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Onderwerp

Last onder dwangsom perceel Moeselpeelweg 8

Voorstel

1. Met uitzondering van een kantine / kleedruimte, aan de heer W.A.M. Bruekers, Kraan
B, Nederweert, een last onder dwangsom op te leggen voor de illegaal aanwezige
(bedrijfs-) bebouwing op het perceel gelegen aan de Moeselpeelweg 8;

2. De hoogte van de dwangsom vast te stellen op € 34.000,= pêr week en met een
maximum van € 340.000,=;

3. De begunstigingstermijn te stellen op 1 mei 2016.

Inleiding

Op het perceel aan de Moeselpeelweg 8 is Kennis llzerhandel B.V. gevestigd. Dit bedrijf
wordt geëxploiteerd door de heer W.Bruekers.

Onderzoek

Door toezichthouders is een onderzoek ingesteld. Hieruit is gebleken dat in strijd met de
regels in het geldende bestemmingsplan "Buitengebied 2otl" (bedrijfs-) bebouwing is
opgericht. De totale oppervlakte van deze bebouwing bedraagt circa 933 m2. Het
bestemmingsplan staat slechts bebouwing binnen het bouwvlak toe. De oppervlakte van dit
bouwvlak bedraagt circa 235 mz. Met een omgevingsvergunning kan onder voorwaarden
een (geringe) vergroting van het bouwvlak worden toegestaan.
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Zienswijzen

Tegen het voornemen tot het opleggen van een last onder dwangsom zijn zienswijzen
ingediend. Hierin wordt uitsluitend ingegaan op een gebouw dat dienst doet als kantine /
kleedlokaal voor het bedrijf. Gesteld wordt dat dit gebouw positief is bestemd omdat het is
ingetekend op de plankaart bij het bestemmingsplan. Ook staat het gebouw op de tekening
behorende bij de op 6 november t97O verleende milieuvergunning. Verder wordt gesteld
dat het gebouw al 45 jaar ter plaatse aanwezig is. Hiertegen is nooit handhavend
opgetreden. Dit betekent dan ook dat het gebouw door verjaring een legale status heeft
gekregen.

Beoogd effect/doel

Opheffen strijdigheid met de geldende regels van het bestemmingsplan "Buitengebied
20tL".

Argumenten

7.7 De totale opperulakte van de bedrijfsbebouwing is in strijd met het
bestemmingsplan.

In het bestemmingsplan is duidelijk aangegeven waar de bebouwing zich mag bevinden. De
aanwezige bebouwing overschrijdt ruimschoots het toegestane bouwvlak. Ook het
maximaal toegestane uitbreidingspercentage (10% met een maximum van 100 m2) wordt
in ruime mate overschreden. Alle aanwezige bebouwing is zonder bouw- of
omgevingsvergunning aanwezig.

7.2 De kantine / kleedruimte valt onder het overgangsrecht,

Uit nader onderzoek is gebleken dat het gebouw vóór het ter inzage leggen van het
ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied 1976" is geplaatst. Het gebouw valt daardoor
onder het overgangsrecht. Dit overgangsrecht maakte destijds geen onderscheid tussen
legale of illegale gebouwen. Dit betekent dat het gebouw - ondanks het ontbreken van een
bouwvergunning daarvoor - niet behoeft te worden verwijderd.

7.3 Er zijn geen bijzondere omstandigheden om van handhavend optreden af
te zien.

Van zicht op legalisatie of onevenredig handhavend optreden is in deze situatie geen sprake.
De bebouwing ter plaatse is al lange tijd aanwezig. Uit jurisprudentie blijkt dat er geen reden
is om van handhavend optreden af te zien indien een met de regels strijdige situatie al lange
tijd bestaat. Telfs als dat tientallen jaren al zo is geweest, moet in beginsel handhavend
worden opgetreden. Het jarenlang niet optreden betekent ook niet dat een gerechtvaardigd
vertrouwen is gewekt dat niet handhavend wordt opgetreden.

2.7. De hoogte van de dwangsom is niet onevenredig en ís redelijk.

De dwangsom is vastgesteld op een bedrag per week waarin de last niet is uitgevoerd. De
dwangsom staat in een redelijke verhouding tot de zwaarte van het geschonden belang en
de beoogde effectieve werking van de dwangsomoplegging.

3.7. Deze termijn is gezien de omstandigheden in deze situatíe redelijk.

Het bedrijf is al langer bekend met de op grond van het bestemmingsplan maximaal
toegestane oppervlakte van bebouwing.
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In het kader van een aanvraag om een nieuwe milieuvergunning en de vaststelling van het
bestemmingsplan "Buitengebied 20LI" zijn door de heer Bruekers juridische procedures
gevoerd. Uit uitspraken van de Raad van State in deze procedures blijkt duidelijk welke
bebouwingsmogelijkheden ter plaatse gelden.

Kanttekeningen

Er zijn geen kanttekeningen

Financiële, personele en juridische gevolgen

Tegen dit besluit kan door een belanghebbende bij uw college een bezwaarschrift worden
ingediend. Tevens kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg een verzoek
om voorlopige voorziening worden ingediend.

Uitvoering/evaluatie

Na het verstrijken van de begunstigingstermijn wordt gecontroleerd of het bedrijf de last
onder dwangsom naleeft. Zo nodig wordt een invorderingsprocedure gestart.

Comm unicatie/ partici patie

Het bedrijf wordt schriftelijk van de last onder dwangsom op de hoogte gesteld

Overleg gevoerd met

Intern

Gerard Beelen van de afdeling Vergunningen Toezicht en Handhaving en Michel Jans van de
afdeling Ruimtelijk Beleid.

Extern

Niet van toepassing

Bijlagen

1. Voornemen opleggen last onder dwangsom;
2. Ingediende zienswijzen;
3. Luchtfoto;
4. Situatietekening;
5. Regels bestemmingsplan;
6. Uitspraken Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State.
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