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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2018-668149226 (DOS-2018-
0003934)

Onderwerp

Beslissing op bezwaar tegen besluit van 4 april 2018 tot opleggen last onder dwangsom aan

agrarisch bedrijf te gemeente Zuidplas wegens overtreding van voorschrift 1 .8.1.5 van de

revisievergunning. Er wordt afvalwater geloosd waarvan de zuurgraad niet voldoet aan de

lozingsnormen.

Advies

1 . In overeenstemming met het advies van de bezwarencommissie de bezwaren van een

agrarisch bedrijf te gemeente Zuidplas, tegen het besluit van 4 april 2018 tot het opleggen

van een last onder dwangsom vanwege het overtreden van voorschrift 1 .8.1.5 (de zuurgraad

van geloosd afvalwater), ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten.

2. De brief aan bezwaarmaker vast te stellen met daarin de beslissing op bezwaar tegen het

besluit van 4 april 2018 tot het opleggen van een last onder dwangsom wegens overtreding

van voorschrift 1 .8.1.5 van de revisievergunning, waarbij de last onder dwangsom in stand

wordt gelaten en waarbij de begunstigingstermijn wordt verlengd tot 1 februari 2019.

3. De publiekssamenvatting vast te stellen over de beslissing op het bezwaar tegen het besluit

van 4 april 2018 tot het opleggen van een last onder dwangsom aan een agrarisch bedrijf te

gemeente Zuidplas wegens overtreding van voorschrift 1 .8.1.5 van de revisievergunning (de

zuurgraad van geloosd afvalwater).

Besluit GS
Vastgesteld conform advies.

Bijlagen
- GS-brief aan bezwaarmaker met de beslissing op bezwaar inzake bezwaarschrift van 4 april
2018 tegen de last onder dwangsom, overtreding m.b.t. de zuurgraad van geloosd afvalwater.
- Advies bezwarencommissie

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 20 november 2018 30 november 2018
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1 Toelichting voor het College

 

 

Inleiding

Aan een agrarisch bedrijf in de gemeente Zuidplas is een omgevingsvergunning verleend op 25

juni 2014. In deze vergunning zijn voorschriften opgenomen met betrekking tot het lozen van

afvalwater. Geconstateerd is dat het door het bedrijf geloosde afvalwater tijdens een aantal

bemonsteringen  niet voldeed aan de lozingsnorm uit de vergunning. 

 

Om die reden is een last onder dwangsom opgelegd. De overtreding kan worden verholpen door

het plaatsen van een afvalwatervoorziening. Voor het plaatsen van een dergelijke voorziening

dient echter een omgevingsvergunning aangevraagd te worden. 

  

Handhavingstraject

In verband met de overtreding van het voorschrift uit de vergunning is een last onder dwangsom

opgelegd. 

De overtreding van voorschrift 1 .8.1.5. van de vergunning dient te worden beëindigd voor 1

december 2018. Er moeten maatregelen worden genomen om het lozen van afvalwater met een

zuurgraad die niet voldoet aan de lozingsnorm te voorkomen. Het bedrijf kiest ervoor om een

voorziening te plaatsen en heeft daarvoor een vergunning nodig. Daar is een aanvraag voor

ingediend. Die aanvraag was echter op de zitting van de bezwarencommissie  onvolledig.

 

Bezwaarschrift 

Tegen het handhavingsbesluit is een bezwaarschrift ingediend. 

 

In het bezwaarschrift voert het bedrijf onder meer aan dat afgezien moet worden van handhavend

optreden omdat er buiten de schuld van bezwaarde geen uitzicht is op het verkrijgen van een titel

om een afvalwatervoorziening te plaatsen. Het bedrijf vindt dat een eerdere vergunningaanvraag

van 19 juni 2017 onterecht niet in behandeling is genomen. Tevens wordt verzocht om de

begunstigingstermijn te verlengen.

 

Voor de volledige beschrijving van de bezwaren wordt verwezen naar het advies van de

bezwarencommissie.

 

Advies bezwarencommissie

Op 27 september 2018 heeft een hoorzitting plaatsgevonden en op 9 oktober 2018 heeft de

bezwarencommissie  advies uitgebracht. 

 

De bezwarencommissie constateert dat ten tijde van het opleggen van de last in april 2018 in

ieder geval geen sprake was van concreet zicht op legalisatie nu een aanvraag voor een

vergunning was ingediend waarvan het niet aannemelijk was dat die verleend zou kunnen

worden. Er is geen sprake van de bijzondere omstandigheden waarop bezwaarde zich beroept

waardoor afgezien had moeten worden van handhavend optreden. 

 

De stukken die het bedrijf ten behoeve van een vergunningaanvraag heeft aangeleverd waren ten
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tijde van de zitting onvolledig en ook tijdens het advies van de bezwarencommissie. De

commissie adviseert daarom om het bezwaar ongegrond te verklaren en is van mening dat er ten

tijde van het advies geen uitzicht was op legalisatie. Tevens heeft de commissie aangegeven dat

ten tijde van deze beslissing op bezwaar beoordeeld moet worden of de aanvraag niet alsnog

compleet is. 

 

Sinds 30 oktober 2018 is de aanvraag inmiddels compleet waardoor gesproken kan worden van

een ontvankelijke aanvraag. Nu er zicht is op het verlenen  van een vergunning en het plaatsen

van een voorziening is het redelijk om de begunstigingstermijn van 1 december 2018 aan te

passen naar 1 februari 2019 zodat de plannen uitgevoerd kunnen worden.

Financieel en fiscaal kader

Het betreft een last onder dwangsom, waarbij per constatering dat de last wordt overtreden (na

verstrijken van de begunstigingstermijn) een dwangsom van €10.000 wordt verbeurd tot een

maximum van € 50.000. Indien de overtreding waar de last op ziet voortduurt na het verstrijken

van de begunstigingstermijn, zal een inningsprocedure worden gestart.

 

Programma: 

Bij inning van de last onder dwangsom worden de middelen toegevoegd aan programma 1 ; doel

1 .6. 

 

Financiële risico’s: 

Geen. Indien bezwaarmaker in beroep gaat tegen deze beslissing op bezwaar, komen de

eventuele kosten hiervan ten laste van de Omgevingsdienst Midden-Holland. 

Juridisch kader

In het bijgevoegde advies van de bezwarencommissie, alsmede in de brief met de beslissing op

bezwaar, staan mogelijk gegevens waardoor belanghebbenden, op grond van artikel 6, lid 5 van

de Wet openbaarheid van bestuur, gegronde bezwaren zouden kunnen hebben tegen de actieve

openbaarheid van het document. Om die reden worden alleen het GS-formulier en een

publiekssamenvatting gepubliceerd. De besluitvorming is hiermee transparant, zonder dat

mogelijke belangen van derden worden geschaad. In deze stukken zijn de gegevens op basis van

de AVG geanonimiseerd.

 

Tegen de beslissing op bezwaar staat beroep open bij de Rechtbank Den Haag. Daarnaast kan

een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de

Rechtbank Den Haag.

 

2 Proces

 

Zie onder 1 .

 



4/4

3 Communicatiestrategie

 

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

provincie. In de brief met de beslissing op bezwaar wordt dit aan bezwaarde gemeld en wordt het 

GS-voorstel als bijlage meegestuurd.

 


