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Besluit op bezwaar tegen het besluit van het college van burgemeester en
wethouders handhavend op te treden en een last onder dwangsom op te leggen
met betrekking tot het gebruik van het kadastrale perceel sectie K nummer 4520
419 en het recreatiechalet gelegen aan de Herenvennenweg voor
woondoeleinden.

Burgemeester en Wethouders van Weert

Besluiten:

1. het door Van der Leeuw Advocatuur, Willem II Singel 76, Roermond, namens
, ingediende bezwaarschrift ontvankelijk en

gegrond te verklaren;
2. het besluit van 19 maart 2019 om het namens . ingediende

handhavingsverzoek toe te wijzen en aan 
een last onder dwangsom op te leggen het gebruik van het kadastrale perceel sectie K
nummer 4520 419 en het recreatiechalet gelegen aan de Herenvennenweg voor
woondoeleinden te beëindigen en beëindigd te houden, te herroepen en hiervoor in de
plaats te besluiten het handhavingsverzoek toe te wijzen en aan 

 een last onder dwangsom op te leggen van € 5.000,=
per week met een maximum van € 30.000,= teneinde het gebruik van het kadastrale
perceel sectie K nummer 4520 419 en het recreatiechalet gelegen aan de
Herenvennenweg voor woondoeleinden te beëindigen en beëindigd te houden en
hierbij een begunstigingstermijn te stellen tot 1 april 2O2O;

3. het verzoek om vergoeding van de kosten van rechtsbijstand toe te wijzen en het te
vergoeden bedrag vaststellen op € L.024,=.

Hierbij zijn de volgende overwegingen betrokken.

Processuele overwegi ngen

Verzoek om handhaving

Door Hammerstein Advocaten, Keizersgracht 480, Amsterdam, is bij (ingekomen) brief
van 13 november 2018 namens . verzocht handhavend op te
treden tegen het gebruik van het kadastrale perceel sectie K nummer 4520 A79 en het
recreatiechalet gelegen aan de Herenvennenweg voor woondoeleinden.

Bij brief van 2I november 2018 is n als eigenaresse van het
desbetreffende perceel en van het recreatiechalet in kennis gesteld van het verzoek om
handhaving en is zij in de gelegenheid gesteld hierop te reageren.

Bij (ingekomen) brief van 12 december 2018 is door Van der Leeuw Advocatuur, Willem II
Singel 76, Roermond, namens , gereageerd op het verzoek om
handhaving.

Toewijzing verzoek om handhaving / last onder dwangsom

Bij brieven van 28 januari 2OI9 zijn Hammerstein Advocaten en Van der Leeuw
Advocatuur in kennis gesteld van het voornemen van het college het handhavingsverzoek
toe te wijzen.

Bij (ingekomen) brief van 28 januari 2019 is door Van der Leeuw Advocatuur gebruik
gemaakt van de gelegenheid namens n zienswijzen tegen het
voorgenomen besluit in te dienen. Door of namens . is niet
gereageerd op het voorgenomen besluit.



Door het college is op 19 mâart 2019 hesloten het ingecliende verzoek om handhaving toe
te wijzen en aan  een last onder dwangsom op te leggen het strijdige
gebruik van het aan de orde zrSnde kadastrale perceel en het recreatlechalet voor
woondoeleinden te beëindigen en beëindigd te houden. Bij brieven van 20 maart 2Ot9 zijn
Hammerstein Advocaten en Van der Leeuw Advocatuur van dit besluit in kennis gesteld.

Bezwaarschrift

Bij (ingekomen) brief van 30 april 2019 is door Van der Leeuw Advocatuur, Willem II
Singel 76, Roermond, namens , een pro forma bezwaarschrift
ingediend tegen het besluit van 19 maart 2019 (hierna te noemen: reclamante).

Bij brief van 6 mei 2019 heeft het college reclamante in de gelegenheid gesteld uiterlijk 13
mei 2019 de gronden van bezwaar in te dienen.

