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Onderwerp

Handhavingsverzoek bewonen recreatiewoning

Voorstel
1. Het handhavingsverzoek toe te wijzen.
2. Belanghebbende aan te schrijven om het gebruik van het perceel en recreatiechalet
voor wonen, binnen drie maanden na bekendmaking van het besluit te beëindigen en
beëindigd te houden onder oplegging van een dwangsom van € 5.000,-- p€r week met een
maximum van € 30.000,--.

Inleiding
Verzoeker heeft gevraagd om handhavend op te treden tegen het gebruik van een perceel
met recreatiechalet aan de Herenvennenweg in Weert voor wonen omdat dit in strijd is
met de regels van het bestemmingsplan. Belanghebbende is eigenaar van het perceel en
het chalet dat daarop is gebouwd. Belanghebbende staat ingeschreven in de
Basisregistratie Personen op het adres aan de Herenvennenweg.

Beoogd effect/doel
Een situatie die strijdig is met het bestemmingsplan te beëindigen

Argumenten
1.1. Het gebruik van het perceel en recreatiechalet voor wonen is in strijd met het
bestemmingsplan.
In het bestemmingsplan'Buitengebied 201f is de bestemming van het perceel 'Recreatie
- Vakantiepark' met de functieaanduiding 'kampeerterrein'. Het toegestane gebruik is
recreatief. In attikel 17.5.1van de gebruiksregels staat dat hetverboden is de tot
recreatie doeleinden bestemde gronden en bouwwerken te gebruiken voor permanente
bewoning. Belanghebbende heeft hier haar hoofdverblijf en dat is in strijd met de
voorschriften in het bestemmingsplan.

2.2. Er ziin geen bijzondere omstandigheden om van handhavend optreden af te zien.
Beginselplicht tot handhaving. Persoonlijke omstandigheden om in een recreatiechalet te
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wonen, zijn geen bijzondere omstandigheden die opwegen tegen het belang dat is gediend
met handhaving van het strijdige gebruik. Van onevenredig handhavend optreden of
willekeur is geen sprake.

2.3. De ingecliencle zienswijzen geven geen aanleiding om van handhaving af te zien.
Belanghebbende heeft in verband met het ontwerpbesluit om het handhavingsverzoek toe
te wijzen een zienswijze ingediend. De ingediende zienswijze geeft geen aanleiding om
anders te besluiten.

2.4. De begunstigingstermijn is een redelijke termijn.
Een begunstigingstermijn mag niet wezenlijk langer worden gesteld dan noodzakelijk is om
de overtreding op te heffen. Een begunstigingstermijn van drie maanden is niet onredelijk
kort. Hierbij merken wij op dat belanghebbende al langere tijd op de hoogte is dat de

bewoning van het recreatiechalet beëindigd moet worden.

2.5. Gedogen is slechts onder bijzondere omstandigheden toegestaan.
De gemeente heeft een beginselplicht tot handhaving. Hierin past niet het gedogen van
een strijdigheid met het bestemmingsplan. Ook zou hiervan een ongewenste
precedentwerking uitgaan.

Kanttekeningen en risico's
Niet van toepassing.

Financiële, personele en juridische gevolgen
Tegen uw besluit kan door een belanghebbende bij uw college een bezwaarschrift 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.

Com m u n icatie/ participatie
Verzoeker en belanghebbende worden schriftelijk op de hoogte gesteld van uw
handhavingsbeslu it.

Overleg gevoerd met

Intern:
Blanche van Nispel, afdelirtg WIZ

Extern:
Niet van toepassing

Bijlagen:
. Besluittoewijzenhandhavingsverzoek
. Ingediend handhavingsverzoek
. Ingediende zienswijzen d.d. 12 december 2018 en 11 februari 2019
. Brief aan verzoeker
. Brief aan belanghebbende
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