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Procedure 
• Per bijgaande brief worden alle agrariërs in het gebied waarmee is gesproken over 

grondverwerving de mogelijkheid geboden om in aanmerking te komen voor een 
tegemoetkoming in de daadwerkelijk gemaakte kosten inzake grondverwerving; 

• Agrariërs wordt een ruime periode geboden waarbinnen de onderbouwing van de 
daadwerkelijk gemaakte kosten kan worden ingediend; 

• De inhoudelijke beoordeling wordt uitgevoerd door een extern onafhankelijke deskundige, 
namelijk SAOZ; 

• De facturen kunnen worden ingediend bij SAOZ, Postbus 29196, 3001 GD Rotterdam, t.a.v. 
de heer mr. J.H.J. (Hans) van Erk. Dit kan ook digitaal via email: h.v.erk@saoz.nl; 

• De deskundige stelt de desbetreffende agrariër in de gelegenheid een toelichting te geven 
op het verzoek tot het vergoeden van gemaakte kosten. 

• De deskundige legt zijn bevindingen vast in een concept-advies en legt dit concept advies 
voor aan beide partijen (provincie en agrarier) en geeft een termijn aan waarbinnen reactie 
wordt gevraagd.  

• Beide partijen kunnen op- en aanmerkingen maken bij het concept-advies; 
• De deskundige brengt zijn definitieve advies uit aan Gedeputeerde Staten met in acht name 

van de gemaakte op- en aanmerkingen met een afschrift van het advies aan de 
desbetreffende agrarier; 

• Gedeputeerde Staten volgen in principe het advies van de deskundige. Eventueel kunnen 
zij, gemotiveerd, afwijken van dit advies. 

• Tegen de beslissing van Gedeputeerde Staten Staten staat geen bezwaar en beroep op basis 
van de Algemene wet bestuursrecht. 

 
Spelregels voor een tegemoetkoming in gemaakte advieskosten 
(deskundige bijstand) inzake het grondverwervingstraject 
OostvaardersWold 

• Normaliter zouden de gemaakte kosten in geval van een gerealiseerde transactie op basis 
van de dubbele redelijkheidstoets zijn vergoed. Nu de grondverwerving van de agrarische 
bedrijven binnen OostvaardersWold niet wordt doorgezet is het redelijk om de 
daadwerkelijk en redelijk gemaakte kosten te vergoeden.  

• Alle kosten moeten beoordeeld worden op het feit dat deze daadwerkelijk zijn gemaakt en 
betaald, waarbij deze op basis van factuur kan worden onderbouwd en voldoen aan het 
principe van de dubbele redelijkheidstoets.  

• De daadwerkelijk en redelijk gemaakte kosten hebben betrekking op kosten van agrariërs 
binnen het plangebied van OostvaardersWold, waarmee wel onderhandelingen zijn gevoerd, 
maar dit uiteindelijk niet heeft geleid tot verwerving (geen onderhandelingsakkoord bereikt 
en/of ontbindende voorwaarde van een onherroepelijk PIP heeft geleid tot ontbinding van 
de overeenkomst.  

• De daadwerkelijk en redelijk gemaakte kosten hebben betrekking op gemaakte kosten door 
agrariërs met betrekking tot adviseurs, accountants, etc. Andere partijen dan boeren 
binnen het plangebied OostvaardersWold komen niet voor deze regeling in aanmerking. 

• De daadwerkelijk en redelijk gemaakte kosten zijn vooral in de periode oktober 2009 en 
oktober 2010 gemaakt, maar in incidentele gevallen zijn er ook kosten buiten deze periode.  

• Na het vaststellen van de structuurvisie (oktober 2009) is de omslag gemaakt naar een 
actieve verwerving, tot die tijd was sprake van vrijwilligheid. Na 20 oktober 2010, zijnde de 
datum waarop staatssecretaris Bleker heeft aangekondigd dat in het kader van de robuuste 
verbindingen geen nieuwe verplichtingen aangegaan mochten worden, heeft het college van 
Gedeputeerde Staten besloten alleen de reeds aangegane verplichtingen na te komen en 
geen nieuwe verplichtingen meer aan te gaan. 

• Het inschakelen van een adviseur/deskundige door de agrariër inzake de vergoeding gebeurt 
op eigen kosten en komt niet ook voor vergoeding in aanmerking. 
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Overige schades en kosten vallen buiten het kader van deze procedure 
 
Op basis van de reeds bekende reacties worden diverse kosten, meer dan alleen advieskosten in het 
kader van de grondverwerving naar voren gebracht.  

 
1. Planschade 
2. Vertragingsschade / bedrijfsschade 
3. Wildschade 
4. Kosten van advocaten inzake gevoerde procedures 
5. Bestede uren door agrariërs 

 
ad. 1. Planschade 
Eventuele planschade kan worden geclaimd op een procedureverordening (Verordening schade-
advisering ruimtelijke ordening Flevoland). Op basis van deze verordening wordt door SAOZ als 
onafhankelijk adviseur de schade beoordeeld en vastgesteld.  
 
ad.2. Vertragingsschade / bedrijfsschade 
Indien door boeren wordt aangegeven dat gezien de planvorming sprake is van vertragingsschade 
(door vertraagde en/ of uitgestelde uitvoering van plannen), wordt deze schade beoordeeld in het 
kader van planschade. Ook als boeren aangeven dat de bedrijfsvoering is aangepast, inspelend op 
verwachte aankoop van perceelsgedeelten, wordt dit beoordeeld in het kader van planschade.  
 
ad.3. Wildschade 
Indien door boeren in het gebied wordt aangegeven dat door de realisatie van natuur extra 
wildschade zal ontstaan kan in geval van daadwerkelijke wildschade een claim worden ingediend bij 
het faunafonds.  
 
ad.4. Kosten van advocaten, etc. inzake gevoerde procedures 
In de procedures hebben boeren kosten gemaakt door het inschakelen van adviseurs en advocaten. 
De inzet had betrekking op het indienen van zienswijzen, bezwaar- en beroepsprocedures, leges 
etc. Deze kosten zijn voor wat betreft de kosten van het beroep tegen het inpassingsplan vergoed 
na de veroordeling door Raad van State. 
 
ad.5. Bestede uren door agrariërs 
Naast gemaakte kosten en eventuele schade hebben boeren ook tijd besteed. Deze tijdsbesteding 
wordt niet vergoed, ook omdat de tijdsbesteding niet te controleren is, maar ook omdat de 
tijdsbesteding bij geslaagde verwervingstrajecten niet in de vergoeding is meegenomen.  
 
 


