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BESLUIT

Burgemeester en wethouders van Weert wijzen een verzoek toe om handhavend op te
treden tegen het gebruik van een perceel met recreatiechalet aan de Herenvennenweg in
Weert voor wonen. Bewoonster wordt aangeschreven om het strijdige gebruik
binnen drie maanden te beëíndigen en beëindigd te houden onderoplegging van een
dwangsom.

Bij dit besluit zijn de volgende overwegingen betrokken.

Processuele overweoinoen

Inhoud verzoek om handhaving
Namens Comfort Parcs Weert B.V. heeft mr. K. Roderburg (verzoeker) op 13 november
2018 bij ons college een verzoek ingediend om handhavend op te treden tegen het wonen
door mevrouw A. Bergman (belanghebbende) in een recreatiechalet gelegen aan de
Herenvennenweg in Weert. Verzoeker vraagt om handhavend op te treden tegen het
bewonen van een recreatiechalet omdat dit in strijd is met de regels van het
bestemmingsplan.

Belang verzoeker
Verzoeker is aan te merken als belanghebbende als bedoeld in artikel 1:2 van de
Algemene wet bestuursrecht (Awb). Volgens artikel 1:3, derde lid, van de Awb wordt
onder een aanvraag verstaan een verzoek van een belanghebbende, een besluit te nemen.
Volgens artikel 1:2, eerste lid, van de Awb wordt onder belanghebbende verstaan degene
wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. Om als belanghebbende in de zin
van de Awb te kunnen worden aangemerkt, dient een natuurlijk persoon een voldoende
objectief en actueel, eigen en persoonlijk belang te hebben. Dit is het geval.
Het perceel van verzoeker, gelegen aan de Herenvennenweg 60 in Weert, grenst aan het
perceel waarop het handhavingsverzoek betrekking heeft. Verzoeker wordt daarom
rechtstreeks in zijn belangen geraakt en is daarom belanghebbende als bedoeld in artikel
1:2 van de Awb.

Belanghebbende
De eigenaar van het perceel met recreatiechalet, mw. A. Bergman, is belanghebbende.
Op 2I november 2018 hebben wij belanghebbende op de hoogte gesteld van het
ingediende handhavingsverzoek en in de gelegenheid gesteld hierop te reageren.
Namens belanghebbende heeft mr. R.A.l. van der Leeuw op 72 december 2018 een
schriftelijke zienswijze in ged iend.

Ontwerp besluit
Op 28 januari 2019 is aan verzoeker en belanghebbende toegestuurd ons ontwerp besluit
inhoudende:

1. Te besluiten het handhavingsverzoek toe te wijzen.
2. Te besluiten om belanghebbende aan te schrijven om het gebruik van het perceel

en recreatiechalet gelegen aan de Herenvennenweg en kadastraal bekend
gemeente Weert sectie K 4520 A19 voor wonen, binnen drie maanden te
beëindigen en beëindigd te houden onder oplegging van een dwangsom van
€ 5.000,-- per week met een maximum van € 30.000,--.

Verzoeker en belanghebbende zijn in de gelegenheid gesteld hun zienswijzen in te dienen
met betrekking tot het ontwerp besluit.



Gccn zienswijze verzoeker op het ontwerp besluit
Verzoeker heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheden een zienswijze in te dienen

Zienswijze belanghebbende op het ontwerp besluit
Namens belanghebbende heeft mr. R.A.J. van der Leeuw op 11 februari 2019 een
schriftelijke zienswijze ingediend. Belanghebbende persisteert bij de inhoud van de
ingediende zienswijzen d.d. t2 december 2018. In aanvulling op deze zienswijze brengt
belanghebbende het volgende naar voren.

Inhoudeliike overweoinqen zienswiizen d.d. 11 februari 2019
Belanghebbende is van oordeel dat het onjuist is dat de kavel naast de woning aan de
Voorhoeveweg al lange t¡jd bij de woning hoo¡t en is van mening dat deze situatie
vergelijkbaar is met de situatie van belanghebbende. Hierbij voert belanghebbende aan
dat de betreffende percelen op vijf januari 2009 in eigendom zijn verkregen en de
percelen daarvoor tot het vakantiepark behoorden en werden ontsloten aan de
Herenvennenweg. Belanghebbende is eveneens in 2009 eigenaar geworden van haar
perceel.
Beide situaties zijn niet vergelijkbaar. De door de eigenaar van de woning aan de
Voorhoeveweg aangekochte twee recreatiekavels zijn toegevoegd aan het woonperceel.
Het perceel van belanghebbende behoort tot het vakantiepark. Het perceel van
belanghebbende heeft niet de bestemming 'wonen'. Wij wijzen verder naar onze
argumentatie hierna onder punt g.

