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De Raad van de gemeente Hillegom 

Hille om 29 februari 2016 

Geachte raadsleden,

Betreft:verhalen kusten planschadeprocedure Weerestainstraat 14 

Zoals u allan waarschijnlijk wel weet heeft mijn planschaclepracedure onwaarschijnlijk lang geduurd 
voordat ons enigszins;recht is gedaan,namelijk van 17 maart 2009 tot B september 2015.

Tijdens de zitting bijde Raad van State 3 september 2015 heb ik up aandrang van de 
voorzitter een compromis gesloten en gennegen genomen met aanzienlijk minder dan waarna wij 
aanåpfaak haddgn.

Het besluit daarme is voor een belangrijk deel ingegeven doordat mijn echlgenøte en ik steeds 
weraen gecnnfmnteerd met naar ons gevoel opzettelijke onwaarheden van ambtenaren en 
advocaten van de gemeente en de wijze van verspreiden van die nnwaarheden, waardoor mijn 
echtgenote en ik :loer bewoners van dom en daarbuiten werden beticht van geldwolven die de 
gemeensthan wensten te bestellen,

Het meest grove voorbeeld daarvan is het artikel in Haarlems Dagblad en Leidsnh Dagblad van 6 
november 2014 met de vaar ons gevoel kwetsende en stigmatiserende “Híllegnmmer eist bijna 
half miljoen".

Op de eerste zitting bij de Raad van State op 3 november 2014 was de gemeente vartegenwoardígd 
advocaat mr Leemans en mevrouw van Hatlzum.

Tijdens de zitting ls de verslaggever van persbureau Cerberus enkele malen de zirtingszaal 
binnengekomen en heeft na van de zitting mr Leemans en mevrouw van Hattum opgevangen 
en gemterviewd.

Noch tijdens de zitting, noch in mijn pleitnma zijn cijfers.genoemd. ln de pleitnota van Leemans 
wordt een bedrag genoemd van E 22.360 maximale schade.Mr. beemans en mevrouw van Hartum 
hebben ons bewust zwart willen maken,zn hebben wij ervaren.Het is naar onze mening een 
bljzander kwalijke zaak.

Naar aanleiding van de tusscnuitspraak van de Raad van Scale van 3 december 2014 verscheen in het 
Haarlems Dagblad van 6 december 2014 weer een artikel, dit keer van de hand van Sjaak Simakman,
de vaste verslaggever over de gemeente. met de vette kap “Hlllegommer wil half miljoen", dus 
zonder 'bijna? waarmee wij nugmaals als geldwolven te kijk wurden vom' de inwoners van dg 
ge meente, zoals wij ervaren.

De tussenuitspraak was aanleiding voor de fractie Bloelend Hillegom om vragen te stellen aan 
Wethouder Ten Hagen baantwoordt de vragen deels ontwíikend,deels onvolledig en deels bewust 
faut.zo is ons vermceden,

WAARO 
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De kostenonsteliing is incompleet. De kosten ambtelijke uren zouden niet separaat zün 
geregistreerd. volgen; de realisatíeovereonkomst met Treslong artikel 12.3 komen door de 
gemeente op grond van artikel 49 WRO te betalen nignschadevergoedingen tot E 15Cl.000 vuur 
rekening van 'freslung Cv.Boven 6 150.000 zullen partüen de nlanschadeimnen en arnbteliike 
kosten en exoerne advieskosten delen, waarbij de gemeente 1/3 deel voor haar rekening neemt 
en Treslong CV Er moet dus logiscberwijze wel een berekening zijn van de gemaakte 
ambtelijke kosten. Mocht dit zijn verzuimd,dan ls aan de nand van de bríe?uisseimg van 
ambtenaren met de familie Meulbløk,de zittingen van de bezwaarschrilteriirommlssie,de 
correspondentie met de aangezoohte deskundigen,de rechtbe en de advocaten een 
reconstructie te maken.
De kostenopsrelling is incompleet. Ten onrechte is geen rekening gehouden met de door de 
familie Meulblok aangespannen dwangsompruc/edures teneinde de gemeente tot een beslissing 
to dwingen.
Misleldend zo vinden wij, de vermelding dat van de contractpartijen reeds Jaren geleden 
failliet is gegaan. ln Bftlkel 17.1 van de fealisatiouvereenkomst hebben zowel Van Hougavest 
Ontwikkeling EW.als Hillgnte Properties zich hoofdelijk garant gesteld voor de richtige 
nakoming van de verplichtingen Treslnng CV.

uit de beantwoording hliíkt een onwil, zo is onze mening, om partijen aan te spreken blijkens de zin 
"Daarnaast zet iurisprudentie een st-reep door de bepalingen van de overeenkomsten.Hierdoor iS 
het verhaal op grond van de overeenkomst onmogelijk".

