
GEMEENTE vVEERT

Besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom

De Houten Steen Holding 8.V., is eigenaar van een perceel gelegen aan de Industrieweg
20 in Stramproy, kadastraal bekend gemeente Stramproy, sectie D, nr.5587. Wij gelasten
De Houten Steen Holding B.V. om het kunststof afval dat aanwezig is in een pand gelegen
op voornoemd perceel binnen vier weken te verwijderen en af te voeren naar een erkende
afvalverwerker onder oplegging van een last onder dwangsom.

Bij dit besluit zijn de volgende overwegingen betrokken.

Reg ionale Uitvoeringsdienst
De gemeente Weert participeert per l januari 2013 in een Regionale Uitvoeringsdienst
(RUD). Dit betekent dat Weert samenwerkt met 14 andere gemeenten in Noord- en
Midden Limburg (van Mook en Middelaar tot Echt-Susteren) en de Provincie Limburg als
het gaat om vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van milieu.
Deze samenwerking wordt ingegeven door het specialistischer worden van milieutaken, de
roep om kwaliteitsverbetering van het toezicht en landelijke kwaliteitseisen. De RUD
Limburg-Noord organiseeft de taken zoveel mogelijk lokaal en de gemeente en / ot
provincie blijven het eerste aanspreekpunt (loket) voor bedrijven, dus in feite verandert er
voor de inrichting helemaal niets. Door invoering van de RUD wordt de uitvoering van het
werk alleen op een andere wijze georganiseerd.
Het bevoegd gezag voor de inrichting in het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht blijft de gemeente Weert. De milieucontroles worden vanaf l januari 2013
door de RUD Limburg-Noord, namens de gemeente Weert, uitgevoerd.

Milieucontrole 18 mei 2O18
Een toezichthouder heeft op 18 mei 2018 in een pand op het perceel Industrieweg 20
Stramproy een milieucontrole uitgevoerd. Tijdens deze controle is gebleken dat er een
grote hoeveelheid kunststofafval aanwezig is. De toezichthouder heeft de zaken die tijdens
de controle op 18 mei 2Ot8 zijn geconstateerd, vastgelegd in een rapportage.

Brief 19 juli 2O18
In een brief van 19,juli 2018 is De Steen Holding B.V. in kennis gesteld van de rapportage
van de toezichthouder van 18 mei 2018. Hierbij is het bedrijf verzocht om uiterlijk vóór
1 oktober 2018 het kunststof afval op te ruimen.

Milieucontrole L7 oktober 2O18
Op t7 oktober 2018 is er door de RUD Limburg Noord in opdracht van de gemeente Weert
een hercontrole uitgevoerd. Gebleken is dat het kunststof afval niet is verwijderd.

Brief 19 oktober 2O18
In een brief van 19 oktober 2018 is het bedrijf op de hoogte gesteld van de hercontrole en
is meegedeeld dat wordt overgegaan tot het treffen van bestuurlijke maatregelen.

Voornemen last onder dwangsom 27 november 2O18
In verband met de geconstateerde overtredingen is het bedrijf in een brief van 27
november 2018 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 twee weken na
dagtekening van deze brief zienswijzen over dit voornemen kenbaar te maken.

Overtredingen
De Houten Steen Holding 8.V., gevestigd Stroombaan 6-8 te Amstelveen, is eigenaar van
het perceel gelegen aan de Industrieweg 20 in Stramproy. In een pand gelegen op het
perceel is een grote hoeveelheid kunststof afval opgeslagen. 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 7.22 van het Bouwbesluit
2012 overtreden.
Het college constateert dat het bedrijf niet heeft voldaan aan verzoeken om het kunststof
afval te verwijderen en af te voeren naar een erkende afvalverwerker. Daarom neemt het
college bestu ursrechtelijke maatregelen.

Zienswijze
Namens de Houten Steen B.V. heeft de heer R.H. Duin op 12 december 2018 een
zienswijze ingediend. De heer Durn brengt naar voren dat hij beztg ls met een
offertetraject om het kunststof afval te laten verwerken door een gespecialiseerd bedrijf.
Als bijlage bij de zienswijze is een offerte gevoegd van een afvalverwerkingsbedrijf. De
heer Duin licht toe dat uit de offerte van het afvalverwerkingsbedrijf blijkt dat het
verwerken van het kunststof afval complexer is dan aanvankelijk verwacht en dat het
afval op zijn vroegst medio/eind eerste kwartaal 2019 verwijderd kan worden. Verder
brengt de heer Duin naar voren nog op een tweetal andere offertes te wachten.

Belangenafweging
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 iegalisatie
bestaat. Voorts kan handhavend optreden zodanig onevenredig zijn in verhouding tot de
daarmee te dienen belangen dat van optreden in die concrete situatie behoort te worden
afgezien.
Van zicht op legalisatie is geen sprake en handhavend optreden achten wij gelet op de
geconstateerde overtredingen en de afweging van de betrokken belangen niet
onevenredig. De belangen die de overtreden aftikelen 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.

