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Betreft: 
Uw zaaknummer 201305851/1/A2, l^håĒälĒi^r PAR: 
Reactie op verweerschrift B&W van Hellendoorn 
op onze gronden hoger beroep planschadevergoeding 

Edelachtbare heren/dames, 

Wij ontvingen van u in afschrift het verweerschrift van het college van burgemeester en wethouders 
van Hellendoorn (verder te noemen B&W) van 8 november jl. op ons hoger beroepschrift van 
27 september jl. 
Wij hebben het met verbazing gelezen en begrijpen totaal niet wat B&W hiermee willen bereiken. 

B&W zeggen in de 2 e alinea dat bij bijlage 3 van de door ons aan u toegezonden gronden van hoger 
beroep blz. 6 ontbreekt. Wij hebben vóór verzending van de stukken vooraf voor ons zelf kopieën 
laten maken bij een professioneel bedrijf. Bijlage 3 is bij ons wel compleet, inclusief blz. 6. Dat kan dus 
niet anders zijn dan bij het u toegezonden exemplaar. Wij hebben dus geen deel aan het al dan niet 
toezenden van deze blz. aan B&W. 
Volgens B &W is op blz. 6 een belangrijk deel van het advies van de raadscommissie verwoord. Zij 
doelen daarbij op het verschil in waardebepaling in het kader van de WOZ en planschade. Daarmee 
wekken zij de indruk dat ons dat niet duidelijk zou zijn en wij dat ù zouden hebben willen onthouden. 
Geen van tweeën is juist. Wij hebben een en andermaal al aangegeven dat het hier ņjeţ gaat om het 
verschil in waardebepaling tussen WOZ en planschade, waartussen wij wel degelijk het verschil 
weten, maar om een goede waardebepaling in het kader van de planschadewaardering.en met name 
een duidelijk verschil in vergelijking met die waardebepaling van onze woning met die van andere 
woningen, zoals die van onze buren. Voor die verschillen is het helemaal niet vreemd om bij de WOZ-
waarrten te kijken of daarbij sprake is van al dan niet onderlinge verschillen. Dat is steeds onze inzet 
en die van onze makelaar-taxateur geweest (zie in ons hoger beroepschrift het overzicht op blz. 3 
bovenaan). 
Als dan bovendien nog sprake is van een belangrijke WOZ-waardeverlaging van onze woning op 
ons bezwaarschrift na de bouw van de kolossale woning achter onze woning, dan verwijzen wij naar 
uitspraken van uw Afdeling (zie ons hoger beroep blz. 7 halverwege) dat (verlaging van de) WOZ-
waarde van een in het geding zijnde woning toch een rol kan spelen in het kader van de 
bepaling van de omvang van eventuele planschade. 

"B&W stellen in de 3 e alinea dat appellanten en de gemeenteraad het niet eens zijn over de hoogte van 
de toe te kennen schadevergoeding. 
Zoals wij vanaf het begin van de procedure herhaaldelijk, alsmede in ons hoger beroepschrift 
wederom (blz. 2, tweede alinea) hebben aangegeven, gaat het ons in het geschil in wezen om 
de hoogte van de getaxeerde woninqwaarde ad f 294.000.— en de daarvan afgeleide 
planschadevergoeding van C 13.000.-. 

