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Onderwerp
Bezwaarschriften inzake omgevingsvergunning Boonenstraat 20 in Stramproy

Voorstel
1. de bezwaren ontvankelijk te verklaren;
2. de bezwaren gegrond te verklaren voor wat betreft het huisafval;
3. de bezwaren voor het overige ongegrond te verklaren en het bestreden besluit met
toevoeging van drie voorschriften in stand te laten.

Inleiding
Bij besluit van 5 juli 2019 is een omgevingsvergunning onder voorschriften verleend voor
de huisvesting van maximaal 5 arbeidsmigranten in de vorm van kamerbewoning aan de
Boonenstraat 20 in Stramproy. Tegen dit besluit zijn in totaal 9 bezwaarschriften
ingediend. In uw vergadering van 28 januari 2020 heeft uw college één van de 9
ingediende bezwaarschriften behandeld. Dit voorstel ziet op de overige 8
bezwaarschriften. De bezwaarschriften zijn door omwonenden ingediend.

Beoogd effect/doel
Het afhandelen van de bezwaarschriften

Argumenten
1.7 De bezwaarschriften zijn tijdig ingediend.
Het bestreden besluit is op 5 juli 2019 aan vergunninghouders verzonden. Gelet hierop is
de laatste dag van de bezwaartermijn verstreken op 16 augustus 2019. De
bezwaarschriften zijn binnen de bezwaartermijn ontvangen.

1.2 Reclamanten zijn belanghebbenden.
Reclamanten hebben vanuit hun woningen zicht op de woning aan de Boonenstraat 20.
Gelet hierop kunnen zij als belanghebbenden in de zin van artikel 1:2 van de Algemene
wet bestuursrecht worden aangemerkt.
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2.7 Er dient gebruik te warden gemaakt van duobakken.
Het hr¡isatual dient gescheiden te worden met behulp van duobakken. Voorgesteld wordt
om vergunninghouders hierop te wijzen door een nieuw voorschrift aan de vergunning toe
te voegen.

3.1 De omgevingsvergunning is terecht verleend.
Er is geen onevenredige geluids- of parkeeroverlast of een zodanig slecht onderhouden
voortuin geconstateerd dat dit overlast voor de omgeving kan veroorzaken. Van andere
overtredingen is ook niet gebleken. Voor planschade bestaat een aparte regeling. Het niet
naleven van de voorschriften behorende bij de vergunning is een kwestie van handhaving
die buiten deze procedure valt. Voor zover reclamanten overlast ervaren vanwege
excessen is ook dit een kwestie van handhaving die buiten de omvang van deze procedure
valt. Wel wordt voorgesteld om drie nieuwe voorschriftcn aan dc vcrgunning toe te
voegen. De drie voorschriften hebben betrekking op het huisafual, het maximaal aantal
arbeidsmigranten en de naleving van het Huisreglement.

Kanttekeningen en risico's
Niet van toepassing.

Financiële, personele en juridische gevolgen
Tegen uw beslissing kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na verzending van de

beschikking beroep instellen bij de Rechtbank Limburg en de voorzieningenrechter
verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

Duurzaamheid
Niet van toepassing

Uitvoering/evaluatie
Niet van toepassing.

De beslissingen op bezwaar voor de reclamanten en de beslissingen op bezwaar voor de

vergunninghouders.

Overleg gevoerd met
Intern:
G. Vosdellen (jurist afdeling VTH)

Extern:
Niet van toepassing

BiJlagen:
De beslissingen op bezwaar voor de reclamanten en de beslissingen op bezwaar voor de

vergunni nghouders.
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