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Bij beantwoording de datum en 
ons kenmerk vermelden. Wilt u 
slechts één zaak in uw brief 
behandelen. 

Geachte heer/mevrouw, 

Over het beroep met zaaknummer A L M 12 1392 W E T deel ik u het volgende mee. 

De rechtbank heeft een of meer stukken aan het dossier toegevoegd. Ik stuur u hiervan een kopie. 

Als u naar aanleiding van deze brief vragen hebt, kunt u contact opnemen met de administratie van de 
rechtbank op het hierboven vermelde doorkiesnummer. 

Als u de rechtbank belt of schrijft, verzoek ik u het zaaknummer te vermelden. 

Hoogachtend, 

de griffier ' 

BB062 
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Hulsen, 30 augustus 2012 

Aan de rechtbank Almelo, 

Sector bestuursrecht, 
Postbus 323 
7607 GB Almelo. 
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Zaaknummer ALM 12/ 392 WET 

Edelachtbare heren/dames, 

Bij brief van 17 augustus 2012 gaf u ons aan, dat de rechtbank een of meer stukken aan het dossier 

heeft toegevoegd. U stuurde ons daarvan een kopie. Wij danken u voor die toezending. 

Het betreft een brief van het college van Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn van 
25 juli 2012, kenmerk 12UIT08437, waarin het college in antwoord op uw brief van 19 juli 2012 
aangeeft, dat de Afdeling rechtspraak van de Raad van State in haar uitspraak van 21 oktober 2009 
het besluit van de raad van 13 november 2007, nr. 07INT01429 heeft vernietigd, maar niet het 
primaire besluit van 24 april 2007, nr. 06INT00268. Volgens Burgemeester en Wethouders betekent 
dit dat dit besluit in stand is gebleven. 

In onze brief van 13 juli 2012 aan u gaven wij al aan, dat wij dit standpunt van Burgemeester en 
Wethouders niet juist achten. Het raadsbesluit van 13 november 2007 is immers genomen op ons 
bezwaarschrift tegen het raadsbesluit van 24 april 2007. Dat laatste besluit is door het raadsbesluit 
van 13 november 2007 vervangen. Van vernietiging door de Afdeling rechtspraak van de Raad van 

State kan dus geen sprake meer zijn. 
Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn gaan ondanks uw uitnodiging niet op onze argu
menten in, maar herhalen slechts wat de secretaris van de commissie voor de bezwaarschriften ons 
bij brief van 12 april 2012, kenmerk 12UIT03843, al heeft meegedeeld. 

Wij blijven dan ook bij ons verzoek aan u ons aan de raad van Hellendoorn gerichte bezwaarschrift 
terug te sturen naar Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn ter behandeling door de com
missie voor de bezwaarschriften, zoals besloten door de raad van Hellendoorn op 13 december 2011 

Overigens merken wij nog op, dat het standpunt van Burgemeester en Wethouders ons ook verder 
inhoudelijk zeer verbaast. Immers, de raad van Hellendoorn was bij het volgens Burgemeester en 
Wethouders nog in stand zijnde raadsbesluit van 24 april 2007 van mening, dat er voor ons sprake 
was van voorzienbaarheid van de achter ons gebouwde woning, zodat er volgens de raad geen 
schade optreedt, die voor vergoeding ex artikel 49 WRO in aanmerking komt. De Afdeling rechtspraak 
van de Raad van State overwoog in haar uitspraak van 21 oktober 2009 evenwel, dat de woningbouw 
achter onze woning niet voorzienbaar was en dat wij dus wel voor planschadevergoeding in aan
merking komen. Bedoelen Burgemeester en Wethouders nu in hun brief van 25 juli jl. aan u, dat de 
uitspraak van de Afdeling rechtspraak van de Raad van State van 21 oktober 2009 volgens hen geen 
enkele inhoudelijke betekenis heeft? 

Een afschrift van deze brief zenden wij aan de raad van Hellendoorn. 

Hoogachtend, 

Voor mnäíuiómä aíŵŵinft 
De Grif f ier van da 
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Bij beantwoording de datum en 
ons kenmerk vermelden. Wilt u 
slechts één zaak in uw brief 
behandelen. 

Geachte heer, 

Over het beroep met zaaknummer A L M 12/392 W E T deel ik u het volgende mee. 

Hierbij deel ik u mee dat de rechtbank vooralsnog van oordeel is dat verweerder 
uw schrijven van 26 november 2011 terecht heeft aangemerkt als beroepschrift 
en daarom op goede gronden heeft doorgezonden naar de rechtbank. 

Het bestreden besluit van 20 september 2011 (bekendgemaakt op 18 oktober 2011) 
is een nieuw besluit op uw bezwaar tegen het primaire besluit van 24 april 2007, 
genomen nadat het eerdere besluit op bezwaar van 13 november 2007 door de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is vernietigd bij uitspraak 
van 21 oktober 2009. 

Bij haar uitspraak zal de rechtbank hierover te zijner tijd een definitief oordeel geven. 

Als u naar aanleiding van deze brief vragen hebt, kunt u contact opnemen met de 
administratie van de rechtbank op het hierboven vermelde doorkiesnummer. 

Als u de rechtbank belt of schrijft, verzoek ik u het zaaknummer te vermelden. 

Hoogachtend, 

BB900 


