
GEMEENTE vrlEERT

Besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom

Burgemeester en Wethouders overwegen als volgt.

Regelgeving

Op het perceel gelegen aan de Stationsstraat23, Weeft, is Izumi Sushi & Grill restaurant
gevestigd. Dit bedrijf wordt geëxploiteerd door de heer Kc Shi. Het bedrijf is op grond van
artikel 2.t,lid 1 van het Besluit omgevingsrecht een inrichting zoals bedoeld in artikel 1.1,
lid 3 van de Wet milieubeheer omdat de activiteiten onder categorie 18.1 van bijlage I
onderdeel C van het Besluit omgevingsrecht vallen.

Met ingang van 1 januari 2008 valt dit bedrijf onder de werkingssfeer van het
Activiteitenbesluit milieubeheer met de bijbehorende Activiteitenregeling milieubeheer. Het
bedrijf kan worden aangemerkt als een type B inrichting. Dit betekent onder andere dat een
meldingsplicht bl¡jft gelden en dat het bedrijf de voorschriften van het Activiteitenbesluit
milieubeheer dient na te leven.

Melding

Door de inrichting is op 23 december 2Ot3 een
Activiteiten bes lu it m i lieu beh eer in ged iend.

melding in het kader van het

Voorschriften

In paragraaf 3.6.1. van het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn voorschriften opgenomen
over het bereiden van voedingsmiddelen. Uit artikel 3.130 van het besluit blijkt dat deze
paragraaf van toepassing is op het bereiden van voedingsmiddelen met:

a. keukenapparatuur;
b. grootkeukenapparatuur;
c. één of meer bakkerijovens die chargegewijs beladen worden, of
d. één of meer bakkerijovens die continu beladen worden met een nominaal vermogen

van ten hoogste 400 kilowatt.

Ïn aftikel 3.132 van hetActiviteitenbesluit milieubeheer is bepaald dat bij het bereiden van
voedingsmiddelen ten behoeve van het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is
het tot een aanvaardbaar niveau beperken van geurhinder wordt voldaan aan de bij
min isteriële regeling gestelde eisen.

Artikel 3.103, eerste lid van de Activiteitenregeling milieubeheer bepaalt dat ten behoeve
van het voorkomen, dan wel, voor zover dat niet mogelijk is, het tot een aanvaardbaar
niveau beperken van geurhinder als bedoeld in aftikel 3.132 van het besluit, afgezogen
dampen en gassen van het bereiden van voedingsmiddelen als bedoeld in artikel 3.130,
onder b. c en d, van het besluit die naar de buitenlucht worden geëmitteerd:

a. ten minste twee meter boven de hoogste daklijn van de binnen 25 meter van de
uitmonding gelegen bebouwing afgevoerd worden; of

b. worden geleid door een doelmatige ontgeuringsinstallatie.

Onderzoek 7 juni 2Ol7

Naar aanleiding van een klacht over stankoverlast, mogelijk afkomstig van de afvoerdampen
van de keuken van Izumi Sushi & Grill restaurant, heeft een toezichthouder van de
gemeente op 7 juní 2017 een onderzoek ingesteld.

De toezichthouder heeft geconstateerd dat het restaurant niet voldoet aan de voorschriften
die gelden voor de afvoer van afgezogen dampen en gassen van het bereiden van
voed ingsm iddelen.



De toezichthouder heeft namelijk geconstateerd dat de ontgeuringsinstallatie voor de afvoer
van keukendampen zonder de benodigde filters in werking is. Op het moment van controle
was het restaurant in bedrijf en werden er in de keuken maaltijden bereidt.

Uit artikel 3.103, onder lid l van de Activiteitenregeling milieubeheer blijkt dat afgezogen
dampen en gassen van het bedrijfsmatig bereiden van voedingsmiddelen die naar de
buitenlucht worden geëmitteerd :

a. ten minste 2 meter boven de hoogste daklijn van de binnen 25 meter van de uitmonding
gelegen bebouwing worden afgevoerd of

b. geleid door een doelmatige ontgeuringsinstallatie.

Aangezien het realiseren van een afvoer die ten minste 2 meter boven de hoogste daklijn
van de binnen 25 meter van de uitmonding gelegen bebouwing niet mogelijk was, is destijds
bij de ingebruikname van het restaurant een doelmatige ontgeuringsinstallatie geÏnstalleerd.