Belanghebbende is altijd aangeslagen voor de onroerende zaakbelasting als eigenaar van
een woning.
De waardevaststelling van het chalet van belanghebbende betreft de onroerende
zaakbelasting die vastgesteld wordt op basis van de Wet WOZ. Als een verblijf op basis
van wonen plaatsvindt, valt een bouwwerk onder het tarief woning in het kader van dc
Wet WOZ. De aanslag onroerende zaakbelasting heeft geen betekenis voor het toegestane
gebruik op grond van het bestemmingsplan.

Belanghebbende heeft zich op basis van toestemming van het college ingeschreven op het
adres van het vakantiepark,
Er is geen sprake van een verleende toestemming. Ten overvloede merken wij het
volgende op.
De gemeente mag een inschrijving op grond van de Wet basisregistratie personen (BRP)
niet weigeren. De Wet BRP gaat uit van de feitelijke situatie, of die nu wcl of nict in strijd
is met andere wetgeving. Personen zijn verplicht zich in te schrijven in een gemeente waar
zij naar verwachting gedurende een half jaar tenminste twee derde van de tijd zullen
verblijven. Een inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie betekent niet dat er
toestemming wordt verleend om op dat adres te mogen wonen. Dit is in de jurisprudentie
steeds bevestigd. De Afdeling Rechtspraak van de Raad van State oordeelt dat de
acceptatie van de inschrijving in de basisregistratie op een perceel niet kan worden
opgevat als een toestemming voor bewoning van het perceel, omdat die volgens het
stelsel van de Wet BRP niet kan worden geweigerd.

Het ontwerp handhavlngsbeslult is onzorgvuldig en gebrekkig gemotiveerrl.
Belanghebbende mocht er op vertrouwen dat haar hulp zou worden aangeboden om een
passende oplossing te vinden.
Wij hebben ons ontwerp besluit goed gemotiveerd. Door de gemeente is steeds benadrukt
dat bewoning van het recreatiechalet niet is toegestaan en beëindigd moet worden. De
gemeente heeft de beginselplicht om handhavend op te treden in geval van overtreding
van een wettelijk voorschrift. Dit geldt temeer als er een derde om handhaving verzoekt.
Belanghebbende is hulp aangeboden om andere huisvesting te vinden. Hiervoor is
belanghebbende in gesprek met haar contactpersoon van de afdeling Werk Zorg en
Inkomen (WIZ). Wij merken op dat van belanghebbende in deze een actieve houding mag
worden verwacht temeer omdat de gemeente steeds heeft benadrukt dat geen
permanente bewoning op het vakantiepark is toegestaan en de bewoning moet eindigen.
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Belanghebbende brengt naar voren dat een begunstigingstermijn van drie maanden
onredelijk kort is. Bovendien zou een begunstigingstermijn van tenminste een jaar
belanghebbende de gelegenheid bieden om een onherroepelijke beslissing ten aanzien van
het ingediende verzoek tot bestemmingsplanwijziging te verkrijgen.
Volgens artikel 5:32a, tweede lid, Awb is een bestuursorgaan verplicht tot het gunnen van
een termijn voor het beëindigen van een overtreding. Aan verweerder komt bij het
bepalen van de lengte van de begunstigingstermijn enige vrijheid toe. Volgens de Afdeling
Bestuursrechtspraak van Raad van State moet het uitgangspunt zijn dat de
begunstigingstermijn niet wezenlijk langer mag worden gesteld dan noodzakelijk is om de
overtreding op te heffen (vgl. AbRvS 24 december 2073, in zaak nr. 201302962/LlA7 en
AbRvS 5 augustus 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2492). Wij merken op dat belanghebbende al
langere tijd op de hoogte is dat de bewoning van het recreatiechalet beëindigd moet
worden. Een begunstigingstermijn van drie maanden is derhalve niet onredelijk kort.
Op welke wijze en op grond van welke overwegingen een andere gemeente de lengte van
een begunstigingstermijn bepaalt, is niet relevant. Ten overvloede merken wij op dat er
geen sprake is van rechtens vergelijkbare gevallen of vergelijkbare situaties.
Wij hebben op L2 februari 2019 besloten niet in te stemmen met het verzoek om
permanente bewoning van een recreatiewoning aan de Herenvennenweg toe te staan.

