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Hoofddorp, 

Op 8 september 2011 hebben wij uw bezwaarschrift ontvangen namens de heer J.H. 

Huijdink en mevrouw P.M. Huijdink met betrekking tot ons besluit van 3 augustus 2011 tegen 

de afwijzing van het planschadeverzoek ex artikel 49 WRO en toekenning van een 

schadevergoeding op basis van het rechtsbeginsel van gelijkheid voor openbare lasten 

(nadeelcompensatie) inzake Kinderkledingboetiek "Rabbit Kindermode" gevestigd op het 

perceel Tuinweg 34 te Hoofddorp. Ten behoeve van de beslissing op bezwaarschriften is 

een adviescommissie als bedoeld in artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht 

ingesteld. Het advies van deze commissie treft u in de bijlage aan. 

Wij besluiten: 
1. het advies van de vaste commissie voor de bezwaarschriften niet over te nemen; 

2. de bezwaren ongegrond te verklaren en het besluit - onder verbetering van motivering -

in stand te laten; 

3. het verzoek om proceskostenvergoeding ad € 874,- af te wijzen. 

Advies bezwarencommissie 

De commissie is van mening dat gezien de verschillen tussen de adviezen van de Stichting 

Advies Onroerende Zaken (SAOZ) en de schadecommissie, het college niet had kunnen 

volstaan met een verwijzing naar het advies van de schadecommissie. De commissie meent 

dat het college nader had moeten motiveren waarom de feitelijke ontwikkelingen op de Melis 

Spaansweg geen direct gevolg zijn van de ontwikkelingen van het centrum van Hoofddorp 

en dus van het nieuwe bestemmingsplan. 
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Vervolgens meent de commissie dat het college ten aanzien van de nadeelcompensatie 

inzake het onttrekkingsbesluit onvoldoende heeft onderbouwd waarom het van mening is dat 

de bereikbaarheid en de zichtbaarheid van de onderneming niet is gewijzigd of verslechterd 
ten gevolge van het onttrekkingsbesluit, dan wel ten gevolge van het nieuwe 

bestemmingsplan. Daarnaast is de commissie van oordeel dat het standpunt van de 

Schadecommissie, dat 50% van de inkomensderving is toe te rekenen aan de 

uitvoeringswerkzaamheden, nadere motivering vereist. 

De commissie is van oordeel dat het college, gezien het feit dat er twee adviezen zijn 

ingewonnen welke aanzienlijk van elkaar verschillen, duidelijker had moeten motiveren 

waarom zij het advies van de schadecommissie volgt in plaats van het advies van de SAOZ. 

Het college had hierbij met name ten aanzien van de verschillen haar overwegingen 

duidelijker kenbaar moeten maken. 

De commissie merkt op dat geen beoordeling mogelijk is van de omvang van het normaal 

ondernemersrisico van 15%, omdat hierop nog niet is besloten en de commissie meent dat 

het college hierop alsnog een besluit dient te nemen. 

De commissie adviseert derhalve om de bezwaren gegrond te verklaren en met achtneming 

van dit advies het bestreden besluit van 3 augustus 2011 te herroepen. 

Overwegingen 

In onderhavig aanvraag heeft SAOZ eerder geadviseerd. Naar onze mening kleven er 

gebreken aan dit advies en is er een aantal vragen onbeantwoord gebleven. 

Wij hebben geconstateerd dat de verschillende soorten schades, zoals structurele 

planschade, nadeelcompensatie en bouwschade door elkaar heen werden gebruikt. Ook is 

niet duidelijk geworden waarom in dit geval van indirecte planschade, waarbij doorgaans 

sprake is waardevermindering van het object, uitgegaan werd van inkomensschade. Verder 

was niet onderbouwd waarom geen rekening wordt gehouden met het normaal 

maatschappelijk risico, maar van volledige schadevergoeding op basis van de 

onteigeningsmethodiek. De uitleg van de planologische verslechtering bleef eveneens te 

beperkt onderbouwd alsmede de weerlegging van de zienswijze van belanghebbende. 

Gelet op voorgaande en het advies van de bezwarencommissie hebben wij nader advies 

gevraagd van de benoemde Schadecommissie. Gevraagd is een nadere motivering van het 

standpunt dat de feitelijke ontwikkelingen op de Melis Spaansweg geen direct gevolg zijn 

van de ontwikkeling van het centrum van Hoofddorp en dus van het bestemmingsplan. 

