
 

VERSLAG 

Betreft  Politieke markt Carrousel  
Datum vergadering 14 juni 2010 

Aanwezig De heer H.J. Duurkoop (voorzitter); 
De heer J.C.M. Hagenaars (griffier); 
De heer A.A. Kweekel (EVA); 
Mevrouw P.B. Rooimans (PvdA); 
De heren R. van Meijbeek en M.C.C. Goedknegt (VVD); 
De heer D.H.J. Roest (CDA); 
De heer N.P. van Engeldorp Gastelaars (CU/SGP); 

 De heer R.C.S. van Praag (wethouder); 
Onderwerp Beslissing op bezwaar verzoek toekenning van planschade 

 
 

1. Opening 
De Voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering. 

 
2. Beslissing op bezwaar verzoek toekenning van planschade 

De heer Kweekel  geeft aan dat het een langdurig proces is geweest. Hij vraagt zich af waarom de 
gemeente om zo’n bedrag het tot jarenlange processen heeft laat komen. Naar zijn mening is het 
verlies om  gefrustreerde burgers groter is dan de kosten.  
De Voorzitter geeft aan dat de heer Van Praag hier aan tafel zou moeten zitten als portefeuillehouder. 
Hij meldt dat mevrouw Van Ginkel hier zit voor de volgende onderwerp van de carrousel. 
De heer Van Meijbeek geeft aan dat het wel prettig is dat het college vertegenwoordigd is en kan 
antwoorden op de vragen. Hij meldt dat een deel van de discussie bij de rechtbank is geweest en 
vervolgens is er ook hoger beroep geweest, daar zijn allemaal uitspraken over. Het bedrag is 
inmiddels opgehoogd. Hij vraagt zich waarom dit is gebeurd. Hij geeft aan dat de taxatie, ingebracht 
door de betrokken bewoner hoger uitvalt.  Hij vraagt zich af waarom de  WOZ-waarde hier niet van 
toepassing is en wordt uitgegaan van de taxatie.   
De voorzitter meldt dat de heer van Praag zojuist is aangeschoven aan tafel.  
De heer Roest sluit zich aan bij de vorige spreker. Hij vraagt zich ook af waarom het zo lang heeft 
moeten  duren.  Hij geeft aan dat het recht gesproken heeft en vindt dat wij ons daarbij moeten 
neerleggen. 
De heer Van Engeldorp Gastelaars geeft aan dat zijn fractie zich heeft verbaasd over het feit dat er 
voor een relatief klein bedrag zoveel kosten zijn gemaakt en zoveel tijd genomen is. Hij meldt dat hij de 
bedragen ineens zag stijgen. Op het moment dat de burger zegt dat hij € 25.000,-- aan planschade lijdt  
en de gemeente zegt  € 5.000,--  dan kan hij zich voorstellen dat een burger bezwaar gaat maken. Hij 
vraagt wat er nu werkelijk betaald gaat worden, want er wordt gesproken over een wettelijke rente.  Hij 
geeft aan dat hij benieuwd is naar de kosten voor de gemeente. 
Mevrouw Rooimans meldt dat zij dacht dat het huis aan de Achterweg vermeld staat. Zij heeft   
begrepen heeft dat er een ziekte in dat huis was en vraagt zich af of dit ook de reden is. Ook zij vraagt  
waarom de afwikkeling zo lang heeft geduurd.  
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De heer Van Praag geeft aan dat de heer Mol hem zal ondersteunen bij de beantwoording van de 
vragen. Hij geeft aan dat het heel veel tijd heeft gekost om samen met een gezamenlijke opdracht aan 
de slag te gaan. Ook procedures bij de rechtbank en bij de Raad van State altijd lang duren altijd lang.  
De heer Mol geeft aan dat het bepalen van de planschade best een ingewikkelde materie is.  De WOZ-
waarde en de feitelijke waarde zijn beiden niet maatgevend.  Uitgangspunt voor het bepalen van de 
planschade is de meest ongunstige situatie volgens het oude bestemmingsplan ten opzichte van de 
volgens het nieuwe bestemmingsplan te realiseren plan. Hij meldt dat het uitgangspunt dus het oude 
bestemmingsplan is. De waarde van een pand wordt bepaald door hetgeen volgens het oude 
bestemmingsplan mogelijk is.  In de eerste instantie wordt dit bepaald door de WAOZ.  Hij geeft aan 
dat de eigenaar is uitgegaan van de huidige, feitelijke  situatie. Hij geeft aan dat er heel veel 
beperkingen  waren waardoor de waarde lager was. Hij concludeert dat een aspect is dus de waarde 
van de peildatum dat op 4 september 2004 was.  Het  percentage van die waardevermindering wordt 
in eerste instantie bepaald door experts aan de hand van jurisprudentie. De experts zijn dit geval 
uitgekomen op een percentage van 2,38/ 2,5 op het bedrag van de peildatum van het pand. Hij meldt 
dat het wel veel tijd en geld heeft gekost, maar waar ze je de streep. Hij merkt tot slot op dat het ook  
een wettelijke verplichting is deugdelijk onderzoek te doen naar de werkelijk geleden planschade.  
De heer Van Praag meldt dat de planschade op € 7000 is vastgesteld. De proceskosten die de 
gemeente vergoedt bedragen  € 1.015,50 en de wettelijke rente loopt tot het moment dat er 
overgegaan wordt tot uitbetaling.  
De heer Kweekel geeft aan dat hij dit een heel ingewikkelde technische verhaal vindt, waarom niet 
gewoon een mediator inschakelen in plaats van tot het bot uit te onderhandelen? Hij geeft aan dat de 
Rhoonse baan onder de OMMIJ is aangelegd. Wordt deze planschade dan ook door de OMMIJ 
betaald?   
De heer Van Praag geeft aan dat mediation een standaard werkwijze is binnen de gemeente. Hij meldt 
dat het project Rhoonse baan al is afgerekend en overgedragen aan de gemeente. De kosten die 
daaruit nog voortvloeien zijn voor de gemeente.    
De Voorzitter concludeert dat dit onderwerp als hamerstuk kan worden behandeld in de 
raadsvergadering van 28 juni 2010. 

 
3. Sluiting 

De Voorzitter bedankt iedereen voor zijn inbreng en zijn aanwezigheid sluit de vergadering. 


