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weert, 25MEl 2018

Onderwerp

Uw kenmerk
Ons kenmerk

CZW natuurcompensatie

486064/486387

Beste heer van den Oetelaar,

U heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor de ontwikkeling van natuur ten
behoeve van natuurcompensatie Centrale Zandwinning (CZW). Hieronder informeren wij
u over de voortgang.

Ontwerp besluit ter inzage
Er dient een uitgebreide procedure te worden gevolgd. Dit houdt onder andere in dat het
plan 6 weken ter inzage moet worden gelegd. De stukken zijn akkoord bevonden. De
bekendmaking van de ontwerp omgevingsvergunning wordt naar verwachting
gepubliceerd op 30 mei 2018, waarna het plan tot en met 11juli 2018 ter inzage ligt.
Gedurende deze termijn kunnen zienswijzen worden ingediend. Het ontwerp besluit treft
u hierbij ingesloten aan.

Planschadeovereen komst
Bijgevoegd treft u in tweevoud de planschadeovereenkomst aan met het verzoek om
beide exemplaren te ondertekenen en per omgaande te retourneren aan de gemeente.
Todra de overeenkomsten van gemeentewege zijn ondefteken d, zal ik u een door beide
pa rtijen ondertekend exem plaa r retou rneren.
Verder wil ik u verzoeken om, zodra de overeenkomst door u is ondertekend, een pdf-
bestand naar mij te mailen.

Tot slot
Wij gaan er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u nog vragen?
Neemt u dan contact op met Marjo Beeren. Ze is telefonisch bereikbaar op (0495) 575
232 en per e-mail via m.beeren@weeft.nl.

W¡lhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950. 6000 AZ Weert

Telefoon: 140495 of (0a95) 57 50 00 - E-mail:gemeente@weert.n¡
Website: www.weert.nl - Twitter: www.twitter.com/gemeenteweert
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GEMEENTE I/tIEERT

OMG EVINGSVERGUN NING ( UITG EBREIDE PROCEDU RE)

Burgemeester en wethouders van Weert hebben op 16 oktober 2OI7 een aanvraag om
een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo) ontvangen van:

Stichting Ark
Molenveldlaan 43
6523 RJ Nijmegen

De aanvraag is ingediend voor het gebruiken van de gronden voor natuurontwikkeling
gelegen aan:

Roekes, kadastraal bekend gemeente Weert, sectie AB, nummer 130;
Zigzagweg, kadastraal bekend gemeente Weert, sectie AC, nummers 135 en 867;
Dupesweg, kadastraal bekend gemeente Weert, sectie AC, nummers 246 en 223;
Wallenweg, kadastraal bekend gemeente Weert, sectie I, nummer 1253.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer: 2OL7/O66I/OG/

Besluit
Gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besluiten wij de
omgevingsvergunning met planidentificatienummer NL.IMRO.09BB.PBCZW2O17-ON01 te
verlenen.

De omgevingsvergunning wordt verleend voor de volgende activiteit:
1. het gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan

Aan dit besluit liggen de volgende overwegingen ten grondslag.

Aanvraag en toetsing
Op 16 oktober 2017 is van de Stichting Ark, Molenveldlaan 43,6523 RJ Nijmegen een

aanvraag om omgevingsvergunning ingekomen, geregistreerd onder nummer
2076/0661/OG.

De aanvraag valt onder paragraaf 3.3 "uitgebreide voorbereidingsprocedure" van de in de

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) aangegeven gevallen waarvoor een

omgevingsvergunning dient te worden aangevraagd.

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.7 van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De aanvraag is beoordeeld voor het
gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het geldende bestemmingsplan aan

artikel 2.7,lid 1, onder c en artikel 2.10 van de Wabo.



Omdat op onderdelen sprake is van strijd met het bestemmingsplan kan slechts

vergunning worden verleend met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a onder 3o

Wabo. Hierop is de'uitgebreide voorbereidingsprocedure'van artikel 3.10 Wet algemene

bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van toepassing.

Overwegingen
De volgende inhoudelijke overwegingen liggen aan het besluit ten grondslag:

Het gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan.

Gebleken is dat het plan in strijd is met het bestemmingsplan'Buitengebied 2OI7',
vastgesteld op 26 juni 2013 en in werking getreden op 16 augustus 2013, omdat een

volledige natuurontwikkeling op deze locatie niet past in het bestemmingsplan.

