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Onderwerp
Beslissing op 69 handhavingsverzoeken inzake Kazernelaan 101 in Weert

Voorstel
1. de handhavingsverzoeken deels niet-ontvankelijk te verklaren;
2. de handhavingsverzoeken voor zover ze ontvankelijk zijn toe te wijzen en
3. de eigenaar/verhuurder en de huurder een last onder dwangsom op te leggen

Inleiding
Op diverse data in oktober 2018 zijn in totaal 69 brieven met een handhavingsverzoek
ontvangen. Het handhavingsverzoek is gericht tegen de huisvesting van arbeidsmigranten
op het voormalige KMS-terrein aan de Kazernelaan 101 in Weert.

Beoogd effect/doel
Het afhandelen van de 69 handhavingsverzoeken.

Argumenten
1.1 Een aantal indieners zijn geen belanghebbenden.
51 indieners hebben vanuit hun woningen vrijwel geen tot beperkt zicht op de gebouwen
waar de arbeidsmigranten zijn gehuisvest. Hun zicht wordt beperkt door wegen, bomen
en/of tussengelegen bebouwing. Gelet hierop kunnen zij niet als belanghebbenden in de
zin van artikel 1:2 van de Algemene wet bestuursrecht worden aangemerkt.

2.1 Er is sprake van een overtreding.
De huisvesting van de arbeidsmigranten levert een overtreding op van het geldende
bestemmingsplan "Kazernelaan 101". Op grond van de bestemming 'Maatschappelijk'is
het alleen mogelijk om medewerking te verlenen aan een overnachtingsmogelijkheid
indien het gebruik van de gronden of bouwwerken verbonden is aan zorg-, spoft-,
recreatie- of onderwijsdoeleinden. Omdat de arbeidsmigranten gehuisvest worden in
verband met het verrichten van werk elders levert dit gebruik een overtreding op van het
geldende bestemmingsplan "Kazernelaan 101" juncto artikel 2.1, eerste lid, onder c van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De genoemde constateringen waren
ook met het vorige bestemmingsplan in strijd.
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2.3 Er is geen concreet zicht op legalisatie.
Het bestemmingsplan biedt geen afwijkingsmogelijkheden. De kruimelgevallenregeling van
artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2o van de Wabo juncto artikel 4, onderdelen 9 en
11 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht biedt ook geen mogelijkheden. Op 19
december 2018 is de'Beleidsnota huisvesting arbeidsmigranten gemeente Weert 2018'
door de gemeenteraad vastgesteld. Hierin is bepaald dat ten behoeve van de huisvesting
van de arbeidsmigranten in stedelijk gebied alleen kamerbewoning in een reguliere woning
tot een maximum aantal van 5 personen is toegestaan. Grootschalige huisvesting van
arbeidsmigranten in het stedelijk gebied zoals op de locaties aan de Kazernelaan 101 in
Weert is hiermee dan uitgesloten.

3.1 Er bestaat een grondslag om handhavend op te treden
Het raadsbesluit van 19 december 2018 betekent dat de bij beschikkingen van 5 en 11

september 2018 onder voorwaarden gedoogde overgangssituatie beleidsmatig niet wordt
ingepast. Gelet hierop bestaat er een grondslag om handhavend op te treden. Het
doelmatigste middel hiervoor is het aan de eigenaar/verhuurder en de huurder opleggen
van een last onder dwangsom.

Kanttekeningen en risico's
Niet van toepassing.

Financiële, personele en juridische gevolgen
Tegen de beslissing op het handhavingsverzoek en de last onder dwangsom kunnen
belanghebbenden binnen 6 weken na verzending van de beschikking een bezwaarschrift bij
uw college indienen en de Voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te
treffen.

Duurzaamheid
Niet van toepassing

Uitvoering/evaluatie
Niet van toepassing.

Comm un icatie/ participatie
Niet van toepassing.

Overleg gevoerd met
Intern:
Henk Creemers (jurist afdeling Ruimte & Economie) en Marianne Arts (beleidsadviseur,
afdeling Ruimte & Economie).

Extern:
Niet van toepassing

Bijlagen:
Beschikkingen voor klagers, eigenaar/verhuurder en huurder.
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