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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 de 8.19 melding van 28 juni 2010
en de verklaring van 13 juli 2010 (kenmerk: 21060357/340618), betreffende de inrichting aan de
Professor Gerbrandyweg 10 in Rotterdam.
Inleiding
Op het adres Professor Gerbrandyweg 10 in Rotterdam heeft u een inrichting in werking als bedoeld
in de Wet milieubeheer (verder: Wm). Het betreft een inrichting voor de opslag, bewerking en
verwerking van afvalstoffen. De inrichting wordt aangemerkt als een type C-inrichting. U heeft op 20
juni 2010, door ons ontvangen op 28 juni 2010, een melding krachtens artikel 8.19, tweede lid, van
de Wm ingediend. De ingediende melding betrof het realiseren van een buitenopslag voor de
tijdelijke op- en overslag van geshredderd hout afkomstig uit Groot-Brittannië (UK-houtvak). Naar
aanleiding van uw melding hebben wij u, middels een verklaring van 13 juli 2010 (kenmerk:
21060357/340618), medegedeeld dat de voorgenomen verandering van de inrichting niet leidt tot
andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan die uw inrichting ingevolge de
deelrevisievergunning van 14 maart 2007(kenmerk 340618/20319636) en de daaraan verbonden
beperkingen of voorschriften mag veroorzaken en dat deze verandering niet leidt tot een andere
inrichting dan waarvoor de vergunning is verleend.
Voorgeschiedenis
Op 4 juli 2018 heeft een toezichthouder van de DCMR Milieudienst Rijnmond (verder: DCMR), een
controle uitgevoerd binnen uw inrichting aan de Professor Gerbrandyweg 10 in Rotterdam. Tijdens
deze controle is onder andere geconstateerd dat gebaald afval (onder andere huishoudelijk afval)
was opgeslagen in het zogenoemde UK-houtvlak nabij de Bio Energie Centrale (BEC). Hiermee
handelde u in strijd met de krachtens artikel 8.19, tweede lid, van de Wm ingediende melding van 28
juni 2010 en de afgegeven verklaring van 13 juli 2010.
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Naar aanleiding van deze overtreding hebben wij u bij brief van 12 juli 2018 aangeschreven.
In deze brief is u medegedeeld dat u de overtreding binnen twee dagen na dagtekening van de brief
ongedaan diende te maken. Tevens is u in deze brief medegedeeld dat, indien de overtreding bij
een volgende controle wederom zou worden geconstateerd, bestuursrechtelijke en/of strafrechtelijke
sancties kunnen worden opgelegd.
Overtredingen
Op 26 juli 2018 heeft een toezichthouder van de DCMR opnieuw een controle uitgevoerd binnen uw
inrichting aan de Professor Gerbrandyweg 10 in Rotterdam. Tijdens deze controle is opnieuw
geconstateerd dat gebaald afval (onder andere huishoudelijk afval) was opgeslagen in het
zogenoemde UK-houtvlak nabij de Bio Energie Centrale (BEC).
Hiermee handelt u nog steeds in strijd met de krachtens artikel 8.19, tweede lid, van de Wm
ingediende melding van 28 juni 2010 en de afgegeven verklaring van 13 juli 2010.
Zienswijze
Bij brief van 6 augustus 2018, met kenmerk 999993440_9999483975, bent u in de gelegenheid
gesteld om uw zienswijze kenbaar te maken over het voornemen om een last onder dwangsom op
te leggen. Van deze mogelijkheid heeft u bij brief van 16 augustus 2018 gebruik gemaakt.
De zienswijze kan als volgt worden samengevat.
Voor het opslaan van afvalhout afkomstig uit de UK, heeft u voor dit vak, op 28 juni 2010 een
melding krachtens artikel 8.19 Wet milieubeheer ingediend waar de Provincie Zuid-Holland op 13 juli
2010 positief op heeft beschikt. Deze verklaring staat het opslaan van geïmporteerd hout voor
duurzame energieopwekking door de BEC toe. De import is begin dit jaar echter geëindigd,
waardoor het vak sindsdien niet meer als buitenopslag voor hout fungeert. Het door de
toezichthouders van de DCMR waargenomen tijdelijk opgeslagen gebaald huishoudelijk afval
binnen dit vak, vormt geen milieuhygiënisch risico, maar is strikt genomen strijdig met de afgegeven
beschikking.
Als gevolg van de onvoorziene uitloop van de onderhoudstop van roosteroven 0 en een ongeplande
stop van roosteroven 2, is de operationele beschikbaarheid begin dit jaar met 12% afgenomen. In
combinatie met een gelijk gebleven aanvoer van afval en een maximale benutting van de vergunde
opslagcapaciteit is per 1 augustus jl. een achterstand in de te verwerken hoeveelheid ontstaan van
ruim 10.800 ton. Daardoor werd u gedwongen circa 1500 ton in RDF-folie verpakt huishoudelijk
afval tijdelijk binnen het lege UK-houtvak op te slaan. Op 26 juni jl. is het opslaan van gebaald afval
door het Hoofd Logistiek per fax aan de meldkamer van de DCMR gemeld. U heeft daarna geen
reactie meer van de DCMR ontvangen.
