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Onderwerp:
Beslissing op bezwaar van International Metal Trading BV d.d. 1 november 2016 tegen last onder 
dwangsom d.d. 28 oktober 2016 vanwege het gebruik van een thermische lans.

Publiekssamenvatting:
Aan International Metal Trading BV is een last onder dwangsom opgelegd. Het bedrijf diende het 
gebruik van een thermische lans te staken. Het bedrijf heeft bezwaar gemaakt tegen deze last 
onder dwangsom. Overeenkomstig het advies van de bezwarencommissie hebben Gedeputeerde 
Staten de bezwaren van het bedrijf gegrond verklaard en de last onder dwangsom herroepen.

Advies:
1. Conform het advies van de bezwarencommissie Awb de bezwaren van International Metal 

Trading BV tegen de last onder dwangsom van 28 oktober 2016 (met kenmerk 2016238456) 
gegrond te verklaren en het bestreden besluit te herroepen.

2. De brief met de beslissing op bezwaar aan International Metal Trading BV vast te stellen.
3. De publiekssamenvatting, betreffende de beslissing op het bezwaar van International Metal 

Trading BV inzake de opgelegde last onder dwangsom, vast te stellen.
4. De portefeuillehouder te machtigen om te bepalen op welk moment de 

publiekssamenvatting wordt gepubliceerd.

Besluit GS:
Vastgesteld conform advies

Bijlagen:
 Het advies van de bezwarencommissie Awb, inclusief het verslag van de hoorzitting op 2 

februari 2017.
 De brief aan IMT met de beslissing op bezwaar.

Paraaf voor agendering:

Behandelend ambtenaar: E. Herben (ODMH) Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende: Koot, HM digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders: Janssen, RA

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 4 april 2017 14 april 2017
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1 Toelichting voor het College

Inleiding

International Metal Trading BV (IMT) heeft de inrichting met bijbehorende vergunningen van Van 

Dalen uit Nieuwerkerk aan den IJssel B.V. overgenomen (Van Dalen). Op het bedrijf is onder 

andere de revisievergunning van 21 december 2005 van toepassing. IMT heeft aangegeven 

vergelijkbare werkzaamheden als Van Dalen te willen uitvoeren.

Naar aanleiding van klachten van omwonenden over rookpluimen en rookwolken is er een 

controle uitgevoerd. Geconstateerd is dat er voor het verkleinen van metaalschroot een 

thermische lans wordt gebruikt waarvan de rook reikt tot buiten de inrichting. In de vergunning die 

destijds door Van Dalen is aangevraagd werd geen thermische lans genoemd. Er is daarom een 

last onder dwangsom opgelegd vanwege het zonder vergunning veranderen van de inrichting.

Handhavingstraject

Bij besluit van 28 oktober 2016 is aan IMT een last onder dwangsom opgelegd vanwege het 

gebruik van de thermische lans. In de revisievergunning die destijds was verleend aan Van Dalen 

wordt wel het gebruik van een (mobiele) snijbrander genoemd, maar niet het gebruik van een 

thermische lans. Een thermische lans is een zwaarder instrument dat grotere voorwerpen kan 

versnijden. Zo’n lans produceert veel meer hitte en veroorzaakt kenmerkende rookwolken. Dit 

leek niet overeenkomstig hetgeen destijds is aangevraagd door Van Dalen. Het gebruik van de 

thermische lans werd geconstateerd nadat een twintigtal klachten in twee weken tijd werd gemeld 

over donkerbruine en roodbruine rookwolken. Vanwege de vele klachten en het feit dat het bedrijf 

na de controle op 14 oktober 2016 het gebruik niet staakte, is besloten om direct over te gaan tot 

het opleggen van een last onder dwangsom. Na het opleggen van de last onder dwangsom heeft 

het bedrijf het gebruik van de thermische lans gestaakt.

Bezwaar

IMT heeft bezwaar gemaakt tegen de last onder dwangsom. Volgens IMT moet het gebruik van 

de thermische lans gezien worden als snijbranden en is het wel vergund. 

Advies bezwarencommissie

Op 2 februari 2017 heeft een hoorzitting plaatsgevonden van de bezwarencommissie Awb naar 

aanleiding van het ingediende bezwaar. 

De bezwarencommissie komt tot de conclusie dat in de vergunning en de bijbehorende aanvraag 

niet nadrukkelijk een bepaalde vorm van snijbranden is benoemd dan wel uitgesloten. Hierdoor is 

mede het gebruik van een thermische lans vergund.

De gestelde rookontwikkeling kan aanleiding zijn voor andere maatregelen, dit valt echter buiten 

de bezwarenprocedure. Wanneer buiten de inrichting rook ontstaat kan dit onder omstandigheden 

een overtreding opleveren van voorschrift 6.1.10 uit de vergunning. Dit zou een andere maatregel 

vergen dan nu in de dwangsom is opgelegd. Daarnaast kan het bevoegd gezag gebruik maken

van de bevoegdheid om de vergunning ambtshalve aan te passen.

De bezwarencommissie adviseert de bezwaren gegrond te verklaren en het bestreden besluit te 

herroepen.
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Financieel en fiscaal kader:

N.v.t.

Juridisch kader:

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

Bestuursrecht. Daarnaast kan om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de 

voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag. 

2 Proces

Zie onder 1.

3 Communicatiestrategie

De publiekssamenvatting zal worden gepubliceerd op de website van de provincie Zuid-Holland.
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