Bij (ingekomen) brief van 13 mei 2019 zijn namens reclamante de gronden van bezwaar
ingediend.

Verdaging

Bij schrijven van 28 mei 2019 is de beslissing op het ingediende bezwaarschrift met
ingang van 19 juni 2019 voor ten hoogste zes weken verdaagd.

Hoorzitting

Op 18 juni 2Ot9 heeft een hoorzitting plaatsgevonden tot het horen van
belanghebbenden. Het gestelde in het bezwaarschrift en het verslag van de hoorzitting
maken onderdeel uit van de overwegingen van het hier aan de orde zijnde besluit.

Ontvankelijkheid

Ingevolge aftikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen
een besluit beroep instellen bij de rechtbank.

Op grond van artikel 7:l van de Algemene wet bestuursrecht dient degene aan wie dit
recht is toegekend alvorens beroep in te stellen tegen dat besluit bezwaar te maken. Van
die mogelijkheid is door of namens reelamante gebruik gemaakt.

Voordat wordt ingegaan op de inhoudelijke overwegingen ten aanzien van de
bezwaargronden zal het college nagaan of reclamante ontvankelijk is in haar bezwaren.

Het college overweegt dat het belang van reclamante rechtstreeks betrokken is bij het aan
de orde zijnde besluit. Dit besluit heeft betrekking op het gebruik van het kadastrale
perceel sectie K nummer 4520 419 en het recreatiechalet gelegen aan de
Herenvennenweg voor woondoeleinden. Reclamante is eigenaresse van dit perceel en van
het hierop aanwezige recreatiechalet. Reclamante is verder adressant van de brief van het
college van 20 maart 2019 waarin aan haar een last onder dwangsom is opgelegd.

Het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt is op 19 maart 2019 genomen en
verzonden op 20 maart 2019. Het pro forma bezwaarschrift, ontvangen op 30 april 2019,
is binnen de termijn, voortvloeiend uit de artikelen 6:7 en 6:8 van de Algemene wet
bestuursrecht, ingediend. Ook de gronden van bezwaar zijn binnen de gestelde termijn
inged iend.

Nu het bezwaarschrift tijdig is ingediend, reclamante als belanghebbende kan worden
aangemerkt en ook aan de overige wettelijke vereisten voor het indienen van een
bezwaarschrift is voldaan, is het bezwaarschrift ontvankelijk.

Inhoud bezwaarschrift

Reclamante verwijst naar haar schriftelijke reactie van 12 december 2018 en naar de
ingediende zienswijzen die bij brief van 11 februari 2019 namens haar zijn ingediend. De
inhoud van deze brieven dienen in bezwaar als herhaald en ingelast te worden beschouwd.
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In aanvulling daarop stelt reclamante dat bij de bepaling van de begunstigingstermijn
geen rekening is gehouden met haar gezondheidssituatie. Naar de mening van reclamante
is de begunstigingstermijn ook daardoor onredelijk kort.

Verder is reclamante van oordeel dat het college ten onrechte stelt dat van haar een
actieve houding verwacht mag worden, daar waar het betreft het zoeken naar
vervangende woonruimte. Reclamante kampt met psychische problemen en is daardoor
niet in staat om een actieve houding daarin aan te nemen.
De afdeling Werk, Zorg en Inkomen, van wie reclamante hulp bij het zoeken naar
vervangende woonruimte heeft aanvaard, heeft tot op heden nog geen enkel passend
alternatief voor vervangende woonruimte weten aan te dragen.

Het handhaven jegens reclamante door haar beëindiging van het wonen in het
recreatiechalet op te leggen, is - gelet op de afweging van de aan de orde zijnde belangen
- onevenredig. Immers schaadt het de gezondheid van reclamante in ernstige mate,
waardoor een crisissituatie op dit moment niet uitgesloten is. Reclamante verwijst hiervoor
naar de brief van huisartsenpunt Weert van 29 maart 2019. Een afschrift van deze brief
heeft reclamante bij haar bezwaarschrift ingediend.

