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Onderwerp

Last onder dwangsom inzake Tungeler Dorpsstraat 9

Voorstel

1. In te stemmen met het opleggen van een last onder dwangsom aan de overtreder
2. Een begunstigingstermijn tot 1 januari 2021te stellen.

Inleiding

In de voormalige kippenstal aan de Tungeler Dorpsstraat 9 is een niet-agrarisch bedrijf
gevestigd in strijd met het bestemmingsplan. Tevens is naast de voormalige kippenstal
een parkeerplaats aangebracht waar bedrijfswagens worden geparkeerd. Tegen het
voornemen in verband met de geconstateerde overtreding een last onder dwangsom op te
leggen, is een zienswijze ingediend.

Beoogd effect/doel

De bedoeling van de last onder dwangsom is de geconstateerde overtreding ongedaan te
maken.

Argumenten

1.1 Er zijn geen bijzondere omstandigheden om van handhavend optreden af te zien.
Van een concreet zicht op legalisatie is geen sprake. Het principeverzoek om het bedrijf aan
de Tungeler Dorpsstraat 9 planologisch te regelen is afgewezen.^ Er is geen sprake van
onevenredig handhavend optreden.

1.2 De zienswijze geeft geen aanleiding om van handhaving af te zien.
In de ingediende zienswijze zijn geen omstandigheden aangevoerd die maken dat
handhavend optreden zodanig onevenredig is in verhouding tot de daarmee te dienen
belangen dat van handhavend optreden moet worden afgezien.
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2.1 De begunstigingstermijn is redelijk.
In de zienswijze is aangevoerd dat drie maanden te kort is om de overtreding te staken en
gestaakt te houden. Een zorgvuldige bedrijfsverplaatsing zal meer tijd vergen. Geadviseerd
wordt om een begunstigingstermijn tot uiterlijk 1 januari 2021 vast te stellen, onder de
voorwaarde dat het bedrijf aan de Tungeler Dorpsstraat 9 in de tussentijd geen aanzienlijke
overlast/hinder veroorzaakt in de omliggende omgeving. In het geval dit laatste zich

voordoet, kan de last onder dwangsom worden ingetrokken. Tegelijkertijd zal dan een nieuw
handhavingsbesluit met een kortere begunstigingstermijn worden genomen.

Kanttekeningen en risico's
Niet van toepassing.

Financiële, personele en juridische gevolgen
Tegen uw besluit kan door een belanghebbende bij uw college een bezwaarschrlft worden
ingediend. Tevens kan bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg een verzoek
om voorlopige voorziening worden ingediend.

Duurzaamheid
Niet van toepassing

Uitvoering/evaluatie
Niet van toepassing.

Commu n icatie/ participatie
Niet van toepassing.

Overleg gevoerd met

Intern:

Niet van toepassing.

Extern:
Niet van toepassing

Bijlagen:
Last onder dwangsom
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