Openbare besluitenlijst van verstreken embargobesluiten collegevergadering van Dinkelland
Zaaknummer

61007

Zaaknr Onderwerp

Besluit

Samenvatting

118519

Beslissing op bezwaar
m.b.t. de invordering van
een verbeurde
dwangsom

1.
het bezwaarschrift ontvankelijk te
verklaren;
2.
het bestreden besluit van 11 maart
2020 in stand te laten;
3.
aan deze besluitvorming de
overwegingen en het advies van de
bezwaarschriftencommissie ten grondslag te
leggen en deze integraal deel uit te laten
maken van dit besluit.

Tegen het besluit van het college van 11 maart 01-08-2020
2020, waarbij het college overgaat tot
invordering van een van rechtswege verbeurde
dwangsom wegens het niet tijdig verwijderen
van een reclameobject/verwijsbord, heeft
betrokkene een bezwaarschrift ingediend. De
bezwaarschriftencommissie heeft het
bezwaarschrift tijdens een hoorzitting op 9 juni
2020 behandeld en vervolgens advies over het
bezwaarschrift uitgebracht. Het college heeft
de overwegingen en het advies van de
bezwaarschriftencommissie ten grondslag
gelegd aan het besluit en het besluit van 11
maart 2020 in stand gelaten

111622

Ingebrekestelling
Vast te stellen dat er geen dwangsom
dwangsom bij niet tijdig verschuldigd is.
beslissen over een
bezwaarschriftenprocedu
re m.b.t. een
omgevingsvergunning
voor het wijzigen van
een voorgevel en de
kozijnen aan de
Hoofdstraat 7 te
Deurningen.

De wettelijk verplichte ingebrekestelling is
14-07-2020
ingediend door iemand anders dan de indiener
van het bezwaarschrift zelf. Er is ook geen
sprake van een machtiging. De indiener van de
ingebrekestelling is niet ook zelf
belanghebbende bij de gevoerde
bezwaarschriftenprocedure. Om die reden is er
geen dwangsom verschuldigd.

111532

Afwijzen verzoek om
handhaving

Het college heeft een handhavingsverzoek
ontvangen omdat tegenover de woning van
betrokkenen, vlakbij een nieuw gebouwde
woning, een zeecontainer was geplaatst.
Inmiddels is de zeecontainer verwijderd,

Het handhavingsverzoek af te wijzen omdat
er geen sprake meer is van een overtreding.
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Embargodatum

01-08-2020

waardoor er geen sprake meer is van een
overtreding. Het college gaat over tot afwijzen
van het handhavingsverzoek.
104028 Bezwaarschrift tegen een
omgevingsvergunning
voor het wijzigen van de
voorgevel en de kozijnen
van het pand Hoofdstraat
7 te Deurningen.

1. Het advies van de
bezwaarschriftencommissie en de daaraan ten
grondslag liggende overwegingen over te
nemen;
2. bezwaarde ontvankelijk te verklaren in
zijn bezwaarschrift;
3. het besluit van 6 november 2019 in te
trekken;
4. het besluit van 24 oktober 2019 in stand
te laten, onder aanpassing van de motivering
en de bijlagen.

De bestreden omgevingsvergunning was
oorspronkelijk afgegeven op 24 oktober 2019,
maar was op 6 november 2019 weer
ingetrokken en opnieuw verleend. Dit was
gedaan in verband met per abuis onjuist
opgenomen documenten in de
omgevingsvergunning van 24 oktober 2019.
De bezwaarschriftencommissie was van
oordeel dat het college op 6 november 2019
niet meer bevoegd was een nieuw besluit te
nemen en heeft geadviseerd om dit besluit
weer in te trekken en de vergunning van 24
oktober 2019 alsnog te voorzien van de juiste
documenten. Het college van burgemeester en
wethouders heeft dit advies overgenomen.

79019

een last onder dwangsom op te leggen om te
bereiken dat de aan de omgevingsvergunning
verbonden compensatie alsnog wordt
uitgevoerd.

Geconstateerd is dat betrokkene de aan een
10-07-2020
omgevingsvergunning verbonden compensatie/
herplantverplichting niet volledig heeft
uitgevoerd. Het college heeft besloten om een
last onder dwangsom op te leggen om te
bereiken dat de
compensatie/herplantverplichting alsnog
volledig wordt uitgevoerd.

Opleggen last onder
dwangsom wegens niet
uitvoeren herplantplicht
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14-07-2020