Voorts is een nadere onderbouwing gevraagd waarom de bereikbaarheid en de 

zichtbaarheid van de onderneming niet is gewijzigd of verslechterd ten gevolge van het 

onttrekkingsbesluit, dan wel het nieuwe bestemmingsplan. Voorts is een nadere motivering 

gevraagd voor het standpunt dat 50% van de inkomensderving is toe te rekenen aan de 

uitvoeringswerkzaamheden. Als laatste hebben we uitleg gevraagd waarom de schade is 

onderverdeeld in planschade, nadeelcompensatie voor de onttrekking en 

nadeelcompensatie voor de uitvoering van de werkzaamheden. 

Op 12 november 2012 heeft de Schadecommissie het nadere advies uitgebracht, waarin zij 

in de bezwaren geen aanleiding ziet om tot een ander oordeel te komen en het advies van 

27 juli 2011 in stand blijft. 
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Causaal verband 

Feitelijke situatie Melis Spaansweg 

Indien aansprakelijkheid op grond van artikel 49 WRO beoordeeld dient te worden, zijn 

slechts de ruimtelijk relevante gevolgen van een planologische ontwikkeling van belang. 

Enkel de nadelige ruimtelijke gevolgen komen voor vergoeding in aanmerking. Nadelige 

gevolgen van gedragingen en leefwijze van bewoners, of de gedragingen van concurrerende 

ondernemers kunnen niet aan het nieuwe regime worden toegerekend. Toename van 

concurrentie en daaruit voortvloeiende inkomensschade kan het gevolg zijn van een 

planologische wijziging, echter volgens vaste jurisprudentie kan dit niet worden aangemerkt 

als een ruimtelijk relevant gevolg. 

Het plangebied van het bestemmingsplan "Hoofddorp Centrum 2000" biedt in het algemeen 

ruimte voor vestiging van meer winkels en van meer winkels met een grotere 

vloeroppervlakte. Binnen het plangebied heeft onder andere een supermarkt een andere 

vestigingsplaats gekozen en heeft zich concurrentie gevestigd. De schadecommissie acht 

het aannemelijk dat bezoekers door de wijzigingen in het plangebied een andere looproute 

hebben gekozen, echter de gevolgen van onder andere het verdwijnen van een 

publiekstrekker, de verbeterde architectuur binnen het plangebied en het afwerkingniveau 

van de nieuwe winkels in relatie tot de uitstraling van de bestaande winkels aan de 

Tuinstraat zijn ondanks een planologische grondslag niet aan te merken als ruimtelijk 

relevante gevolgen. 

Bereikbaarheid en zichtbaarheid 

De schadecommissie oordeelt dat de bereikbaarheid van de Kinderboetiek "Rabbit 

Kindermode" in principe niet wijzigt of verslechtert als gevolg van het onttrekkingsbesluit. De 

commissie is daarom van oordeel dat er onvoldoende causaal verband is vast te stellen 

tussen het onttrekkingsbesluit en de gestelde inkomensschade. De commissie meent dat het 

feit dat bezoekers een andere looproute kiezen niet het gevolg van het onttrekkingsbesluit is, 

maar een gevolg is van publiektrekkende winkels en/of uitstraling van een bepaalde 

winkelstraat. 

50% toerekening 
Voor wat betreft de 50% toerekening geeft de Schadecommissie het volgende aan. De vraag 

of causaal verband bestaat tussen de gestelde schade en de uitvoerende werkzaamheden 

aan de Tuinweg zal moeten worden beantwoord aan de hand van een redelijke mate van 

waarschijnlijkheid. 

De commissie heeft vastgesteld dat de terugval van de winkelomzet niet per definitie haar 

oorzaak lijkt te vinden in de uitvoerende werkzaamheden aan de Tuinweg. Uit nader 

onderzoek bij vier andere ondernemers, gevestigd aan de Tuinweg, is immers gebleken dat 

bij deze ondernemers geen aantoonbaar causaal verband uit de bedrijfsgegevens blijkt. 

