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PLANSCHADERAPPORT 

 

Planschaderapport inzake bepaling planschade als bedoeld in art. 6.1 Wro ten aanzien van 

object perceel Mildam, J 175 (nabij Schoterlandseweg 1 Nieuwehorne). 

 

Opdracht 

 

De heer K J de Groot verblijvende Koornbeursweg 36-38 te 8442DJ Heerenveen heeft op-

dracht gegeven aan Bureau Ir. Rein G. van Popta tot bepaling van de planschade als bedoeld 

in art. 6.1 Wro ten aanzien van bovengenoemd objecten ten gevolge van de wijziging van 

bestemmingsplan ‘Buitengebied 2007’ gemeente Heerenveen in ‘2
e
 partiële herziening Bui-

tengebied 2007’. 

 

Uitvoering 

 

Deze opdracht is uitgevoerd door Ir. R.G. van Popta, adviseur planschade, directeur/eigenaar 

Bureau Ir. Rein G. van Popta, Kallenkoterallee 5 te Steenwijk. 

 

Eigendomssituatie 

 

Great Real Estate Heerenveen bv (GRE), vertegenwoordigd door K J de Groot heeft op 13 

februari 2008 verkregen de eigendom van de onroerende zaak voornoemd. 

 

Omschrijving onroerende zaken 

 

De onroerende zaak betreft een perceel grond met loods. Kadastrale gemeente Mildam, sectie 

J nummer 175 groot ca. 2.240 m2.  

De loods is ca. 10 m breed en 22 m diep. De loods is opgetrokken uit stenen gevels (half-

steens) en het dak bestaat uit asbesthoudende golfplaten. De hoogte is ongeveer 2 m tot 3,5 m. 

Ontsluiting vindt plaats via een onverhard pad naar de Schoterlandseweg. De kwaliteit en 

staat van onderhoud van de loods is matig. De ligging is naast een agrarisch bouwblok en een 

woonperceel. 
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Planologische regimes 

 

Regime voor de planschade: Bestemmingsplan ‘Buitengebied 2007’ gemeente Heeren-

veen 

 

Dit plan is door de raad vastgesteld op 25 juni 2007, goedgekeurd door GS op 11 februari 

2008, van kracht geworden op 5 juni 2008 en onherroepelijk geworden op 13 mei 2009. 

 

 

Het gehele perceel was gelegen binnen het bestemmingsplan Buitengebied 2007.  

Op het perceel gelden twee bestemmingen. Op het zuidelijk gedeelte geldt “Agrarisch gebied 

2” en op het noordelijk deel “Bedrijfsdoeleinden”. 

 

De gronden van het zuidelijk deel (groot ongeveer 1.700 m2) zijn hoofdzakelijk bestemd voor 

uitoefening van het agrarisch bedrijf met hoofdzakelijk grondgebonden bedrijfsvoering. Ge-

bouwen zijn niet toegestaan. Voor bouwwerken, geen gebouwen zijn, is de maximale hoogte 

5.00 m. 

 

Voor de gronden van het noordelijk deel (groot ca. 540 m2) geldt dat bedrijfsgebouwen kun-

nen worden opgericht met een goothoogte van maximaal 5 .00 m een dakhelling tussen 15 en 

60 graden en een bouwhoogte van 8 m. Het soort bedrijf is beperkt door de lijst van toegesta-

ne bedrijven in bijlage 4 van het bestemmingsplan, waardoor geluidzoneringsplichtige, risico-

volle inrichtingen en vuurwerkbedrijven zijn uitgesloten. Verder zijn voorschriften opgeno-

men ten behoeve de bouw van bedrijfswoningen. Per bestemmingsvlak mag één bedrijfswo-

ning worden gebouwd, tenzij dit op de plankaart is verboden. 

De gezamenlijke oppervlakte van bedrijfsgebouwen mag per bestemmingsvlak niet meer be-

dragen dan de bestaande gezamenlijke oppervlakte van bedrijfsgebouwen. Een bedrijfswo-

ning mag een oppervlakte hebben van maximaal 120 m2, goothoogte maximaal 4 m en de 

dakhelling ligt tussen 30 en 60 graden. Voor het overige wordt naar het bestemmingsplan 

verwezen.
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Regime na de planschade:  2
e
 Partiële herziening Bestemmingsplan ‘Buitengebied 2007’ 

gemeente Heerenveen 

 

De gemeenteraad van Heerenveen heeft op 7 december 2009 het bestemmingsplan 2
e
 Partiële 

herziening Bestemmingsplan ‘Buitengebied 2007’ gemeente Heerenveen vastgesteld. Het 

bestemmingsplan is van kracht geworden op 6 maart 2010 en toen ook onherroepelijk gewor-

den. 

