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Onderwerp

Verzoek om handhaving - perceel Basculeweg 4.

Voorstel

Het ingediende verzoek om handhaving af te wijzen

Inleiding

Het verzoek om handhaving heeft betrekking op het bouwen in afwijking van de verleende
omgevingsvergunning voor het perceel gelegen aan de Basculeweg 4. Vergunning is
verleend voor de bouw van een vrijstaand bedrijfspand. Gesteld wordt dat een betonnen
zijwand direct tegen het bedrijfspand van verzoeker is gemetseld. Hierdoor wordt gevreesd
voor trillingen en scheuren in zijn pand. Verder wordt gesteld dat het bedrijfspand de
(zijdelingse) erfg rens overschrijdt.

Beoogd effect/doel

Het verzoek om handhavend op te treden te beantwoorden

Argumenten

7.7. Het is onevenredig in deze situatie handhavend op te treden.

Uit door toezichthouders uitgevoerde onderzoeken is gebleken dat het bedrijfspand
ongeveer 5 centimeter richting het perceel van verzoeker wordt gebouwd. Dit is een geringe
afwijking van de verleende vergunning. Geconstateerd is dat beide bedrijfspanden elkaar
niet raken. De erfgrens wordt dan ook niet overschreden. De feitelijke afwijking is bovendien
niet of nauwelijks met het blote oog waarneembaar. Het in overeenstemming brengen met
de verleende vergunning zou ingrijpende gevolgen hebben voor vergunninghouder. In dat
geval zou hij een significant bedrag kwijt zijn om de (geringe) afwijking op te heffen.
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Kanttekeningen en risico's

Niet van toepassing.

Financiële, personele en Juridischc gevolgen

Door een belanghebbende kan bij uw college een bezwaarschrift worden ingediend. Ook kan
bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg een verzoek om voorlopige
voorziening worden ingedlend.

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Uitvoering/evaluatle

Niet van toepassing.

Com municatie/ participatie

Niet van toepassing.

Overleg gevoerd met

Intern:

René lanssen van de afdeling Vergunningen Toezicht en Handhaving

Extern:

Niet van toepassing.

Bijlagen:

1. Verzoek om handhaving.
2. Conceptbesluit op verzoek om handhaving.
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