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Geachte raad, 

Op 17 juni 2010 heeft mr. J. de Rooij namens zijn cliënten, de heer J.A.M. Loonen en mevrouw 
A.I.M. Loonen-Blommaert, wonende te Oosteind aan Ekelstraat 10a, een verzoek tot 
tegemoetkoming in de door hen geleden planschade ingediend als bedoeld in artikel 6.1 Wro. De 
door hen geleden planschade is het gevolg van de wijziging van het planologische regime voor hun 
perceel aan de Hoge Dijk 48 te Oosteind. 

Gedurende lange tijd was er geen sprake van een gewijzigde planologische regeling door diverse 
juridische procedures bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
Pas door de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 26 juni 2013 
is het bestemmingsplan "Buitengebied, herziening 4, Gebied ten zuiden van Oosteind" 
onherroepelijk geworden en is er sprake van een gewijzigd planologische regime. 

Op 13 december 2011 heeft uw raad een besluit genomen ten aanzien van de notitie 
"Standpuntbepaling ontwikkeling glastuinbouw in het doorgroeigebied Oosteind". Deze notitie was 
een gevolg van een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 4 
augustus 2010 over de ingediende beroepen tegen het bestemmingsplan "Reparatieherziening 
bestemmingsplan Buitengebied" van 2008. Aan de regeling van de glastuinbouw in het mogelijke 
doorgroeigebied ten zuiden van Oosteind (waaronder ook het perceel Hoge Dijk 48) werd door de 
Raad van State goedkeuring onthouden. Voor dat gebied diende een nieuw bestemmingsplan te 
worden vastgesteld. De in december2011 vastgestelde notitie diende hierbij als basis voorde in 
een bestemmingsplan op te nemen regeling. Op 13 december 2011 besluit uw raad niettemin om 
een amendement aan te nemen, waarbij besloten wordt geen glastuinbouwbedrijf toe te staan op 
het perceel Hoge Dijk 48. Dit besluit is vervolgens verwerkt in het bestemmingsplan "Buitengebied, 
herziening 4 Gebied ten zuiden van Oosteind". Nu dit bestemmingsplan op 26 juni 2013 
onherroepelijk is geworden, dient nu een beslissing te worden genomen op een ingediende 
planschadeclaim van de eigenaren van het perceel Hoge Dijk 48. 
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Bij brief van 21 januari 2014 is aan Bureau Gloudemans te Rosmalen verzocht om een advies uit te 
brengen ten aanzien van onderhavige aanvraag. Op de behandeling van de aanvraag is de door de 
gemeente vastgestelde "Procedureverordening advisering tegemoetkoming in de planschade" van 
toepassing. Op 12 november 2014 heeft de deskundige een definitief advies uitgebracht. Het 
college heeft op 13 januari 2015 besloten om het advies van de deskundige over te nemen en aan 
aanvragers een tegemoetkoming in de planschade toe te kennen tot een bedrag van C 150.000,00, 
te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 26 juni 2013 tot de dag der uitbetaling. Omdat er een 
planschadevergoeding is toegekend, dient ook het drempelbedrag van ê 300,00 te worden 
terugbetaald. 

Met deze brief wordt u geïnformeerd over ons genomen besluit. Het advies van de deskundige is als 
bijlage bij deze brief gevoegd. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN OOSTERHOUT, 

burgemeester, 

secretaris 

Bijlage: advies Gloudemans 
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ADVIES 

Aanvrager: 

De heer JA.M. Loonen 
Mevrouw A.I.M. Loonen-Blommaert 

Ekelstraat 10a 
4909 AR OOSTEIND 

Opdrachtgever: 

Het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Oosterhout 

Samenvatting advies 

Geadviseerd wordt om een tegemoetkoming in de schade toe te kennen ten bedrage 
van ë 150.000,00, te vermeerderen met de wettelijke rente met ingang van 

26 juni 2013. 
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1 . Inleiding 

1.1. Opdracht 

Bij brief van 21 januari 2014 heeft het college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Oosterhout Gloudemans gevraagd advies uit te brengen ten aanzien van de 
aanvraag om tegemoetkoming in de schade ex artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening (Wro) 
afkomstig van de heer J A M . Loonen en mevrouw A.I.M. Loonen-Blommaert. Op de 
behandeling van de aanvraag is de door de gemeente vastgestelde procedureverordening 
advisering tegemoetkoming in de planschade van toepassing. 

De partijen die belang hebben bij dit advies zijn: 

a. De heer J.A.M. Loonen en mevrouw A.I.M. Loonen-Blommaert, vertegenwoordigd door 
de heer mr. J.J.J. de Rooij, verbonden aan Linssen cs Advocaten, hierna te noemen: 
"aanvrager" 

b. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oosterhout, hierna te 
noemen: "het college" 

hierna gezamenlijk te noemen: "partijen". 

De opdracht zal namens Gloudemans worden uitgevoerd door de heer mr. G.F.M. Bakkers 
(hierna te noemen: ondergetekende) in samenspraak met de heer ing. J.P.A.M. Broekmans 
RTsv RMT, agrarisch taxateur. 

Aanvrager heeft bij brief van 16 juni 2010 een aanvraag om tegemoetkoming in de schade 
ingediend, verband houdende met het vervallen van de (planologische) mogelijkheid om 
glasopstanden op het perceel te realiseren. De aanvraag is ingekomen op 17 juni 2010 en 
ziet op het perceel gelegen aan de Hoge Dijk 48 te Oosteind, hierna te noemen: "het 
perceel". Omdat er lange tijd door diverse procedures geen sprake was van een gewijzigde 
planologische regeling, is de aanvraag pas op 21 januari 2014 door het college doorgestuurd. 

1.2. Aanvraag 

Voor de volledige inhoud van de aanvraag wordt verwezen naar de bijlagen. 
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2. Procedure 

2.1. Behandeling aanvraag 

Op 5 maart 2014 heeft ondergetekende partijen de gelegenheid geboden een mondelinge 
toelichting te verstrekken ten aanzien van de ingediende aanvraag. Van deze bijeenkomst is 
een kort verslag gemaakt dat bij e-mailbericht van 6 maart 2014 is toegestuurd aan betrokken 
partijen. Een kopie van het verslag is opgenomen in bijlage 2 en wordt met deze verwijzing 
als hier herhaald en woordelijk ingevoegd beschouwd. 

Bij e-mailberichten van 6 en 24 maart 2014 heeft aanvrager gereageerd op het verslag. Het 
college heeft gereageerd bij e-mailbericht van 7 maart 2014. Een kopie van voornoemde e-
mailberichten is gevoegd in de bijlage. 

2.2. Stukken 

Ondergetekende is bij de advisering uitgegaan van de volgende stukken: 

- de aanvraag d.d. 16 juni 2010; 
- het bestemmingsplan "Buitengebied, 1 e herziening"; 
- het bestemmingsplan "Buitengebied herziening 4 Gebied ten zuiden van Oosteind"; 
- (overige stukken). 

2.3. Conceptadvies 

Bij e-mailbericht van 19 mei 2014 is aan partijen een conceptadvies toegezonden, met de 
vraag om eventuele zienswijzen daartegen binnen vier weken na toezending van het 
conceptadvies aan ondergetekende kenbaar te maken. 

Bij e-mailbericht van 20 mei 2014 heeft aanvrager verzocht om de reactietermijn een week te 
verlengen. Alle betrokken partijen konden hiermee instemmen. 

