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INLEIDING

1.1

Opdracht

De gemeente Noordoostpolder heeft de Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken, hierna
afgekort tot SAOZ, verzocht om advies uit te brengen over een aanvraag tot
tegemoetkoming in planschade als bedoeld in artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening
(Wro). De aanvraag is ingediend door mevrouw
wonende aan de

Emmeloord, nader te noemen

“aanvragers”.
Het dossier is behandeld door de heer

als deskundige geregistreerd bij

het Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen, nader te noemen “de adviseur”. Het
advies is intern gevalideerd door mevrouw mr.
1.2

De aanvraag

De aanvraag heeft betrekking op de onroerende zaak, plaatselijk bekend als

te

Emmeloord. Samengevat wordt in de aanvraag gesteld, dat schade in de vorm van
waardevermindering is geleden door het bestemmingsplan “Emmeloord, de Munt A –
partiële herziening” en meer specifiek het wegbestemmen van een deel van een openbare
weg.
De aanvraag en de relevante data daarbij
Datum ontvangst aanvraag
Datum aankoop object

23-01-2020
2009

Datum eigendomsverkrijging object

12-03-2009

Datum in werking treden van de betrokken maatregel (de

10-11-2016

peildatum)
Datum onherroepelijk worden van de betrokken maatregel
1.3

10-11-2016

Procedure en verslag

Op grond van de procedureverordening planschadevergoeding heeft de adviseur de
betrokken partijen gelegenheid gegeven een toelichting te geven en aanvullende informatie
te verstrekken.
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Aanvragers
In verband met de corona-crisis en de adviezen betreffende social-distancing en de
geadviseerde werkwijze onder deze omstandigheden, is afgeweken van de normale
werkwijze.
De opname van de situatie ter plaatse heeft plaatsgevonden op 9 april 2020 waarbij het
bedrijfspand van aanvragers uitsluitend van de buitenzijde is bezichtigd. Daaraan
voorafgaand zijn aanvragers op 2 april 2020 in de gelegenheid gesteld telefonisch de
aanvraag toe te lichten. Door de aanvragers – in de persoon van mevrouw
- is in hoofdzaak verwezen naar de inhoud van de aanvraag. Tijdens het
telefoongesprek is door aanvragers tevens aangegeven hoe het bedrijfspand is ingedeeld
en wat de aard en omvang is van de aangebrachte voorzieningen in het pand.
Gemeente
Bij het verzamelen en beoordelen van de voor dit advies benodigde gegevens, zoals de
relevante oude en nieuwe bestemmingsplannen, is contact geweest met mevrouw
van de gemeente.
Belanghebbende ex artikel 6.4a Wro
Door de gemeente is medegedeeld, dat er in dit geval géén sprake is van een
belanghebbende in de zin van artikel 6.4a Wro.
Verslag
Aangezien met het voorgaande de essentie wordt weergegeven van hetgeen door partijen
naar voren is gebracht, merken wij het voorgaande aan als het verslag van de mondelinge
behandeling zoals dat is voorgeschreven in de procedureverordening.
1.4

Gerechtigdebegrip en indieningstermijn

De aanvragers stonden blijkens de in paragraaf 1.2 weergegeven tabel op de peildatum in
een zakenrechtelijke rechtsbetrekking tot de onroerende zaak en de aanvraag is ingediend
binnen vijf jaar nadat de betrokken maatregel onherroepelijk is geworden, zodat er geen
belemmeringen zijn om de aanvraag inhoudelijk te beoordelen.
1.5

Conceptadvies

Op 14 april 2020 is een conceptadvies gezonden aan de betrokken partijen. Deze hebben
binnen een termijn van 4 weken kunnen reageren op het conceptadvies.
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De reacties op het conceptadvies, en onze antwoorden daarop, hebben wij opgenomen in
de bijlagen.
De verordening schrijft voor, dat het definitieve advies – waarin de zienswijzen van partijen
en de reactie van de adviseur daarop zijn verwerkt – aan het college van burgemeester en
wethouders wordt uitgebracht. Door de SAOZ wordt derhalve het definitieve advies niet
naar de aanvragers gezonden.
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2

