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Onderwerp
Ha ndhavingsverzoek Kem penweg

Voorstel
Het verzoek om handhaving af te wijzen

Inleiding
Op 3 september 2018 heeft de Stichting Industrieel & Cultureel Erfgoed Le projet de
Dorplein een verzoek ingediend om handhavend op te treden tegen grond- en
graafwerkzaamheden die plaatsvinden op de percelen kadastraal gemeente Weert, sectie
Q 155 en 156 en de percelen terug te laten brengen in de oorspronkelijke staat.
Omdat voor de werkzaamheden op 3 september 2018 een omgevingsvergunning was
aangevraagd die vergunbaar werd geacht, is op 18 september 2018 aan de stichting
meegedeeld dat een besluit op het handhavingsverzoek wordt genomen als de
aangevraagde omgevingsvergunning is behandeld.
Belanghebbenden zijn op 18 september 2018 op de hoogte gesteld van het ingediende
handhavingsverzoek en zijn in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen.
Belanghebbenden hebben geen zienswijzen ingediend.

Beoogd effect/doel
Niet van toepassing.

Argumenten
V1.1. De werkzaamheden waarop het handhavingsverzoek betrekking heeft, zijn niet in
strijd met het bestemmingsplan Bedrijventerrein 2013.

1.2. Voor de werkzaamheden waarop het handhavingsverzoek betrekking heeft, is een
omgev i ngsve rg u n n i n g verl eend.
Op 26 september 2018 is een omgevingsvergunning verleend voor het dempen van een
watergang en het aanleggen van een retentievijver.

Kanttekeningen en risico's
Er zijn geen kanttekeningen
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Financiële, personele en juridische gevolgen
In verband met uw besluit kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen. Tevens
kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg een verzoek om voorlopige
vooziening worden ingediend.

Uitvoering/evaluatie
Niet van toepassing

Comm un icatie/participatie
Uw besluit wordt meegedeeld aan verzoeker en belanghebbenden

Overleg gevoerd met
Intern:
P. Caris, VTH
Mathieu l)olcJers, Ruimte en Economie

Extern:
Niet van toepassing

Biilagenl-
. Ingediend handhavingsverzoek
. Verleendeomgevingsvergunning
. Brief aan verzoeker
. Brieven aan belanghebbenden
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