
GEMEENTE vvEERT

Besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom

Burgemeester en wethouders van Weert overwegen als volgt.

Rcgelgcving

Op het adres Julianastraat 2 in Stramproy is Brasserie Restaurant De Luifel gevestigd. Het
horecabedrijf wordt geëxploiteera ¿oo.Ien is op grond vãn artikel 1.1,
lid 3 van de Wet milieubeheer een inrichting.õp gnond van bijlage I, onderdeel C, categorie
18.1 van het Besluit omgevingsrecht valt de inrichting onder de werkingssfeervan de Wet
milieubeheer. Dit blijkt uit artikel 2.1, l¡d 1 van het Besluit omgevingsrecht.

Met ingang van 1 januari 2008 is het Activiteitenbesluit milieubeheer met de bijbehorende
Activiteitenregeling milieubeheer van kracht. De inrichting valt onder de werkingssfeer van
dit besluit en de minísteriële regeling.

Het horecabedrijf kan worden aangemerkt als een zogenaamd type B inrichting. Dit betekent
onder andere dat een meldingsplicht geldt en dat de inrichting de voorschriften van het
Activiteitenbesluit milieubeheer dient na te leven.

Encrgicbcsparing

In afdeling 2.6 van het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn regels opgenomen over
energiebesparing.

Ingevolge artikel 2.15, eerste lid van het Activiteitenbesluit mitieubeheer neemt degene die
de inrichting drUft alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf
jaar of minder.

Uit het vijfde lid van dit artikel blijkt dat - indien aannemelijk is dat niet wordt voldaan aan
het eerste l¡d - het bevoegd gezag degene die de inrichting drijft waarvan het
energieverbruik in enig kalenderjaar groter is dan 200.000 kilowatt uur aan elektriciteit of
groter is dan 75.000 kubieke meter aardgasequivalenten aan brandstoffen, kan verplichten
om binnen een door het bevoegd gezag te bepalen termijn, onderzoek te verrichten of te
laten verrichten waaruit bl¡jkt of aan het eerste lid wordt voldaan.

Bereiden van voedingsmiddelen

In paragraaf 3.6.1. van het Activ¡teitenbesluit milieubeheer zijn regels opgenomen over het
bereiden van voedingsmiddelen.

Ingevolge artikel 3.131, eerste lid van het Activiteitenbesluit milieubeheer wordt bij het in
het vuilwaterriool lozen van afvalwater afkomstig van het bereiden van voedingsmiddelen
en daarmee samenhangende activiteiten ten minste voldaan aan het tweede tot en met het
vijfde lid.

Op grond van artíkel 3.L31, lid 4 van het Activiteitenbesluit wordt het vethoudende
afvalwater voorafgaand aan de vermenging met ander niet-vethoudend afvalwater geleid
door een vetafscheider en slibvangput die voldoen aan en worden gebruikt conform NEN-
EN 1825-1 en 2. In afwijking van NEN-EN 1825-1 en 2 kan met een lagere frequentie van
het ledigen en reinigen dan daarin vermeld worden volstaan, indien een lagere frequentie
geen nadelige gevolgen heeft voor het doelmatig functioneren van de afscheider.



Onderzoek 5 fsbruari 2O18

Door een toezichthouder is bij Brasserie Restaurant De Luifel op 5 februari 2018 een

milieucontrole uitgevoerd. Uit de controle van de toezichthouder is gebleken dat op het

moment van deze controle het horecabedrijf geen jaaroverzichten met betrekking tot het

energieverbruik kon overleggen. Hiermee is onduidelijk of voldaan wordt aan de eisen zoals

deze zijn opgenomen ¡n an¡kel 2.15, lid 1 van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Indien

de verbruiken lager zijn gelegen dan de drempelwaarden in lid 5 van dit artikel, gelden er
geen wettelijke verPlichtingen.

Verder heeft de toezichthouder vastgesteld dat op het moment van de controle er geen

bewijsstukken overlegd konden worden dat de vetafscheider periodiek geleegd. wordt.

Hierdoor kan niet woiden beoordeeld of de vetafscheider wordt gebruikt overeenkomstig
NEN-EN 1825-1 en 2.

B¡ic,Í 27 f¡bru¡ri 2O18

Het horecabedrijf is bij brief van 27 februari 2018 in kennis gesteld van de bevindingen van

de toezichthouder.

In deze brief is het horecabedrijf verzocht binnen zes weken na verzenddatum van deze

brief de jaaroverzichten met betrekking tot het energieverbruik ter beoordeling over te
leggen aan de gemeente.

Het horecabedrijf is tevens verzocht binnen zes weken na verzenddatum van deze brief
gegevens met betrekking tot het ledigen van de vetafscheider aan te leveren bij de

gemeente.

Het horecabedrijf is in overweging gegeven de administratieve stukken per e-mail te
versturen. Na onpangst en beooldeling van de stukken zal het horecabedrijf geihformeerd

worden over de bevindingen en het verdere verloop van de procedure.

Ë-mailberichten

Aangezien de bij brief van 27 februari 2018 gevraagde gegevens niet zijn ontvangen, heeft
eenioezichthouder het horecabedrijf bij e-mailberichten van 18 juli 2018 en 31 oktober
201g verzocht de desbetreffende gegevens alsnog binnen twee weken na verzending van

deze e-mailberichten in te dienen.

