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Beste meneer Moonen,

Aan de Kazernelaan 101 in Weert zijn overtredingen van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo) geconstateerd. Wij zijn voornemens om u hiervoor een last onder
bestuursdwang op te leggen. Hieronder leest u het ontwerpbesluit.

Ontwerpbesluit voornemen last onder bestuursdwang
Overtreder
Volgens de bij ons bekende gegevens bent u huurder van de Gebouwen 101M32, 101M33
en 101M344 op het perceel kadastraal bekend als gemeente Weert, sectie P, nummer
5834 en gelegen op het voormalige KMS-complex c.q. het huidige Horne Quartier aan de
Kazernelaan 101 in Weert. Als huurder bent u verantwoordelijk voor het handelen in strijd
met de regels van het bestemmingsplan. Daarom merken wij u aan als overtreder van de
hierna te noemen regels van het bestemmingsplan.

Constaterinqen
In de Gebouwen 101M32, 101M33 en 101M34A op het perceel kadastraal bekend als
gemeente Weert, sectie P, nummer 5834 en gelegen op het voormalige KMS-complex c.q.
het huidige Horne Quartier aan de Kazernelaan 101 in Weert worden 35 buitenlandse
werknemers gehuisvest.

Juridische orondslag
Het relevante wettelijk kader luidt als volgt.

Artikel 2.1, eerste lid, onder c van de Wabo bepaalt dat het verboden is om zonder
omgevingsvergunning een project uit te voeren, voor zover dat geheel of gedeeltelijk
bestaat uit het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan.

Artikel 2.12, eerste lid, onder a van de Wabo bepaalt dat de omgevingsvergunning als
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c van de Wabo slechts kan worden verleend ais de
activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en indien de activiteit in strijd
is met het bestemmingsplan:
10 mettoepassing van de in het bestemmingsplan opgenomen regels inzake afwijking;
20 in de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen gevallen of
3o in overige gevallen, indien de motivering van het besluit een goede ruimtelijke
onderbouwing bevat.
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Artikel 4, onderdelen 9 en 11 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor) bepaalt
dat voor aanmerking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid,
onder c juncto artikel 2.L2, eerste lid, onder a, onder 20 van de Wabo in aanmerking
komen:
9. het gebruiken van bouwwerken, eventueel in samenhang met bouwactiviteiten die de
bebouwde oppervlakte of het bouwvolume niet vergroten, en van bij die bouwwerken
aansluitend terrein, mits, voor zover gelegen buiten de bebouwde kom, het uitsluitend
betreft een logiesfunctie voor werknemers of de opvang van asielzoekers of andere
categorieën vreemdel ingen ;
11, ander gebruik van gronden of bouwwerken dan bedoeld in de onderdelen 1 tot en met
10, voor een termijn van ten hoogste tien jaar.

De Gebouwen 101M32, 101M33 en 101M344 gelegen op het voormalige KMS-complex c.q.
het huidige Horne Quartier aan de Kazernelaan 101 in Weert vallen binnen de bestemming
'Maatschappelijk' van het geldende bestemmingsplan "Kazernelaan 101".

Volgens artikel 3.1.1 van de planregels zijn de voor'Maatschappelijk'aangewezen gronden
bestemd voor:

a. maatschappelijke, culturele, educatieve, medische, sociale, levensbeschouwelijke
enlof religieuze doeleinden met de daarbij behorende voorzieningen;

b. horeca van categorie 1 en 2 die verband houdt met en ondergeschikt is aan de
geldende bestemmingsplan;

c. detailhandel en dienstverlening die verband houden met en ondergeschikt is aan
de gcldende bestemming;

d. kantoren en bedrijvigheid die verband houden met en ondergeschikt zijn aan de
geldende bestemminq;

e. sportvoorzieningen en recreatieve doeleinden;
1". onzelfstarrdig verblijf verband houdend met de hierboven genoemde functies;
S. instandhouding van de vegetatie, waarin bomen aspectbepalend zijn;
h. instandhouding, herstel en ontwikkeling van de aanwezige natuurlijke,

landschappelijke, cultuurhistorische en archeologische waarden ;
i. bestrijding en voorkoming van bodemerosie en wateroverlast;
j. waterhuishoudkundige voorzieningen;
k. bestaande verkeersvoorzieningen;
l. de instandhouding en/of herstel van het op het tijdstip van inwerkingtreding van

het bestemmingsplan aanwezige rijksmonument of gemeentelijk monument mede
gelet op de cultuurhistorische, stedenbouwkundige en/of landschappelijke waarde,
ter plaatse van de aanduiding'karakteristiek'.