Aanvrager en het college hebben respectievelijk bij brief van 18 juni en e-mailbericht van 
23 juni 2014 inhoudelijk gereageerd op het toegezonden conceptadvies. Onder hoofdstuk 
9 zullen de reacties verder inhoudelijk worden behandeld. De reacties van partijen waren voor 
ondergetekende aanleiding om de schadebeoordeling onder paragraaf 6.1 aan te vullen door 
te beoordelen of het bestemmingsplan "Buitengebied" (2004) voor wat betreft (de omvang 
van) het bouwvlak voor aanvrager tot een planologisch nadeligere situatie leidt. Onder 
paragraaf 5.2 komt ondergetekende tot een korte beschrijving van de mogelijkheden 
overeenkomstig het bestemmingsplan "Buitengebied". Daarnaast is onder paragraaf 7.1 nog 
beoordeeld in hoeverre de eventuele beperkingen als gevolg van het bestemmingsplan 
"Buitengebied 2004" al dan niet actief dan wel passief aanvaard zijn. 

Bij e-mailbericht van 11 september 2014 heeft ondergetekende aan partijen een tweede 
conceptadvies toegezonden, met de vraag om eventuele zienswijzen daartegen binnen vier 
weken na toezending van het tweede conceptadvies aan ondergetekende kenbaar te maken. 
Het college heeft bij e-mailbericht van 13 oktober 2014 bericht in te kunnen stemmen met het 
toegezonden tweede conceptadvies. Aanvrager heeft bij brief van 13 oktober 2014 inhoudelijk 
gereageerd op het toegezonden tweede conceptadvies. 
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3. Perceel 

3.1. Gerechtigde 

Het perceel is kadastraal bekend gemeente Oosterhout, sectie V nummers 513 en 514, 
samen groot 94.730 m 2 . Aanvrager heeft op 21 december 2000 de eigendom verkregen van 
het perceel. 

3.2. Omschrijving perceel 

Het perceel betreft een perceel cultuurgrond dat is gelegen aan en wordt ontsloten via de 
Hoge Dijk aan de zuidoostzijde en de Griendsteeg aan de westzijde. De noord- en oostzijde 
betreft een blinde scheiding. De ligging van het perceel is onderstaand weergegeven. 

Op het perceel is een (voormalige) ligboxenstal gesitueerd. Deze stal is gebouwd omstreeks 
1979 en heeft een oppervlakte van circa 875 m 2. De stal is traditioneel gebouwd, opgetrokken 
met stalen spanten, baksteen gemetselde gevels (deels in spouw), betonnen vloer, houten 
kapconstructie en een zadeldak dat is gedekt met asbesthoudende golfplaten, deels met 
dupanelplaten onderlaten. In de stal bevindt zich een inpandig gedeelte (voormalige melkstal) 
van 5 x 8 m 1 waarop een zolderruimte. Behoudens 2 Daalderop boilers (120 liter per stuk) is 
in de stal geen inrichting meer aanwezig. 

Het terrein rondom de ligboxenstal is voorzien van erfverharding middels betonklinkers (± 430 
m2) en een sleufsilo van 45 x 10 m 1 voorzien van betonnen zijwanden en vloer. 

Bodemkaart 
Het perceel is op de bodemkaart van Nederland aangeduid als hoge zwarte enkeerdgronden, 
leemarm en zwak lemig fijn zand met grondwatertrap VI. De gemiddelde hoogste 
grondwaterstand is 40 - 80 cm 1 beneden maaiveld en de gemiddelde laagste 
grondwaterstand is > 120 cm 1 beneden maaiveld. De gronden bieden ruime mogelijkheden 
voor akkerbouw, weidebouw en bosbouw. 

3.2.1. Bodem- en grondwaterverontreinigingen, asbest en houtparasieten 
In het kader van het onderhavige advies heeft geen onderzoek plaatsgevonden naar de 
eventuele aanwezigheid van verontreinigingen in de bodem en van het grondwater. 
Aanvrager heeft desgevraagd aangegeven dat er geen sprake is van relevante 
verontreiniging. In het kader van deze opdracht wordt aangenomen dat het niet aannemelijk 
is dat het perceel verontreinigd is. 
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3.2.2. Erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen, overige lasten en gebreken 
Er is geen kennis genomen van eventuele met het perceel verbonden lasten uit hoofde van 
erfdienstbaarheden als dienend erf, van kettingbedingen, kwalitatieve verplichtingen en 
overige lasten en beperkingen, kenbaar uit de openbare registers als bedoeld in artikel 16 
Boek 3 BW en andere akten waarbij vooromschreven rechten werden gevestigd. Naar de 
mededeling van aanvrager zijn er in de openbare registers of andere akten geen bepalingen 
opgenomen die een wezenlijk zware belasting betekenen. Tevens zijn er bij aanvrager geen 
waardeverminderende gebreken van het perceel bekend. 
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4. Juridisch kader 

4.1. Afdeling 6.1 Wro 

Krachtens artikel 6.1 Wro kent het college 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 de onder lid 2 van het artikel genoemde oorzaken, 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. In lid 2 sub a tZm g 
van artikel 6.1 Wro staat een opsomming gegeven van de planologische besluiten die 
mogelijk tot een tegemoetkoming van de schade zullen leiden. 

Bij de bepaling van de peildatum voor de bepaling van de omvang van de schade wordt ervan 
uitgegaan dat het schadeveroorzakende besluit in werking is getreden, alvorens een daaruit 
voortvloeiende schade financieel kan worden gecompenseerd. Het recht op een 
tegemoetkoming in de schade ontstaat niet eerder dan na het onherroepelijk worden van het 
schadeveroorzakende besluit. 

Volgens lid 3 van artikel 6.1 Wro bevat de aanvraag een motivering, alsmede een 
onderbouwing van de hoogte van de gevraagde tegemoetkoming. Krachtens het vierde lid 
van artikel 6.1 Wro moet een aanvraag voor een tegemoetkoming in schade worden 
ingediend binnen vijf jaar na het moment waarop het in lid 2 van dit artikel genoemde 
planologische besluit onherroepelijk is geworden dan wel voor zover het gaat om een 
aanvraag voor een tegemoetkoming in schade ten gevolge van een aanhouding van een 
besluit omtrent het verlenen van een omgevingsvergunning, binnen vijf jaar na 
terinzagelegging van het vastgestelde bestemmingsplan. 

Artikel 6.2 Wro bepaalt dat binnen het normale maatschappelijke risico vallende schade voor 
rekening blijft van de aanvrager. In ieder geval blijft voor rekening van de aanvrager een 
gedeelte gelijk aan twee procent van de waarde van de onroerende zaak onmiddellijk voor 
het ontstaan van de schade (forfait). Bij schade in de vorm van een inkomensderving blijft een 
gedeelte gelijk aan twee procent van het inkomen onmiddellijk voor het ontstaan van de 
schade voor rekening van aanvrager. 

Verder is in artikel 6.3 Wro bepaald, dat met betrekking tot de voor tegemoetkoming in 
aanmerking komende schade burgemeester en wethouders bij hun beslissing op de aanvraag 
in ieder geval de voorzienbaarheid van de schadeoorzaak en de mogelijkheden van de 
aanvrager om de schade te voorkomen of te beperken betrekken. 

Wanneer een vergoeding van wettelijke rente als bedoeld in artikel 6.5 Wro deel uitmaakt van 
de vergoeding, is het tijdstip waarop de wettelijke rente ingaat, gesteld op de dag dat de 
schadeaanvraag door het college is ontvangen. 

