bijeen op donderdag 10 maart 2022, wijzigt de 
vaststelling van onderstaande artikelen in de Verordening nadeelcompensatie Delft 2022 en de 
bijgesloten toelichting op de artikelen in de nadeelcompensatie verordening 2022 als volgt;

In de Verordening:                                                                                                                                                   
Artikel 2. Heffen recht                                                                                                                                              
Voor het in behandeling nemen van de aanvraag om schadevergoeding, wordt een recht van                
€ 500,- geheven.       

 te wijzigen in:                                                            
 Artikel 2. Heffen recht 
 Voor het in behandeling nemen van de aanvraag om schadevergoeding, wordt een recht voor 
 Delftse inwoners geheven van maximaal € 250 en voor bedrijven en organisaties € 500.

In de Verordening:                                                                                                                                                    
Artikel 3. Aanvraag, lid 1
3.1. De aanvrager van schadevergoeding maakt gebruik van een door het bestuursorgaan
vastgesteld (elektronisch) formulier.

te wijzigen in:                                                                                                                                                         
Artikel 3. Aanvraag, lid 1
3.1. De aanvrager van schadevergoeding kan, naar eigen keuze, een schriftelijke aanvraag indienen, 
of gebruik maken van een door het bestuursorgaan vastgesteld (elektronisch) formulier.

In de Verordening:
Artikel 4. Adviescommissie, lid 2 onder d;
4.2.d. de schadevergoeding kennelijk minder bedraagt dan € 500,- voor particulieren
dan wel € 1000,- voor bedrijven.

te wijzigen in:
Artikel 4. Adviescommissie, lid  2 onder d;
4.2.d. de schadevergoeding kennelijk minder bedraagt dan € 100,- voor particulieren
dan wel € 500,- voor bedrijven.

In de Toelichting bij Verordening nadeelcompensatie Delft 2022
Artikel 2: 
Voor het in behandeling nemen van de aanvraag om schadevergoeding wordt, conform het 
wettelijk maximaal bedrag, een recht van € 500,- geheven. Hierbij is het uitgangspunt dat de  
heffing niet hoger is dan de ambtelijke kosten voor het in behandeling nemen van de   
aanvraag. Wanneer een advies bij een externe adviseur wordt ingewonnen, komen die kosten  
er nog bij.



                  
te wijzigen in:                                                                                                                                                  
Artikel 2:
Voor het in behandeling nemen van de aanvraag om schadevergoeding wordt, conform het  
wettelijk (maximaal) bedrag, een recht van € 250 geheven voor de Delftse inwoner en voor 
bedrijven en organisaties een bedrag van € 500.  Hierbij is het uitgangspunt dat de heffing 
niet hoger is dan de ambtelijke kosten voor het in behandeling nemen van de aanvraag. 
Wanneer een advies (in overleg met klager) bij een externe adviseur wordt ingewonnen, 
komen die kosten voor klager er nog bij, afhankelijk van inkomen c.q. omzet. Bijv. bij een 
uitkeringsgerechtigde 10 % van het maandinkomen, tot 100% voor 3x modaal per maand.

In de Toelichting bij Verordening nadeelcompensatie Delft 2022
Artikel 3, Aanvraag, lid 1:
Hoewel in de Algemene Wet Bestuursrecht (hierna: AWB) al verschillende aanvraagvereisten zijn
genoemd, is dit artikel opgenomen omdat het kan helpen om de aanvrager duidelijk te maken welke
stukken nodig zijn voor de aanvraag.

te wijzigen in:                                                                                                                                                      
Artikel 3, Aanvraag, lid 1:                                                                                                                                         
Wanneer de gemeente een schriftelijke aanvraag voor nadeelcompensatie ontvangt, zal zij de 
indiener een document toesturen, gelijk met de ontvangstbevestiging, met daarin opgenomen de 
noodzakelijke documenten die de commissie ter behandeling van de aanvraag nodig heeft en de 
kosten die de aanvrager dient te voldoen. 
Wanneer de aanvraag voor nadeelcompensatie digitaal via het elektronisch document wordt 
ingediend, weet de aanvrager gelijk welke documenten naast de documenten genoemd in de AWB 
aangeleverd dienen te worden.      

In de Toelichting bij Verordening nadeelcompensatie Delft 2022 
Artikel 4, Adviescommissie, lid 2, onder d:                                                                                                           
In het tweede lid, onder d, zijn de bedragen ingevuld die als bagateldrempel fungeren. Met een
dergelijke drempel hoeft geen advies te worden ingewonnen bij aanvragen tot vergoeding van heel
kleine schadebedragen. Dat wil zeggen dat schade beneden deze bagateldrempel niet voor
vergoeding in aanmerking komt. De aanvragen hoeven dus niet in behandeling te worden genomen
en de betreffende claims kunnen direct worden afgewezen. Voor de bagateldrempel is gekeken naar
die van Rijkswaterstaat.

te wijzigen in:                                                                                                                                                   
verwijderen van de laatste zin: Voor de bagateldrempel is gekeken naar die van Rijkswaterstaat.

                                                                                                                                                    

Coby de Koning.


