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Beste meneer Van Roij,

In onze brief van 30 april 2019 hebben wij u laten weten dat wij voornemens zijn om u
een last onder dwangsom op te leggen. Gebleken is dat op het adres Tungeler Dorpsstraat
9 in strijd wordt gehandeld met het bestemmingsplan 'Altweerterheide, Laar, Stramproy,
Swartbroek en Tungelroy'.

Met deze brief informeren we u over het besluit dat wij hebben genomen

Overtreding
Tijdens de gemeentelijke controle op 15 mei 2018 en de hercontrole op 2 februari 2019 is
geconstateerd dat op het adres Tungeler Dorpsstraat 9 een gedeelte van de voormalige
kippenstal is ingericht met verschillende kantoorruimtes, een stallingsruimte voor
voeftuigen, een opslagruimte, een omkleed/wasruimte voor bedrijfskleding en een
kantine. Tevens is naast de voormalige kippenstal een parkeerplaats aangebracht waar
bedrijfswagens worden geparkeerd. In uw principeverzoek d.d. 1 oktober 2018 heeft u
aangegeven dat op deze locatie stallings/opslag- en administratiewerkzaamheden worden
uitgevoerd ten behoeve van het pluimveeservicebedrijf Den Ouden Oirschot B.V, dat door
u wordt geëxploiteerd.

Op grond van het geldende bestemmingsplan "Altweerterheide, Laar, Stramproy,
Swartbroek en Tungelroy" is het alleen toegestaan om bestaande opstallen binnen de
aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - schuur' te gebruiken en/of laten gebruiken voor
agrarische doeleinden en functies ten behoeve van natuureducatie, natuu r- en
landschapsbeheer. De niet-agrarische bedrijfsmatige activiteiten die in en naast de
voormalige kippenstal plaatsvinden, vallen niet onder deze omschrijving. Dit gebruik levert
een overtreding op van artikel 3.3.1 en artikel 3.5.1 onder e van het geldende
bestemmingsplan "Altweerterheide, Laar, Stramproy, Swartbroek en Tungelroy".
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Volgens de bij ons bekende gegevens bent u eigenaar van het hedrijf I ogichamp B.V. dat
is gevestigd op het perceel kadastraal bekend als Gemeente Weert, sectie AC, nummer 39

en dat voor de bedrijfsvoering gebruik maakt van de voormalige kippenstal aan de

Tungeler Dorpsstraat 9 in Weet. Als eigenaar van dit bedrijf en gebruiker van het perceel

bent u verantwoordelijk voor het in strijd handelen met de regels van het
bestemmingsplan. Daarom merken wij u aan als overtreder van de hierboven genoemde

overtreding.

Afdoening zienswijze
Aan u is de gelegenheid geboden om uw zienswijze kenbaar te maken met betrekking tot
ons voornemen om een dwangsom op te leggen. Van deze mogelijkheid heeft u gebruik
nam==lzl-. Fla ziarrcr¡riita l¿zn alc r¡nlnf rrrnr¡len <¡mennevaf '

- De begunstigingsternrijrr v¿n drie rÌlaanden is te kort. Het is duidelijk dat de

legalisering van niet-agrarisch bedrijf op het adres Tungeler Dorpsstraat 9 niet
mogelijk is. Er is geen de intentie om het handhavingsproces te frustreren. Op dit
moment wordt onderzoek gedaan naar een alternatieve locatie om de

bedrijfsverplaatsing te kunnen bewerkstelligen, De verblijfsverBlaatsing kan

binnen anderhalf jaar worderr geredliseerd. De reden dat dit niet binnen drie
maanden lukt is omdat er nog geen geschikte locatie is gevonden. Daarna zal alles

nog opgcbouwd moeten worden. De activiteiten van het bedrijf vinden op dit
moment plaats op meerdere locaties. Het proces om deze activiteiten na de

bedrijfsverplaatsing op één locatie uit te voeren is in gang gezet. Dit proces vergt
enige tijd.

