
oP.Ii>Lãt¡r> GEMEENTE vVE E RT

Onderwerp

Verzoek om handhaving buitentrap en toegangsdeur

Voorstel
1. Het verzoek om handhaving af te wijzen

Inleiding

Door mevrouw A.M.H. de Goeij, executeur van de nalatenschap van mevrouw L.M.H. Eggen,
is een verzoek om handhavend optreden ingediend. Verzocht wordt handhavend op te
treden met betrekking tot de tegen en in de zijgevel van het pand Langstraat 2 aangebrachte
stalen trap en deur. De trap en deur, begin mei 2015 aangebracht in de tussenruimte met
het pand Markt 1, geven toegang tot de woning boven het pand Langstraat 2.

Als gevolg van de aangebrachte trap en deur is er vermindering van privacy. Hiervan wordt
hinder ondervonden.

Beoogd effect/doel

Beantwoorden van het ingediende verzoek om handhaving.

Argumenten
7.7. Verzoekster is geen belanghebbende bij het ingediende verzoek om

handhaving.

Voor het indienen van een handhavingsverzoek is vereist dat een verzoeker een
hem persoonlijk aangaand belang heeft dat hem in voldoende mate onderscheidt
van anderen.
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Van een rechtstreeks en individueel belang van mevrouw De Goeij is niet gebleken.
Uit het verzoek blijkt ook niet dat zij door de erven Eggen is gemachtigd het
handhavingsverzoek in te dienen.

7.2. In haar hoedanigheid als executeur heeft verzoekster ook geen belang bii
het ha nd havi ngsverzoek.

Het indienen van het handhavingsverzoek in haar hoedanigheid als executeur van
de nalatenschap van mevrouw L.M.H. Eggen, maakt ook niet dat verzoekster als
belanghebbende bij het verzoek om handhaving kan worden aangemerkt. Zij heeft
een zogenaamde verklaring van executele overgelegd. Hieruit blijkt niet dat
verzoekster in haar hoedanigheid als executeur bevoegd en gerechtigd is het
handhavingsverzoek in te dienen. Zij is uitsluitend bevoegd werkzaamheden te
verrichten die in het belang zijn van een goede afwikkeling van de nalatenschap.
Ook uit de verklaring van executele blijkt niet dat verzoekster bevoegd is namens
de erven Eggen een handhavingsverzoek in te dienen.

Kanttekeningen
Het is niet uitgesloten dat de erven Eggen een nieuw gelijkluidend handhavingsverzoek
indienen. Het voornemen bestaat ook dat verzoek af te wijzen. Dit omdat geen wettelijk
voorschrift is overtreden, Uw college is dan niet bevoegd handhavend op te treden. Uit
onderzoek is namelijk gebleken dat de buitentrap met de toegangsdeur in 1990 zijn
vergund.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Nu verzoekster geen belanghebbende is bij het verzoek om handhaving, is er geen sprake
van een aanvraag in de zin van artikel 1:3, lid 3, van de Algemene wet bestuursrecht. Uit
jurisprudentie blijkt dat de afwijzing van het verzoek om handhaving in een dergelijke
situatie geen besluit is waartegen bezwaar en beroep mogelijk is.

Uitvoering/evaluatie

Niet van toepassing

Communicatie/ participatie

De beslissing van uw college wordt toegezonden aan verzoekster en aan de eigenaar van
het pand Langstraat 2.

Overleg gevoerd met

Intern

Theo Polman van de afdeling Vergunningen Toezicht en Handhaving

Extern:

N.v.t.
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