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De raadsleden

De heer J. Tobben, mevrouw A. Sanders

bijlage(n)
betreffende Artikel 43-vragen inzake Overlast Villa Beeklust Swalmen

Geachte raadsleden,

Ter beantwoording van de door u gestelde vragen op grond van artikel 43 van het Reglement van

Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad met betrekking tot

Overlast Villa Beeklust Swalmen delen wij u, met opneming van de inleiding, het volgende mede.

Villa Beeklust, Rijksweg Zuid 89 Swalmen, heeft bestemming wonen maar is als vakantiehuis te

huur voor groepen van l6 tot 20 personen. Deze villa wordt dus vaak verhuurd aan grote

groepen (vriendengroepen). De ervaren overlast neemt 'in de zomer" toe, met in de weekeinden

vaak een feestje tot in de late uurtjes.

Vraag 1. Bent u van mening dat het beschikbaar stellen van deze accommodatie op de

huidige plek een juiste plaats is voor het houden van bruiloften of soortgelijke
festiviteiten (waar doorgaans meer dan 50 deelnemers!) aanwezig ziin?
De locatie is geen juiste plek voor het organiseren van dergelijke activiteiten. Dit is

ook niet vergund. Er is een omgevingsvergunning verleend voor het exploiteren van

een groepsaccommodatie voor het (nacht)verblijf van maximaal 20 personen ter
plaatse. Het organiseren van bruiloften of soortgelijke activiteiten is daarmee niet

toegestaan. Dit blijkt ook duidelijk uit de volgende voonvaarden welke wij aan de

omgevingsvergunning hebben verbonden:

1. de bestaande villa (met tuin) aan de Rijksweg Zuid 89 te Swalmen mag

enkelworden aangewend voor het gebruik als, en de exploitatie en verhuur

van, een recreatieve groepsaccommodatie, waarbij exploitatie, verhuur en

gebruik van deze vakantieaccommodatie uitsluitend plaatsvinden als geheel

(en niet per kamer(s) of deel (delen) afzonderlijk) én waarbij deze

vakantieaccommodatie door maximaal20 personen tegelijk mag worden

gebruikt;

2. vanuit de vakantieaccommodatie naar de buitenruimte of in de buitenruimte

behorende bij de vakantieaccommodatie mag geen muziekgeluid ten

gehore worden gebracht.

Antwoord
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ln uw antwoord d.d. 23 okt.2017 op eerder gestelde vragen geeft u aan dat voor het gebruik
van de locatie als vakantievilla het college in april 2014 principemedewerking verleend. Daarna

is de initiatiefnemer (Villadelux, dhr. G. Lambriex) alvast gestart met de exploitatie van het
woonhuis als vakantievilla zonder dat de daarvoor noodzakelijke planologische procedure
was doorlopen.

Op eerdere door Demokraten Swalmen gestelde vragen (23 okt 2017) antwoordde Wethouder
Fick:

"Ten aanzien van deze situatie zijn er meerdere handhavingsverzoeken ontvangen. Er zijn
door de gemeente in dat kader ook enkele dwangsommen opgelegd. De initiatiefnemer heeft

alsnog een aanvraag omgevingsvergunning ingediend, waarmee het bestaande gebruik
conform de eerder verleende principemedewerking kan worden vergund. Er is momenteel dus
sprake van een zicht op Iegalisering."

Er is inmiddels een omgevingsvergunning verstrekt dd.14 Februari 2018. Waarbij tegen de

ontwerp-vergunning l9 zienswijzen zijn ingediend: één door de Milieu- en

Heemkundevereniging Swalmen, één door Koninklijke Horeca Nederland, en l7 (inhoudelijk
gelijke) zienswijzen welke zijn ingediend door omwonenden.
Yraag 2. Het is ons inziens zeer merkwaardig wanneer er een handhavingsverzoek

(herhaald) is gevraagd, dwangsommen zijn opgelegd en er klachten van
omwonenden zijn, dat er desondanks een goedkeuring én afgifte voor zo'n
activiteit binnen een woonomgeving wordt verstrekt. Heeft u hun mening
serieus in de vergunning afgifte meegewogen?

