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De ondergetekenden,
't' De gemeente Weert, te dezen lngevolge het bepaâlde ln artlkel 171 Gemeentewet

veÊegenwoordigd door haar burgemeester, de heer A.A.M,M. HelJmans, handelend ter
uitvoer¡ng van het collegebesluit van 21 mel 2019, hlerna te noemen 'de gemeente',

*

L. en M. Wulms, Seelenstraat 9 te 6004 RL Weert, hiema te noemen 'de verzoeker',

In aanmcrking ncmende;

-

dat dc vcr¿oeker bíJ de gemeente een veaoek heeft fngedicnd voor het realiseren van
twee separate restaurants op de locatie Hegstraat 36 respcctievelijk Oelemarkt 11 en
het laten veruallen van de functie'dlscotheek';
dat het voornemên niet pãst in het tcr plaatse geldende bestcmmíngsplan'Binnenstad
2077' van de gemeente Weert;
dat dcrhalvc de aanvraag door de gemeente gewelgerd behoort te worden, tenzlj de
gemeente bereld ls om mee te werken aan cen heziening van het bestemm¡ngsplan
voor deze locatle;
dat de gemeente pas kan besluiten tot een herzlenlng van het bestcmmingsplan als
daarbiJ sprakc is van een goedc rutmtelijke ordentng;
dat dc vezoeker heelt ve¡zocht om een herzienlng ex. artikel 3.1 van de Wet
rulmtelfke ordening (Wro);
dat is gcbleken dat er geen doorslaggevende planologischc beletselcn zfn om nlet mee
tc werken aan het gcmcldc verzoek;
dat er evenwel uit de gcvraagde hezfening schade kan voorwloeien als bedoetd in
artikel 6.1 van de Wet ruimtcliJkc ordening (Wro);
dat artikel 6.4a Wet ruimtelflke ordenlng de mogelljkheid bledt om met veaoeker
overeên te komen dat dle schade voor zlJn rekening komt;
dat met venoekcr ccn planschadeverhaalsovereenkomst wordt gesloten.

Komen ovcreen als volgt:
1. Þe gemeente brengt de planologische maatreEel zoals deze door de verzoeker is
gevraagd en nadcr door de gemeente ls en wordt vormgegeven in procedure.

2.

Deze overeenkomst laat de uitoefening van alle publlekrcchtelijke bevoegdheden door
de gemeente volledig onverlet. De gemeente behoudt haar bevoegdheid om biJ nadere
overweglng, onder meer als gevolg van lndienlng van schrlfrelfke zlenswfizen,

Planschadeovereenkomst Gemeente Weert

-

Flegstraat 36

-

Oelemarkt 1l

wijzigingen aðn te brengen in de door dc ver¿oeker gevraagde planologische maatregel
of alsnog te weigeren deze maatregel te treffen.

3. De gemeente

zal de vezoeker schriftelijk in kennis stellen van een aanvraag om
van
schade als bedoeld in artikel 6.1 Wro die voortvloeit uit de herziening
vergoeding
van het bestemrningsplan zoals deze naar aanleiding van het door de venoeker
ingediende verzoek wordt vastgasteld door de gemeente en in werking $eedt. De
gemeente zal óevezoeker bij de behandeling van zo'n aanvraag betrekken op de wijze
zoals voorgeschreven in de Procedureregeling voor advlsering tegemoetkoming in
planschade Wet rulmtelljkc ordening.

4.

De ver¿oeker verblndt zich om aan de gemeente het totale bedrag te compenseren van
de schads als bedoeld ln artlkel 6.1 Wro dle voor vergoeding door de gemeente in
aanmcrking komt en die voortvloeit uit de hezlenlng van het bestemmingsplan zoals

deze naar aanleiding van het door de verzoeker ingediende verzoek daaftoe wordt
vastgesteld door de gemc¿nte cn in werking treedt. Tevens dlenen daarbij de
ondezoekskosten ter beoordeling van het verzoek om schade aan de gemeente te
worden vergoed,

S, De gemeente zal zo sgoedlg mogeliJk na ledere aparte vaststell¡ng van een bedrag van
planschadc die voorWloelt ult de in artlkel 4 bedoelde herzlenlng van het
bestcmmingsplan het bedrag schriltelijk aan de vezoeker meedelen. Ter uiWoering
van het ln artlkel 4 bepaalde verplicht de verzoeker zich het desbetrelïend bedrag na
iedere mededellng aan de gemeênte over te maken binnen twee weken na de
verzendlng van de mededeling door storting op IBAN rekenlngnummer NL 13 BNGH 02
85 o0 93 03 ten namê van dc gcmeentc Weert onder vcrmelding van
planschadekosten'Hegstraat 36 en Oelemat*t 11'.

6,

Ðeze overeenkomst vervalt zodra onherroepelijk vast komt te stâan dat de gevraagde
irerziening van irer besremmingspian nrer worcit vastgesteld, respeflevelUl( nlet ln
werking zal tredcn.

7,

Het ís de verzoeker zondcr voorafgaande schriftelijke toestemmlng van de gemeente
nlet toegestaan rechten en verpllchtlngen uit deze overeenkomst over te dragen aan
derden; de gemeente ls bevoegd aan een mogelijk te geven toestemmlng nadere
voorwaarden te verbinden.

g.

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassinE en geschillen tussen partljen

zullen worden beslecht door de bevoegde rechtcr in het arrondissement waarbinnen
het grondgebied van de gemeente is gelegen'

Aldus opgemaakt en getekend ln tweevoud d.d
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de gemeente Wêert, dc hccr A,A.M.M, Heflmans

plaats:
datum:

WeeÉ

ll

handtekeni

de vezoeker, L.

datum:

î-/

handtckcnlng
de vcrzockcr, M, Wulrtl

detum:

os- /

handtckcnlng
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