De herziening heeft uitsluitend betrekking op het deel van het perceel met de bestemming 

“Bedrijfsdoeleinden”. Dit gedeelte is in de herziening voorzien van de aanduiding “Gbw”, 

hetgeen betekent dat hier geen bedrijfswoning meer is toegestaan.  
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Verdere van belang zijnde informatie 

 

 

Op 2 juni 2008 heeft de gemeenteraad van Heerenveen een voorbereidingsbesluit voor het 

betreffende perceel vastgesteld, met publicatie hiervan op 5 juni 2008.  

 

Het ontwerpbestemmingsplan 2
e
 Partiële herziening Bestemmingsplan ‘Buitengebied 2007’ 

gemeente Heerenveen heeft vanaf 5 juni 2009 ter inzage gelegen.  

 

De onroerende zaak is op 30 januari 2008 gekocht door GRE en op 13 februari 2008 in eigen-

dom verkregen voor € 135.000. 

 

De onroerende zaak is op 30 mei 2008 door GRE verkocht aan L. van der Veen te Zwolle 

voor € 210.000, welke koop na de bestemmingswijziging is ontbonden. 

 

De onroerende zaak is per executie geveild in 2011 en heeft daarbij € 32.000 opgebracht. 
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Planologische vergelijking 

 

Op grond van art. 6.1 Wro dient ter bepaling van eventuele planschade een vergelijking te 

worden gemaakt tussen de voornoemde regimes. 

 

Op grond van vaste jurisprudentie moet er voor de planschadebepaling uitgegaan worden van 

de maximaal te verwezenlijken bouw- en gebruiksmogelijkheden onder het voormalige en het 

nieuwe planologische regime, daarbij niet inbegrepen de mogelijkheden voor wijzigingsbe-

voegdheden welke niet zijn verwezenlijkt.  

 

De beide regimes vergelijkend wordt geconcludeerd dat de bouw van een ruime bedrijfswo-

ning eerst wel, en thans niet meer is toegestaan. Dit betekent dat een planologische verslechte-

ring is opgetreden. De bouw- en gebruiksmogelijkheden zijn sterk beperkt hierdoor. Wel dient 

te worden opgemerkt dat de bouw van de bedrijfswoning, gelet op de beperkte breedte van het 

perceel, voor een deel in de plaats komt van de bestaande loods.  

 

De vergunning tot bouw van een bedrijfswoning kan ook worden geclaimed door de eigenaar 

van het perceel direct ten noorden van het perceel van verzoeker. Op beide percelen mag 

slechts één bedrijfswoning worden gebouwd. Dit noordelijke perceel is vrijwel geheel be-

bouwd, zodat er veel kosten gemaakt moeten worden om hier een bedrijfswoning te bouwen. 

Bij de aankoop van het perceel van verzoeker zal hierdoor enige onzekerheid bij koper ont-

staan. Maar een koper kan zich, vooraf aan de koop, er van overtuigen dat er nog geen ver-

gunningsaanvraag is gedaan door een ander persoon. Koper kan dan, voorafgaand aan de 

koop, zelf een pro-forma vergunningsaanvraag doen. Toch zal hierdoor wel enige druk ont-

staan in neerwaartse richting op de koopprijs. 
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Beoordeling voorzienbaarheid 

 

Op 13 februari 2008 heeft GRE de eigendom verkregen van voornoemd perceel. Op 6 juni 

2008 is een voorbereidingsbesluit in werking getreden wat betekent dat de aanvraag om 

bouwvergunning voor de bouw van een bedrijfswoning zou worden aangehouden. De tijd van 

ca. 3,5 maand moet als tekort worden beschouwd om een bouwvergunning aan te vragen zo-

dat geen sprake is van voorzienbaarheid. 
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Gevolgen van de planologische mutatie 

 

De gevolgen van de planologische mutatie zijn dat eigenaar  in sterke mate in een nadeliger 

positie is komen te verkeren op grond waarvan voor vergoeding vatbare schade ex art 6.1 Wro 

in de vorm van waardevermindering van zijn is voortgevloeid.  

 

De waarde van een onroerende zaak wordt bepaald door een veelheid van factoren, zoals lig-

ging en uitzicht, omgeving en belendingen, vorm en omvang perceel, opstallen. 