Een niet onbelangrijk probleem dat u de laatste twee maanden parten heeft gespeeld, betrof de
aanhoudende extreem hoge dag- en nachttemperatuur waardoor het ingezamelde huishoudelijk
afval minder vocht bevatte en een 6% hogere calorische waarde liet zien. Omdat de
verbrandingscapaciteit stuurt op grond van opgewekte stroomvermogens, is de doorzet van
huishoudelijk afval op alle ovens onder verwachting gebleven. Bovendien heeft het relatief droge
afval verschillende nadelige (bij)effecten gehad op de gehele procesvoering. Om al deze problemen
het hoofd te kunnen bieden heeft u uw aandacht weken achtereen primair moeten richten op het
beheersen van het proces, het weer in bedrijf nemen van de roosterovens 0 en 2, het naleven van
de emissie-eisen en het borgen van de veiligheid van de werknemers.
Het opleggen van een last onder dwangsom is een herstelsanctie waarin het bevoegd gezag
aangeeft welke maatregelen getroffen moeten worden om de overtredingen ongedaan te maken.
Uit het voornemen kan niet worden opgemaakt welke maatregelen u direct dient te nemen en
binnen welke termijn deze maatregelen moeten worden gerealiseerd. Tevens is de hoogte van de
op te leggen last nog niet omschreven.
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Door het ontbreken van deze essentiële aspecten, druist het voornemen volgens u tegen de
primaire beginselen van het rechtszekerheidsbeginsel in.
Hoewel de gedane constatering niet wordt bestreden, wijst u erop dat het tijdelijk opslaan van
deugdelijk gebaald afval op een niet vergunde plaats het gevolg is van overmacht. Dit is tijdig
gemeld, waarbij geen noemenswaardige risico’s voor milieu en omgeving kunnen worden
aangetoond. Dit is aan de toezichthouders van de DCMR tijdens een bezoek op 26 juli jl.
medegedeeld. Daarbij is ook uiteengezet hoe bovengenoemde situatie is ontstaan en welke keuzes
u daarbij weloverwogen heeft moeten maken. Omdat u de toezichthouders van de DCMR heeft
verzekerd dat het ongedaan maken van de niet vergunde opslag absoluut hoge prioriteit heeft en
eind deze maand zal zijn gerealiseerd, roept het voornemen tot bestuursdwang bij AVR de vraag op
of dit niet op gespannen voet staat met het proportionaliteitsbeginsel. Het voornemen om een last
onder dwangsom op te leggen is niet optimaal onderzocht, voorbereid en gemotiveerd. Tevens valt
niet op te maken in hoeverre rekening is gehouden met het rechtszekerheids- en
proportionaliteitsbeginsel. U verzoekt vriendelijk doch dringend af te zien van het voornemen.
Reactie op zienswijze
Onze reactie op uw zienswijze is als volgt.
U erkent dat sprake is geweest van een overtreding. Het feit dat momenteel geen import van hout
meer plaatsvindt betekent niet dat dit in de toekomst niet (plotseling) wordt hervat. Het blijft daarom
van belang om geen andere goederen dan hout in de UK-houtopslag op te slaan. Ten aanzien van
uw stelling, dat u vanwege een achterstand in de verwerking van het afval gedwongen werd het
afval tijdelijk binnen het lege UK-houtvak op te slaan, merken wij het volgende op. U bent als drijver
van de inrichting verantwoordelijk voor de naleving van de wet- en regelgeving binnen uw inrichting.
Indien er sprake is van stagnatie of een achterstand in de verwerking van de hoeveelheid afval dient
u maatregelen te treffen om te allen tijde overeenkomstig de ingediende melding en de door ons
afgegeven verklaring van 13 juli 2010 te handelen. Dat u voor de opslag van het afval een melding
heeft ingediend en vervolgens geen reactie van de DCMR heeft ontvangen, ontslaat u niet van de
verplichting om in overeenstemming met bovengenoemde melding en de daarop genomen
verklaring te handelen. U heeft op 20 juni 2018 een melding ingediend. Een toezichthouder van de
DCMR heeft u, na het indienen van de melding, tijdens bovengenoemd controlebezoek,
aangegeven dat de melding de onvergunde activiteit niet legaliseert. De DCMR heeft u vervolgens
naar aanleiding van een controle op 4 juli 2018, bij brief van 12 juli 2018 aangeschreven. Uw stelling
dat u geen reactie van de DCMR heeft ontvangen, delen wij, gelet op het bovenstaande niet.
Middels deze brief hebben wij u kenbaar gemaakt dat u in strijd handelt met bovengenoemde
melding en de daarop afgegeven verklaring.
