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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 1.6.9 van de
omgevingsvergunning van 4 september 2015, betreffende de inrichting aan Shannonweg 84 te
Rotterdam.
Inleiding
Op het adres Shannonweg 84 te Rotterdam heeft u een inrichting in werking als bedoeld in de Wet
milieubeheer. Het betreft een inrichting voor de opslag en distributie van koopmansgoederen en
gevaarlijke stoffen, inclusief 10 parkeervakken voor vrachtwagens met ADR-stoffen.
Op 4 september 2015 hebben wij voor deze activiteiten een vergunning verleend op grond van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
U bent als drijver van de inrichting verantwoordelijk voor de naleving van de op uw inrichting van
toepassing zijnde wet- en regelgeving.
Op grond van voorschrift 1.6.9 van uw omgevingsvergunning d.d. 4 september 2015 dienen de
aanwezige gasflessen in uw inrichting tegen omvallen te zijn beschermd.
Voorgeschiedenis
Bij brief van 20 juni 2016, kenmerk 201699992078_9999158022 bent u door de DCMR Milieudienst
Rijnmond (DCMR) onder andere aangeschreven in verband met de aanwezigheid van gasflessen in
uw inrichting, die niet tegen omvallen waren beschermd. Dit is een overtreding van voorschrift 1.6.9
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van uw omgevingsvergunning d.d. 4 september 2015. In deze brief is u de termijn van twee
maanden geboden om de overtreding ongedaan te maken.
Bij brief van 11 oktober 2016, kenmerk 999915773_9999204281, bent u door de DCMR nogmaals
gewezen op de overtreding van voorschrift 1.6.9 van uw omgevingsvergunning d.d. 4 september
2015.
In deze brief heeft u wederom de termijn van twee maanden gekregen om de overtreding ongedaan
te maken.
Overtreding
Op 9 februari 2018 heeft een toezichthouder van de DCMR een controle bij uw inrichting uitgevoerd.
De toezichthouder constateerde dat u de aanwezige gasflessen in uw inrichting (9 stuks) niet tegen
omvallen had beschermd. De spanband die aanwezig is om gasflessen tegen omvallen te
beschermen, lag los op de grond. Hiermee is wederom voorschrift 1.6.9 van de
omgevingsvergunning van 4 september 2015 overtreden.
Tijdens de controle is de overtreding direct ongedaan gemaakt door de spanband om de gasflessen
te binden, waarmee de gasflessen tegen omvallen zijn beschermd.
Voor de letterlijke tekst van bovengenoemd voorschrift verwijzen wij naar de bijlage behorende bij
deze beschikking.
Zienswijze
Bij brief van 19 april 2018, kenmerk 999979544_9999437256 bent u in de gelegenheid gesteld om
uw zienswijze kenbaar te maken over het voornemen om u een last onder dwangsom op te leggen.
U heeft hier geen gebruik van gemaakt.
Overwegingen
Ons college geeft aan de handhaving van wet- en regelgeving politiek-bestuurlijke en juridische
prioriteit. In het geval van overtreding van een vergunningvoorschrift 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.
Motivering
Alle feiten en omstandigheden in overweging nemende hebben wij niet (meer) het vertrouwen dat u
zonder bestuurlijke maatregel de overtreding niet meer zult begaan. Ondanks eerdere
waarschuwingen heeft u de overtreding wederom begaan. Wij zien ons dan ook genoodzaakt u
een last onder dwangsom op te leggen.
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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
onderhavige situatie het meest proportionele middel, omdat het gaat om een overtreding die
eenvoudig door u kan worden beëindigd.
U kunt er zelf voor zorgen dat u geen dwangsom verbeurt door tijdig en blijvend aan de last te
voldoen. De hoogte van de dwangsom is gerelateerd aan de aard en ernst van de overtreding en
dient als prikkel om u ertoe te bewegen herhaling van de overtreding te voorkomen.
In de last onder dwangsom is geen begunstigingstermijn opgenomen, omdat de last ziet op het
voorkomen van herhaling van de overtreding.
Te nemen maatregel
Om de overtreding te beëindigen dan wel herhaling van de overtreding te voorkomen, dient u
ervoor te zorgen dat de binnen uw inrichting aanwezige gasflessen tegen omvallen zijn beschermd
(voorschrift 1.6.9 van uw omgevingsvergunning d.d. 4 september 2015).