met daaraan ondergeschikt:
1. parkeervoorzieningen;
2. verhardingen;
3. groenvoorzieningen;
4. energievoorzieningen;
5. voorzieningen ten behoeve van openbaar nut

Artikel 3.5.1 van de planregels bepaalt dat onder gebruiken in strijd met het
bestemmingsplan in ieder geval wordt verstaan het gebruiken en/of het laten gebruiken
van gronden en bouwwerken voor en/of als:

a. opslagdoeleinden, anders dan overeenkomstig het normale gebruik bij de
bestemmi ng'MaatschapPelijk';

b. bedriJven;
c. prostitutiedoeleinden.



In 2008 is de 'Beleidsnota huisvesting buitenlandse werknemers' vastgesteld. Hierin is
bepaald dat de huisvesting van buitenlandse werknemers in stedelijk gebied alleen mag
plaats vinden in nieuwbouw of reguliere bestaande woonhuizen. In geval van nieuwbouw
gaat het om clusters van maximaal 15 personen.

Overtreding
Op grond van het geldende bestemmingsplan "Kazernelaan 101" is het alleen mogelijk om
medewerking te verlenen aan een overnachtingsmogelijkheid indien het gebruik van de
gronden of bouwwerken verbonden is aan zorg-, sport-, recreatie- of onderwijsdoeleinden.
Omdat de 35 buitenlandse werknemers mede gehuisvest worden in verband met het
verrichten van werk elders levert dit gebruik een overtreding op van artikel 3.1.1, onder f
juncto artikel 3.5.1 van het geldende bestemmingsplan "Kazernelaan 101" juncto artikel
2.1, eerste lid, onder c van de Wabo op.

Hand havingsplicht
Op grond van jurisprudentie zijn wij gelet op het algemeen belang dat gediend is met
handhaving verplicht om in geval van overtreding van een wettelijk voorschrift gebruik te
maken van onze bevoegdheid om handhavend op te treden. Uitzonderingen hierop zijn het
bestaan van een concreet zicht op legalisatie of de situatie dat handhavend optreden
zodanig onevenredig is in verhouding tot de daarmee te dienen belangen dat van
handhavend optreden moet worden afgezien.

Het algemeen belang is gediend bij het beschermen van de kwaliteit van de omgeving en
het voorkomen van precedentwerking. Van een concreet zicht op legalisatie is geen
sprake. Het geldende bestemmingsplan biedt geen afwijkingsmogelijkheden. De
kruimelregeling 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 Bor biedt ook geen mogelijkheden. Voor de
uitoefening van deze bevoegdheden zijn beleidsregels vastgesteld. Op 1 mei 2018 heeft
het college van burgemeester en wethouders hiervoor de herziene Beleidsnota inzake
'Planologische afwijkingsmogelijkheden bestemmingsplan' vastgesteld. Volgens deze
beleidsregels is het niet mogelijk om op grond van aftikel 4, onderdelen 9 èn 11 van
bijlage II van het Bor al dan niet tijdelijk af te wijken voor de huisvesting van buitenlandse
werknemers op het voormalige KMS-complex c.q. het huidige Horne Quartier aan de
Kazernelaan 101 in Weert. Op grond van eerdere beleidsregels bestond deze mogelijkheid
er ook al niet. Legalisatie van de huisvesting van de buitenlandse werknemers lig[ dan ook
niet in de lijn der verwachting. Voorts is niet gebleken dat handhavend optreden zodanig
onevenredig is in verhouding tot de daarmee te dienen belangen dat van handhavend
optreden moet worden afgezien.