Overwegingen met betrekking tot de ingediende zienswlJze
Vanaf 18 mei 2018 is de Houten Steen Holding B.V. via e-mail, brieven en mondeling
verzocht en in de gelegenheid gesteld om de overtredingen op te heffen. Op 27 november
2018 is het bedrijf in kennis gesteld van het voornemen over te gaan tot het opleggen van
een last onder dwangsom. De offerte van het afvalverwerkingsbedrijf gedateerd 12

december 2018 vermeldt dat het geen probleem is dat het afval in het eerste kwartaal van
2019 bij hct afvalverwerkingsbedrijf wordt aangeleverd.
Gelet op de ruime tijd die is verstreken waarin het bedrijf de gelegenheid heeft gehad om
het afval te verwijderen en gezien de uitgebrachte offerte van een afvalverwerkingsbedrijf
dat het afval in het eerste kwartaal 2019 kan worden aangeleverd, is er geen reden om
van handhavend optreden af te zien of om de begunstigingstermijn van vier weken te
verlengen.

Hoogte last onder dwangsom
Om de hoogte van cle dwangsom te bepalen wordt gekeken naar de kosten die gemaakt
moeten worden om de overtredingen ongedaan te maken en het belang dat wordt
geschonden als de overtredingen niet worden opgeheven. In het voornemen last onder
dwangsom d.d.27 november 2018 is een dwangsom opgenomen van € 15.000,-- ineens.
Uit de offerte van het gespecialiseerde afvalverwerkingsbedrijf blijkt dat de verwerking
van het kunststof afval complexer is dan verwacht. Gelet op de hoeveelheid afval dat
verwijderd moet worden en de geoffreerde kosten van verwerking van € 215,-- per ton
afval, stellen wij de hoogte van de dwangsom op € 30.000,-- .

Begunstigingstermijn
De begunstigingstermijn om het kunststof afval te verwijderen en af te voeren naar een
erkende afvalverwerker, stellen wij op een termijn van vier weken, Gelet op voorgaande
overwegingen achten wij dit een redelijke termijn om aan de opgelegde last te kunnen
voldoen.
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Besluit
Gelet op voorgaande overwegingen en gezien de geconstateerde overtredingen van aftikel
10.1 van de Wet milieubeheer en aftikel 7.22van het Bouwbesluit 2012 alsmede gelet op
het bepaalde in artikel 125 van de Gemeentewet en aftikel 5:32 van de Algemene wet
bestuursrecht, gelasten wij De Houten Steen Holding B.V.:

Om binnen vier weken na verzenddatum van dit besluit het kunststof afval aanwezig in

een pand dat is gelegen op het perceel aan de Industrieweg 20 in Stramproy, kadastraal
gemeente Stramproy, sectie D, nr. 5587, te verwijderen en af te voeren naar een erkende
afvalverwerker onder oplegging van een dwangsom van € 30.000,-- ineens als niet
binnen de begunstigingstermijn aan de last is voldaan.

Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in
belanghebbenden.

werking na de bekendmaking ervan door toezending aan

Weert, 29 januari 2018

Burgemeester en Wethouders van
de secretaris, de

A
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BIJLAGE

Wet milieubeheer

Hoofdstuk 1O. Afvalstoffen

Artikel 1O.1

1 Een ieder die handelingen met betrekking tot afvalstoffen verricht of nalaat en
die weet of redelijkerwijs had kunnen weten dat daardoor nadelige gevolgen voor
het milieu ontstaan of kunnen ontstaan, is verplicht alle maatregelen te nemen of
na te laten die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd, teneinde die
gevolgen zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

a 2 Het is een ieder bij wie afvalstoffen ontstaan, verboden handelingen met
betrekking tot die afvalstoffen te verrichten of na te laten, waarvan hij weet of
redelijkerwijs had kunnen weten dat daardoor nadelige gevolgen voor het milieu
ontstaan of kunnen ontstaan.

a 3 Het is een ieder verboden bedrijfsmatig of in een omvang of op een wijze alsof
deze bedrijfsmatlg was, handelingen met betrekking tot al'valstoffen te verrichten,
indien daardoor, naar hij weet of redelijkerwijs had kunnen weten, nadelige
gevolgen voor het milieu ontstaan of kunnen ontstaan.

a 4 Onder handelingen als bedoeld in het derde lid wordt in ieder geval verstaan
inzamelen of anderszins in ontvangst nemen, bewaren, nuttig toepassen,
verwijderen, vervoeren of verhandelen van afvalstoffen of bemiddelen bij het
beheer van afvalstoffen.

5 De verboden, bedoeld in het tweede en derde lid, gelden niet voor zover deze
handelingen betreffen, die degene die deze verricht, uitdrukkelijk z¡jn toegestaan
bij of krachtens deze wet of een in artikel 13.1, tweede lid, genoemde wet of de
EG-verorden i n g overbren g in g va n afva lstoffen.

Bouwbeslu¡t 2012

Artikel 7.22. Rcstrisico gebruik bouwwerken' open erven en terreinen

Onverminderd het bij of krachtens dit besluit of de Wet milieubeheer bepaalde is het
verboden in, op of aan een bouwwerk of op een open erf of terrein voorwerpen of stoffen
te plaatsen, te werpen of te hebben, handelingen te verrichten of na te laten of
werktuigen te gebruiken, waardoor:

a. op voor de omgeving hinderlijke of schadelijke wijze rook, roet, walm of stof
wordt verspreid;
b. overlast wordt of kan worden veroorzaakt voor de gebruikers van het
bouwwerk, het open erf of terrein;
c. op voor de omgeving hinderlijke of schadelijke wijze stank, stof of vocht of
irriterend materiaal wordt verspreid of overlast wordt veroorzaakt door geluid en
trilling, elektrische trilling daaronder begrepen, of door schadelijk of hinderlijk
gedierte, dan wel door verontreiniging van het bouwwerk, open erf of terrein, of
d. instortings-, omval- of ander gevaar wordt veroorzaakt.

a

a

a

a

a
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