 

In deze zaak moet worden uitgegaan van de peildatum 6 maart 2010. Het verlies van de bouw 

van een bedrijfswoning op genoemd perceel is ingrijpend. Het betreft een perceel met een 

landelijke ligging. Weliswaar was deels sprake van een bedrijfsbestemming maar de omge-

ving is bepaald geen bedrijventerrein, al moet worden aangetekend dat naast het perceel een 

agrarisch bouwblok aanwezig is. In deze setting moet er vanuit gegaan worden dat een wo-

ning (120 m2) met een loods (ca. 100 m2) zeer courant is. Alleen de loods met een stukje wei-

land is hier bepaald niet courant. Omdat sprake is van een directe planschade is de forfait-

korting 2 % niet van toepassing. 

 

De onroerende zaak heeft onder de omschreven omstandigheden en voorwaarden vlak voor de 

gegeven peildatum een waarde van € 170.000 en direct na de peildatum een waarde van € 

50.000 zodat sprake is van een planschade van € 120.000. Voor de onderbouwing wordt ver-

wezen naar de bijlagen. 

 

 

Steenwijk, 7 februari 2013 

Ir. Rein G. van Popta 

Beëdigd taxateur o.g. / Adviseur planschade 

 



Contra-expertise planschade GRE bv Heerenveen 9
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Waardering perceel met en zonder bedrijfswoning   

  factor m2 € / m2  

Kavel met agr. Bestemming  1710 10 € 17.100 

      

Loods *  8 110 24 € 21.120 

      

Grond bij bedrijfswoning  400 410 € 164.000 

Correctie onzekerheid verkrijging vergunning 

bouw bedrijfswoning    -€ 16.000 

Correctie sloop deel loods    -€ 16.000 

      

Waarde onder oude bestemming    € 170.320 

      

      

Kavel met agr. Bestemming  1710 4,6 € 7.866 

      

Loods *  8 220 24 € 42.240 

      

Waarde onder nieuwe bestemming   € 50.106 

      

 

 

* Waardering loods op basis van huurwaardekapitalisatiemethode.
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Marktgegeven ter onderbouwing: 

 

 
 

 

Woning  Ds Veenweg 54,  De Knipe  

    

2720 m2   

Vraagprijs  € 225.000 mei 2012 

Koopprijs  € 205.000 juli 2012 

    

Sloopkosten  € 15.000 (woning is slooprijp) 

  € 220.000  

Index 6,2 % € 234.000 op peildatum 

    

Kavel    

m2 € / m2   

2320 25 € 58.000  

400 440 € 176.000  

  € 234.000  

    

 

Hieruit blijkt dat de getaxeerde waarde van € 410 per m2 voor grond bedrijfswoning voldoen-

de onderbouwd is. Wel betreft het marktgegeven hier een burgerwoning. De grond bedrijfs-

woning is daarom op ca. 93 % daarvan gesteld omdat weliswaar sprake is van bedrijfsgrond 

maar de ligging zeer vergelijkbaar is (ook direct naast een agrarische boerderij) en er ten wes-

ten van het object van verzoeker vrij uitzicht is. Ook de omvang van de te bouwen woning is 

vergelijkbaar (ca. 1000 m3). Voordeel voor de bedrijfswoning is dat deze iets verder af ligt 

van de weg waardoor sprake is van een rustiger ligging. 
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Plaats Adres Vraagprijs Oppervlakte Type Cat. 

      

Katlijk  Kerkelaan € 314.000 k.k.  

 

1.600 m2 landelijk W 

Oudehorne  Eilewijksreed € 348.000 k.k.  12.457 m² landelijk W 

Wolvega Messingstraat € 245.000 k.k 2.125 m2 op bedrijventer-

rein 

W+B 

Heerenveen  Veensluis € 149.000 k.k 700 m2 in woonwijk W 

Heerenveen Frederik Hen-

driklaan 
€ 274.113 k.k. 

 

1.200 m2 in luxe woonwijk 

aangeboden door 

gemeente  

Heerenveen 

W 

Terband  Aengwirderweg  € 560.000 

v.o.n 

 

3.600 m2 landelijk W 

Nieuwebrug Leeuwarder-

straatweg  

€ 144.000 k.k. 1.200 m2 op bedrijventer-

rein 

W+B 

W = Wonen   B = Bedrijven 

 

Bouwgrond te koop in omgeving Nieuwehorne in januari 2013
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deel m2 €/m2 factor waarde 

kantoor 25 60 10 € 15.000 

loods 185 34 10 € 62.900 

parkeerterrein 200 30  € 6.000 

    € 83.900 
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deel m2 €/m2 factor waarde 

     

loods 235 33 9,6 € 74.448 

parkeerterrein 120 30  € 3.600 

    € 78.048 
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deel m2 €/m2 factor waarde 

loods 300 32 10 € 96.000 

extra grond 915 18  € 16.470 

10 park pl 250 30  € 7.500 

    € 119.970 

 

In deze opzet is uitgegaan van de standaard dat in de huurwaarde van een loods 2,5 * de be-

bouwde grondoppervlakte (één bouwlaag) verwerkt is.
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Nu dient nog de omzetting van deze marktgegevens bedrijfsruimte naar het object van ver-

zoeker plaats te vinden. 

