Zonder discussie wordt overeenkomstig het voorstel van
burgemeester en wethouders besloten.

Raadsvergadering 3 november 2005
Raadsvoorstel nr. ROG/2005/13525

Agendapunt nr. 12
Putten, 12 oktober 2005

Onderwerp:
Planschade; Waterweg 59
Aanvraag planschadevergoeding door mevrouw H. van den Bor-Heimensen
Samenvatting voorstel:
Wij stellen u voor om het verzoek van mevrouw Van den Bor-Heimensen om aan haar een
planschadevergoeding toe te kennen zonder inschakeling van een schadebeoordelingscommissie af te wijzen.
Aan de raad,
Inleiding
Mevrouw H. van den Bor-Heimensen, Knardersteeg 4 te Putten, heeft op 23 augustus 2005
(ontvangen op 26 augustus 2005) een verzoek om planschadevergoeding ingediend. Het
verzoek heeft betrekking op de bouw van een bedrijfgebouw ten behoeve van de aan de
Waterweg 59 gelegen maalderij annex graanopslag . Deze bouwvergunning is verleend op
24 augustus 1978. Op 6 maart 1980 heeft het college met toepassing van artikel 15 WRO
(binnenplanse vrijstelling) bouwvergunning verleend voor de bouw van een silo (9,80 meter)
in plaats van de minder hoge silo die onder de vergunning van 1978 viel. Op 6 maart 1980 tot
slot is er een bouwvergunning verleend voor het vergroten van de maalderij met een laad- en
losgedeelte.
Van toepassing zijnd wettelijk regime
Het gewijzigde artikel 49 WRO met de nieuwe regeling van het bevoegde gezag (B. en W.
i.p.v. raad), het drempelbedrag voor het indienen van een planschadeverzoek en de
verjaringstermijn (vijf jaar) is op 1 september jl. in werking getreden. Aanvragen om
vergoeding van planschade die voor 1 september zijn ingediend, moeten echter worden
afgehandeld naar oud recht: door de gemeenteraad, zonder het vereiste drempelbedrag en
geen verjaringstermijn voor het indienen van verzoeken.
Schadeveroorzakend besluit
Uit het verzoek blijkt niet het schadeveroorzakende besluit (bestemmingsplan, vrijstelling ex
artikel 19 WRO) waarop mevrouw Van den Bor zich beroept. De eerder verleende
bouwvergunningen zijn verleend met toepassing van het bestemmingsplan "Buitengebied".
Dit bestemmingsplan is door de gemeenteraad vastgesteld op 27 augustus 1970, gedeeltelijk
goedgekeurd door Gedeputeerde Staten op 6 december 1971 en vervolgens gedeeltelijk
goedgekeurd door de Kroon bij besluit van 12 juli 1976, nr. 30. Voor de beoordeling van het
verzoek gaan wij uit van dit bestemmingsplan als mogelijk schadeveroorzakend plan.
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Planologie
Bestemmingsplan "Buitengebied"
Het perceel Waterweg 59 is in het geldende bestemmingsplan "Buitengebied" bestemd voor
"Agrarische doeleinden II".
Bij de opzet van het bestemmingsplan is rekening gehouden met de in de agrarische sector
aanwezige hulpbedrijven. De op de plankaart voor "Agrarische doeleinden II" aangewezen
gronden werden, aldus de bestemmingsplantoelichting, alle ten behoeve van reeds jarenlang
bestaande verzorgende bedrijven gebruikt. Dit zijn bedrijven die naar hun aard en krachtens
hun functie op de agrarische sector zijn gericht.
De voor "Agrarische doeleinden II" aangewezen gronden zijn bestemd voor de exploitatie of
uitoefening van agrarische hulpbedrijven, waaronder onder andere worden verstaan
maalderijen.
