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Beste meneer Quaedvlieg,

Op 2 maaft 2019 ontvingen wij uw brief d.d. 1 maart 2019. Met deze brief heeft u namens
HQ Weert C.V., gevestigd aan de Graafschap Hornelaan 163 in Weert, de bezwaargronden
van het eerder ingediende pro forma bezwaarschrift van 6 februari 2019 aangevuld. In
deze brief leest u de beslissing op het bezwaarschrift.

Bestreden besluit
Het bezwaarschrift richt zich tegen:

L Het besluit d.d. 27 december 2018 waarbij een besluit is genomen op de in
oktober 2018 in totaal ontvangen 69 brieven met een handhavingsverzoek. Het
handhavingsverzoek ziet op het op de kortst mogelijke termijn handhavend
optreden tegen de huisvesting van arbeidsmigranten aan de Kazernelaan 101 in
Weert. Besloten is om:

1. de handhavingsverzoeken deels niet-ontvankelijk te verklaren;
2. de ontvankelijke handhavingsverzoeken toe te wijzen en
3. de eigenaar/verhuurder en de huurder een last onder dwangsom op te leggen.

IL Het besluit d.d.27 december 2018 waarbij aan uw cliënt een last onder dwangsom
is opgelegd. De last onder dwangsom betreft het uiterlijk 1 maaft 2019 staken en
gestaakt te houden van de met aftikel 2.1, eerste lid, onder c van de Wabo juncto
artikel 3.1.1, onder f juncto artikel 3.5.1 van het geldende bestemmingsplan
"Kazernelaan 101" strijdige huisvesting van de arbeidsmigranten in de Gebouwen
101M32, 101M33 en 101M344 aan de Kazernelaan 101 in Weert onder oplegging
van een dwangsom van € 30.000,= per week met een maximum van €
300.000,=.

Beslissing op bezwaar
Wij hebben besloten:

1. het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren;
2. het bezwaarschrift gegrond te verklaren voor zover de bezwaren betrekking

hebben op de hoogte van de dwangsom;
3. de dwangsom gewijzigd vast te stellen op € 3.700,= p€r w€êk met een maximum

van € 14.800,=;
4. het bezwaarschrift voor het overige ongegrond te verklaren;
5. de begunstigingstermijn gewijzigd vast te stellen op uiterlijk 1 augustus 2Ot9;
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6. het bestreden besluit inzake de last onder dwangsom met verbetering van dc
motivering in stand te laten;

7. het bestreden besluit inzake de beslissing op de 69 handhavingsverzoeken in stand
te laten en het verzoek om proceskostenvergoeding af te wijzen.

Voor de nadere motivering verwijzen wij u naar bijgevoegd besluit'

Niet eens met het besluit?
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u beroep instellen bij de Rechtbank Limburg.
Dat kan met een brief of digitaal:
- met een brief:

Stuur uw beroepschrift naar:
Rechtbank Limburg
Sector Bestuursrecht
Postbus 950
6040 AZ ROERMOND

- Als¡tããl:
Via http : //lo ket. rechtspraa k. n l/bestu u rs recht
Hiervoor moet u wel een elektronische handtekening (DigiD) hebben. De voorwaarden
vindt u op deze website.

Zorgt u ervoor dat u het beroepschrift indient binnen zes weken na de datum van deze
brief. Daarmee voorkomt u dat de rechtbank uw beroepschrift niet meer kan bchandclcn.
Schrijf in uw beroepschritt in elk geval:

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

kopie van het besluit mee);
- de reden waarom u beroep instelt.

Sooed
Is uw beroep zo spoedeisend dat u de behandeling van uw beroepschrift 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 uitte
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 AZ ROERMOND

- digitaal:
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?
Hebt u vragen over deze brief? Neemt u dan contact op met Saida Chalh van de afdeling
Vergunningen, Toezicht en Handhavin vta 95) 575 239 of e-mail s.chalh@weert.nl.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

A
bu



GEMEENTE vVE E RT

Beslissing op bezwaar inzake een bezwaarschrift ingediend namens HQ Weert
C.V. gericht tegen een beslissing op 69 handhavingsverzoeken en een last onder
dwangsom opgelegd voor het uiterlijk 1 maart 2O19 staken en gestaakt houden
van de strijdige huisvesting van arbeidsmigranten aan de Kazernelaan 1O1 in
Weert.

Bestreden besluiten
I.
Bij collegebesluit d.d. 20 december 2018 (bekendgemaakt bij brief d.d. 27 december
2OI8, verzonden op 27 december 2018) is een besluit genomen op de in oktober 2018 in
totaal ontvangen 69 brieven met een handhavingsverzoek. Het handhavingsverzoek ziet
op het op de koftst mogelijke termijn handhavend optreden tegen de huisvesting van
arbeidsmigranten aan de Kazernelaan 101 in Weert. Besloten is om:

1. de handhavingsverzoeken deels niet-ontvankelijk te verklaren;
2. de ontvankelijke handhavingsverzoeken toe te wijzen en
3. de eigenaar/verhuurder en de huurder een last onder dwangsom op te leggen.

II
Bij collegebesluit van 20 december 2018 (bekendgemaakt bij brief d.d. 27 december
2OL8, verzonden op 27 december 2018) is aan HQ Weert C.V., gevestigd aan de
Graafschap Hornelaan 163 in Weert, een last onder dwangsom opgelegd. De last onder
dwangsom betreft het uiterlijk 1 maart 2019 staken en gestaakt te houden van de met
artikel 2.1, eerste lid, onder c van de Wabo juncto artikel 3.1.1, onder f juncto artikel
3.5.1 van het geldende bestemmingsplan "Kazernelaan 101" strijdige huisvesting van de
arbeidsmigranten in de gebouwen 101M32, 101M33 en 101M34A aan de Kazernelaan 101
in Weert onder oplegging van een dwangsom van € 30.000,= per week met een maximum
van € 300.000,=.

Bezwaarschrift
Tegen bovengenoemde besluiten heeft de heer mr. A.D.A. Quaedvlieg, advocaat bij
Hoeberechts Advocaten te Weert namens HQ Weert C.V. bij brief van 1 maart 2019
(ingekomen op 2 maart 2019) de bezwaargronden ingediend. De bezwaren luiden als
volgt:

1. Het bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Vanwege de spoedeisende
belangen en omdat de gemeente gedurende het bezwaar en beroep niet wilde
wachten met handhaven/innen van dwangsommen is een voorlopige voorziening
gevraagd.

2. De gemeente gaf slechts twee weken uitstel voor het indienen van de
bezwaargronden. Een nader uitstel werd niet verleend.

