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Onderwerp

Uw kenmerk

Ons kenmerk 787203/959623

Beste 

In uw brief van 8 juli 2019 heeft u aangegeven schade te hebben geleden ten gevolge
van een foutieve voorlichting door een ambtenaar van de gemeente Weert.

Foutieve informatie.
Bij brief van 16 mei 2019 is u van gemeentewege medegedeeld, dat u een (aanvullend)
archeologisch onderzoek moest aanleveren in het kader van de ontvankelijkheid van uw
aanvraag omgevingsvergunning bouwen.

De vergunning had betrekking op het bouwen van een woning aan de Bergerothweg 814
te Stramproy.

Onderzoek.
Uit nader ondezoek is gebleken, dat het niet juist is geweest om van u te verlangen een
nader archeologisch onderzoek in te dienen. In het onderstaande leest u hoe wij tot deze
conclusie zijn gekomen.

In artikel 4.2.L. van het vigerende bestemmingsplan "Bergerothweg 814 en 818
Stramproy" is bepaald, dat de aanvraag van een omgevingsvergunning bouwen, die
betrekking heeft op de voor "Waarde-Archeologie-hoog" aangewezen gronden, een
rapport dient te overleggen, waarin het archeologische waarde van het terrein dat wordt
verstoord in voldoende mate is vastgelegd.

In artikel 4.2.4. van het vigerende bestemmingsplan "Bergerothweg 81A en 818
Stramproy" is bepaald, dat bovengenoemd rapport niet behoeft te worden overlegd
indien de verstoringsoppervlakte kleiner is dan 25O m2, ongeacht de diepte.
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U heeft een aanvraag omgevingsvergunning ingediend, waarbij de
verstoringsoppervlakte minder dan 250m2 bedroeg (246,7m2)' Er zou dus géén
archeologisch vooronderzoek moeten worden geëist.

Desondanks is bij brief 16 mei 2019 aan u gevraagd om een archeologisch
vooronder¿oek als bedoeld in artikel 4.2.L van het vigerende bestemmingsplan, in te
dienen.

De reden hiervoor was, dat ambtelijk de regel wordt gehanteerd, cjat er 10o/ò bij deze
246,7m2 moet worden opgeteld. Bij het verstoren van grond wordt immers nooit recht
naar beneden gegraven. De feitelijke grondverstoring zal dus groter zijn dan de
opgegeven 246,7m2. Dus moet er 10o/o bij opgeteld worden.

In het archeologiebeleid van de gemeente Weeft wordt in een voetnoot op pagina 18
aangegeven, dat hetwellicht raadzaam zouzijn om die extra 10o/o "regel" te hanteren.
Deze voetnoot heeft echter géén juridisch zelfstandige werking en is zeker geen
toetsingskader voor een aanvraag omgevingsvergunning (limitatief-imperatief stelsel).

Gelet op het vorenstaande had inderdaad niet van u geëist mogen worden een
archeologisch vooronderzoek ter waarde van € 1.573,- in te dienen.

Vcrgocding.
Er is derhalve reden, om, los van het door u gemaakte bezwaar, over te gaan tot het
zelfstandig vergoeden van de kosten van het archeologische onderzoek.

Erzal binnen 4 weken, na de dagtekening van deze brief, een bedrag van € 1.573,- aan
u over worden gemaakt.

Wij verontschuldigen ons voor de ontstane situatie en hopen, dat deze kwestie naar
tevredenheid is afgerond.
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J.M S G.J Gabriéls
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