Belanghebbende is van oordeel dat een dwangsom van € 5.000,-- per week met een
maximum van € 30.000,-- buitenpropo¡tioneel is.
Een bestuursorgaan komt bij het bepalen van de hoogte van de dwangsom en het
maximum van het te verbeuren bedrag een ruime mate van beleidsvrijheid toe. De hoogte
van de dwangsom kan en moet op de ernst van de overtreding worden afgestemd en tot
doel hebben de overtreding tegen te gaan of te voorkomen (art. 5:32 Awb).
Een bestuursorgaan dient er op toe te zien dat het aantal malen dat een dwangsom wordt
verbeurd niet te groot is gelet op de frequentie dat overtredingen geconstateerd moeten
worden in relatie tot de termijn waarop de overtreding beëindigd moet worden.
Bij het bepalen van de maximum te verbeuren dwangsom is aansluiting gezocht bij een
waarde van het recreatiechalet. Hierbij merken wij op dat de maximale dwangsom lager is
dan de aankoopprijs door belanghebbende van het chalet in 2009.

Inhoudeliike overweoinoen zienswiizen d.d. 12 december 2O18

a. In de brief d.d. 27 november 2018 namens het college is niet gemotiveerd op
grond van welke regelgeving er sprake zou zijn van strijdig gebruik en er is geen
belangenafweging in de brief opgenomen.
Met onze brief van 21 november 2018 hebben wij belanghebbende op de hoogte
gesteld van de inhoud van het ingediende handhavingsverzoek. Doel van de brief
is uitsluitend om belanghebbende op de hoogte te stellen en de gelegenheid te
geven om zienswijzen in te dienen op de inhoud van het handhavingsverzoek.

b. De gezondheidssituatie van belanghebbende laat het niet toe om elders te gaan
wonen.
Persoonlijke omstandigheden of redenen om in een recreatieverblijf te wonen, zijn
geen bijzondere omstandigheden die opwegen tegen het belang dat is gediend met
handhaving van het strijdige gebruik. Wij wijzen hierbij op een uitspraak van de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 13 maart 2013. De
Afdeling oordeelde in het geval een huurder van een recreatiewoning in een
noodsituatie verkeert, het niet onevenredig is dat het college vasthoudt aan het
handhavingsbeleid en met de handhaving te dienen doelen.

c. Handhavend optreden is onevenredig gelet op de gevolgen voor de
inkomenssituatie van belanghebbende. De bijstandsuitkering van belanghebbende
zou komen te vervallen omdat het recreatiechalet tot haar vermogen berekend
gaat worden. Hierbij komt dat het chalet onverkoopbaar is, gelet op de
onderhoudssituatie op het vakantiepark.
Het is vaste jurisprudentie van de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State dat
financiële gronden, zelfs een faillissement als gevolg van een handhavingsbesluit,
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geen grond vormt om handhavend optreden achterwege te laten. Dat een
overtreder in zijn financiële belang wordt getroffen is een risico dat voor zijn
rekening komt.
De mate van verkoopbaarheid van het recreatiechalet komt voor rekening van
belanghebbende en is geen belang waarmee rekening gehouden hoeft te worden
bij het nemen een handhavingsbesluit.

d. Andere geschikte huisvesting die aansluit bij de persoonlijke- en
gezondheidssituatie van belanghebbende is niet voorhanden danwel moeizaam te
vinden. Hierbij vult belanghebbende aan dat zij drie honden heeft en dat zij
gebonden is aan deze regio in verband met mantelzorg voor haar moeder.
Dat er geen geschikte huisvesting zou zijn, kan niet als bijzondere omstandigheid
worden aangemerkt om van handhaving af te zien. Onder verwijzing naar onze
overwegingen onder punt b, merken wij op dat belanghebbende aangeboden hulp
vanuit de afdeling Werk Zorg en Inkomen heeft geaccepteerd bij het zoeken naar
huisvesting.