3. De gemeente wil niet meedenken over het goed verloop en/of oplossen van de
situatie. Er wordt aan de verzoeken geen medewerking verleend, terwijl deze
redelijk zijn en er geen andere zwaarwegende belangen zijn gediend. De
huisvesting van arbeidsmigranten is een verantwoordelijkheid van de gemeente.
Het zou verantwoordelijk en zorgvuldig zijn wanneer tenminste tot de voorlopige
voorziening gelegenheid wordt geboden om alternatieve locaties te zoeken.

4. Er wordt weinig tot geen belang gediend met deze overhaaste wijze van handelen.
Elke belangenafweging gaat mank die de gemeente maakt tussen de belangen van
reclamant en diens huurder (en de arbeidsmigranten). De factor tijd is een
belangrijk argument om bezwaar te maken.

5. De rechtbank is verzocht om de bestreden besluiten te schorsen of een andere
passende maatregel te treffen zodat er geen onomkeerbare gevolgen en geen
onnodige schade ontstaat. In bezwaar en eventueel beroep kan worden
geoordeeld over de rechtmatigheid van de bestreden besluiten. De gemeente moet
pas op de plaats maken en niet overhaast handelen. Zijhad reclamant en huurder
gelegenheid moeten geven uit te kijken naar een alternatieve locatie.
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6. Reclamant zou contractbreuk moeten plegen, <¡nrdat tJe ltuurovereetrkutnst, die is
gesloten op l januari 2018, niet kan worden nagekomen. Huurder zou de
huisvesting van arbeidsmigranten voor 31 december 2019 moeten beëindigen. Dit
terwijl reclamant in goed vertrouwen, met medeweten van de gemeente, deze
contractuele verplichting is aangegaan om tegemoet te komen aan een actueel
probleem (te weten huisvesting van arbeidsmigranten).

7. Dat zou een ingrijpend gevolg hebben voor de arbeidsmigranten. Zij moeten
halsoverkop ontruimen, terwijl in bezwaar moet worden geoordeeld dat niet
handhavend moeten worden opgetreden, althans niet op dit moment.

L Dat reclamant op zo'n korte termijn deze gecreëerde situatie haastig vanwege een
plotsklapse beleidswijziging door de raad moet beëindigen is in strijd met de
redelijkheid, d€ billijkheid, het vertrouwens-, rechtszekerheids- en het
even red igheidsbeg insel.

9. l)e gemeente had per gedoogbeschikking van 11 september 2018 besloten de
en. Dit met

van a m
uitgebreid met de mogelijkheid dat de Kazernelaan 101 hiervoor onder
voorwaarden gebruikt kon wordcn. Zo benoemt het bestreden besluit expliciet dat
sprake is van een overgangssituatie die vooruitlopend op iegalisatie werd
gedoogd. Hct nicuwc bclcid zou medio december 2018 door de raad worden
vastgesteld. Vanaf dan zouden de activ¡te¡ten ook beleidsmatig passend zijn.

10. Na 1 januari 2019 zou - met de clausulering dat daaraan de in het beleid
vastgestelde voorwaarden worden verbonden - een omgevingsvergunning worden
verleend. Daar ging reclamant van uit.

11. Het college heeft in september 20L8 zélf vastgesteld dat sprake was van concreet
zicht op legalisering. Er was aan reclamant reeds (schriftelijk) de toezegging
gedaan dat ná l januari 2019 gerekend kon worden op die legalisatie.

12. Dat legalisatie toch niet plaats zou kunnen vinden, leek op dat moment niet reëel.
De enige clausulering die het college hieraan verbond, was dat de raad
(beleids)voorwaarden zou vaststellen, die in een vergunning aan reclamant
zouden worden opgelegd.

13. De koers van de raad is eind 2018 onverwacht 180 graden gedraaid, waarschijnlijk
onder druk van vele bezwaarmakers/omwonenden. De raad heeft toen nieuw
beleid vastgesteld inzake de huisvesting van arbeidsmigranten. Op basis daarvan
heeft het college op 27 december 2018 besloten dat de huisvesting van
arbeidsmigranten niet langer in stand kan blijven. Dat er niet anders kon worden
besloten, is het gevolg van het besluit van de gemeenteraad'

14. Het bestuursorgaan moet deugdelijk en goed gemotiveerd afwegen of de plicht tot
handhaving in de gegeven situatie gepast is en/of op welke wijze en onder welke
voorwaarden tot handhaving wordt overgegaan. Er moet beoordeeld worden of de
overtreding voldoende ernstig is of dat er voldoende risico van herhaling is om
handhavend optreden te rechtvaardigen, of dat het meer aangewezen is te
volstaan met een waarschuwing, of de situatie op korte termijn 'en règle' lijkt te
geraken omdat vaststaat dat hieraan binnen afzienbare termijn een eind zal
komen of dat de situatie spoedig kan worden gelegaliseerd.

15. Het is onbegrijpelijk dat de gemeente niet eerst getracht heeft op informele wijze
tot een deugdelijke oplossing te komen en/of eerst heeft gewaarschuwd alvorens
direct tot handhaving over te gaan. Tevens heeft de gemeente nagelaten om goed
te beoordelen of de situatie zodanig kan worden aangepast en/of kan worden
opgelost zonder dat bestuursdwang en/of last onder dwangsom noodzäkeluk zou
zijn. De gemeente wist dat de situatie niet langer zou duren dan 31 december
2019, omdat dan de huurovereenkomst zal eindigen.

16. Geen van de aangegeven routes is bewandeld. Het college heeft direct na de
onverwachte koerswijziging handhaving en een last onder dwangsom
aangekondigd. Er zijn korte termijnen gehanteerd waardoor onvoldoende oog is
geweest voor de in het geding zijnde belangen. Dit is in strijd is met de algemene
beginselen van behoorlijk bestuur en de redelijkheid en de billijkheid.

17. Voor zover geen sprake meer is van een concreet zicht op legalisatie, is in ieder
geval sprake van een bijzondere situatie waarin schriftelijk aan reclamant is

verklaard dat - tot voor koft - sprake was van een concreet zicht op legalisatie,

activiteiten minstens tot 1 januari 2019 te
overweg¡ñg ðat hel-beleid inzake dè huisveatin-g
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maar dat nu door een - onverwachte - beleidswijziging van de gemeenteraad,
waar reclamant volgens het college eerder géén rekening mee hoefde te houden,
het concrete zicht op legalisatie zou zijn ontnomen.

