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Onderwerp
Handhavingsverzoek beëindiging beroepsmatig gebruik wijkpark en calistenicspark

Voorstel
Het handhavingsverzoek afwijzen

Inleiding
Op 26 april 2016 heeft J. Sauvé (verzoeker) verzocht om handhavend op te treden tegen
het beroepsmatig gebruik van het wijkpark en calisthenicspark Molenakker door Aysports
(belanghebbende) omdat het gebruik in strijd is met het bestemmingsplan.

Ontwerp besluit
In uw vergadering van 28 juni 2016 heeft uw college besloten Aysports in kennis te stellen
van uw voornemen om het handhavingsverzoek toe te wijzen en een last onder dwangsom
op te leggen om het beroepsmatig gebruik van het wijkpark en calisthenicspark Molenãkker
te beëindigen binnen 4 weken en beëindigd te houden.

Besluit aangehouden
Op 30 augustus 2016 heeft uw college besloten om een definitief besluit op het
handhavingsverzoek aan te houden om bíj partijen na te gaan of ze bereid zijn tot
mediation. Verzoeker wil geen mediation omdat er al diverse gesprekken hebben
plaatsgevonden en gemaakte afspraken door belanghebbende niet worden nagekomen.

Gesprekken
Bestuurlijk is in september afzonderlijk gesproken met verzoeker en belanghebbende.
Gebleken is dat:

1. Belanghebbende het calisthenicspark en het wijkpark Molenakker gebruikt als
bedrijfslocatie.

2. De aanleiding voor het vezoek om handhaving is geluidsoverlast van de luide
steminstructies van belanghebbende en de schending door belanghebbende van
de privacy van verzoeker.
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Beoogd effect/doel
Een acceptabele situatie voor alle betrokkenen

Argumenten
1.1 Uit het bestuurliike qesprek met verzoeker is gebleken dat de eigenlijke grondslag

voor het handhavingsverzoek is, de ervaren geluidsoverlast en schending van de
privacy van verzoeker.

1.2 in het bestuurlijk gesprek is gebleken dat belanghebbende:
. plannen ontwikkelt om sportlessen ook op andere locaties te geven;
. er voor zal zorgen dat de sportbeoefening geen overlast oplevert voor

omwonenden;
¡ zich onthoudt van uitingen en gedragingen die de privacy van verzoeker

schenden.

1.3 Bewegen in de openbare ruimte wordt door de gemeente gestimuleerd.

1.4 Na afweging vân âlle betrokken belangen, is handhavend optreden onevenredig in
verhouding met de daarmee te dienen belangen.

Kanttekeningen en risico's
Het feitelijk gebruik van de gronden voor sportbeoefening is overeenkomstig de

bestemming maar volgens de gebruiksbepaling van het bestemmingsplan mag dit niet
beroepsmatig.

Financiële, personele en juridische gevolgen
In verband met uw besluit kunnen verzoeker en belanghebbende een bezwaarschrift
indienen en een voorlopige voorziening aanvragen bij de Rechtbank Limburg.

Uitvoering/evaluatie

Communicatie/ partici patie
Uw besluit wordt meegedeeld aan verzoeker en belanghebbende

Overleg gevoerd met
Intern: -

Extern : -

Bijlagen
. Collegebesluit 28 juni 2016
. Ingediende zienswijze en petitie Aysports
. Aangehouden collegebesluit 30 augustus 2016
r Besluitafwijzenhandhavingsverzoek
r Brief aan verzoeker
. Brief aan belanghebbende
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GEMEENTE vtlEERT

BESLUIT

Burgemeester en wethouders van Weert besluiten om het verzoek van J. Sauvé (verzoeker)
om handhavend op te treden tegen het beroepsmatig gebruik van het wijkpark en
calisthenicspark Molenakker door Aysports (belanghebbende) af te wijzen.

Bij dit besluit zijn de volgende overwegingen betrokken.

Processuele overweo inoen

Verzoek om handhaving
De heer L Sauvé heeft op 26 april 2076 verzocht om handhavend op te treden tegen het
beroepsmatig gebruik van het wijkpark en het calisthenicspark Molenakker door Ay Sports
omdat het gebruik in strijd is met het bestemmingsplan. Verder brengt verzoeker naar voren
dat er is sprake van geluidsoverlast door de luide steminstructies tijdens de trainingen.
Verzoeker geeft aan dat ook andere omwonenden willen dat de activiteiten van
belanghebbende in het wijkpark stoppen.
Verzoeker is er voorstander van dat er in het wijkpark wordt gesport en activiteiten
plaatsvinden. Maar belanghebbende maakt structureel en beroepsmatig gebruik van het
park dat bovendien overlast met zich meebrengt.

