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Onderwerp

Bezwaarschrift tegen afgewezen verzoek om een tegemoetkoming in planschade

Voorstel

Bezwaarschrift ongegrond verklaren.

Inleiding

Bij besluit van 15 juni 2016 heeft uw college het verzoek van mts. Schram- de Werdt, de
heer J. Schram en mevrouw Th.PF. Schram-de Werdt, Zoomweg 32A te Weert (hierna:
reclamanten) afgewezen.

Tegen dit besluit is door Stichting Achmea Rechtsbijstand, namens reclamanten, een
bezwaarschrift ingediend. Bij dit bezwaarschrift is door reclamanten een second-opinion
overgelegd. Deze second-opinion voldoet niet aan de eisen die aan een dergelijk
(planschade)rapport mogen en moeten worden gesteld.

Hetgeen in bezwaar naar voren is gebracht geeft geen aanleiding het bestreden besluit te
herzien.

Beoogd effect/doel

Beslissen op het bezwaarschrift

Argumenten

Zie conceptbesluit

Kanttekeningen en risico's
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Niet van toepassing.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Tegen het besluit kan door reclamanten beroep bij de Rechtbank Limburg worden
ingesteld.

Uitvoering/evaluatie

Niet van toepassing.

Communicatie/ participatie

Reclamanten worden per brief van het besluit op de hoogte gesteld.

Overleg gevoerd met

Intern:

M. Jans Ruimtelijk Beleid

Extern:

Niet van toepassing.

Bijlagen

Besluit.
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Beslissing op bezwaarschrift gericht tegen het besluit van het college van
burgemeester en wethouders van 15 juni 2O16 waarbij het verzoek van mts.
Schram- de Werdt, de heer J. Schram en mevrouw Th.P.F. Schram-de Werdt,
Zoomweg 324 te Weert, om een tegemoetkoming in planschade is afgewezen.

Burgemeester en wethouders overwegen het volgende;

Onderwerp
Bij besluit van 15 juni 2016 heeft ons college het verzoek van mts. Schram- de Werdt, de
heer J. Schram en mevrouw Th.P.F. Schram-de Werdt, Zoomweg 324 te Weeft, in
verband met de verleende vrijstelling ex artikel 19, lid 1 WRO voor de bouw van een
woning aan de Zoomweg, afgewezen.

Tegen dit besluit is door Stichting Achmea Rechtsbijstand, namens reclamanten, een
bezwaarschrift i ngediend.

Beslissing op bezwaar
Wij hebben het bezwaarschrift ongegrond verklaard. Wij handhaven het besluit,
verzonden 15 juni 2016, onderverwijzing naar de motivering zoals opgenomen onder het
kopje "Beoordeling van het bezwaar". Tevens wijzen wij het verzoek tot vergoeding van
proceskosten af.

Inhoud en argumentering bezwaarschrift
Het bezwaar kan in hoofdzaak als volgt worden samengevat.
Reclamanten zijn van mening dat het bestreden besluit in strijd is met het
zorgvuldigheidsbeginsel en het motiveringsbeginsel als bedoeld in artikel 3:2 juncto artikel
3:4 lid 2 respectievelijk artikel 3:46 van de Algemene wet bestuursrecht.
Reclamanten kunnen zich niet vinden in de conclusie van SAOZ dat er geen sprake is van
een nadeliger positie waaruit schade als bedoeld in artikel 6.1 Wro is voortgevloeid; in dit
kader hebben reclamanten een second-opinion overgelegd. Anders dan de SAOZ zijn deze
deskundigen van oordeel dat ten gevolge van de gewijzigde planologische situatie wel
degelijk sprake is van een in planologisch opzicht nadeliger situatie waardoor reclamanten
schade lijden en deze schade bovendien voor vergoeding in aanmerking komt.