18. Voor zover moet worden vastgesteld dat het aan reclamant zou zijn om een einde
te maken aan de activiteiten ter plaatse, wordt opgemerkt dat de activiteiten zich
niet van de een op de andere dag kunnen laten beëindigen. Het gaat om
huisvesting (te weten woonruimte) waarbij de wet er tegen beschermt dat een
(hoofd)verhuurder tot eigenrichtige ontruiming overgaat.

19. Ontruiming - en dus beëindiging van de beweerde overtreding - kost tijd en dient
gepaard te gaan met redelijke termijnen. Zeker wanneer deze situatie eerst als
zodanig gedurende een langere periode is gedoogd en alle partijen er vanuit
gingen dat deze situatie ook de komende periode (jaren) zou gaan voortduren.
Reclamant en huurder moeten - wanneer er sprake is van een onverwachte
beleidswijziging - op zijn minst in de gelegenheid worden gesteld alternatieve
woonruimte te vinden.

20. Het college kan het reclamant niet kwalijk nemen dat zij in de afgelopen maanden
géén actie heeft ondernomen. Vanwege de gedoogbeschikking mocht reclamant er
op vertrouwen dat zij géén actie hoefde te ondernemen maar juist invulling gaf
aan een heikel thema bij iedere gemeente, te weten het faciliteren van huisvesting
van arbeidsmigranten. Partijen zouden er naar toe moeten werken dat de situatie
duurzaam zou worden gelegaliseerd. Immers de komende jaren zal de behoefte
aan huisvestingsmogelijkheden voor arbeidsmigranten toenemen. Verwezen wordt
naar publicaties vanuit de Rijksoverheid en de vNG. De gemeente moet
verantwoordelijk omgaan met de huisvesting van arbeidsmigranten en niet van
het een op het andere moment een tot voor kort gedoogde locatie sluiten zonder
een alternatief aan te wijzen en reclamant en diens huurder en deze groep
arbeidsmigranten met een acuut probleem op te zadelen.

21. De termijn waarbinnen van reclamant actie wordt gevergd onder last van een zeer
aanzienlijke (onevenredig hoge) dwangsom (€ 30.000,= per week/ maximaal
€ 300.000,=) is te kort en maakt dat sprake is van ondeugdelijke, onzorgvuldige
en onredelijke besluitvorming. Het is onredelijk van reclamant verantwoordelijke
en deugdelijke oplossingen te vergen op dergelijke korte termijn. Dat zulks niet
binnen de gevergde termijn mogelijk is, ligt grotendeels aan de communicatie van
de gemeente. Indien reclamant in september 2018 had begrepen dat zij de
activiteiten (mogelijk) zou moeten gaan staken, was het misschien gelukt de
activiteiten eerder te staken en mogelijk voordat per 1 maart 2019 dwangsommen
zouden worden verbeurd. Doordat reclamant erop vertrouwde dat de activiteiten
op legalisatie en minstens gedogen kon rekenen en het slechtst de vraag was
onder welke voorwaarden dat zou zijn, is reclamant nu geconfronteerd met de
situatie dat zij dit niet tijdig kan beëindigen.

22. Het gaat om een belangrijk maatschappelijk belang en functie. Feit is dat de
arbeidsmigranten huisvesting nodig zijn in de gemeente. Om nu bestuursdwang te
gebruiken om de arbeidsmigranten op straat te zetten is voorbarig, omdat niet
duidelijk is waar zij kunnen worden gehuisvest. De tweede uitzonderingsregel op
handhaving is van toepassing: zo snel handhaven is zodanig onevenredig in
verhouding met de daarmee te dienen belangen dat van (zo snel) optreden in deze
concrete situatie dient te worden afgezien.

23. Omdat verschillende partijen aangaande de huisvesting van arbeidsmigranten
afspraken hebben gemaakt (op basis van goed vertrouwen en in afstemming met
de gemeente), diverse bedrijfsprocessen, aanzienlijke financiële belangen en
woonrechten in het geding zijn dient voldoende gelegenheid te worden geboden
om - naar aanleiding van de beleidswijziging - alternatieve huisvesting te vinden.
Reclamant wil dit ook maar zal op begrip en medewerking van de gemeente
moeten kunnen rekenen. Inzake de huisvesting van arbeidsmigranten heeft de
gemeente ook een eigen vergaande verantwoordelijkheid.

24. Bii beëindiging van een huurovereenkomst inzake woonruimte moet rekening
worden gehouden met de rechten van de huurder (en de arbeidsmigranten). De
verhuurder moet zich vergewissen van de situatie van de huurder, ook al is de
beëindiging gerechtvaardigd. Gelet hierop moet de gemeente reclamant en
huurder voldoende gelegenheid geven om alternatieve huisvestingsmogelijkheden
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te regelen zodat de arbeidsmigranten elders kunncn wordcn gcvcstigd. Hct op
korte termijn op straat zetten van de arbeidsmigranten zal tot problemen leiden,
wat ook in strijd met het algemeen belang is.

25. Gelet op de einddatum van de huurovereenkomst (31 december 2019), dat op
basis van gewekt veftrouwen diverse faciliteiten ten behoeve van de huisvesting
zijn ingericht en er een verantwoordellJkheld rust op de gemeente inzake de
huisvesting van de arbeidsmigranten, valt niet in te zien waarom op een dergelijk
korte termijn handhavend moet worden opgetreden en/of dwangsommen moeten
worden opgelegd. Gelet op alle in het geding zijnde belangen dient door alle
betrokken partijen naar passende oplossingen te worden gezocht. Zolang er in de
nabije omgeving geen geschikt alternatief is gevonden - waar de gemeente ook
een belangrijke rol in speelt - zou handhavend optreden niet de weg mogen zijn
maar moet aan reclamant een redelijke en passende termijn worden gegeven om
oplossingen te zoeken voor de situatie. Onredelijk is het om op zo'n kofte termijn
ineens van reclamant te vergen dat alle gehuisveste arbeidsmigranten op straat
moeten worden gezet of er door reclamant forse dwangsommên worden verbeurd.

26. Geen enkel spoedeisend belang, anders dan het (abstracte) algemene belang,
wordt gediend bij naleving van de (heleids)regels om op zo'n korte termijn (voor 1

maart 2019) de huisvesting van arbeidsmigranten te beëindigen. Het probleem
wordt verplaatst, omclat de arheirlsmigranten in rle omgeving worden gehuisvest,
De gemeente onttrekt zich aan haar verantwoordelijkheid en houdt daar
onvoldoende rekening mee in de bestreden besluiten.

