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Beslissing op bezwaar
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Beste 

Naar aanleiding van en in vervolg op uw bezwaar d.d. 8 juli 2019 delen wij u hierbij het
volgende mede.

Besluit.
Wij hebben besloten het door u ingediende bezwaar niet ontvankelijk te verklaren gelet
op het ontbreken van een procesbelang.

Overwegingen.
De inhoud van uw bezwaar is kort samengevat, dat u schade heeft geleden door een
verkeerde voorlichting door ambtenaren van de gemeente Weert. Uw schade bedraagt
L573,- euro. Uw bezwaar richt zich tegen ons besluit van 4 juli 2019 waarbij aan u een
omgevingsvergunning bouwen is verleend voor het bouwen van een woning aan de
Bergerothweg 814 te Stramproy.

In het bestuursrecht staan geen rechtsmiddelen open zonder voldoende procesbelang
De achterliggende gedachte is dat de indiener van een bezwaar het daarmee beoogde
resultaat ook daadwerkelijk moet kunnen bereiken, anders heeft een inhoudelijke
behandeling geen zin.

Volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
kan in het onderhavige geval een procesbelang bestaan indien u stelt schade geleden te
hebben ten gevolge van de bestuurlijke besluitvorming. Daartoe is wel vereist, dat deze
schade daadwerkelijk is geleden als direct gevolg van de verleende vergunning.

In het onderhavige geval heeft u géén schade geleden als gevolg van het bestreden
besluit, zijnde de aan u verleende omgeving vergunning bouwen. Door de verlening van
de vergunning is immers aan al uw wensen tegemoet gekomen. U mag een huis bouwen,
zonder nadere belastende archeologische voonryaarden.
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Door het bestreden besluit zelf lijdt u dus geen schade. De schade is ontstaan door een
verkeerde voorlichting voorafgaand aan het bestreden besluit. Daarnaast stelt u zelf, in
uw bezwaarschrift, dat de "schadeveroorzakende gebeurtenis" gelegen is in een foutieve
of onvolledige voorlichting door een ambtenaar van de gemeente Weert. Niet in het
bestreden beslu it zelf.

Het eventueel vernietigen, herroepen of wijzigen van het bestreden besluit heeft dan ook
géén gevolgen voor de door u geleden schade. U heeft derhalve géén belang bij het
maken van bezwaar tegen het bestreden besluit.

Gelet op het vorenstaande dient uw bezwaar niet-ontvankelijk te worden verklaard
wegens het ontbreken van een procesbelang.

Schade.
de afwikkelin van de door u

geleden schade.

Niet eens met het besluit?
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u beroep instellen bij de Rechtbank
Limburg. Dat kan met een brief of digitaal:

¡ Ír€t een brief:
Sturlr uw heroepschrift naar:
Rechtbank Limburg
Sector Bestuursrecht
t osfDus :/Ju
6040 AZ ROERMOND
. digitaal:

Via http : //loket. rechtspraak. n l/bestu u rsrecht
Hiervoor moet u wel een elektronische handtekening (DigiD) hebben. De
voorwaarden vindt u op deze website.

Torgtu ervoordat u het beroepschrift indient binnen zes weken na de datum van deze
brief. Daarmee voorkomt u dat de rechtbank uw beroepschrift niet meer kan behandelen
Schrijf in uw beroepschrift in elk geval:

. uw naam, odrca, datum cn handtelcening;

. een omschrijving van het besluit waar het beroepschrift tegen gericht is
(stuur een kopie van het besluit mee);

. de reden waarom u beroep instelt.

Met lijke groet,
ouders,

b.f¡.

gemeentesecretaris
G.J.W. Gabriëls
loco-burgemeester