4.2. Planologische vergelijking 

Ondergetekende zal een planologische vergelijking maken. Hiervoor dient onderzocht te 
worden in hoeverre de aanvrager door de bepalingen van een bestemmingsplan of een 
andere in artikel 6.1, lid 2, sub a t / m g Wro genoemde planologische maatregel in een 
planologisch nadeliger positie is komen te verkeren. De beweerde schadeveroorzakende 
planologische mutatie moet daartoe worden vergeleken met het voordien geldende 
planologische regime. Daarbij is voor het oude planologische regime niet de feitelijke situatie 
van belang, doch hetgeen op grond van dat regime maximaal kon worden gerealiseerd, 
ongeacht de vraag of verwezenlijking daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, tenzij zodanige 
invulling met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kan worden uitgesloten. 
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5. Planologie 

5.1. Oude planologische situatie 

De oude planologische situatie is opgenomen in het bestemmingsplan "Buitengebied, 1 e 

herziening", vastgesteld door de raad van de gemeente Oosterhout op 19 oktober 1993, 
goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant op 2 mei 1994 en 
onherroepelijk geworden. 

Het perceel was bestemd tot "Agrarisch gebied". De als zodanig aangewezen gronden waren 
bestemd voor land- en tuinbouw met dien verstande dat geen mammoetbedrijven en 
houderijen of fokkerijen van paarden, konijnen en pelsdieren waren toegestaan. Ook waren 
volkstuinen niet toegestaan. 

ľ \ N A 
AGRAWîSCH GEBIED 

zz I ZZ 
(hg )4 o u w e n toegestaan 

I 
OVERIGE AANDUIDINGEN 

V ) iá \ Crjfar bij letteraanduiding :mox. fioogto in mot-ars z 

Alle gebouwen en andere bouwwerken moesten op een agrarisch bouwperceel worden 
gebouwd. Een agrarisch bouwperceel liet zich definiëren als een aaneengesloten voor 
agrarisch gebruik bestemd terreinoppervlak dat deel uitmaakte van een agrarisch bedrijf en 
waarop volgens de aanwijzingen op de plankaart en de voorschriften bedrijfsbebouwing ten 
behoeve van het agrarisch bedrijf mocht worden gebouwd. Per bouwperceel was één 
bedrijfswoning toegestaan, mits op het perceel reeds een of meer bedrijfsgebouwen waren 
gebouwd of in aanbouw waren met een totale inhoud van tenminste 2.000 m

3

, danwel 
tenminste 2.000 m

2 staand glas op het perceel aanwezig was. De bedrijfswoning mocht een 
inhoud hebben van maximaal 750 m

3

. De nokhoogte van een bedrijfswoning en van andere 
gebouwen mocht maximaal 8 m 1 bedragen. 

Het perceel was grotendeels voorzien van de nadere aanwijzing '(hg)'. Op deze gronden 
mochten in beginsel uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden opgericht, niet 
zijnde (sleuf)silo's of mestverzamelbassins. Het bestemmingsplan kende echter een 
uitzondering voor het oprichten van staand glas op de gronden voorzien van de aanwijzing 
'(hg)' mits ze aansluitend aan een agrarisch bouwperceel waren gelegen. De gronden 
mochten dan per agrarisch bedrijf tot 2 hectare bebouwd worden met staand glas. Let wel, de 
2 hectare moest worden berekend over het oppervlak gelegen binnen het agrarisch 
bouwperceel als ook de omliggende gronden. Onder staand glas werd verstaan opstallen van 
staand glas of ander doorschijnend materiaal met een hoogte van 1 m

1 of meer boven 
maaiveld. 
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Het cijfer op de plankaart achter de letteraanduiding "A" en 'A(hg)" verwees naar de 
maximale hoogte in meters. Het begrip "hoogte" werd gedefinieerd als de goothoogte. 
Ingevolge artikel 5, eerste lid, van de voorschriften, werd de maximaal toelaatbare goot- of 
boeiboordhoogte van gebouwen of gedeelten daarvan en de maximale hoogte van 
bouwwerken geen gebouwen zijnde, bepaald door het Arabische cijfer dat op de kaart achter 
een letter of combinatie van letters was ingeschreven. 

Het relevante deel van de plankaart en de bijbehorende voorschriften zijn opgenomen in 
bijlage 3. 

5.2. Nieuwe planologische situatie 

De nieuwe planologische situatie is opgenomen in het bestemmingsplan "Buitengebied, 
herziening 4 Gebied ten zuiden van Oosteind", vastgesteld door de raad van de gemeente 
Oosterhout op 22 mei 2012. Het bestemmingsplan "Buitengebied, herziening 4 Gebied ten 
zuiden van Oosteind" is in werking getreden op 18 augustus 2012. Het bestemmingsplan 
"Buitengebied, herziening 4 Gebied ten zuiden van Oosteind" is nadien onherroepelijk 
geworden. 

Onderstaand is een korte samenvatting van de regels zoals deze digitaal te raadplegen zijn 
via www.ruimteliikeplannen.nl (planidentificatie: NL.IMRO.0826.BSPherz4buiteng-OH01). Bij 
de beoordeling zijn de regels integraal betrokken. 

k f X \j ļ ! 

į j - j leiding 
I I onbekend 
Bouwv lakken 

I l bouwvlak 
Gebiedsaandü id ingen 
j ļ ļ ',í\ wetgevingzone 
B j | overige zone 
Funct ieaanduid ingen 
L-Tj functieaanduiding 
Maatvoer ingen 
Lľüj maatvoering 

toon alles 

Best./ inp.plan e.d, 
•1 H bestsm.plangeb. 
Be st . h oo fdg roe pe n 
I I agrarisch m.wrd. 

I I verkeer 
I I water 
I I wonen 
D u b b e l b e s t e m m i n g e n 

Het perceel is bestemd tot "Agrarisch met waarden - Landschappelijke, cultuurhistorische en 
abiotische waarden". De gronden zijn hoofdzakelijk bestemd voor een levensvatbare 
agrarische economie. Een deel van het perceel is voorzien van de aanduiding "bouwvlak". 
Uitsluitend ter plaatse van deze aanduiding zijn agrarische bedrijven toegestaan. Een 
agrarisch bedrijf is een bedrijf dat is gericht op het voortbrengen van producten door middel 
van het telen van gewassen enZof het houden van dieren. Binnen het bouwvlak mogen 
bedrijfsgebouwen worden opgericht, maar ook tijdelijke kassen. Een bedrijfswoning is gezien 
de aanduiding uitgesloten. De goot- en nokhoogte van de bedrijfsgebouwen mogen 
respectievelijk ten hoogste 6 m 1 en 10 m

1 bedragen. Buiten het bouwvlak mogen 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, welke ter plaatse noodzakelijk zijn uit een oogpunt van 
doelmatige agrarische bedrijfsvoering worden opgericht. Sleufsilo's, mestsilo's, waterbassins 
en foliemestbassins worden hieronder niet begrepen. De hoogte van de bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde, mag maximaal 2,50 m

1 bedragen. Teeltondersteunende voorzieningen zijn 
niet toegestaan. 