27. Bij een dergeli¡k onvoorziene beleidswijziging (van concreet ultzlcht op legallsatie
naar een algeheel verbod) dient reclamant in redelijke mate in de gelegenheid te
worden gesteld passende maatregelen te treffen en een redelijke termijn te
worden gegr¡nd om rle bedrijfsprocessen en woonrechten zodanig aan te passen

dat ingespeeld kan worden op de situatie dat huisvesting van arbeidsmigranten
niet langer is toegestaan en uitgeweken moet worden naar andere locaties. Dit
geldt te meer omdat ook het algemeen belang niet zonder meer wordt gediend
met de bestreden besluiten. De in het in geding zijnde belangen zijn in deze
besluitvorming onvoldoende op de concrete omstandigheden van het geval
beoordeeld om te oordelen over hoe om te gaan met de in beginsel op de
gemeente rustende verplichting om tot handhaving over te gaan.

28. Verzocht wordt de gemaakte kosten inzake onderhavige procedure te vergoeden.

Hoorzitting
Op 7 mei 2019 heeft een hoorzitting plaats gevonden. Een verslag van deze hoorzitting is

gehecht aan dit besluit.

Ontvankelijkheid van het bezwaarschrift
Hieronder beoordeelt het college van burgemeester en wethouders (hierna: het college) of
het bezwaarschrift voldoet aan de wettelijke vereisten die gelden voor de ontvankelijkheid
van een bezwaarschrift.

De bestreden besluiten zijn op 27 decernber 2018 aan reclamant verzonden. Gelet op de
verzenddatum van de bestreden besluiten is de laatste dag van de bezwaartermijn
verstreken op 7 februari 2019. De advocaat van reclamant heeft bij brief d.d. 6 februari
2019 (ingekomen op 7 februari 2019) tijdig een pro forma bezwaarschrift ingediend. Bij
collegebesluit van 19 februari 2019 (bekendgemaakt bij brief d.d. 20 februari 2Ot9,
verzonden op 20 februari 2019) is tot uiterlijk 6 maart 2019 de tijd gegeven om de
bezwaargronden in te dienen. De advocaat van reclamant heeft bij brief van 27 februari
2019 (ingekomen per mail op 27 februari 2019 en per post op 28 februari 2019) verzocht
om een nadere termijn van vier weken te geven. Bij brief van 28 februari 2019 (verzonden
op 28 februari 2019) is meegedeeld dat er geen aanleiding is om de eerder gegeven
termijn met nogmaals vier weken te verlengen. De advocaat van reclamant heeft bij brief
d.d. 1 maart 2019 (ingekomen op 2 maart 2019) de bezwaargronden tijdig ingediend.

Reclamant is adressant van de bestreden besluiten. Gelet hierop heeft reclamant een
rechtstreeks en persoonlijk belang bij de beslissing op het bezwaarschrift. Reclamant kan
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als belanghebbende in de zin van artikel l:2, eerste lid van de Algemene wet
bestuursrecht (Awb) worden aangemerkt.

Verder voldoet het bezwaarschrift aan artikel 6:5 van de Awb. De brief is voorzien van de
naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit
waaftegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Het college is van oordeel dat het bezwaarschrift voldoet aan de wettelijke vereisten voor
de ontvankelijkheid. Gelet hierop verklaart het college het bezwaarschrift ontvankelijk en
gaat over tot de inhoudelijke beoordeling van het bezwaarschrift.

Inhoudelijke beoordeling van het bezwaarschrift
De relevante wet- en regelgeving luidt als volgt.

Artikel 2.1, eerste lid, onder c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
bepaalt dat het verboden is een project zonder omgevingsvergunning uit te voeren voor
zover dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit:
het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een
beheersverordening, een exploitatieplan, de regels gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid,
of 4.3. derde lid. van de Wet ruimtelijke ordening of een voorbereidingsbesluit voor zover
toepassing is gegeven aan =*iLalAl ttiarAaliA r¡alzin r¡rn ¿{ia rrraf

Aftikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 10 van de wabo bepaalt dat voor zover de
aanvraag betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c,
de omgevingsvergunning slechts verleend kan worden indien de activiteit n¡et in strijd is
met een goede ruimtelijke ordening en indien de activiteit in strijd is met het
bestemmingsplan of de beheersverordening :

10 met toepassing van de in het bestemmingsplan of de beheersverordening 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.

Artikel 4, onderdelen 9 en 11 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor) bepalen
dat voor verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid,
onder c van de Wabo waarbij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder
20 van de Wabo van het bestemmingsplan wordt afgeweken in aanmerking komen:
- 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;

- ander gebruik van gronden of bouwwerken dan bedoeld in de onderdelen 1 tot en
met 10, voor een termijn van ten hoogste tien jaar.

Het geldende planologisch regime luidt als volgt.

De gebouwen 101M32, 101M33 en 101344, gelegen op het Horne euartier aan de
Kazernelaan 101 in Weert, vallen binnen de bestemming 'Maatschappelijk' van het
geldende bestemmingsplan "Kazernelaan 101", Dit bestemmingsplan is vastgesteld op 9
maart 2018, in werking getreden op 28 mei 2018 en onherroepelijk geworden op 6 maart
2019.

Artikel t.4I van de planregels verstaat onder maatschappelijke doeleinden:
maatschappelijke, sociale, educatieve, medische, culturele, levensbeschouwelijke en/of
religieuze voorzieningen en voorzieningen ten behoeve van overheids- en openbare
dienstverlening, alsook ondergeschikte detailhandel en horeca ten dienste van deze
voorzieningen.
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Volgens artikel 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 bestemm ingsplan ;

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;
g. instandhouding van de vegetatie, waarin bomen aspectbepalend zijn;
h. instandhouding, herstel en ontwikkeling van de aanwezige natuurlijke,

la ndscha ppel ijke, cu ltuu rh istorische en a rcheolog ische waarden ;
i. -béstrijding en voorkomiñg vãñ bodêmérôSiê-ê-n wat-erovèTlasÇ
j. waterhuishoudkundige voorzieningen;
k. bestaande verkeersvoorzieningen;
i. de instandhouding en/of herstel van het op het tijdstip van inwerkingtreding van

het bestemmingsplan aanwezige rijksmonr.rment of gemeentelijk mont¡ment mecle
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
bestemm ing'Maatschappelijk';

b. bedrijven;
c. prostitutiedoeleinden.

Op grondslag van het ontvankelijke bezwaarschrift heroverweegt het college per
bezwaargrond de bestreden besluiten.

Het college overweegt als volgt.

Bezwaargronden 1 tot en met 5
Reclamant voert aan dat h¡j tot in elk geval beslist is op de ingediende voorlopige
voorziening gelegenheid had moeten krijgen om te zoeken naar alternatieve locaties.
Hierover is het college het volgende van oordeel.

