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Bezwaarschrift invordering dwangsom perceel Kerkstraat 96

Voorstel

1. Het ingediende bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
2. De invorderingsbeschikking in stand te laten.

Inleiding
Namens de heer S.Öztürk, exploitant van café Keent, p/a Kerkstraat 96, Weert, is bezwaar
gemaakt tegen een invorderingsbeschikking. Deze beschikking is genomen omdat, vanwege
overtreding van de geldende geluidvoorschriften, een verbeurde dwangsom niet is voldaan.
De last onder dwangsom is op 14 juni 2011 opgelegd aan de vorige exploitant van het café.
In dit besluit is opgenomen dat het geldt voor iedere verdere rechtsopvolger.

In bezwaar wordt gesteld dat de gemeten geluidswaarde niet representatief is voor de
"normale situatie". Ook is in het Activiteitenbesluit milieubeheer niets opgenomen over het
toepassen van een toeslag voor muziekgeluid. De heer Öztürk kan bovendien niet als
rechtsopvolger van het dwangsombesluit van 14 juni 2011 worden aangemerkt. Hij was ook
niet op de hoogte van dit besluit.

Beoogd effect/doel
Niet van toepassing.

Argumenten
7.7 Het bezwaarschrift rs tijdig ingediend en de bezwaarmaker is

belanghebbend bij de invorderingsbeschikking.

Het bezwaarschrift is binnen de bezwaartermijn ingediend. De bezwaarmaker is
exploitant van café Keent. Het genomen besluit is aan hem gericht. Om reden
hiervan is hij belanghebbend bij het besluit waartegen het bezwaar is gericht.
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7.2 Het bezwaarschrift voldoet aan aftikel 6:5, lid 7 van de Algemene wet
bestuursrecht.

Het bezwaarschrift is voorzien van de naam en het adres van de indiener, de
dagtekening, een omschrijving van het bestreden besluit en de gronden van
bezwaar.

2.7. Er is geen aanleiding het invorderingsbesluit te herroepen.

De last onder dwangsom van 14 juni 20tl is onherroepelijk. Bij een
invorderingsbeschikking moet worden uitgegaan van de rechtmatigheid van de
opgelegde last. In de invorderingsprocedure kan dan niet meer geklaagd worden
over onder meer het feit dat een last onder dwangsom is opgelegd. Uit een
uitgevoerde geluidmeting is gebleken dat het toegestane geluidsniveau met 10
dB(A) is overschreden. Op basis van de Handleiding meten en rekenen
industrielawaai moet rekening worden gehouden met bijzondere geluiden die
vanwege hun karakter als extra hinderlijk worden beschouwd. Het betreft onder
meer muziekgeluid. Omdat dit geluid duidelijk hoorbaar was, is een toeslag voor
muziekgeluid toegepast. Het dwangsombesluit van 14 juni 2011 is meerdere malen
aan de heer Öztürk toegestuurd. Ook is in de huurovereenkomst een bepaling
opgenomen waaruit blijkt dat hij bekend is met het dwangsombesluit. Als opvolgend
exploitant kan de heer Öztürk als rechtsopvolger worden aangemerkt.

Kanttekeningen en risico's

Er zijn geen kanttekeningen en risico's.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Belanghebbende kan binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit op het
ingediende bezwaarschrift beroep instellen bij de Rechtbank Limburg en de
Voorzien i ngenrechter verzoeken een voorlopi ge voorzieni ng te treffen.

Uitvoering/evaluatie
Niet van toepassing.

Comm un icatie/ partici patie
Brief en besluit aan belanghebbende.

Overleg gevoerd met
Intern:
N.v.t.

Extern
N.v.t.

Bijlagen

1. Last onder dwangsom 14 juni 2011
2. Invorderingsbesluit
3. Bezwaarschrift
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