Verder zijn op het perceel een drietal gebiedsaandüidingen van kracht welke hier verder niet 
relevant zijn. 
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Voor wat betreft (de omvang van) het bouwvlak is de nieuwe planologische situatie geregeld 
in het bestemmingsplan "Buitengebied". Dit bestemmingsplan is vastgesteld door de raad van 
de gemeente Oosterhout op 14 juli 2004. Het bestemmingsplan is goedgekeurd door 
Gedeputeerde Staten op 22 februari 2005. Ondergetekende gaat ervan uit dat het 
bestemmingsplan omstreeks april 2005 in werking is getreden. Voor wat betreft (de omvang 
van) het bouwvlak is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden op 8 november 2006 (zie 
uitspraak Afdeling zoals opgenomen onder paragraaf 9.2.). Een kopie van de plankaart is 
gevoegd onder bijlage 8. 

Artikel 15 bepaalt dat de gronden mede bestemd zijn voor een agrarisch bedrijf. Een 
agrarisch bedrijf wordt omschreven als een bedrijf dat is gericht op het voortbrengen van 
producten door middel van het telen van gewassen enZof het houden van dieren. Op de 
gronden zijn tijdelijke en ondersteunde kassen toegestaan, overige bedrijfsgebouwen en 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde. Gebouwen en bouwwerken zijn slechts binnen het 
bouwvlak toegestaan, met uitzondering van kassen ten behoeve van als zodanig aangeduide 
glastuinbouwbedrijven. Het bouwvlak kent een aanduiding "grondgebonden" hetgeen zoveel 
wil zeggen als een agrarisch bedrijf waarvan de productie geheel of overwegend afhankelijk 
is van het voortbrengingsvermogen van de grond. Kassen, behoudens ondersteunend of 
tijdelijk, zijn dus niet toegestaan. Het bouwvlak heeft een omvang van circa 4.900 m 2 groot 
(70 m 1 breed bij 70 m 1 diep). De goot- en nokhoogte van de bedrijfsgebouwen mogen 
respectievelijk ten hoogste 6 m 1 en 10 m 1 bedragen. 

5.3. Overige informatie 

Het college heeft ondergetekende een overzicht toegezonden van de diverse procedures 
welke gevoerd zijn naar aanleiding van diverse besluiten omtrent de voorgenomen 
bouwplannen van aanvrager op de locatie. Het overzicht is gevoegd in de bijlage. 
Onderstaand zal ondergetekende trachten een samenvatting te geven. 

Kassen 
Aanvrager heeft in 2000 een tweetal aanvragen bouwvergunningen ingediend voor enerzijds 
een tuinbouwkas met verwerkingsruimte (nr. 2000222) en anderzijds voor alleen een 
tuinbouwkas (nr. 2000503). Het college heeft beide vergunning verleend. Vergunning 
nummer 2000222 is nadien ingetrokken. Tegen zowel de intrekking als tegen de verleende 
vergunning (nr. 2000503) is in verweer gekomen hetgeen uiteindelijk heeft geleid tot een 
vernietiging door de Afdeling van de verleende bouwvergunning met nr. 2000503. Nadien 
heeft aanvrager door middel van een vrijstellingsprocedure alsnog geprobeerd medewerking 
verleend te krijgen hetgeen geleid heeft tot het besluit van het college van 18 juli 2005 tot 
weigering van de bouwvergunningen c.q. verzoeken om vrijstelling voor het oprichten van 
kassen met en zonder bedrijfsruimte. Dit besluit is onherroepelijk geworden. 

Bedrijfswoning 
Eveneens in 2000 heeft aanvrager een aanvraag bouwvergunning ingediend voor een 
bedrijfswoning (nr. 2000644). De vergunning is geweigerd. In 2005 heeft de raad besloten het 
verzoek om vrijstelling te weigeren. Het college heeft uiteindelijk bij besluit van 18 juli 2005 de 
bouwvergunning (wederom) geweigerd. Ook dit laatste besluit is onherroepelijk geworden. 
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6. Schadebeoordeling 

6.1. Algemeen 

Ondergetekende dient in het onderhavige geval te vergelijken het bestemmingsplan 
"Buitengebied, 1e herziening" met het bestemmingsplan "Buitengebied, herziening 4 Gebied 
ten zuiden van Oosteind". Voor wat betreft (de omvang van) het bouwvlak dient het 
bestemmingsplan "Buitengebied, 1 e herziening" te worden vergeleken met het 
bestemmingsplan "Buitengebied 2004". 

Opgemerkt zij verder dat, zoals de Afdeling bij uitspraak van 1 augustus 2012 
(ECLI:NL:RVS:2012:BX3316) heeft overwogen, bij de planvergelijking een in een 
bestemmingsplan opgenomen ontheffingsmogelijkheid (lees: vrijstellingsmogelijkheid) bij de 
maximale invulling van dat bestemmingsplan buiten beschouwing moet worden gelaten. 

6.2. Binnen bouwvlak 

Onder het bestemmingsplan "Buitengebied, 1 e herziening" had het bouwperceel een omvang 
van circa 8.800 m 2 (110 m 1 breed bij 80 m 1 diep). Dit perceel mocht (geheel) bebouwd 
worden met bedrijfsbebouwing waaronder ook glas en een bedrijfswoning. Deze laatste 
mocht slechts gerealiseerd worden indien voldaan werd aan een minimale hoeveelheid aan 
bebouwing dan wel glas op het perceel. Per peildatum was op het perceel een voormalige 
ligboxstal aanwezig met een geschatte inhoud van meer dan 2.000 m 3 . Naast het feit dat 
feitelijk deze bebouwing aanwezig was, was het niet uitgesloten dat een redelijk denkend en 
handelend koper de planologische mogelijkheid van een bedrijfswoning mee zal nemen in de 
prijsvorming. 

Het bouwvlak onder het bestemmingsplan "Buitengebied" is circa 4.900 m 2 groot (70 m 1 

breed bij 70 m 1 diep). Het bestemmingsplan "Buitengebied" brengt met zich dat het 
bestaande agrarische bouwperceel met circa 3.900 m 2 wordt verkleind. Het bouwvlak mag 
daarnaast niet meer bebouwd worden met kassen. Ook is een bedrijfswoning uitgesloten. 

Het verkleinen van het bouwperceel en het vervallen van de mogelijkheid een bedrijfswoning 
te realiseren is een planologische verslechtering. Onder hoofdstuk 8 zullen voornoemde 
negatieve wijzigingen worden gewaardeerd. 

6.3. Buiten bouwvlak 

Kassen 
Onder het bestemmingsplan "Buitengebied, 1 e herziening" mochten de gronden aansluitend 
aan het agrarisch bouwperceel bebouwd worden met (staand) glas tot een gezamenlijke 
oppervlakte (dus inclusief agrarisch bouwperceel) van 20.000 m 2. Omdat het 
bestemmingsplan niet voorschreef dat een minimaal oppervlakte binnen het agrarisch 
bouwperceel moest zijn gelegen, was het planologisch niet uitgesloten dat voornoemd 
oppervlak volledig buiten het agrarisch bouwperceel gelegen mocht zijn. De goothoogte van 
de kassen mocht maximaal 4 m 1 zijn. 

Van belang is te kijken naar de planologische (on)mogelijkheden van het perceel per 
peildatum (18 augustus 2012). Uitgegaan moet worden van de maximale mogelijkheden 
ingevolge het bestemmingsplan, tenzij maximale invulling met aan zekerheid grenzende 
waarschijnlijkheid onmogelijk is. In dit kader dient ondergetekende onderzoek te doen naar de 
vraag of het op peildatum nog waarschijnlijk was dat kassen werden gebouwd met een 
goothoogte van 4 m 1. 
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Ondergetekende heeft voor dit onderzoek onder andere gebruik gemaakt van het 
maandelijkse vakblad voor de glastuinbouw "Onder Glas". Verder heeft ondergetekende 
kennis kunnen nemen van een onderzoeksrapport van Glastuinbouw en Milieu d.d. maart 
2006 omtrent de ontwikkelingen in de glastuinbouw tot en met 2004. 