Het college ontving van reclamant slechts één dag voor het verstrijken van de
begunstigingstermijn van 1 maart 2019 zijn verzoek om de voorlopige voorziening af te
wachten voordat het handhavingsbesluit geëffectueerd wordt. Dit verzoek is bij brief van
27 februari 2019 (ingekomen op 27 en 28 februari 2019) ook nog eens ongemotiveerd
gedaan. Bij brief van 28 februari 2019 (verzonden op 28 februari 2019) heeft het college
hierop dan ook geantwoord dat zij geen aanleiding ziet om de begunstigingstermijn op te
schorten. Reclamant had vanaf de bekendmaking van de bestreden besluiten voldoende
tijd om een verzoek om verlenging van de begunstigingstermijn goed te onderbouwen. In
plaats hiervan confronteerL hij het college op het laatste moment met een niet
onderbouwd verzoek om verlenging van de begunstigingstermijn. Hierdoor heeft hij zelf de
situatie gecreëerd dat de begunstigingsterm¡jn, op het moment dat beslist werd op de
ingediende voorlopige voorziening, reeds was verstreken. Gelet hierop is het college van
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oordeel dat reclamant niet alleen
handhavend optreden.

kan wijzen op de factor tijd en het voortvarend

Het college verklaart de bezwaargronden 1 tot en met 5 ongegrond.

Bezwaargronden 6 tot en met 14 en 17
Reclamant voeft aan dat hij contractbreuk zou plegen en dat hij de huurovereenkomst met
medeweten van de gemeente zou hebben gesloten. Dat hU de huisvesting van
arbeidsmigranten vanwege een plotsklapse beleidswijziging moet beëindigen, is in strijd
met de redelijkheid en de billijkheid en het vertrouwens-, rechtszekerheid- en
evenredigheidsbeginsel. Met de gedoogbeschikking is toegezegd dat er na 1januari2Ot9,
weliswaar onder de voorwaarden van het nieuwe beleid, een omgevingsvergunning
verleend zou worden. Hierover is het college het volgende van oordeel.

Kennelijk heeft reclamant contractuele verplichtingen aangegaan in de vorm van een
huurovereenkomst tot uiterlijk 31 december 2019. De omstandigheid dat handhavend
optreden mogelijk ernstige financiële gevolgen heeft voor reclamant vormt volgens vaste
jurisprudentie geen grond om van handhaving af te zien (zie de uitspraak van de Afdeling
van 18 juni 20t4, ECLI:NL:RVS:20I4:2334). Bovendien heeft reclamant tijdens de
hoorzitting aangegeven dat in het huurcontract is opgenomen dat de huurder het contract
eenzijdig kan opzeggen en dat het huurcontract inmiddels is opgezegd. Dat reclamant een
huurovereenkomst heeft afgesloten verandert niets aan het feit dat het gebruik als
tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten in strijd is met het bestemmingsplan.
Reclamant is zelf verantwoordelijk om na te gaan of het bestemmingsplan het gebruik dat
beoogd is met de huurovereenkomst niet in de weg stond. Voorts is het college van
oordeel dat reclamant zijn stelling dat de huurovereenkomst met medeweten van de
gemeente zou zijn gesloten niet is onderbouwd.

Het college heeft op 13 november 2018 besloten om af te zien van het opnemen van het
voormalige kazerneterrein als huisvesting voor arbeidsmigranten. Grootschalige
huisvesting van arbeidsmigranten is alleen mogelijk op een agrarisch bedrijf of tijdelijk op
een bedrijventerrein. Hierdoor is het niet mogelijk om een omgevingsvergunning te
verlenen voor tijdelijke grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten in stedelijk gebied
zoals aan de Kazernelaan 101. Het collegebesluit van 13 november 2018 is openbaar en
raadpleegbaar via de website van de gemeente. Hierover is op 21 november 2018 door de
gemeente een persbericht verzonden. Verder is er in de pers ruim aandacht aan besteed:

- Dagblad De Limburger d.d. 21 november 2018: 'Geen gastarbeiders op kazerne in
Weert':https://www.limburger.nllcnt/dmf20181121 00081208/huisvestinq-
arbeidsm iq ranten -op-maximaal-drie-bedrijventerreinen -in-weert

- www.weertdegekste.nl: 'Beleid huisvesting arbeidsmigranten' (2t november
2018):https://www. weeftdegekste. nl/2018/11/nieuw-beleid-voor-hu isvesting-
arbeidsm ig ranten-in-weert/?cn-reloaded = 1

Reclamant had al vanaf eind november 2018 kunnen weten dat de huisvesting van
arbeidsmigranten aan de Kazernelaan 101 niet gelegaliseerd zou worden. Het college acht
het niet aannemelijk dat reclamant van het voorafgaande niet op de hoogte is geweest.
Het is ook geen 'plotsklapse beleidswijziging': huisvesting van arbeidsmigranten aan de
Kazernelaan 101 was onder het oude beleid ook niet toegestaan. Dat is met het nieuwe
beleid zo gebleven.

Voor een geslaagd beroep op het veftrouwensbeginsel dient sprake te zijn van aan het
bestuursorgaan toe te rekenen concrete, ondubbelzinnige toezeggingen gedaan door een
daartoe bevoegd persoon, waaraan rechtens te honoreren veru¡achtingen kunnen worden
ontleend (zie de uitspraak van de Afdeling van 16 mei 2012, ECLI:NL:RVS:2012:8W5949).
Hiervan is niet gebleken.

De onder voorwaarden verleende gedoogbeschikking d.d. 11 september 2018 gold voor
een relatief kofte termijn: tot uiterlijk l januari 2019. De datum van l januari 2019 is
ongeveer gelijk aan de datum waarop het nieuwe beleid in werking zou treden. De
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gemeenteraad heeft het nleuwe beleld op 19 december 2018 vasLgesteld en <tp 27
december 2018 is het nieuwe beleid in werking getreden.

Met de gedoogbeschikking d.d. 11 september 2018 zijn naar het oordeel van het college
geen verwachtingen gewekt dat de huisvesting van de arbeidsmigranten na 1 januari 2019
gelegaliseerd zou worden. Aan de gedoogbeschikking kan reclamant niet het vertrouwen
ontlenen dat na 1 januari 2OL9 zou worden afgezien van handhavend optreden (zie de
uitspraak van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg van 29 maart 20L9,
ECLI:NL:RBLIM:Z}L9:2924). Het college wijst op de volgende passage in de
gedoogbeschikking d.d. 11 september 2018:

"Eiøen risico
Ten aanzien van het nieuw te maken beleid is nog niets concreet bekendgemaakt wat
betreft tekst en inwerkingtreding. Pas op het moment dat het nieuwe beleid in werking is
ggt¡eden, heeft u lekerheld oyer, - !9 uoorwaarden 9!!9! w,elke u een
omgevingsvergunning kunt verkrijgen. Tot die tijd wijzen wij u erop dat de gedoogde
activiteiten geheel op eigen risico plaatsvinden."

