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Onderwerp

Last onder dwangsom - perceel Stationsstraat 28

Voorstel

In te stemmen met het opleggen van een last onder dwangsom aan de exploitant van het
restaurant gelegen op het perceel aan de Stationsstraat 28.

Inleiding

Op het perceel Stationsstraat 28 is Izumi Sushi & Grill restaurant gevestigd. Bij diverse door
een toezichthouder uitgevoerde milieucontroles zijn overtredingen van de voor het
restaurant 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 niet wordt voldaan aan de voorschriften die
gelden voor de afvoer van afgezogen dampen en gassen van het bereiden van
voedingsmiddelen. Tijdens de controles is gebleken dat de ontgeuringsinstallatie niet was
voorzien van de benodigde filters dan wel dat deze filters niet tijdig waren vervangen.

2. Erzijn geen redenen om van handhavend optreden afte zien.

De exploitant is door de toezichthouder 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 13 december 2018 is de exploitant 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 hieftegen zienswijzen in te dienen.

Kanttckoningcn .n rl¡icot

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 voozieningenrechter van de rechtbank Limburg
worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

Uitvoering/evaluatie

N.v.t.

Commu nicatie/ participatie

N.v.t.

Overleg gevoerd met

Intern:

MarcelTimmermans van de afdeling Vergunningen Toezicht en Handhaving.

Extern:

N.v.t.

Bijlagen

Besluit opleggen last onder dwangsom
Brief aan exploitant
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