Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning
Openbare besluitenlijst d.d. 16-01-2019
Nr.

afd.

1

VVH

agendapunt/besluit

Last onder dwangsom Veertels 20 Riel
Toelichting:
Een bedrijf op Veertels 20 te Riel, overtreedt al geruime tijd de
geluidsregels. Uw college heeft reeds een dwangsom opgelegd. Deze
dwangsom is echter geheel uitgewerkt. Geadviseerd wordt om
wederom een dwangsom op te leggen.
Besluit:
Een last onder dwangsom op te leggen aan een bedrijf op Veertels
20 te Riel, wegens het overtreden van regels m.b.t. geluid uit het
Activiteitenbesluit.

2

VVH

Besluit op bezwaar Vijfhuizenbaan Riel
Toelichting:
Aan een organisatie is bij besluit van 13 juli 2018 een last onder
dwangsom opgelegd wegens verrommeling van een perceel aan de
Vijfhuizerbaan ongenummerd en het oprichten van een stal/ schuur
zonder omgevingsvergunning. Hiertegen is een bezwaarschrift
ingediend. De commissie voor bezwaarschriften heeft op 28
november 2018 een advies uitgebracht ten aanzien van het
ingediende bezwaarschrift.
Besluit:
1
2
3

Het advies van de commissie voor bezwaarschriften
overnemen;
Het ingediende bezwaarschrift niet-ontvankelijk
verklaren en het verzoek om proceskosten afwijzen;
Bezwaarmaker hiervan op de hoogte stellen middels het
bijgevoegde besluit op bezwaar.

3

VVH

Last onder dwangsom Turnhoutsebaan 2
Toelichting:
Uit controles reeds uitgevoerd in mei 2017 door de OMWB is
gebleken dat de veehouderij aan de Turnhoutsebaan 2 niet voldoet
aan het gestelde in artikel 3, eerste lid, onder a, van het Besluit
emissiearme huisvesting. De ammoniakuitstoot als gevolg van het
toepaste huisvestingssysteem (stalsysteem) is hoger dan toegestaan.
Deze overtreding kan worden opgeheven door een emissiearm
stalsysteem te realiseren, of door het melkvee te beweiden. Vee dat
in de wei loopt veroorzaakt namelijk een lagere ammoniakuitstoot.
Voorgesteld wordt om een last onder dwangsom op te leggen, die er
op gericht is om de overtreding van de genoemde regelgeving op te
heffen.
Besluit:
Aan de eigenaar van de inrichting aan de Turnhoutsebaan 2 een last
onder dwangsom op te leggen van € 7.500,00 per geconstateerde
overtreding van artikel 3, eerste lid, onder a, van het Besluit
emissiearme huisvesting, met een maximum van € 22.500,00.

D2019-01000170

4

Verlengen begunstigingstermijn last onder dwangsom Zandeind 6D
Toelichting:
Uw college heeft in april 2017 aan de heer X een tweetal lasten
onder dwangsom opgelegd, gericht op herstel van de ontplofte
woning aan het Zandeind 6d te Riel. Aanvankelijk liep
begunstigingstermijn (de termijn die aan de overtreder wordt
gegund om de overtredingen zelf op te heffen zonder dwangsommen
te verbeuren) tot 5 augustus 2017. Op verzoek van de adviseur van
betrokkene is deze termijn inmiddels drie maal verlengd: eind juli
2017 is de termijn verlengd tot 5 januari 2018, in januari 2018 is de
termijn verlengd tot en met 5 juli 2018 en op 3 juli 2018 heeft uw
college de termijn nogmaals verlengd tot en met 15 januari 2019. Er
zijn inmiddels concrete vorderingen in het proces naar herstel van de
woning. De adviseur heeft gevraagd of de begunstigingstermijn
nogmaals kan worden verlengd. Uw college wordt gevraagd of het de
begunstigingstermijn nogmaals wenst te verlengen.
Besluit:
De begunstigingstermijn zoals genoemd in het besluit tot het
opleggen van twee lasten onder dwangsom van 12 april 2017, te
verlengen tot en met 15 september 2019.

5

VVH

Beslissing op bezwaar omgevingsvergunning Poppelseweg 1 04
Toelichting:
Op 23 augustus 2018 heeft de heren X en Y, wonende aan de
Poppelseweg 8b te Goirle bezwaar gemaakt. Daarnaast heeft hij op
4 september 2018 namens de heer E. van de Hout, wonende aan de
Poppelseweg 1-05 te Goirle bezwaar gemaakt. De heer Van den Hout
had ook al bezwaar gemaakt bij brief van 20 augustus 2018. Op 14
augustus 2018 heeft Achmea rechtsbijstand namens de heer
P.A.C.J.M. Smits bezwaar aangetekend. De bezwaren zijn gericht
tegen een op 23 juli 2018 verleende omgevingsvergunning voor de
bouw van een bedrijfspand aan de Poppelseweg 1 04 in Goirle. Op 3
december 2018 heeft de commissie voor bezwaarschriften (hierna:
de commissie) advies uitgebracht.
Besluit:
Conform het advies van de commissie:
1 De bezwaarschriften van de heren X en Y ontvankelijk te
verklaren;
2 De bezwaarschriften gegrond te verklaren ten aanzien
van het niet voldoen aan de parkeernormen, omdat het
bestreden besluit op dat punt niet of althans
onvoldoende is gemotiveerd;
3 De bezwaarschriften voor het overige ongegrond te
verklaren;
4 Het bestreden besluit tot verlenen van een
omgevingsvergunning voor het bouwen van een
bedrijfspand en het maken, hebben of veranderen van
een uitweg aan de Poppelseweg 1-04 in Goirle na
heroverweging in stand te laten, onder aanvulling van de
motivering, zoals opgenomen in bijgevoegde conceptomgevingsvergunning met nummer VH-2018-0158;
In afwijking van het advies van de commissie:
5. Het verzoek om proceskostenveroordeling op grond van artikel
7:15 Awb af te wijzen.

6

ONT

Optimalisatie bocht Tilburgseweg - Dorpsstraat
Toelichting:
Na de opening van de bocht Tilburgseweg - Dorpsstraat zijn er vanuit
weggebruikers klachten gekomen over de zichtbaarheid op en vanuit
de overstekende fietser. In het ontwerp is de oversteeklocatie
bewust op deze locatie gekomen om te voldoen aan de
inrichtingseisen. Om het probleem definitief op te lossen is een
ruimere zichtlijn nodig. Deze kan alleen gerealiseerd worden als er
grond van het aangrenzende perceel wordt gekocht en de bestaande
erfafscheiding wordt verplaatst. Hiervoor zijn onvoorziene middelen
benodigd uit verschillende budgetten.
Besluit:
1
2
3

Akkoord te gaan met de grondaankoop van het
aangrenzende perceel Dorpsstraat 2, kadastraal bekend
gemeente Goirle, sectie B, nummer 5485.
Akkoord te gaan met de kosten voor afbreken en
opbouwen erfafscheiding.
In te stemmen met de dekking uit de budgetten aan- en
verkoop gronden en het krediet Tilburgseweg.

