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Betreft: Behandeling van ons bezwaarschrift d.d. 26 november 2011 

Geachte raad, 

Bij brief van 26 november 2011 maakten wij bezwaar tegen het raadsbesluit van 20 september 2011, 
nr. 10INT01143, ons toegezonden bij brief van Burgemeester en Wethouders van 18 oktober 2001, nr. 
11UIT11462. 
Bij brief van 20 december 2011, nr. UIT13940, deelde de raad ons mede, dat hij op 13 december 
2011 besloten heeft onze brief in handen te stellen van de commissie voor de bezwaarschriften. 

Tot onze verbazing ontvingen wij in afschrift een brief van Burgemeester en Wethouders van Hellen
doorn van 12 april 2012 aan de griffier van de Rechtbank Almelo, waarbij zij zonder enig vooroverleg 
met ons, ons bezwaarschrift doorsturen aan de Rechtbank ter behandeling als beroepschrift. 
Ons inziens is het standpunt van Burgemeester en Wethouders niet juist. 

Wij hebben de rechtbank van ons standpunt in kennis gesteld met bijgevoegde brief van 13 juli 2012 
en de rechtbank verzocht ons bezwaarschrift terug te sturen naar Burgemeester en Wethouders van 
Hellendoorn ter behandeling door de commissie voor de bezwaarschriften (zoals besloten door de 
raad op 13 december 2011) om de raad te adviseren over ons verzoek aan de raad om zijn beslissing 
om planschadevergoeding aan ons ter hoogte van C 13.000,-te heroverwegen en de planschade
vergoeding te bepalen op 6 ũĥ van de getaxeerde waarde van onze woning, zijnde C 24.300,-. 
De argumenten voor de heroverweging hebben wij verwoord in ons pro forma bezwaarschrift van 
26 november 2011 en de gronden van ons bezwaarschrift van 2 februari 2012. 

Het leek ons goed u van het bovenstaande in kennis te stellen. 

Hoogachtend, 

H.A.D. Piksen-Otten iKsen 

Bijlage: 
Onze brief van 13 juli 2012 gericht aan de Rechtbank Almelo 



De heer en mevrouw A.J. Piksen 
Olde Blenkestraat21a 
7443 RG Hulsen Hulsen, 13 juli 2012 

Aan de rechtbank Almelo. Sector bestuursrecht, 
Postbus 323 
7607 GB Almelo 

Betreft: procedurenummer 12/392 WET 
Uw brief van 18 april 2012 

Edelachtbare heren I dames, 

Wij ontvingen uw brief van 18 april 2012, procedurenummer 121392 WET, waarin u ons meedeelt, 
dat wij samen met een of meer anderen in beroep zijn gegaan tegen het besluit van 18 oktober 2011 
van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hellendoorn. 
Uw brief komt niet overeen met de brief van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hellen
doorn van 12 april 2012, nr. 12UIT03846, door u ontvangen op 13 april 2012, waarin Burgemeester en 
Wethouders u meedelen dat wij (de heer en mevrouw Piksen, verder te noemen familie Piksen) een 
bezwaar hebben ingediend tegen het besluit van de raad van 20 september 2011, nr. 10INT01143, 
dat zij ons toezonden bij hun brief van 18 oktober 2011, nr. 11UIT11462. 
Deze mededeling aan u in de brief van 12 april 2012 van Burgemeester en Wethouders is correct. 

Korte historie: 
Voor de duidelijkheid geven wij hieronder de genomen besluiten weer: 

24 april 2007: De raad van Hellendoorn wijst het verzoek van de familie Piksen en anderen om 
vergoeding van planschade af, omdat volgens de raad de woningbouw achter onze woningen 
waardoor wij planschadevergoeding vragen, voorzienbaar was: 
13 november 2007: de raad van Hellendoorn verklaart het bezwaar van familie Piksen en anderen 
tegen de afwijzing van de vergoeding van de planschade ook om bovengenoemde reden onge
grond; 
19 december 2008: de rechtbank Almelo verklaart het beroep van de familie Piksen en anderen 
tegen de ongegrondverklarìng van het bezwaar ongegrond: ook de rechtbank acht de woning
bouw voorzienbaar; 

- 21 oktober 2009: de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, nr. 200900755/1/H2 (bijlage 1) 
vindt de woningbouw niet voorzienbaar, zodat de familie Piksen en anderen recht op planschade
vergoeding hebben, verklaart het hoger beroep gegrond en vernietigt de uitspraak van de recht
bank Almelo, verklaart het beroep bij de rechtbank Almelo gegrond en vernietigt alsnog het besluit 
van de raad van Hellendoorn van 13 november 2007; 

- 20 september 2011: de raad van Hellendoorn besluit alsnog tot planschadevergoedìng aan de 
familie Piksen van C 13.000,-. Ook de mede-indieners van het bewaarschrift krijgen planschade
vergoeding. 