Primair is reclamante van oordeel dat, tenzij haar gezondheidssituatie verbetert, de
belangenafweging van het college etoe dient te leiden dat handhaving op dit moment
wordt opgeschort. Subsidiair stelt reclamante zich op het standpunt dat aan haar een
langere begunstigingstermijn verleend dient te worden.

Reclamante verzoekt dan ook het besluit van het college van burgemeester en wethouders
van 19 maart 2019 te vernietigen en aan haar alsnog op het adres Herenvennenweg 60
permanente bewoning toe te staan, althans de begunstigingstermijn te verlengen alvorens
tot handhaving over te gaan.

Tot slot verzoekt reclamante de gemaakte kosten voor rechtsbijstand in verband met de
indiening van het bezwaarschrift te vergoeden.

Verzoek voorlopige voorziening

Namens reclamante is de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg verzocht een
voorlopige voorziening te treffen. In verband met dit verzoek heeft op 15 augustus 2019
het onderzoek ter zitting plaatsgevonden.

Bij uitspraak van 17 september 2019 heeft de voorzieningenrechter beslist op het verzoek.
Het (primaire) besluit van 19 maart 2019 is geschorst en de voorzieningenrechter heeft
daarbij bepaald dat reclamante haar chalet aan de Herenvennenweg 60 recreatief mag
blijven gebruiken tot 1 april 2020.

Inhoudelijke overwegingen ten aanzien van het bezwaarschrift

Inleiding

Op het perceel gelegen aan de Herenvennenweg 60 is Camping De lJzeren Man gelegen.
. is eigenaar van deze camping. Op het terrein van deze camping

is op het perceel met de kadastrale aanduiding sectie K nummer 4520 A,
appartementsindex 19, door reclamante een recreatiewoning geplaatst. Reclamante is
sinds 2009 eigenaresse van dit gedeelte van het perceel en heeft vanaf 15 oktober 2015
op het adres aan de Herenvennenweg 60 ingeschreven gestaan in de Basis Registratie
Personen. Vanaf 21 juni 2019 staat reclamante ingeschreven op het adres Rietzwenk 1 in
Weert.

Bestemmingsplan

Volgens het geldende bestemmingsplan "Buitengebied 2oll" is de grond ter plaatse
bestemd als 'Recreatie - Vakantiepark' met de functieaanduiding 'kampeerterrein'.
Volgens artikel L7.L.1. onder b. zijn de gronden bestemd voor uitsluitend een
kampeerterrein, ter plaatse van de aanduiding 'kampeerterrein'.

Een kampeerterrein is volgens de begripsbepalingen van het bestemmingsplan een terrein
waarop gelegenheíd wordt gegeven tot het plaatsen of geplaatst houden van
kampeermiddelen ten behoeve van recreatief nachtverblijf.
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b.-d
e.
f.-i.

In artikel 17.5 van het bestemmingsplan zijn specifieke gebruiksregels opgenomen. Artikel
t7.5.L. bepaalt dat onder gebruiken en / of het laten gebruiken in strijd met het
bestemmingsplan in ieder geval wordt verstaan het gebruik van gronden en bouwwerken
voor en / of als:

a. standplaats van onderkomens en als standplaats van kampeermiddelen uitgezonderd
ter plaatse van de aanduiding 'kampeerterrein', met dien verstande dat:

1. kamperen alleen tijdens het kampeerseizoen is toegestaan dat loopt van 15
maart tot 1 november;

2. buiten lret kampeerseizoen geen kampeermiddelen op het terrein aanwezig
zijn;

3. de kampeerplaatsen landschappelijk zijn ingepast in de omgeving;

(...) ;
perrnarrerrLe bewotritrg, uitgezonderd in de bedrijfswoningen;
(..).

