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Onderwerp
Beslissing op handhavingsverzoek inzake Kempenweg 118 in Weert

Voorstel
1. het handhavingsverzoek ontva n kelijk te verkla ren ;
2.het handhavingsverzoek voor zover het is gericht tegen de activiteiten met de auto's toe
te wijzen en de verbeurde dwangsom bij de eigenaar in te vorderen;
3.het handhavingsverzoek voor zover het is gericht tegen het in strijd met de milieueisen
tanken van diesel toe te wijzen en de eigenaar hiervoor aan te schrijven;
4.het handhavingsverzoek voor het overige af te wijzen.

Inleiding
Op I april 2018 is een handhavingsverzoek ingediend gericht tegen activiteiten met auto's
en het tanken van diesel aan de Kempenweg 118 in Weert. Op 19 juni 2018 is hierop een
aanvulling ingediend.

Beoogd effect/doel
Het afhandelen van het handhavingsverzoek.

Argumenten
1.1 De verzoeker is belanghebbende.
De verzoeker is eigenaar en bewonervan de woning gelegen aan de Kempenweg 110 in
Weert. De Kempenweg 118 is het naastgelegen perceel waarop zijzicht heeft. Daarnaast
exploiteert zij aan de Kempenweg 110 een tankstation. Gelet op deze omstandigheden
heeft zij een rechtstreeks en persoonlijk belang bij de beslissing op het
handhavingsverzoek en kan als belanghebbende worden aangemerkt.

2.1 Er is een dwangsom verbeurd.
Een autoambulance is bedoeld om auto's te vervoeren. In combinatie met een opvallend
aantal voertuigen, kan geconcludeerd worden dat de activiteiten met de auto's
bedrijfsmatig van aard zijn en niet stroken met de woonbestemming. Gelet op diverse
constateringen heeft de eigenaar van de Kempenweg 118 een dwangsom verbeurd.
Hiervoor ontvangt hij een invorderingsbeschikking.
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3.1 Er is sprake van een overtreding.
Er is met behulp van de IBC container diesel in andere auto's getankt. Daarbij zijn er geen
voorzorgsmaatregelen getroffen waardoor brandstof in de bodem kon terechtkomen. Dit
levert een overtreding op van artikel 13 van de Wet bodembescherming. Daarnaast levert
deze constatering een overtreding van de geldende woonbestemming op. Hiervoor krijgt
de elgenaar van de Kempenweg 118 een waarschuwingsbrief.

4.1 Het college is niet bevoegd.
Ten aanzien van de vermeende diefstallen en het vermeend maken van synthetische
drr rnc ic hcf rnllaao niaf harrncnd nmdal diÌ npcn heqtrrrrqrechfeliikp kwccticq ziin
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Kanttekeningen en risico's
Niet van toepassing.

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

Uitvoering/evaluatie
Niet van toepassing.

Com mu n icatie/ pa rticipatie
Niet van toepassing.

Overleg gevoerd met
Intern:
Niet van toepassing.

Extern:
Niet van toepassing

Bijlagen:
Beschikkingen voor verzoeker en overtreder
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