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Onderwerp 
Uitspraak Rechtbank Rotterdam planschadevergoeding Achterdijk 13a te Rhoon, hoger beroep 
 
Geadviseerde beslissing raad 
1. Kennis te nemen van het ingediende pro forma hoger beroep ter bewaring van de termijn tegen de 
uitspraak van de Rechtbank Rotterdam van 19 mei 2014 inzake het beroep betreffende de 
planschadevergoeding voor de Achterdijk 13a te Rhoon t.g.v. de bestemmingsplannen "Rhoonse 
Baan" en "Overhoeken III"; 
2. Te berusten in deze uitspraak van de Rechtbank Rotterdam van 19 mei 2014; 
3. Het ingediende pro forma hoger beroep in te trekken. 
 
Inleiding 
Mevrouw G.P. Vogelaar-Mijs heeft in augustus 2005 een vergoeding aangevraagd voor het de 
geleden planschade als gevolg van de vaststelling van de bestemmingsplannen “Rhoonse Baan” en 
“Overhoeken III”. Na toekenning hiervan heeft zij op 23 juli 2007 bezwaar gemaakt. Na een eerste 
gegrond verklaard beroep en een hernieuwde beslissing op bezwaar van 22 februari 2010 heeft zij 
opnieuw beroep ingesteld. Dit beroep werd onderbouwd met het argument dat het onroerend goed 
niet juist was getaxeerd. Op 14 maart 2013 heeft de Rechtbank Rotterdam op dit beroep een 
tussenuitspraak gedaan. Naar aanleiding hiervan heeft de raad op 10 juni 2013 in navolging van een 
hernieuwd waarderingsadvies een aanvullende planschadevergoeding toegekend van € 7.275.  
 
Op 19 mei 2014 heeft de Rechtbank Rotterdam een einduitspraak gedaan. Daarbij is het 
oorspronkelijke beroep gegrond verklaard, het beroep tegen de gewijzigde beslissing van 10 juni 2013 
ongegrond verklaard en de gemeente in de proceskosten veroordeeld. Tevens heeft de rechtbank de 
gemeente veroordeeld tot vergoeding aan mevrouw Vogelaar-Mijs van de schade als gevolg van het 
overschrijden van de redelijke termijn, welke schade door de rechtbank is bepaald op € 4.000. 
 
Als bijlage bij dit voorstel treft u de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam aan. 
 
 
Beoogd effect 
Het doel van dit voorstel is te komen tot een besluit over het vervolg op de uitspraak van de 
Rechtbank Rotterdam van 19 mei 2014. 
 
 
Argumenten 
1. De beroepstermijn bedraagt zes weken na datum van verzending van de uitspraak. 
Tegen de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam kan binnen zes weken na datum van verzending 
van de uitspraak hoger beroep worden ingediend bij de Raad van State. Hiervoor is noodzakelijk dat 
er een zogenaamd procesbesluit wordt genomen. Nu het niet mogelijk is/was tijdig een besluit 
hiervoor van de raad te krijgen, is het noodzakelijk (geweest) het college dit besluit te laten nemen. 
Het besluit strekt ertoe proforma hoger beroep in te dienen om te voorkomen dat de termijn voor het 
indienen van hoger beroep verstrijkt en hoger beroep niet meer mogelijk is. 
 

2. De procedure over de planschade heeft lang genoeg geduurd. 
Mevrouw Vogelaar-Mijs heeft in augustus 2005 een verzoek bij de raad ingediend tot toekenning van 
een vergoeding van planschade als gevolg van de bestemmingsplannen “Rhoonse Baan” en 
“Overhoeken III”. Op dat moment was dit nog een raadsbevoegdheid. De raad heeft hierop medio juni 



