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Last onder bestuursdwang vanwege bouwmaterialen op het trottoir

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, 10 april 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1113  ‐ Op SmartNewz sinds: 15 april 2019

Een bewoner in Tegelen, gemeente Venlo, constateerde in 2002 dat de voorzijde van zijn woning aan het verzakken was. Hij is toen gestart met werkzaamheden ter
ondersteuning van de fundamenten van de woning. In 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders ingegrepen en zijn noodmaatregelen getroffen in
verband met de constructie en ter voorkoming van gevaar voor gebruikers van het trottoir. Hierbij zijn stutten aan de voorzijde van het pand aangebracht en is een
deel van het trottoir met bouwhekken afgezet. Tussen de bouwhekken en de woning had de bewoner (appellant) in ieder geval vanaf 2015 bouwmaterialen opgeslagen.
In 2017 was appellant nog steeds bezig met verbouwen en was het storten van de fundering aan de voorzijde van de woning niet gereed.

Op 16 januari 2017 heeft een controle plaatsgevonden en zijn de bouwhekken verplaatst tot ongeveer 1 m voor de woning. Appellant heeft verder verklaard de op het
trottoir buiten de bouwhekken gelegen bouwmaterialen te zullen verwijderen voordat het trottoir opnieuw bestraat zou worden. Op 6 februari 2017 is het trottoir voor
de woning opnieuw betegeld met uitzondering van een strook van 1 m tot de woning (vanwege de bouwwerkzaamheden aan de fundering). Bij een controle op 10
maart 2017 is gebleken dat de bouwhekken door appellant waren verplaatst tot enkele meters van de woning en dat hij daar bouwmaterialen, zoals een zeildoek met
daarop grind, cementzakken, een betonmixer, een houten plank, emmers en dergelijke, weer had teruggeplaatst. Op dezelfde dag hebben toezichthouders van de
gemeente deze bouwmaterialen meegenomen en de bouwhekken teruggeplaatst tot 1 m voor de woning. Om voor de toekomst herhaling van overtredingen te
voorkomen heeft de teamleider handhaving van de gemeente een last onder bestuursdwang opgelegd tot het verwijderd houden van bouwmaterialen en dergelijke,
van de weg (tevens omvattend het trottoir).

Afdeling: Op 10 maart 2017 lagen buiten de strook van 1 m tot de woning bouwmaterialen en toebehoren op het trottoir. Appellant had hiervoor geen vergunning.
Gelet hierop is het plaatsen van bouwmaterialen en toebehoren achter het door appellant verplaatste hekwerk strijdig met de publieke functie van de weg en daarmee
in strijd met het bepaalde in artikel 2:10, eerste lid, van de Apv. Hiermee heeft appellant een wijziging in de bestemming van de openbare weg aangebracht nu deze
daardoor niet meer feitelijk voor weggebruikers toegankelijk was. Dat een deel van het trottoir niet feitelijk toegankelijk is geweest tot 16 januari 2017, doordat de
gemeente daar hekken had geplaatst, en daar tot 6 februari 2017 geen tegels lagen, doet aan de openbaarheid van de weg geen afbreuk. Door de gemeente is de weg
niet aan de openbaarheid onttrokken. Dat appellant zelf nadat de weg was betegeld het door de gemeente geplaatste hekwerk heeft verplaatst tot enkele meters van
de woning, kan er niet toe leiden dat dit deel van het trottoir niet (meer) kan worden aangemerkt als een weg in de zin van artikel 1, eerste lid, aanhef en onder b,
van de Wvw 1994.

De bouwmaterialen zijn verwijderd en in het verlengde hiervan heeft het college gelet op de vrees voor herhaling van deze overtreding een last onder bestuursdwang
opgelegd. Gelet op de door de rechtbank beschreven voorgeschiedenis en de geconstateerde overtreding, heeft de rechtbank terecht de vrees voor herhaling van deze
overtreding vastgesteld. Van een preventieve last, zoals bedoeld in artikel 5:7, van de Awb is in dit geval geen sprake.

Mr.drs. C.C.J. (Carmen) Hartendorf (Lexquis)
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