
GEMEENTE vtlEERT

Besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom

Burgemeester en wethouders van Weeft overwegen als volgt.

Rcgelgeving

Op het adres Hoogstraat 28 en 30 in Weert is restaurant Flavours gevestigd. Het
restaurant is op grond van aftikel 1.1, lid 3 van de Wet milieubeheer een inrichting.Op
grond van bijlage I, onderdeel C, categorie 18.1 van het Besluit omgevingsrecht valt de
inrichting onder de werkingssfeer van de Wet milieubeheer. Dit blijkt uit artikel 2.L, lid L
van het Besluit omgevingsrecht.

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

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

Melding

Op grond van artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit milieubeheer meldt, degene die een
inrichting opricht, dit ten minste vier weken voor de oprichting aan het bevoegd gezag.
Deze verplichting geldt ook voor het veranderen van een inrichting en het veranderen van
de werking daaruan.

Bij de melding worden de volgende gegevens verstrekt:

a. het adres en het nummer van de Kamer van Koophandel van de inrichting;
b. de naam en het adres van degene die de inrichting opricht dan wel verandert of de

werking daarvan verandert, en, indien dit iemand anders is, van degene die de
inrichting drijft of zal drijven;

c. het tijdstip waarop de inrichting of de verandering daarvan in werking zal worden
gebracht, dan wel de verandering van de werking daarvan verwezenlijkt zal zijn;

d. de aard en omvang van de activiteiten en processen in de inrichting;
e. de indeling en uitvoering van de inrichting, waarbij de grenzen van het terrein van de

inrichting, de ligging en de indeling van de gebouwen, de functie van de te
onderscheiden ruimten en de ligging van de bedrijfsriolering en de plaats van de
lozingspunten worden aangegeven en

f. een situatieschets, met een schaal van ten minste 1:10.000 waarop de ligging van de
inrichting ten opzichte van de omgeving is aangegeven en die is voorzien van een
noordpijl.

Energiebesparing

In afdeling 2.6 van
energiebespa ring.

het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn regels opgenomen over

Ingevolge aÉikel 2.15, eerste lid van het Activiteitenbesluit milieubeheer neemt degene
die de inricht¡ng drijft alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van
vijf jaar of minder.



U¡t het vijfde lid van dit aftikel blijkt dat - indien aannemelijk is dat niet wordt voldaan aan

het eerste lid - het bevoegd gezag degene dle de lnrlchtlng drijfL waarvatr het
energieverbruik in enig kalenderjaar groter is dan 200.000 kilowatt uur aan elektriciteit of
grotãr is dan 75.OOO kubieke meter aardgasequivalenten aan brandstoffen, kan

verplichten om binnen een door het bevoegd gezag te bepalen termíjn, onderzoek te
verrichten of te laten verrichten waaruit blijkt of aan het eerste lid wordt voldaan.

Onderzoek 31 januari 2O18

Door een toezichthouder is op 31 januari 2018 een milieucontrole uitgevoerd. De

toezichthouder heeft geconstateerd dat het naastgelegen pand aan de Hoogstraat 30

onderdeel uit van de inrichting. Deze gew$zigde situatie betekent dat door het restaurant
een nieuwe melding als bedoeld in artikel 1.10, l¡d 2 van het Activiteitenbesluit
milieubeheer ingedieñd dient te worden verricht. Deze melding dient ten minste te worden
voorzien van een plattegrondtekening.

Uit de controle van de toezichthouder is verder gebleken dat op het moment van deze
controle het restaurant geen jaaroverzichten met betrekking tot het energieverbruik kon

overleggen. Hiermee is onduidelijk of voldaan wordt aan de eisen zoals deze zijn

opgenómen in artikel 2.15, l¡d 1 van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Indien de

veibruiken lager zijn gelegen dan de drempelwaarden in lid 5 van dit aftikel, gelden er
geen wettel ijke verPlichtingen.

Bricf 8 februari 2018

Het restaurant is bij brief van I februarl 2018 ln kennis gesteld van de bevindingen van de
toezichthouder.

In deze brief is het restaurant 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 restaurant is daarbij in overweging gegeven de administratieve
stukken per e-mailbericht aan te leveren.

Het restaurant ís tevens verzocht binnen zes weken na verzenddatum van deze brief een

nieuwe milieumelding in te dienen.

Na onwangst en beoordeling van de stukken zal het restaurant geinformeerd worden over
de bevindingen en het verdere verloop van de procedure.

E-mailberichten

Aangezien de bij brief van B februari 2018 gevraagde gegevens niet zijn ontvangen, heeft
een toezichthouder het restaurant bij e-mailbericht van 18 juli 2018 verzocht de

desbetreffende gegevens alsnog binnen twee weken na ver¿ending van dit e-mailbericht in

te dienen.

Het restaurant is in dit e-mallberlcht gewezen op de bevoegdheid van het college
handhavend op te treden indien geen gevolg wordt gegeven aan het ver¿oek van de

toezichthouder.