OVERWEGINGEN MET BETREKKING TOT ARTIKEL 6.1 WRO

Op grond van artikel 6.1 Wro kennen burgemeester en wethouders degene die in de vorm
van een inkomensderving of een vermindering van de waarde van een onroerende zaak
schade lijdt of zal lijden als gevolg van een in het tweede lid van artikel 6.1 Wro genoemde
oorzaak, op aanvraag een tegemoetkoming toe voor zover de schade redelijkerwijs niet
voor rekening van de aanvrager behoort te blijven en voor zover de tegemoetkoming niet
voldoende anderszins is verzekerd.
Aanvragen om tegemoetkoming in planschade worden achtereenvolgens beoordeeld aan
de hand van de volgende, in de wetgeving en rechtspraak ontwikkelde criteria:
1. Stond de aanvrager op de datum van het in werking treden in een zakenrechtelijke
rechtsbetrekking tot het betrokken object?
In de gevallen waarin van een zakenrechtelijke rechtsbetrekking op de peildatum geen
sprake is, kan de aanvraag zonder verder inhoudelijk onderzoek worden afgewezen. Dit
deel van het onderzoek is al verricht (zie hoofdstuk 1).
2. Was de ontwikkeling voor de aanvrager voorzienbaar ten tijde van aankoop?
Indien en voor zover de ontwikkeling voor de aanvrager voorzienbaar was ten tijde van
aankoop, bestaat geen aanspraak op tegemoetkoming in planschade.
3. Heeft de ontwikkeling voor de aanvrager geleid tot planologisch nadeel?
Beoordeeld moet worden of de aanvrager in een nadeliger positie terecht is gekomen,
waardoor schade is of wordt geleden. Daarbij is niet de feitelijke situatie van belang, maar
wat op grond van de opeenvolgende planologische regimes maximaal kon en kan worden
gerealiseerd. De vraag of verwezenlijking daadwerkelijk heeft plaatsgevonden of nog zal
plaatsvinden speelt hierbij geen rol. Alleen wanneer realisering van de maximale
mogelijkheden

van

het

planologische

regime

met

aan

zekerheid

grenzende

waarschijnlijkheid moet worden uitgesloten, kan daarin aanleiding worden gevonden om
van het hiervoor genoemde uitgangspunt af te wijken.
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Dit betekent dat, hoezeer ook een situatie feitelijk ingrijpend gewijzigd kan zijn, dat niet
noodzakelijkerwijs betekent dat de vergelijking van de planologische maatregelen leidt tot
een planologisch nadeliger positie.
4. Heeft het planologisch nadeel geleid tot schade?
Als geconcludeerd wordt dat de wijziging van het planologisch regime leidt tot schade, dan
moet naar het tijdstip van het in werking treden van de betrokken planologische maatregel
het schadebedrag worden bepaald. Bij vermogensschade is de hoogte van het bedrag
afhankelijk van een aantal factoren, waarvan de waarde van de onroerende zaak, met
inbegrip van de oude maximale planologische mogelijkheden vóór de wijziging, er één is.
5. In hoeverre behoort de schade tot het normaal maatschappelijk risico van de
aanvrager?
De schade komt alleen voor tegemoetkoming in aanmerking, voor zover deze uitstijgt boven
hetgeen op grond van artikel 6.2 Wro wegens normaal maatschappelijk risico voor de
aanvrager dient te worden gelaten.
In artikel 6.2, tweede lid, Wro is het minimum forfait van het normaal maatschappelijk risico
bij waardevermindering gesteld op 2% van de oorspronkelijke waarde op de peildatum. Uit
de rechtspraak blijkt, dat bij de beoordeling van het normaal maatschappelijk risico dit
percentage onder omstandigheden ook hoger kan zijn.
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3

OORSPRONKELIJKE PLANOLOGIE

Volgens de ontvangen gegevens bestaat de voorgaande planologie voor de betreffende
locatie uit het bestemmingsplan “De Munt – A”, zoals vastgesteld door de gemeenteraad
op 24 juni 2010.

Figuur 1 relevante deel verbeelding met object aanvragers rood omkaderd

De betrokken gronden deel uitmakende van de (voormalige) openbare weg Franc ten
oosten en noordoosten van het object van aanvragers hadden (voor zover nu deel
uitmakende van het nieuwe hierna te omschrijven bestemmingsplan) de bestemming
“Verkeer”. Het perceel van aanvragers heeft de bestemming “Bedrijventerrein-4”.
De voor “Verkeer” aangewezen gronden waren bestemd voor wegen en straten, voet- en
rijwielpaden, kunstwerken, nutsvoorzieningen en evenementen met daarbij behorende
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bruggen, viaducten en landhoofden daaronder
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begrepen,

andere-werken,

watergangen

en

waterhuishoudkundige

voorzieningen,

groenvoorzieningen en parkeervoorzieningen.
De voor “Bedrijventerrein – 4” aangewezen gronden zijn bestemd voor bedrijven tot en met
categorie 4.1 van Bijlage 1 Staat van Bedrijfsactiviteiten met daarbij behorende gebouwen,
een bedrijfswoning daar niet onder begrepen en bouwwerken, geen gebouw zijnde,
landhoofden
watergangen