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 per direct nadat deze beschikking in werking treedt, blijvend te voldoen aan het gestelde
in voorschrift 1.6.9 van uw omgevingsvergunning d.d. 4 september 2015 door bovenstaande
maatregel te nemen.
2. Als u niet voldoet aan het onder 1. gestelde, verbeurt u een dwangsom van € 250,(tweehonderd en vijftig euro) per keer dat wordt geconstateerd dat u niet voldoet aan het
bovenstaande tot een maximum van € 1.500,- (vijftienhonderd euro). Per etmaal kan maximaal
één constatering plaatsvinden.
Wij wijzen u er op dat verbeurte van de (maximale) dwangsom niet meebrengt dat de overtreding
mag worden voortgezet. Bij voortduring of herhaling van de overtreding zullen nadere maatregelen
worden overwogen.
Inwerkingtreding besluit
Deze beschikking treedt in werking op de dag na de dag waarop deze aan u is verzonden.
Bezwaar en voorlopige voorziening
Belanghebbenden die het niet eens zijn met de inhoud van dit besluit kunnen binnen zes weken na
datering van dit besluit op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht een
bezwaarschrift indienen bij de bezwarencommissie van de Provincie Zuid-Holland (Postbus 90602,
2509 LP Den Haag). Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat ten minste de naam
en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het
bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.
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Krachtens artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van dit
besluit niet. Gelet hierop kan - als tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend - ingevolge artikel
8:81 van de Algemene wet bestuursrecht bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag,
Sector Bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH Den Haag een verzoek tot het treffen van een
voorlopige voorziening worden ingediend.
U kunt ook digitaal beroep/voorlopige voorziening 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.
Actieve openbaarmaking
Wij vinden het belangrijk om burgers goed te informeren over de kwaliteit van de leefomgeving en
de invloed van bedrijven daarop. Ons uitgangspunt is dat alle documenten die zich bij de provincie
en bij organisaties die namens de provincie taken uitvoeren, in beginsel openbaar zijn. Wij zijn
voornemens dit handhavingsbesluit openbaar te maken op grond van artikel 8 van de Wet
openbaarheid van bestuur (Wob). De openbaarmaking zal gebeuren door het publiceren van
onderhavig document op de website van de DCMR (www.dcmr.nl). In een apart te verzenden brief
zult u hierover nader worden geïnformeerd.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

directeur, DCMR Milieudienst Rijnmond

Kopie verzenden aan:
Estron Holding B.V., Shannonweg 84, 3197 LH te Rotterdam
ILenT, postbus 16191, 2500 BD Den Haag.
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Bijlage 1
Voorschrift 1.6.9
Gasflessen moeten door vastzetten of anderszins tegen omvallen zijn beschermd.
Toelichting:
Gasflessen waanvan de constructie zodanig Is dat zij stabiel staan, behoeven niet te worden
vastgezet; dit geldt over het algemeen voor propaan/butaan cilinders en andere (gelaste) cilinders
met een grote doorsnede. Als de opslag van gasflessen tegen een achterwand/muur plaatsvindt
moet de gasfles met behulp van een ketting of beugel zijn vastgezet aan die achterwand/muur Als
gasflessen ln een vak of compartiment zijn opgeslagen dan zijn de gasflessen afdoende tegen
omvallen beschermd wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
a. het vak behoort aan drie zijden gesloten te zijn door een muur of een staalconstructie met een
hoogte welke toereikend is om omvallen te voorkomen;
b. de gasflessen behoren zo dicht mogelijk bij elkaar en bij de wanden te worden neergezet om
volledig omvallen te voorkomen;
c. de voorzijde van het vak behoort te zijn voorzien van een constructie (ketting, beugel of
spanband) waarmee het omvallen van gasflessen wordt voorkomen; deze voorziening behoeft
niet in gebruik te zijn indien er gedurende werktijd aan- en afvoer van gasflessen In het vak
plaatsvindt
d. Indien in het vak gasflessen van verschillende grootte worden opgeslagen, behoort het
beschermingsniveau tegen omvallen voor alle gasflessen gelijk te zijn.
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