De maximum goot- en nokhoogte van gebouwen binnen dit bestemmingsvlak bedragen
respectievelijk 5, 5 meter en 8 meter. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te
verlenen voor het bouwen van voor de bedrijfsvoering noodzakelijke silo's . Deze bepaling is
in het bestemmingsplan "Buitengebied, gedeeltelijke herziening van de plankaart en de
voorschriften 1995, nr. 1" zodanig aangescherpt dat de silo's niet hoger mogen zijn dan
15 meter en dat de landschappelijke waarden als gevolg van het verlenen van de vrijstelling
niet onevenredig mogen worden aangetast. Voorts kunnen burgemeester en wethouders
vrijstelling verlenen voor de bouw van een agrarische nevenwoning.
Uitbreidingsplan In Hoofdzaken
Voordat het bestemmingsplan "Buitengebied" in werking trad was de bestemming van het
perceel Waterweg 59 geregeld in het oude "Uitbreidingsplan In Hoofdzaken". Het
uitbreidingsplan "In Hoofdzaken" is vastgesteld op 13 november 1959 en voor het laatst
gewijzigd bij raadsbesluit van 26 mei 1965. Het perceel Waterweg 59 maakt deel uit van
gronden met de bestemming "A1 Agrarische bedrijven". De bestemmingsomschrijving luidt
als volgt:
A1 Agrarische bedrijven met een grootte van ten minste 5 ha, waarvan het bouwperceel met
een oppervlakte van tenminste 2 ha en een breedte van tenminste 50 meter deel uitmaakt.
Op het bouwperceel is een bebouwing toegestaan van een enkele woning met een inhoud van
ten minste 250 m³ per bedrijf met daarbij behorende en aangebouwde bedrijfsgebouwen met
een inhoud van tenminste 300 m³, zodanig dat geen enkel onderdeel van deze bebouwing op
een grotere afstand dan 100 meter uit de openbare weg en op een kleinere afstand dan
7 meter uit de zijerfscheiding is gelegen.
B. en W. kunnen toestaan, dat op landbouw- en veeteeltbedrijven, van ten minste 15 ha en op
tuinbouwbedrijven van tenminste 5 ha een agrarische nevenwoning wordt gesticht met een
inhoud van ten hoogste 350 m³ met een aangebouwde bergruimte van ten hoogste 100 m³. De
nevenwoning moet op hetzelfde bouwperceel als de woning worden gebouwd op een afstand
van ten hoogste 30 meter daarvan en ten hoogste 5 meter uit de perceelsgrenzen en moet
voorts van dezelfde uitweg gebruik maken als de hoofdwoning.
B. en W. kunnen toestaan, dat pluimveehokken met een oppervlak van ten hoogste 1.500 m²
en een goothoogte van ten hoogste 2,50 meter worden gebouwd in de nabijheid van
bestaande of gelijktijdig op te richten bedrijfsbebouwing en in nauwe ruimtelijke relatie
daarmede, terwijl nadere eisen kunnen worden t.a.v. de plaatsing kunnend worden gesteld.
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B. en W. kunnen na gunstig advies van de provinciale landbouwkundige dienst ontheffing
verlenen van:
a.
het bepaalde t.a.v. de bedrijfsgrootte tot 3 ha en de bouwperceelsgrootte tot 1 ha;
b.
het bepaalde t.a.v. de afstand van de bebouwing tot de zijerfscheiding tot 5 meter;
c.
het bepaalde t.a.v. de afstand van nevenwoning tot hoofdwoning tot een maximum van
50 meter;
d.
het bepaalde t.a.v. de bedrijfsruimte van tuinbouwbedrijven tot een minimum van
100 m³.
e.
het bepaalde t.a.v. de afstand van de bebouwing tot de openbare weg ten behoeve van
de bouw van melkstallen.