Het bestemmingsplan "Centrum 2000" brengt gevolgen met zich mee, die niet ruimtelijk 

relevant zijn en derhalve niet toerekenbaar zijn aan het planologische besluit. Deze wijziging 

van passantenstromen hebben, ook ten tijde van de uitvoerende werkzaamheden, mogelijke 

invloed gehad op het aantal klanten van Kinderkledingboetiek "Rabbit Kindermode" en 

daarmee op de omzet van aanvrager. 
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In de uitspraak van 14 november 2012 (Vlissingen nr. 201202847/1/A2) van de Afdeling 

Bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt bevestigd dat bij de beoordeling van de 

vraag of er sprake is van een planologische verslechtering het niet relevant is of het 

winkelend publiek een nieuwe aansluiting als een omweg ervaart. 

Voorts merkt de schadecommissie op dat uit de analyse van de bedrijfscijfers van 

Kinderkledingboetiek "Rabbit Kindermode" blijkt dat de winkelomzet in 2004 met circa 78% is 

gestegen ten opzichte van 2003, terwijl de werkzaamheden in en aan de Tuinweg dan nog in 

volle omvang zijn. De schadecommissie verbindt hieraan de conclusie dat de bezoekers van 

het centrum van Hoofddorp de weg naar Kinderkledingboetiek "Rabbit Kindermode", 

ondanks de werkzaamheden, toch weten te vinden. 

De Schadecommissie concludeert uit het voorgaande dat slechts 50% van de door 

Kinderkledingboetiek "Rabbit Kindermode" gestelde schade is toe te rekenen aan de 

uitvoerende werkzaamheden aan de Tuinstraat Voor de overige 50% van de 

inkomensderving wordt verwezen naar de bovengenoemde "andere" oorzaken. 

Onderverdeling planschade, nadeelcompensatie voor uitvoering van werkzaamheden 
en nadeelcompensatie voor de onttrekking 
De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State acht het bij samenloop van 

schadeoorzaken voor de vestiging van aansprakelijkheid op grond van planschade 

voldoende dat het planologische besluit kan worden aangemerkt als oorzakelijk verband. 

De schadecommissie meent dat de schade dient te worden toegerekend aan het 

onttrekkingsbesluit, zodat dit de gemeente niet kan worden toegerekend op grond van 

planschade ex artikel 49 WRO. De schadecommissie komt tot deze conclusie nadat zij 

vastgesteld heeft dat het bestemmingsplan "Hoofddorp Centrum 2000" later in werking is 

getreden dan het onderhavige onttrekkingsbesluit. De schade zou dus ook zonder de 

inwerkingtreding van het bestemmingsplan "Hoofddorp Centrum 2000" kunnen ontstaan. 

De schadecommissie is van oordeel dat de schade als gevolg van het onderhavige 

onttrekkingsbesluit, alsmede de schade als gevolg van de uitvoerende werkzaamheden kan 

worden aangemerkt als nadeelcompensatie. 

Gelet op het nadere advies van de Schadecommissie en de bovengenoemde uitspraak zien 

wij geen aanleiding om tot een ander oordeel te komen en het besluit van 3 augustus 2011 

dan ook onder aanvulling van de motivering in stand te laten. 
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Bijlagen: 

1. 

2. 

3. 

Beroep 

Advies bezwarencommissie (2011. 17209) 

Nader advies Schadecommissie d. 12 november 2012 

Uitspraak ABRvS d.d. 14 november 2012 nr. 20120284711/A2 (Vlissingen) 

U kunt tegen deze beslissing in beroep gaan bij de Rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, Sector 

Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem en wel binnen een termijn van zes weken. Deze termijn vangt aan 

op de dag na verzending van deze beslissing. U kunt ook digitaal in beroep gaan bij de rechtbank via 

http://loket.rechtspraak.nllbestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening 

(DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. 
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Verzendlijst t.b.v. FM/DRM 

steller mw. mr. J.M. Metselaar 
Telefoon 023 - 567 3528 

Geadresseerde Rentmeesterkantoor Reinders Folmer B.V. 

t.a.v. de heer ing. P.H. Reinders Folmer 

Postbus 21 
2100 AE HEEMSTEDE 

uw brief 1 november 2011 
Bijlage(n) 3 

onderwerp Beslissing op bezwaar inzake aanvraag planschade Tuinweg 34 te Hoofddorp 
(Kinderkledingboetiek "Rabbit Kindermode") 

Kenmerk 13.0056691 

Afschriften aan: 
- Archief FM/DRM 

- Jolanda.metselaar@haarlemmermeer.nl 
- Jelle.deurman@haarlemmermeer.nl 

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer 

Evt. opmerkingen m.b.t. verzending van briefen/of afschriften: 