daaronder
en

begrepen,

andere-werken,

waterhuishoudkundige

ontsluitingswegen

voorzieningen,

en

paden,

groenvoorzieningen,

nutsvoorzieningen en parkeervoorzieningen.
Een gebouw dient binnen een bouwvlak te worden gebouwd en de maximale bouwhoogte
bedraagt 25 m. De bouwhoogte van licht- en vlaggenmasten mag niet meer dan 12 m
bedragen en in overige gevallen niet meer dan 2,5 m.
Detailhandel is niet toegestaan, met uitzondering van detailhandel in volumineuze goederen
en productie-gebonden detailhandel.
Voor een volledige weergave van de relevante regels verwijzen wij naar het
bestemmingsplan, zoals te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl .
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4

NIEUWE PLANOLOGIE

Voor de betreffende locatie geldt het bestemmingsplan “Emmeloord, de Munt A – partiële
herziening”, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 12 september 2016, in werking
getreden en onherroepelijk geworden op 10 november 2016.

Figuur 2 Relevante deel verbeelding met object aanvragers rood omkaderd

De betrokken gronden ten noorden en noordoosten – ook wat betreft het tracé van de
openbare weg Franc - hebben thans de bestemming “Bedrijventerrein-4” grotendeels met
de aanduiding ‘bouwvlak’.
Deze gronden zijn bestemd voor bedrijfsactiviteiten tot en met milieucategorie 4.1 van
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Bijlage 1 Staat van Bedrijfsactiviteiten met daarbij behorende, gebouwen, een
bedrijfswoning daar niet onder begrepen, bouwwerken, geen gebouw zijnde, landhoofden
daaronder begrepen, andere-werken, ontsluitingswegen en paden, watergangen en
waterhuishoudkundige

voorzieningen,

groenvoorzieningen,

nutsvoorzieningen,

en

parkeervoorzieningen.
Een gebouw dient binnen een bouwvlak te worden gebouwd. De afstand tot de
perceelgrens mag niet minder dan 2 m bedragen en de maximum bouwhoogte bedraagt 35
m. De bouwhoogte van licht- en vlaggenmasten mag niet meer dan 12 m bedragen en in
overige gevallen niet meer dan 10 m.
Voor een volledige weergave van de relevante regels verwijzen wij naar het
bestemmingsplan, zoals te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl.
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5

OVERIGE RELEVANTE INFORMATIE

Ons is voorts de volgende relevante informatie verstrekt.
Het bestemmingplan voorziet in herstructurering van het bestaande bedrijventerrein De
Munt A. Het nieuwe plan dient om de bouw c.q. uitbreiding van het bedrijf van de firma
qua oppervlakte mogelijk te maken. Daartoe wordt een weg verlegd en een
groenstrook bestemd als bedrijventerrein. De gronden waarvan de bestemming wijzigt zijn
in onderstaande figuur weergegeven.

20200125

Emmeloord

12 van 36

6

VOORZIENBAARHEID EN VERZEKERING ANDERSZINS

6.1

Algemene overwegingen over voorzienbaarheid

Uit artikel 6.1 Wro vloeit rechtstreeks voort, dat van een tegemoetkoming in planschade
alleen sprake kan zijn indien de schade redelijkerwijs niet voor rekening van de aanvrager
behoort te blijven. Een omstandigheid die volgens de wet en de rechtspraak leidt tot de
conclusie dat de schade voor rekening van de aanvrager kan worden gelaten, is de
voorzienbaarheid daarvan op het moment van de aankoop van het object. Als ten tijde van
aankoop de aanvrager bekend kon zijn met een toekomstige waardevermindering in
verband met ruimtelijke ontwikkelingen, dan was dit voor de aanvrager op dat moment
voorzienbaar en had hij daar bij zijn afweging om tot de aankoop over te gaan rekening
mee kunnen en moeten houden: hij heeft het risico op het ontstaan van schade dan
aanvaard (actieve risicoaanvaarding). Om deze reden wordt, voordat tot een planologische
vergelijking en een taxatie wordt overgegaan, eerst de voorzienbaarheid van het nadeel
beoordeeld.
Bij het beoordelen van de voorzienbaarheid is maatgevend of de aanvrager, als “redelijk
handelend en denkend koper”, rekening diende te houden met de kans dat de
planologische situatie ter plaatse in ongunstige zin zou veranderen. Daarbij wordt rekening
gehouden met concrete beleidsvoornemens die openbaar zijn gemaakt, bijvoorbeeld een
voorontwerpbestemmingsplan, een structuurschets of -visie en/of een al vigerend
bestemmingsplan.

