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Beschikking handhavingsbesluit
Geachte directie,
Betreft
Last onder dwangsom op grond van artikel 122 van de Provinciewet, in samenhang met artikel 5:32
van de Algemene wet bestuursrecht; wegens het overtreden van voorschrift 8.1.4 van uw
vergunning d.d. 29 november 2007, kenmerk 300834/20672230, betreffende de inrichting aan de
Propaanweg 27 te Rotterdam.
Inleiding
Uw inrichting betreft een inrichting voor het in- en uitwendig reinigen en het opwarmen van
tankauto's en tankcontainers. Bij besluit van 29 november 2007, kenmerk 300834/20672230,
hebben wij voor deze activiteiten een vergunning verleend in het kader van de Wet milieubeheer.
Thans wordt deze vergunning aangemerkt als omgevingsvergunning milieu op grond van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo).
Voorgeschiedenis
Op 14 en 15 december 2017 heeft er contact plaatsgevonden tussen een medewerker van uw
bedrijf, de heer
, en een toezichthouder van de DCMR Milieudienst Rijnmond (DCMR).
Aanleiding was de hinderlijke geur die door buurbedrijven werd ervaren en die afkomstig was van
uw afvalwaterzuiveringsinstallatie. Door de toezichthouder van de DCMR is op de aangegeven data
verzocht maatregelen te nemen ter voorkoming van geur naar de omgeving.
Op 16 december 2017 zijn er opnieuw 13 klachten over hinderlijke geur emissie bij de meldkamer
van de DCMR ingediend. Omwonenden ervaren een sterke rioollucht met als omschrijving:
mercaptaan, bloemkool, spruitjes en rottingslucht.
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Overtreding
De geur afkomstig van uw inrichting is buiten de inrichting waargenomen, namelijk in de woonwijk
en lintbebouwing van de gemeente Pernis Rotterdam (hierna benoemd als geurgevoelige locatie).
Vastgesteld is dat de bron van de veroorzaakte geur afkomstig is van het niet functioneren van de
luchtbehandelingsinstallatie van de afvalwaterzuiveringsinstallatie van uw inrichting. De klachten van
16 december 2017 konden op basis van het onderzoek door de toezichthouder van de DCMR, aan
uw inrichting worden toegewezen.
Er mag op de geurgevoelige locatie geen geur afkomstig van de inrichting waarneembaar zijn.
U heeft hiermee voorschrift 8.1.4 van uw vergunning d.d. 29 november 2007, kenmerk
300834/20672230 overtreden.
Voor de letterlijke tekst van het overtreden voorschrift verwijzen wij naar de bijlage behorende bij
deze beschikking.
Zienswijze
In de brief van 19 januari 2018 met kenmerk 999969250-99994015 bent u in de gelegenheid gesteld
om uw zienswijze kenbaar te maken over het voornemen om een last onder dwangsom op te
leggen.
Op 2 februari 2018 heeft de heer
van uw bedrijf, verzocht om uitstel van de termijn voor
het indienen van een zienswijze met twee weken.
Op grond van aanhoudende meldingen van geuroverlast is u bij e-mail van 8 februari 2018
meegedeeld dat de gevraagde termijn van twee weken uitstel niet wordt toegekend. Rekening
houdend met de verzenddatum van de brief is aan u drie weken reactie tijd gegund in plaats van de
wettelijke termijn van twee weken.
Overwegingen
Ons college geeft aan de handhaving van wet- en regelgeving politiek-bestuurlijke en juridische
prioriteit. In het geval van overtreding van wetsartikelen en vergunningvoorschriften wordt dan ook
consequent opgetreden.
Verder zijn wij op grond van de jurisprudentie van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
State in beginsel – behoudens bijzondere omstandigheden – gehouden wettelijke voorschriften te
handhaven. In de gegeven omstandigheden achten wij het algemeen belang dat is gediend bij
handhaving van de onderhavige wet- en regelgeving zwaarwegender dan uw belang bij voortzetting
van de overtreding. Van bijzondere omstandigheden is ons verder niets gebleken.
Alle feiten en omstandigheden in overweging nemende, hebben wij niet (meer) het vertrouwen dat u
zonder bestuurlijke maatregel de overtreding zult beëindigen. Wij zien ons dan ook genoodzaakt u
een last onder dwangsom op te leggen.
Het belang van de bescherming van het milieu verzet zich naar onze mening niet tegen het
opleggen van een last onder dwangsom. Het opleggen van een last onder dwangsom is in de
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onderhavige situatie het meest proportionele middel, omdat het gaat om een overtreding welke door
u op relatief eenvoudige wijze voorkomen kan worden.
In 2017 zijn er 52 meldingen van geur afkomstig van uw inrichting bij de DCMR ingediend. In de
eerste twee maanden van 2018 zijn er al 47 meldingen van geuroverlast over uw inrichting
ingediend bij de DCMR. De klagers omschrijven de geur als overlast en misselijkmakend.
Op 16 november 2010 is eerder een last onder dwangsom aan u opgelegd, die op 22 december
2011 is ingetrokken nadat deze een jaar van kracht is geweest, zonder te zijn verbeurd. Hiermee
heeft u aangetoond dat u de geur, afkomstig van uw inrichting kennelijk eenvoudig kunt voorkomen.
