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Onderwerp

Handhavingsverzoeken inzake De Horst 5 in Stramproy.

Voorstel

1. de handhavingsverzoeken ontvankelijk te verklaren.
2. de handhavingsverzoeken toe te wijzen.
3. in te stemmen met het voornemen tot het opleggen van een last onder dwangsom.

Inleiding

Op 14 mei 2018 zijn twee handhavingsverzoeken ingediend tegen het in strijd handelen
met het bestemmingsplan "Buitengebied 2oLL" aan De Horst 5 in stramproy. op deze
locatie worden een gedeelte van een loods en een B&B gebruikt als zelfstandige woningen
voor verhuur.

Beoogd effect/doel

Het afhandelen van de handhavingsverzoeken.

Argumenten

1.7 De indiener is belanghebbende.
Verzoeker is woonachtig aan De Horst 6 te Stramproy. De B&B en het betreffende gedeelte
van de loods bevinden zich respectievel¡jk 50 en 75 meter van het perceel van verzoeker
vandaan. Gelet op deze geringe afstand, wordt hij beschouwd als belanghebbende bij de
huuractiviteiten die daar plaatsvinden. Gelet hierop heeft hij een rechtstreeks en persoonlijk
belang bij de beslissing op het handhavingsverzoek.

2.1 Er is sprake van strijd met het bestemmingsplan.
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Het perceel De Horst 5 in Stramproy is gelegen in het bestemmingsplan Buitengebied 2011
en ter plaatse geldt de bestemming 'Agrarisch - Agrarisch bedrijf'. Op de desbetreffende
locatie bevinden zich ookde B&B en de loods. Hetgebruiken van de B&Ben het betreffende
gedeelte van de loods als zelfstandige woning valt onder strijdig gebruik (artikel 4.5.L,
aanhef en onder j van het geldende bestemmingsplan). Er is geen zicht op legalisatie.

Kanttekeningen en risico's

Niet van toepassing.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden bij uw college een bezwaarschrift indienen
Tevens kan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg een verzoek om
voorlopige voorziening worden ingediend.

Uitvoering/evaluatie

Niet van toepassing.

Communicatie/ participatie

Niet van toepassing

Overleg gevoerd met

Intern:

Saida Chalh en Gé Vosdellen (afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving) en
Marianne Arts (afdeling Ruimtelijk Beleid).

Extern:

Niet van toepassing

Bijlagen:

. beschikking aan de verzoeker;

. beschikking aan de eigenaren van de loods en de B&B op De Horst 5;

. voornemen last onder dwangsom met daarin het conceptbesluit last onder
dwangsom aan de eigenaren van de loods en de B&B op De Horst 5.
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