Last onder bestuursdwang
Gelet op de genoemde overtreding zijn wij voornemens om u op grond van artikel 125 van
de Gemeentewet juncto artikel 5:21 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) juncto
artikel 5.17 van de wabo te sommeren de volgende maatregel te nemen:. het binnen vier weken na de verzenddatum van de definitieve last onder

bestuursdwang staken en gestaakt houden alsmede het ontmantelen van de
illegale huisvesting van de 35 buitenlandse werknemers in de Gebouwen 101M32,
101M33 en 101M344 op het kadastrale perceel P5834 aan de Kazernelaan 101 in
Weert.

Indien u niet binnen de genoemde termijn de overtreding heeft beëindigd, gaan wij over
tot het toepassen van bestuursdwang. Dit houdt in dat de gevraagde maatregel door ons
wordt uitgevoerd. De kosten die hieraan verbonden zijn zullen op u worden verhaald.



Zienswijze
Hierbij stellen wij u in de gelegenheid om uw zienswijze binnen twee weken na de
verzenddatum van deze brief naar voren te brengen (artikel 4:8 van de Awb). Schriftelijke
zienswijze kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Weert, Postbus 950, 6000 AZ Weert. Voor het indienen van mondelinge
zienswijze kunt u een afspraak maken met Saida Chalh van de afdeling Vergunningen,
Toezicht en Handhaving, bereikbaar via telefoonnummer (0495) 575 239 of e-mail
s.chalh@weert. nl.

Definitief besluit
Als wij uw zienswijze(n) op deze brief hebben ontvangen, nemen wij een definitief besluit
over de handhaving. Dit doen wij ook als u niet binnen de hiervoor genoemde termijn
reageert.

Vragen?
Heeft u vragen over deze brief? Neemt u dan contact op met Saicla Chalh van de afdeling
Vergunningen, Toezicht en Handhaving, bereikbaar via telefoonnummer (0495) 575 239 of
e-mail s.chalh@weert.nl.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

G nkman
secretaris
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Beste meneer Poell,

Aan de Kazernelaan 101 in Weert zijn overtredingen van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo) geconstateerd. Wij zijn voornemens om u hiervoor een last onder
bestuursdwang op te leggen. Hieronder leest u het ontwerpbesluit.

Ontwerpbesluit voornemen last onder bestuursdwang
Overtreder
Volgens de bij ons bekende gegevens is Stichting HQ Weert eigenaar/verhuurder van de
Gebouwen 101M32, 101M33 en 101M34A op het perceel kadastraal bekend als gemeente
weert, sectie P, nummer 5834 en gelegen op het voormalige KMS-complex c.q. het
huidige Horne Quartier aan de Kazernelaan 101 in Weert. Als eigenaar/verhuurder is
Stichting HQ Weert verantwoordelijk voor het handelen, ook door een ander, in strijd met
de regels van het bestemmingsplan. Daarom merken wij Stichting HQ Weert aan als
overtreder van de hierna te noemen regels van het bestemmingsplan.

Constateringen
In de Gebouwen 101M32, 101M33 en 101M344 op het perceel kadastraal bekend als
gemeente Weert, sectie P, nummer 5834 en gelegen op het voormalige KMS-complex c.q.
het huidige Horne Quartier aan de Kazernelaan 101 in Weert worden 35 buitenlandse
werknemers gehu isvest.

Juridische orondslag
Het relevante wettelijk kader luidt als volgt

Artikel 2.1, eerste lid, onder c van de Wabo bepaalt dat het verboden is om zonder
omgevingsvergunning een project uit te voeren, voor zover dat geheel of gedeeltelijk
bestaat uit het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan.