 

De verschillen zijn als volgt beoordeeld. 

 

Onderdeel Object verzoeker  Markt Objecten Correctie 

Betonvloer inpandig nee ja 0,95 

Ramen in dak nee ja 0,98 

Asbest aanwezig ja nee 0,96 

Bouwhoogte 2 – 3,5 m 4 – 6 m 0,94 

Parkeerterrein nee ja 0,97 

Isolatie  slecht goed 0,97 

Bouwkwaliteit matig goed  0,96 

Staat van onderhoud matig goed  0,96 

Ontsluiting slecht (via onver-

harde weg) 

goed 0,96 

Ouderdom 30 jaar 10 – 20 jaar 0,98 

 

Duidelijk is dat het object van verzoeker veel minder te bieden heeft voor de huurder waar-

door de huur per m2 sterk lager is dan de aangegeven te huur staande bedrijfsruimten. Ook 

zijn de risico’s voor de verhuurder/eigenaar groter wat de factor drukt. Weliswaar wordt niet 

vergeleken met daadwerkelijk gerealiseerde huren en verkoopcijfers, maar deze zullen zich 

niet op een hoger niveau bevinden dan de gevraagde per peildatum, zodat hiermee aangetoond 

kan worden dat de getaxeerde waarde in ieder geval niet hoger is. 

 

Uit de markt komt naar voren dat voor goede bedrijfsruimte ca. € 33 per m2 huur wordt be-

taald met een factor 10. De verschillen zijn zodanig groot dat een huur van € 24 per m2 met 

factor 8 op zijn plaats is voor het object van verzoeker, overeenkomend met de aangegeven 

correcties per onderdeel (totaal 37 %). 



 



Gronden bezwaar/beroep Great Real Estate bv (GRE) Heerenveen 

inzake planschadebesluit gemeente Heerenveen 

19 december 2012 nr. StD-12.3006745 

 

Naar aanleiding van het besluit van de gemeente Heerenveen 19 december 2012 nr. StD-

12.3006745 betreffende de planschadeaanvraag te Nieuwehorne van de heer K J de Groot te 

Heerenveen heeft de heer de Groot mij gevraagd dit besluit te beoordelen. 

 

 

1. Ten onrechte wordt de door GRE gevraagde vergoeding van rechtsbijstand en andere 

deskundigenkosten niet vergoed. Uit het hernieuwde advies (aangepast) van oktober 

2012 blijkt dat het in mei 2012 ingediende rapport en de reactie op het rapport van 

september 2012 van invloed is geweest op de geadviseerde planschade. In het 

septemberadvies was deze nog € 30.000 en in het oktoberadvies is deze verhoogd naar 

€ 42.000. O.a. omdat de taxatie van € 104.000 te hoog was, zoals ook door het rapport 

van van Popta was aangegeven, en zoals ook door de SAOZ wordt toegegeven (blz. 

25). Ook de gemeente geeft dit in haar besluit toe (4
e
 alinea blz. 7 besluit). 

Verder blijkt uit de uitspraak Raad van State van 11 juli 2012 (BX1032) dat 

redelijkerwijs gemaakte deskundigenkosten gemaakt na het uitbrengen van het 

concept-advies door ingeschakelde deskundigen voor vergoeding in aanmerking 

komen los van de vraag of dit heeft geleid tot aanpassing van het advies. 

De tot nu toe gemaakte kosten zijn: 

- opstellen tegenrapport   € 1.815 

- reactie op SAOZ rapport sept. 2012 €    605 

- aanvulling tegenrapport   €    605 

- opstellen gronden bezwaar/beroep  €    750 

2. Ten onrechte wordt in de schadebepaling (blz 16) gesproken van “bouwterrein ten 

behoeve van” en “bouwkavel”. Want dan dient SAOZ ook in haar verdere 

waardebepaling uit te gaan van verrekening van sloopkosten van alle bestaande 

objecten. Maar in de waardebepaling wordt uitgegaan van de waardering van de reeds 

bestaande loods. 

3. De tekst “- de mutatie weggedacht – “ onderaan bladzijde 16 komt onbegrijpelijk voor 

omdat de daar genoemde waarde juist uitgaat van de aanwezigheid van de mutatie. 