Van der Knijff et al. (2004)1 constateren een duidelijke samenhang tussen de gemiddelde 
leeftijd van de kas en de gemiddelde hoogte van de kas (poothoogte). Daarbij concluderen zij 
dat de gemiddelde poothoogte van de bedrijven met een gemiddeld bouwjaar van 1999 (4,5 
m1) ruim anderhalf keer zo hoog is als de bedrijven met een gemiddeld bouwjaar van 1977 
(2,80 m1). Ook ná 1999 heeft deze ontwikkeling zich doorgezet. Volgens Van Staalduinen 
(2005)2 zijn nieuwbouwkassen de afgelopen decennia elk jaar gemiddeld 10 cm 1 hoger 
geworden, waarbij bij nieuwbouwprojecten (in 2005) poothoogtes van 5 tot 5,50 m 1 

gebruikelijk waren. De belangrijkste motieven voor een hogere kas zijn het toenemend 
gebruik van schermen, belichting en verneveling, welke voorzieningen in een hogere kas tot 
een beter klimaat leiden (Campen et al., 2007) 3. Volgens van Campen S Van Staalduinen 
(2011)4 is een poothoogte van 6 of 7 m 1 voor nieuwe kassen inmiddels eerder regel dan 
uitzondering. Dit wordt bevestigd door de website van AgriHolland (www.aqriholland.nl) welke 
bij de stand van de techniek in de kassenbouw vermeldt dat bij huidige Venlo-kassen de 
poothoogte meestal niet onder de 5,50 m 1 komt. Ook de AVAG (brancheorganisatie van de 
Nederlandse kassenbouw- en installatiesector, www.avaq.nl) stelt op haar website dat bij de 
Venlo-kas de standaardpoothoogte ligt tussen de 6 en 7 m 1 en bij de breedkapper is deze 6 
m 1. 

Alle voornoemde producties zijn gevoegd in de bijlage. Is hiermee voldoende onderbouwd dat 
een kas met een goothoogte van 4 m 1 per peildatum niet meer waarschijnlijk is? 
Ondergetekende is van mening van wel. Een redelijk denkend en handelend koper c.q. 
ondernemer zal bij een dergelijke investering de afweging maken of een rendabele exploitatie 
op de locatie mogelijk zou zijn. Met de bouw van kassen met een goothoogte van 4 m 1 acht 
ondergetekende dit niet voldoende aannemelijk. 

Teeltondersteunende voorzieningen 
Het oude bestemmingsplan gaf een omschrijving van het begrip 'staand glas'. Hieronder 
konden niet alleen kassen worden verstaan, maar ook opstallen van ander doorschijnend 
materiaal. Een voorbeeld hiervan zijn teeltondersteunende tunnelkassen. Zo kon dus buiten 
het bouwvlak 2 hectare aan tunnelkassen worden geplaatst. Deze tunnelkassen konden 
ingezet worden voor de teelt van diverse tuinbouwproducten. Een hoogte van 4 m 1 is niet 
onaannemelijk voor tunnelkassen. Deze voorzieningen mochten aldus buiten het 
bouwperceel geplaatst worden. 

Het nieuwe bestemmingsplan sluit expliciet teeltondersteunende voorzieningen buiten het 
bouwvlak uit. Het niet mogen bouwen van teeltondersteunende voorzieningen neemt niet weg 
dat gronden nog steeds wel geschikt zijn voor een tuinbouwbedrijf. Desondanks zal een 
redelijk denkend en handelend koper het vervallen van de mogelijkheid teeltondersteunende 
voorzieningen te realiseren wel meenemen in de beoordeling van de waarde van het perceel. 

Knijff, A. van der, Benninga, J., Reijnders, C. S Nienhuis, J. (2006) Energie in de glastuinbouw. Ontwikkelingen in de sectoren 

op de bedrijven tot en met 2004. Den Haag: LEI. 
2 Staalduinen, J. van (2005); Hoog hoger, hoogst... Onder glas, nummer 10, oktober 2005. Woerden: Horti-Text BV. 
3 Campen, J.B., Bontsema, J., Ruijs, M. (2007) Relatie tussen toenemende kashoogte en het energieverbruik in de 

glastuinbouw. Wageningen: Wageningen UR Glastuinbouw 
4 Campen, J.B. S Staalduinen, J. (2011) Veel hoger dan 7 meter zullen kassen niet worden. Onder glas, nummer 6/7 juni/juli 

2011. Woerden: Horti-Text B.V. 
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6.4. Samenvatting 

Ondergetekende is van mening dat het perceel van aanvrager als gevolg van het 
bestemmingsplan "Buitengebied" en het bestemmingsplan "Buitengebied, herziening 4 
Gebied ten zuiden van Oosteind" in een planologisch nadeligere positie is komen te verkeren. 
Onder hoofdstuk 8 zal het nadeel gekwantificeerd worden. 
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7. Toerekening 

De getaxeerde tegemoetkoming komt niet in alle gevallen voor vergoeding in aanmerking. Er 
kunnen omstandigheden zijn die tot de conclusie kunnen leiden dat de schade redelijkerwijs 
geheel of gedeeltelijk ten laste van aanvrager behoort te blijven. 

7.1. Voorzienbaarheid 

De voorzienbaarheid van zowel het bestemmingsplan "Buitengebied" als het 
bestemmingsplan "Buitengebied, herziening 4 Gebied ten zuiden van Oosteind", kan een rol 
spelen indien sprake is van handelen of nalaten van aanvrager dat van invloed kan zijn op de 
schade. Of sprake is van voorzienbaarheid moet worden beoordeeld aan de hand van het 
antwoord op de vraag of ten tijde van de aankoop van de onroerende zaak voor een redelijk 
denkend en handelend koper aanleiding bestond om rekening te houden met de kans dat de 
planologische situatie ter plaatse in ongunstige zin zou veranderen. Daarbij dient rekening te 
worden gehouden met concrete beleidsvoornemens die openbaar zijn gemaakt. Voor 
voorzienbaarheid is niet vereist dat een dergelijk beleidsvoornemen een formele status heeft. 

Omdat naar mening van ondergetekende het bouwen van kassen planologisch niet met enige 
zekerheid waarschijnlijk was, komt ondergetekende niet toe aan de vraag of het risico op het 
vervallen van deze planologische mogelijkheid passief is aanvaard. 

Deze vraag moet wel beantwoord worden voor de beperking van het agrarisch bouwblok 
alsmede het komen te vervallen van de mogelijkheid teeltondersteunende voorzieningen te 
bouwen buiten het bouwvlak. 

Het college heeft op verzoek van ondergetekende laten weten dat in zowel het 
bestemmingsplan "Buitengebied", als de reparatieherziening van 2008 de omvang van het 
bouwvlak aan het Oosteind gelijk was aan het huidige bouwvlak. Het voorontwerp van het 
bestemmingsplan "Buitengebied 2004" heeft vanaf 20 juni 2002 ter visie gelegen. In 
september 2003 is het ontwerpbestemmingsplan ter visie gelegd. Er is vanaf 2000 elk jaar 
(tot aan vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied 2004) een voorbereidingsbesluit 
genomen. 