B. en W. kunnen onder goedkeuring van G.S. en behalve van hierna onder c. genoemde na
gunstig advies van de provinciale landbouwkundige dienst ontheffing verlenen van:
a.
het bepaalde t.a.v. het aanéénbouwen van woning en bedrijfsruimte, mits de kortste
afstand van beid ten hoogste 10 meter is.
b.
het bepaalde t.a.v. de bedrijfsgrootte, waarbij een nevenwoning is toegestaan.
c.
het bepaalde t.a.v. de maximale inhoud van nevenwoningen tot ten hoogste 500 m³.
d.
het bepaalde t.a.v. de afstand van nevenwoning tot hoofdwoning tot meer dan
50 meter, indien dit uit bedrijfstechnisch oogpunt noodzakelijk is.
e.
het bepaalde t.a.v. de grootte van het bouwperceel van tuinbouwbedrijven tot een
minimum van 0,3 ha.
Het oprichten of vestigen van eendenfokkerijen en/of houderijen is niet toegestaan.
Behoudens de onder A 1 gestelde ontheffingsmogelijkheden kunnen B. en W. in dit
bestemmingsplangebied onder goedkeuring van G.S. en na gunstig advies van de provinciale
landbouwkundige dienst ontheffing verlenen van de agrarische bestemming van gebouwen in
gevallen, waarin een agrarische woning en/of bedrijfsruimte als zodanig overbodig wordt
anders dan door vervanging.
Beoordeling verzoek
Grondslag artikel 49 WRO
Artikel 49 van de WRO geeft belanghebbenden die van mening zijn, dat zij schade hebben
geleden ten gevolge van een planologische maatregel van de gemeente, zoals de vaststelling
van een bestemmingsplan, de mogelijkheid om een verzoek om planschade in te dienen.
Het indienen van een verzoek om planschadevergoeding was voor 1 september 2005 niet aan
een termijn gebonden. Wel is het redelijk om bij de beoordeling van een verzoek om
schadevergoeding rekening te houden met een kennnelijk onnodig langdurig uitstel van
indiening van het verzoek, waardoor de claim overigens ook minder geloofwaardig kan
worden. Het geldende bestemmingsplan "Buitengebied" is door de Kroon goedgekeurd op
12 juli 1976, dus maar liefst 29 jaar geleden.
Eigendomssituatie
Mevrouw Van den Bor-Heimensen is eigenaresse van het perceel kadastraal bekend gemeente
Putten, sectie A 662, gelegen aan de Knardersteeg 4. De oppervlakte van dit perceel is
0.94.60 ha. Op het tijdstip van het in werkingtreden van het bestemmingsplan "Buitengebied"
was zij samen met wijlen haar echtgenoot ook al rechthebbende van het perceel.
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Ontvankelijkheid
Ontvankelijk in een formele schadeclaim worden als belanghebbende in de zin van artikel 49
WRO aangemerkt zowel de zakelijk als de persoonlijk gerechtigde van onroerend goed,
alsmede de voormalig zakelijk of persoonlijk gerechtigde.
Beschrijving van de onroerende zaak en de nabije omgeving
Het perceel ligt in het landelijke gebied van de gemeente aan het begin van de Knardersteeg
tegenover het bedrijfscomplex Waterweg 59.
Het object betreft een perceel grond met daarop een woonhuis, enkele schuren en een stuk
grasland.
Inhoudelijke beoordeling
Bij een inhoudelijke beoordeling komt aan de orde de vraag of er sprake is van een wijziging
van het planologische regime. Zo dit het geval is, moet worden beoordeeld of belanghebbende
daardoor in een nadeliger positie is komen te verkeren, waardoor schade is of wordt geleden.
Hiertoe dient de in het geding zijnde planologische maatregel, in casu het bestemmingsplan
"Buitengebied" te worden vergeleken met het voorheen geldende planologisch regime, het
"Uitbreidingsplan In Hoofdzaken", waarbij in aanmerking moet worden genomen de
maximale invulling van de planologische mogelijkheden (met inbegrip van de binnenplanse
vrijstellings- en wijzigingsbepalingen), ongeacht of realisering ervan heeft plaatsgevonden.
