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Onderwerp
Verzoek om handhaving perceel Boeketweg 30

Voor,s{el

1.

Het verzoek om handhaving af te wijzen.

Inleiding
Door de heer T.Timmermans, Sint Sebastiaanskapelstraat 4, Weert, is een verzoek om
handhavend op te treden ingediend. Het verzoek heeft betrekking op de opslag van bouwen sloopafval en op een open mestopslag op het perceel gelegen aan de Boeketweg 30.
Beoogd effect/doel
Beantwoorden van het ingediende verzoek om handhaving

Argumenten

7.7.

Verzoeker

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.
Van een rechtstreeks en individueel belang van de heerTimmermans is niet gebleken. Zijn
woning is gelegen op een afstand van (hemelsbreed) + 230 meter tot het perceel gelegen
aan de Boeketweg 30.
Gelet op deze afstand en de aanwezige (hoge) bomen tussen beide locaties, heeft de heer
Timmermans geen zicht op het perceel waarop het verzoek om handhaving betrekking heeft.

Weert,

S

B

27-O7-2076
t,

De directeur

w

Soort besluit: Besluit college

\.

,/,

akkoord

l,l
bespreken

À 1
\

i

GG

PS

úÅ
{U

Vergadering B&W van 23-08-2016

In te vullen door het B&W secretaríaat:
!

fi'nttoord

'!

!

Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder
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Het is niet aannemelijk dat ter plaatse van de woning van verzoeker milieugevolgen worden
ondervonden van de bewuste opslag dan wel het mogelijk ontbreken van bepaalde
voorzieningen ter voorkoming van afstromend water of de opvang hiervan. Verzoeker heeft
ook niet gesteld dat hiervan overlast wordt ondervonden.

Kanttekeningen
Er zijn geen kanttekeningen.

Financiële, personele en Juridische gevolgen
Nu verzoeker 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
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De beslissing van uw college wordt toegezonden aan verzoeker en aan de eigenaar van het
perceel gelegen aan de Boeketweg 30.

Overleg gevoerd met
Intern:
Marcel Timmermans van de afdeling Vergunningen Toezicht en Handhaving
Extern:

N.v.t.
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Verzoek om handhaving.

Luchtfoto ter plaatse van genoemde percelen.
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