Deze doelmatige ontgeuringsinstallatie dient te voldoen aan artikel 3.103 onder lid 2 van
de Activiteitenregeling milieubeheer: ten behoeve van het voorkomen dan wel, voor zover
dat niet mogelijk is, het tot een aanvaardbaar niveau beperken van geurhinder worden
dampen die vrijkomen bij het bereiden van voedingsmiddelen in een ruimte bij grillen,
anders dan met houtskool, dan wel frituren of bakken in olie of vet, afgezogen en voordat
zij in de buitenlucht worden afgevoerd, geleid door een doelmatig verwisselbaar of
reinigbaar vetva ngend filter.

De toezichthouder heeft bij de leverancier navraag gedaan over de frequentie van reiniging.
Volgens de leverancier zou bij intensief gebruik de vervanging van de filters er als volgt
uitzien.

o Na 3 maanden: voofilter vervangen
o Na 6 maanden: voorfilter en zakkenfilter vervangen
c Na 9 maanden: voorfilter vervangen
¡ Na 12 maanden: voorfilter, zakkenfilter en koolstofpatronen vervangen (alles dus)

Aangezien Izumi Sushi & Grill restaurant druk wordt bezocht dient voor een doelmatige
werking van de ontgeuringsinstallatie ten behoeve van de keukendampen van bovenstaande
vervangingsfrequentie te worden uitgegaan.

Daar tijdens de controle van 7 juni 2OL7 is geconstateerd dat er geen filters aanwezig waren
in de ontgeuringsinstallatie heeft het restaurant artikel 3.103, lid 2 van de
Activiteitenregeling milieubeheer overtreden. Ten behoeve van het voorkomen dan wel,
voor zover dat niet mogelijk is, het tot een aanvaardbaar niveau beperken van geurhinder
worden dampen die vrijkomen bij het bereiden van voedingsmiddelen in een ruimte bij
grillen, anders dan met houtskool, dan wel frituren of bakken in olie of vet, afgezogen en
voordat zij in de buitenlucht worden afgevoerd, geleid door een doelmatig verwisselbaar of
reinigbaar vetva ngende filter

Met de exploitant is afgesproken dat uiterlijk vrijdag 9 juni 2OL7 om 14.00 uur de
ontgeuringsinstallatie doelmatig dient te werken. Dit betekent dat er 2 nieuwe voorfilters,
2 zakkenfilters en 32 koolstofpatronen dienen te zijn geïnstalleerd ¡n de
ontgeu ringsinstallatie.

Onderzoek 9 juni 2O17

Naar aanleiding van de geconstateerde overtredingen tijdens de controle op 7 juni 2077
heeft een toezichthouder op 9 juni 2017 een hercontrole uitgevoerd. Tijdens deze controle
is het volgende geconstateerd c.q. besproken.

De voortilters, zakkenfilters en de 32 koolstofpatronen waren in de ontgeuringsinstallatie
geplaatst. Tijdens de controle zijn er foto's genomen.
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Bij terugkomst op kantoor heeft de toezichthouder de tijdens de controle gemaakte foto's
nader bekeken. Hieruit is gebleken dat één van de 2 voorfilters (de achterste) niet goed
bevestigd was. Hierdoor kunnen er nog keukendampen door de ontgeuringsinstallatie
voordat deze door de voorfilter komen c.q. worden gefilterd.
Ook is geconstateerd dat één van de 2 zakkenfilters (de achterste) niet geplaatst is in de
ontgeuringsinstallatie. Hierdoor komen nog een deel van de keukendampen niet langs de
vetvangende voorfilter en de zakkenfilter. Hierdoor zijn de koolstofpatronen sneller
verzadigd. De benodigde 32 koolstofpatronen waren wel in de ontgeuringsinstallatie
geplaatst.

De toezichthouder is terug gegaan naar het restaurant en heeft het bedrijf verzocht om de
voorfilter terug te plaatsen zoals het hoort en nog een zakkenfilter erin te plaatsen. Tijdens
de controle is de voorfilter geplaatst op de wijze zoals dat hoort. Het restaurant had geen
zakkenfilter meer op voorraad. Deze diende nog besteld te worden. Met de bedrijfsleider is
afgesproken dat zo spoedig mogelijk de zakkenfilter wordt geplaatst. Daar de eigenaars niet
aanwezig waren om een en ander mondeling toe te lichten is een vervolgafspraak gemaakt
voor een hernieuwde controle op woensdag 14 juni 20t7.

