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Anterieu re oyereen komst en pl anschadeovereen komst
betreffende het in exploitatie brengen yan zes woningen aan de

te

De ondc/¡o.lt'kand'/n-

de gemeente Weert, te dezen vertegenwoordigd door de heer R. Bladder,
concerndlrecteur, verder te noemen 'dc Aemccntc';

en

Wonlngstichting St. Joseph, kantoorhoudende te Stramproy aan de Slnt Willlbrordusstraat
2A (6039 CA), te dezen rechtsgeldlg vertegenwoordlgd door de heer p. Sebregts,
dlrecteur, verder te noemen 'dc cxploltent';

tezamen ook te noemen'part[cn';

ln renmcrklna nemcndc det:

. explo¡tant eagenaar is van het perceel met opsta!, kadastraal bekend gemeente
stramproy, sectie B nummer 1204, gelegen aan de Burg. smeijersweg in stramprcy en
voornemens ls dlt perceel te herontwlkkelen ten behoeve van de bouw van zes
levensloopbestendlge sociale huurwonlngen;

. het realiseren van zes wonlngen op het betreffende perceel in strfid ls met het
vigerende bestemmlngsplan'Altweerterhelde, laar, Stramproy, Swartbroek en
Tungelroy';

r daarom het planvoornemen door de gemeente geweigerd behoort te worden, tenziJ de
gemeente bereid is om mee te werken aan een herzlening van het bestemmingsplan
als bedoeld ln aftlkel 3,8 van de Wet ruimtelfke ordening (Wro);

¡ de gemeente pas kan beslulten tot een herzlenlng van het bestemmingsplan als daarbfl
sprake is van een goede rulmtelijke ordening;

r ult een eerste onderzoek van de gemeente nlet ¡s gebleken dat er doorslaggevende
planologlsche beletselen zfn om mee te werken aan het gemelde verzoek;o de exploltant alle kosten dle verband houden met het ln exploitatie brengen van het
perceel zclf betaalt, incluslef planschade als bedoeld ln arUkel 6.1 Wro;o ten behoeve van voorÍnelde ontwikkeling een bfdrage verschuldlgd ls op grond van de
Structuu rvisle Weert 2O23 en het MeerJarenl nvesterlngsplan Rul mteliJke
Ontwikkellngen;

¡ deze bfdrage enkel verschuldlgd ls voor zover het om nleuwbouw gaat;
. deze bfidrage € 18,- per mz ultgeefbaar gebled bedraagt;
. de oppervlakte ultgeefbaar gebled 1.010 mz bedraagt;
r derhalve een bljdrage verschuldlgd ls van (1.010) * € 18,- = € 18.180,--i
e de verzoeker zlch bereld heeft verklaard aan de gemeente deze bfdrage te betalen ten

behoeve van het fonds Stedelljk Groen.

vcrdcr ln ¡rnrnorklno ncmcndc det:

partfen hun afspraken over de onderlinge samenwerklng wensen vast te leggen in de
onderhavige overeenkomst;

a
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. het de exploltant bekend ls dat vooralsnog sprake ls van een concept overeenkomst;
o de concept overeenkomst na ondertekenlng door de exploltant ter beslultvormlng aan

Burgemeester en Wethouders van Weert wordt voorgelegd;
. na accordering door Burgemeester en Wethouders de overeenkomst namens de

gemeente Weeft wordt ondertekend en aan exploltant wordt toegezonden en dat
alsdan eerst sprake ls van wllsovereenstemmlng en van een door partflen gesloten
overeenkomst;

r het exploltant bekend ls dat zonder accorderlng door het college van Burgemeester en
Wethouders geen sprake ls van wilsovereenstemmlng; dat ln dat geval geen
overeenkomst tot stand ls gekomen; dat partuen aan het n¡et tot stand komen van de
overeenkomst geen rechten kunnen ontlenen en dat partlJen nlet gehouden zun tot
enlge schadevergoedlng ln welke vorm dan ook.

komen partuen het volgende overeen:

Artlkcl 1. Omrchrflvlng plengcblcd

Het ln exploitatle te brengen gebled omvat het perceel, kadastraal bekend als gemeente
Stramproy, sectle B, nummer 1204, gelegen aan de Burg. Smeljersweg, verder te noemen
'plangcblcd'.

Artlkcl 2. Docl v¡n dc oYcrucnkom¡t

Doel van deze overeenkomst ls het vastleggen van afspraken en u¡tgangspunten tussen
partfen om te komen tot de herontwlkkellng van het plangebled.

