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Onderwerp

Bezwaarschrift en verzoek om voorlopige voorziening met betrekking tot een opgelegde
last onder dwangsom - perceel Herenvennenweg 60.

Voorstel

1. Het ingediende bezwaarschrift ontvankelijk en gegrond te verklaren.
2. Met betrekking tot het gebruik van een recreatiechalet voor woondoeleinden het besluit
van 19 maart 2079 te herroepen en hiervoor in de plaats te besluiten het
handhavingsverzoek toe te wijzen en een last onder dwangsom op te leggen van € 5.000,=
per week met een maximum van € 30.000,= teneinde het strijdige gebruik van het
recreatiechalet te beëindigen en beëindigd te houden en hierbij een begunstigingstermijn te
stellen tot 1 april 2020;.
3. Het verzoek om vergoeding van de kosten van rechtsbijstand toe te wijzen.

Inleiding

Met betrekking tot het gebruik van een recreatiechalet voor permanente bewoning, is door
uw college op 19 maat 2019 besloten een ingediend verzoek om handhaving toe te wijzen
en een last onder dwangsom op te leggen het strijdige gebruik voor woondoeleinden te
beëindigen en beëindigd te houden. Hiertegen is een bezwaarschrift ingediend. Gesteld
wordt dat bij de bepaling van de begunstigingstermijn geen rekening is gehouden met de
gezondheidssituatie van bezwaarmaakster. Vanwege haar psychische problemen wordt
verzocht om van handhavend optreden af te zien dan wel een ruimere begunstigingstermijn
te stellen.

Namens bezwaarmaakster is tevens een verzoek om voorlopige voorziening ingediend. Bij
uitspraak van L7 september 2019 heeft de voorzieningenrechter het besluit van 19 maart
2019 geschorst en heeft daarbij bepaald dat betrokkene het chalet tot 1 april 2020 recreatief
mag blijven gebruiken.
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Beoogd effect/doel

Nemen van een besluit op het ingediende bezwaarschrift.

Argumenten

7.7. Het bezwaarschrift voldoet aan de wetteliike eisen van indiening.

Het bezwaarschrift is binnen de bezwaartermijn ingediend. De bezwaarmaakster kan als
belanghebbende worden aangemerkt. Het bezwaarschrift is verder voorzien van de naam
en het adres van cle indiener, de clagtekening, een omschrijving van het bestreden besluit
en de gronden van bezwaar.

7.2. De begunstigingstermijn is te kort om een andere woning als hoofdverblíif
te vinden.

In het besluit van 19 maart 2019 is een begunstigingstermijn opgenomen van drie maanden.
Gelet op de door bezwaarmaakster ingediende medische stukken, heeft de
voorzieningenrechter aannemelijk geacht dat voor het vinden van een passende alternatieve
woonruimte meertijd nodig is. Tot 1 april 2020 mag bezwaarmaakster het chalet recreatief
blijven gebruiken. Uitdrukkelijk is erop gewezen dat een gebruik voor permanente bewoning
niet is toegestaan.

2.7. Er zijn geen bijzondere omstandigheden om van handhavend optreden af te
zien.

Het gebruik van het recreatiechalet voor permanente bewoning is in strijd met het geldende
bestemmingsplan. Dit wordt ook niet bestreden. In geval van overtreding van een wettelijk
voorschrift heeft het college een beginselplicht om handhavend op te treden. Dit geldt
temeer als er door een derde-belanghebbende een verzoek om handhaving is ingediend. Er
bestaat geen concreet zicht op legalisatie. Handhavend optreden is ook niet onevenredig.

3,7. Het bestuit wordt herroepen vanwege een aan het bestuursorgaan te wiiten
onrechtmatigheid.

Een proceskostenvergoeding wordt uitsluitend op verzoek verstrekt als blijkt dat het
bestreden besluit onrechtmatig is genomen en dient te worden herroepen. Het
bezwaarschrift bevat een verzoek de gemaakte kosten voor rechtsbijstand te vergoeden.
Nu besloten wordt om het bestreden besluit niet in stand te laten, dient het ingediende
verzoek om proceskostenvergoeding te worden toegewezen.

Kanttekeningen en risico's

Er: zijn geen kanttekeningen en / of risico's.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit op het
ingediende bezwaarschrift beroep instellen bij de Rechtbank Limburg en de voor-
zieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

In de uitspraak van 17 september 2019 heeft de voorzieningenrechter de gemeente
opgedragen het betaalde griffierecht van € 174,= alsmede de proceskosten tot een bedrag
van € 1.024,= te vergoeden.

De proceskosten in verband met het indienen van het bezwaarschrift worden op basis van
het Besluit proceskosten bestuursrecht vastgesteld op een bedrag van € L'024,='

De proceskosten komen ten laste van grootboeknummer 0020000 en kostencategorie
6343016.
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Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Uitvoering/evaluatie

Niet van toepassing.

Com mun icatie/ participatie

Het besluit op bezwaar wordt aan betrokkenen toegezonden

Overleg gevoerd met

Intern:

Marian Arts van de afdeling Ruimte en Economie.
Blanche Nispel van de afdeling Werk Inkomen en Zorg

Extern:

Niet van toepassing

Bijlagen:

1. Besluit van 19 maart 2019.
2. Bezwaarschrift.
3. Verslag hoorzitting.
4. Uitspraak voorzieningenrechter d.d. 17 september 2019
5. Conceptbesluit op bezwaar.
6. Conceptbrieven aan belanghebbenden.
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