Wij constateren, dat de raad op 20 september 2011 voor het eerst op het verzoek van ons (en 
anderen) om planschadevergoeding positief heeft beslist. Wij zijn het evenwel niet eens met de 
getaxeerde woningwaarde en met de hoogte van de planschadevergoeding en hebben conform de 
verwijzing van het college in de brief waarin zij ons de beslissing van de raad meedelen, een 
bezwaarschrift tegen de hoogte van de schadevergoeding (en de getaxeerde woningwaarde) bij de 
raad ingediend bij brief van 26 november 2011 (bijlage 2). 
Bij brief van 20 december 2011, nr. 11UIT13940 (bijlage 3), deelt de raad van de gemeente Hellen
doorn ons mede, dat de raad op 13 december 2011 heeft besloten ons bezwaar (tegen het raads
besluit van 20 september 2011) om advies in handen te stellen van de commissie voor de bezwaar
schriften. 
Groot is onze verbazing dat Burgemeester en Wethouders nu vinden dat ons bezwaarschrift 
dooru ais beroepschrift moet worden behandeld. Wij kunnen dit niet begrijpen. 



Volgens Burgemeester en Wethouders heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 
in haar uitspraak van 21 oktober 2009, nr. 200900755/1/H2 (bijlage 1), alleen de beslissing op het 
bewaarschrift van de raad van 13 november 2007 vernietigd en niet het primaire raadsbesluit van 
24 april 2007. Zij menen dat het raadsbesluit van 20 september 2011 geldt als nieuwe beslissing op 
ons bezwaar. 

Wij kunnen de redenering van Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn niet volgen. 
Ons inziens is dat standpunt van Burgemeester en Wethouders van Heliendoorn niet juist. 

In de acht jaar dat wij ons recht van de gemeente Hellendoorn proberen te krijgen, hebben wij al veel 
van het bestuursrecht geleerd. Een besluit, genomen op een bezwaarschrift, treedt in plaats van het 
besluit waartegen het bezwaarschrift ís gericht. Hoe kunnen Burgemeester en wethouders dan menen 
dat het raadsbesluit van 24 april 2007 nog bestaat? Natuurlijk is het niet door de Raad van State 
vernietigd; het was immers vervangen door het raadsbesluit van 13 november 2007 op ons bezwaar
schrift. Het raadsbesluit van 13 november 2007 is door de Raad van State vernietigd. 
Ons eerste bezwaarschrift richtte zich tegen de afwijzing van ons verzoek om planschadevergoeding 
en de mening van de raad, dat de woningbouw achter ons huis voorzienbaar was. 

Nu de raad op 20 september 2011 voor het eerst positief op ons verzoek om planschadevergoeding 
heeft beslist, richt ons nieuwe, tweede bezwaarschrift zich tegen de hoogte van de planschade
vergoeding (en de getaxeerde woningwaarde). Tegen het (eerste) besluit van de raad over de hoogte 
van de planschadevergoeding staat toch gewoon bij de raad de mogelijkheid van het indienen van 
een bezwaarschrift bij de raad en heroverweging door de raad open? 

Voor de duidelijkheid: wij vragen om heroverweging, omdat wij bij de gronden van ons bezwaar
schrift van 2 februari 2012 de raad voorstellen de planschadevergoeding te bepalen op 60Zo van de 
getaxeerde waarde van C 405.000,-, zijnde C 24.300,- in plaats van de ons toegekende C 13.000,-. 

Wij verzoeken u ons bewaarschrift terug te sturen naar Burgemeester en Wethouders van Hellen
doorn ter behandeling door de commissie voor de bezwaarschriften (zoals besloten op 13 december 
2011 door de raad van Hellendoorn) om de raad te adviseren over ons verzoek aan de raad om zijn 
beslissing tot planschadevergoeding aan ons ter hoogte van 6 13.000,- te heroverwegen en de 
planschadevergoeding te bepalen op 67o van de getaxeerde waarde van C 405.000,-, zijnde 
C 24.300 - . 
Voor de argumenten voor de heroverweging verwijzen wij u naar ons pro forma bezwaarschrift d.d. 26 
november 2011 (bijlage 2) en de gronden van ons bezwaarschrift d.d. 2 februari 2012 (bijlage 4). 

Afschrift van deze brief zenden wij aan de raad van Hellendoorn. 

Hoogachtend, 

s 

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

Bijlagen: 
1. De uitspraak van de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak van 21 oktober 2009, nr. 

200900755/1/H2; 
2. Ons pro forma bezwaarschrift van 26 november 2011 tegen het raadsbesluit van 20 september 

2011, nr. 10INT01143; 
3. De brief van de raad van Hellendoorn van 20 december 2011, nr. 11UIT13940; 
4. De gronden van ons bezwaarschrift van 2 februari 2012. 