4. De motivering van de aanpassingen (blz. 25) is ongeloofwaardig.  

5. Op basis van vaste jurisprudentie dient de gemeente een te groot verschil tussen de 

WOZ waarde en de planschadetaxatie te verklaren. Nu de gemeente uitkomt op € 

77.000 is dit 60 % hoger dan de WOZ waarde van € 48.000. Dit betekent dat het 

verschil door de gemeente verklaard moet worden. Deze verklaring ontbreekt. 

6. De waarderingen van de SAOZ  zijn niet onderbouwd met marktgegevens. 

7. In de waardering wordt niet duidelijk welke methodiek is toegepast. Enerzijds wordt 

uitgegaan van de waardering van de bedrijfskavel maar ook de loods wordt 

gewaardeerd. Het verband met marktgegevens ontbreekt. 

8. In het SAOZ rapport is niet geanalyseerd hoe groot de te bouwen bedrijfswoning qua 

bouwvolume maximaal kan zijn. 

9. De muren zijn halfsteens. De toegangsdeur aan de zijkant is maar 1.60 m hoog. De 

loods heeft een bouwhoogte van 1.8 m oplopend tot 3 m. Deze gegevens beperken de 

gebruiksmogelijkheden in sterke mate en  zijn niet weergegeven in het SAOZ rapport. 

10. Een aantal foto’s in het aangepaste hernieuwde SAOZ rapport is niet van de originele 

loods maar van de in verbouwing zijnde loods. Ook de omschrijving van de 

onroerende zaak is na het rapport van februari 2011 gewijzigd. Was eerst sprake van 



een schuur/stalling, in het tweede en derde rapport is sprake van een loods. Ook de 

omschrijving dat sprake is van een dak met asbesthoudende golfplaten is gewijzigd in 

vezelhoudende golfplaten. Dit maakt dat er twijfel ontstaat van welk gebouw is 

uitgegaan. Bovendien staat vast dat de taxateurs Magermans het originele gebouw niet 

hebben bekeken. Opvallend is ook dat zij er in hun rapportage geen gewag van maken, 

hetgeen wel had gemoeten. 

11. SAOZ komt is haar rapporten tot waarden voor en na schade van: 

 

datum voor schade na schade planschade 

februari 2011 € 130.000 € 88.000 € 42.000 

september 2012 € 134.000 € 104.000 € 30.000 

oktober 2012 € 119.000 € 77.000 € 42.000 

 

Hierdoor ontstaat een onbetrouwbare indruk. 

 

12. De waarderingen van SAOZ en de omschrijvingen hierover van de gemeente in hun 

besluit zijn onjuist. Voor de correcte waarderingen wordt verwezen naar bijgevoegd 

planschaderapport van Ir. R G van Popta. Aldus dient de planschadevergoeding € 

120.000 te bedragen. 

 

Steenwijk, 15 februari 2013 

Ir. R G van Popta 



 
  



 
  



 
 
  



 



Gronden Hoger Beroep Great Real Estate Heerenveen bv  

tegen uitspraak Rechtbank Noord-Nederland dd 23 mei 2013 

inzake verzoek Planschadevergoeding  

 

Great Real Estate Heerenveen bv (GRE bv) heeft aan mij verzocht de gronden in 

hoger beroep in bovenstaande zaak op te stellen. 

Ten onrechte stelt de Rechtbank dat het door GRE bv ingediende rapport is 

opgesteld door haar gemachtigde. Het rapport is opgesteld door Ir. R G van Popta, 

onafhankelijk planschadedeskundige. 

Ten onrechte stelt de Rechtbank dat haar niet is gebleken van een onzorgvuldig 

advies van SAOZ of dat daaraan anderszins geen ernstige gebreken kleven zoals 

uit het navolgende zal blijken.  

Ten onrechte stelt de Rechtbank dat Magermans en van Popta (er vanuit gaande 

dat de Rechtbank van Popta bedoelt in plaats van Oostra) vrijwel dezelfde waarde 

hebben toegekend aan de loods direct voor en direct na de planologische 

wijziging. Zoals van Popta ter zitting uitgebreid heeft uitgelegd is de op basis van 

de huurwaardekapitalisatie bepaalde waarde van de loods inclusief de ondergrond 

en een deel van de omliggende grond.  

 

Regime     Bijbehorende grond 

(m2) Van Popta 

Bebouwde 

oppervlakte (m2) 

Waarde (€) 

Van Popta 

Waarde (€) 

SAOZ 

Oud 130 110 21.120 47.600 

Nieuw 530 220 42.240 66.500 

 

Verder is het van belang te onderstrepen dat bij de waardebepaling via 

huurwaardekapitalisatie er vanuit wordt gegaan dat maximaal 2,5 x de bebouwde 

oppervlakte als bijbehorende grond wordt gerekend. Daarbij is er door van Popta 

relatief minder grond aan de loods toebedeeld onder het oude regime omdat in die 

situatie de bedrijfswoning de hoofdzaak vormt van het geheel. Bovendien is de 

loods in die situatie vanaf de openbare weg minder goed bereikbaar door zijn 

ligging achter de bedrijfswoning.  