Het is verder niet bekend in hoeverre de inperking van het bouwvlak op grond van overige 
publicaties mogelijk bekend had kunnen zijn. 

Ondergetekende is van mening dat gelet op het van kracht zijnde voorbereidingsbesluit, het 
voor aanvrager niet mogelijk was om zijn rechten zeker te stellen. Er is dan ook geen sprake 
van passieve aanvaarding van het risico op inperking van het bouwvlak. 

7.2. Maatschappelijk risico 

Ingevolge artikel 6.2 eerste lid Wro blijft de schade voor rekening van de aanvrager indien 
deze binnen het maatschappelijk risico valt. In lid 2 van dit artikel is de bepaling opgenomen 
dat in geval van schade in de vorm van een inkomensderving een gedeelte gelijk aan twee 
procent van het inkomen onmiddellijk voor het ontstaan van de schade voor rekening van de 
aanvrager blijft. Bij waardevermindering van een onroerende zaak blijft in ieder geval een 
gedeelte gelijk aan twee procent van de waarde van de onroerende zaak onmiddellijk voor 
het ontstaan van de schade, voor rekening van de aanvrager, tenzij de vermindering het 
gevolg is van: 
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* de bestemming van de tot de onroerende zaak behorende grond, of 
« op de onroerende zaak betrekking hebbende regels als bedoeld in artikel 3.1 Wro. 

Verwezen zij naar de uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 
(hierna: de Afdeling) van 28 augustus 2013 (zaaknummer 201113115) en 10 juli 2013 
(zaaknummer 201207038). 

De vraag of schade als gevolg van een planologische ontwikkeling tot het normaal 
maatschappelijk risico behoort, moet worden beantwoord met inachtneming van alle van 
belang zijnde omstandigheden van het geval. Van belang is onder meer of de planologische 
ontwikkeling als een normaal maatschappelijke ontwikkeling kan worden beschouwd, 
waarmee de benadeelde rekening had kunnen houden in die zin dat de ontwikkeling in de lijn 
der verwachtingen lag, ook al bestond geen concreet zicht op de omvang waarin, de plaats 
waar en het moment waarop de ontwikkeling zich zou voordoen. In dit verband komt 
betekenis toe aan de mate waarin de ontwikkeling naar haar aard en omvang binnen de 
ruimtelijke structuur van de omgeving en het gevoerde planologische beleid past. 
Omstandigheden die verder van belang kunnen zijn, zijn de afstand van de locatie waar de 
ontwikkeling heeft plaatsgevonden tot de onroerende zaak van de aanvrager en de aard en 
de omvang van het door de ontwikkeling veroorzaakte nadeel. 

In voornoemde uitspraken komt de Afdeling tot een loskoppeling van de afzonderlijke leden 
van artikel 6.2 Wro. Het tweede lid van artikel 6.2 Wro kent een uitzondering voor wat betreft 
schade als gevolg van het wijzigen van de bestemming van het eigen perceel, ook wel directe 
schade genoemd. Deze situatie doet zich in casu voor. De Afdeling is in voornoemde 
uitspraken van mening dat aan het eerste lid van artikel 6.2 Wro een zelfstandige betekenis 
toekomt. Dit zou tot gevolg kunnen hebben dat ook in het geval van een directe wijziging van 
de bestemming van het eigen perceel een oordeel gevormd moet worden over de vraag of de 
schade tot normale maatschappelijke risico behoort. Naar mening van ondergetekende druist 
dit tegen de gedachte van de wetgever. De uitzondering zoals opgenomen in artikel 6.2 lid 2 
sub b Wro vloeit voort uit het onteigeningsrecht, welk recht de basis vormt voor het 
planschaderecht. Uitgangspunt in het onteigeningrecht is dat een benadeelde in een gelijke 
vermogensrechtelijke positie komt na onteigening als ware er geen onteigening. In dat geval 
is er sprake van een volledige schadevergoeding. Indien in het geval van een direct nadeel 
eerst de vraag moet worden beantwoord in hoeverre de litigieuze ontwikkeling een 
maatschappelijke ontwikkeling betreft, wordt tekort gedaan aan de ratio van artikel 6.2 lid 2 
sub b Wro. 

Ondergetekende is gelet op het vorenstaande van mening dat een eventueel vast te stellen 
waardevermindering van het perceel volledig voor vergoeding in aanmerking komt. 

7.3. Subsidiariteit 

Het is ondergetekende niet gebleken dat een tegemoetkoming van de in de aanvraag 
bedoelde schade geheel of gedeeltelijk door aankoop, door onteigening of anderszins is 
verzekerd. 
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8. Waardering 

Ondergetekende is in samenspraak met de taxateur van oordeel dat het perceel als gevolg 
van zowel het bestemmingsplan "Buitengebied" als het bestemmingsplan "Buitengebied, 
herziening 4 Gebied ten zuiden van Oosteind", alle hiervoor besproken schadefactoren 
bijeengenomen, in waarde is verminderd. 

8.1.1. Peildatum 
De waarde van het perceel wordt zowel voor als na de peildatum vastgesteld aan de hand 
van de planologische mogelijkheden in de omgeving van het getroffen perceel. Voorts zijn de 
feitelijke, juridische en economische waardebepalende omstandigheden per peildatum van 
belang. De peildatum is de datum die relevant is voor de feitelijke toestand en het tijdstip voor 
de getaxeerde waarde. 

De peildatum voor het bestemmingsplan "Buitengebied" is april 2005. De peildatum voor het 
bestemmingsplan "Buitengebied, herziening 4 Gebied ten zuiden van Oosteind" is 18 
augustus 2012. 

8.1.2. Waarderingsmethode 
Bij de waardering is gebruik gemaakt van de comparatieve methode. Bij deze methode wordt 
een parallel getrokken met de gerealiseerde transactieprijzen van soortgelijke objecten in de 
nabije omgeving. Voor de waarde dient rekening te worden gehouden met specifieke 
(plaatselijke) omstandigheden, zoals de ligging, de grootte van percelen, de bouw- en 
gebruiksmogelijkheden, het bestaande aanbod, etcetera. 

8.1.3. Waardering 
Bestemmingsplan "Buitengebied" 
De waarde van het bouwvlak met de daarop aanwezige bebouwing en voorzieningen wordt 
per peildatum april 2005 overeenkomstig het bestemmingsplan "Buitengebied 1 e herziening" 
getaxeerd op een bedrag van 6 285.000,00. Dit bedrag is opgebouwd uit de afzonderlijke 
waardering van de volgende onderdelen: 
- agrarisch bouwvlak van 0.78.00 ha, een bedrag van ê 135.000,00 

agrarisch bouwvlak van 0.10.00 ha, gedeelte met de 
planologische mogelijkheid voor bedrijfswoning, een bedrag van ê 75.000,00 

- de (voormalige) ligboxenstal van circa 875 m 2, een bedrag van C 75.000,00 

De waarde van het bouwvlak met de daarop aanwezige bebouwing en voorzieningen wordt 
per peildatum april 2005 overeenkomstig het bestemmingsplan "Buitengebied" getaxeerd op 
een bedrag van C 185.000,00. Dit bedrag is opgebouwd uit de afzonderlijke waardering van 
de volgende onderdelen: 

agrarisch bouwvlak van 0.49.00 ha, een bedrag van ë 85.000,00 
de (voormalige) ligboxenstal van circa 875 m 2, een bedrag van ê 75.000,00 

- gedeelte cultuurgrond, groot 0.39.00 ha, een bedrag van ê 25.000,00 

In de bijlage zijn referenties opgenomen waar bovenstaande berekeningen op zijn gebaseerd. 