Voor

voorzienbaarheid

is

niet

vereist

dat

een

dergelijk

beleidsvoornemen een formele status heeft, en de plannen in kwestie hoeven zeker niet al
volledig te zijn uitgekristalliseerd. Wel moet, om op grond van een concreet
beleidsvoornemen voorzienbaarheid te kunnen aannemen, een redelijk denkend en
handelend koper uit de openbaarmaking daarvan kunnen begrijpen op welk gebied dat
beleidsvoornemen betrekking heeft, wat de zakelijke inhoud ervan is, en dat hij van de
inhoud ervan kan kennisnemen. Onder omstandigheden kan ook sprake zijn van
voorzienbaarheid als een aanvrager uit anderen hoofde kennis had van de ontwikkeling,
bijvoorbeeld uit correspondentie met de gemeente of uit een met hem gesloten
overeenkomst.
6.2

Algemene overwegingen anderszins verzekerd

Nog een reden om schade niet te vergoeden is aan de orde als deze al geacht moet worden
op een andere manier al vergoed te zijn, bijvoorbeeld door aankoop, onteigening of op een
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andere wijze. Dit laatste kan bijvoorbeeld het geval zijn als de schadeveroorzakende
planologische maatregel inmiddels ongedaan gemaakt is of binnen afzienbare termijn zal
worden. Ook kan het nadeel op een andere wijze dan in geld of goederen gecompenseerd
zijn, door de gemeente dan wel door een derde partij.
6.3

Beoordeling voorzienbaarheid

Voor de beoordeling van het onderwerp voorzienbaarheid hebben wij geen stukken
ontvangen die er op wijzen, dat op de dag dat de onroerende zaak werd gekocht, de
planologische mutatie op basis van de toentertijd van overheidswege openbaar bekend
gemaakte ruimtelijke beleidsvoornemens te voorzien was.
6.4

Beoordeling anderszins verzekerd zijn

Schade kan alleen voor tegemoetkoming in aanmerking komen, als en voor zover deze niet
al op een andere manier is verzekerd. Dit kan door aankoop, onteigening of op andere
wijze. Bij dit laatste kan gedacht worden aan een uitkering van geld maar ook aan een
compensatie in natura. Tot dit laatste kan volgens de jurisprudentie (zie bijvoorbeeld ABRvS
16 juli 2014, ECLI:NL:RVS:2014:2645, Waalwijk) onder omstandigheden ook een voor de
aanvrager gunstige planologische wijziging worden gerekend.
Uit de ons ter beschikking gestelde stukken is niet gebleken, dat de mogelijk door
aanvragers geleden schade anderszins is verzekerd.
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7

PLANOLOGISCHE VERGELIJKING

7.1

Selectie van de relevante aspecten

In dit hoofdstuk gaan wij na met welke maximale mogelijkheden van de in de vorige
hoofdstukken beschreven oude en nieuwe planologie rekening gehouden moest en moet
worden en beoordelen wij of als gevolg van de planwijziging al of niet een planologische
verslechtering is opgetreden.
De oude en nieuwe planologische ontsluitingssituatie is inzichtelijk gemaakt door middel
van onderstaande afbeeldingen met een overzicht van het plangebied in de oude en nieuwe
situatie.

Figuur 3 Oude planologische ontsluitingssituatie
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In essentie heeft de maatregel mogelijk gemaakt dat de openbare weg Franc vanaf de
Escudo in noordelijke richting planologisch is komen te vervallen en thans een
bedrijfsbestemming heeft.
Aan de noordzijde is de weg nu vanaf de Lire verbonden met de ten oosten bestaande weg,
de Euro. Dit betekent dat het deel van de Franc vanaf de Escudo dient als ontsluiting van
de aan weerszijden gelegen bedrijven, waaronder het object van aanvragers, nu ter hoogte
van het bedrijf van aanvragers doodloopt. Er ontstaat een situatie vergelijkbaar met de meer
westelijk gelegen Drachme.