U kunt er zelf voor zorgen dat u geen last onder dwangsom verbeurt door tijdig en blijvend aan de
last te voldoen. De hoogte van de last onder dwangsom is gerelateerd aan de aard en ernst van de
overtreding, de geschatte kosten om de overtreding te voorkomen en dient als prikkel om u te
bewegen de overtreding (een gedraging) te voorkomen.
De in de last opgenomen begunstigingstermijn is relatief kort omdat deze toeziet op het voorkomen
van geur nabij een geurgevoelige locatie. Uit de naleving van een eerder opgelegde last onder
dwangsom, maken wij op dat u kennelijk in staat bent om maatregelen te treffen waarmee u voldoet
aan voorschrift 8.1.4 van uw omgevingsvergunning.
U heeft bij de toezichthouder tijdens een controle op 12 februari 2018 aangegeven dat u bezig bent
de afvalwaterzuiveringsinstallatie te optimaliseren binnen uw inrichting, omdat de huidige
waterzuivering sterk verouderd is. De realisatie hiervan zal enige tijd gaan duren. Daarnaast wordt
door u op korte termijn een nieuwe luchtbehandelingsinstallatie voor de
afvalwaterzuiveringsinstallatie aangelegd om geur naar de omgeving weg te nemen.
Wij vinden het een goede zaak dat u inmiddels gestart bent met het nemen van maatregelen om
geur naar de omgeving weg te nemen. Wij achten deze last echter nog steeds noodzakelijk om u te
bewegen de maatregelen ten aanzien van de afvalwaterzuivering volledig en zo spoedig mogelijk te
nemen.
Te nemen maatregel
1. De geurimmissie, als gevolg van het in werking zijn van de inrichting, ter plaatse van de eerste
geurgevoelige locatie, een woning van derden, gelegen aan de rand van de gemeente Pernis of
een verder gelegen woning in een woonwijk of lintbebouwing, moet voldoen aan
maatregelenniveau II van het document Geuraanpak kerngebied Rijnmond (vastgesteld door
GS op 5 juni 2005). Er mag op deze locatie geen geur afkomstig van de inrichting
waarneembaar zijn. (voorschrift 8.1.4 van de omgevingsvergunning).
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Besluit
Gelet op het vorenstaande besluiten wij op grond van artikel 122 van de Provinciewet in samenhang
met artikel 5:32 van de Algemene wet bestuursrecht als volgt.
1. U dient binnen twee weken na het van kracht worden van deze beschikking (blijvend) te voldoen
aan voorschrift 8.1.4 van de omgevingsvergunning van 29 november 2007.
Indien u niet aan de last voldoet, verbeurt u een dwangsom van € 50.000 (vijftigduizend euro)
per keer dat wij constateren dat u voorschrift 8.1.4 van de omgevingsvergunning overtreedt, tot
een maximum van € 150.000 (honderdvijftigduizend euro). Per week kunt u maximaal één
dwangsom verbeuren.
Wij wijzen u er op dat het verbeuren van (maximale) dwangsommen niet met zich meebrengt dat de
overtreding kan worden voortgezet. Bij voortduring of herhaling van de overtreding zullen nadere
maatregelen worden overwogen.
Inwerkingtreding besluit
Deze beschikking treedt in werking op de dag waarop deze aan u is verzonden.
Actieve openbaarmaking
Wij hanteren als uitgangspunt dat alle documenten die zich bij de DCMR bevinden in beginsel
openbaar zijn. Wij zijn voornemens dit handhavingsbesluit openbaar te maken op grond van artikel 8
van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna:Wob). De openbaarmaking zal gebeuren door het
publiceren van onderhavig document op de website van de DCMR (www.dcmr.nl).
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar
maken tegen deze beschikking. Het maken van bezwaar dient te geschieden door het indienen van
een bezwaarschrift gericht aan Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland, t.a.v. de Awbbezwarencommissie, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag. Een bezwaarschrift kan worden ingediend
gedurende een termijn van zes weken na de datum van verzending van deze beschikking.
Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en dient in ieder geval het volgende te bevatten:
- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van de beschikking waartegen bezwaar wordt gemaakt;
- de gronden van het bezwaar.
Voorlopige voorziening
Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u een verzoek doen tot het
treffen van een voorlopige voorziening. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening
moet worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de Voorzieningenrechter van de rechtbank
Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Deze kan een voorlopige
voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.
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U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische
handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de voorwaarden.
Het bezwaarschrift en het verzoek schorsen de werking van deze beschikking niet.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

mr. R.M. Thé
directeur

Een afschrift van dit besluit is verstuurd naar:
- ILenT, Postbus 16191, 2500 BD Den Haag;
- Provincie Zuid-Holland, t.a.v. afdeling Mobiliteit en Milieu, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag.
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Bijlage 1
Voorschrift 8.1.4. luidt:
De geurimmissie, moet als gevolg van het in werking zijn van de inrichting, ter plaatse van de eerste
geurgevoelige locatie, een woning van derden gelegen aan de rand van de gemeente Pernis of een
verder gelegen woning in een woonwijk of lintbebouwing, voldoen aan maatregelniveau II van het
document Geuraanpak kerngebied Rijnmond (vastgesteld door GS op 5 juni 2005). Er mag op deze
locatie geen geur afkomstig van de inrichting waarneembaar zijn.
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