Artlkol3. Pl¡nro¡ll¡¡tlc

De herontw¡kkellng van het ln artlkel 1 genoemde plangebled geschiedt geheel door en
voor rekening en rislco van de exploltant overcenkomstig de bepalingen van deze
overeenkomst.

Artlkcl ¿1. Hczirnlng bc¡tcmmln¡splen cn ovcrlgc publlckrcc{rtclfikc

4.1 De exploltant heeft een verzoek lngedlend tot herzlen¡ng van het bestemmlngsplan.

4.2 De exploltant draagt zorg voor het opstellen van het bestemmlngsplan, met
bflbehorende onderzoeken, zoals een archeologlsch en cultuurhlstorisch onderzoek,
een grondmechanlsch en mllleukundlg bodemonderzoek, ander mllleukundlg
onderzoek, flora en fauna onderzock, geo-hydrologlsch onderzoek, akoesHsch
onderzoek, onderzoek luchtkwalltelt en externe veillgheld, etc., voor zover aan de
orde.

4.3 De gemeente zal
o nadat deze overeenkomst door partfien is getekend, en. nadat alle gegevens zlJn ingedlend om te komen tot een vastgesteld

bestemmlngsplan, en
. na een posltieve beoordellng van de plannen aan alle door de gemeente of

wetgever daaraan te stellen kwallteltselsen met de grootst mogelfike
zorgvuldl g held de noodza kel ljke procedure ¡nzetten.

4.4 Een negatleve beoordellng houdt ln dat de gemeente niet akkoord gaat met het
lngedlende bestemmlngsplan. Wanneer exploltant nlet ln voldoende mate aan de
zienswfze van de gemeente tegemoet komt, kan dlt ultelndelflk leiden tot het
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we¡geren van de gevraagde medewerklng. Het ls aan de gemeente om naar
redellJkhel<l en blllljkheid aanvullende plannen, voorondezoeken en/ondezoeken van
exploltant te elsen.

4.5 De exploltant is zlch bewust van de noodzaak van deze planologlsche procedure, de
behandellng van mogelfk lngekomen zienswfizen en de afhandeling van
beroepsprocedures en stelt daarom de gemeente nlet aansprakelfk voor de gevolgen
van eventuele vertragingen ln de planontwlkkellng of het niet tot ontwlkkellng kunnen
brengen van het exploitatlegebied als gevolg van het doorlopen van deze
planologlsche procedure.

4.6 Indlen het publiekrechtelljke traject leldt tot w¡Jz¡glngen dan komen de eventuele
consequenties voor de planexploltatle geheel voor rlslco en rekenlng van de
explo¡tant.

4.7 Deze overeenkomst laat de ultoefening van alle publlekrechtelijke bevoegdheden door
de gemeente volledig onverlet. De gemeente behoudt haar bevoegdheid om b[ nadere
overweglng, onder meer als gevolg van lndlenlng van schrlfteliJke zlenswflzen,
wljzlglngen aan te brengen in de door de exploltant gevraagde planologlsche
maatregel of alsnog te welgeren deze maatregel te treffen. In het geval van lndlenlng
van zlenswfzen, waarblJ wfizlglng van de planologlsche maatregel wordt verzocht of
waardoor deze wijzlglng noodzakeliJk is, zullen partUen ln overleg treden over de
toepasbaarheld en de gevolgen van een dergeliJke wiJzlglng.

Artlkcl 5. l(o¡tcn ¡n fln¡nclålc bfidragon

5.1 Alle kosten en noodzakelfke onderzoeken dle verband houden met de
herontwikkellng van het plangebied komen voor rekenlng van de exploltant, zoalsr aanslultlngen op de nutsvoorzleningen die door de exploltant b[ de desbetreffende

nutsbedrflven moeten worden aangevraagd;
¡ eventuele aanpasslng en/of noodzakelijke capac¡teltsuitbreidlngen van

nutsvoozlenlngen;
¡ kosten ln verband met benodlgde aansluitingen op en aanpasslngen van wegen,

rlolerlngen, kabels en leidlngen en andere voorzieningen blnnen en direct
aanslultend op het plangebled;

¡ kosten van het verrlchten van onderzoek, waaronder in ieder geval begrepen
archeologlsch en cultuurhlstorlsch onderzoek, grondmechanlsch en mllleukundlg
bodemonderzoek, ander milleukundfg onderzoek, flora en fauna onderzoek, geo-
hydrologlsch onder¿oek, akoestlsch onderzoek, luchtkwalltelt en externe
velllgheld, etc.;

o leges.