Gesteld wordt dat door de bouw van een bedrijfsgebouw op het perceel Waterweg 59, vlak
voor de woning van verzoekster, het object Knardersteeg 4 sterk in waarde is gedaald.
Als we alle bebouwings- en gebruiksmogelijkheden van het "Uitbreidingsplan In
Hoofdzaken" en die van het bestemmingsplan "Buitengebied" vergelijken (zie hiervoor de
bouw en gebruiksmogelijkheden van beide bestemmingsplannen), stellen wij vast, dat beide
"bestemmingsplannen" een breed scala van bouw- en gebruiksmogelijkheden voor het perceel
Waterweg 59 bieden of boden. Op de plek waar het bewuste bedrijfsgebouw staat, kon ook op
grond van het voorheen geldende "Uitbreidingsplan In Hoofdzaken" gebouwd worden ten
behoeve van diverse agrarische bedrijfsvormen. In het "Uitbreidingsplan In Hoofdzaken"
waren bovendien geen maximum maten opgenomen ten aanzien van de afmetingen van een
dergelijk gebouw. De volgens het bestemmingsplan "Buitengebied" toegestane bedrijfsvormen zijn krachtens aard en functie op het landelijke gebied gericht.
De wijze waarop het bedrijf aan de Waterweg 59 wordt uitgeoefend staat in het kader van een
verzoek om planschadevergoeding niet ter discussie. Het gaat om een vergelijking van de
planologische mogelijkheden.
Alles overwegende achten wij het niet aannemelijk, dat het bestemmingsplan "Buitengebied"
ten opzichte van het voorgaande Uitbreidingsplan In Hoofdzaken heeft geleid tot een
aantoonbare nadeliger positie van het perceel Knardersteeg 4, waaruit op de voet van
artikel 49 WRO voor vergoeding vatbare schade in de vorm van waardevermindering is
voortgevloeid. Wij nemen daarbij in aanmerking dat het bestemmingsplan "Buitengebied" al
ruim 29 jaar vigeert.
Procedureverordening
Omdat het verzoek nog moet worden afgehandeld naar "oud recht" is de procedureverordening van 8 maart 2001 van kracht.
In artikel 4 van de procedureverordening is bepaald, dat het verzoek om planschadevergoeding
moet worden beoordeeld door een onafhankelijke en deskundige schadebeoordelingscommissie,
tenzij de gemeenteraad binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag om schadevergoeding
besluit om de aanvraag te weigeren. Dit betekent, dat de raad voor 21 oktober aanstaande een
besluit moet nemen. Deze termijn kan door de gemeenteraad eenmaal met ten hoogste acht
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weken worden verlengd. In dat geval dient de gemeenteraad op 6 oktober te besluiten om de
periode met acht weken te verlengen. De reguliere raadsvergadering waarop het verzoek dan kan
worden behandeld vindt op donderdag 3 november plaats.
Wij zijn van mening, dat het verzoek van mevrouw Van den Bor in aanmerking komt voor een
verkorte afhandeling (weigering van het verzoek) wegens kennelijke ongegrondheid van de
aanvraag en dat er derhalve geen schadebeoordelingscommissie hoeft te worden ingeschakeld.
Commissiebehandeling
De op dit voorstel betrekking hebbende stukken, waaronder een uittreksel van het besprokene
in de commissie voor Ruimtelijke Zaken, liggen voor u bij de raadsstukken ter inzage.
Burgemeester en wethouders van Putten,
de secretaris,
de burgemeester,
mr. G.J. Pekelsma mr. B.J. van Putten

Portefeuillehouder: F.W. Fabriek
Afdeling Ruimtelijke Ordening en Grondzaken
Behandelend ambtenaar: Gerard Alberts
Telefoonnummer: 359733

ROG/2005/13525

