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Onderwerp

Last onder bestuursdwang - perceel Moeselpeelweg 8

Voorstel

1. In te stemmen met de op 30 november 2016 toegepaste spoedeisende bestuursdwang
door de inrichting aan de Moeselpeelweg B te verzegelen;

2. Een last onder bestuursdwang op te leggen aan Kennis lJzerhandel 8.V., p/a Kraan 8,
Nederweert, voor wat betreft het afvoeren van vloeibare afvalstoften en afvalstoffen
welke zijn opgeslagen in een beschadigde en onafgedekte verpakking.

Inleiding

Uit onderzoek op het perceel gelegen aan de Moeselpeelweg B is geconstateerd dat verspreid
over het terrein ongeveer 100 IBC containers zijn opgesteld met daarin vloeibaar chemisch
afval. Het merendeel van deze IBC containers zijn verdekt opgesteld. Ook zijn op de locatie
meerdere open vaten aanwezig. Deze vaten zijn gevuld met een gele vaste stof
(katalysatorringen). Door medewerkers van het bedrijf Bredox Chemicals, verwerker van
gevaarlijk afual, zijn monsters genomen van de diverse afualstoffen. Uit de analyse hiervan
blijkt dat er sprake is van gevaarlijk afval en dat het in de omgeving van de open vaten
aanwezig water is vervuild met zware metalen.

Op 30 november 2016 is geconstateerd dat door de firma Franssen, kennelijk in opdracht
van de exploitant van Kennis lJzerhandel 8.V., van het terrein van de inrichting materialen
werden verwijderd. Daarbij zijn aanwezige big bags beschadigd. Hierdoor is chemisch afval
in de grond terecht gekomen. Om verdere nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen
is spoedeisende bestuursdwang toegepast door de inrichting aan de Moeselpeelweg I te
verzegelen.
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Beoogd effect/doel

De gevaarlijke situatie ter plaatse beëíndigen.

Argumenten

7,7. De geconstateerde situatie was zeer gevaarlijk.

Op grond van artikel 5:28 van de Algemene wet bestuursrecht is uw college bevoegd tot
het verzegelen van gebouwen en terreinen en hetgeen zich daarin of daarop bevindt. Om te
voorkomen dat de bodem als gevolg van het aangetroffen gevaarlijk afval verder wordt
verontreinigd, is de inrichting gelegen aan de Moeselpeelweg 8 verzegeld. Toegang tot het
terrein is daardoor onmogelijk gemaakt.

2.7. Er is sprake van een gevaarlijke situatie.

De bevindingen van de toezichthouders en ook de conclusie van het bedrijf Bredox tonen
aan dat de aanwezige afvalstoffen concreet gevaar opleveren. Bij brief van 31 oktober 2016
is Kennis IJzerhandel B.V. verzocht de illegale opslag van afvalstoffen binnen een termijn
van twee weken af te voeren. Hieraan is geen gevolg gegeven. Het ¡s niet verantwoord
langer te wachten met afvoer. De bestuursdwang houdt in dat alle op het terrein aanwezige
vloeibare afvalstoffen en alle afvalstoffen die op het terrein in een beschadigde of
onafgedekte verpakking zijn opgeslagen, worden per direct (in opdracht van de gemeente
Weert) afgevoerd naar een daartoe erkende verwerker.

2.2. Er is sprake van het niet naleven van diverse wettetijke voorschriften.

Het geconstateerde levert overtredingen op van de Wet bodembescherming, de Wet
milieubeheer, het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht. De van toepassing zijnde voorschriften worden ten grondslag gelegd aan
de last onder bestuursdwang.

Kanttekeningen en risico's

Eén van de bedrijven van de exploitant, BM-Recycling 8.V., is recentelijk failliet verklaard.
De afwikkeling hiervan is nog niet afgerond. Op dit moment is onbekend welke gevolgen
hieruit voortvloeien. In verband hiermee kan het toepassen van bestuursdwang leiden tot
een financieel risico voor de gemeente.

Bekend is dat op een tweetal andere locaties (Helmond en Maasbracht) ook soortgelijke
gevaarlijke afualstoffen illegaal werden opgeslagen. Op beide locaties is inmiddels ook
bestuu rsdwang toegepast.

Aangezien er activiteiten zijn verricht die bodembedreigend zijn is de exploitant bij brief van
31 oktober 2OL6 verzocht binnen drie maanden een bodemonderzoek te laten uitvoeren om
in beeld te brengen of er sprake is van verontreiniging. Gezien de recente bevindingen kan
al met zekerheid gesteld worden dat de bodem verontreinigd is.
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Financiële, personele en juridische gevolgen

Tegen het besluit van uw college staan de mogelijkheden van bezwaar, beroep en voorlopige
voorziening open.

In de bestuursdwangbeschikking is het verhaal van kosten aangezegd. Zodra de kosten
bekend zijn, zullen deze in een afzonderlijke beschikking worden opgenomen. De gemaakte
kosten worden verhaald op Kennis lJzerhandel B.V. Via een versnelde
aanbestedingsprocedure zal de opdracht bij een aantal partijen in de markt worden gezet.

Mochten er kosten voor 2016 opkomen, dan komen deze ten laste van het rekeningresultaat
2016. De overige kosten en hetverhaal ervan worden verwerkt in de le bestuursrapportage
20 1 7 (g rootboeknu m me r : 822O2OO / 6343230).

Uitvoering/evaluatie

Niet van toepassing

Comm unicatie/partici patie

De exploitant wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van uw besluit. De raad wordt
geinformeerd via de TILS-lijst.

Overleg gevoerd met

Intern

M.Timmermans en H.Wang van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving
J.Camp van de afdeling Financiën

Extern

De heer Gorissen, toezichthouder bij de provincie Limburg
De heren Flinsenberg en Tollenaar van het bedrijf Bredox Chemicals

Bijlagen

1. Conceptbesluit en -brief.
2. Rapportagestoezichthouder
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