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Geachte raad, 

Bij brief van 13 juli jl. berichtten wij u over de ons inziens onterechte doorzën 
Almelo door Burgemeester en Wethouders van ons aan u gerichte bezwaarschrift van 26 november 
2011, aangevuld op 2 februari 2012. Onze brief aan de rechtbank Almelo van 13 juli 2012 voegden 
wij bij. 

Burgemeester en Wethouders werden bij brief van 19 juli 2012 door de rechtbank verzocht op onze 
brief van 13 juli jl. te reageren. Burgemeester en Wethouders deden dat bij brief van 25 juli 2012, 
12UIT08437, waarin zij hun standpunt herhaalden, dat zij onze brief zien als een beroepschrift, te 
behandelen door de rechtbank. 

Op onze argumenten waarom wij vinden dat dit niet zo is, reageerden zij totaal niet. 

Het verbaast ons ten zeerste, dat, terwijl u in uw vergadering van 13 december 2011 heeft besloten 
onze brief om advies in handen te stellen van de commissie voor de bezwaarschriften, Burgemeester 
en Wethouders, zonder u daarvan in kennis te stellen, tot twee maal toe de rechtbank aangeven dat 
zij onze brief als beroepschrift beschouwen, te behandelen door de rechtbank. 

Wij blijven van mening dat onze brief een bezwaarschrift is, ter beslissing door uw raad, na advies van 
de commissie voor de bezwaarschriften. Voor onze argumenten verwijzen wij naar onze brief van 
13 juli 2012. 
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Onze brief van heden aan de rechtbank Almelo hebben wij bijgevoegd. 

Hoogachtend, 

"CA 

H A D . Piksen-Otten 
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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 vań 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, 

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


