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Onderwerp

Bezwaarschrift inzake omgevingsvergunning Julianastraat 28E in Stramproy.

Voorstel

1. Het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren.
2. Het bezwaarschrift ongegrond te verklaren en het bestreden besluit met verbetering

van motivering in stand te laten.
3. Het verzoek om proceskostenvergoeding af te wijzen.

Inleiding

Bij besluit van 30 oktober 2019 is een omgevingsvergunning onder voorschriften verleend
voor het huisvesten van drie arbeidsmigranten in het appartement gelegen aan de
Julianastraat 28E te Stramproy. Tegen dit besluit is namens het bestuur van de VvE 't Kleine
Verschil (hierna: de VvE) een bezwaarschrift ingediend.

Beoogd effect/doel

Nemen van een beslissing op het ingediende bezwaarschrift.

Argumenten

1.1 Het bezwaarschrift is tijdig ingediend.
Het bestreden besluit is op 30 oktober 2019 aan de aanvrager verzonden. Gelet hierop is
de laatste dag van de bezwaartermijn verstreken op ll december 2019. Op 9 december
2019 is het bezwaarschrift ontvangen.

1.2 De VvE is belanghebbende.
De VvE kan als belanghebbende in de zin van artikel 1:2 van de Algemene wet
bestuursrecht worden aangemerkt.
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2.1 De omgevingsvergunning is terecht verleend.
Gebleken is dat er voldoende parkeerplaatsen aanwezig zijn en dat wordt voldaan aan de

1Oolo eis van het 6-cijferige postcodegebied uit de beleidsnota 'Planologische
afwijkingsmogelijkheden, le herziening'. Wel wordt voorgesteld om de motivering van het
bestreden besluit op deze punten te verbeteren.

3.1 Het bestreden besluit kan in stand bliiven.
Nu in heroverweging is gebleken dat het bestreden besluit in stand kan blijven, bestaat er
geen grondslag voor een proceskostenvergoeding.

Kanttekeningen en risico's

Niet van toepassing.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Belarrghebbenden kunnen binnen 6 weken na verzending van het besluit op bezwaar
beroep instellen bij de Rechtbank Limburg en de voorzieningenrechter verzoeken een
voorlopige voorziening te treffen.

Duurzaamheid

Niet van toepassing

Uitvoering/evaluatie

Niet van toepassing

Comm unicatie/ partici patie

Brieven en besluit aan de belanghebbenden

Overleg gevoerd met

Intern:

Diverse disciplines binnen de afdellngen Vergunningen, Toezicht en Handhaving en

Openbaar Gebied.

Extern

Niet van toepassing

Bijlagen:

Besluit op bezwaar.
Brieven aan belanghebbenden.
Verslag hoorzitting.
Foto parkeerplaats.
Verleende vergunning.
Bezwaarschrift.
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