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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2017-578601319 (DOS-2016-

0007214)

Contact

E. Herben (ODMH)

088-05450314/06-12780471

eherben@odmh.nl

Onderwerp:

Beslissing op bezwaar van Gebroeders Smits Holding BV tegen opgelegde last onder 

dwangsom dd 20 juli 2016 wegens het niet plaatsen van luchtwassers. 

Publiekssamenvatting:

Aan Gebroeders Smits Holding B.V. is een last onder dwangsom opgelegd. Het bedrijf moet 

conform zijn omgevingsvergunning emissiebeperkende maatregelen treffen aan het 

ventilatiesysteem van de varkensstallen. Dit houdt in dat er luchtwassers geplaatst moeten 

worden. Het bedrijf heeft bezwaar gemaakt tegen deze last onder dwangsom.

Overeenkomstig het advies van de bezwarencommissie verklaren Gedeputeerde Staten de 

bezwaren van Gebroeders Smits Holding B.V. ongegrond. De last onder dwangsom blijft 

ongewijzigd in stand. 

Advies:

1. Conform het advies van de bezwarencommissie Awb:

a. De bezwaren van de Gebroeders Smits Holding B.V. tegen de last onder dwangsom 

van 20 juli 2016 (verzonden 21 juli 2016 met kenmerk 2016159615) vanwege het 

niet plaatsen van luchtwassers  ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in 

stand te laten.

b. Geen proceskostenvergoeding toe te kennen, daar daartoe geen reden is.

2. De brief met de beslissing op bezwaar aan Gebroeders Smits Holding B.V. vast te 

stellen.

3. De publiekssamenvatting, betreffende de beslissing op het bezwaar van de 

Gebroeders Smits Holding B.V. inzake de opgelegde last onder dwangsom van 20 

juli 2016, vast te stellen.

Besluit GS:

vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om te bepalen op welk moment 

de stukken actief worden gepubliceerd.

Paraaf voor agendering:

Behandelend ambtenaar: E. M. Herben (ODMH) Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende: Koot, MH digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders: Janssen, RA

Provinciesecretaris Drs. J.H. de Baas

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 7 februari 2017 16 februari 2017
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Bijlagen

1. Het advies van de bezwarencommissie Awb, inclusief het verslag van de hoorzitting op 1 

december 2016.

2. De brief aan Gebroeders Smits Holding B.V met de beslissing op bezwaar.
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1 Toelichting voor het College

Inleiding

Bij besluit van 25 juni 2014 is een omgevingsvergunning verleend aan de Gebroeders Smits 

Holding B.V. (hierna Smits). Op grond van deze vergunning dient het bedrijf 

emissiebeperkende maatregelen te treffen aan de ventilatie van de varkensstallen. Als 

emissiebeperkende maatregel heeft Smits destijds luchtwassers aangevraagd. Het bedrijf 

heeft de luchtwassers echter niet geplaatst.

Handhavingstraject

Bij besluit van van 20 juli 2016 is er aan Smits een last onder dwangsom opgelegd vanwege 

het niet treffen van emissiebeperkende maatregelen aan de ventilatie van de varkensstallen. 

Besloten is dat het bedrijf een begunstigingstermijn krijgt van 26 weken om alsnog te 

voldoen aan de voorschriften uit de vergunning door middel van het plaatsen van 

luchtwassers.

Bezwaar

Smits heeft bezwaar gemaakt tegen de last onder dwangsom.  Volgens Smits zou niet 

Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland het bevoegd gezag zijn, maar 

burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidplas. De afvalstoffen die het bedrijf 

verzamelt zouden geen afvalstoffen zijn, maar grondstoffen hetgeen van invloed is op de 

vraag wie het bevoegd gezag is.

Daarnaast heeft Smits bezwaar gemaakt tegen de begunstigingstermijn in de last onder 

dwangsom omdat die te kort zou zijn en geen rekening zou houden met onvoorziene 

omstandigheden.

Advies bezwarencommissie

Op 1 december 2016 heeft een hoorzitting plaatsgevonden van de bezwarencommissie Awb 

naar aanleiding van het ingediende bezwaar. 

De bezwarencommissie is van mening dat een betwisting van het juiste bevoegde gezag niet 

thuishoort in de onderhavige procedure. Immers, de last onder dwangsom vanwege het niet 

voldoen aan vergunningvoorschriften is opgelegd door het bestuursorgaan dat de 

vergunning heeft verleend, terwijl niet is gebleken dat na de verlening van de 

omgevingsvergunning in 2014 wettelijke voorschriften in werking zijn getreden, waardoor het 

college niet langer het bevoegd gezag zou zijn.

Wat betreft de inhoud van de last onder dwangsom staat vast dat er een overtreding heeft 

plaatsgevonden en dat er geen reden is om niet handhavend op te treden.

Voorts ziet de bezwarencommissie geen aanleiding te oordelen dat de aan de last 

verbonden begunstigingstermijn van 26 weken te kort is.

De bezwarencommissie adviseert de bezwaren ongegrond te verklaren en het bestreden 

besluit te handhaven.

Financieel en fiscaal kader:

N.v.t.
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Juridisch kader:

Tegen de beslissing op bezwaar staat beroep open bij de Rechtbank Den Haag, sector 

Bestuursrecht. Daarnaast kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingesteld bij 

de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag.

Inmiddels is bekend dat de luchtwassers begin januari 2017 zijn geplaatst, waardoor de kans 

op juridische vervolgprocedures is kleiner geworden.

2 Proces

Zie onder 1.

3 Communicatiestrategie

De publiekssamenvatting en alle besluitvormingsstukken (incl. besluit  en advies 

bezwarencommissie) zullen worden gepubliceerd op de website van de Provincie Zuid-

Holland.

PZH-2017-578601319 dd. 07-02-2017