Daarentegen waardeert SAOZ ten onrechte de loods onder het oude regime 

(afgezien van de onjuiste methodiek) relatief gezien hoger dan onder het nieuwe 

regime - omgerekend naar € per m2 bebouwde oppervlakte - € 432 per m2 (oud) 

versus € 402 per m2 (nieuw). 

Ten onrechte en ook geheel onbegrijpelijk komt de Rechtbank tot de conclusie dat 

van Popta het inzicht dat het perceel met bedrijfswoning meer waard is dan 

zonder, niet in zijn waardering onder het nieuwe regime heeft betrokken. Immers, 

onder het nieuwe regime is geen bedrijfswoning mogelijk. Van Popta heeft dan 

ook terecht hiervoor geen waardering opgenomen. Maar van Popta heeft terecht 

de waardering van een bedrijfswoning onder het oude regime wel in aanmerking 

genomen. 

Ten onrechte gaat de Rechtbank voorbij aan het gegeven dat het grootste verschil 

van inzicht tussen Magermans en van Popta zit in de waardering van de grond 



waarop een bedrijfswoning kon worden opgericht. Ter zitting heeft Magermans 

verklaart dat hij voor de onderbouwing van de aangenomen kavelprijzen is 

uitgegaan van in Heerenveen en Leeuwarden te koop staande grondkavels. 

Daarbij heeft hij geen verdere details aangegeven. Terwijl van Popta uitgebreid 

heeft gemotiveerd in zijn rapport hoe hij aan zijn waarderingsonderbouwing komt. 

Ook hier heeft SAOZ haar uitgangspunt onvoldoende gemotiveerd. 

 

SAOZ heeft ter zitting verklaard dat zij van mening is dat het onderhavige object 

incourant is omdat vergelijkbare objecten in de omgeving niet verkocht of 

verhuurd worden. GRE bv is van mening dat dit onjuist is, omdat het onderhavige 

object ook daadwerkelijk verhandeld is. Immers, zowel het is door GRE bv 

aangekocht maar is ook op een executieveiling verkocht. Op de 

bedrijfsvastgoedsite van Funda (www.fundainbusiness.nl), maar ook op andere 

sites is een apart onderdeel gemaakt voor bedrijfsruimtes huur en koop. Het 

onderhavige object valt daar onder. Zo levert een overzicht gegeven op 24 juli 

2013 bijlage 1 op waarbij de bedrijfsvloeroppervlakte beperkt is van 100 tot 300 

m2. Er zijn in de afgelopen tijd 10 panden verhuurd (5) dan wel verkocht (5). Er 

staan 43 te koop / te huur binnen een straal van 10 km van Heerenveen. Bijlage 2 

geeft een buiten en binnen foto van een van de panden (7
e
 in de lijst) die gebruikt 

is als onderbouwing in het rapport van Ir. R G van Popta. 

 

Er dient te worden opgemerkt dat voor de waardering van een burgerwoning het 

woongenot hoofdzaak is terwijl voor een bedrijfswoning naast het woongenot ook 

de bedrijfsmatige functionaliteit een rol speelt, waarbij uiteraard uitgegaan dient te 

worden van de bedrijfsbestemming. Verder is het van belang mee te wegen dat het 

bestemmingsplan geen minimale afmetingen aan de bedrijfsruimte (loods) stelt. 

Het moge duidelijk zijn dat gelet op de ligging het woongenot van een 

bedrijfswoning nauwelijks zal onderdoen voor een burgerwoning, mede gelet op 

de beperkte omvang van de loods ten opzichte van de maximaal te bouwen 

bedrijfswoning, zoals ook reeds in beroep is onderbouwd. 

Door GRE bv zijn in beroep nog vele andere gronden naar voren gebracht die in 

de uitspraak onterecht niet aan de orde zijn gekomen. Gelet hierop verzoekt GRE 

bv de Afdeling dan ook om al hetgeen verder in beroep naar voren is gebracht als 

onderdeel van dit hoger beroep te beschouwen. 

 

Steenwijk, 24 juli 2013 

Ir R G van Popta 

Beëdigd taxateur o.g. / planschade deskundige 

 

  



 

 
 

Bijlage 1 Verkochte / verhuurde bedrijfsruimten Heerenveen (+ 10 km) 



 

 
Bijlage 2 ’t Kiemke 10, Gorredijk    Binnen 5 maanden verhuurd 



 
  



 



 



201305873/1/A2. 