Uit de bovenstaande passage blijkt dat in de gedoogbeschikking uitdrukkclijk is gewezen
op het risico dat cr tcn aanzicn van hct nieuw vast te stellen beleid nog niets concreet is
bekendgemaakt wat betreft tekst en inwerkingtreding. Pas op het moment dat het nieuwe
beleid in werking is getreden zou reclamant zekerheid hebben over de voorwaarden onder
welke hij een omgevingsvergunning kan verkrijgen. Daarbij is reclamant erop gewezen dat
de gedoogde activiteiten tot die tijd geheel op eigen risico plaats vinden. Hij liep dan ook
het risico dat het nieuwe beleid geen mogelijkheden bood voor de locatie aan de
Kazernclaan 101 in Weert. Nu de Kazernelaan 101 uiteindelijk niet is aangewezen als
mogelijkheid voor de huisvesting van arbeidsmigranten is er niet voldaan aan de
voorwaarden van het beleid en kon reclamant er na 1 januari 2019 niet van uitgaan dat de
situatie gelegaliseerd zou worden.

Het college verklaart de bezwaargronden 6 tot en met 14 en 17 ongegrond.

Bezwaargronden 15 en 16
Reclamant voert aan dat er een waarschuwing gestuurd had moeten worden of had
moeten worden vastgesteld dat de situatie binnen afzienbare termijn zal eindigen of
gelegaliseerd kan worden. Er zijn ook nog eens korte termijnen gehanteerd. Hierover is

het college het volgende van oordeel.

De periode tot uiterlijk 31 december 2019 is geen kofte termijn. Nu de Kazernelaan 101
niet is aangewezen als mogelijkheid voor de huisvesting van arbeidsmigranten is er niet
voldaan aan de voorwaarden van het nieuwe beleid en bestaat vanaf l januari 2019 een
grondslag voor handhavend optreden. Daarnaast speelt mee dat omwonenden in oktober
2018 verzocht hebben om op de kortst mogelijke termijn alsnog handhavend op te treden
tegen de huisvesting van arbeidsmigranten aan de Kazernelaan 101. Op deze
handhavingsverzoeken is op 27 december 2018 het bestreden besluit genomen: de
handhavingsverzoeken, waarbij de verzoekers belanghebbenden zijn, zijn toegewezen en
er is besloten een last onder dwangsom op te leggen. Op grond van jurisprudentie dient er
na de toewijzing van een handhavingsverzoek een besluit over de handhaving te worden
genomen en kan niet worden volstaan met een informele waarschuwing/voornemen (zie
de uitspraak van de Afdeling van 18 november 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3536)'

Voorts geldt op grond van artikel 4:11, eerste lid van de Awb dat reclamant niet opnieuw
in de gelegenheid hoeft te worden gesteld om een zienswijze naar voren te brengen.
Reclamant is met het voornemen van 23 april 2018 in de gelegenheid gesteld om een
zienswijze in te dienen en heeft hiervan ook gebruik gemaakt. In de gedoogbeschikking
d.d. 11 september 2018 is zijn zienswijze beantwoord. Bovendien is niet gebleken van
nieuwe feiten of omstandigheden ten aanzien waarvan reclamant niet reeds zijn zienswijze
naar voren heeft kunnen brengen (zie de uitspraak van de voorzieningenrechter van de
Rechtbank Limburg van 29 maart 2019, ECLI:NL:RBLIM:2019:2924)'
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Het college verklaart de bezwaargronden 15 en 16 ongegrond. Op de bezwaren die
betrekking hebben op de begunstigingsterm¡jn gaat het college hierna verder in.

Bezwaargronden 18 tot en met 27
Reclamant stelt de huisvesting van arbeidsmigranten gelijk aan woonruimte. Hij voert aan
dat de ontruiming gepaard moet gaan met een redelijke termijn. Vanwege de
gedoogbeschikking vertrouwde reclamant erop dat hij geen actie hoefde te nemen. De
gemeente moet verantwoordelijk omgaan met de huisvesting van arbeidsmigranten en
een alternatief aanwijzen. Er is sprake van een onjuiste belangenafweging. Verder betoogt
reclamant dat de begunstigingstermijn te kort en de dwangsom te hoog zijn. Hierover is
het college het volgende van oordeel.

Met de bestreden besluiten worden de arbeidsmigranten niet op straat gezet. Het is de
verantwoordelijkheid van reclamant om tijdig op zoek te gaan naar alternatieve
verblijfsruimte dan wel andere stappen te ondernemen. De vergelijking die reclamant
maakt met de situatie dat sprake is van een reguliere woonsituatie gaat hier niet op. Het
gaat hier om short-stay: een groep arbeidsmigranten die niet de intentie heeft om langere
tijd in Nederland te verblijven.

Zoals hiervoor overwogen had reclamant vanaf de bekendmaking van de
gedoogbeschikking rekening moeten houden met het risico dat het uiteindelijk
vastgestelde nieuwe beleid geen legaliseringsmogelijkheden bood. In dat geval had hij
tijdig stappen kunnen ondernemen. De gemeente is verantwoordelijk voor het waarborgen
van de veiligheid en de beheersbaarheid van woongebouwen en voor het bewaken van de
ruimtelijke kwaliteit van en de leefbaarheid in de omgeving. De werkgevers die de
arbeidsmigranten in dienst nemen zijn verantwoordelijk voor het aanbieden van adequate
huisvesting. In tegenstelling tot wat namens reclamant op de hoorzitting naar voren is
gebracht, is de gemeente niet tekort geschoten bij het verlenen van medewerking
alternatieve locaties aan te dragen. Het vinden van alternatieve huisvesting voor
arbeidsmigranten is niet de verantwoordelijkheid van het college maar komt voor risico en
rekening van reclamant.

Dat het economisch belang is gediend met de huisvesting van arbeidsmigranten in het
algemeen, is geen grond om af te zien van handhavend optreden (zie de uitspraak van de
voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg van 22 december 2oL7,
ECLI : NL: RBLIM : 20 1 7 : 12654).

