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Onderwerp

Bezwaarschrift tegen afgewezen verzoek om handhaving op perceel Boeketweg 30

Voorstel

1. Het ingediende bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren.

Inleiding

Door de heer T.Timmermans, Sint Sebastiaanskapelstraat 4, Weert, is bij brief van 26 juni
2016, een verzoek om handhaving ingediend. Het verzoek heeft betrekking op de opslag
van bouw- en sloopafval en op een open mestopslag op het perceel gelegen aan de
Boeketweg 30. Door uw college is op 23 augustus 2016 besloten het ingediende verzoek
om handhaving af te wijzen (BW-9820). Tegen deze afwijzing is doorde heerTimmermans
bezwaar gemaakt.

Beoogd effect/doel

Niet van toepassing.

Argumenten

7.7. Er is geen sprake van een besluit waartegen bezwaar mogelijk is,

Omdat niet gebleken is dat de heer Timmermans als belanghebbende bij zijn
handhavingsverzoek kan worden aangemerkt, is dit verzoek afgewezen.

De afwijzing van een dergelijk verzoek is geen besluit als bedoeld in artikel 1:3, eerste lid
van de Algemene wet bestuursrecht. Dit betekent dat het ingediende bezwaarschrift in deze
situatie niet-ontvankelijk dient te worden verklaard.
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Naam opsteller voorstel

Portefeu¡llehouder

Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Vosdellen, Ge (575 231)

A.F. (Frans) van Eersel
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Kanttekeningen en risico's

Er zijn geen kanttekeningen en / of risico's.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Betrokkene kan binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit op het bezwaarschrift
beroep instellen bij de Rechtbank Limburg en de Voorzieningenrechter verzoeken een
voorlopige voorziening te treffen.

Uitvoering/evaluatie

Niet van toepassing.

Gomm unicatie/participatie

Brief en besluit aan betrokkene.

Overleg gevoerd met
Intern:

N.v.t.

Extern:

N.v.t.
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3. Conceptbrief en -besluit
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