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Gronden van het hoger beroep van de heer H.J. van der Kolk betreffende inzake uitspraak Rechtbank 

Zwolle Awb 08/914dd 29 januari 2009 

 

Het hoger beroep is van de hand van de heer ir. R.G. van Popta RMT, planschadedeskundige bij Bu-

reau Ir. Rein G. van Popta te Steenwijk namens de heer H.J. van der Kolk wonende Haesterbroekweg 

1 Zwolle.  

Het hoger beroep richt zich tegen de conclusie van de Rechtbank Zwolle als verwoord in 2.15 en 2.16. 

 

1. De Rechtbank volgt hier dat de planschadecommissie die tot de conclusie is gekomen dat er spra-

ke is van een gedeeltelijke voorzienbaarheid van 50 %. Zij baseert zich hierbij op de zaak Sus-

teren-Echt, ABRS 16 maart 2005, nr. 200404021. De commissie wijst in haar conclusie op de ge-

lijke bouwmogelijkheden die onder het bestemmingsplan Buitengebied Zwolle middels een wijzi-

ging ex. art. 11 WRO met betrekking tot de realisatie van een tuinbouwbedrijf in vergelijking met 

de gerealiseerde wijziging waarbij een varkenshouderij planologisch mogelijk is gemaakt. Gelet 

op het feit dat de heer van der Kolk eigenaar is geworden na het onherroepelijk worden van dit be-

stemmingsplan, zou dit betekenen dat deze eerste planologische wijziging (tuinbouwbedrijf) voor-

zienbaar zou zijn. 

Deze conclusie van de commissie is onjuist. In de genoemde jurisprudentie wordt inderdaad ge-

wag gemaakt van gelijk of nagenoeg gelijke bouwmogelijkheden, maar ONDER DE VOOR-

WAARDE dat sprake moet zijn van een gerechtvaardigde conclusie dat de planologische ver-

slechtering in beide gevallen ongeveer dezelfde is: 

… 

1.7. Vast staat dat appellante als gevolg van het vrijstellingsbesluit planschade heeft geleden. 

Voorts staat vast dat de wijzigingsbevoegdheid, als neergelegd in het geldende bestemmings-

plan "Kerkveld", niet is verwezenlijkt. De Afdeling heeft in haar uitspraak van 12 januari 

2005, zaak nr. 200402061/1, overwogen dat noch bij de vergelijking van het oude met het 

nieuwe planologische regime noch bij de beantwoording van de vraag of de planologische 

verslechtering voor betrokkene voorzienbaar was, betekenis toekomt aan de niet verwezen-

lijkte wijzigingsbevoegdheid in het oude regime. De Afdeling is evenwel van oordeel dat dit 

voor wat betreft de voorzienbaarheid anders is in een situatie waarin de op grond van de ver-

leende vrijstelling gegeven bouwmogelijkheden min of meer op één lijn zijn te stellen met die 

welke op grond van de wijzigingsbevoegdheid hadden kunnen worden gerealiseerd en de 

conclusie gerechtvaardigd is dat de planologische verslechtering in beide gevallen ongeveer 

dezelfde is. 
….. 

Deze laatste eis is dan ook niet in het rapport van de commissie terug te vinden!!! Uit het vermel-

de standpunt van uw Afdeling kan alleen worden geconcludeerd dat een geval van ongeveer de-

zelfde planologische verslechtering alleen kan leiden tot volledige voorzienbaarheid. Of anders 

gezegd, er moet eerst nagegaan worden of er sprake is van ongeveer eenzelfde planologische ver-

slechtering. Is dit het geval (b.v. door ongeveer dezelfde bouwmogelijkheden) dat is sprake van 

volledige voorzienbaarheid. Is dit niet het geval, dan is er dus in het geheel geen sprake van voor-

zienbaarheid. Een gedeeltelijke voorzienbaarheid zou ook in strijd zijn met het standpunt van uw 