Datum uitspraak: 4 juni 2014 

AFDELING 

BESTUURSRECHTSPRAAK 

Uitspraak op het hoger beroep van: 

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Great Real Estate Heerenveen B.V. 

(hierna: GRE), gevestigd te Heerenveen, 

appellante, 

tegen de uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland, zittingsplaats Leeuwarden, van 23 mei 

2013 in zaak nr. 13/707 in het geding tussen: 

GRE 

en 

het college van burgemeester en wethouders van Heerenveen. 

Procesverloop 

Bij besluit van 17 december 2012 heeft het college aan GRE een bedrag van € 42.000,00 ter 

tegemoetkoming in de door haar geleden planschade toegekend. 

Het verzoek van GRE om het door haar tegen dat besluit gemaakte bezwaar door te sturen naar de 

rechtbank ter behandeling als rechtstreeks beroep, als bedoeld in artikel 7:1a van de Algemene 

wet bestuursrecht, is ingewilligd. 

Bij uitspraak van 23 mei 2013 heeft de rechtbank het aldus door GRE ingestelde beroep ongegrond 

verklaard. Deze uitspraak is aangehecht. 

Tegen deze uitspraak heeft GRE hoger beroep ingesteld. 

Het college heeft een verweerschrift ingediend. 

De zaak is door een meervoudige kamer van de Afdeling verwezen naar een enkelvoudige. 

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 13 mei 2014, waar GRE, vertegenwoordigd door 

haar [directeur], vergezeld van ir. R.G. van Popta, taxateur te Steenwijk, en J. Hoekstra, en het 

college, vertegenwoordigd door mr. S.A. Doelman, werkzaam in dienst van de gemeente 

Heerenveen, vergezeld van C.F.C. Magermans, als taxateur werkzaam bij Vastgoed Taxatie & 

Advies B.V. te De Meern, en mr. K.W. Kerkvliet, werkzaam bij de Stichting Adviesbureau 

Onroerende Zaken (hierna: SAOZ), zijn verschenen. 

Overwegingen 

1. Ingevolge artikel 6.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: 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 genoemde oorzaak, waaronder een bepaling van een bestemmingsplan, 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. 

2. GRE was ten tijde van belang eigenaar van het perceel, kadastraal bekend Mildam, sectie J, 

nummer 175, gelegen nabij het perceel Schoterlandseweg 1 te Nieuwehorne (hierna: het perceel). 

3. Op 7 december 2009 heeft de raad van de gemeente Heerenveen het bestemmingsplan "2de 

partiële herziening van het bestemmingsplan Buitengebied 2007" vastgesteld. Dit plan is op 6 

maart 2010 (hierna: de peildatum) in werking getreden en onherroepelijk geworden. Als gevolg 

van dit bestemmingsplan is het niet langer toegestaan op het perceel een bedrijfswoning op te 

richten. 

4. Bij brief van 18 februari 2010 heeft GRE het college verzocht haar een bedrag van € 200.000,00 

ter tegemoetkoming in door haar geleden planschade toe te kennen. Volgens GRE was het perceel 

onder het oude planologische regime € 250.000,00 waard en is het onder het nieuwe regime 

slechts € 50.000,00 waard. 

5. Aan het besluit van 17 december 2012 heeft het college een advies van de SAOZ van 19 oktober 

2012 ten grondslag gelegd. Volgens dit advies is GRE als gevolg van het bestemmingsplan "2de 



partiële herziening van het bestemmingsplan Buitengebied 2007" in een planologisch nadeliger 

situatie komen te verkeren en komt haar ter tegemoetkoming een bedrag van € 42.000,00 toe. 

6. Niet in geschil is dat GRE aanspraak op een tegemoetkoming op de voet van artikel 6.1 van de 

Wro heeft. In geschil is de hoogte van deze tegemoetkoming. 

7. GRE betoogt dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat het college mocht afgaan op 

het aan hem door de SAOZ uitgebrachte advies. Volgens GRE is dit advies ondeugdelijk, omdat de 

SAOZ niet inzichtelijk heeft gemaakt op welke wijze zij tot de waarde van het perceel van vóór en 

ná de peildatum is gekomen. Referentieobjecten en andere details ontbreken in het advies. Verder 

heeft de SAOZ ten onrechte aangenomen dat het perceel incourant is en is zij mitsdien ten 

onrechte uitgegaan van de vervangingswaarde van de loods die op het perceel staat, aldus GRE. 