Antwoord. Uiteraard zijn de ingediende zienswijzen nadrukkelijk meegewogen bij de beslissing

op de vergunningaanvraag. Mede naar aanleiding van de ingediende zienswijzen

zijn de bij antwoord 1 opgenomen voorwaarden aan de omgevingsvergunning

verbonden.

Vraag 3. ln hoeverre mag de openbare ruimte rondom de accommodatie betrokken
worden in de festiviteiten welke de "huurders" organiseren en hoe is dit
vastgelegd in bijhorende vergunning: geluidsniveau en -tijdstip,
lichtexpressie, gespreksrumoer, autobewegingen etc. Dit alles bezien vanuit
de overlast voor omwonenden.

Antwoord. De openbare ruimte rondom de accommodatie mag niet betrokken worden bij

activiteiten die in de groepsaccommodatie plaatsvinden. De verleende

omgevingsvergunning ziet slechts op het pand aan de Rijksweg Zuid 89 met de

bijbehorende tuin. Om overlast voor omwonenden te voorkomen zijn aan de

omgevingsvergunning de voorwaarden zoals opgenomen bij antwoord I

opgenomen.

Door het uitblijven van handhaving ervaren de omwonenden een afname van hun woongenot.
Ze moeten bij overlast vaak eerst zelf, rechtsreeks in discussie met de huurders, welke veelal

van niets weten, en doen vervolgens tevergeefs een beroep op de ondersteuning door politie
en gemeente.
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Vraag 4.

Antwoord.

Vraag 5.

Antwoord.

Vraag 6.

Antwoord.

Vraag 7.

Antwoord.

Bent u net als Demokraten Swalmen ook van mening dat de ervaring van het
opleggen van meerdere dwangsommen, en diverse handhavingsverzoeken
niet al voldoende basis is om genoemde locatie sterk in de gaten te houden
teneinde preventief de rust van de omwonenden te waarborgen?
Bij het verlenen van een omgevingsvergunning mag verwacht worden dat een

vergunninghouder zich aan de voorschriften zal houden welke aan de vergunning

zijn verbonden. Daarnaast heeft, gelet op de voorgeschiedenis, de (wijze van)

exploitatie van de vergunde groepsaccommodatie wel onze nadrukkelijke aandacht.
Er zijn gedurende de maand mei diverse overtredingen van de
vergunningsvoorschriften geconstateerd. Dit is reden geweest om een

vooraankondiging last onder dwangsom te sturen aan de vergunninghouder en de

bestuurder van de vergunninghouder. Er worden regelmatige controles uitgevoerd.
Bent u het met ons eens, dat handhaving een taak van de gemeente is en dat
hier nauwelijks een rol voor de omwonenden is weggelegd? ln ieder geval

dienen de indieners van een overlast verzoek serieus genomen te worden!
Handhaving van de vergunningvoorschriften is inderdaad een taak van de
gemeente.

bent u bereid bovenstaande met de verhuurderte bespreken zodat aan hem
ook duidelijk is dat het stellen van huisregels onvoldoende is, maar dat ook
hij een rol heeft in het handhaven en verlagen van de overlast voor de
omwonenden. Zeker wanneer er reeds dwangsommen en
handhavingsverzoeken zijn gedaan. Ons lijkt: een gewaarschuwd mens, telt
voor 2.

De eigenaar / verhuurder is door ons gewaarschuwd. De eigenaar / verhuurder is in

mei2018 geattendeerd op de voorwaarden van de omgevingsvergunning en erop
gewezen dat wanneer hieraan niet wordt voldaan, dit kan leiden tot een
handhavingstraject. Dit heeft echter niet geleid tot beöindiging van de

overtredingen. Om die reden is nu een handhavingstraject gestart.

bent u bereid bij herhaaldelijke overtreding uiteindelijk de vergunning in te
trekken?
Wanneer vergunninghouder de voorwaarden welke aan de omgevingsvergunning

zijn verbonden blijft overtreden, zullen wij het intrekken van de verleende

om gevingsvergu nning overwegen. Dit hebben wij ook bij vergu nninghouder

aangekondigd.

Een kopie van brief is aan de overige leden van de raad gezonden

wethouders van Roermond,
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