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Onderwerp

Zienswijzen tegen voorgenomen last onder dwangsom - perceel De Fuus 5-7.

Voorstel

In te stemmen met het opleggen van een last onder dwangsom aan de eigenaar van het
bedrijf gelegen op het perceel aan De Fuus 5-7.

Inleiding

Op het perceel De Fuus 5-7 is Oud Papiercentrale Wiermans B.V. gevestigd. Door
toezichthouders zijn naar aanleiding van klachten over geluidsoverlast, afkomstig van het
bedrijf, meerdere onderzoeken ingesteld. Geconstateerd is dat op het bedrijfsterrein illegaal
bouw- en sloopafval wordt ingezameld, gesorteerd en opgeslagen. Tegen het voornemen
tot het opleggen van een last onder dwangsom zijn zienswijzen kenbaar gemaakt.

Beoogd effect/doel
Naleving van de geldende regelgeving

Argumenten

7. Voor de geconstateerde activiteiten is geen omgevingsvergunning verleend.

Het zonder omgevingsvergunning inzamelen, sorteren en opslaan van bouw- en sloopafval
is een overtreding van artikel 2.1, eerste lid, onder e. van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht. Het bedrijf is bezig met een nieuwe aanvraag waarin de illegale activiteiten
worden meegenomen. Op dit moment heeft slechts overleg plaatsgevonden over een door
het bedrijf gemaakte quick-scan over de gewenste toekomstige bouw- en milieuactiviteiten
op haar locaties aan De Fuus 5-7 en aan de Industriekade 44A. Een concrete aanvraag om
vergunning is echter tot op heden nog niet ingediend.
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2. Er zijn geen redenen om van handhavend optreden afte zien,

Het bedrijf is door de toezichthouders gewezen op de naleving van de geldende voorschriften
en op de mogelijke maatregelen indien het bedrijf toch in gebreke blijft.

Het bedrijf is in kennis gesteld van het voornemen over te gaan tot het opleggen van een
last onder dwangsom. Hiertegen zijn zienswijzen ingediend. Deze geven echter geen
aanleiding om van handhavend optreden af te zien.

De grondslag voor het opleggen van de last onder dwangsom is gelegen in het handelen
zonder een vereiste omgevingsvergunning. De geconstateerde activiteiten met betrekking
tot bouw- en sloopafval vinden, anders dan wordt gesteld, niet al vanaf 2000 plaats. Het
bedrijf kan geen rechten ontlenen aan eerder vergunde geluidgrenswaarden, maar alleen
aan vergunde activiteiten die een bepaald geluidsniveau met zich brengen.

Kanttekeningcn en risico's

N.v.t.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Tegen het besluit van uw college kan een belanghebbende een bezwaarschrift bij uw college
indienen. Ook kan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg worden verzocht een
voorlopige voorziening te treffen.

Uitvoering/evaluatie

N.v.t.

Com mun icatie/ participatie

N.v.t.

Overleg gevoerd met

Intern:

Gerard Beelen en Peter Schaefer van de afdeling Vergunningen Toezicht en Handhaving.

Extern:

N.v.t.
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