Voor wat betreft de woninqwaarde, begrijpen wij niet het geringe verschil in taxatie van de SAOZ 
tussen onze vrijstaande woning en de twee-onder-een-kap-woningen van onze buren. Wij hebben dit 
een en andermaal aangevoerd, maar wat wij ook opmerken en aan argumenten aandragen, B&W 
houden vol dat de taxatie van de door hen ingeschakelde SAOZ de enige juiste is. 
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B&W stellen in de 4 e alinea dat in de uitspraak van de Rechtbank Gelderland terecht wordt aan
gehaald dat het bestuursorgaan volgens vaste jurisprudentie van uw Afdeling van het advies van de 
SAOZ mag uitgaan, tenzij concrete aanknopingspunten voor twijfel aan de juistheid of volledigheid 
van het advies naar voren zijn gebracht. 
Dat is nu juist ons punt! In onze reactie richting de SAOZ, ons bezwaarschrift aan de gemeenteraad 
(door B&W aangemerkt als beroepschrift), in onze bezwaren richting de rechter, ons hoger beroep
schrift, telkenmale hebben wij niet anders gedaan en gaven wij mede op advies van de door ons 
ingeschakelde makelaar-taxateur Krikken, aanknopingspunten voor twijfel aan de juistheid of 
volledigheid van het advies van de SAOZ! 
Wij noemden met name de onjuiste woningwaarde voor onze vrijstaande woning, de daarvan 
afgeleide planschadevergoeding en laatstelijk bij de rechtbank, de verlaging van de WOZ-waarde. 
Motivering van de onjuistheid van onze aanknopingspunten, waarom toch van geen twijfel sprake kan 
zijn, ontbreekt iedere keer.. 
Naar aanleiding van opmerkingen in het SAOZ-rapport hebben wij op aanraden van de wethouder 
een plaatselijke makelaar-taxateur ingeschakeld. De taxatie van die makelaar, die veel verkopen in 
Hulsen heeft begeleid, de heer Krikken, werd door de gemeente weggehoond omdat hij volgens het 
college niet voldoet aan de criteria: onafhankelijk, objectief en deskundig (zie verweerschrift B&W aan 
rechtbank d.d. 15 mei 2012 blz. 2 bovenaan). 
In onze reactie aan de rechtbank schreven wij op blz. 2 halverwege: je moet het maar durven zeggen, 
zonder enige verdere toelichting! (bijlage 9 bij ons hoger beroepschrift van 27 september jl). 
De door ons ingeschakelde makelaar-taxateur Krikken heeft een vergelijking gemaakt van de WOZ 
taxatie van onze woning met de woningen van de buren. Wij verwijzen naar de bijlage 8 bij ons 
beroepschrift van 27 september jl. U ziet de vergelijking ook in het overzicht op blz. 3 in ons hoger 
beroepschrift. 
Er zijn tussen de taxaties van onze woning en de woningen van onze buren duidelijke verschillen. Hoe 
kan het dat die verschillen in de taxatie van de SAOZ van onze woning en de woningen van onze 
buren níet zijn terug te vinden? Zie ons hoger beroepschrift van 27 september jl. op blz. 2. 
B&W komen iedere keer met de dooddoener dat de WOZ taxatie niet te vergelijken is met de plan-
schadetaxatie. Onze argumenten worden niet weerlegd! 

Voor wat betreft de van de woninqwaarde afgeleide planschadeverqoeding hebben wij ook al diverse 
keren onze verbazing daarover met onze argumenten aangegeven. Zie ook ons hoger beroepschrift, 
blz. 6. In de mondelinge toelichting van onze bezwaren bij de rechtbank hebben wij ook nog de 
verlaging van de WOZ-waarde van onze woning na indiening van ons bezwaarschrift tegen de WOZ-
taxatie genoemd. Zie ons hoger beroepschrift blz. 6 onderaan. De gemeentelijke heffingsambtenaar 
verlaagde op ons bezwaar na de bouw van de kolossale woning achter onze woning de taxatiewaarde 
van onze woning met maar liefst C 57.000,-! De rechter heeft dit niet gememoreerd. 
Wij vermelden de taxatiewaardedaling ook in ons hoger beroepschrift (blz. 7); B&W vinden het 
kennelijk niet de moeite waard om daarop in hun verweerschrift te reageren... 

