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Onderwerp

Last onder dwangsom - perceel Hoogstraat 28 en 30

Voorstel

In te stemmen met het opleggen van een last onder dwangsom aan de exploitant van de
horecagelegenheid op het perceel aan de Hoogstraat 28 en 30.

Inleiding
Op het perceel aan de Hoogstraat 28 is restaurant Flavours gevestigd. Uit onderzoek is
gebleken dat het naastgelegen pand aan de Hoogstraat 30 onderdeel uitmaakt van de
inrichting. Deze gewijzigde situatie betekent dat door het bedrijf een nieuwe melding als
bedoeld in Activiteitenbesluit milieubeheer moet worden ingediend.

Uit de controle van de toezichthouder is verder gebleken dat op het moment van deze
controle het bedrijf geen jaaroverzichten met betrekking tot het energieverbruik kon
overleggen. Hiermee is onduidelijk of voldaan wordt aan de eisen zoals deze zijn opgenomen
het Activiteitenbesluit milieubeheer. Indien de verbruiken lager zijn gelegen dan de
drempelwaarden in dit artikel, gelden er geen wettelijke verplichtingen.

Beoogd effect/doel

Naleving van de geldende regelgeving

Argumenten

7. De geldende voorschriften worden niet nageleefd.

Door een toezichthouder zijn diverse (administratieve) onderzoeken ingesteld.
Geconstateerd is dat het bedrijf niet heeft voldaan aan het verzoek de gevraagde melding
en de jaaroverzichten met betrekking tot alle energieverbruik in te dienen.
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2. Er zijn geen redenen om van handhavend optreden afte zíen.

Het bedrijf is door de toezichthouder gewezen op de naleving van de geldende voorschriften
en op de mogelijke maatregelen indien het toch in gebreke blijft. Bij brief van 22 mei 2079
is het horecabedrijf 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.

Het bedrijf heeft wel gegevens verstrekt met betrekking tot het verbruik van elektriciteit.
Jaaroverzichten met betrekking tot het gasverbruik en een melding zijn ondanks hernieuwd
verzoek niet overgelegd.

Nu de gegevens met betrekking tot het verbruik van elektriciteit zijn ingediend, is er
aanleiding de hoogte van de dwangsom te matigen. In plaats van het voorgenomen bedrag
van € 500,= ineens is de hoogte van de dwangsom nu vastgesteld op een bedrag van €
25O,= ineens.

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.

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Uitvoering/evaluatie

Niet van toepassing.

Comm u n icatie/ participatie

Niet van toepassing.

Overleg gevoerd met

Intern:

Marcel Timmermans van de afdeling Vergunningen Toezicht en Handhaving

Extern:

Niet van toepassing.

Bijlagen:

1. Besluit opleggen last onder dwangsom
2. Brief aan het bedrijf
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