
õ
Pto>L

år¡t> GEMEENTE vtlEERT

Onderwerp

Anterieure- en planschadeovereenkomst Hulsweg 4.

Voorstel

Met de anterieure- en planschadeovereenkomst in te stemmen

Inleiding

Door mevrouw F.J.H. Verheijen is een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend voor
het uitbreiden van de woning op het perceel kadastraal bekend gemeente Weert, sectie
AA, nummer 332 aan de Hulsweg 4 in Weert.

Ter plaatse is van toepassing het bestemmingsplan "Buitengebied 2OIL". De bestemming
is'Wonen'. Het plan voldoet niet aan het bestemmingsplan omdat de maximale
toegestane oppervlakte aan bijgebouwen en overkappingen bij een woning wordt
overschreden.

Beoogd effect/doel

Wij faciliteren de woonwensen van onze inwoners, mits passend binnen ons beleid

Argumenten

Het aantal m2 aan bijgebouwen wordt met 42 m2 overschreden, hiervoor kan worden
afgeweken via de beleidsnota inzake'Planologische afwijkingsmogetijkheden'.
Het aantal m2 aan bijgebouwen wordt met42 m2 overschreden. Mettoepassing van artikel
2.L2,lid 1, onder a, onder 2o van de Wabo kan het plan mogelijk worden gemaakt. Echter
om medewerking te verlenen dient de aanvrager een kwaliteitsbijdrage in het
Kwaliteitsfonds Buitengebied te stoften. Deze kwaliteitsbijdrage bedraagt € 100,00 per m2
extra oppervlakte bijgebouwen. De aanvrager is bereid om voor de extra oppervlakte
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bijgebouwen van 42 m2 deze kwaliteitsbijdrage te doen. Hiervoor is bijgevoegde
anterieure- en planschadeovereenkomst opgesteld.

Kanttekeningen en risico's

Nlet van toepassing.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Financiële gevolgen
De bijdrage bedraagt € 4.200,00 en komt ten goede aan de voorziening anterieure
overeenkomst (V1057); Kwaliteitsfonds Buitengebied. Dit wordt verwerkt in de 2e
financiële rapportage 20 18.

Personele gevolgen
Niet van toepassing.

luridische gevolgen
Niet van toepassing.

Uitvoering/evaluatie

Niet van toepassing.

Commun ieatie/ participatie

Anterieure- en planschadeovereenkomst voor de aanvrager.

Overleg gevoerd met

Intern:
Marian Arts (Ruinrte & Economie) en Edward Salman (afdeling Financieel beleid).

Extern:
Niet van toepassing.

Bijlagen:

Anterieure- en planschadeovereenkomst.
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