Ontvankelijkheid
Het bezwaarschrift is gericht tegen een besluit als bedoeld in artikel 1:3 van de Algemene
wet bestuursrecht. Het bezwaarschrift is tijdig (binnen zes weken, artikel 6:7 Awb)
ingediend en voldoet aan alle vereisten (artikel 6:5 Awb). Het bezwaarschrift is daarom
ontvankelijk.

Ingevolge artikel B:1van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) kan een
belanghebbende tegen een besluit beroep instellen bij de rechtbank. Op grond van artikel
7:1Awb dient degene aan wie dit recht is toegekend alvorens beroep in te stellen tegen
dit besluit bezwaar te maken. Van die mogelijkheid hebben reclamanten gebruik gemaakt
Onder een belanghebbende wordt ingevolge artikel 1:2 Awb verstaan: degene wiens
belang rechtstreeks bij een besluit betrokken is. Het gaat daarbij om een persoonlijk
belang wat zich onderscheidt van het belang dat een ieder heeft bij het bestreden besluit.
Vaste jurisprudentie gaat uit van het feit dat een persoon belanghebbende kan zijn indien
de werking van het desbetreffende besluit diegene rechtstreeks in zijn belangen treft. Het
verzoek van reclamanten om een tegemoetkoming in planschade is afgewezen. Op grond
hiervan dienen reclamanten als belanghebbenden te worden aangemerkt.



Heroverweging
Op grond van artikel 7:11 Awb vindt op grondslag van het bezwaar een heroverweging
van het bestreden besluit plaats.

Hoorzitting
Naar aanleiding van het bezwaar zijn reclamanten uitgenodigd voor een hoorzitting.
Reclamanten hebben, met kennisgeving, laten weten af te zien van de mogelijkheid om
gehoord te worden.

Beoordeling van het bezwaar

Algemeen
Door de gemeenteraad van Weert is in het kader van de afhandeling van verzoeken om
een tegemoetkoming in planschade de Procedureverordening voor advisering
tegemoetkoming in planschade nieuwe Wro (hierna: de Verordening) vastgesteld. Op
grond van deze Verordening wordt door ons college een adviseur aangewezen die belast is
met het adviseren inzake de door ons college te nemen beschikking op een aanvraag om
een tegemoetkoming in planschade en die niet werkzaam is onder de verantwoordelijkheid
van dat bestuursorgaan. In onderhavige kwestie is de Stichting Adviesbureau Onroerende
Zaken door orrs college als adviseur- äa¡'ìgeweze¡r. Een bestuursorgaarr kan een besluit op
een aanvraag om een tegemoetkoming in planschade baseren op een advies van een door
dat bestuursorgaan benoemde deskundige, indien uit dat advies blijkt welke feiten en
omstandigheden aan de conclusies van dat advles ten grondslag zlJn gclcgd cn deze
conclusies niet onbegrijpelijk zijn. Dit leidt alleen uitzondering indien concrete
aanknopingspunten voor twijfel aan de juistheid of volledigheid ervan naar voren zijn
gebracht, zie hiervoor o.a. de uitspraak van de Afdeling van 3 maart 2OIO,
200905785/t/HZ en de uitspraak van 7 september 2076, ECLI:NL:RVS:2016:2398. Naar
de mening van ons college is SAOZ te beschouwen als een onafhankelijke deskundige op
het gebied van planschade, zodat ons college in beginsel op een door SAOZ uitgebracht
advies nrag afgaan.

Bij de inhoudelijke beoordeling van het verzoek wordt beoordeeld of de aanvrager in een
planologisch nadcligcr positic is lcomcn tc verlccrcn, waardoor cr schade is of wordt
geleden. Daarbij is niet de feitelijkc situatic van bclang, doch hctgccn op grond van de
opeenvolgende planologische regimes maximaal kon en kan worden gerealiseerd ongeacht
de vraag of verwezenlijking daadwerkelijk heeft plaatsgevonden of nog zal plaatsvinden.
Slechts wanneer realisering van de maximale mogelijkheden van het planologische regime
met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kan worden uitgesloten, kan daarin
aanleidirrg worderr gevorrderr onr te oordelen dat van vorenstaande afgeweken rnoet
worden. Dat betekent dat hoezeer ook een feitelijke situatie ingrijpend gewijzigd kan zijn,
dit niet noodzakelijkerwijs met zich brengt dat vergelijking van de planologische
maatregelen leidt tot een nadeliger positie.