Artikel 2.12, eerste lid, onder a van de Wabo bepaalt dat de omgevingsvergunning als
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c van de Wabo slechts kan worden verleend als de
activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en indien de activiteit in strijd
is met het bestemmingsplan:
10 met toepassing van de in het bestemmingsplan opgenomen regels inzake afwijking;
20 in de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen gevallen of
3o in overige gevallen, indien de motivering van het besluit een goede ruimtelijke
onderbouwing bevat.
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Artikel 4, onderdelen 9 en 11 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor) bepaalt
dat voor aanmerking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid,
onder c juncto aftikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2o van de Wabo in aanmerking
komen:
9. het gebruiken van bouwwerken, eventueel in samenhang met bouwactiviteiten die de
bebouwde oppervlakte of het bouwvolume niet vergroten, en van bij die bouwwerken
aansluitend terrein, mits, voor zover gelegen buiten de bebouwde kom, het uitsluitend
betreft een logiesfunctie voor werknemers of de opvang van asielzoekers of andere
categorieën vreemdelingen ;
11. ander gebruik van gronden of bouwwerken dan bedoeld in de onderdelen 1 tot en met
10, voor een termijn van ten hoogste tien jaar.

De Gebouwen 101M32, 101M33 en 101M34A gelegen op het voormalige KMS-complex c.q.
het huidige Horne Quartier aan de Kazernelaan 101 in Weert vallen binnen de bestemming
'Maatschappelijk' van het geldende bestemmingsplan "Kazernelaan 101".

Volgens aftikel 3.1.1 van de planregels zijn de voor'Maatschappelijk'aangewezen gronden
bestemd voor:

a. maatschappelijke, culturele, educatieve, medische, sociale, levensbeschouwelijke
en/of religieuze doeleinden met de daarbij behorende voorzieningen;

b. horeca van categorie 1 en 2 die verband houdt met en ondergeschikt is aan de
geldende bestemmingsplan;

c. detailhandel en dienstverlening die verband houden met en ondergeschikt is aan
de geldende bestemming;

d. kantoren en bedrijvigheid die verband houden met en ondergeschikt zijn aan de
geldende bestemming;

e. sportvoorzieningen en recreatieve doeleinden;
f . onzelfstandig verblijf verband houdend met de hierboven genoemde functies;
S. instandhouding van de vegetatie, waarin bomen aspectbepalend zijn;
h. instandhouding, herstel en ontwikkeling van de aanwezige natuurlijke,

landschappelijke, cultuurhistorische en archeologische waarden;
i. bestrijding en voorkoming van bodemerosie en wateroverlast;
j. waterhuishoudkundige voorzieningen;
k. bestaande verkeersvoorzieningen;
L de instandhouding en/of herstel van het op het tijdstip van inwerkingtreding van

het bestemmingsplan aanwezige rijksmonument of gemeentelijk monument mede
gelet op de cultuurhistorische, stedenbouwkundige en/of landschappelijke waarde,
ter plaatse van de aanduiding'karakteristiek'.

met daaraan ondergeschikt:
1. parkeervoorzieningen;
2. verhardingen;
3. groenvoorzieningen;
4. energievoorzieningen;
5. voorzieningen ten behoeve van openbaar nut.

Artikel 3.5.1 van de planregels bepaalt dat onder gebruiken in strijd met het
bestemmingsplan in ieder geval wordt verstaan het gebruiken en/of het laten gebruiken
van gronden en bouwwerken voor en/of als:

a. opslagdoeleinden, anders dan overeenkomstig het normale gebruik bij de
bestemmi ng'Maatschappelijk';

b. bedrijven;
c. prostitutiedoeleinden.



In 2008 is de 'Beleidsnota huisvesting buitenlandse werknemers' vastgesteld. Hierin is
bepaald dat de huisvesting van buitenlandse werknemers in stedelijk gebied alleen mag
plaats vinden in nieuwbouw of reguliere bestaande woonhuizen. In geval van nieuwbouw
gaat het om clusters van maximaal 15 personen.

Overtredinq
Op grond van het geldende bestemmingsplan "Kazernelaan 101" is het alleen mogelijk om
medewerking te verlenen aan een overnachtingsmogelijkheid indien het gebruik van de
gronden of bouwwerken verbonden is aan zorg-t sport-, recreatie- of onderwijsdoeleinden.
Omdat de 35 buitenlandse werknemers mede gehuisvest worden in verband met het
verrichten van werk elders levert dit gebruik een overtreding op van artikel 3.1.1, onder f
juncto artikel 3.5.1 van het geldende bestemmingsplan "Kazernelaan 101" juncto artikel
2.1, eerste lid, onder c van de Wabo op.