Mogelijk is hier sprake van kennis gebrek, vrlandiespoiitiek of erger,zo liikt het ons ik wijs u alien op 
de gang van zaken met het appartementengebouw Treslonghnf ündanks het verbod tot 
overdracht van de contractpositie ia rrlkelv 16 van de realisatieovereenkomst)heeft 'rresiong cv nog 
voordat bouwvergunning en vrijstelling definitief zijn verleend lm plandeei Treslonghofl 
doorverlrocht aan Woningstichting Lieven de Key.Het is nimmer de bedoeling geweest deze 
appartementen voor sociale verhuur-aan ouderen te bouwen,zo is onze indruk. De gemeente, zo lijkt 
het, heeft gewacht met de oorrectieve herziening (welke binnen 6 maanden na april 2004 had 
moeten plaats vinden) tot oktober 2008 zodat via de oorrectleve herziening de mogelijkheden 
komen worden opgerekt. Woningstichting Lieven de Kay kan daardoor een andergebouw neer 
zetten, waarbij met de parlceernorrn nog verder gesjoerneid kon worden en hoger gebouwd kan 
worden zonder planschade verschuldigd te rijn aan de kopers van De Marel en de familie Meulhlok,
mede omda:de WRO vervangen is door de Wro.

Burgers zouden niet de dupe mogen worden van nalatig handelen van ambtenaren.De kosten van 
onze nlanschadeprocedure zou moeten dom-berekend worden aan degenen die daarvoor 
contractueel aansprakelijk zijn.

indien verhaal juridisch onmogelijk blijkt ne zijn zullen de ambtenaren die nalatig zijn geweeät of 
verhaal opzettelijk onmogelijk hebben gemaakt daarvoor aansprakelijk moeten worden gesteld en zo 
mogelijk strafrechtelijk worden vervolgd, zo is onze mening 

De totale kosten worden door ons als volgt begroot:

Planschadevergoeding inciusief rente naar aanleiding umpraak rechtbank 95.730 
Planscnadevergoeding aanvulling hoger beroep 14.000 
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Vergoeding dwangsom, pmceskosmn en grifñerechten 

Advacaatkoston 
Interne kosten 
Deskundßen 

Totaai kosten procedures voor speciñcatfe zie bijhage 

4.201 
62.953 
16.080 
11.029 

203.993 

Van de totale kostenpost is volgens ons 6 117.018,50 ze verhalen,zodax de gemeenschap opdraait 
voor een bedrag van 86.974,50 na-ar onze mening onnodig gemaakte kosten aan advocaatkosten 

en dergenjke.

wij hopen dat u zich als raadsleden en gekozen volksvertegenwoordigers zich geen lmoišen voor 
citroenen laat verkopen en met Bâw In gesprek gaat om te pas en te onpas een advocaat in te 

schakelen waar dit naar onze mening beslist niet nodig 

We hopen dat u er op toeziet dat de kasten worden door-berekend aan degenen die veramwoordemk 
zijn voor het ontstaan van de kusten, als onderdeei van uw controlerende functie.

Mot vriendelífke groet 

Fam eínstraat 14 2181 GA 

Wim Meulblok 

B3/llš 
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ßljlage 1 SCHADEBEREKENINÉ GEM EENTE HILLEGOM PLANSCHÂDE MEULHLOK 

UATUM omgghrijving ambtelijl advocaat vergoeding overig 
i 6 li:

21-44009 telefonische aanmaning behandeling 
zavvzocs biahancleling aanvraag 

mei~09 correspondentie over aanvraag 
nnv/dec 09 correspondentie fictieve weigering 

7-14010 commissie 2 ambtenaren)
verweerschrift 

janlfeb 2010 selecxie deskundige lúmnjewoudßaoz,
Kenniscentrum,becnrdelen offertes)

vøor 18/2,110 gegevens verzamelen opdracht 
18-2-2,010 opdracht Oranjewnud aanmaning 
22~1-2010 verslag commissie,onbevoegd verklaring 
5~3»2010 Oranjewnud/van Hatturn/Bmekhuf 

corr ingebmlce stelling 
19-3-2010 RB inzake beroep fw 10/1645 WRO 
15-4-2010 verweerschrft en inventaris, verzamelen 

gegevens beroep FW 10/1545 WRO 

3-5-2010 kennisname concept Oranjewund 
1/7-14/74.0 overleg met Oranjewoud raactie Meuiblok 

20~7-2010 kennisname :lef rappnrt Oranjewoud 
3.2-10-2.010 cnllegevoorstel geen planschade 
15-10-2010 mededeling besluit geen planschade 
3-12-2010 ontvangstbevestiging 4-vardaging 
6~J.2~2010 tel.Meulbluk/van l-latlum 

25»12~20-10 vemcrdeling betaling grif?erecht 
244.2-2010 uitncdlglng nøorzitnng ,inzage leggen stuldcer 
13-1-2011 toezending kul advies Oranjewoud 
20-1-2011 hoorzitting commissie 4 ambtenaren 

verslag door ambtelijk secretaris 
25-1-2011 toezending niet ter inzage gelegde staken 

mel-11 overleg gemeente/advncaaçlü raniawaud 
16-S~2011 advies cnmrnissie (uren ambtelijk secfl 
:i9~5~20i.1 verzamelen en toezenden stukken aan RB 

beroep niet tijdig beslissen in/4300 WRO)
25-5-2011 toezenden verslag en commissie 
30-5-2011 verweerschrift mr Binnens (11/4300WRO)

nieuw advies Ofaniewuud beøordelen 
4-7-2011 toezending aanvuiend advies Oranjewoud,

met mededeling geen nlauwe hoorzitting 
Z0-7-2011 uitnodiging hoorïi?lng inzage leggen Stukken 
28-7~2,01.2 reactie DP fax brief 26-74011 
4«8~2011 zitting camlssie ambtenaren)

