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Bezwaarschrio tegen het toekennen van een tegemoetkoming in planschade.
ADVIES
1. Kennisnemen van het bezwaarschrio;
2. Het bézwaarschriz ontvankelijk en ongegrond verklaren.
TOELICHTING
Relatie met vorin voorstel :
Nee.
Alneméen:
Bij besluit van 9 oktober 2012 heeft ons college aan de heer P.J.H.M. Ogier en mevrouw
H.M.J. Ogier-steeghs, Weystraat 18 te 6005 SW Weert een tegemoetkoming. in E .
planschade toegekend van f 13.500,-- te vermeerdereh met de wettélijke rçnte vanaf 22
februari 2012 tot de dag van de uitbetaling in verband mey de inwerkingtreding van het
bestem|ingshlan ''Swaobroek 2009'' en het vrijstellingsbesluit ex artikel 19 WRO d.d. 17
april 2008.
Achmea Rechtsbijstand heeft bij schrijven van 8 november 2012,
2012, namens de heer en mevrouw Ogiqr (hierna: reclamanten)
ingediend.
ontvangen 12 november
een bezwaarschri|
Hoorzitting
Naar aanleiding van het bezwaarschri| zijn reclamanten uitgenodigd voor een hoorzitting.
Reclamanten hebben schrioelijk Iaten weten dat zij afzien van de mogelijkheid om te
worden gehoord.
Weert, S B W W W W
4 december 2012
De directeur, akkoord
. '' .
ï
Behandeling uiterlljk in college van 18 december 2012
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Naar aanleiding van de naar voren gebrachte bezwaren heeft er een heroverweging van
het bestreden besluit plaatsgevonden. Uit deze heroverFeging is naar voren gekomen dat
er geen aanleiding bestaat het bestreden besluit niet in stand te Iaten.
wij stellen dan ook voor het ingediende bezwaarsthrio ongegrond te verklaren en het
bestreden besluit in stand te Iaten.
Arcumenten :
Zie cohceptbesluit.
Kanttekeninnen:
Nee.
JURIDISCHE GEVOLGEN (o.a. FATALE TERMIJNEN/HANDHAVING)
Tegen het besluit kan beroep en hoger beroep worden aahgetekend.
FINANCIëLE EN PERSONELE GEVOLGEN
Nee.
COMMUNICATIE/PARTICIPATIE
Voor wie is dit advies van belann?:
.:* Overigen (bijv. aoender/aanvrager)
Nadere specincatie.' Recla manten.
G-e-a- -dv. i-s ee- rd wordt de vol qende co mmu nicâtie-i nstrumenten te :1 eb r-u-i-ke n :
4. Brief
Geadviseerd wordt de voloende naoicipatie-instrumenten te nebruiken:
4* N iqt van toepassing
. . . . ... t . . . . . . . ., ...
OVERLEG GEVOERD MET
lntern :
Nee.
Extern :
N ee .
BIJLAGEN
Onenbaar:
Niet van toepassing
Niet-ooenbaar:
Niet van toepassing
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