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—Aan de commissie voor de bezwaarschriften 
t.a.v. de heer mr W. Ebbes 
Postbus 200 
7440 AE Nijverdal 

Kopie aan: 
• het college van burgemeester en 

wethouders 
• de raad van de gemeente Hellendoorn 

Nijverdal, 4 april 2012 

Betreft: reactie op raadsbesluit van 20 september 2011, nr. 10INT01143 en 
aanvulling op gronden van het bezwaarschrift van de heer en mevrouw A. J . Piksen 
d.d. 2 februari 2012 

Geachte commissie, 

In november 2010 ben ik door de heer Piksen benaderd met het verzoek of ik zijn woning aan 
de Olde Blenkestraat 21a wilde taxeren per peildatum 13 oktober 2003, rekening houdende 
met de maximaal mogelijke bebouwing in de directe omgeving van de woning. Rekening 
houdende met alle mogelijkheden en - onmogelijkheden kwam ik tot een waarde per 13 
oktober 2003 van € 405.000,-- en concludeerde dat de bestemmingswijziging van agrarisch 
naar woningbouw in mijn beleving een nadeel van € 30.000,- heeft opgeleverd. Ik heb mijn 
taxatie nader toegelicht in mijn brief van 6 november 2010. 

Groot was mijn verbazing toen de raad op 20 september 2011 besloot het advies van de 
SAOZ te volgen dat uitging van een (veel te lage !!!) waarde voor de woning van de familie 
Piksen per 13 oktober 2003 van € 294.000,- en een planschade-vergoeding van € 13.000,-
voldoende vond. 

Voorafgaand aan het raadsbesluit heb ik in de commissie Grondgebied mijn taxatie en de 
hoogte van het door mij geconstateerde nadeel ook mondeling toegelicht. Behalve door de 
fracties Christenunie en Gemeente-Belangen voel ik mij door de overige fracties niet serieus 
genomen. Ik wil dan ook reageren op het raadsbesluit van 20 september 2011 en een 
aanvulling geven op de gronden van het bezwaarschrift van de heer en mevrouw A.J. Piksen 
d.d. 2 februari 2012. 

Na mijn taxatie vertelde de heer Piksen mij dat in het SAOZ advies was gesteld, dat er geen 
contra-advies was en dat dat voor hem de reden was om mij als plaatselijke makelaar de 
opdracht tot taxatie te geven, met als gevolg onkosten voor de heer Piksen. Helaas 
constateerde ik dat in het raadsbesluit met mijn taxatie niets is gedaan. Een motivering van 
het wél navolgen van het SAOZ advies en het niet ingaan op mijn taxatie ontbreekt. 
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In de commissievergaderingen van 27 april en 6 november 2010 heb ik aangegeven, dat ook 
een andere plaatselijke makelaar om advies kan worden gevraagd. Ook daar is niets mee 
gedaan. Ik ben nog steeds van mening dat de waardering van de SAOZ niet juist is, dat kan ik 
onderbouwen. Ik wijs ten overvloede nog op de WOZ-waarderingen. Mijn taxatie ligt in lijn van 
de WOZ-waardering, die van de SAOZ sluit daar totaal niet op aan. Ik verwijs naar het 
schema dat in het bezwaar van de heer Piksen is opgenomen. 

Bij deze wil ik onderstaand nog een keer, zonder de namen te noemen, de WOZ-waarden, 
taxatie SAOZ en mijn taxatie vermelden. Ik hoop dat het u opvalt, dat er bij één reeks een 
opmerkelijk bedrag staat: 

WOZ-waarden Taxatie SAOZ Taxatie Krikken 

A 

B 

C 

€ 385.000,-

€ 284.000,-

€ 286.000,-

€ 294.000,-

€ 272.000,-

€ 270.000,-

€405.000,-

€ 285.000,-

€ 285.000,-

ln welke reeks staat een opvallend bedrag? Juist!, bij A (de woning van de familie Piksen) en 
wel de taxatie waarde van de SAOZ! Hoe is deze waarde te verklaren ten opzichte van de 
WOZ-waarde en mijn taxatie en de SAOZ taxatie bij reeks B en C, de woning van 
respectievelijk de heer en mevrouw Tromp en - heer en mevrouw Tigelhoff, nota bene 2/1 kap 
woningen. Ik zou het niet weten! Ik ben benieuwd wat u hier mee doet; volgens mij is het niet 
heel moeilijk 

Geachte commissie; het verbaast mij telkenmale in niet geringe mate dat zowel de ambtelijke 
kant en B &W, als vervolgens ook de Raad, blindelings het SAOZ advies volgen. Het is 
zondermeer gerechtvaardigd op te merken dat het belang van de burger totaal niet serieus 
wordt genomen en dat "men blijkbaar aandelen SAOZ" heeft. Ik heb herhaaldelijk aangegeven 
dat het niet langer dan een week hoeft te duren en niet meer dan € 500,- hoeft te kosten om 
een ter plaatste deskundige makelaar als onafhankelijk deskundige aan te wijzen. Het is toch 
niet normaal een dergelijk belang van een van de burgers zo maar van tafel te vegen ? 

Ik hoop, ik verwacht ook dat u de raad adviseert niet bij haar besluit te blijven en dus ook niet 
het SAOZ-advies te blijven volgen maar op mijn advies in te gaan voor de bepaling van de 
planschade-vergoeding. 

In enen mijn advies opvolgen zou een te grote stap kunnen zijn. Laten we het dan in stapjes 
gaan doen. Eén ter,pjaatse deskundige makelaar inschakelen, ik noemde het eerder, is dan 
een eerste staVVa^fde heer Piksen heb ik begrepen dat ook hij daarmee kan instemmen. 

ateuf onroerende zaken 

LA/IV 
E-mail: uwmakelaar®krikkenmakelaardij.nl 

Internet: www.krikkenmakelaardij.nl 



"rivÏHhNTt-: H K U .HN'OOORN 
Bchand.: 

-4 

y y 

/ J t W y , c , y ^ l A M u c / y ^ 