Figuur 4 Nieuwe planologische ontsluitingssituatie

Om de beoordeling zo inzichtelijk mogelijk te maken, zullen wij de belangrijkste aspecten
die volgens de rechtspraak bij een planvergelijking aan bod komen, afzonderlijk benoemen.
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Voor de onderhavige beoordeling is van belang dat het object van aanvragers een
bedrijfspand betreft. Een dergelijk bedrijfsmatig object ontleent zijn waarde in hoge mate
aan de aanwendingsmogelijkheden ervan. Zaken als uitzicht, geluid en privacy spelen bij
het bedrijf als zodanig slechts een ondergeschikte rol, althans voor zover deze de
exploitatie (de productiviteit en/of de bedrijvigheid) als zodanig niet wezenlijk nadelig
beïnvloeden (ABRS 13 maart 1997, Welschap BR 1998/854).
De aanvraag richt zich ook met name op de veranderde bereikbaarheid van het bedrijf van
aanvragers en de mogelijke gevolgen daarvan voor de bedrijfsvoering. Andersoortige
nadelen zijn ook niet gesteld in de aanvraag.
Vermogensschade
Wij stellen vast dat het bedrijf van aanvragers voorheen weliswaar planologisch aan een
doorgaande weg (Franc) was gesitueerd, maar dat dit objectief beschouwd geen zicht- of
A-locatie betrof. Het doorgaande verkeer beweegt zich in hoofdzaak over de N331 langs
de oost- en noordzijde van het bedrijventerrein.
Het passerende verkeer betrof dan ook uitsluitend bestemmingsverkeer van en naar de op
dit deel van het bedrijventerrein gevestigde bedrijven. Daarbij wordt opgemerkt dat op de
gronden ten noorden van het bedrijf van aanvragers geen bedrijven waren gevestigd en
deze gronden nog braak lagen als uit te geven bedrijfskavels.
In de nieuwe situatie loopt de Franc vanaf de Escudo in noordelijke richting planologisch
dood ter hoogte van het object van aanvragers. Binnen de noordelijke bedrijfsbestemming
in de nieuwe situatie behoort de aanleg van een doorgaande weg planologisch niet meer
tot de mogelijkheden. Indien en voor zover sprake is van een nadeliger situatie hierdoor,
is het nieuwe bestemmingsplan in beginsel als schadeoorzaak aan te merken.
Wij stellen vast dat de gebruiksmogelijkheden van het object van aanvragers door de
nieuwe situatie planologisch niet veranderen of een nadelige invloed ondervinden van de
nieuwe verkeerssituatie.
De waarde van een dergelijk bedrijfsobject wordt veelal bepaald door bruto
aanvangsrendement-methode (BAR). Deze methode wordt gebruikt om de onderhandse
verkoopwaarde van verhuurde objecten te bepalen onder gestanddoening van de lopende
huurovereenkomst. Deze methode is ook van toepassing bij nog te verhuren objecten. De
waarde wordt bepaald door de gerealiseerde of de te realiseren bruto huurwaarde van de
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onroerende zaak te relateren aan de onder de huidige marktomstandigheden reëel geachte
bruto rentevoet of yield.
Wij bespreken twee de waarde bepalende factoren in relatie tot het object van aanvragers.
Huurwaarde:
Wij zien de huurwaarde van het object van aanvrager niet onder druk komen te staan door
de nieuwe situatie. Immers het gebruik of de aanwending van de bedrijfsopstal wordt door
de nieuwe planologische situatie niet nadelig beïnvloed. Een redelijk handelend huurder
c.q. gegadigde voor het object zal hier dan ook een normale markthuur voor over hebben
en geen aanleiding zien om een lagere huurprijs te bedingen.
BAR
Een BAR is opgebouwd uit diverse elementen, te weten rente (staatsobligaties),
afschrijving, risico (leegstand/faillissement, huurdaling), kosten (OZB, verzekeringen,
onderhoud, beheer) en aankoopkosten (k.k.).
In relatie tot de planologische wijziging zien wij in geen van deze onderdelen een relevante
wijziging optreden. Het leegstandsrisico is in de nieuwe situatie niet anders of groter dan
nu het geval is. De bedrijfshal blijft onverminderd bruikbaar en uitstekend ontsloten.
Huurdaling is, zoals hiervoor al aangegeven niet aan de orde als rechtstreeks gevolg van
de planologische mutatie. De overige factoren zijn als constanten aan te merken in relatie
tot deze beoordeling per peildatum.
Gelet op het feit dat zowel de huurwaarde als de BAR geen negatieve gevolgen
ondervinden van de planologische mutatie, blijft ook de waarde van het object op de
peildatum gelijk en is van een relevant nadeel dat tot vermogensschade leidt geen sprake.
Inkomensschade
De ter plaatse van het bedrijf van aanvrager geldende bestemming laat geen detailhandel
toe, behoudens in volumineuze goederen en productie-gebonden detailhandel. Wij stellen
vast dat van beide uitzonderingen bij de huidige bedrijfsvoering als stukadoorsbedrijf geen
sprake is. De wervende functie van het pand en de reclame-uitingen daarop zijn dan ook
beperkt en alleen zichtbaar voor het passerende bestemmingsverkeer. Van een relevante
omzetdaling door de veranderde bereikbaarheid zal dan ook geen sprake zijn, althans het
is ondoenlijk voor aanvrager dit in redelijkheid met cijfers aan te tonen. Daarbij is voor de
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bepaling van inkomensschade de feitelijke situatie bepalend. In dat verband merken wij op
dat het aantal aan de Franc gesitueerde bedrijven beperkt is en in die zin een beperkt aantal
verkeerbewegingen genereerde ter hoogte van het bedrijf van aanvragers.

