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2.

Het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren
Het bestreden besluit in stand te laten

Inleiding
Bij besluit van 9 juli 2015 is aan R,L.A.T. Zincken een omgevingsvergunning verleend voor
een geluidsmuur/ 3 lichtmasten, 2 vlaggenmasten en een bomenconstructie aan de Oude
Hushoverweg 30 in Weert. Tegen dit besluit heeft A.H.G. van Heugten, wonende aan de
Windmolen 102 in Weert, bij brief d.d.25 juli 2015 (ontvangen op 25 augustus 2015) een
bezwaarschrift ingediend. De bezwaren richten zich uitsluitend tegen de geluidsmuur.

Beoogd effect/doel
Niet van toepassing

Argumenten
1.1 Het bezwaarschrift is buiten de bezwaartermijn ingediend.
De publicaties in het huis-aan-huisblad en de gemeentelijke website zijn niet bepalend
voor de aanvang van de bezwaartermijn. Volgens de Algemene wet bestuursrecht en
jurisprudentie vangt de bezwaartermijn aan met ingang van de dag nadat de vergunning
aan de aanvrager is bekendgemaakt. De omgevingsvergunning is bekendgemaakt door
toezending op 9 juli 2015 aan R.L.A.T. Zincken. De bezwaartermijn is op 20 augustus
2015 verstreken. Het bezwaarschift is op 2 5 I ustus 2015 ontvangen en is daarmee
buiten de bezwaartermijn ingediend
te rm ij n ov e rsc h rij d i n g
besluit is genoemd in de publicatie van 15 juli 2015
gte. Hierna had hij zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk

1.2 Er is geen sprake
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een bezwaarschrift kunnen indienen. Hij heeft onnodig te lang gewacht. Hij had informatie
kunnen inwinnen over de aanvang van de bezwaartermijn en/of de besluitvorming.

2.1 Geen behandeling van de inhoudelijke bezwaargronden.
Het tijdig indienen van een bezwaarschrift is een wettelijk vereiste om een bezwaarschrift
in behandeling te nemen. Het bezwaarschrift iste laat ingediend. Er is geen sprake van
een verschoonbare termijnoverschrijding. Het bezwaarschrift is niet-ontvankelijk. Hierdoor
is een beoordeling van de inhoudelijke bezwaargronden niet aan de orde.

Kanttekeningen
Niet van toepassing

Financiële, personele en juridische gevolgen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de verzenddatum van de beschikking
beroep instellen bij de Rechtbank Limburg en de Voorzieningenrechter verzoeken een
voorlopige voorzieni ng te treffen.

Uitvoering/evaluatie
Niet van toepassing
Comm unicatie/ partici patie
Beschikking voor reclamant en vergunninghouder

Overleg gevoerd met
Intern:
Niet van toepassing
Extern:

Niet van toepassing

Bijlagen
Beschikking voor reclamant en vergunninghouder
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