Permanente bewoning is in de begripsbepalingen van het bestemmingsplan omschreven
als bewoning door een 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

Zoals uit vorenstaande en ook uit het besluit van 19 maaft 2018 al blijkt, is het gebruik
van het recreatlechalet voor (permanente) bewoning in strijd met het bestemmingsplan.
Naar het oordeel van het college wordt dit ook niet door reclamante bestreden.

Afwijzing verzoek af te wijken van het bestemmingsplan

Bij e-mailberichten van 3 december 2018 en 14 januari 2019 heeft reclamante het college
verzocht de aan de orde zijn recreatiechalet permanent te mogen bewonen en een
afzonderlijke ingang nabij dit chalet aan de zijde van de Voorhoeveweg te realiseren.

Bij brieven van 20 december 2018 en 13 februari 2019 is reclamante bericht dat vanwege
strijd met het geldende rijks-, provinciaal en gemeentelijk beleid geen medewerking kan
worden verleend aan het verzoek het recreatiechalet voor woondoeleinden te gebruiken.
Het toevoegen van een afzonderlijke inrit acht het college een ongewenste ontwikkeling.

Geen concreet zicht op legalisatie

Het gebruik van het recreatiechalet voor permanente bewoning is in strijd met het
bepaalde in artikel 77.5.7. onder e. van het geldende bestemmingsplan en met atikel 2.1,
eerste lid, aanhef en onder c. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Er is

geen concreet zicht op legalisatie. Het bestemmingsplan biedt geen mogelijkheden om af
te wijken. Bovendien wordt niet voldaan aan de in artikel 4, tiende lid, onder c van bijlage
II van het Besluit omgevingsrecht opgenomen voorwaarde dat de bewoner op 31 oktober
2003 de recreatiewoning als woning in gebruik had, zodat geen persoonsgebonden
omgevingsvergunning kan worden verleend.

Verwijzing naar reactie en zienswijzen

In haar bezwaarschrift verwijst reclamante naar haar eerder ingediende reactie op het
verzoek om handhaving en naar haar zienswijzen tegen het voornemen van het college dit
verzoek toe te wijzen. De inhoud hiervan dient volgens reclamante in bezwaar als herhaalt
en ingelast te worden beschouwd.

In hun besluit van 19 maart 2019 heeft het college deze zienswijzen gemotiveerd
weerlegt. Reclamante voert in het bezwaarschrift geen redenen aan waarom de
weerlegging van die zienswijzen in het bestreden besluit onjuist dan wel onvolledig zou
zijn.
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Begunstigingstermijn

In aanvulling op haar zienswijzen wordt in bezwaar gewezen op het feit dat bij de bepaling
van de begunstigingstermijn geen rekening is gehouden met de gezondheidssituatie van
reclamante. Zij stelt zich op het standpunt dat aan haar een langere termijn verleend
dient te worden om de overtreding van het geldende bestemmingsplan, te weten het
gebruik van het recreatiechalet voor permanente bewoning, op te heffen.

Bij het oordeel van de voorzieningenrechter dat reclamante haar chalet aan de
Herenvennenweg 60 recreatief mag blijven gebruiken tot 1 april 2020, is overwogen dat
de in het primaire besluit gestelde begunstigingstermijn van 3 maanden te kort is voor
reclamante om een andere woning (als hoofdverblijf) te vinden. De voorzieningenrechter
heeft hierbij in aanmerking genomen dat reclamante met medische stukken heeft
onderbouwd dat zij kampt met ernstig recidiverende depressies, dat zij meer rust heeft
gevonden in haar chalet als woonplek en dat de behandeling van haar depressies door
middel van therapie (nog) niet is gestart als gevolg van de (lange) wachttijd in de
geestelijke gezondheidszorg. Uit de uitspraak van de voorzieningenrechter blijkt
nadrukkelijk dat het chalet niet voor permanente bewoning mag worden gebruikt.

