MOTIE
Onderwerp

: Onderzoekskosten overlast

Datum

: 25 juni 2018

Ingediend door

: VVD-fractie

Naar aanleiding van

: behandeling van de kadernota 2019

De raad van de gemeente Heeze-Leende in openbare vergadering bijeen op 25 juni 2018
Kennis genomen hebbend van:
- De in de kadernota voorgestelde verhoging van het budget voor onderzoek door de ODZOB nav
klachten over (geluids)overlast
Overwegende dat:
- De gemeente bij het vaststellen van bestemmingsplannen en het afgeven van vergunningen een
passende balans moet vinden tussen de belangen van alle betrokken partijen, mn vergunningshouders en omwonenden
- Vergunningshouders de plicht hebben om zich aan de vergunningsvoorwaarden te houden
- Burgers in het algemeen mondiger zijn geworden en vaker de keuze maken om bij ervaren overlast
een klacht in te dienen en de gemeente te verzoeken handhavend op te treden
- Burgers zich daarbij niet altijd laten leiden door de vergunningsvoorwaarden, omdat ze deze niet
kennen of niet relevant vinden
- De gemeente geconfronteerd wordt met toenemende kosten van handhaving en die kosten nu af
moet wentelen op alle burgers, die zelf vaak op geen enkele manier partij zijn bij een dispuut
Roept het college op:
- De mogelijkheden te onderzoeken om vergunningshouders – bij bestaande maar vooral ook
nieuwe vergunningen – actief te laten aantonen dat zij aan de vergunningsvoorwaarden voldoen,
eventueel afhankelijk van het aantal klachten dat over een vergunningshouder wordt ingediend of
kan worden verwacht
- De mogelijkheden te onderzoeken om kosten van onderzoeken bij achteraf terecht gebleken
klachten op vergunningshouders te verhalen
- De mogelijkheden te onderzoeken om omwonenden beter te informeren over toegestane
activiteiten en daaruit te verwachten overlast in hun omgeving
- Te onderzoeken in welke mate klachten na onderzoek terecht blijken te zijn en indien nodig de
criteria voor het laten uitvoeren van onderzoeken nav klachten te herzien om te veel onterechte
klachtenonderzoeken te voorkomen
En gaat over tot de orde van de dag.
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