Het is bekend dat de omwonenden overlast ervaren van de arbeidsmigranten (zie de
uitspraak van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg van 29 maaft 2019,
ECLI:NL:RBLIM:2}L9:2924). D¡t is op de hoorzitting van 7 mei 2OI9 namens
omwonenden nogmaals benadrukt. Het college is verantwoordelijk voor de handhaving
van de regels van het bestemmingsplan. Mede gelet op de overlast die de omwonenden
ervaren, is het college van oordeel dat handhavend optreden juist het algemeen belang
van de naleving van de regels van het bestemmingsplan dient. Het college is dan ook van
oordeel dat het belang van handhaving en de belangen van omwonenden dienen te
prevaleren boven het belang van reclamant om contractuele verplichtingen na te komen.

Bij het besluit inzake de last onder dwangsom is gelast de overtreding uiterlijk 1 maart
2019 te staken en gestaakt te houden op straffe van een dwangsom van € 30.000,= per
week met een maximum van € 300.000,=.

Met betrekking tot de begunstigingstermijn is het college het volgende van oordeel.

Volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling geldt als uitgangspunt bij het bepalen van de
begunstigingstermijn dat deze niet wezenlijk langer mag worden gesteld dan noodzakelijk
is om de overtreding te kunnen opheffen (zie de uitspraak van de Afdeling van 1
december 2010, ECLI : NL: RVS : 20 10 : 805696).

De omstandigheid dat reclamant ten aanzien van de huisvesting van arbeidsmigranten een
huurovereenkomst tot uiterlijk 31 december 2OI9 heeft gesloten en dat beëindiging van
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de oveftreding financiële schade kan veroozaken, is niet van belang voor het bepalen van
de begunstigingstermijn (zie de uitspraak van de Afdeling van 28 oktober 2OL5,
ECLI:NL:RVS:2015:3294). In de contractuele verplichtingen van reclamant ziet het college
geen aanleiding om een langere begunstigingstermijn vast te stellen. De afgesloten
huurovereenkomst verandeft niets aan het feit dat het gebruik in strijd is met het
bestemmingsplan. Reclamant had moeten nagaan of het bestemmingsplan dlt gebrulk niet
in de weg stond. Bovendien ligt het in de macht van reclamant en zijn huurder om hun
onderlinge contractuele afspraken, indien een nieuwe situatie dit vergt, aan te passen.

Het betoog van reclamant dat een begunstigingstermijn van twee maanden te kort is om
de arbeidsmigranten elders te huisvesten, is door de voorzieningenrechter gevolgd.
Daarbij heeft de voorzieningenrechter relevant geacht dat de arbeidsmigranten gemiddeld
een jaar blijven. De voorzieningenrechter heeft de bestreden besluiten qeschorst vanaf 1

maart 2019 tot zes weken na bekendmaking van de beslissing op bezwaar (zie de
uitspraak van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg van 29 maart 2019,
ECfI:NL:RBIIF4:ZA'I9.ZgT4): -Aãnsluitend - bij i^/at --dê -v-õdrzíeniRgênreahtêl- heeff
geoordeeld, stelt het college een nieuwe begunstigingstermijn vast'

Het college stelt vast dat de bestreden besluiten uitgaan van de constatering dat in de
gebouwen 101M32 en 101M33 in november 2018 een groep van 65 arbeidsmigranten
verbleef. Daarnaast zouden er een aantal arbeidsmigranten tijdelijk gedurende circa 5

dagen in gebouw 101M34A verblijven. Inmiddels is bekend geworden en vastgesteld door
de toezichthouders dat de huurder voor de huisvesting van de arbeidsmigranten geen
gebruik meer maakt van de gebouwen 101M32 en 101M344. Tijdens de hoorzitting is

aangegeven dat huurder besloten heeft de bestaande huisvesting van arbeidsmigranten op
hetterrein af te bouwen. Het gebouw 101M344 is 3 maanden geleden reeds ontruimd en
in gebouw 101M32 worden sinds 1 mei 2019 geen arbeidsmigranten meer gehuisvest. Van
deze twee gebouwen is ook de huur opgezegd. Thans is uitsluitend gebouw 101M33, het
zogenaamde'expats-gebouw', in gebruik voor de huisvesting van circa 30 á 35
arbeidsmigranten. Huurder zal de activiteiten op het terrein van HQ Weert per 31
december 2019 staken.

Uit het op 3 mei 2Ot9 ingediende nachtregister en een op 6 mei 2019 door de
toezichthouders uitgevoerde controle blijkt dat in gebouw 101M33 een groep van 37
arbeidsmigranten is gehuisvest. Van deze groep zijn 19 personen na de bekendmaking
van de bestreden besluiten gehuisvest in gebouw 101M33. Een aanzienlijk gedeelte van
deze groep arbeidsmigranten (14 personen) is nog na 1 maart 2019 gehuisvest in gebouw
101M33. Van de overige 18 arbeidsmigranten - die in de periode voorafgaand de
bestreden besluiten zijn gehuisvest - zal het merendeel blijkens het nachtregister op 1

augustus 2019 gemiddeld een jaar verblijven in gebouw 101M33.

Gelet op het voorafgaande verlengt het college na heroverweging de begunstigingstermijn
tot uiterlijk l augustus 2019. Daarbij is rekening gehouden met het gegeven dat de
arbeidsmigranten gemiddeld een jaar verblijven. Ook is in aanmerking genomen rlat
reclamant het gebruik van de gebouwen 101M32 en 101M34A ten behoeve van de
huisvesting van arbeidsmigranten heeft gestaakt en ook gestaakt zal houden. Het college
ziet in de afname van het aantal gehuisveste arbeidsmigranten evenwel geen aanleiding
om de begunstigingstermijn verder te verlengen. Er zijn immers na de bekendmaking van
de bestreden besluiten en zelfs nog na de oorspronkelijke begunstigingstermijn van 1

maart 2OI9 weer rrieuwe arbeidsrttigr'¿ttterr gehuisvest. In het geval deze
arbeidsmigranten niet waren gehuisvest, dan was de groep arbeidsmigranten ten tijde van
onderhavige beoordeling aanzienlijk kleiner geweest (18 personen). Deze omstandigheid
acht het college dan ook van wezenlijk belang om de begunstigingstermijn niet verder dan
uiterlijk 1 augustus 2019 te verlengen. Ook acht het college daarbij relevant dat, zoals
tijdens de hoorzitting naar voren is gebracht, de omwonenden nog steeds overlast ervaren
van de arbeidsmigranten. De huurder heeft tijdens de hoorzitting aangegeven dat het
terrein continue bewaakt zou worden door een bedrijf. Tijdens de hoorzitting hebben de
omwonenden echter aangegeven dat het bedrijf helemaal niet de gehele dag op het
terrein aanwezig is maar alleen telefonisch bereikbaar zou zijn.

Pagina 1O van 12



Met betrekking tot de dwangsom is het college het volgende van oordeel.