e. Belanghebbende is van mening dat er sprake is van willekeur in het gemeentelijk
handhavingsbeleid en voert hiervoor aan dat twee personen permanent
respectievelijk 4 dagen op het recreatieadres verblijven en hier niet handhavend
tegen wordt opgetreden. Verder stelt belanghebbende dat de gemeente al
jarenlang niet actief handhaaft op permanent wonen op recreatieparken,
terwijl belanghebbende al geruime t¡jd staat ingeschreven op het adres
Herenvennenweg 60
Een bestuursorgaan heeft de beginselplicht om handhavend op te treden in geval
van overtreding van een wettelijk voorschrift. Dit geldt temeer als een derde een
handhavingsverzoek indient. Slechts onder bijzondere omstandigheden kan van
harrdlraverrd optreden worden afgezien. Het bestaan van mogelijke strijdige
situaties, staat handhaving niet in de weg. (ABRvS 15 juni 2OLI
ECLI:NL:RVS:2011:8Q7957). Het mogelijk aanwezig zijn van vergelijkbare
activiteiten waartegen niet zou worden opgetreden, is geen bijzondere
omstandigheid op grond waarvan van handhaving moet worden afgezien (ABRvS
1 1 januari 2017 ECLI :NL: RVS:2017: 31).
De gemeente voert een strikt handhavingsbeleid en treedt op tegen het wonen op
recreatieparken. De gemeente heeft meerdere malen handhavend opgetreden op
diverse recreatieadressen waaronder de camping Herenvennenweg 60 en het
vakantiepark't Vosseven.
Belanghebbende staat per 15 oktober 2015 in de Basisregistratie Personen
ingeschreven op het adres Herenvennenweg 60. Er is direct een onderzoek
ingesteld. Op 25 mei 2016 heeft een handhavingscontroÍe plaatsgevonden en op
24 oktober 2016 een gesprek met belanghebbende. In een brief van 29 november
2016 is aan belanghebbende meegedeeld dat de gemeente geen permanente
bewoning op het vakantiepark kan toestaan en met belanghebbende wiltoewerken
naar een oplossing voor haar woonsituatie.

f. Belanghebbende brengt naar voren dat bij de aankoop van het perceel is
beschreven dat het vakanùepark 365 dagen per jaar open is en het perceel is
verkocht om het hele jaar door te kunnen recreëren. Het hestemmingsplan sfaat
slechts recreatie toe gedurende een bepaalde periode gedurende het jaar.
De privaatrechtelijke rechtsverhouding tussen belanghebbende en de verkoper van
het perceel is niet van betekenis voor de handhaving. Een notariêle akte van
levering betreft een civielrechtelijke rechtsverhouding tussen verkoper en koper
van een registergoed. Geschillen die uit deze rechtsverhouding voortvloeien zijn
civielrechtelijk. Koper van een registergoed heeft met betrekking tot
bestem m ings pla nvoorsch riften een onderzoeksp I icht.

S. Belanghebbende is van mening dat haar perceel aan de achterzijde ontsloten kan
worden via de Voorhoeveweg en een omgevingsvergunning kan worden verleend
om af te wijken van het vigerende bestemmingsplan en bewoning toe te staan.
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Het argument dat belanghebbende hiervoor aanvoeft is dat een recreatieperceel
betrokken is bij een woonperceel gelegen aan de Voorhoeveweg.
Bela nghebben de heeft h iervoor afzonderl ijk een pri nci peverzoek i ngediend.
In een brief van 20 december 2018 is aan belanghebbende het ambtelijk advies
meegedeeld dat het ingediende principeverzoek om af te wijken van het
bestemmingsplan wordt afgewezen. De situatie bij de woning aan de
Voorhoeveweg is niet vergelijkbaar. De kavel naast de woning behoort al sinds
lange tijd bij deze woning en deze kavel maakt geen onderdeel uit van het
vakantiepark. Belanghebbende heeft na de brief van 20 december 2018 verzocht
om een uitspraak door het college op het principeverzoek. Het verzoek van
belanghebbende om af te wijken van het vigerende bestemmingsplan en bewoning
van de recreatiewoning toe te staan, hebben wij d.d. 12 februari 2019 afgewezen.

