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Onderwerp

Last onder dwangsom - perceel Hushoverheggen 1

Voorstel

In te stemmen met het opleggen van een last onder dwangsom aan de eigenaar van het
bedrijf gelegen op het perceel aan de Hushoverheggen 1.

Inleiding

Op het perceel Hushoverheggen 1 is het bedrijf Smeets-Coolen B.V. gevestigd. Het betreft
een varkenshouderij. Bij diverse door een toezichthouder uitgevoerde milieucontroles zijn
overtredingen van de voor het bedrijf geldende regels geconstateerd.

Beoogd effect/doel

Naleving van de geldende regelgeving

Argumenten

7. De geldende voorschriften worden niet nageleefd.

Door een toezichthouder is geconstateerd dat de maandelijkse registratie van de
diertelgegevens ontbreekt. Het bedrijf kon ook niet aantonen dat de pH- en EC-elektrodes
elk half jaar gekalibreerd worden en heeft nagelaten storingen in de luchtwassystemen
onmiddellijk te melden.

2. Er zijn geen redenen om van handhavend optreden af te zien.

De eigenaar is door de toezichthouders gewezen op de naleving van de geldende
voorschriften en op de mogelijke maatregelen indien hij toch in gebreke blijft.
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Bij brief van 19 november 2018 is het bedrijf 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.

Krnttck¡nlngcn ¡n rl¡ieo'¡

N.v.t.

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.

Uitvoering/evaluatie

N.v.t.

Communicatie/participatie

N.v.t.

Overleg gevoerd met

Intern:

Peter Schaefer van de afdeling Vergunningen Toezicht en Handhaving

Extern:

N.v.t.

Bijlagen
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