
GEMEENTE vtrEERT

De ondergetekenden,

x de gemeente weert, te deze ingevolge artikel 171 Gemeentewet vertegenwoordigd door
A.A.M.M- Heijmans, burgemeester, hierna te noemen.de gemeente,,

* mevrouw F.J.H. verheijen, Hulsweg 4 te weert, verder te noemen .de verzoeker,,

In aanmerking nemende dat:

de verzoeker bij de gemeente een aanvraag heeft ingediend voor het uitbreiden van de
woning op het adres Hulsweg 4 te Weert;
de aangevraagde activiteit niet past binnen het geldende bestemmingsplan;
gebleken is dat de activ¡teit past binnen de planologische afwijkingsmogelijkheden
volgens artiker 4 bijrage I[ van het Besruit omgevingsrecht;
gebleken is dat er geen doorslaggevende planologisêhe beletselen zijn om niet mee te
werken aan de aangevraagde activiteit door het verlenen van een
omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12lid l, onder a, sub 2 van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht;
op grond van het Gemeentelijk Kwaliteitsmenu Weert voor de uitbreiding van de
vergunde oppervlakte bijgebouwen (tot maximaal 300 mr) bij burgenvoningen een
kwaliteitsbijdrage geldt van € 100,- per m2 uitbreiding;
de oppervlakte aan de uitbreiding 42 mz bedraagt (boven de in het bestemmingsplan
rechtstreeks toegestane maximale oppervlaKe van 150 mz);
de verzoeker zich bereid heeft verklaard aan de gemeente een bijdrage te betalen aan
het Kwaliteitsfonds Buitengebied ;
de gemeente bereid is de gevraagde planologische maatregel verder in procedure te
brengen, onder voorwaarde dat de verzoekerzich ten behoeve van de economische
uitvoerbaarheid van het besluit tot vedening van genoemde omgevingsvergunning
bereid verklaart de daaruit voortvloeiende voor vergoeding in aanmerking komende
planschade volledig aan de gemeente te compenseren;
clit betreft planschade als bedoetd in artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening (wro);

- artikel 6'4a wet ruimtelijke ordening de mogelijkheid biedt om met verzoeker overeen
te komen dat die schade voor zijn rekening komÇ

- met verzoeker een pranschadeverhaarsovereenkomst wordt gesroten.

Anterieure overeenkomst en plansch adeovereenkomst
betreffende het uitbreide n YAn de won¡ng

de locatie 4 te Weeft,
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Komen als volgt overeen:

Artikel 1. Antcrieure overeenkomst
l. Ve¡zoeker betaalt aan de gemeente een bijdrage van € 4.2OO¡ [€ 100,-/mz x 42 m2]

als compensatie voor de 42 m2 aan te veel gebouwde bijgebouwen op grond van de
"Beleidsnota inzake 'Planologische aftvijkingsmogelijkheden"', vastgesteld op 25
november 2014 door het college van Burgemeester an W€thouders van Weert. Deze
bijdrage wordt ingezet voor het Kwaliteitsfonds Buitengebied (fonds voor groene
projecten in het buitengebied).

2. Verzoeker betaalt de in artikel 1.1 genoemde bijdrage binnen 14 dagen nadat hie¡toe
een factuur is verzonden door de gemeente onder vermelding van'bijdrage anterieure
overeenkomst Hulsweg 4 te Weert'op IBAN nummer NL 13 BNGH 02 85 00 93 03.

AÉikel 2. Planschadc
1. De gemeente brengt de planologische maatregel zoals deze door verzoeker is

aangevraagd 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 bezwaren,
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 aanvrôag orn
vergoeding van schade als bedoeld in artikel 6.1 Wro die voortvloeit uit de verzochte
afuiijking van het bestemmingsplan. 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 vezoeker verbindt zich om aan de gemeente het totale bedrag te compenseren van
de schade als bedoeld in artikel 6.1 Wro die voor vergoeding door de gemeente in
aanmerking komt en die voorWloeit uit de verzochte afrvijking van het
bestemmingsplan. Tevens dienen daarbij de onder¿oekskosten ter beoordeiing van het
vezoek om schade aan de gemeente te worden vergoed.

5. De gemeente zalzo spoedig mogelijk na iedere aparte vaststelling van een bedrag van
planschade die voortvloeit uit de in artikel4 bedoelde afrvijking van het
bestemmingsplan het bedrag schriftelijk aan de verzoeker meedelen. Ter uiWoering
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 stort¡ng op IBAN rekeningnummer NL 13 BNGH 02
85 00 93 03 ten name van de gemeente Weert onder vermelding van
'planschadekosten Hulsweg 4te Weert'.

6. Deze overeenkomst vervalt zodra onherroepelijk vast komt te staan dat de gevraagde
omgevingsvergunning om af te wijken van het bestemmingsplan nlet wordt verleend,
respectievelijk niet in werking zal treden.
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7. Het is de verzoeker zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente
niet toegestaan rechten en verplichtingen uít deze overeenkomst over te dragen aan
derden; de gemeente is bevoegd aan een mogelljk te geven toestemming nadere
voorwaarden te verbinden.

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 getegen.

opsemaaK in tweevoud d.d. 2 2 l4El 20.|0

de gemeente, de veaoeket, _

€..,"^.- [t*'

h{dtekening,
F.J,Èlrãrñë¡iênA.A.
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