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en schriftelijk verzoek om planschadevergoeding ingediend. De 

gemeente had vergunning verleend voor de bouw van een kolossale woning achter onze huizen. De 

gemeente heeft op advies van de Stichting Advies Onroerende Zaken (de SAOZ), ons verzoek om 

planschadevergoeding afgewezen, omdat de woningbouw voorzienbaar zou zijn. Op 21 oktober 
2009, dus meer dan 5 Vi jaar later, besliste de Raad van State dat de woningbouw niet voorzienbaar 

was en de gemeente toch planschadevergoeding moet betalen. 

Op 9 november 2009 stelde de weer samen met zijn de gemeenteraad voor tot 

een overeenkomst over de vergoeden schade te komen, zonder een extern advies bureau in te 

schakelen. Daarvoor was al vier keer een extern advies bureau ingeschakeld, volgens ons zonde van 

het geld. Op 10 november 2009 besliste de gemeenteraad onze brief voor advies in handen te 

stellen van het college van Burgemeester en wethouders (B&W). Maar...wat doen B&W vervolgens? 

Zij vragen zonder de raad te informeren advies aan de SAOZ. 

Wij hebben gevraagd het concept-advies te mogen inzien. 

Vervolgens hebben wij diverse stappen gezet {bij u allen bekend) om te bevorderen dat er ook voor 
ons een aanvaardbaar advies zou komen. De SAOZ moest de waarde van onze woningen weten op de 
peildatum, 13 oktober 2003 en de waardedalingen door de nieuwbouw. Zij nam daarvoor contact op 
met een makelaar uit Zutphen. Wij hadden op zijn taxatie commentaar, maar de SAOZ vond dat niet 
relevant, omdat wij geen tegentaxatie konden overleggen. Daarop hebben wij een plaatselijke 
makelaar, de heer Krikken, gevraagd onze woningen op de peildatum te taxeren en de waardedaling 
door de nieuwbouw aan te geven. Bij brief van 9 november 2010 aan de behandelend ambtenaar 
hebben wij onze bezwaren tegen de taxatie van de SAOZ verwoord. De tegentaxatie was bijgevoegd. 
Met deze tegentaxatie deden zowel de ambtenaar als de wethouder en de SAOZ vervolgens niets. 
Wij zijn dus weer op een punt waar er geen enkel schot in de zaak zit en de gemeente weer aardig 
wat geld is kwijtgeraakt, dat óns niet ten goede is gekomen. Sterker nog, wij hebben extra geld 
uitgegeven voor een tegentaxatie, maar die wordt niet serieus genomen. En de gemeente moet over 
elke dag dat geen schadevergoeding is uitbetaald, wettelijke rente betalen. 

Wat willen B&W nu? De te betalen rente en de interne en externe kosten nog verder laten oplopen? 

Wij willen 20 snel mogelijk de zaak afhandelen. 

In het raadsvoorstel stellen B&W de raad voor onze aanvraag te honoreren in overeenstemming met 

het advies van de SAOZ. Wij kunnen ons daar niet in vinden. Rest ons dan weer een bezwaar- en 

beroepsprocedure? Nee toch? 



B&W hebben dus niets met onze voorstellen en de adviezen van de SAOZ-adviseur, de heer 

Marskamp en makelaar Krikken gedaan om een andere plaatselijke makelaar om advies te vragen om 

tot een oplossing te komen. Het college blijft in de sleur om het SAOZ-advies te volgen en legt 

daardoor de bal weer bij u als raad neer. 

Gezien het bovenstaande vragen wij aan u als raad deze keer eens niet het B&W-voorstel te volgen 

maar ons goed onderbouwd voorstel over te nemen om snel tot een oplossing te komen. 

Ons voorstel is: tel de taxaties van de SAOZ en de plaatselijke makelaar Krikken, die goed op de 

hoogte is van de plaatselijke woningmarkt, bij elkaar op een deel die door twee. Keer ons dan die 

bedragen uit als planschadevergoeding. Dan kan ruim 7 jaar na ons verzoek en 18 maanden na de 
uitspraak van de Raad van State eindelijk het boek dicht. Dan stopt ook de verplichting voor de 

gemeente tot wettelijke rentebetaling over de ons uit te keren planschadevergoedingl 

Ik dank u voor uw aandacht! 