Omdat deze ontwikkeling recht doet aan de provinciale visie (POL 2OI4), Structuurvisie
Weert 2025 en de Natuur- en landschapsvisie 2016 vinden wij het planvoornemen niet in

strijd met een goede ruimtelijke ordening. Gelet op voorafgaande afwegingen zijn wij
bereid om de omgevingsvergunning met genoemde afwijking te verlenen.

Gezien het vorenstaande zijn wij voornemens om ten behoeve van dit plan ten behoeve

van natuurontwikkeling op de hiervoor nader aangeduide percelen een

omgevingsvergunning te verlenen met toepassing van artikel 2,12, eerste lid, onder a

onder 30 Wabo.

Voorts is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriële regeling

omgevingsrecht. Gebleken is dat de aanvraag voldoet en daarom verlenen wij de

gevraagrle omgevi ngsvergunning.

Met aanvrager is vóór het verlenen van deze omgevingsvergunning een

planschadeovereenkomst gesloten. De realisatie van het project is verder voor rekening

van aanvrager, waarmee het project economisch uitvoerbaar wordt geacht.

Gevolgde procedure
Wij hebben op 30 mei 2018 bekend gemaakt dat met ingang van 31 mei 2018 gedurende

zes weken, dat wil zeggen tot en met 11juli 2018, bij de informatie- en servicebalie in het

stadhuis, Wilhelminasingel 101 te Weert, ter inzage ligt de ontwerp omgevingsvergunning
'Natuurcompensatie CZW', Weert met bijbehorende planstukken en dat gedurende dit
tijdvak eenieder schriftelijk of mondeling zienswijzen kenbaar kan maken bij burgemeester

en wethouders van Weert, Postbus 950, 6000 AZ Weert. Het plan is digitaal raadpleegbaar

via de websites www,weert.nl/omgevinqsvergunninoen en www.ruimtelijkeplannen.nl. Het

identificatienummer van het plan is NL.IMRO.09BB.PBCZW2O17-ON01. De kennisgeving is



gepubliceerd in het huis-aan-huis blad 'Vialimburg', in het Gemeenteblad en in de
Staatscourant.

Verder is de kennisgeving verzonden naar de betrokken overheidsinstanties zoals
genoemd in artikel 6.12 en 6.13 Bor.

Zienswijzen
Gedurende deze periode zijn wel/geen zienswijzen ingediend

Weert,

Namens burgemeester en wethouders,

nr.: 2OL6/066UOG/

Margot van de Broeke
hoofd a.i. afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving



GEMEENTE vtlEERT

PLAN SCHADEOVE RE E N KO MST

De ondergetekenden,

x De gemeente Weert, te dezen ingevolge het bepaalde in artikel 171 Gemeentewet
vertegenwoordigd door mevrouw Margot van den Broek, hoofd a.i. afdeling Vergunningen,
Toezicht en Handhaving, handelend ter uitvoering van het collegebesluit van 22 mei 2018
2018 en het besluit tot ondermandaat van 14 maart 2017, hierna te noemen de
gemeente,

x Stichting Ark, vertegenwoordigd door de heer L Rademakers, directeur, Molenveldlaan
43 te 6523 RJ Nijmegen, hierna te noemen "de verzoeker",

In aanmerking nemende:

dat de verzoeker bij de gemeente een aanvraag heeft ingediend voor de realisatie van
bos- en natuurontwikkeling en compensatie op de percelen, kadastraal bekend
gemeente Weert, sectie AB, nummer 130, sectie AC, nummers 135, 867, 246 en 223
en sectie I, nummer 1253;

dat ingevolge het geldende bestemmingsplan 'Buitengebied 20L7'het agrarisch gebruik
van bovengenoemde percelen voorop staat;
dat een volledige natuurontwikkeling voor deze locaties n¡et past in het ter plaatse
geldende bestemmingsplan'Buitengebied 2011' van de gemeente Weert;
dat derhalve de aanvraag door de gemeente geweigerd behoort te worden, tenzij de
gemeente bereid is om mee te werken aan het plan middels een Omgevingsvergunning
(u itgebreide procedu re) ;
dat de gemeente pas kan besluiten over een Omgevingsvergunning (uitgebreide
procedure) als daarbij sprake is van een goede ruimtelijke ordening;
dat de verzoeker heeft verzocht om een vergunning ex. artikel 2.t2 lid 1. sub a. onder
3o van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo);
dat is gebleken dat er geen doorslaggevende planologische beletselen zijn om mee te
werken aan het verzoek;
dat er evenwel uit de gevraagde wijziging schade kan voortvloeien als bedoeld in
artikel 6.1van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), waardoorer bij de gemeente gerede

