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Onderwerp

Last onder dwangsom inzake De Horst 5 in Stramproy

Voorstel

1. In te stemmen met het opleggen van een last onder dwangsom aan de eigenaren.
2. De begunstigingstermijn te stellen op zes maanden na datum verzending van het

besluit.

Inleiding

Op het perceel aan De Horst 5 in Stramproy vinden activiteiten plaats die in strijd zijn met
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Er wordt in strijd gehandeld met het
bestemmingsplan "Buitengebied 2011". Gebleken is dat de eigenaren een gedeelte van een
loods en een B&B verhuren als zelfstandige woningen. Tegen het voornemen in verband met
deze strijdigheden een last onder dwangsom op te leggen, is een zienswijze ingediend.

Beoogd effect/doel

De bedoeling van de last is de geconstateerde overtredingen ongedaan te maken

Argumenten

7.1 Er zijn geen bijzondere omstandigheden om van handhavend optreden af te zien.
Van een concreet zicht op legalisatie is geen sprake. Bovendien ligt de legalisatie niet in de
lijn der verwachting. De Structuurvisie Weert 2025 gaat zeer terughoudend om met het
realiseren van nieuwe burgerwoningen in het buitengebied. Daarnaast is er geen sprake van
onevenredig handhavend optreden.

1.2 De zienswijze geeft geen aanleiding om van handhaven af te zien.
Ten aanzien van de loods is er geen sprake van zelfstandige bewoning ten behoeve van de
vestiging van buitenlandse werknemers; degene die in de loods verblijft is geen werknemer.
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Ten aanzien van de B&B is niet gebleken dat de eigenaren samen met de personen die in

de B&B verblijven, één huishouden voeren. Afwijken van het bestemmingsplan is niet
mogelijk. Daarnaast is er geen sprake van onevenredig handhavend optreden.

2.1 De begunstigingstermijn is redeliik.
Een termijn van zes maanden is redelijk om te voldoen aan de regels van het
bestemm ingsplan "Buitengebied 20 1 1".

Kanttekeningen en risico's

Niet van toepassing

Financiële, personele en juridische gevolgen

Tegen uw 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

Niet van toepassing.

Com mun icatie/ participatie

Niet van toepassing.

Overleg gevoerd met

Intern:

Saida Chalh en Gé Vosdellen van de afdeling Vergunning, Toezicht en Handhaving en

Marianne Arts van de afdeling Ruimtelijk & Economie.

Extern:

Niet van toepassing.

Bijlagen:

. Beschikking.
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