Het college merkt PrismaWorx Uitzend B.V. (huurder) en reclamant (verhuurder/eigenaar)
beiden aan als overtreder. De gebruiksbepaling van artikel 3.5.1 van de planregels ziet op
het gebruik en of laten gebruiken. Er staat:'onder gebruiken in strijd met het
bestemmingsplan wordt in ieder geval verstaan het gebruik en/of het laten gebruiken van
gronden en bouwwerken (...)'. Gelet op de geschiedenis van de totstandkoming van artikel
2.1, eerste lid, aanhef en onder cf van de Wabo moet onder "gebruiken van gronden" als
bedoeld in deze bepaling mede worden verstaan het "laten gebruiken van gronden"
(Kamerstukken II 2006/07,30 844, nr. 3, blz. 94).

Op de hoorzitting is namens reclamant naar voren gebracht dat er bij het berekenen van
de hoogte van de dwangsom rekening moet worden gehouden met de vermeende
rechtmatige bewoning van de '15 expats'. Het college verwijst hiervoor naar de beslissing
op bezwaar inzake de geweigerde tijdelijke omgevingsvergunning welke tegelijk met dit
besluit wordt bekendgemaakt. Daarbij merkt het college op dat reclamant geen
belanghebbende is bij die procedure. Hij is immers geen geadresseerde van het
desbetreffende weigerin gsbeslu it.

Het college acht de strijdigheid met het bestemmingsplan geen overtreding van geringe
ernst. Voorts is het college van oordeel dat het belang van handhaving en de belangen
van de omwonenden dienen te prevaleren boven het belang van reclamant bij het
continueren van zijn bedrijfsvoering. Volgens vaste jurisprudentie heeft het opleggen van
een last onder dwangsom ten doel de oveftreder te bewegen tot naleving van de geldende
regels. Om dit doel te bereiken kan de hoogte van het bedrag worden afgestemd op het
financiële voordeel dat de oveftreder kan verwachten bij het niet naleven van deze regels.
Van de dwangsom moet een zodanige prikkel uitgaan, dat de opgelegde last wordt
uitgevoerd zonder dat een dwangsom wordt verbeurd (zie de uitspraak van de Afdeling
van 28 oktober 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3294).

De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat de hoogte van de (maximale) dwangsom
onvoldoende is gemotiveerd (zie de uitspraak van de voorzieningenrechter van de
Rechtbank Limburg van 29 maart 20L9, ECLI:NL:RBLIM:2019:2924). Aansluitend bij wat
de voorzieningenrechter heeft geoordeeld, stelt het college een nieuwe (maximale)
dwangsom vast.

De huurder heeft aangegeven dat de huurkosten maximaal € 17.000,= per maand
bedragen. De huursom die reclamant per maand ontvangt is naar alle waarschijnlijkheid
gebaseerd op het totale aantal van 88 bedden in de gebouwen 101M32, 101M33 en
101M344. Dit komt neer op € 193,18 per bed per maand en € 48,30 per bed per week en
afgerond komt dit neer op € 50,= per bed per week. Gelet op het totaal aantal van 37
arbeidsmigranten komt dit per week neer op € 1.850,= en per vier weken op €7.400,=
Om te bewerkstelligen dat van de dwangsom een voldoende prikkel uitgaat om de
overtreding te beëindigen, acht het college een maximale dwangsom van twee maal het
geschatte financiële voordeel per vier weken gerechtvaardigd. Er worden immers nog
steeds (nieuwe) arbeidsmigranten gehuisvest.

Gelet op het voorafgaande stelt het college na heroverweging de dwangsom per week vast
op € 3.700,= met een maximum van € 14.800,=. Het college acht de hoogte van de
dwangsom in overeenstemming met het geschonden belang en de effectiviteit van de
sanctie. De dwangsom is gerelateerd aan het financiële voordeel dat reclamant kan
verwachten bij het niet naleven van het bestemmingsplan. De maximale dwangsom is
vastgesteld ter hoogte van twee maal het geschatte financiële voordeel per vier weken
zodat er een voldoende prikkel uitgaat om de overtreding te beëindigen.

Het college verklaart de bezwaargronden 18 tot en met 27 deels gegrond voor zover deze
betrekking hebben op de hoogte van de dwangsom en voor het overige ongegrond. Het
college ziet hierin geen aanleiding om het bestreden besluit inzake de last onder
dwangsom te herroepen maar wel om dit besluit met de hiervoor gegeven motivering te
verbeteren.
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Tot slot verklaart het college de bezwaargronden 1 tot en met 27 ongegrond voor zover
deze betrekking heeft op het bestreden besluit inzake de beslissing op 69
handhavingsveaoeken. Zoals hiervoor is gebleken, is er met de huisvesting van
arbeidsmigranten sprake van een overtreding van het bestemmingsplan en is het college
bevoegd om daaftegen handhavend op te treden. De handhavingsverzoeken zijn, voor
zover de indieners hiervan aangemerkt zijn als belanghebbenden, terecht toegewezen.

Proceskostenvergoed ino
Volgens artikel 7:15, tweede lid van de Awb worden de kosten, die de belanghebbende in
verband met de behandeling van het bezwaar redelijkerwijs heeft moeten maken, door het
bestuursorgaan uitsluitend vergoed op vezoek van de belanghebbende voor zover het
bestreden besluit wordt herroepen wegens aan het bestuursorgaan te wijten
onrechtmatigheid.

In het bezwaarschrift is een verzoek om proceskostenvergoeding gedaan. Nu in de
heroverweging i5 gebleken isZãf fe bcstreden bêSlúitén iñ Stanl-kunñérbtijren; bestaat
er geen grondslag voor een proceskostenvergoeding als bedoeld in aftikel 7:15 van de
Awb, Gelet hierop wijst het college het verzoek om proceskostenvergoeding af.

Besluit
Burgemeester en wethouders beslissen, gelet op de voorafgaande overwegingen, om:

1. het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren;
2. het bezwaarschritt gegrond te verklaren voor zover de bezwaren betrekking

hebben op de hoogte van de dwangsom;
3. de dwangsom gewijzigd vast te stellen op € 3.700,= p€r wê€k met een maximum

van € 14.800,=;
4. het bezwaarschrift voor het overige ongegrond te verklaren;
5. de begunstigingstermijn gewijzigd vast te stellen op uiterlijk 1 augustus 2Ol9;
6. het bestreden besluit inzake de last onder dwangsom met verbetering van de

motivering in stand te laten;
7. het bestreden besluit inzake de beslissing op de 69 handhavingsverzoeken in stand

te laten en
8. het verzoek om proceskostenvergoeding af te wijzen.
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