2007 een beslissing genomen. Na bezwaar en beroep is er nu een einduitspraak gedaan door de 
rechtbank. De totale procedure heeft dan ook bijna negen jaar geduurd, de procedure vanaf het eerste 
bezwaar bijna zeven jaar. Daarbij komt dat de rechtbank het beroep gegrond heeft verklaard. Het 
besluit op het verzoek om planschade vertoonde gebreken op grond waarvan uiteindelijk een nader 
waarderingsadvies is gevraagd. Hieruit volgde dat een aanvullende planschadevergoeding op zijn 
plaats was. De raad heeft deze aanvullende vergoeding toegekend bij zijn beslissing van 10 juni 2013 
(zie bijlage). 
De rechtbank heeft ingezien dat de procedure erg lang heeft geduurd en heeft op grond hiervan een 
vergoeding aan mevrouw Vogelaar-Mijs toegekend van € 4.000, te betalen door de gemeente 
Albrandswaard. Dit bedrag is conform vaste rechtspraak berekend, € 500 per half jaar dat de redelijke 
termijn is overschreden. De redelijke termijn voor de bezwaarprocedure is één jaar en voor het beroep 
twee jaar. 
 

3. Wanneer wordt berust in de uitspraak, dient het beroep te worden ingetrokken. 
Dit argument spreekt voor zich. Wanneer de raad besluit te berusten in de uitspraak van de 
Rechtbank Rotterdam, dient het proforma ingediende hoger beroep weer te worden ingetrokken. 
 
Kanttekeningen 
2.1 Er is geen verzoek ingediend door mevrouw Vogelaar tot vergoeding van schade als gevolg van 
het overschrijden van de redelijke termijn. 
De Rechtbank Rotterdam heeft de gemeente veroordeeld tot vergoeding aan mevrouw Vogelaar-Mijs 
van de schade als gevolg van het overschrijden van de redelijke termijn, welke schade de rechtbank 
heeft bepaalt op € 4.000. De rechtbank heeft aangegeven dat zij uit de stellingen van mevrouw 
Vogelaar heeft afgeleid dat zij aanspraak maakt op schadevergoeding wegens overschrijding van de 
redelijke termijn als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van het EVRM (Europees Verdrag voor de rechten 
van de mens en de fundamentele vrijheden). Mevrouw Vogelaar heeft tijdens de laatste zitting 
aangegeven dat zij vindt dat het toch allemaal wel erg lang duurt. Een verzoek, schriftelijk of 
mondeling, is echter niet ingediend. Dat betekent dat er een grond is om hoger beroep aan te 
tekenen, nu een verzoek vereist is voor de toekenning van een schadevergoeding.  
Dit is echter een formeel punt, waarvan wij van mening zijn dat het van onvoldoende gewicht is om,  
gezien het verloop en de lengte van de procedure en de impact daarvan op mevrouw Vogelaar-Mijs, 
van onvoldoende gewicht is om het hoger beroep toch te handhaven.  
 
 
Uitvoering/vervolgstappen 
- indienen pro forma hoger beroep voor 30 juni 2014 
- afhankelijk van de beslissing van de raad het beroep intrekken dan wel aanvullen. 
 
 
Financiën  
De toegekende vergoeding voor de proceskosten en de schadevergoeding voor het overschrijden van 
de redelijke termijn worden geboekt op de projecten "Portland" en "Overhoeken III". 
 
 
Juridische zaken 
Wanneer niet tijdig (pro forma) hoger beroep wordt aangetekend wordt de uitspraak van de Rechtbank 
Rotterdam onherroepelijk. De termijn voor het indienen van hoger beroep bedraagt zes weken na 
bekendmaking van de uitspraak. 
 
Communicatie/participatie na besluitvorming 
Het besluit zal schriftelijk bekend worden gemaakt aan mevrouw Vogelaar-Mijs 
 
 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken 
1. Aanvullende informatie ACHTERDIJK 13a Uitspraak Rechtbank Rotterdam 19 mei 2014 

planschade (46318) 
2. Aanvullende informatie Raadsvoorstel 128321 aanvullende planschadevergoeding juni 2013 

(46327) 
 
 



3. Aanvullende informatie Raadsbesluit 128321 aanvullende planschadevergoeding juni 2013 
(46328) 

4. Aanvullende informatie VOGELAAR proforma hoger beroep (49049) 
 
 

Met vriendelijke groet, 

het college van de gemeente Albrandswaard, 

de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 


