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Datum vergadering Gedeputeerde Staten

19 seplember 201 7

GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2017-6I16232t9
(DOS-201 7-0004856)

Conlacl

Eindtermijn

4 oktober 201 7

Status

A-Openbaar

Onderwerp:
Beslissing op bezwaar Kees 't Veen Beheer B.V. van 19 mei 201 7 tegen het besluit van

19 april 2017 lol opleggen van een last onder dwangsom vanwege het ven¡¡erken van afualwater

afkomstig van een ander bedrijf.

Publiekssamenvatting :

Gedeputeerde Staten hebben besloten de bezwaren van het bedrijf Kees in 't Veen Beheer B.V

tegen een opgelegde dwangsom ongegrond te verklaren. Aan het bedrijf was een dwangsom

opgelegd vanwege het zonder vergunning accepteren en verwerken van afualwater, afkomstig

van een ander bedrijf. Het besluit is overeenkomstig het advies van de bezwarencommissie.

Bij Kees in 't Veen Beheer B.V. worden onder andere tanks en tankcontainers gerepareerd en in-

en uitwendig gereinigd, waarbij het eigen afualwater wordt venrerkt. Voor het venrerken van

afualwater van andere bedrijven heeft het bedrijf geen vergunning. Daarom was het bedrijf in

overtreding. De dwangsom is bedoeld om het bedrijf maatregelen te laten nemen, zodat deze
overtreding, en daarmee mogelijk schade aan de leefomgeving, in de toekomst niet meer voor zal

komen.

Advies:
1. Conform het advies van de bezwarencommissie de bezwaren van Kees in 't Veen B.V,

van 1 9 mei 2017 tegen de last onder dwangsom van 19 april 2O17 ongegrond te

verklaren en het bestreden besluit te handhaven;

2. De brief met de beslissing op bezwaar aan Kees in 't Veen Beheer B.V. vast te stellen;

3. De publiekssamenvatting vast te stellen over de beslissing op bezwaar Kees't Veen

Beheer B.V. van 19 mei 2017.
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Bijlagen:
1. Advies bezwarencommissie inclusief verslag hoozitting Kees in 't Veen Beheer B.V

2. Brief met de beslissing op bezwaar van Kees in 't Veen van 19 mei 2O17 tegen het

besluit van 19 april2O17.
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I Toelichting voor het Gollege

lnleidinq

Kees in 't Veen Beheer B.V. (hierna: Kees in 't Veen) is gelegen aan de Moezelweg 171-183 te

Europoort Rotterdam. Het betreft een bedrijf voor het in- en uitwendig reinigen, repareren,

opwarmen, overpompen en overslaan van vervoerseenheden (tanks, tankcontainers). Aan het

bedrijf is op 1 1 oktober 2010 een omgevingsvergunning voor deze activiteiten verleend. Het

bedrijf dient op basis van de omgevingsvergunning het eigen afualwater, afkomstig van het

schoonmaken van de tanks, te zuiveren.

Handhavinqstraiect

Op 5 oktober 2016 heeft een inspecteur van het Staatstoezicht op de Mijnen van het Ministerie

van Economische Zaken een melding bij de DCMR Milieudienst Rijnmond (DCMR) gedaan met

betrekking tot een begeleidingsbrief bij drie vrachten "licht verontreinigd hemelwate/'. De drie

vrachten met dit afualwater zijn ontvangen bij Kees in 't Veen. Een toezichthouder van de DCMR

heeft nog op dezelfde dag een administratieve controle bij het bedrijf uitgevoerd, waaruit bleek

dat de acceptatie van de drie vrachten afualwater niet conform de vigerende

omgevingsvergunning is, omdat deze niet ziet op het ontvangen/verwerken van afualwater van

derden.

ln verband met de geconstateerde overtreding is aan het bedrijf op 19 april 2O17 een last onder

dwangsom opgelegd voor het uitvoeren van een activiteit, waardoor de inrichting zonder

omgevingsvergunning wordt veranderd.

Bezwaren

Kees in 't Veen heeft bezwaar gemaakt tegen de opgelegde last onder dwangsom. Het bedrijf

voert onder andere aan dat, zo het al een overtreding van de vergunning betreft, het geen

bewuste overtreding is en men juist in het belang van het milieu gehandeld heeft door een

collega-bedrijf te hulp te schieten, waar het rioolstelsel het hemelwater ( tijdelijk) niet kon

afuoeren. Daarnaast dat men de overheid op de hoogte had gesteld van het plan, maar naar later

bleek, de verkeerde instantie en daardoor vermoedelijk een (snelle) reactie uitbleef, waardoor

men dacht dat het verwerken van het afualwater akkoord was.

Advies bezwarencommissie

Op 20 juli 2017 heeft een hoorzitting plaatsgevonden van de bezwarencommissie.

Op 31 juli 2017 heeft de bezwarencommissie advies uitgebracht. Daarin concludeert de

commissie dat terecht een last onder dwangsom aan bezwaarde is opgelegd, omdat de

vergunning van het bedrijf niet toe liet hemelwater van derden, dat bovendien te kwalificeren is als

afualwater, te accepteren en het in het belang van het milieu was geweest, als dit water terecht

was gekomen bij een erkende afual(water)ven¡rerker. De opgelegde last en de hoogte van de

dwangsom worden door de commissie niet als disproportioneel gezien, gelet op het feit dat deze

zijn aangepast naar aanleiding van een door het bedrijf ingediende zienswijze op het

voorgenomen besluit tot het opleggen van de last.
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De commissie adviseert de bezwaren ongegrond te verklaren en het bestreden besluit te

handhaven.

Financieel en fiscaal kader:

Geen opmerkingen.

Juridisch kader:

ln het bijgevoegde advies van de bezwarencommissie staan gegevens waardoor

belanghebbenden, op grond van artikel 6, lid 5 van de Wet openbaarheid van bestuur,

mogelijk gegronde bezwaren hebben tegen de actieve openbaarheid van het document. Om

die reden wordt een uitgebreide publiekssamenvatting gepubliceerd. De besluitvorming is

hiermee transparant, zonder dat mogelijk belangen van derden worden geschaad.

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

Bestuursrecht. Daarnaast kan een verzoek om voorlopige vooziening worden ingesteld bij de

voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag.

2 Proces

Zie onder 1

3 Communicatiestrategie
De uitgebreide publiekssamenvatting en het GS-voorstel worden gepubliceerd op de website van

de provincie. ln de brief met de beslissing op bezwaar wordt dit aan Kees in 't Veen gemeld en

wordt het GS-voorstel als bijlage meegestuurd.
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