Wij hebben ons het meest verbaasd over de opmerking in de 5 e alinea van het verweerschrift van 
B&W. Daarin stellen B&W dat de rechtbank in hun optiek ernstig tekort wordt gedaan met de stelling 
van appellanten, onderaan blz. 4, dat de rechtbank blindelings het college volgt "(bedoeld zal zijn de 
gemeenteraad, maar dat terzijde)". 
Twee opmerkingen van onze zijde: B&W hebben ons bezwaarschrift aan de raad aangemerkt als 
beroepschrift aan de rechtbank en zelf het verweer richting de rechtbank gevoerd, de raad is daarin 
niet gekend! 
Dat de rechtbank blindelings het college volgde, blijkt onder meer uit het feit, dat van het verhandelde 
ter rechtszitting en de toezeggingen van de rechter dat hij in zijn uitspraak uitgebreid op onze argu
menten zou ingaan, niets meer is terug te vinden. Het proces-verbaal van de rechtszitting hebben wij 
van de rechter nimmer ontvangen. Wij dachten dat het gebruikelijk was dat tegelijk met de uitspraak te 
ontvangen. Dankzij uw Afdeling hebben wij alsnog het "proces-verbaaľ, dat wil zeggen een voorblad 
van een proces-verbaal met een afsluitend blad met de handtekeningen van de griffier en de rechter 
gekregen, met daaraan gehecht een afschrift van de kladaantekeningen van de zitting van de griffier! 
Opmerkelijk is dat de laatste regel op het voorblad luidt: "Alle in dit proces-verbaal opgenomen 
verklaringen zijn zakelijk weergegeven." (!) 

Wij hebben richting de gemeente en in ons bezwaarschrift aan de gemeenteraad (door B&W 
aangemerkt als beroepschrift voor de rechtbank) verder nog een vergelijking gemaakt met de 
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planschadevergoeding voor Akkerwinde 20 in Nijverdal, die volgens ons in een soortgelijke positie 
verkeert. De SAOZ taxeerde deze tweeondereenkap woning op C 294.000, en de planschade
vergoeding was C 20.000,. 
Volgens de gemeente totaal niet te vergelijken, maar op onze argumenten werd verder niet ingegaan. 
B&W stellen nog steeds (zie verweerschrift 6" alinea) dat achter Akkerwinde 20 sprake is van de bouw 
van een woonwijk en niet van een woning. Wij gaven herhaaldelijk aan, dat de afstand bij Akkerwinde 
20 tot de eerste woning uit die woonwijk, met tussenliggende berm, bomen, weg, berm, bomen en 
sloot, veel verder is dan de afstand van onze woning tot de nieuw gebouwde kolossale woning achter 
onze woning. De rechter is op onze vergelijking totaal niet ingegaan. 
Wij hebben voor u bijlage 1 bijgevoegd, waarop aan de rechterkant de situering van Akkerwinde 20, 
in het midden de bermen, bomen, brede weg, bomen, bermen en sloot en aan de linkerkant op de 
bijlage de tekening van de woonwijk. De eerste woning vanaf Akkerwinde 20 ligt aanzienlijk verder 
weg dan de kolossale woning die als het ware in onze achtertuin is gerealiseerd! Hoe kan het dan dat 
volgens de SAOZ sprake is van een hogere planschadevergoeding voor Akkerwinde 20? 

Dat B&W van de door ons bijgevoegde foto's (waarvan de vertegenwoordiger van B&W op de 
rechtszitting aangaf deze niet te willen zien, omdat alles hem al bekend was) in de 7 e alinea onderaan 
blz. 1 van het verweerschrift zeggen, dat deze vanuit een voor appellanten gunstig perspectief zijn 
genomen en derhalve een vertekend beeld van de situatie geven, geeft voor ons duidelijk aan, hoe 
serieus B&W ons benaderen. Zij willen de realiteit niet onder ogen zien! Hoezo vanuit een voor 
appellanten gunstig perspectief? Wat wordt er dan van ons verwacht? Moeten wij foto's overleggen 
met een voor ons ongunstig perspectief? 