Figuur 5 Feitelijke invulling bedrijventerrein met object aanvragers rood omcirkeld

Overige aspecten
Andere voor de onderhavige beoordeling mogelijk nog specifiek aan de orde zijnde
aspecten zijn in de aanvraag niet gesteld, en daarvan is ons ook niet gebleken.
7.2

Uitkomst planologische vergelijking

Van voor het object voordelige ruimtelijke is geen sprake.
Van voor het object relevante nadelige ruimtelijke effecten die leiden tot een aantasting van
de vermogenswaarde of inkomensschade is evenmin sprake.
Voor het object zijn geen nadelige planologische effecten ontstaan. De planologische
maatregel heeft dan ook niet geleid tot een nadeliger positie, waaruit schade in de vorm
van waardevermindering is voortgevloeid, die mogelijk op de voet van artikel 6.1 Wro voor
tegemoetkoming in aanmerking zou kunnen komen. Gelet op deze conclusie komen wij niet
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toe aan een verdere taxatie van het object of het beoordelen van het normaal
maatschappelijk risico. De aanvraag kan naar onze mening worden afgewezen.
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8

ADDITIONELE VERGOEDINGEN

8.1

Wettelijke rente

Alleen indien een tegemoetkoming wordt toegekend, wordt vanaf de dag dat de aanvraag
bij de gemeente is binnengekomen de wettelijke rente over het bedrag van de
tegemoetkoming vergoed. Dit is niet het geval indien een aanvraag is ingekomen vóór de
dag van het onherroepelijk worden van de in het geding zijnde planologische maatregel. In
dat geval wordt de wettelijke rente vergoed vanaf laatstgenoemde dag.
8.2

Terugbetaling van het betaalde recht

Enkel wanneer op de aanvraag geheel of ten dele positief wordt beslist, zijn burgemeester
en wethouders verplicht het door de indiener van de aanvraag op grond van artikel 6.4 Wro
betaalde recht terug te storten.
8.3

Deskundigenkosten

Artikel 6.5 Wro bepaalt dat burgemeester en wethouders in het geval van toekenning van
een tegemoetkoming als bedoeld in artikel 6.1 Wro de redelijkerwijs gemaakte kosten van
rechtsbijstand en andere deskundige bijstand vergoeden. Vergoeding van gemaakte kosten
is daarmee pas aan de orde wanneer het redelijkerwijs nodig was om deskundigen in te
schakelen om de aanvraag in te dienen en te onderbouwen, terwijl ook de gemaakte kosten
redelijk dienen te zijn. Uit de wetsgeschiedenis volgt dat zowel de complexiteit van de zaak
als de zwaarte van de eisen die door de gemeente aan de onderbouwing van het verzoek
worden gesteld in dat kader van betekenis zijn, terwijl ook rekening gehouden moet worden
met de beoordeling van het verzoek door een onafhankelijk deskundige. Zoals de Afdeling
bestuursrechtspraak inmiddels bij herhaling heeft uitgemaakt worden onder redelijkerwijs
gemaakte kosten niet verstaan de kosten die een aanvrager met betrekking tot de indiening
en toelichting van de aanvraag heeft gemaakt. Wel kan een vergoeding van
deskundigenkosten worden verstrekt voor het indienen van een zienswijze op het
conceptadvies. Daarbij is blijkens de rechtspraak niet van belang, of de zienswijze tot
inhoudelijke wijzigingen van het conceptadvies heeft geleid.
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9

CONCLUSIE

Wij adviseren het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Noordoostpolder de door mevrouw

ingediende

aanvraag tot tegemoetkoming in planschade af te wijzen.
Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken,

mr. drs.

KRMT

Commercieel directeur
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OPNAMERAPPORT
met betrekking tot
Emmeloord.
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Ten behoeve van de advisering over de aanvraag tot tegemoetkoming in planschade
heeft de planschadedeskundige van SAOZ, de heer mr.