Onderzoek L4 juni 2Ol7

Naar aanleiding van de geconstateerde oveftredingen tijdens de controle op 7 en 9 juni
2OI7 is er een hercontrole uitgevoerd waarbij het volgende is geconstateerd c.q. besproken.

Tijdens de hercontrole van 14 juni 2OL7 is geconstateerd dat alle filters (2 voorfilters en 2
zakkenfilters) en de 32 koolstofpatronen in de ontgeuringsinstallatie waren geplaatst.
Hierdoor voldoet de ontgeuringsinstallatie aan artikel 3.103, lid 2 van de Activiteitenregeling
milieubeheer.

Brief 16 juni 2O17

Naar aanleiding van de door de toezichthouder uitgevoerde onderzoeken is lzumi Sushi &
Grill restaurant bij brief van 16 juni 2OL7 geinformeerd over zijn constateringen.

De toezichthouder heeft het restaurant er op gewezen dat - vanwege het niet voldoen aan
artikel 3.103, lid 2 van de Activiteitenregeling milieubeheer tijdens de hercontrole op 9 juni
2017 - de gemeente voornemens is om een dwangsom op te leggen. Dit ondanks het feit
dat op 14 juni 20L7 is geconstateerd dat de overtreding ongedaan is gemaakt. Het
restaurant zal ten aanzien hiervan separaat in kennis worden gesteld.

De toezichthouder heeft tevens met het restaurant afgesproken dat de ontgeuringsinstallatie
ten behoeve van een doelmatige werking dient te voldoen aan onderstaande, door de
leverancier aangegeven vervangingsfrequentie van de filters:

o Na 3 maanden, 2 voorfilters vervangen
¡ Na 6 maanden, 2 voorfilters en 2 zakkenfilters vervangen
o Na 9 maanden, 2 voorfilters vervangen
o Na 12 maanden, 2 voorfilters, 2 zakkenfilters alsmede koolstofpatronen vervangen

Onderzoek 8 oktober 2O18

Naar aanleiding van een klacht over stankoverlast heeft een toezichthouder op maandag 8
oktober 2018 een milieucontrole uitgevoerd bij Izumi Sushi & Grill restaurant.

Tijdens deze controle heeft de toezichthouder geconstateerd dat de ontgeuringsinstallatie
voor de afvoer van bakdampen in werking was zonder de benodigde filters. De voor- en
zakkenfilters welke het bedrijf in 2OL7 had besteld, zaten nog in de doos. De actief koolfilters
stonden los in de filterkast en waren besmeurd. Volgens de exploitant is het onderhoud
uitbesteed en waren ze in de veronderstelling dat de filters aanwezig waren. Ten tijde van
de controle was het restaurant in werking en werden er maaltijden bereidt.
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De toezichthouder heeft met de exploitant afgesproken dat uiterlijk 17 oktober 2018 de
ontgeuringsinstallatie doelmatig in werking dient te zijn. Dit betekent dat er een nieuwe
voorfilter, zakkenfilter en 32 koolstofpatronen moeten zijn geïnstalleerd in de
ontgeu ringsinstallatie.

Onderzoek 17 oktober 2O18

Tijdens het op 17 oktober 2018 uitgevoerde onderzoek is geconstateerd dat de voorfilters,
de zakkenfilters en de 32 koolstofpatronen in de ontgeuringsinstallatie waren geplaatst.

Ïijdens de controle zijn er foto's genomen. De (koolstof)filters worden door de exploitant
zelf besteld. Zoals uit het voorgaande blijkt is bij de leverancier gevraagd welke reinigings-
en vervangingsfrequentie moet worden aangehouden. Volgens de leverancier zou bij
intensief gebruik de vervanging van de filters er als volgt uitzien:

¡ Na 3 maanden, voorfilter vervangen
r Na 6 maanden, voorfilter en zakkenfilter vervangen
o Na 9 maanden, voorfilter vervangen
o Na 12 maanden, voorfilter, zakkenfilter, koolstofpatronen vervangen (alles dus)

Aangezien lzumi Sushi & Grill restaurant een druk bezocht restaurant is dient voor een
doelmatige werking van de ontgeuringsinstallatie ten behoeve van de keukendampen van
bovenstaande vervangingsfrequentie te worden uitgegaan. Aangezien het restaurant zeer
goed wordt bezocht is het niet uitgesloten dat deze frequenties naar boven moeten worden
bijgesteld. Dit zal tijdens de komende controles gaan blijken.

