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Onderwerp: Bezwaarschrift ingevolge de Awb van dhr. J. D. Klootwijk.  
 
 
Geachte raad, 
 
Naar aanleiding van het op 10 januari 2006 ingekomen bezwaarschrift op grond van de Algemene 
wet bestuursrecht van mevrouw mr. E. Schaap Enterman (SRK Rechtsbijstand) namens de heer 
J.D. Klootwijk, Slingehof 73, Ridderkerk, delen wij u het volgende mede. 
 
Het  (pro forma) bezwaarschrift, gericht tegen uw besluit van 21 november 2005, bekendgemaakt 1 
december 2005, is ingekomen binnen de in art. 6:7 van de Awb genoemde termijn van 6 weken. 
Het bezwaarschrift is aangevuld bij brief van 9 februari 2006. 
 
Bij het bestreden besluit wees u klager planschadevergoeding ex art. 49 van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening (WRO) toe ten bedrage van €  10.281,64. Het besluit was conform het advies 
van de door u aangewezen schadebeoordelingscommissie, de Stichting Adviesbureau Onroerende 
Zaken (SAOZ). 
 
Namens klager wordt in bezwaar, samengevat, aangevoerd dat de toegekende 
planschadevergoeding te laag is uitgevallen in vergelijking met de bedragen welke voor de 
woningen Slingehof 56 en 76 zijn vastgesteld. Hierbij wordt aangevoerd dat de verslechtering van 
de woonsituatie van klager met name wat betreft het uitzicht nadeliger is dan de verslechtering bij 
genoemde woningen. Voorts wordt gesteld dat er geen sprake is geweest van een per woning 
objectief bepaalde waardedaling doch van een verdeling van een reeds op voorhand vastgesteld 
voor planschadevergoeding beschikbaar budget. 

 
Wij merken hierover het volgende op. 
 
Op grond van art. 49 WRO, zoals dat gold ten tijde van het indienen van de aanvraag om 
planschadevergoeding door klager, kent de gemeenteraad aan een belanghebbende op diens 
verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding toe voor zo ver blijkt dat die 
belanghebbende ten gevolge van onder meer de bepalingen van een bestemmingsplan of een 
besluit omtrent vrijstelling als bedoeld in art. 17 en 19 WRO schade lijdt of zal lijden, welke 
redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of 
niet voldoende door aankoop, onteigening of anderszins is verzekerd. 
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Op grond van art. 6 van de Planschadeverordening Ridderkerk 2001, zoals deze gold ten tijde van 
het indienen van het indienen van het verzoek om planschadevergoeding door klager, wijst de raad 
een deskundige op het gebied van planschadeclaims aan als schadebeoordelingscommissie. Als 
zodanig is door u bij besluit van 26 november 2001 SOAZ aangewezen. 
 
Bij de inhoudelijke beoordeling van een verzoek om schadevergoeding dient de vraag beantwoord 
te worden of er sprake is van een wijziging van het planologisch regime. Indien dit het geval is 
dient beoordeeld te worden of de belanghebbende daardoor in een nadeliger positie is komen te 
verkeren, waardoor schade wordt geleden. 
 
Daartoe moet het planologisch regime worden vergeleken met het voorheen geldend planologisch 
regime, waarbij in aanmerking moet worden genomen de maximale invulling van de planologische 
mogelijkheden, ongeacht of realisering heeft of zou hebben plaatsgevonden. 
 
Met betrekking tot de bezwaren zijn wij het volgende van mening. 
 
Blijkens het door u overgenomen advies van SAOZ wordt in het kader van planschadevergoeding 
de waarde van een onroerende zaak bepaald door factoren zoals de ligging en de bereikbaarheid, 
de directe omgeving, de vorm en de omvang van de kavel, de aard en de constructie van de 
opstallen, de staat van onderhoud ervan, de ruimtelijke indeling van de opstallen en de 
aanwendingsmogelijkheden, waarvoor de planologische situatie een belangrijke indicatie is.  
 
SAOZ stelt voorts dat het in essentie handelt om het vaststellen van de omvang van het 
waardeverschil als resultante van de gemaakte planologische vergelijking, waarbij het 
waardeniveau van het object vóór en na de planmutatie bepalend is.  
De waardevermindering, zo stelt SAOZ, wordt, naast de waarde van het getroffen object, met 
name bepaald door de aard en de ernst van de inbreuk in verhouding tot de oude planologische 
situatie. 
 
Op grond van het bovenstaande stelt SAOZ dat de specifieke gevolgen van de planologische 
mutatie in dit geval met name een toename van de privacyaantasting, geluidhinder en 
uitzichtvermindering zijn. SAOZ concludeert dat op basis hiervan de waarde van het betrokken 
object voor een willekeurige gegadigde is gedaald met € 10.000,-. 
 
Gezien het bovenstaande kan naar ons oordeel niet gesteld worden dat de op het advies van 
SAOZ stoelende bestreden beschikking onvoldoende is gemotiveerd. Bij de beoordeling van de 
waardevermindering is niet alleen uitgegaan van de waarde van de onroerende zaak doch zijn de 
hierboven genoemde specifieke gevolgen uitdrukkelijk betrokken bij de uiteindelijke 
waardebepaling. Daarbij is ons gebleken dat voor elk van de verzoeken om planschadevergoeding 
van de hier betrokken woningen een individueel op de betreffende woning betrekking hebbend 
advies door SAOZ is uitgebracht.   
Hieruit volgt naar ons oordeel tevens dat er geen sprake is geweest van de verdeling van een 
vooraf vastgesteld budget, zoals namens klager wordt gesteld.  
 
Wij achten de bezwaren derhalve ongegrond. 
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Aangezien ons ook verder niet is gebleken van feiten of omstandigheden die de bestreden 
beschikking in de weg zouden hebben kunnen staan, adviseren wij u de bezwaren ongegrond te 
verklaren.   
       
Hoogachtend, 
de secretaris,                                                  de voorzitter, 