Deze wijziging brengt derhalve een nadelig saldo met zich mee van C 100.000.00. 
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Bestemmingsplan "Buitengebied, herziening 4 gebied ten zuiden van Oosteind 
De waarde van de cultuurgrond, groot 8.59.30 ha, wordt op 18 augustus 2012 
overeenkomstig het bestemmingsplan "Buitengebied, 1e herziening" getaxeerd op een 
bedrag van ë 650.000,00. 

De waarde van de cultuurgrond, groot 8.59.30 ha, wordt op 18 augustus 2012 
overeenkomstig het bestemmingsplan "Buitengebied, herziening 4 Gebied ten zuiden van 
Oosteind" gewaardeerd op ë 600.000,00. 

Deze wijziging brengt derhalve een nadelig saldo met zich mee van ś 50.000,00. 

Totaal 
Het totale nadelige saldo bedraagt derhalve C 150.000,00. 
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9. Reacties concept 

9.1. Eerste conceptadvies 

Bij brief en e-mailbericht van respectievelijk 18 juni en 23 juni 2014 heeft ondergetekende een 
reactie mogen ontvangen van aanvrager en het college. Onderstaand zal ondergetekende de 
reactie(s) zakelijk weergeven. Voor de volledige tekst zij verwezen naar de in de bijlage 
opgenomen stukken. 

9.1.1. College 

Reactie m.b.t. ş 3.2.1 
Het college wijst erop dat in 2000Z2001 een ontgronding heeft plaatsgevonden waarvoor een 
aanlegvergunning is verleend. 

Overweging 
Ondergetekende neemt deze reactie over in aanvulling op de onder ş 3.2.1 
opgenomen beschrijving. 

Reactie m.b.t. ş 6.2 
Het college merkt op dat er eerst een advies van de AAB moest liggen alvorens er gebouwd 
mocht worden. 

Overweging 
Ondergetekende dient uit te gaan van een maximale invulling van de planologische 
mogelijkheden op een perceel, tenzij deze invulling met aan zekerheid grenzende 
waarschijnlijkheid is uit te sluiten. Het gegeven dat voor deze invulling mogelijk nog een 
goedkeuring of een advies van een derde partij benodigd is, is onvoldoende om te 
stellen dat het niet waarschijnlijk is dat de gronden bebouwd zouden mogen worden. 

Reactie m.b.t. 5 6.3 
Het college merkt op dat de op te richten bouwwerken wel direct aansluitend aan het 
bouwperceel gelegen moesten zijn. Het college wijst daarnaast op de mogelijkheid om de 
goothoogte met ÎOVo te verhogen overeenkomstig een binnenplanse vrijstellingsmogelijkheid. 

Overweging 
Ondergetekende heeft meegenomen dat de bouwwerken op de gronden aansluitend 
aan het bouwvlak gelegen opgericht moesten worden (zie woord "aansluitend" in 
eerste zin 5 6.3). Daarmee is niet uitgesloten dat het gehele oppervlak aan staand glas 
buiten het bouwvlak mocht zijn gelegen, waarbij de bebouwing aansloot op het 
aanwezige bouwvlak. 

Conform inmiddels vaste jurisprudentie van de Afdeling (bijvoorbeeld ABRS 5 juni 
2013, zaaknummer 201208052, ECLI:NL:RVS:2013:CA2082) dient in het geval de Wro 
van toepassing is op een aanvraag een in een bestemmingsplan opgenomen 
ontheffingsmogelijkheid bij de maximale invulling van dat bestemmingsplan bij de 
planvergelijking buiten beschouwing te worden gelaten. 

Reactie m.b.t. 5 7.1 
Het college is het niet eens met de stelling dat aanvrager geen gebruik had kunnen maken 
van de bestaande mogelijkheden door het van kracht zijn van een voorbereidingsbesluit. Na 
afloop van de termijn waarvoor een voorbereidingsbesluit geldt dient een eventuele aanvraag 
getoetst te worden aan het onderliggende bestemmingsplan. Indien aanvrager op dat 
moment een aanvraag had ingediend voor een kas met een goothoogte van 4,40 m 1

, dan had 
het college de vergunning kunnen verlenen. 
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Overweging 
Als eerste zij opgemerkt dat de vraag naar de passieve aanvaarding van het risico niet 
ziet op de mogelijke bouw van kassen op de gronden. Ondergetekende is namelijk van 
mening dat het bouwen van kassen met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid 
was uitgesloten. De vraag naar de passieve aanvaarding van het risico ziet uitsluitend 
op overige bouwwerken binnen het agrarische bouwvlak. 

Ten tweede merkt het college terecht op het feit dat na het verlopen van het 
voorbereidingsbesluit een eventuele aanvraag had moeten worden getoetst aan het 
onderliggende bestemmingsplan. Ondergetekende is ten onrechte ervan uitgegaan dat 
met een opvolgend voorbereidingsbesluit de aanhoudingsplicht als het ware is 
verlengd. 

Het voorontwerpbestemmingsplan voor het "Buitengebied 2004" heeft vanaf 20 juni 
2002 ter visie gelegen. Het op dat moment geldende voorbereidingsbesluit (in werking 
getreden op 27 september 2001) verliep op 27 september 2002. Op 18 september 
2002 heeft de gemeente een nieuw voorbereidingsbesluit genomen welke in werking is 
getreden op 3 oktober 2002 en afliep op 3 oktober 2003. 

Ondergetekende constateert dat aanvrager na ter visie leggen van het 
voorontwerpbestemmingsplan op 20 juni 2002 bekend had kunnen zijn met de 
beperking van de omvang van het bestaande bouwvlak. Nog los van het feit dat op dat 
moment een voorbereidingsbesluit van kracht was, is het de vraag of het reëel was dat 
aanvrager op dat moment een concrete bouwaanvraag had moeten indienen (vergelijk 
rechtbank Rotterdam d.d. 31 juli 2014, publicatie 21 augustus 2014; 
ECLI:NL:RBROT:2014:6414, r.o. 3.4). Van een redelijk denkend en handelend 
eigenaar kan niet worden verwacht dat deze bouwplannen op stelt en indient wetende 
dat deze worden aangehouden. Aanvrager had er daarnaast op mogen vertrouwen dat 
de gemeente binnen een redelijke termijn na ter visie leggen van het voorontwerp met 
een ontwerpbestemmingsplan zou komen. Omdat de wet (lees: Wet op de Ruimte 
Ordening (WRO) oud) niet voorzag in het instrument van een voorontwerp, was 
wettelijk geen termijn opgenomen waarbinnen na ter visie leggen van het voorontwerp 
met een ontwerpbestemmingsplan gekomen moest worden. Ondergetekende acht het 
in het kader van het beginsel van behoorlijk bestuur dat zoveel als mogelijk 
aangesloten werd bij de termijn zoals opgenomen in artikel 25 WRO (oud), zijnde 5 
maanden. Een dergelijke termijn acht ondergetekende niet voldoende om een 
ontvankelijke aanvraag voor een bouwvergunning in te dienen voor agrarische 
bouwwerken. 

Reactie m.b.t. g 8.1.3 

Het college vraagt de waardering uit te splitsen over de afzonderlijke onderdelen. 

Overweging 

In het tweede conceptadvies is de waardering uitgesplitst. 