5.2 De exploltant betaalt aan de gemeente een biJdrage van € 1t.1t0,- voor Ruimtelflke
Ontwlkkellngen op grond van het Structuurvlsle Weert 2025. Deze bljdrage wordt
lngezet voor het fonds Stedelfk Groen (fionds voor groene projecten ln het stedel[k
gebied).

5.3 De exploitant betaalt de ln artlkel 5.2 genoemde bfldrage blnnen 30 dagen nadat
hlertoe een factuur ls verzonden door de gemeente onder vermeldlng van 'bfdrage
anterleure overeenkomst Burg. Smeljersweg'op IBAN nummer NL 13 BNGH 02 85 0O
93 03. De factuur wordt verzonden blnnen 2 weken nadat het college van
Burgemeester en Wethouders heefr ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan.

Artikol6. Plenrch¡dc

6.1 De gemeente stelt de exploltant schrlftelfik In kennls van een aanvraag om vergoedlng
van schade als bedoeld in artlkel 6.1 Wro na het onherroepellJk worden van het
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bestemmingsplan, welk bestemmingsplan tot stand ls gekomen als gevolg van het
door de exploltant lngedlende ver¿oek tot herzienlng van het bestemmingsplan. De
exploltant wordt de gelegenheld geboden alles naar voren te brengen wat voor de
beoordellng van de (omvang van de) schade relevant zou kunnen ziJn. Exploitant
wordt in de procedures tevens als belanghebbende aangemerkt.

6.2 Over een verzoek om planschade besllst het college van Þurgemeester en wethouders
op basls van de'Procedureverordenlng voor adviserlng tegemoetkomlng in
planschadc nieuwe Wro'en na lngewonnen advles van een extern deskundlg bureau.
Beroep tegen de besllsslng ls mogelfk b[ de Rechtbank en de Afdellng
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, een en ander overeenkomstlg de
procedure van de Algemene Wet Bestuursrecht De gemeente stelt de exploltant In
kennis over de beslultvormlng over ingedlende planschadeverzoeken.

6.3 De exploitant verpllcht zlch de vastgestelde planschade met bfbehorende
advleskosten en wettelfke rente aan de gemeente te vergoeden met betrekklng tot
afhandellng van alle verzoeken dle blnnen de dan geldende wettelfke termljn doch
ulterlfk blnnen 5 Jaren worden lngedlend nadat het herzlene bestemmlngsplan
onherroepelljk is geworden.

6.4 De gemeente deelt zo spoedlg mogeliJk na ledere apaÊe en onherroepelljke
vaststelllng van een bedrag van planschade dle voorWloeit ult het door de exploltant
lngedlende verzoek tot hcrzlcning van het bestemmlngsplan, het bedrag schrlfrelflk
mee aan de exploltant. De cxploltant verplicht zlch het desbetreffende bedrag blnnen
30 dagen na ontvangst van ledere mededellng aan de gemeente Weert over te maken
door stortlng op IBAN nummer NL 13 BNGH 02 85 00 93 03, ten name van de
gemeente Weert onder vermeldlng van'planschadekosten Burg. Sme[ersweg'.

AÉllrl7. Ovcrlgn boprllngcn

7.1 Deze overeenkomst vervalt zodra onherroepelflk vast komt te staan dat het
bestemmlngsplan nlet kan worden vastgesteld respectievelfk nlet ln werklng zal
treden met ultzonderlng van de verpllchting van de gemeente dat de In artlkel 2 sub 1
van deze overeenkomst genoemde en door verzoeker betaaldc bfdrage blnnen 14
dagen na het moment waarop duldelfk is geworden dat het onderhavige
bestemmlngsplan nlet wordt vastgesteld, respectlevelfk nlet ln werklng zaltreden of
wordt vernietlgd, terugbetaald zal worden door de gemeente.

7.2 Het ls de verzoeker zonder voorafgaande schrifteliJke toestemm¡ng van de gemeente
nlet toegestaan rechten en verpllchtlngen ult deze overeenkomst over te dragen aan
derden; de gemeente ls bevoegd aan een mogelUk te geven toestemmlng nadere
voonrvaarden te verblnden.

7.3 Op deze overeenkomst ls Nederlands recht van toepasslng en geschlllen tussen
partfen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het
waarblnnen het grondgebied van de gemeente ls gelegen.

Opgemaakt ln tweevoud d.d. 07 -Ñ^r!

han

de gemeente, de exploltant,

P
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