Onder de hierboven genoemde omstandigheden kan het college zich vinden in de
overwegingen van de voorzieningenrechter. Voor het vinden van een voor reclamante
passende alternatieve woonru imte zal - in aansluiting op het oordeel van de
voorzieningenrechter - een termijn wordt gegeven tot 1 april 2020. Om voor reclamante
andere huisvesting te vinden heeft het college hulp aangeboden. Helaas heeft dit nog niet
geleid tot een alternatieve huisvesting voor haar. Het college hecht eraan op te merken
dat reclamante ook in deze een eigen verantwoordelijkheid heeft. Het college gaat er dan
ook vanuit dat reclamante hierbij een actieve houding aanneemt.

Nadere overweging

Ten overvloede wijst het college erop dat het gebruik van het recreatiechalet voor
woondoeleinden in strijd is met het geldende bestemmingsplan. 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 wordt ingediend. Naar het oordeel van het college zijn er geen bijzondere
omstandigheden om van handhavend optreden af te zien. Het met het bestemmingsplan
strijdige gebruik van het recreatiechalet kan immers niet worden aangemerkt als een
overtreding van geringe ernst. Het college is dan ook van oordeel dat handhaving niet
zodanig onevenredig is in verhouding tot de daarmee te dienen belangen, dat daarvan in
dit geval behoott te worden afgezien. Overwogen wordt het verzoek om handhaving toe te
wijzen en aan reclamante een last onder dwangsom op te leggen van € 5.000,= per week
en met een maximum van € 30.000,=. Zoals reeds overwogen zal het college een ruimere
begunstigingstermijn stellen. Nadrukkelijk wijst het college erop dat permanente bewoning
van het chalet niet is toegestaan.

Conclusie

Gelet op vorenstaande dienen de door reclamante aangegeven bezwaren tegen het besluit
van 19 maart 2019 als gegrond te worden aangemerkt en vormen deze reden het besluit
te herroepen. Hiervoor in de plaats zal het college besluiten het verzoek om handhaving
toe te wijzen en aan reclamante een last onder dwangsom op te leggen met een ruimere
begu nstig in gsterm ij n.

Proceskosten

In artikel 7:15 van de Algemene wet bestuursrecht is bepaald dat de kosten, die de
belanghebbende in verband met de behandeling van het bezwaar redelijkerwijs heeft
moeten maken, door het bestuursorgaan uitsluitend worden vergoed op verzoek van de
belanghebbende, voor zover het bestreden besluit wordt herroepen wegens aan het
bestuursorgaan te wijten onrechtmatigheid.

Het college overweegt dat namens reclamant is verzocht om vergoeding van kosten in
deze bezwaarprocedu re.
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In de onclerhavige situatie is het hezwaarschrift gegrond. In zoverre is er sprake van een
onreehtmatig genomen besluit. Overwogen wordt dan ook het verzoek op grond van
artikel 7:15 Algemene wet bestuursrecht juncto artikel 1 van het Besluit proceskosten
bestuursrecht toe te wijzen.

Een vergoeding van de kosten als bedoeld in dit artikel kan uitsluitend betrekking hebben
op (onder meer) kosten van door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand. Het
college stelt het bedrag van de kosten overeenkomstig het Besluit proceskosten
bestuursrecht vast op € I.024,=. Hierbij wordt in aanmerking genomen dat namens
reclamant door een derde beroepsmatig een bezwaarschrift is ingediend (1 punt). Deze
derde is ook verschenen tijdens de gehouden hoorzitting (1 punt). Deze punten worden
vermenigvuldigd met de waarde per punt (= € 5L2,=¡ en met de toepasselijke
wegingsfactor van 1 (= gemiddeld) voor het gewicht van de zaak.

Weert, 2 2 0KT, 2019
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