Peildatum
De datum waarop het gestelde schadeveroorzakend besluit in werking is getreden, heeft
te gelden als peildatum voor het antwoord op de vraag of ten gevolge van een
onherroepelijk geworden besluit als bedoeld in artikel 6.1, tweede lid van de Wro, schade
is geleden. Zie hiervoor de uitspraak van de Afdeling van 1 februari 2012,
ECLI : RVS : 2Ol2:8V2434.

Second Opinion
In opdracht van reclamanten is door Accon-Avm en Ever Advies een second opinion
opgesteld. Kortgezegd zijn reclamanten van mening dat in hun specifieke situatie eigenlijk
min of meer vast staat dat de maximale invulling volgens het oude planologische regime
niet plaats kon vinden gelet op de ligging van deze locatie en de toen al aanwezige
bedrijfswoning Zoomweg 29. Reclamanten zijn van mening dat een maximale invulling op
juridische-planologische belemmeringen stuit waardoor met een aan zekerheid grenzende
waarschijnlijkheid de maximale invulling volgens het oude planologische regime niet
mogelijk was en dat er dus geen rekening gehouden hoefde te worden met de realisatie
van agrarische gebouwen recht tegenover de woning van reclamanten.



Ten aanzien van het bedrijf wordt in de second-opinion opgemerkt dat zichtbaar is dat met
de planologische wijziging van de status van het agrarisch bouwvlak naar een bouwvlak
met een burgerwoning wel degelijk sprake is van een relevante doorbreking van het
agrarisch karakter. Tevens wordt aangegeven dat er wel degelijk sprake is van
beperkingen van aanwendings- c.q. exploitatiemogelijkheden van het bedrijf als gevolg
van de planologische wijziging. Ook is ervolgens reclamanten sprake van extra
beperkingen met betrekking tot geluid en met betrekking tot geur.

Strijd met zorgvuldigheidsbeginsel en motiveringsbegi nsel
Ons college merkt op dat, met inachtneming van het bepaalde in de
Procedureverordening, SAOZ is aangewezen als adviseur in deze kwestie. Op 1 februari
2016 heeft SAOZ een conceptadvies verzonden aan de betrokken part¡jen. Partijen zijn in
de gelegenheid gesteld om binnen een termijn van 4 weken een eventuele reactie naar
voren te brengen. Aanvragers en de gemeente hebben van deze gelegenheid gebruikt
gemaakt. Derde-belanghebbende, de Ruimte-voor-Ruimte CV, heeft geen gebruik van
deze gelegenheid gemaakt. Aanvragers hebben, op verzoek, extra tijd gekregen om te
reageren op het conceptadvies. SAOZ heeft op 22 april2016 het definitieve advies
uitgebracht. In dit definitieve advies heeft SAOZ inhoudelijk gereageerd op de
opmerkingen van aanvragers. Ons college heeft zich, alvorens een besluit op de aanvraag
te nemen, vergewist van de opmerkingen van aanvragers en de reactie van SAOZ hierop.
Wij zijn van mening dat in deze alle zorgvuldigheid in acht genomen.

