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Onderwerp

Last onder dwangsom perceel Graafschap Hornelaan 182

Voorstel
1. In te stemmen met het opschorten van de begunstigingstermijn voortwee onderdelen

van de last.

Inleiding

Aan Vossen Laboratories Int. 8.V., Graafschap Hornelaan 182, Weert, is een last onder
dwangsom opgelegd. Dit in verband met het niet naleven van een vijftal voorschriften die
zijn verbonden aan de geldende omgevingsvergunning. Aan deze last dient uiterlijk 1

september 2016 te worden voldaan.

Tegen de last is een bezwaarschrift ingediend. Het bezwaar heeft (uitsluitend) betrekking
op het niet kunnen halen van de gestelde termijn voor twee onderdelen van de last. De
overige drie onderdelen zijn wel vóór 1 september 2016 op te lossen.

Beoogd effect/doel

Door verruiming van de termijn voor 2 onderdelen wordt extra tijd gegund om aan de last
te voldoen.

Argumenten

7.7 Het opschorten van de looptijd van de last is wettelijk mogelijk.

Artikel 5:34, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht maakt het mogelijk dat de last voor
een bepaalde tijd wordt opgeschort in het geval de overtreder tijdelijk niet aan zijn
verplichting kan voldoen.
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De gevraagde termijn tot uiterlijk 31 december 2076 voor de aankoop en installatie van een
PGS-kluis is redelijk. Ook de uiterlijke termijn tot 30 juni 2Ot7 voor de aanleg van een
nieuwe brandmeldinstallatie is niet onredelijk. Het bedrijf heeft ten aanzien van deze
onderdelen al diverse offertes ontvangen. Vanwege de grote verschillen tussen de offertes,
is extra tijd nodig om een weloverwogen keuze te maken.

7.2 Daardoor ís een beslíssing op het bezwaarschríft niet meer nodig.

Tijdens een telefonisch overleg met de heer De Rooij, technisch directeur van het bedrijf, is
toegezegd het bezwaarschrift te zullen intrekken, indien voor de twee onderdelen een
aanvullende termijn wordt gegund. Daarmee krijgt de bezwaarprocedure geen vervolg.

Kanttekeningen

2.7. Tot de gewijzigde begunstigingstermijnen verbeurt de overtreder geen
dwangsommcn,

Voor de PGS-kluis en de brandmeldinstallatie ziet de last op een dwangsom van € 20.000,=
ineens respectievelijk € 10.000,= ineens. Bij instemming met het voorstel verbeurt de
overtreder gedurende de periode waarover de begunstigingstermijn is opgeschort geen
dwangsommen.

Anderzijds wordt opgemerkt dat een dwangsom tot doel heeft een overtreding ongedaan te
(doen) maken. Bij het opleggen van een dwangsom gaat het niet om een strafsanctie.

Financiële, personele en juridische gevolgen
Tot de gewijzigde begunstigingstermijnen verbeurt de overtreder geen dwangsommen

Uitvoering/evaluatie
Een toezichthouder controleert na het verstrijken van deze termijnen of voldaan is aan de
last.

Comm unicatie/ pa rtici patie
Van uw besluit wordt Vossen Laboratories Int. B.V. in kennis gesteld

Overleg gevoerd met

Intern:
Marcel Timmermans van de afdeling Vergunningen Toezicht en Handhaving

Extern:
N.v.t.
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