h. Belanghebbende doet beroep op het overgangsrecht in artikel 47.2 van het
bestemmingsplan mocht het huidige gebruik in strijd zijn met het vigerende
bestemmingsplan.
Met betrekking tot het beroep op het overgangsrecht overwegen wij dat
belanghebbende sinds 15 oktober 2015 staat ingeschreven in de Basisregistratie
Personen (BRP) op het adres Herenvennenweg 60 in Weert. Per die datum hebben
wij vastgesteld dat belanghebbende woont op een recreatiebestemming in strijd
met de bestemmingsplanvoorschriften. Gelet op de datum waarop het vigerende
"Bestemmingsplan Buitengebied 2OlL" is vastgesteld, raadsbesluit van 26 juni
2013, komen wij niet toe aan een beoordeling van het beroep op overgangsrecht.

Ten overvloede derhalve merken wij het volgende op.
Volgens artikel 47.2 bestemmingsplan Buitengebied 2011 mag strijdig gebruik dat
bestond ten tijde van inwerkingtreding van het plan niet worden voortgezet als het
gebruik reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan,
daaronder begrepen de overgangsbepalingen. In het vorige bestemmingsplan
"Bestemmingsplan artikel 30 WRO herziening buitengebied 1998', vastgesteld
13 september 2001 was het perceel eveneens bestemd voor'Recreatieve
doeleinden'(artikel 8). In het gebruiksverbod van het bestemmingsplan was in
artikel 8.3.1. bepaald dat het verboden is om de in artikel 8 bedoelde gronden en
opstallen te gebruiken in strijd met de bestemming.
Ook al zou er sprake zijn geweest van het wonen door belanghebbende ten tijde
van het inwerkingtreden van het bestemmingsplan Buitengebied 2OlL, dan slaagt
een beroep op het overgangsrecht niet.

i. Tenslotte verzoekt belanghebbende om aan haar een persoonlijke
gedoogbeschikking te verlenen en permanente bewoning toe te staan.
Gedogen is slechts onder omstandigheden toegestaan. Het moet beperkt van
omvang zijn en beperkt in tijd. De gemeente heeft een beginselplicht tot
handhaving. Dit geldt temeer als een derde een handhavingsverzoek indient. De
strijdigheid met het bestemmingsplan betekent dat er handhavend moet worden
opgetreden. Hierin past niet het gedogen van een strijdigheid met het
bestemmingsplan. Ook zou hiervan een ongewenste precedentwerking uitgaan. De
gemeente ziet er altijd strikt op toe dat er op recreatiebestemmingen niet wordt
gewoond.

j. Mocht handhavend worden opgetreden dan verzoekt belanghebbende aan haar
een overgangsperiode te gunnen, in elk geval zolang totdat er met uitvoering van
concrete plannen voor het vakantiepark wordt aangevangen.
Met betrekking tot het verzoek van belanghebbende om een begunstigingstermijn
tot het moment van herontwikkeling van het vakantiepark overwegen wij het
volgende. Het vakantiepark De lJzeren Man bevindt zich in een transitiefase,
hetgeen de huidige leegstand tot gevolg heeft. Er is nog geen zicht op de termijn
waarop het park wordt opgewaardeerd.
Volgens aftikel 5:32a, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht is een
bestuursorgaan verplicht tot het gunnen van een termijn voor het beëindigen van
een overtreding. Volgens de Afdeling moet het uitgangspunt hierbij zijn dat de



begunstigingstermijn niet wezenlijk langer mag worden gesteld dan noodzakelijk is
om de oveftreding op te heffen. De realisatie van een herontwikkeling van het
vakantiepark is derhalve niet een omstandigheid waarmee in de
begunstigingstermijn rekening gehouden wordt.

Bestemmingsplan
Volgens het geldende bestemmingsplan "Buitengebied 20L1" is de grond ter plaatse
bestemd als 'Recreatie - Vakantiepark' met de functieaanduiding 'kampeerterrein'.
Volgens artikel t7 zijn de gronden bestemd voor uitsluitend een kampeerterrein, ter
plaatse van de aanduiding 'kampeefterrein'. Een kampeerterrein is volgens de
begripsbepalingen van het bestemmingsplan een terrein waarop gelegenheid wordt
gegeven tot het plaatsen of geplaatst houden van kampeermiddelen ten behoeve van
recreatief nachtverblijf .