23-02011 kennisname uitspraak RB 10-8-2011 dwang~
som, intern overleg en met advocaat 

Binnercs/RB correctie dwangsom 
4-94011 advies commissie (uren ambtellik seer)
7«9~2011 beslissing op bezwaar 

20›9~2011 dwangsom grif?grechr 
1640-2011 kennisnamelstudie beroepschrift planschade 
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21-11-2011 verzamelen en ßoezenden stukken aan RB 
1-ZV2/2012 nadere studie/overleg met advuaat, aan-

vullen stukken..mede redigeren verweer 
5-2-2012 gemeente verhinderd op zitting 2-4-12 
6-3-2012 weigering dwangsom ex al?kël 4:17 Awr 

24-4-2012 inventarla,verweersol1rlft zaak 12[272&
overleg met advocaat, productie fotos 

3-5-2012 Leemal-›s,9 pagina 25 frxto's planschade 
15-5-2012 overleg met Leemans ivm zitting 16-5 
16-5-2012 zlrting RB,alleen Leemans aanwezig 
23-5-2012 reactie advocaat zaak 12/2728 
25-5-2012 kenimame tussenvonnis,overleg advocaat 
20-9-2012 vemreefwhñft Zaak 201208207/1/A2 

16-10-2012 selectief verzamelen gegevens Onder-
zoek 5tAB, instructie advocaat 

19~1_2~2o12 rapport StAB,overleg met advocaar 
20-12-2012 ßdvøcailt aan RB 
24-4-2013 overleg advocaat achterwege Eaton zitting 

voor 31/7/13 overleg advocaat zaak 201208207/1{A2 
314-201! zitting RvS zaak 201208207/1/A2 

12-12-245113 overleg met advocaat inhoud pleitnota 
13-12-2913 zittlng RB Leemans 2 ambtenaren 

3/4-10/4-14 bestuderen uitspraak RB overleg 
advocaat.

24-4-2014 al! nwifzíng SAOZ als taxateur 
1-S-2014 overleg gemeentef5AO2 

13-5-2014 besluit hoger beroep 
15-5-2014 vergoeding proceskosten 
23-5-2014 zienswijze op concept mppúft SAOZ 
4-6-2014 redlgeren beroepsgrondenloverleg advocaat 

10-6-2014 def rapport nieuw besluit 
13-6-2014 overleg advocaat lm nw besluit 
25-6-2014 verweer op hoger beroep Meulblok 

1-7-2014 vergoeding planschade 6 80.000 rente 
14-7-2014 reactie op reactie Meulblok oo nw besluir 
31-7-2014 reactie op verweer Meulblok 17-6-2014 

1/9-12/9-14 overleg S/lßlfßemaenxa aanv advies 
13/10/19/10 overleg Sßløzlgemeenre ze aanv advies 
29/1.0-31f1D voorbereiden zitting RvS 3-11-2014 mol 

overleg met S1-\DZ en advocaat 
3-11-2,014 zitting Raad van State,Z ambtenaren 
1-12-2014 KOSIQH høüffdprocedure,O?g?af B&W 

dec onderzoeken tussenoitspraak Raad 
van State 3 december 20:4 

24/3-7/4-201!Nieuw besluit op bezwaar Incl overleg 
met SA02 over nieuwe taxatie 

17/3-21/8 '15 bespreking met SAOZ en advocaat ziens-
Mjze 4/5/15 Meulblck en nadere memorie 

3,-9-2015 zitting Raad van State, Z ambtenaren,SAQZ 
8-9-2015 aanvulling planschade 
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Biilagê 1 SCHADEBEREKENING GEMEENTE HILLEGOM PLANSCHADE MEULBLOK 
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1 SCHADEBEREKENING GEMEENTE HILLEGOM PLANSCHADE MEULBLOK 

kosten advucaat,deskundigen na opgaaf 
8~9~2015 BBAW 1/12/2014 \ifm 8-9-2015 70D0,ü0 4500,00 

TUTALEN 268,00 113277,Cl5 11.683,90 

Interne kosten 268 uur a 6 60 160810430 
advncaat 62955,pD 
planschade uitkering 113277,_D5 
overige vergoedingen 1±683,D0 

'ramt kusten procedures planschade Meulblok 20399335 

're verrekenen me:nwe asooo,bo 
Te verrekenen met Hillgatez 
planschade 4800030 
aandeel interne kosten 6030,00 

Y 

aandeel advocaatkustan 2360737 
aandeel averige vergoedingen 4381.13 i 

82018.50 

Aan xAva/Hmgaee door ze berekenen 11101830 

TUTRL B6 


