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Aanwezig

W. Houben, burgemeester
P. Leunissen, wethouder
P. Thomas, wethouder
S. de Gijsel, loco-secretaris

Afwezig

J. Brauers, wethouder

Zaak

Onderwerp

Samenvatting

40351

Ambtshalve handhaving inzake verwijderen Bij een ambtshalve controle d.d. 23 juni 2017 heeft de toezichthouder
loods en nakomen inpassingsplan
geconstateerd dat de in de verleende omgevingsvergunning d.d. 11 februari 2016
Luiperbeekstraat ong. (naast nr. 60)
opgenomen voorwaarden inzake a) het verwijderen van een loods en b) het
nakomen van een inpassingsplan op het perceel Luiperbeekstraat ong. te
Klimmen, niet zijn uitgevoerd.

Besluit
akkoord met wijzigingen
De overtreder schriftelijk gemotiveerd in kennis stellen van het besluit van het
college om handhavend op te treden tegen de geconstateerde overtredingen
middels een last onder dwangsom.

Met betrekking tot het uitvoering te (laten) geven aan het inpassingsplan van 31
Uw college heeft op 11 juli 2017 besloten om aan de heer Starmans het
maart 2015 van Advies- en Projectbureau Engelen Limburg wordt de termijn van
voornemen tot het opleggen van een last onder dwangsom bekend te maken. Op uiterlijk 31 november 2017 gewijzigd in uiterlijk 31 december 2017 in verband met
8 augustus 2017 is geconstateerd dat de loods reeds is verwijderd, maar de
het plantseizoen.
bomen en meidoornhaag nog niet zijn geplant.
Voorgesteld wordt om een definitieve last onder dwangsom op te leggen voor wat
betreft de uitvoering van het inpassingsplan.
40338

Handhavingsverzoek inzake bouwwerken
Luiperbeekstraat 58

Op 22 juni 2017 ontvingen wij per brief een handhavingsverzoek, gericht tegen
de gerealiseerde bouwwerken zonder vereiste omgevingsvergunning op het
adres Luiperbeekstraat 58 te Klimmen. Voorgesteld wordt om een voornemen tot
het opleggen van een last onder dwangsom bekend te maken, ter beëindiging
van de geconstateerde overtredingen, zijnde drie bouwwerken die zijn
gerealiseerd zonder daartoe strekkende omgevingsvergunning.

akkoord
1. Handhavingsverzoeker schriftelijk gemotiveerd in kennis stellen van het besluit
van het college om het handhavingsverzoek toe te wijzen.
2. De overtreder schriftelijk gemotiveerd in kennis stellen van het voornemen van
het college om handhavend op te treden tegen de geconstateerde overtredingen
middels een last onder dwangsom.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Voerendaal, gehouden op 22-08-2017.
Burgemeester en Wethouders van Voerendaal,
De secretaris
De burgemeester

H.H.M. Timmermans
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