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Onderwerp

Nieuw besluit op bezwaar Zoomweg 31

Voorstel

1. Het ingediende bezwaarschrift ontvankelijk en gegrond te verklaren.
2. Het oorspronkelijke handhavingsbesluit van 21 december 2Ot7 in te trekken.
3. Het handhavingsverzoek van 7 december 2OL7 opnieuw in behandeling te nemen

Inleiding
Op 7 december2OLT heeft mr. S.C.M. Suijkerbuijk namens de bewoners van Zoomweg 31
(verzoeker) een handhavingsverzoek ingediend in verband met overlast door het stoken
van kachels door de bewoners van Zoomweg 32 (belanghebbende) . op 21 december
2017 heeft uw college besloten geen actie te ondernemen in verband met het
handhavingsverzoek.
Naaraanleiding van het hiertegen op 31 januari 2018 ingediende bezwaarschrift, heeft uw
college in een brief van 18 april 2018 verwezen naarde brief van 21 december 2017.
Namens verzoeker is hiertegen beroep ingesteld bij de rechtbank.

Op 4 oktober 2018 heeft de Rechtbank Limburg besloten:
. Het beroep gegrond te verklaren;
. het bestreden collegebesluit van 18 april 2018 te vernietigen;
. Het college op te dragen een nieuw besluit te nemen op het ingediende bezwaar

met inachtneming van de uitspraak van de rechtbank.
De rechtbank oordeelt dat de collegebeslissing op bezwaar niet zorgvuldig is voorbereid
(artikel 3:2 Awb) en niet deugdelijk is gemotiveerd (artikel 7:t2 Awb).

Beoogd effect/doel
Voldoen aan de uitspraak van de rechtbank en een nieuw besluit op bezwaar te nemen dat
voldoet aan de bepalingen 3:2 Awb en 7:12 Awb.
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1.1 De argumenten die bezwaarmaker in zijn bezwaarschrift aanvoert, zijn redenen om te
besluiten het handhavingsbesluit van 27 december 2017 in te trekken en een nieuw
besluit voor te bereiden op het ingediende handhavingsverzoek van 7 december 2017.

Bezwaarmaker voert aan dat de weigering om handhavend op te treden niet gebaseerd
kan worden op een brief van 27 november 2015 waarin de gemeente meedeelt niet in te
gaan op meldingen van betrokkenen. Tevens voert bezwaarmaker aan dat er sinds 27
november 2015 wijzigingen zijn geweest, te weten er is begin 2017 een tweede
schoorsteen gerealiseerd op de woning aan de Zoomweg 32.
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. Bij het nemen van het handhavingsbesluit van 21 december
2017 heeft uw college niet onderzocht of door belanghebbende een wettelijk voorschrift
wordt overtreden. Met betrekking tot het handhavingsverzoek moet alsnog een
gemotiveerd besluit worden genomen.

Kanttekeningen en risico's
Verzoeker en belanghebbende zijn in januari 2019 op kosten van de gemeente mediation
gestart welk traject inmiddels is afgesloten. Het bezwaarschrift is door verzoeker niet
ingetrokken.
Als uw college geen besluit op bezwaar neemt, kan verzoeker de gemeente in gebreke
stellen. De gemeente verbeurt dan dwangsommen als uw college niet binnen twee weken
een beslissing neemt. Ook kan verzoeker dan beroep instellen bij de rechtbank en stellen
dat er sprake is van een fictieve weigering om op het bezwaarschrift te beslissen.

Financiële, personele err juridische gevolgen
Tegen uw besluit kunnen bezwaarmaker en belanghebbende beroep instellen bij de

Rechtbank Limburg en bij de Voorzieningenrechter een voorlopige voorziening aanvragen.

Duurzaamheid
Niet van toepassing

Uitvoering/evaluatie
Niet van toepassing

Com mu nicatie/ participatie
Uw besluit wordt meegedeeld aan bezwaarmaker en belanghebbende

Overleg gevoerd mct

Intern:
Niet van toepassing.

Extern:
Niet van toepassing

Bijlagen:
. Handhavingsverzoek d.d. 7 december 2017
. Collegebesluit d.d. 21 december 2OL7
. Bezwaarschrift d.d. 31 januari 2018
¡ Brief college d.d. 18 april 2018
. Uitspraak rechtbank d.d.4 oktober 2018
. Brief aan bezwaarmaker
. Brief aan belanghebbende
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