Door de door B&W in afwijking van het bestemmingsplan toegestane bouw van de kolossale woning 
hebben wij veel privacyverlies en geen uitzicht meer. Dat is helaas blijvend. 
B&W hadden met de bouwer van de kolossale woning een planschadevergoedingsovereenkomst 
gesloten. Toen die wettelijk niet mogelijk bleek (de wet is pas later gewijzigd), beweerden zij dat die 
bouw voor ons voorzienbaar was, zodat een planschadevergoeding niet mogelijk was. Na de uit
spraak van uw Afdeling dat de bouw ņjeţ voorzienbaar was, spraken zij richting de raad en in hun 
verweerschrift aan de rechtbank over "slechts een interpretatieverschil" met uw Afdeling. 
B&W hebben gewoon in afwijking van het bestemmingsplan aan onze achterbuurman een bouw
vergunning verleend zonder zich aan ons en onze buren iets gelegen te laten liggen! 
Wij bewisten de uiteindelijk verleende schadevergoeding en vragen alsnog (na bijna 10 jaar) slechts 
een redelijke planschadevergoeding! Onze buren hebben na 7 !4 jaar strijd, het moede hoofd in de 
schoot gelegd... 

Voor wat betreft de afstanden van de kolossale woning tot onze woning, waar B&W ook weer een 
eigen kijk op hebben, verwijzen wij nog slechts naar blz. 3 van het vervolgrapport van de SAOZ van 
juni 2010 (bijlage 5 bij ons hoger beroepschrift), waarop de kadastrale tekening is opgenomen. De 
percelen nrs. 3156 en 3065 zijn ons eigendom. De bewering van B&W op blz. 2 van hun verweer
schrift, dat het perceel van appellanten (ons eigendom dus) slechts voor een gering deel aan het 
perceel van de nieuwe woning grenst, is bezijden de waarheid. Wij hebben voor u DiiiaģlìTfeTiğe

1

" 
voegd: daarop is ons eigendom (gearceerd en geel omrand) en dat van de achterbuurman met 
kolossale woning (gearceerd en roze omrand) duidelijk aangegeven. Anders dan B &W stellen grenst 
ons eigendom over een zeker zo grote afstand aan het nieuwe perceel als dat van elk van de naast 
ons wonende buren; de afstand van de nieuwe woning tot ons eigendom is kleiner dan die tot het 
eigendom van onze buren! 

Voor het overige verwijzen wij naar ons hoger beroepschrift, dat verder kennelijk inhoudelijk niet door 
B&W wordt betwist. 

Conform ons hoger beroepschrift verzoeken wij uw Afdeling: 
Handelend op te treden, de uitspraak van de Rechtbank Gelderland van 23 mei 2013, nr. SBR 
12/5228 te vernietigen en doende wat de raad al had moeten doen, onze argumenten en met name 
de argumenten van onze makelaar-taxateur, die wij naar aanleiding van opmerkingen in het SAOZ-

advies op aanraden van de gemeente hebben ingeschakeld, serieus te wegen en daarbij de 
toegekende vermindering van de WOZ-waarde na de bouw van de kolossale woning achter onze 
woning mee te wegen en ons een passende planschadevergoeding ten laste van de gemeente 
Hellendoorn toe te wijzen met wettelijke rente vanaf 3 maart 2004. 
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Uiteraard onder aftrek van de reeds ontvangen planschadevergoeding van C 13.000 - met wettelijke 
rente. 

Tenslotte verzoeken wij om vergoeding van de door ons gemaakte kosten, samenhangend met onze 
bezwaren tegen de hoogte van de planschadevergoeding, overeenkomstig artikel 7.15 van de 
Algemene wet bestuursrecht-

Hoogachtend, 

- Bijlage 1: de situering van Akkerwinde 20 ten opzichte van de eerste woning uit de nieuwe 
woonwijk: rechts de ligging van Akkerwinde 20, in het midden de tussenliggende brede weg 
met bermen, bomen en sloot en links de situering van de nieuwe woonwijk 

- Bijlage 2: de ligging van ons eigendom, de percelen nrs. 3156 en 3056 (gearceerd, geel 
omrand) en dat van de achterbuurman nrs. 4278 en 4276 (ged.) met de kolossale woning 
(gearceerd, roze omrand) 

J. Piksen H.A.D. Piksen-Otten 

Bijlagen: 
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