, als deskundige

geregistreerd bij het Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen, de onderhavige
onroerende zaak geïnspecteerd. Voor de opdrachtverlening, de inspectiedatum en de
wijze van inspectie verwijzen wij naar het planschadeadvies.
Vastgoedobject
Het vastgoedobject ligt in de gemeente Noordoostpolder en is plaatselijk bekend als:
te Emmeloord.
Afbakening van het gebruik
De Rapportage is onlosmakelijk verbonden met het advies van SAOZ en het daarin
geschetste planologische kader en het kan niet worden gebruikt voor doelen waarvoor het
rapport niet is bestemd. Bij gebruik door derden, gebruik buiten de context of bij gebruik
voor andere doeleinden, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
Kadastrale gegevens
Voor zover niet nader omschreven is, behalve door het opvragen van de getoonde
kadastrale informatie, geen nader titelonderzoek gedaan naar eventueel aanwezige
zakelijke rechten, zoals met name mandeligheid, erfdienstbaarheden, erfpacht, recht van
opstal en vruchtgebruik. Het vastgoedobject is kadastraal bekend als:
Gemeente

Sectie

Noordoostpolder

AW

Nummer

Grootte
605 m2

Het hierboven genoemde vastgoedobject is eigendom van:
Naam

Geboorteplaats

Geboortedatum

Noordoostpolder
Noordoostpolder
Publiekrechtelijke beperkingen en/of bijzondere aanduidingen
Volgens de kadastrale eigendomsinformatie zijn er geen publiekrechtelijke beperkingen en
zijn er ook geen bijzondere aanduidingen.
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Akte van levering
De akte bevat geen bijzonderheden.
Zie verder de als bijlage aangehechte kadastrale kaart en de eigendomsinformatie van het
kadaster.
Bestemmingsplan
Voor de bestemmingsplangegevens wordt verwezen naar het planschadeadvies.
Toekomstige ontwikkelingen
Met betrekking tot eventuele toekomstige ontwikkelingen, na de peildatum, wordt eveneens
verwezen naar het gestelde in het planschadeadvies, met name wat betreft de thans
geldende planologie ter plaatse.
Milieu
In het kader van de opname is geen onderzoek verricht naar de aanwezigheid van stoffen
en materialen in de bodem of grondwater, of naar materialen die schadelijk kunnen zijn voor
mens, milieu of gebouwen, of naar de aanwezigheid van stoffen die de waarde kunnen
beïnvloeden. Wij hanteren het uitgangspunt dat zich ter plaatse geen bodemverontreiniging
heeft voorgedaan die sanering noodzakelijk zou kunnen maken, dat in de grond geen
belemmerende zaken aanwezig zijn die het gebruik belemmeren zoals infrastructuur, tanks,
buizen, kabels, leidingen, funderingsresten en dergelijke en dat in het gewaardeerde object
geen asbesthoudende materialen of andere materialen zijn verwerkt die kunnen leiden tot
saneringskosten.
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3

BESCHRIJVING

Objectkenmerken
Het vastgoedobject is van binnen en buiten bekeken en aan de hand van deze inspectie
omschrijven wij het als volgt.
Omschrijving en kenmerken
Type object

Bedrijfshal

Bouwjaar

2009

Bouwaard

Gevels

Opgetrokken

uit

damwandprofiel

platen

en

gevelbeplating
Vloeren

Beton

Dak

Plat dak
Dakbedekking: bitumineus

Voorzieningen

Alle gebruikelijke nutsvoorzieningen zijn aanwezig.

Indeling woning

Kelder

n.v.t.

Begane

Entree,

grond

kantoorruimte,

kantine,

toiletgroep

bedrijfshal

met

met

urinoir,

vloerverwarming,

overheaddeur aan voorzijde en noordzijde
e

1 verdieping

Nvt

2e verdieping

Nvt

Gebruiksoppervlakte volgens de

292 m²

basisadministratie adressen en
gebouwen (BAG)
Staat

van

bouwjaar

onderhoud
in

(het Het pand verkeert, voor zover met het blote oog

aanmerking waarneembaar, in een goede staat.

nemend)
De werking van het sanitair en de technische
installaties is niet gecontroleerd.
Bereikbaarheid

Goed

Parkeergelegenheid

Eigen terrein

Omgeving en belendingen

Gelegen
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Omschrijving en kenmerken
bedrijventerrein. In de directe nabijheid staan
soortgelijke

objecten

en

zijn

braakliggende

bedrijfskavels.
Duurzaamheid op peildatum

Geen specifieke voorzieningen

Bijzonderheden

Geen

Aldus opgemaakt te Rotterdam op Loon op 10 april 2020 .
Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken,
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Kadastrale kaart
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Kadastrale eigendomsinformatie
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Foto’s