Het horecabedrijf is in deze e-mailberichten gewezen op de bevoegdheid van het college

handhavend op te treden indien geen gevolg wordt gegeven aan het verzoek van de

toezlchthouder.

Bij e-mailbericht van 25 januari 2019 heeft een toezichthouder het horecabedrijf nogmaals

vérzocht de eerder gevraagde gegevens per ommegaande te versturen aan de gemeente.

Aan dit verzoek is niet voldaan.

Telcfonisch contâct 14 februari 2019

Naar aanleiding van de gehouden controle en de uitgaande verzoeken om de gevraagde

gegevens aan [e leverenf heeft een toezichthouder op 14 februari 2019 telefonisch contact

ópé"nor"n met de exploitant van het horecabedrijf. Nogmaals is het horecabedrijf
(årjngend) verzocht de eerder gevraagde gegevens te verstrekken en de in het

Activiteitenbes lu it m il ieu beheer opgenomen verpl ichting en na te leven.

¿



Onderzoek 11 april 2019

De toez¡chthouder heeft op 11 april2019 een administratieve controle uitgevoerd. Hieruit is
gebleken dat de bij brief van 27 februari 2018 gevraagde gegevens nog steeds niet zijn
ingediend.

Overtredingen

Het college constateeft dat het horecabedrijf níet heeft voldaan aan de verzoeken om de
gevraagde gegevens in te dienen. Door het ontbreken van bewijsstukken dat de
vetafscheider overeenkomstig de geldende regels wordt gebruikt en onderhouden en het
nalaten jaarovezichten met betrekking tot het energieverbruik te verstrekken worden de
voorschriften van het Activiteitenbesluit milieubeheer overtreden. Hierin ziet het college
aanleiding tot het nemen van bestuursrechtelijke maatregelen.

Voornemen last onder dwangsom

In verband met de geconstateerde overtredingen is het horecabedrijf bij brief van 6 juni
2019 in kennis gesteld van het voornemen overte gaan tot het opleggen van een last onder
dwangsom.

Met inachtneming van het daarover bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht is het bedrijf
in de gelegenheid gesteld binnen drie weken na dagtekening van deze brief zienswijzen over
dit voornemen kenbaar te maken. van deze gelegenheid is geen gebruík gemaakt.

BelangenafwcAing

Gelet op het algemeen belang dat gediend is met handhaving, zal in geval van overtreding
van een wettelijk voorschrift het bestuursorgaan dat bevoegd is om met bestuursdwang of
een last onder dwangsom op te treden, in de regel van deze bevoegdheid gebruik moeten
maken. Slechts onder bijzondere omstandigheden mag van het bestuursorgaan worden
gevergd, dit niet te doen. Dit kan zich voordoen indien concreet zicht op legalisatie bestaat.
Voorts kan handhavend optreden zodanig onevenredig zijn in verhouding tot de daarmee te
dienen belangen dat van optreden in díe concrete situatie behoort te worden afgezien.

Van zicht op legalisatíe of onevenredig handhavend optreden is in deze situatie geen sprake.
De inrichting is verplicht tot naleving van de voorschriften. Het horecabedrijf is al bij brief
van 27 februari 2018 gewezen op de naleving van de geldende voorschriften. Ook aan de
nadien (herhaald'elijk) gedane verzoeken van de toezichthouder de vereiste gegevens in te
dienen, is niet voldaan.

De exploitant is gewezen op de mogelijkheid dat zal worden overgegaan tot het treffen van
bestuursrechtelijke maatregelen indien wordt nagelaten bewijsstukken dat de vetafscheider
overeenkomstig de geldende regels wordt gebruikt en onderhouden alsmede
jaarovezichten met betrekking tot het energieverbruik in te dienen. Door dit na te laten
overtreedt het horecabedrijf de voorschriften van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

De belangen die de overtreden artikelen beogen te beschermen verzetten zich niet tegen
het opleggen van een last onder dwangsom als bedoeld in artikel 5:32 van de Algemene
wet bestuursrecht.

Hoogtc last onder dwangsom

Om de hoogte van de dwangsom te bepalen is gekeken naar de kosten die gemaakt moeten
worden om de overtreding ongedaan te maken. Voor de hoogte van de dwangsom is
aangesloten bij de standaard dwangsombedragen voor soortgelijke gevallen indien wordt
nagelaten een melding en de gegevens over het energieverbruik in te dienen.

?



Begunstigingstermijn

Om bewijsstukken dat de vetafscheider overeenkomstig de geldende regels wordt gebruikt

en ondeihouden alsmede de gegevens over het energieverbruik in te dienen, acht het

college een termijn van twee weken redelijk. De begunstigingstermijn wordt dan ook gesteld

op twee weken.

Besluit

Gezien de geconstateerde overtredingen van het Activiteitenbesluit milieubeheer en gelet

op het bepaalde
besluiten wij aan
Stramproy, op te

in dit Beslu de Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht
van Brasserie Restaurant De Luifel, Julianastraat 2,

gen een last tot na leving van:

1. artikel 3.131, lid 4 van hetActiviteitenbesluit milieubeheer, ondereen dwangsom van €
500,= ineens en hierbij een begunstigingstermijn te stellen van twee weken;

Z. artikel2.15, lidlenlid5vanhetActiviteitenbesluitmilieubeheer,ondereendwangsom
van € 500,= ineens en hierbij een begunstigingstermijn te stellen van twee weken.

weert, 20 4[|6.2019

Burgemeester en
de secretaris,

n
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