Bij e-mailbericht van 25 januari 2019 heeft een toezichthouder het restaurant naar
aanleiding van het e-mailbericht van 18 juli 2018 verzocht met hem contact op te nemen'
Aan dit verzoek is niet voldaan.

Onderzoek 14 februar¡ 2019

Naar aanleiding van de op 31 januari 2018 geconstateerde overtredingen heeft een

toezichthouder op 14 februari 2019 het restaurant bezocht. Nogmaals is het restaurant
verzocht de eerder gevraagde gegevens te verstrekken en de in het Activiteitenbesluit
milieubeheer opgenomen verplichtingen na te leven.
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In het e-mailbericht van 18 juli 2018 is bovendien gewezen op de mogelijkheid dat zal
worden overgegaan tot het treffen van bestuursrechtelijke maatregelen indien wordt
nagelaten een melding en jaaroverzichten met betrekking tot het energieverbruik in te
dienen. Door dit na te laten overtreedt het restaurant de voorschriften van het
Activiteitenbes lu it m ilieu beheer.

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

Hoogte 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 bíj de standaard dwangsombedragen voor soortgelijke gevallen indien
wordt nagelaten een melding en de gegevens over het energieverbruik in te dienen. Nu de
gegevens met betrekk¡ng tot het verbruik van elektriciteit zijn ingediend, ziet het college
aanleiding de hoogte van de dwangsom te matigen. In plaats van het voorgenomen
bedrag van € 500,= ineens zal in verband met de naleving van artikel 2.15, lid 1 en 5 van
het Activiteitenbesluit milieubeheer thans de hoogte van de dwangsom worden vastgestetd
op een bedrag van € 250,= ineens.

Begunstigingstermijn

Om een melding en 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

in dit Beslu de Wet mifieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht
n restaurant Flavours, Hoogstraat 28, Weert, op

te leggen een last tot rng van

1. aftikel 1.10 van het Activiteitenbesluit milieubeheer, onder een dwangsom van €
500,= ineens en hierbij een begunstigingstermijn te stellen van twee weken;

2. artikel 2.15, lid 1 en lid 5 van het Activiteitenbesluit milieubeheer, onder een
dwangsom van € 250,= ineens en hierbij een begunstigingsterm¡jn te stellen van twee
weken,
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Door de heer Lemmens van restaurant Flavours is destíjds medegedeeld dat een en ander
door drukke werkzaamheden ls blijven liggen. Met betrekking tot het naastgelegen pand

werd door hem aangegeven dat dit al bekend moest zijn bij de gemeente Weert.

Uit dossieronderzoek nadien is gebleken dat er (in het verleden) geen tekeningen zijn
ingediend bij de gemeente.

Onderzoek ll. april 2019

De toezichthouder heeft op 11 april 2019 een administratieve controle uitgevoerd. Hieruit
is gebleken dat de bij brief van 8 februari 2018 gevraagde gegevens nog steeds niet zijn
ingediend.

Ovcrtrcdingen

Het college constateert dat het restaurant niet heeft voldaan aan de verzoeken om de
gevraagdè gegevens in te dienen. Door het ontbreken van een melding en het nalaten

faaroverzichteñ 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.

Voornemcn last onder dwangsom

In verband met de geconstateerde overtredingen is het horecabedrijf bij brief van 22 mei
2019 in kennis gesteld van het voornemen over te 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 ovèr dit voornemen kenbaar te maken. Van deze gelegenheid is geen gebruik
gemaakt.

Bij e-mailbericht van 13 juni 2019 heeft het bedrijf gegevens verstrekt met betrekking tot
hèt verbruik van elektriciteit. Jaaroveaichten met betrekking tot het gasverbruik en een

melding als bedoeld in het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn niet overgelegd. B¡j e-
mailbericht van 17 juni 2019 heeft het college het bedrijf verzocht de ontbrekende
gegevens alsnog zo spoedig mogelijk in te dienen. Daarbij is er op gewezen dat het
voõrnemen tot ñet opleggen van een last onder dwangsom zal worden voortgezet indien

het bedrijf niet aan het verzoek voldoet.

Geconstateerd is dat aan het verzoek de ontbrekende gegevens in te dienen, niet is

voldaan.

Belangcnafweging

Gelet op het algemeen belang clat gediencl is met handhaving, zal in geval van overtreding
van een wettel¡k voorschrift het bêstuursorgaan 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
bestaãt. Voorts kan handhavend optreden zodanig onevenredig zijn in verhouding tot de

daarmee te dienen belangen dat van optreden in die concrete situatie behooft te worden
afgezien.

Van zicht op legalisatie of onevenredig handhavend optreden is in deze situatie geen

sprake. De inrichting is verplicht tot naleving van de voorschriften. Het restaurant is al bij
brief van 8 februari 2018 gewezen op de naleving van de geldende voorschriften. Ook aan
de nadien gedane veaoeken van de toezichthouder de vereiste gegevens in te dienen, is
niet voldaan.
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