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Onderwerp
Last onder dwangsom perceel Industrieweg 20 Stramproy

Voorstel
In te stemmen met het opleggen van een last onder dwangsom aan de eigenaar van het
perceel gelegen aan de Industrieweg 20 in Stramproy.

Inleiding
Tijdens een milieucontrole is door een toezichthouder geconstateerd dat in een pand
gelegen op het perceel aan de Industrieweg 20 in Stramproy een grote hoeveelheid
kunststof afval aanwezig is. De aanwezigheid van het afval zorgt voor een verhoogd risico
op brandgevaar en het aantrekken van ongedierte.

Beoogd effect/doel
Naleving van de geldende regelgeving

Argumenten
De geldende voorschriften worden niet nageleefd.
De aanwezigheid van het afval zorgt voor een verhoogd risico op brandgevaar en het
aantrekken van ongedierte. Hierdoor wordt artikel 10.1 van de Wet milieubeheer en artikel
7.22van het Bouwbesluit 2012 overtreden. De eigenaar is hier herhaaldelijk op gewezen
en verzocht om het afval te verwijderen en af te voeren naar een vergunninghouder. Tot
op heden is hier niet aan voldaan.
Er zijn geen redenen om van handhavend optreden af te zien

Vanaf 18 mei 2018 is de eigenaar er herhaaldelijk op gewezen dat de overtredingen
moeten worden opgeheven.
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In een brief van 27 november 2018 is de eigenaar van het bedrijf in kennis gesteld van
het voorncmcn tot het opleggen van een last onder dwattgsom. De zienswijze die de
eigenaar heeft ingediend geeft geen aanleiding om van handhavend optreden af te zien.
Uit de ingediende zienswiJze bllJkt namelijk dat het bedrijf het afval in het eerste kwaftaal
2019 kan aanleveren bij een erkende afvalverwerker.
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
N.v.t.

Uitvoering/evaluatie
N.v.t.
Comm un icatie/ pa

rticipatie

N.v.t.

Overleg gevoerd met
Intern:
Peter Schaefer van de afdeling Vergunningen Toezicht en Handhaving
Extern:

N.v.t.
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