Second-Opinion, wel sprake van een planologisch nadeliger situatie
Een bestuursorgaan kan een besluit op een aanvraag om een tegemoetkoming in
planschade baseren op een advies van een door dat bestuursorgaan benoemde
deskundige, indien uit dat advies blijkt welke feiten en omstandigheden aan de conclusies
van dat advies ten grondslag zijn gelegd en deze conclusies niet onbegrijpelijk zijn. Dit
leidt alleen uitzondering indien concrete aanknopingspunten voor twijfel aan de juistheid
of volledigheid ervan naar voren zijn gebracht, zie hiervoor o.a. de uitspraak van de
Afdeling van 3 maart 2070,200905785/tlHZ en de uitspraak van 7 september 2016,
ECLI:NL:RVS:2016:2398. Naar de mening van ons college is SAOZ te beschouwen als een
onafhankelijke deskundige op het gebied van planschade, zodat ons college in beginsel op
een door SAOZ uitgebracht advies mag afgaan.

Op de aanvrager rust in beginsel de bewijslast, indien hij een op een advies van een
onafhankelijke en onpartijdige deskundige gebaseerd oordeel van het bestuursorgaan
omtrent het bestaan van schade als bedoeld in artikel 6.1Wro (uitspraakvan 14 maart
2072, ECLI:NL:RVS:2012:8V8773), omtrent de omvang van deze schade, of omtrent het
oorzakelijk verband tussen de gestelde schadeveroorzakende planologische wijziging en de
gestelde schade (uitspraak van 23 oktober 2013, ECLI:NL:RVS:2013:L62L), bestrijdt.

Door reclamanten is in het kader van het bezwaar een second-opinion opgesteld. De vraag
die ons college dient te beantwoorden is of er concrete aanknopingspunten naar voren zijn
gebracht die leiden tot de conclusie dat het advies van SAOZ niet juist of niet volledig was.

Reclamanten hebben een reactie op het conceptadvies van SAOZ naar voren gebracht. De
in bezwaar overgelegde second-opinion komt inhoudelijk overeen met de inhoudelijke
reactie op het conceptadvies.

In het definitieve advies heeft SAOZ een inhoudelijke reactie gegeven op de naar voren
gebrachte reactie op het conceptadvies. SAOZ merkt daar het volgende over op:
"Met betrekking tot de agrarische bedrijfswoning van aanvragers merken wij nadrukkelijk
op dat realisering van de maximale mogelijkheden van het bestemmingsplan "Artikel 30
WRO herziening Buitengebied 7998" niet met een aan zekerheid grenzende
waarschijnlijkheH kan worden uitgesloten. Hierbij is van belang dat de bestemming
"Agrarisch bouwblok" aan de overzijde van het object van aanvragers onverminderd
vigeert en dat derhalve de oprichting van een agrarische bedrijfswoning nog sfeeds rs
toegestaan. Wij kunnen ons volstrekt niet vinden in de opmerking namens aanvragers dat
vanwege de betreffende vrijstelling ex artikel 30 WRO, de bebouwings- en
gebruiksmogelijkheden ten behoeve van een agrarische bedrijfswoning zijn komen te