In artikel L7.5J van de gebruiksregels staat dat het verboden is de tot recreatie
doeleinden bestemde gronden en bouwwerken te gebruiken voor permanente bewoning.
Permanente bewoning is in de begripsbepalingen van het bestemmingsplan omschreven
en is bewoning door eerì persoon, gezin of andere groep van personen van een gebouw,
dan wel een gedeelte daarvan als hoofdverblijf.

Gebruik van het chalet is in strijd met het bestemmingsplan
Belanghebbende is eigenaar van het perceel en het chalet dat daarop is gebouwd.
Gebleken is dat belanghebbende het recreatiechalet in strijd met het bestemmingsplan
gebruikt voor bewoning. Belanghebbende staat vanaf 15 oktober 2015 ingeschreven in de
Basisregistratie Personen op het adres Herenvennenweg 60 in Weert. De gronden zijn
bestemd voor recreatief gebruik. Belanghebbende heeft hier haar hoofdverblijf en dat is in
strijd met de voorschriften in het bestemmingsplan. Wij merken nog op dat het niet gaat
om de duur van het strijdig gebruik, permanent of tijdelijk, maar om de strijdigheid van
de activiteit met de bestemmlngsplanvoorschriften.

Niet gedogen
Gedogen is slechts onder omstandigheden toegestaan. Het moet beperkt van omvang zijn
en beperkt in tijd. De gemeente heeft een beginselplicht tot handhaving. De strijdigheid
met het bestemmingsplan betekent dat er handhavend moet worden opgetreden. Hierin
past niet het gedogen van een strijdigheid met het bestemmingsplan. Ook zou hiervan een
ongewenste precedentwerking uitgaan. De gemeente ziet er altijd strikt op toe dat er op
recreatiebestemmingen niet wordt gewoond.

Bcginrclplicht tot handhaving
Een bestuursorgaan heeft de beginselplicht om handhavend op te treden in geval van
overtreding van een wettelijk voorschrift. Dit geldt temeer als er een derde
handhavingsverzoek indient. Slechts onder bijzondere omstandigheden kan van
handhavend optreden worden afgezien. Het bestaan van mogelijke strijdige situaties,
staat handhaving niet in de weg. (ABRvS 15 juni 2011 ECLI:NL:RVS:2011:8Q7957). Het
mogelijk aanwezig zijn van vergelijkbare activiteiten waartegen niet zou worden
opgetreden, is geen bijzondere omstandigheid op grond waarvan van handhaving moet
worden afgezlen (nanvS lL ianuari 2017 ECLI:NL:RVS:2017:31).

Belangenafweging
Gelet op het algemeen belang dat gediend is met handhaving , zal in geval van overtreding
van een wettelijk voorschrift het tlestuursorgaarì dat bevoegd is om met een last onder
bestuursdwang of een last onder dwangsom op te treden, in de regel van deze
bevoegdheid gebruik moeten maken. Slechts onder bijzondere omstandigheden mag van
het bestuursorgaan worden gevergd, dit niet te doen. Dit kan zich voordoen indien
concreet zicht op legalisatie bestaat. Voorts kan handhavend optreden zodanig
onevenredig zijn in verhouding tot de daarmee te dienen belangen dat van optreden in die
concrete situatie behoort te worden afgezien. Wij achten, na afweging van alle betrokken
belangen, handhavend optreden niet onevenredig. Hierbij overwegen wij dat de gemeente
een strikt handhavingsbeleid voert.
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Besluit
Gelet op artikel 125 van de Gemeentewet en artikel 5:32 van de Algemene wet
bestuursrecht (Awb) en op grond van voorgaande overwegingen, besluiten wij:

1. Om het handhavingsverzoek toe te wijzen.
2. Om mw. A. Bergman aan te schrijven het gebruik van het perceel en

recreatiechalet gelegen aan de Herenvennenweg en kadastraal bekend gemeente
Weert sectie K 4520 A19 voor wonen, binnen drie maanden na bekendmaking van
het besluit te beëindigen en beëindigd te houden onder oplegging van een
dwangsom van € 5.000,-- pêr week met een maximum van € 30.000,--.

weert, l9tlAART2019

Burgemeester en wetho

G. rinkman,
gemeentesecretaris
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