Handhavinosplicht
Op grond van jurisprudentie zijn wij gelet op het algemeen belang dat gediend is met
handhaving verplicht om in geval van overtreding van een wettelijk voorschrift gebruik te
maken van onze bevoegdheid om handhavend op te treden. Uitzonderingen hierop zijn het
bestaan van een concreet zicht op legalisatie of de situatie dat handhavend optreden
zodanig onevenredig is in verhouding tot de daarmee te dienen belangen dat van
handhavend optreden moet worden afgezien.

Het algemeen belang is gediend bij het beschermen van de kwaliteit van de omgeving en
het voorkomen van precedentwerking. Van een concreet zicht op legalisatie is geen
sprake. Het geldende bestemmingsplan biedt geen afwijkingsmogelijkheden. De
kruimelregeling 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 Bor biedt ook geen mogelijkheden. Voor de
uitoefening van deze bevoegdheden zijn beleidsregels vastgesteld. Op 1 mei 2018 heeft
het college van burgemeester en wethouders hiervoor de herziene Beleidsnota inzake
'Planologische afwijkingsmogelijkheden bestemmingsplan' vastgesteld. Volgens deze
beleidsregels is het niet mogel¡jk om op grond van artikel 4, onderdelen 9 en 11 van
bijlage II van het Bor al dan niet tijdelijk af te wijken voor de huisvesting van buitenlandse
werknemers op het voormalige KMS-complex c.q. het huidige Horne Quartier aan de
Kazernelaan 101 in Weert. Op grond van eerdere beleidsregels bestond deze mogelijkheid
er ook al niet. Legalisatie van de huisvesting van de buitenlandse werknemers ligt dan ook
niet in de lijn der verwachting. Voorts is niet gebleken dat handhavend optreden zodanig
onevenredig is in verhouding tot de daarmee te dienen belangen dat van handhavend
optreden moet worden afgezien.

Last onder bestuursdwang
Gelet op de genoemde overtreding zijn wij voornemens om u op grond van artikel 125 van
de Gemeentewet juncto artikel 5:21 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) juncto
artikel 5.17 van de Wabo te sommeren de volgende maatregel te nemen:. het binnen vier weken na de verzenddatum van de definitieve last onder

bestuursdwang staken en gestaakt houden alsmede het ontmantelen van de
illegale huisvesting van de 35 buitenlandse werknemers in de Gebouwen 101M32,
101M33 en 101M34A op het kadastrale perceel P5834 aan de Kazernelaan 101 in
Weert.

Indien u niet binnen de genoemde termijn de overtredíng heeft beëindigd, gaan wij over
tot het toepassen van bestuursdwang. Dit houdt in dat de gevraagde maatregel door ons
wordt uitgevoerd. De kosten die hieraan verbonden zijn zullen op u worden verhaald.



Zienswijze
Hierbij stellen wij u in de gelegenheid om uw zienswijze binnen twee weken na de
verzenddatum van deze brief naar voren te brengen (artikel 4:8 van de Awb). Schriftelijke
zienswijze kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Weet, Postbus 950, 6000 AZ Weert. Voor het indienen van mondelinge
zienswijze kunt u een afspraak maken met Saida Chalh van de afdeling Vergunningen,
Toezicht en Handhaving, bereikbaar via telefoonnummer (0495) 575 239 of e-mail
s.chalh@weert. nl.

Definitief besluit
Als wij uw zienswijze(n) op deze brief hebben ontvangen, nemen wij een definitief besluit
over de handhaving. Dit doen wij ook als u niet binnen de hiervoor genoemde termijn
reageert.

Vragen?
Heeft u vragen over deze brief? Neemt u dan contact op met Saida Chalh van de afdeling
Vergunningen, Toezicht en Handhaving, bereikbaar via telefoonnummer (0495) 575 239 of
e-mail s.chalh@weert.nl.

Met vriendelijke groet,
bu rgemeester en wethouders,

G.B an
secretaris

A. 3 ,z'