vervallen. In planologisch opzicht hebben de gronden namelijk nog steeds na de peildatum
de bestemming "Agrarisch bouwblok", oP grond waarvan nog een agrarische
befrijfswoning opgericht kan worden. Namens aanvragers wordt ten onrechte verwezen
naar de uitspraak van de ABRS inzake Riiswiik van 25 juni 2014, aangezien in
onderhavige casus te Weert, namelijk met betrekking tot de beoordeling van de maximale
mogelijkheden die het bestemmingsplan nog steeds biedt, in het geheel geen sprake is
van privaatrechtelijke belemmeringen die de maximale mogelijkheden onder het nieuwe
regime uitsluiten. De nieuwe mogelijkheid ten behoeve van 7 compensatiewoning laat de
vigerende planologische mogelijkheden ten behoeve van "agrarisch bouwblok" onverlet.
Met betrekking tot het agrarisch bedrijf van aanvragers merken wij dat er sprake is van de
oprichting van 7 compensatiewoning en dat, zoals ook uiteengezeí geen sprake is van een
nieuwe situatie ten behoeve van 2 burgerwon¡ngen, maar van 7 burgerwoning. Wij hebben
op juiste en zorgvuldige gronden gemotiveerd dat de gebruiksmogelijkheden c.q.
exptoitatiemogelijkheden van het agrarisch bedrijf van aanvragers door de komst van de
betreffende nieuwbouwwoning aan de overzijde van de Zoomweg, niet in relevante mate
zijn verminderd. Hierbij is door ons expliciet gewezen op de milieugevoeligheid van de
reeds bestaande burgerwoningen, zijnde Zoomweg 40 en 43, in de directe nabijheid van
het agrarisch bedrijf van aanvragers, gelegen ten noorden en ten oosten van het agrarisch
bouwblok van aanvragers c.q. de aanwezigheid van het planologisch opzicht als agrarische
betlrijfsworting bestentde object Zoontweg 36. Ook in reactie op hetgeen namens
aanvragers wordt gesteld met betrekking tot geluid en geur, merken wij op dat,
verwijzende naar de uitspraak van de Afdeling van 28 iuli 2010 de bestaande
burgerwoningen op Zoomweg 40 en 43 op de peildatum reeds aan verdere uitbreiding van
de inrichting c.q. het agrarisch bedrijf van aanvragers in de weg stonden en dat de
betreffende nieuwbouwwoning aan de Zoomweg 37 derhalve geen verdere beperking van
die uitbreidingsmogelijkheden vormt, ongeacht de opmerkingen namens aanvragers in het
kader van het geluid en de geur."

Ons college komt tot de conclusie dat de ingediende second-opinion niet leidt tot andere
inzichten of tot een andere conclusie dan de conclusie die het college reeds heeft
onderschreven door het besluit te baseren op het advies van SAOZ. Ten aanzien van de
planologische vergelijking wordt door rcclamantcn crop gcwczcn dat de maximale
invulling volgens het oude planologische regime niet mogelijk is gelet op de ligging van
deze locatie en detoen al aanwezige bedrijfswoning Zoomweg29. SAOZ heeft hiervan al
eerder gemotiveerd aangegeven dat hiervan in deze zaak geen sprake is. In de second-
opinion wordt ook gesproken over 2 burgerwoningen. Op pagina 11 van de second-opinion
wordt gesteld dat de realisatie van de burgerwoning aanleiding is geweest voor de
gemeente om ook de agrarische bedrijfswoning (Zoomweg 29) te wijzigen in een
burgerwoning. Dit betreft een andere planologische wijziging van latere datum, die dus bij
de beoordeling van dit verzoek buiten beschouwing dient te blijven. Ons college merkt
hierbij nadrukkelijk op dat er op peildatum slechts 1 burgerwoning mogelijk was. Ook
wordt in de second-opinion geen rekenschap gegeven van de uitspraak van de Raad van
State van 28 juli 2010. In deze uitspraak is aangegeven dat de realisatie van de woning
aan de Zoomweg 31 geen verdere beperking van de uitbreidingsmogelijkheden van het
agrarisch bedrijf van reclamanten vormt. De second-opinion voldoet hiermee niet aan de
eisen die aan een dergelijk (planschade)rapport mogen en moeten worden gesteld.

Gelet op het vorenstaande komt ons college tot de conclusie dat het ingediende
bezwaarschrift en de daarbij ingediende second-opinion geen enkele aanleiding vormen
om het bestreden besluit te herroepen.

Niet mee eens?
Binnen zes weken na de datum van verzending van deze beschikking kan hiertegen een
beroepschrift bij de Rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 95O,6040 AZ
Roermond, worden ingediend.
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U kunt ook digitaal beroep instellen bij de Rechtbank Limburg. Dit kunt u doen via
http://loket.rechtspraak.nllbestuursrecht. Daarvoor dient u te beschikken over een
elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze
voorwaarden.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Weert, I I 01fi. 2016
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r. M.H.F. Knaapen,

De

M. Heijmans,


