
 1 

Raadsvergadering d.d. 17 april 2012, agendapunt 14 
 
Aan: 
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 20 maart 2012 
 
 
Portefeuillehouder:           dhr. H. Kosmeijer 
Behandelend ambtenaar: dhr. W.B. Aardema 
Doorkiesnummer:             0592 – 266 910 
E-mail adres:                    w.b.aardema@tynaarlo.nl 
 
Bijlagen: 
-  Raadsbesluit (bijgevoegd) 
-  Ingekomen raadsstuk 028 bij raadsvergadering van 20-3-2012  
   (betreft kopie beroepsschrift van Raad van State inzake planschadezaak U. Tolner / gemeente  
   Tynaarlo) (ter inzage) 
 
Onderwerp 
Treffen schikking in de planschadezaak Tolner / Gemeente Tynaarlo 
 
Gevraagd besluit 
1. Instemmen met het aangeboden schikkingsvoorstel in de planschadezaak U.Tolner / Gemeente 
Tynaarlo, door een vergoeding van € 10.000,- bovenop de door de rechtbank Assen toegekende en 
reeds betaalde, planschadevergoeding uit te betalen aan de heer Tolner, het over en weer verlenen 
van finale kwijting, en intrekking van het in deze planschadezaak ingestelde hoger beroepschrift bij de 
Raad van State. 
 
2. De uit te betalen vergoeding van € 10.000,- ten laste brengen van de kostenplaats 
planschadevergoeding 2012. 
 
 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
Doel van dit voorstel is een einde te maken aan een langlopende planschadeprocedure en de 
daarmee verband houdende onzekerheid over de financiële consequenties voor de gemeente. 
Deze procedure is onder de oude WRO gestart op 23 mei 1997.  
Deze zaak kent een diversiteit aan claims met dito inzichten van deskundigen. Zowel de gemeente als 
de wederpartij zijn van mening dat er inhoudelijke gronden bestaan om de Raad van State te vragen 
de uitspraak in deze zaak van de rechtbank Assen van 6 december 2011 te bestrijden. Vandaar dat 
begin dit jaar hoger beroep is aangetekend.  
De inhoud van de uitspraak van de Raad van State is niet te voorspellen. Dat brengt een zekere mate 
van afbreukrisico met zich mee. Gelet op de duur van de procedure tot dusverre weegt daarbij de 
rentefactor bij een eventueel ander toegekend schadebedrag zwaar mee, terwijl ook de te maken 
proceskosten (o.a. ambtelijke inzet en evt. deskundigenkosten) naar verwachting nog relatief hoog 
zullen zijn. Op basis hiervan concluderen wij dat allerminst kan worden uitgesloten dat de kosten voor 
de gemeente bij  voortzetting van de procedure hoger zullen zijn dan de hoogte van het nu 
voorgestelde door de gemeente te betalen schikkingsbedrag. 
 
 
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
Tot op heden was het gelet op de financiële claims van de wederpartij niet mogelijk om minnelijk te 
schikken in deze zaak. De wederpartij heeft echter, op basis van de recente uitspraak van de 
rechtbank Assen in deze zaak, nu een schikkingsvoorstel gedaan dat wel, om redenen zoals in de 
alinea hiervoor aangegeven, in onze ogen wel aanvaardbaar is. 
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Historisch perspectief/Een terugblik op het verlede n/Wat ging er aan vooraf 
Onlangs heeft  u,, als ingekomen stuk nr. 028 bij de raadsvergadering van 20 maart jl., al kennis 
genomen van de uitspraak van de rechtbank Assen en het namens Tolner ingediende hoger 
beroepschrift. Feitelijk is daarin ook de hele procesgeschiedenis terug te vinden. Dit stuk is om die 
reden als bijlage 1. wederom voor u ter inzage gelegd. 
 
Kort gesteld is de zaak als volgt: 
De planschadezaak is op 23 mei 1997 gestart onder de oude WRO. Het betrof geclaimde schade als 
gevolg van diverse verkeersmaatregelen zoals destijds door de voormalige gemeente Vries getroffen. 
(o.a. carpoolplaats Ubbena, rotonde Rhee, op- en afritten A28, en Noordelijke rondweg Vries)  
 
De gemeentelijke conclusie, o.a. op basis van deskundigenadvisering van de SAOZ luidde dat er 
geen sprake was van toekenbare planschade. De door de wederpartij ingeschakelde deskundigen 
kwamen tot een geheel andere conclusie. 
Na heel veel eerdere vonnissen en verdere deskundigenadvisering heeft de rechtbank Assen in haar 
uitspraak van 6 december 2011 weliswaar het merendeel van de claims van de wederpartij 
afgewezen, echter ook de gemeente heeft niet op alle onderdelen haar gelijk gekregen. 
 
 
Hoe informeren we de inwoners? 
Dit betreft de laatste van de drie onder de oude WRO gestarte planschadeprocedures naar aanleiding 
van planologische (verkeers)maatregelen van de voormalige gemeente Vries. Die besluitvorming is, 
behalve voor heer Tolner, niet actueel voor inwoners. 
 
Wanneer gaan we het uitvoeren? 
Zo spoedig mogelijk na raadsbesluitvorming zal e.e.a. met (de zaakgelastigde van) heer U. Tolner 
worden vastgelegd door, na betaling van het schikkingsbedrag, finale kwijting over en weer te 
verlenen en door het door beide partijen intrekken van het ingediende hoger beroepschrift bij de Raad 
van State. 
 
Hoe zijn de financiën opgebouwd? 
Het is een eenmalige vergoeding van € 10.000,-: 
De dekking vindt plaats via het budget planschades 2012, kostenplaatsnummer 4150110.  
Het betreft een incidentele uitgave. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
F.A. van Zuilen,     burgemeester 
 
 
mr. J.P.J. van Muijen,              secretaris  
 