Onze reactie op uw zienswijze is als volgt

Ten aanzien van de begunstigingstermijn overwegen wij het volgende. Naar

aanleiding van het zienswijzegesprek op L4 mei 2019 hebben wij besloten dat een

begunstigingstermijn tot 1 januari 2027 redelijk is om de overtreding van artikel
3.3.1 en artikel 3.5.1 onder e van het geldende bestemmingsplan
"Altweerterheide, Laar, Stramproy, Swartbroek en Tungelroy" te staken en

gestaakt te houden. Hierbij hebben wij in aanmerking dat aan het onderhavige
handhavingsproces geen verzoek om handhaving ten grondslag ligt en wij op dit
moment geen overlastmeldingen ontvangen. Het risico is echter wel dat dit gaat

ontstaan wanneer het bedrijf verder uitgroeit. Wij willen u de gelegenheid bieden

om de bedrijfsverplaatsing zorgvuldig uit te voeren. Nu dat u voornemens bent om
uw bedrijf te verplaatsen naar een andere locatie in of nabij Weert, zijn wij niet
gebaat bij een gehaaste uitvoering binnen drie maanden. Wij stellen de

begunstigingstermijn tot 1 januari 202t, 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 zich dit laatste voordoet,
zullen wij onderhavig besluit ambtshalve intrekken en een nieuw

handhavingsbesluit nemen met een kortere begunstigingstermijn.

Ftandhavingsplicht
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. Daarnaast
is het principeverzoek om het bedrijf aan de Tungeler Dorpsstraat 9 planologisch te
regelen afgewezen. Omdat het perceel is gelegen in de kern Tungelroy tussen de
woonbebouwing bestaat het risico dat er een overlast gevende situatie gaat ontstaan door
het bedrijf. We dienen te voorkomen dat er nieuwe milieuhinderlijke bedrijven in
woongebieden ontstaan. 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.

Besluit last onder dwangsom
Wij besluiten om u op grond van artikel 125 van de Gemeentewet juncto artikel 5:32,
eerste lid van de Awb een last onder dwangsom op te leggen. De last betreft het staken
en gestaakt houden van de met artikel 3.3.1 en artikel 3.5.1 onder e van het geldende
bestemmingsplan "Altweerterheide, Laar, Stramproy, Swartbroek en Tungelroy" strijdige
gebruik van de voormalige kippenstal, alsmede de bedrijfsmatige voorzieningen en de
grond waarop de parkeerplaats is aangebracht op het perceel kadastraal bekend als
Gemeente Weert, sectie AC, nummer 39 aan de Tungeler Dorpsstraat 9 in WeerL. Dit dient
u te doen uiterlijk vóór 1 januari 202t. Voldoet u niet, niet volledig, of niet tijdig aan deze
lastgeving dan verbeurt u een dwangsom van dwangsom van € 1000,= per week dat de
overtreding voortduurt met een maximum van € 10.000,=.

Wij achten de hoogte van de dwangsom in overeenstemming met het geschonden belang
en de effectiviteit van de sanctie. De dwangsom is gerelateerd aan de huurkosten van een
bedrijfsgebouw in de buuft van Weert (Panneweg 329 Nederweert - € 37.500,= per jaar),
geschikt voor een bedrijf met de omvang en aard als uw bedrijf.

Betaling verbeurde dwangsom
Op grond van artikel 5:33 van de Awb dient een verbeurde dwangsom binnen zes weken
nadat zij van rechtswege is verbeurd te worden betaald.

Niet eens met het besluit?
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u met een brief een bezwaarschrift sturen
aan het college van burgemeester en wethouders. Het adres is:
Postbus 950
6000 AZ WEERT

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de datum van deze
brief. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.
Schrijf in uw bezwaarschrift in elk geval:

- uw naam, adres, datum en handtekening;
- een omschrijving van het besluit waar het bezwaarschrift tegen gericht is (stuur

een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift);



de reden waarom u bezwaar maakt.

Let op: een bezwaarschrift indienen kan alleen met een brief, dus niet digitaal.

Spoed
Is uw bezwaar zo spoedeisend dat u de behandeling van uw bezwaarschrift niet kunt
afwachten? Dan kunt u bij de Voozieningenrechter van de Rechtbank Limburg een
voorlopige voorziening aanvragen. Dat is een voorlopige beslissing om een handeling uit te
stellen of juist door te laten gaan. Een voorlopige voorziening kunt u met een brief of
digitaal aanvragen:
- met een brief:

Stuur uw verzoekschrift naar:
De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg
Sector Bestuursrecht
Postbus 950

-6040-xz RoERMOND
digitaa l:
Via http ://loket. rechtspraak. n l/bestu u rsrecht
Hiervoor moet u wel een elektronische handtekening (DigiD) hebben. De voorwaarden
vindt u op deze website.

Vragen?
Heeft u vragen over deze brief? Neemt u dan contact op met Sabrina Leyba van de

afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving, bereikbaar via telefoonnummer (0495)

57 52 67 of e-mail s.leyba@weert.nl.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

an
secretaris

.A.M


