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Onderwerp

Last onder dwangsom - perceel Uilenweg 48.

Voorstel

In te stemmen met het opleggen van een last onder dwangsom aan de eigenaar van het
bedrijf gelegen op het perceel aan de Uilenweg 48.

Inleiding

Op het perceel Uilenweg 48 was voorheen het bedrijf Muijs Containertransport gevestigd
Uit onderzoek is gebleken dat het bedrijf vanaf 31 december 2OL2 is opgeheven.

Door toezichthouders is geconstateerd dat op het voormalige bedrijfsterrein nog steeds een
grote hoeveelheid afvalstoffen (oud ijzer) wordt opgeslagen.

Beoogd effect/doel

Naleving van de geldende regelgeving

Argumenten

7. De geldende voorschriften worden niet nageleefd.

Op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer is het bedrijf verplicht uiterlijk binnen acht
weken na beëindiging van de bedrijfsactiviteiten de aanwezige afualstoffen af te voeren. Het
bedrijf is herhaaldelijk verzocht de aanwezige afualstoffen af te voeren. Tot op heden is
hieraan nog steeds niet voldaan.
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2. Er zijn geen redenen om van handhavend optreden af te zien.

De eigenaar is door de toezichthouders gewezen op de naleving van de geldende
voorschriften en op de mogelijke maatregelen indien hij toch in gebreke blijft.

Bij brief van 15 augustus 2OI7 is het bedrijf in kennis gesteld van het voornemen over te
gaan tot het opleggen van een last onder dwangsom. Er is geen gebruik gemaakt van de
mogelijkheid hiertegen zienswijzen in te dienen. De eigenaar heeft destijds toegezegd het
oud ijzer uiterlijk eind december 2017 te hebben afgevoerd. Deze toezegging is echter niet
nagekomen.

Met de eigenaar is vervolgens afgesproken dat uiterlijk 31 december 2018 de afualstoffen
van het terrein verwijderd dienen te zijn. Hieraan wordt dan wel een formele last onder
dwangsom gekoppeld. Het bedrijf leeft immers nog steeds niet de geldende milieuregels na.

Kanttekeningen en risico's

N.v.t.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Tegen het besluit van uw college kan door een belanghebbende een bezwaarschrift bij uw
college worden ingediend. Ook kan cle voorzien¡ngenrechter van de rechtbank Limþurg
worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

Uitvoering/evaluatie

N.v.t.

Communicatie/ partici patie

N.v.t.
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Intern:

Marcel Timmermans van de afdeling Vergunningen Toezicht en Handhaving

Extern:

N.v.t.

Bijlagen

. Besluit opleggen last onder dwangsom

. Brief aan de eigenaar
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