7.1. Indien uit een advies van een door een bestuursorgaan ingeschakelde deskundige op 

objectieve en onpartijdige wijze blijkt welke feiten en omstandigheden aan de conclusies ervan ten 

grondslag zijn gelegd en deze conclusies niet onbegrijpelijk zijn, mag dat bestuursorgaan volgens 

vaste jurisprudentie (onder meer de uitspraak van 25 juli 2012 in zaak nr. 201112615/1/A2) bij 

het nemen van een besluit op een verzoek om tegemoetkoming in planschade van dat advies 

uitgaan, tenzij concrete aanknopingspunten voor twijfel aan de juistheid of volledigheid ervan naar 

voren zijn gebracht. 

Het advies van de SAOZ biedt op de wijze, als hiervoor bedoeld, inzicht in de feiten en 

omstandigheden die de conclusie kunnen dragen dat GRE ter tegemoetkoming in de door haar 

geleden planschade een bedrag van € 42.000,00 toekomt. Dat in het advies geen 

referentieobjecten worden genoemd, maakt niet dat het college dit advies niet aan zijn besluit van 

17 december 2012 ten grondslag mocht leggen. Hiertoe is in de eerste plaats van belang dat 

onroerende zaken niet alleen op basis van gevalsvergelijking worden getaxeerd, maar ook de 

kennis, ervaring en intuïtie van de deskundige een rol spelen. In de tweede plaats is van belang 

dat de SAOZ in haar advies uitgebreid op de door GRE tegen een conceptadvies aangevoerde 

bezwaren is ingegaan en deze op overtuigende wijze heeft weerlegd. GRE kan voorts niet worden 

gevolgd in haar stelling dat de SAOZ bij de taxatie van de loods die op het perceel staat geen 

gebruik had mogen maken van de vervangingswaarde. Uit het feit dat het perceel inmiddels is 

verkocht, kan, anders dan GRE stelt, niet worden afgeleid dat het perceel als courant kan worden 

aangemerkt. Dat het perceel via een executieveiling voor € 32.000,00 is verkocht wijst op het 

tegendeel. Dat de afgelopen tijd tien met de loods vergelijkbare panden zijn verkocht of verhuurd 

en binnen een straal van 10 km van Heerenveen 43 panden te koop of te huur staan, maakt ook 

niet dat moet worden aangenomen dat het perceel als courant kan worden aangemerkt. Overigens 

heeft Van Popta in het door GRE overgelegde taxatierapport van 7 februari 2013 - welk rapport de 

rechtbank kennelijk bedoelt als zij spreekt over "de taxatie van Oostra" - te kennen gegeven dat 

"de loods met een stukje weiland (…) hier bepaald niet courant (is)". In dit taxatierapport heeft de 

rechtbank terecht geen grond gezien voor het oordeel dat het college niet op het advies van de 

SAOZ mocht afgaan, nu Van Popta bij de waardevaststelling van het perceel onder de nieuwe 

bestemming de kavel bedrijfsruimte van 530 m², welke volgens de SAOZ € 26.500,00 waard is, 

niet heeft betrokken, terwijl deze wel bij de waardering van het perceel had moeten worden 

betrokken. Verder heeft Van Popta bij de waardevaststelling van de woning onder het oude 

bestemmingsplan een groter deel van de kavel als grond bij de bedrijfswoning meegerekend dan 

de SAOZ heeft gedaan, terwijl niet valt in te zien dat het advies van de SAOZ op dit punt onjuist is 

en heeft hij ten onrechte een grondwaarde voor burgerwoningen gehanteerd, terwijl de woning een 

bedrijfswoning is en bedrijfswoningen, naar het college heeft gesteld en door GRE niet is betwist, 

65-75% lager worden gewaardeerd dan burgerwoningen. 

Het betoog faalt. 

8. Voor zover GRE aanvoert dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat het door haar 

overgelegde taxatierapport is opgesteld door haar gemachtigde, terwijl Van Popta dit heeft 

opgesteld als onafhankelijk planschadedeskundige, kan dit haar reeds niet baten omdat een en 

ander niet van belang is voor de beoordeling van het geschil. 



9. Het hoger beroep is ongegrond. De aangevallen uitspraak dient te worden bevestigd. 

10. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding. 

Beslissing 

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State: 

bevestigt de aangevallen uitspraak. 

Aldus vastgesteld door mr. C.H.M. van Altena, lid van de enkelvoudige kamer, in tegenwoordigheid 

van mr. P.M.M. de Leeuw-van Zanten, ambtenaar van staat. 

w.g. Van Altena w.g. De Leeuw-van Zanten 

lid van de enkelvoudige kamer ambtenaar van staat 

Uitgesproken in het openbaar op 4 juni 2014 

97-735. 

 


