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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2016-575966113 (DOS-2016-

0000873)

Contact

P. Wolters

070 - 441 64 60

p.wolters@pzh.nl

Onderwerp:

Afboeken vorderingen dwangsommen 2015 t.n.v. Sweep Europoort B.V.

Publiekssamenvatting:

Gedeputeerde Staten hebben besloten tot het afboeken van vorderingen voor een bedrag van € 
53.000,- verbeurde dwangsommen vanwege het niet nakomen van opgelegde verplichtingen.
Voorafgaand heeft de gerechtsdeurwaarder uiterste pogingen gedaan om tot inning van deze 
dwangsommen te komen. Na uitgebreide onderzoeken is gebleken dat er geen verhaals-
mogelijkheden zijn. De afboeking vindt plaats ten laste van de voorziening dubieuze debiteuren.

Advies:
De vorderingen ten name van Sweep Europoort B.V. ter grootte van € 53.000,- wegens 
oninbaarheid af  boeken ten laste van de voorziening dubieuze debiteuren. 

Besluit GS:
Vastgesteld conform advies

Paraaf voor agendering:

Behandelend ambtenaar: P. Wolters Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende: Heemskerk - van Leeuwen, JH digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders: Sande, RAM, van der

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 17 januari 2017 21 december 2016
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1 Toelichting voor het College

Bevoegdheid tot afboeking.
De voorgestelde afboekingen zijn hoger dan € 50.000,- en vallen daarmee conform de nota 
debiteurenbeheer onder de bevoegdheid van GS. 

De opgelegde dwangsommen, de verbeurdverklaring alsmede het innen van de dwangsommen 
hebben een lange geschiedenis die hieronder kort worden weergegeven.

Overtredingen
De overtredingen zijn door DCMR geconstateerd op 15-01-2015, 06-03-2015 en 23-04-2015.
DCMR heeft de informatie voor het opmaken van de lasten onder dwangsom tijdig aan 
FJZ/Financiële administratie ( hierna te noemen : FA ) toegestuurd.

Verbeurd verklaring 
Beide lasten onder dwangsom zijn verbeurd verklaard vanwege het feit dat Sweep Europoort B.V. 
niet heeft gezorgd voor een permanente oplossing om een goede opslag van afvalstoffen te 
waarborgen. Herhaaldelijk zijn hierop controles uitgevoerd. De inrichting is als onvoldoende 
schoon en onvoldoende in goede staat van onderhoud bevonden. Dit is een overtreding van 
voorschrift 1.13 juncto 6.12 van de omgevingsvergunning.

Doorlooptijd proces
Het proces van constatering van de overtreding, gevolgd door het verbeurdverklaren en het 
doorsturen van informatie aan FA hebben tijdig plaatsgevonden.

Facturen
Aan belanghebbende zijn door de financiële administratie:
- op 10 maart 2015 onder besluitnummer DCMR-21921637/423743 een last onder dwangsom 
opgelegd ter grootte van € 27.000, -;
- op 20 mei 2015 onder besluitnummer DCMR-21945425/423743 een last onder dwangsom 
opgelegd ter grootte van € 26.000, -.

FA heeft de facturen verstuurd op 10 maart 2015 en op 20 mei 2015.
Belanghebbende heeft de facturen niet voldaan.
Omdat de facturen niet zijn voldaan zijn op 13 mei 2015 en 30 juli 2015 aanmaningen verstuurd.
Omdat de aanmaningen niet zijn voldaan zijn op 30 juli 2015 en 22 december 2015 
ingebrekestellingen verstuurd.
Belanghebbende heeft een betalingsregeling aangevraagd op 10-06-2015. 
Op 13-07-2015 is dit verzoek door de DCMR in samenspraak met FA afgewezen.
Belanghebbende heeft op 24-06-2015 bezwaar gemaakt tegen de afwijzing van het verzoek om 
een betalingsregeling.

Voorlopige voorziening
Belanghebbende heeft een voorlopige voorziening bij de Rechtbank Den Haag aangevraagd op 
03-08-2015. 
FA heeft op 06-08-2015 op verzoek van de Rechtbank Den Haag ingestemd met opschorten van 
de betalingstermijn tot 10-09-2015. De Rechtbank Den Haag heeft om een ruimere termijn van 
uitstel van betaling verzocht. Op 12-08-2015 is door FA ingestemd met uitstel van betaling tot 
30-09-2015.

Beslissing op bezwaar
Op 16-12-2015 is door DCMR een beslissing op bezwaar genomen. De bezwaren zijn niet 
ontvankelijk of ongegrond verklaard. 

Dwangbevel
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Omdat belanghebbende de aanmaningen en ingebrekestellingen niet heeft voldaan is op 
19 februari 2016 een dwangbevel uitgevaardigd. 

Gerechtsdeurwaarder

Voor de inning van de dwangsommen is zoals gebruikelijk een gerechtsdeurwaarder

ingeschakeld die zich naar behoren heeft ingespannen de vorderingen te innen. De deurwaarder 

heeft aan de financiële administratie verslag gedaan van de gepleegde inspanningen. De 

inspanningen hebben echter niet tot resultaat geleid. De bevindingen van de deurwaarder zijn dat 

verhaalsmogelijkheden ontbreken. De eindconclusie is dat er kunnen geen executiemaatregelen 

tegenover belanghebbende worden getroffen.

Afstemming met vakafdeling
Het voorstel van de gerechtsdeurwaarder om over te gaan tot afboeking is voorgelegd aan de 
vakafdeling / bureau Handhaving en Regie. De vakafdeling heeft ingestemd met het voorstel tot 
afboeking.

Bevindingen Kamer van Koophandel

Conform het uittreksel Kamer van Koophandel t.n.v. belanghebbende ( KvK nummer 24391363 ) 

is belanghebbende de onderneming gestart op 17-02-2006. De onderneming staat nog steeds 

ingeschreven. Formeel heeft geen bedrijfsbeëindiging plaatsgevonden.

Doorlooptijd debiteurenproces 

De facturen zijn tijdig opgelegd, alle activiteiten van de administratieve debiteurenprocedure 

hebben tijdig plaatsgevonden. Alle activiteiten van de gerechtsdeurwaarder hebben tijdig 

plaatsgevonden. De voorlopige voorziening van de Rechtbank Den Haag heeft niet geleid tot 

overschrijding van termijnen.

Financieel en fiscaal kader:

Totaalbedrag : € 53.000, -

Programma : Programma 5 - Middelen

Financiële risico’s : Er zijn geen financiële risico’s. 

Juridisch kader:

Er zijn geen juridische consequenties.

2 Proces

In het onderdeel onder 1 zijn de verschillende processtappen beschreven.

3 Communicatiestrategie

Naast de publiekssamenvatting  vindt er geen communicatie plaats over dit besluit.
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