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Onderwerp

Last onder dwangsom - perceel Hushoverheggen 1

Voorstel

In te stemmen met het opleggen van een last onder dwangsom aan de eigenaar van het
bedrijf gelegen op het perceel aan de Hushoverheggen 1.

Inleiding

Op het perceel Hushoverheggen 1 is het bedrijf Smeets-Coolen B.V. gevestigd. Het betreft
een varkenshouderij welke wordt geëxploiteerd door de heer M.lenniskens, Varenstraat 6,
Hunsel. De stallen van het bedrijf zijn uitgerust met luchtwassers. Sinds l januari 2016
dienen luchtwassers te zijn voorzien van een elektronisch monitoringssysteem.

Beoogd effect/doel

Naleving van de geldende regelgeving

Argumenten

1. De geldende voorschriften worden niet nageleefd.

Door een toezichthouder zijn díverse (administratieve) onderzoeken ingesteld.
Geconstateerd is dat het bedrijf niet heeft voldaan aan het verzoek de monitoringsgegevens
van de luchtwasser tezamen met de diertelgegevens per stal over de periode van 1 januari
2017 tot en met 1 mei 2Ot7 in te dienen. Ook is geen medewerking verleend aan de
vordering van de toezichthouder de desbetreffende gegevens in te dienen.
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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 6 februari 2018 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.

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 de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg
worden verzocht een voorlopige vooziening te treffen.

Uitvoering/evaluatie

N.v.t.

Com mu n icatie/ participatie

N.v.t.

Overleg gevoerd met

Intern:

Peter Schaefer van de afdeling Vergunningen Toezicht en Handhaving.

Extern:

N.v.t.

Bijlagen
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