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Onderwerp

Nieuwe last onder dwangsom - perceel Beemdenstraat 36.

Voorstel

In te stemmen met het opleggen van een nieuwe last waarbij de dwangsom wordt verhoogd

Inleiding

Op het perceel aan de Beemdenstraat 36 is het bedrijf Swinnen Meat B.V. gevestigd. Aan
het bedrijf is op 2 december 2008 een last onder dwangsom opgelegd. Deze last ziet op
naleving van een maatwerkvoorschrift dat is opgelegd om aan de geluidvoorschriften te
voldoen en zodoende overlast voor de omgeving te voorkomen. Voor iedere keer dat dit
maatwerkvoorschrift wordt overtreden, bedraagt de dwangsom € 1.250,=. Het maximum is
gesteld op € 12.500,=.

Uit onderzoeken door de toezichthouders is gebleken dat het maximum aan te verbeuren
dwangsommen is bereikt.

Beoogd effect/doel

Naleving van de opgelegde maatwerkvoorschriften.

Argumenten

7. De geldende maatwerkvoorschriften worden nog steeds niet nageleefd.

Op grond van de bij besluit van 26 juni 2007 opgelegde maatwerkvoorschriften is het onder
meer niet toegestaan tussen 19.00 uur en 07.00 uur alsmede op zondagen
geluidproducerende laad- en losactiviteiten te verrichten. Hieronder wordt ook het aan- en
afrijden van vrachtwagens verstaan.
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Uit de onderzoeken blijkt dat dit voorschrift tot op heden nog steeds niet wordt nageleefd.

2. De eerder opgelegde last heeft niet het beoogde effect gehad,

Vanwege het bereiken van het maximum aan te verbeuren bedragen, heeft de eerder
opgelegde last onder dwangsom niet het beoogde effect gehad. Deze vormde een
onvoldoende prikkel voor het bedrijf om aan de eerder opgelegde last te voldoen. Om
verdere overtredingen achterwege te laten is een voldoende sterke financiële prikkel nodig.
De eerder opgelegde last heeft niet tot naleving van de daarin genoemde verplichting geleid.
Een verhoging van de dwangsom naar een bedrag van € 5.000,= per oveftreding en een
maximumbedrag van € 50.000,= kan worden geacht in een redelijke verhouding te staan
tot de zwaarte van het geschonden belang en de beoogde werking van de dwangsom.

Kanttekeningen en risico's

Niet van toepassing

Financiële, personele en juridische gevolgen

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

Uitvoering/evaluatie

N.v.t.

Commu n icatie/ participatie

N.v.t.

Overleg gevoerd met

Intern:

Marcel Timmermans en Fabrice Pannenmans van de afdeling Vergunningen Toezicht en
Handhaving.

Extern:

N.v.t.

Bijlagen

Besluit opleggen last onder dwangsom
Brief aan de overtreder
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