Overtreding

Als gevolg van de door de toezichthouder geconstateerde overtreding heeft de inrichting
gehandeld in strijd met artikel 3.t32 van het Activiteitenbesluit milieubeheer juncto artikel
3.103 van de regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer. In deze overtreding
ziet het college aanleiding tot het nemen van bestuursrechtelijke maatregelen.

Het college neemt hierbij in aanmerking dat sprake is van een recidive. Uit de op 7 en 9 juni
2017 uitgevoerde onderzoeken blijkt dat het restaurant eveneens de voorschriften met
betrekking tot een doelmatige ontgeuringsinstallatie heeft overtreden. Destijds is het bedrijf
bij brief van 16 juni2OLT gewaarschuwd.voor bestuursrechtelijke handhavingsmaatregelen.

Voornemen last onder dwangsom

In verband met de geconstateerde overtreding is het bedrijf bij brief van 13 december 2O1B
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. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

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 legalisatie 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 of onevenredig handhavend optreden is in onderhavige situatie geen
sprake. Uit de onderzoeken op 7 en 9 juni 2017 blijkt dat eenzelfde overtreding is
geconstateerd. De exploitant is al bij brief van 16 juni 2OL7 gewezen op de naleving van de
geldende voorschriften met betrekking tot de afvoer van afgezogen dampen en gassen van
het bereiden van voedingsmiddelen.
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Tijdens de onderzoeken van 8 en 17 oktober 2018 is de exploitant nogmaals hierop
gewezen. In deze brief is de exploitant tevens er op geattendeerd dat bij niet naleving van
de aan de orde zijnde voorschriften, zal worden overgegaan tot het nemen van
bestuursrechtelijke maatregelen. De exploitant is verplicht tot naleving van de
voorschriften. Onderhavig besluit dient ertoe om de exploitant ertoe te bewegen te voldoen
aan artikel 3.103, lid 2 van de Activiteitenregeling milieubeheer.

Overigens is het bedrijf al bij brief van 5 oktober 2015 geadviseerd in de toekomst iedere 3
maanden de voorfilters c.q. doosfilters en iedere 6 maanden de zakkenfilters te vervangen.
Dit aanleiding van de op 1 en 25 september 2015 uitgevoerde milieucontroles vanwege een
ingediende klacht over stankoverlast afkomstig van het restaurant.

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

Besluit

Met betrekking tot het op het perceel Stationsstraat 28 gelegen lzumi Sushi & Grill
restaurant, besluiten wij, gezien de door de toezichthouder geconstateerde oveftredingen
alsmede gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht,
aan de heer Kc Shi, Stationsstraat 28, Weert, op te leggen een last tot naleving van aftikel
3.L32 van hetActiviteitenbesluit milieubeheer juncto artikel3.103 van de regeling algemene
regels voor inrichtingen milieubeheer, onder een dwangsom van € 500,-, voor iedere keer
dat geconstateerd wordt dat deze artikelen worden overtreden, met een maximum van €
5.000,=, en hierbij een begunstigingstermijn te stellen van 2 weken.
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Rechtsbescherming

Tegen dit besluit kan door een belanghebbende overeenkomstig het bepaalde in de
Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de toezending hiervan schriftelijk (dus
niet per email) een bezwaarschrift worden ingediend bij het college van burgemeester en
wethouders van Weert, Postbus 950, 6000 AZ Weert.

Het bezwaar moet worden ondertekend en dient in elk gevalte bevatten:

. de naam en adres van de indiener

. de dagtekening

. een omschrijving van het besluit waaftegen het bezwaar is gericht

. de gronden van het bezwaar

Tevens kan een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening bij
de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950,
6040 AZ Roermond.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in
bela nghebbenden.

werking na de bekendmaking ervan door toezending aan

Afschriften

Een exemplaar van dit besluit is toegezonden aan

Izumi Sushi & Grill restaurant, t.a.v. de heer Kc Shi, Stationsstraat 28, 6001 CK
Weeft;
Politie Limburg Noord.
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