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Onderwerp
Beslissing op bezwaarschrift van 24 september 2019 m.b.t. De Horst 5.

Voorstel
1. het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren.
2. de bezwaren ongegrond te verklaren.
3. het bestreden besluit in stand te laten onderaanvulling van de motivering

Inleiding
Er is een handhavingsverzoek ingediend tegen de huisvesting van arbeidsmigranten op De
Horst 5. Tegen de afwijzing van dit verzoek is bezwaar gemaakt. Bezwaarmaker stelt dat er
geen sprake meer is van een agrarisch bedrijf op desbetreffende locatie. Hij stelt dat de

aanwezigheid van een agrarisch bedrijf een voorwaarde is voor het huisvesten van
arbeidsmigranten op een agrarisch perceel en verwijst hiervoor naar de Beleidsnota inzake
'Huisvesting arbeidsmigranten Gemeente Weert 2018'. De verleende vergunning uit 2011
die daarvoor is verleend is volgens reclamant niet meer geldig.

Beoogd effect/doel
Het afhandelen van het bezwaarschrift.

Argumenten
1.1 het bezwaarschrift is tijdig ingediend.
De laatste dag van de bezwarentermijn was:25 oktober 2019. Het bezwaarschrift is
ontvangen op 24 september 2019 en daarmee tijdig ingediend.
7. 2 Bezwaa rmaker is bela nghebbende.
Verzoeker is woonachtig aan De Horst 6 te Stramproy. De Horst 5 bevindt zich 75 meter
van het perceel van bezwaarmaker vandaan. Gelet op deze geringe afstand, wordt hij
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beschouwd als belanghebbende bij de huisvestingactiviteiten daar plaatsvinden. Gelet
hierop heeft hij een rechtstreeks en persoonlijk belang bij de beslissing op bezwaar.

1.3 Het bezwaarschrift voldoet aan artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht.
De brief is voorzien van de namen en de adressen van de indiener, de dagtekening, een
omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het
bezwaar.

2.1 De afwezigheid van een agrarisch bectrijf vormt geen belemmering om arbeidsmigranten
te huisvesten op De Horst 5.
Het vereiste van een agrarisch bedrijf is bedoeld om te voorkomen dat arbeidsmigranten
zomaar worden weggestopt in het buitengebied onder ontoelaatbare woon- en
leefomstandigheden en zonder deugdelijk toezicht hierop. In de onderhavige situatie is dit
doel geborgd.
2.2 De vergunnlng ult 2011 ls nog sfeeds toepasbaar.
De vergunning ziet tevens op de huidige huisvesting van arbeidsmigranten binnen de
bestaande loods aan De Horst 5 in Stramproy. De bestaande huisvesting van de
arbeidsmigranten wordt als ondergeschikte wijziging van de vergunning uit 2011 wordt
beschouwd. Er hebben zich ten opzichte van deze vergunning geen vergunningsplichtige
wijzigingen voorgedaan en ook geen wijzigingen die in strijd zijn met het huidige beleid.
3.1 De bezwaren zijn terecht ongegrond verklaard.
De bezwaren vormen geen aanleiding om het bestreden besluit te herroepen. De motivering
is in beslissing op bezwaar aangevuld.

Kanttekeningen en risico's
De kans is aanwezig dat de rechter in beroep een streep haalt door dit besluit. Bewoners
van de Horst 5 zijn hierop gewezen.

Financiële, personele en juridische gevolgen
Tegen de beslissing op bezwaar kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na verzending
van de beschrkkrng beroep instellen bij de Rechtbank Limburg en de Voozlenlngenrechter
verzoeken een voorlopige voorzieninq te treffen.

Duurzaamheid
Niet van toepassing

Uitvoering/evaluatie
Niet van toepassing.
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De beslissing op bezwaar wordt per post aan bezwaarmaker verzonden
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Beschikking en begeleidende brief aan bezwaarrnaker
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