Belang verzoeker
Verzoeker is aan te merken als belanghebbende als bedoeld in artikel !:2van de Algemene
wet bestuursrecht (Awb).
Ingevolge artikel 1:3, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) wordt onder een
aanvraag verstaan een verzoek van een belanghebbende, een besluit te nemen. Volgens
artikel 1:2, eerste lid, van de Awb wordt onder belanghebbende verstaan degene wiens
belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken.
Om als belanghebbende ín de zin van de Awb te kunnen worden aangemerkt, dient een
natuurlijk persoon een voldoende objectief en actueel, eigen en persoonlijk belang te
hebben. Dit is het geval. De woning van verzoeker grenst aan het wijkpark en verzoeker
heeft zicht op het calisthenicspark. De afstand tussen het perceel van verzoeker en het
calisthenicspark is circa 75 meter. Het gebruik van het calisthenicspark heeft gevolgen voor
het woon- en leefklimaat van verzoeker. Verzoeker wordt daarom rechtstreeki in zijn
belangen geraakt en is daarom belanghebbende als bedoeld in artikel 1:2 van de Awb.

Belanghebbende
Op 23 mei 2016 is belanghebbende op de hoogte gesteld van het handhavingsverzoek.
Belanghebbende heeft op 23 mei 2016 een mondelinge zienswijze ingediend en op 5 juni
2016 een schriftelijke zienswijze.

Ontwerp besluit
Op 28 juni 2016 hebben wij belanghebbende en verzoeker meegedeeld voornemens te zijn
om het handhavingsverzoek toe te wijzen en belanghebbende een last onder dwangsom op
te leggen om het beroepsmatig gebruik van het wijkpark en het calisthenicspark binnen
4 weken te beëindigen en beèindigd te houden.

Ingediende zienswijze ontwerp besluit
Op 72 augustus 2016 heeft belanghebbende zijn zienswijze (gedateerd 13 juti ZOt6)
ingediend met betrekking tot het voorgenomen besluit en een petitie overlegd.
Belanghebbende brengt het volgende naar voren.
Hij geeft trainingen in het wijkpark maar zijn bedrijf is daar niet gevestigd. Het wijkpark en
het calisthenicspark wordt niet exclusief gebruikt. Niet-leden kunnen er gewoon trainen,



belanghebbende geeft hen gratis advies en zij krijgen voorrang bij het gebruiken van de

toestellen. Het trainen heeft een posit¡eve invloed in de wiJk en op de sportbeoefening irt

Weert. Belanghebbende stelt dat door de aanwezigheid van Aysports overlast in het park
wordt voorkomen. Er zijn geen klachten over hinder van de activiteiten van Aysports behalve
die van verzoeker. Het geven van steminstructies kan niet geheel achterwege blijven omdat
dit hoort bij de aard van de bootcamplessen.
Belanghebbende heeft een petitie overlegd waarin 700 ondertekenaars hun steun betuigen
om de activiteiten van AYsports in het park toe te staan.
De gemeente heeft ook twee schriftelijke reacties gekregen naar aanleiding van het
voornemen om de beroepsmatige activiteiten van belanghebbende te beëindigen. Hierin
wordt benadrukt de positieve uitstraling van de activite¡ten voor het wijkpark en de
professionele begeleiding door belanghebbende.

Verzoeker heeft naar aanleiding van het ontwerp besluit verwezen naar zijn argumenten in

het handhavingsverzoek en de eerder ingediende zienswijze. Verzoeker wijst op de inhoud
van het voorgenomen collegebesluit waarmee aan zijn handhavingsverzoek tegemoet wordt
gekomen.

Aangehouden collegebesluit
In onze vergadering van 30 augustus 2Ot6 hebben wij de beslissing op het
handhavingsverzoek aangehouden om eerst bestuurlijk bij partijen na te gaan of ze bereid
zijn tot mediation.

Gesprekken met verzoeker en belanghebbende
Bestuurlijk is afzonderlijk gesproken met verzoeker en belanghebbende. Belanghebbende
wil meewerken aan mediation. Verzoeker is niet bereid tot mediation omdat er al diverse
gesprekken hebben plaatsgevonden en gemaakte afspraken door belanghebbende niet zijn
nagekomen.

In de gevoerde bestuurlijke gesprekken is het volgende gebleken'
1. Belanghebbende gebruikt het calisthenicspark en het wijkpark Molenakker als

bed rijfslocatie.
2. De aanleiding voor het verzoek om handhaving is geluidsoverlast van de luide

steminstructies van belanghebbende en de schending door belanghebbende van

de privacy van verzoeker.