twijfel bestaat over de vereiste economische uitvoerbaarheid van de gevraagde plano-
logische maatregel;
dat de gemeente bereid is de door de verzoeker gevraagde planologische maatregel
verder in procedure te brengen, onder voorwaarde dat de verzoeker zich ten behoeve
van de economische uitvoerbaarheid van de maatregel bereid verklaart de daaruit



voortvloeiende voor vergoeding in aanmerking komende planschade volledig aan de

gemeente te compenseren;
dat dit betreft planschade als bedoeld in artikel 6.1van de Wet ruimtelijke ordening
(Wro);

dat artikel 6.4a Wet ruimtelijke ordening de mogelijkheid biedt om met verzoeker

overeen te komen dat die schade voor zijn rekening komt;
dat met verzoeker een planschadeverhaalsovereenkomst wordt gesloten.

Komen overeen als volgt

1. De gemeente brengt de planologische maatregel zoals deze door de verzoeker is

gevraagd en nader door de gemeente is en wordt vormgegeven in procedure.

2. Deze overeenkomst laat de uitoefening van alle publiekrechtelijke bevoegdheden door

de gemeente volledig onverlet. De gemeente behoudt haar bevoegdheid om bij nadere

overweging, onder meer als gevolg van indiening van schriftelijke zienswijzen,

wijzigingen aan te brengen in de door de verzoeker gevraagde planologische maatregel

of alsnog te weigeren deze maatregel te treffen.

3. De gemeente zal de verzoeker schriftelijk in kennis stellen van een aanvraag om

vergoeding van schade als bedoeld in artikel 6.1Wro die voortvloeit uit deze

omgevingsvergunning zoals deze naar aanleiding van het door de verzoeker ingediende

aanvraag wordt verleend door de gemeente en in werking treedt. De gemeente zal de

verzoeker bij de behandeling van zo'n aanvraag betrekken op de wijze zoals

voorgeschreven in de Procedureregeling voor advisering tegemoetkoming in

planschade nieuwe Wet ruimtelijke ordening.

4. De verzoeker verbindt zich om aan de gemeente het totale bedrag te compenseren van

de schade als bedoeld in artikel 6.1Wro die voorvergoeding doorde gemeente in

aanmerking komt en die voortvloeit uit de omgevingsvergunning zoals deze naar

aanleiding van het door de verzoeker ingediende aanvraag daartoe wordt verleend door

de gemeente en in werking treedt. Tevens dienen daarbij de onderzoekskosten ter
beoordeling van het verzoek om schade aan de gemeente te worden vergoed.

5. De gemeente zal zo spoedig mogelijk na iedere aparte vaststelling van een bedrag van

planschade die voortvloeit uit de in artikel 4 bedoelde omgevingsvergunnino het bedrag

schriftelijk aan de verzoeker meedelen. Ter uitvoering van het in artikel 4 bepaalde

verplicht de verzoeker zich het desbetreffend bedrag na iedere mededeling aan de

gemeente over te maken binnen twee weken na de verzending van de mededeling door

storting op IBAN rekeningnummer NL 13 BNGH 02 85 00 93 03 ten name van de

gemeente Weert onder vermelding van 'natuurcompensatie CZW'.

6. Deze overeenkomst vervalt zodra onherroepelijk vast komt te staan dat de gevraagde

omgevingsvergunning niet wordt verleend, respectievelijk niet in werking zal treden.



7. Het is de verzoeker zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente
niet toegestaan rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst over te dragen aan

derden; de gemeente is bevoegd aan een mogelijk te geven toestemming nadere
voorwaarden te verbi nden.

8. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing en geschillen tussen partijen
zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen
het grondgebied van de gemeente is gelegen.

Aldus opgemaakt en getekend in tweevoud d.d.

de gemeente Weert, mevrouw M. van den Broeke

plaats: Weert

datum: .....

handtekening : ...............

de verzoeker, de heer l. Rademakers

datum

handtekening:


