Verhaalscontract planschadevergoed ¡ng

OVEREENKOMST

De ondergetekenden,

Het college van de gemeente Nederweert, te dezen vertegenwoordigd door dhr. P

Tullemans, meder¡yerker van team Ruimte en Wonen, daartoe gemandateerd bij
besluit van burgemeester en wethouders van 20 oktober 2016, verder te noemen:
"gemeente";
en
lt

De Veiligheidsregio Limburg-Noord, te dezen vertegenwoordigd door dhr. J.

Rooijmans, Nijmeegsevreg 42, 5916 PT Venlo, verder te noemen "vezoeke/';
ln aanmerking nemende:

-

dat de vezoeker een omgwingwergunning heeft gevraagd voor het oprichten van een
brandweerkazeme op het adres Smisserstraat ongenummerd- Deze aanvraag hebben wij
geregistreerd onder kenmerk U1 20180098;

-

in de ter plaatse geldende beheerwerordening 'Nedenrveert, Budschop, Eind en Ospeldijk' de

bestemming 'Groen', de dubbelbestemming Waarde - archedogie 2 hoog' en gedeeltelijk de
functieaanduíding 'Vrijwaringszone

-

-

r,veg'

ligt op de locatie Smisserstraat ongenummerd;

de gemeente op vezoek van verzoekervoomen¡ens is m€dew€rking te verlenen aan de aanvraag

omgevingwergunning kenmerk U1 201 80098;

-

dat dit plan s{rijdig is met de genoemde beheersverordening en via buitenplans afwijken van het

bestemmingsplan zoals bedoeld in artikel 2.12lid 1 sub a Wabo mogelijk moel worden gemaakt;

-

dat de gemeente pas dan kan besluiten tot het verlenen van de ønçvingsvêrgunning als daarb¡j

çrake

is van een goede ruimtdijke ordening;

dat de gemeente uit eerste ondezoek niet is gebleken van doorslaggevende planologische

beletselen om mee te uærken aan het gemelde vezoek;

-

dat er evenwel uit de ganraagde planologische maatregel schade kan voortvloeien als bedoeld in

artikel 6.1 .van de Wet ruimtdijke ordening;

-

dat de gemeente evenwel bereid is de door de vezoeker gwraagde planologische maatregel

verder in procedure te brengen, onder voon¡¡aarde dat de vezoeker âch ten behoeve van de
economische uitvoerbaarheid van de maatregel bereid verklaart alle daaruit voortvloeiende voor
vergoeding in aanmerking kornende planschade als bedoeld in artikel 6.1. Wro volledig aan de
gemeente te vergoedeñ:

/

Paraaflnoeker

Komen overeen ale volgt:

1.

Deze overeenkomst laat de uitoefening van alle publiekechtelijke bevoegdheden door de
gemeente volledig onverlet. De gemeente behoudt haar bevoegdheid om bij nadere ovenrveging,
onder meer als gevoig van

van bezwaarschriften,
aan te
in de door
de vezoeker gevraagde planologische maatregel of alsnog te weigeren deze maatregel te teffen

2'

De gemeente zal de veaoeker schrifrelijk in kennis stellen van een aanvraag om vergoeding van
schade als bedoeld in artikel 6.1 Wro die voortvloeit uit de planologische maatregel zoals deze
naar aanleiding van het door de verzoeker ingediende verzoek uordt vastgesteld door de

gemeente en in werking treedt. De gemeente zal de vezoeker bij de behandeling van zo'n
aanvraag betrekken op de wijze zoals voorgeschreven in de Procedureregeling advisering
tegemoetkoming in planschade van 20 september 2008.

3.

De verzoeker verbindt zich om aan de gemeente het totale bedrag te compenseren van de schade

als bedoeld in artikel 6.1.Wro die onherroepelijk voorvergoeding door de gemeente in aanmerking
komt en die voortvloeit uit de planologische maatregel zoals deze naar aanleiding van het door de

verzoeker ingediende verzoek daartoe wordt vastge$eld door de gemeente en in werking treedt-

4'

De gemeente zal zo spoedig mogelijk na iedere aparte en onhenoepelijke vastSelling van eên
bedrag van planschade die voortvloeit uit de in artikd 3 bedoelde planologische maatregel het
bedrag schriftelijk aan de vezoeker meedelen met de vraag het bedrag binnen tweeweken aan de
gemeente overte maken door storting op rekening NL08 BNGH 028.50.05.804 ten name van de
gemeente Nederweert, Postbus 2728,6030 AA Nedenreert, onder vermelding van

planschadekosten Omgevingsvergunning

Ul

20180098. De verzoekerverplicht

lch

aan een

dergelijke vraag gevolg te geven.

5.

Deze overeenkomst dndigt op het moment dat de verjaringstermijn als bedoeld in artikel 6.1, lid 4
Wro ter zake van de in art¡kel 4 bedoelde planologische maabegel is verstreken. Op dat moment

zal de gemeente, nadat onherroepelijk is beschikt op alle te dezer zake binnen de bedoelde
verjaring$ermijn ingediende aanvragen om vergoeding van ptanschade, een eventueel te veel
vooruitbetaald bedrag binnen twee weken aan de vezoeker restitueren, met vergoeding van de
wettelijke rente.

6.

Deze overeenkomst vervalt zodra onhenoepelijk vast komt te staan dat de gevraagde

planologische maatregel niet wordt vastgesteld, respectievelijk niet in werking zal treden. Alsdan
zal de gemeente een eventueel vooruitbetaald bedrag binnen twee weken aan de vezoeker
restitueren, met vergoeding van de wettelijke rente vanaf de dag waarop de gemeente het bedrag
heeft ontvangen.

7'

Het is de verzoeker zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
de gemeente niet
toegestaan rechten en verplichtingen uit dezs overeenkomst over te dragen
aan derden; de
gemeente is bevoegd aan een mogelijk te geven toestemming
nadere voon¡vaarden te verbinden

8. Deze overeenkomsl is tevens van
indien deze overeenkomst doorverzoekerwordt overçdragen op
derden.

9' op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing en gaschillen tussen partijen
zullen
worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen
het grondgebied van
de gemeente is gelegen.

Aldus opgemaakt en getekend te Neden

/ee

Burgemeester en wethouders Nederr¡rpert,
Namens dezen,
Medewerker team

en Wonen,

rl d.d.

..'l

ofr/

