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ONDERWERP
Verzùek om een tegemoetkoming in planschade.
ADVIES
Toekennen van een tegemoetkoming in
planschade.
TOELICHTING
R Iatie met vorin voorstel :
e
Nee.
Alnemeen :
Bij de gçmeente Weert is op 23 augustus 2012 een aanvraag om een tegemoetkoming in
planschade binnengekomen vàn de heer heer A. Memdouhi en mevrouw M.H.M. Laveaux,
, : 'cpnlenstraat 4 te Weert in verband met de inwerkingtreding van hqt 'Eb,|temmingsplan
''Centrum Swaobroek''
In het desbetre|ende verzoek wordt aangegeven dat er als gevolg van het
bestemmingsplan ''Centrum Swa|broek'' sprake is van een waardevermindering van het
eigendom. De |chade beytaat uit een verslechtering van de woon- en Ieèfsituatie, een
verMindering van het uitzicht, een toename van de verkeersoverlast, een toename van de
parkeeroverlast, een toenamq van stankoverlast en een vermindering van de privacy.
Aangezien het vqrzoek voldoet aan de formele eisen om in aanmerking te kunnen komen
vopr eqn eventuele schadevergoeding is het verzoek op 24 september 2012 om advies
l d aan àe Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken te Rotterdam. Op 31 j4nuari
voorge eg
2013 is door SAOZ een concepiadvies ùitgebracht. Aanvragqrs hebben geen reactie
gegéven op het conceptadvies. De gemeente heeft bij brief van 19 februari 2013 een
reactie op hèt conceptadviës naar voren gebracht. SAOZ heeft op 5 april 2013 het
weert, s B w w w w
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definitieve advies uitgebracht. Hierin heeft SAOZ aangegeven dat de ingediende zienswijze
niet tot een andere conclusie heeft geleid.
Dpor SAOZ is geadviseerd aan de heer A. Memdouhi en mekrouw M.H.M. Laveaux een
tegemoeikoming in planschade toe te kennen van f 2.600,-- en dit bedrag te vermeerden
met de wettelijke rente vanaf 23 augustus 2012 tot de dag van de uitbetaling.
Voor eqn gèdeiailleerde onderbouwing van het toe te kennen schadebedrag, de reactie
van de gemeente en de reactie van SAOZ hierop, wordt verwezen naar hqt advies vpn
SAOZ dat onvérkort deel uitmaakt van onderhavig besluit.
Arqumenten :
Zie conceptbesluit.
Kanttekeninnen :
Niet vàn toepassing.
JURIDISCHE GEVOLGEN (o.a. FATALE TERMIJNEN/HANDHAVING)
Tegen het besluit kan bezwaar, beroqh en hoger beroep worderi aangetekend.
FINANCI LE EN PERSONELE GEVOLGEN
Toekennen van een tegemoetkoming in planschade van C 2.600,-- te vermeerderen met
de wettelijke rente vanaf 23 augustus 2012 tot de dag van de uitbetaliùg en terugbetaling
van het verschuldigde recht van C 300,-- voor het in behandeling nemen van de aanvraag.
Tevens àdvieskosten SAOZ betalen. Kosten dienen ten Iatte te worden gebracht van Post
G.190.100. Afdeling financiën stemt in met het voorstel.
COMMUNICATIE/PARTICIPATIE
Voor wie is dit advies van belann'?:
4* Overigen (bijv. afzender/aanvrager)
Npdere spqcificatie-- Aanvragers.
Geadviseerd wordt de volnende communicatie-instrumenten te nebruiken:
4* Brief
Geadviseèrd wordt de volnende na|icipatie-instrumenten te nebruiken:
4. Niet van toepassing
OVERLEG GEVOERD MET
Intern :
Overleg gevoerd met projectleider PO : 0. Reijnen.
Extern :
Advies gevraagd aan SAOZ.
BIJLAGEN
Onenbaar:
Niet van toepassing
Niet-onenbaar:
Niet van toepajsing
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