Figuur 6 Vooraanzicht bedrijfspand

Figuur 7 Aaanzicht vanuit het noorden met b
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pand aanvragers rood omkaderd
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Figuur 8 Zicht in noordelijke richting op wegbestemde deel Franc

Figuur 9 Zicht vanaf noorden op bedrijfspand aanvragers (rood omkamderd)
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REACTIE VAN DE AANVRAGERS OP HET CONCEPTADVIES
Aanvragers hebben gereageerd op het conceptadvies per e-mail van 21 april 2020 als volgt:
Goedemiddag,
Ik heb gisteren hierover kort de heer
gesproken betreffende het rapport van de
heer
Ik sta stom verbaasd over de volledige, wollige, uiteenzetting van het
rapport. Waarbij de uitkomst 0 is.
Het lijkt mij een uitgelezen verhaal waarbij een pand staat aan de “slagader” van dit
industrieterrein welke vervolgens naar een doodlopend straatje wordt gemanoeuvreerd. Is
voor mij en velen overduidelijk dat dit uitwerking heeft op de waarde van het pand.
Er is zoals in het rapport gezegd helemaal niet sprake van louter alleen
bestemmingsverkeer wat hierdoor rijdt. Maar iedereen die hier op het industrie terrein
komt, dan wel werkt dan wel op bezoek is dan wel wandelt; langs ons pand zich
voortbeweegt. Dat zal in het vervolg niet meer zo zijn. Als we het pand willen verkopen
maakt dit deel uit van de waarde. Voor ons bedrijf “An sich” als Stucadoorsbedrijf is het
niet een groot probleem maar het kan wel een beslissing maken voor een evt koper welke
wel graag in de picture wil staan. Dat wij geen prominente aanzicht hebben op onze
huidige locatie betwist ik dan ook omdat iedereen hier juist langs rijdt en dus altijd op valt.
Sterker nog; destijds bij de afweging welke kavel wij wilden was dit zelfs een “sellingpoint”
van de gemeente!
Om dit aan te tonen worden wij wederom voor kosten gesteld. Eerst al door de
planschade aan te vragen. Moeten we tevens kosten maken omdat de heer mr.
van mening is dat dit geen enkele nadelige gevolgen heeft tav de
verkoopwaarde. Dus een officieel taxatierapport op laten stellen. Dit betekent nogmaals
kosten.
De heer
heeft tevens naar mijn idee ook geen notie van de delicate
kwestie tot dusver. Wij zijn niet goed geïnformeerd bij het veranderen dan wel aanpassen
van het bestemmingsplan. En daarom zitten we nu voor deze ongenoeglijke situatie.
Omdat wegens een vormfout de weg niet afgesloten kon worden hebben we hierop
bezwaar kunnen maken. Er is reeds twee maal een commissievergadering belegd waar
dit is besproken met verschillende fractieleden waarbij gelukkig een heel aantal
fractieleden zien en begrijpen dat dit voor ons wel degelijk nadelige gevolgen heeft. Er is
ook in de laatste commissievergadering gevraagd om dit minzaam en netjes met ons af te
wikkelen. Dat gevoel krijg ik steeds minder. Helemaal na een dergelijke rapportage van
mijnheer mr.
.
De heer
gaf gisteren aan tevens verbaasd te zijn over de uitkomst van het
rapport maar vermelde hierbij ook dat dit waarschijnlijk leidend is voor de wethouders
omdat ze geen uitzondering willen maken. Er zijn zoals door hem aangegeven zoveel
planschade aanvragen en dan is een rapport leidend voor een doorslaggevende
beslissing.
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Echter vind ik gezien de hele situatie er dus wel een uitzondering mag en gemaakt zou
moeten worden. Gelet op bovenstaande.
Derhalve wil ik graag weten tot welke afweging de gemeente nu komt en of ik werkelijk
nog meer kosten moet maken voor een situatie welke ik (wij) ongewild in ben
gepositioneerd.

Met vriendelijke groet,

Reactie SAOZ
Wij constateren dat wij van mening verschillen over de situering en de status van de
Franc onder de oude planologie en over de situeringswaarde van het bedrijfsobject.
Aanvragers onderbouwen dit echter niet verder. De wellicht delicate voorgeschiedenis valt
buiten de scope van onze advisering.
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REACTIE VAN DE GEMEENTE OP HET CONCEPTADVIES
De gemeente heeft per e-mail van 15 april 2020 aangegeven geen opmerkingen te hebben.
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