Afdeling betreffende voorzienbaarheid dat geen betekenis toekomt aan de niet verwezenlijkte wij-

zigingsbevoegdheid in het oude regime, behalve zoals omschreven. Indien immers een beperktere 

voorzienbare planologische verslechtering verrekend wordt, zou hiermee altijd rekening moeten 

worden gehouden, wat in strijd is met voornoemde uitspraak van uw Afdeling. Dat niet sprake is 

van ongeveer eenzelfde planologische verslechtering in de zaak van van der Kolk, blijkt alleen al 

uit het feit dat de commissie tot een verschil komt van 50 %. Dit verschil kan uiteraard niet onder 

de noemer “ongeveer eenzelfde planologische verslechtering” vallen.  



2. Indien uw Afdeling het voorgaande punt niet van mij overneemt, graag aandacht voor het volgen-

de. De planschadecommissie heeft de planschade t.g.v. het planologisch mogelijk maken van een 

tuinbouwbedrijf ex. art. 11 WRO getaxeerd op € 50.000. Dit betekent een schadepercentage van 

12,5 %, wat alleen voorkomt bij een overmatig grote schade. Als schadefactoren worden door de 

commissie genoemd: 

a. verlies van uitzicht 

b. verlichting van kassen. 

Ten aanzien van a. is op te merken dat de gebouwen vanuit het woongedeelte van de woning van 

betrokkene vrijwel niet te zien zijn, omdat ze op een afstand van ca. 200 m scheef achter de wo-

ning liggen. Bovendien vormen ze maar een klein gedeelte van de totale vrije uitzichthoek vanaf 

het perceel (ongeveer 55 graden = ca. 15 %). Ten aanzien van b. is op te merken dat nachtelijke 

verlichting zeer beperkt zal zijn omdat hieraan strenge milieunormen worden gesteld. Bovendien 

zal dit voornamelijk voorkomen op tijden dat betrokkenen niet buiten vertoeven (winterdag). Ver-

der zal de lichtuitstraling voornamelijk naar boven zijn gericht. Ook deze invloed zal geen of een 

nauwelijks merkbare negatieve invloed hebben op de waarde van de woning van betrokkene, me-

de gelet op de grote afstand van ca. 200 m. Ook andere als b.v. stankoverlast bij een tuinbouwbe-

drijf zullen niet of nagenoeg niet merkbaar zijn voor betrokkene. Opvallend is verder dat de plan-

schadecommissie niet meegenomen heeft dat zich ten oosten op een afstand van iets meer dan 200 

m een brandstofverkooppunt bevindt welk is gelegen langs de drukke A28. Voor de planschade-

taxatie is het immers van belang te onderkennen welke negatieve factoren reeds binnen dezelfde 

invloedsfeer dan de nieuwe bouwmogelijkheden liggen. Zo zal de toevoeging van enige hinder 

van veel minder invloed zijn indien zich reeds hinder van dezelfde soort voordoet. Duidelijk is dat 

zich binnen die invloedsfeer reeds ten gevolge van het brandstofverkooppunt en de autosnelweg 

A28 overlast van geluid en stank zal voordoen. 

Totaal concluderend moet worden vastgesteld dat de planschade t.g.v. het planologisch mogelijk 

maken van een tuinbouwbedrijf ex. art. 11 WRO als te verwaarlozen moet worden beschouwd. 

 

Zowel in geval 1 als 2 betekent dit dat de totale planschadevergoeding € 100.000 moet bedragen. 

Opvallend is dat de rechtbank de eerste motivering van de conclusie van de planschadecommissie tot 

de hare heeft gemaakt terwijl deze motivering door de commissie naderhand is gewijzigd. 

 

Gelet op de onjuistheid van het advies van de planschadecommissie, hetgeen door de Rechtbank is 

overgenomen, verzoek ik u de uitspraak van de rechtbank te vernietigen, zelf in de zaak te voorzien en 

uit te spreken dat de heer van de Kolk recht heeft op een totale planschadevergoeding van  € 100.000,- 

 

Steenwijk, 5 februari 2009 

Ir. R.G. van Popta planschadedeskundige 








































