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Onderwerp

Ha ndhavingsverzoek Ittervoorterweg 29

Voorstel

1. Te besluiten het handhavingsverzoek toe te wijzen.
2. Te besluiten om belanghebbende aan te schrijven het gebruik van een perceel aan

de lttervoorterweg voor het houden van feesten binnen vier weken te beëindigen
en beëindigd te houden.

3. Te besluiten om niet handhavend op te treden als het perceelwordt gebruikt voor
het houden van een familiedag, maximaal twee keer per jaar.

Inleiding
Verzoeker heeft gevraagd om handhavend op te treden tegen het gebruik van een perceel
gelegen lttervoorterweg 29voor het houden van feesten omdat het gebruik in strijd is met
het bestemmingsplan. Door het gebruik ondervindt verzoeker geluidsoverlast en
parkeeroverlast. Op het perceel is een tennisbaan aangelegd en een bijbehorend gebouw
opgericht.

Beoogd effect/doel
Een situatie die strijdig is met het bestemmingsplan te beëindigen.

Argumenten
1.1. Het gebruikvan het perceel voor het houden van feesten is in strijd met het
bestemmingsplan.
In het bestemmingsplan Buitengebied 2011 hebben de gronden de bestemming'Agrarisch'
met daaraan ondergeschikt 'recreatief medegebruik'. Het gebruik van het perceel als
tennisbaan past in de ondergeschikte bestemming'recreatief medegebruik'. Het gebruik van
het perceel voor het houden van feesten is geen recreatieve activiteit zoals bedoeld in het
bestemmingsplan en daarom strijdig met het bestemmingsplan.
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2.2. De ingediende zienswijzen geven geen aanleiding om van handhavend optreden af te
zien.
Het gebruik van het perceel en tennishuisje voor houden van feesten is geen recreatieve
vrijetijdsbesteding zoals bedoeld in het bestemmingsplan. Aan een inhoudelijke beoordeling
van de gronden en omstandigheden die belanghebbende aanvoert om het
handhavingsverzoek af te wijzen, komen wij daarom niet toe. Deze aangevoerde gronden
zijn dat de tennisbaan in de zomermaanden niet wekelijks wordt gebruikt, er geen verhuur
van het perceel plaatsvindt, dat overlast zoveel mogelijk wordt voorkomen en de
omstandigheid dat het gebruik van de tennisbaan al meer dan 30 jaar probleemloos is

verlopen.
Na afweging van alle betrokken belangen is handhavend optreden niet onevenredig.

Kanttekeningen en risico's
1.1. Er wordt niet handhavend opgetreden tegen maximaal twee familiedagen.
Het is onevenredig om op te treden tegen het houden van de traditionele feestelijke
familiedagen die al vele jaren op het perceel plaatsvinden.

Financiële, personele en juridische gevolgen
Tegen uw besluit kan door een belanghebbende bij uw college een bezwaarschrift worden
ingediend. Tevens kan bij de voorzieningenrechtervan de rechtbank Limburg een verzoek
om voorlopige voorziening worden ingediend.

Duurzaamheid
Niet van toepassing

Uitvoering/evaluatie
Niet van toepassing

Com mu n icatie/ partici patie
Verzoeker en belanghebbende worden schriftelijk op de hoogte gesteld van uw
handhavingsbeslu it.

Overleg gevoerd met

Intern:
Niet van toepassing

Extern:
Niet van toepassing

Bijlagen:
. Handhavingsverzoek
. Zienswijze verzoeker
. Zienswijzebelanghebbende
. Handhavingsbeslu it
. Brief aan verzoeker
. Brief aan belanghebbende
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