Inhoudeliike overweqinoen

Feitelijke situatie
De activiteiten van de sportschool van belanghebbende vinden plaats in het wijkpark
Molenakker. Op de website www.aysports.nl worden diverse soorten bootcamplessen
aangeboden met daarbij behorende contributies. Op de website is als locatie van de

sportschool aangegeven: "Molenakkerpark, Wiekendreef 101, achter de Montessorischool"'
Belanghebbende gebruikt het wijkpark Molenakker en met name het calisthenicspark als

locatie voor het geven van de lessen van de sportschool. Hierover bestaat geen verschil van
mening. In het wijkpark en calisthenicspark geeft belanghebbende bootcamplessen van
anderhalf uur op maandag, woensdag en vrijdag in de ochtenden en avonden. Daarnaast
geeft belanghebbende er individuele trainingen van maandag t/m zaterdag'

Inhoudelijke overwegingen met betrekking tot de ingediende zienswiizen en de
bestu url ijke gesprekken
Belanghebbende verzoekt gelet op de argumenten die hij in zijn zienswijze naar voren
brengt en gelet op de steunbetuigingen in de petitie, om het trainen het wijkpark en

calisthenicspark toe te staan. Verzoeker wijs er op dat beroepsmatig gebruik in strijd is met
de voorschriften van het bestemmingsplan.
Uit het bestuurlijk gesprek is gebleken dat de eigenlijke grondslag voor het
handhavingsverzoek is, de ervaren geluidsoverlast en schending van de privacy van

verzoeker.
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In het bestuurlijk gesprek is gebleken dat belanghebbende:
. plannen ontwikkelt om sportlessen ook op andere locaties te geven;
. er voor zal zorgen dat de sportbeoefening geen overlast opleveft voor

omwonenden;
. zich onthoudt van uitingen en gedragingen die de privacy van verzoeker

schenden.

Bestemmingsplan
In het vigerende bestemmingsplan Weert Noord Graswinkel 2010 hebben de gronden van
het wijkpark de bestemming 'Verkeer'functieaanduiding Groen en Speelvoorziening.

In artikel 9.5.1 sub d'Gebruik van de grond'staat dat onder gebruiken in strijd met het
bestemmingsplan in ieder geval wordt verstaan het gebruik van gronden voor:
het innemen of hebben van een standplaats, met een voertuig, een kraam, een tafel of enig
ander middel, teneinde in de uitoefening van de handel goederen te koop aan te bieden, tã
verkopen of te verstrekken, dan wel diensten aan te bieden, dan wel anderszins goederen
uit te stallen of uitgestald te hebben om deze te koop aan te bieden, te verkopen of te
verstrekken aan publiek.

Het feitelijke gebruik van de gronden is overeenkomstig de bestemming maar volgens de
gebruiksbepalingen van het bestemmingsplan mag dit niet beroepsmatig.

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
Het wijkpark is op basis van de bestemming een openbare plaats. Dit betekent dat het
toegankelijk moet zijn voor publiek. In artikel 1 van de APV staat dat een openbare plaats
is: hetgeen in artikel 1 van de Wet openbare manifestaties daaronder wordt verstaan. Artikel
1, eerste lid, WOM bepaalt wat een openbare plaats is, namelijk een plaats die krachtens
bestemming of vast gebruik open staat voor het publiek.
Niet is gebleken dat de sportactiviteiten van belanghebbende een belemmering vormen voor
andere sporters om gebruik te maken van het calisthenicspark.

Belangenafweging
Gelet op het algemeen belang dat gediend is met handhaving, zal in geval van oveftreding
van een wettelijk voorschrift het bestuursorgaan dat bevoegd is om met een last onder
bestuursdwang of een last onder dwangsom op te treden, in de regel van deze bevoegdheid
gebruik moeten maken. Slechts onder bijzondere omstandigheden mag van het
bestuursorgaan worden gevergd, dit niet te doen. Dit kan zich voordoen indien concreet
zicht op legalisatie bestaat. Voofts kan handhavend optreden zodanig onevenredig zijn in
verhouding tot de daarmee te dienen belangen dat van optreden in die concrete situatie
behooft te worden afgezien.

Wij hebben de belangen van verzoeker, van belanghebbende, van derde belanghebbenden
en het algemeen belang dat met handhaving is gediend, afgewogen. Wij vinden, na afweging
van alle betrokken belangen, handhavend optreden niet evenredig mede gelet op de inhoud
van de gesprekken met belanghebbende.
Gelet op de positieve kanten van het sportieve gebruik van het wijkpark en calisthenicspark,
de eigenlijke grondslag van het handhavingsverzoek en gelet op de inhoud van de
gesprekken die bestuurlijk met belanghebbende zijn gevoerd, besluiten wij het
handhavingsverzoek af te wijzen.

Besluit
Wij besluiten het handhavingsverzoek van J. Sauvé om het beroepsmatig gebruik van het
wijkpark en calisthenicspark Molenakker doorAysports te beëindigen, af te wijzen op grond
van de overwegingen opgenomen in dit besluit.

Weert, 4 oktober 2016

Burgemeester en
de ris,