Reactie m.b.t. hoofdstuk 10 
Met betrekking tot de wettelijke rente zijn partijen overeengekomen dat de datum van 
onherroepelijk worden van het bestemmingsplan "Buitengebied, herziening 4 Gebied ten 
zuiden van Oosteind" als ingangsdatum wordt aangehouden. 

Overweging 
Ondergetekende heeft dit aangepast. 
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9.1.2. Aanvrager 

Reactie 
Er wordt een onjuiste peildatum gehanteerd. Het perceel kent twee bestemmingen zijnde een 
agrarische bestemming voor de ondergrond en een agrarisch bouwvlak waartegen 
gereclameerd is. De hoofdbestemming agrarisch is eerder onherroepelijk geworden dan 18 
augustus 2012. 

Overweging 
Uit de aan de aanvraag ten grondslag gelegen taxatie van makelaardij Klijssen 
alsmede uit de bij ondergetekende bekende stukken valt het volgende op te maken. 

Aan de agrarische bestemming welke in 2004 aan de onderliggende gronden was 
toebedacht, is destijds door de provincie goedkeuring onthouden. Aan de correctieve 
herziening van 2008 op dit onderdeel is uiteindelijk wederom goedkeuring onthouden. 
Pas met het van kracht worden van de 4

e herziening in augustus 2012, ligt er een 
onherroepelijke bestemming voor de gronden. Ondergetekende volgt aanvrager dan 
ook niet in de stelling dat voor wat betreft de hoofdbestemming de peildatum vóór 
augustus 2012 ligt. 

Omtrent het bouwvlak is onder ş 7.1 opgenomen dat volgens de gemeente de omvang 
van het bouwvlak vanaf 2004 niet meer is gewijzigd. Uit de taxatie van makelaardij 
Klijssen volgt verder dat de Afdeling bij uitspraak van 8 november 2006 heeft bepaald 
dat de medebestemming een zelfstandige werking heeft. Ondergetekende stelt vast dat 
de Afdeling onder rechtsoverweging 2.6.12 van voormelde uitspraak (zaaknummer 
200502427/1) stelt dat gelet op de voorschriften van het bestemmingsplan 
"Buitengebied" bij een onthouding van goedkeuring aan een hoofdbestemming, een 
eventueel met deze hoofdbestemming samenvallende medebestemming zijn 
zelfstandige werking behoudt. Niet is gebleken dat specifiek aan het bouwvlak op de 
locatie goedkeuring is onthouden dan wel dat de Afdeling alsnog hier goedkeuring aan 
onthouden heeft. Aanvrager is alleen in verweer gekomen tegen het niet opnemen van 
de aanduiding "glastuinbouwbedrijf voor het bouwvlak. Ondergetekende kan niet 
anders dan concluderen dat voor wat betreft de omvang van het agrarisch bouwvlak 
niet het beoordeelde bestemmingsplan "Buitengebied, herziening 4 Gebied ten zuiden 
van Oosteind" als schadeveroorzakende bestemmingsplan moet worden aangemerkt, 
maar het op 8 november 2006 onherroepelijk geworden bestemmingsplan 
"Buitengebied". In paragraaf 6.2 heeft ondergetekende aanvullend onderzocht in 
hoeverre het bestemmingsplan "Buitengebied" voor aanvrager heeft geleid tot een 
planologisch nadeligere situatie. 

Reactie 
Aanvrager is van mening dat het nadeel evident groter is dan thans wordt aangenomen. Voor 
wat betreft de onderbouwing van dit standpunt zij verwezen naar de reactie van aanvrager. 

Overweging 
Ondergetekende constateert dat aanvrager in zijn reactie ervan uitgaat dat onder het 
oude bestemmingsplan per peildatum (augustus 2012) glasopstanden opgericht 
mochten worden. Voor wat betreft de buiten het bouwvlak gelegen gronden 
concludeert ondergetekende dat dergelijke bebouwing niet meer waarschijnlijk was. 
Aanvrager geeft niet althans niet in voldoende mate aan waarom dit standpunt van 
ondergetekende niet juist dan wel onvolledig zou zijn. 

Aanvrager geeft verder aan dat geen rekening is gehouden met andere bouwwerken 
buiten het bouwperceel. Dit onderdeel is door ondergetekende behandeld (zie ş 6.3) en 
ook het effect hiervan is onder Ş 8.1.3 begroot. Voor wat betreft de opmerking van 
aanvrager dat thans alleen een bouwwerken mogen worden opgericht vanuit een 
doelmatige agrarische exploitatie zijn verwezen naar het standpunt van 
ondergetekende naar aanleiding van de reactie van het college omtrent de maximale 
invulling van het bestemmingsplan. 
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9.2. Tweede conceptadvies 

Bij brief van 13 oktober 2014 heeft ondergetekende een reactie mogen ontvangen van 
aanvrager op het tweede conceptadvies. Onderstaand zal ondergetekende de reactie(s) 
zakelijk weergeven. Voor de volledige tekst zij verwezen naar de in de bijlage opgenomen 
brief. 

9.2.1. Aanvrager 

Reactie 
Omdat het tweede conceptadvies op een aantal punten een herhaling is, persisteert 
aanvrager bij de opmerkingen die terzake eerder zijn gemaakt. In ieder geval stelt aanvrager 
vast dat er - deels - een andere, 'oudere' peildatum gehanteerd moet worden en dat gelet 
daarop de waardebepaling niet juist is. In het verleden lager de waarden wezenlijk anders. 

Overweging 
Voor wat betreft de overwegingen naar aanleiding van de reacties van aanvragers op 
het eerste conceptadvies zij verwezen naar hiervoor is opgenomen onder paragraaf 
9.1.2. Voor wat betreft de waardering van de gronden per peildatum april 2005 wordt in 
paragraaf 8.1.3 verwezen naar de in de bijlage opgenomen referenties. Aanvrager 
komt niet met een nadere onderbouwing, bijvoorbeeld door middel van een contra
expertise, van zijn stelling dat de waardebepaling niet juist zou zijn. Voor zover 
aanvrager met deze reactie verwijst naar het rapport van Klijssen is ondergetekende 
van mening dat aan dit rapport niet de betekenis mag worden toegekend die aanvrager 
er aan toekent. Zo hanteert Klijssen een afwijkende peildatum (8 november 2006) en 
bevat het rapport ook geen onderbouwing van de waarderingen. 

Reactie 
Het is niet met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid uitgesloten dat per peildatum 
augustus 2012 geen kassen van 4 m 1 hoog worden gebouwd. Of een en ander nog wenselijk 
is en gebruikelijk is, is een tweede. 

Overweging 
Ondergetekende is van mening dat aanvrager nalaat te komen tot een weerlegging van 
het standpunt dat een redelijk denkend en handelend koper bij een investering in 
kassenbouw de afweging maakt of een rendabele exploitatie op de locatie met kassen 
van 4 m 1 hoog mogelijk zou zijn. Dat er nu nog kassen van 4 m 1 worden gebouwd 
wordt verder niet onderbouwd. Dit kunnen bijvoorbeeld ook teeltondersteunende 
voorzieningen zijn of kassen voor hobbymatig gebruik. 
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10. Advies 

Ondergetekende adviseert aan aanvrager een tegemoetkoming in de schade toe te kennen 
ter hoogte van 6 150.000,00, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 26 juni 2013. 

Rosmalen, 12 november 2014 

Ondergetekende, 

V. 
G.F.M. Bakkers 