Wij begrijpen dat een aantal problemen voor verschillende nadelige (bij)effecten heeft gezorgd op de
gehele procesvoering. U heeft er zelf voor gekozen prioriteit te geven aan het beheersen van het
proces, het in bedrijf nemen van de roosterovens, het naleven van de emissie-eisen en het borgen
van de veiligheid van de werknemers. Hoewel het een goede zaak is dat u de emissie-eisen wilt
naleven en de veiligheid van de werknemers wilt waarborgen, mag dit uiteraard niet leiden tot het
niet naleven van de milieuwet- en regelgeving.
Uw standpunt dat het gebaald afval tijdelijk op een niet vergunde plaats is opgeslagen als gevolg
van overmacht, komt geheel voor uw eigen risico. Toezichthouders van de DCMR hebben op 4 juli
2018 geconstateerd dat u in strijd met de bovengenoemde melding en de daarop afgegeven
verklaring heeft gehandeld. De aanschrijving van 12 juli 2018 heeft er niet voor gezorgd dat u de
overtreding heeft beëindigd. Ondanks deze aanschrijving is de overtreding op 26 juli 2018 opnieuw
geconstateerd.
U heeft aangegeven dat het ongedaan maken van de niet vergunde opslag absoluut hoge prioriteit
heeft en eind deze maand zal zijn gerealiseerd. Wij vinden het een goede zaak dat u voornemens
bent de overtreding eind deze maand te beëindigen.
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Alle feiten en omstandigheden in overweging nemende hebben wij echter niet het vertrouwen dat u
zonder bestuurlijke maatregel de overtreding daadwerkelijk blijvend zult beëindigen.
Wij vinden het van groot belang dat deze overtreding zich in de toekomst niet meer zal voordoen en
achten het derhalve nog steeds noodzakelijk u een last onder dwangsom op te leggen.
Uw stelling dat het voornemen om u een last onder dwangsom op te leggen in strijd is met het
rechtszekerheidsbeginsel en het proportionaliteitsbeginsel is onjuist. Hierbij merken wij overigens op
dat geen sprake is van een voornemen tot het opleggen van last onder bestuursdwang, maar van
een voornemen tot het opleggen van een last onder dwangsom. Artikel 5:32a van de Algemene wet
bestuursrecht bepaalt dat een last onder dwangsom de te nemen herstelmaatregelen omschrijft en
een zogenaamde begunstigingstermijn bevat. In de onderhavige last onder dwangsom zijn
hieronder beide aspecten opgenomen, waarmee voldaan wordt aan de wettelijke eisen. Het
voornemen bevatte slechts ons voornemen u een last onder dwangsom op te leggen en een
uitnodiging om uw zienswijze kenbaar te maken omtrent dit voornemen. De brief betrof dus geen
dwangsombeschikking die moet voldoen aan de vereisten die staan opgenomen in artikel 5:32a van
de Algemene wet bestuursrecht. Dit betekent dat het ontbreken van de te nemen maatregelen en de
hoogte van de op te leggen dwangsom niet in strijd is met het rechtszekerheidsbeginsel en/of het
proportionaliteitsbeginsel. De geconstateerde overtreding is van dusdanige aard dat voortduring of
herhaling daarvan, met het oog op de mogelijke gevolgen voor het milieu niet toelaatbaar is. Het
milieubelang is in onderhavig geval groot. Calamiteiten (bijvoorbeeld een brand) dienen voorkomen
te worden. De activiteiten zoals beschreven in de melding dienen op een acceptabele en
brandveilige manier plaats te vinden. Gelet op de melding en de verklaring mag u alleen hout in de
UK-houtopslag opslaan. Wij hebben niet meer het vertrouwen dat u zonder bestuurlijke maatregel
ervoor zorgt dat er geen andere goederen dan hout in de UK-houtopslag worden opgeslagen.
Op grond van vaste jurisprudentie hebben wij, behoudens bijzondere omstandigheden, een
beginselplicht tot handhaving. Gelet op de grote belangen die met de handhaving van de
milieuregelgeving zijn gediend, zien wij in beginsel geen reden om van onze bevoegdheid geen
gebruik te maken. Alleen zeer bijzondere omstandigheden kunnen voor ons aanleiding vormen om
van het nemen van maatregelen af te zien. Dergelijke omstandigheden doen zich naar ons mening
niet voor.
Overwegingen
Ons college geeft aan de handhaving van wet- en regelgeving politiek-bestuurlijke en juridische
prioriteit. In het geval van overtreding van wetsartikel 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.
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 onderhavige situatie het
meest proportionele middel.
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 de ernst van de overtreding en
dient als prikkel om u ertoe te bewegen de overtreding te beëindigen en vervolgens niet (meer) te
begaan.
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Te nemen maatregelen
Om de overtreding te beëindigen en/of herhaling te voorkomen, dient u ervoor te zorgen dat u
binnen één week blijvend in overeenstemming handelt met de krachtens artikel 8.19, tweede lid, van
de Wm ingediende melding van 28 juni 2010 en de afgegeven verklaring van 13 juli 2010. Dit kunt u
doen door alleen hout in de UK-houtopslag op te slaan.
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. Wij gelasten u om binnen één week nadat deze beschikking in werking treedt blijvend te
voldoen aan de krachtens artikel 8.19, tweede lid, van de Wm ingediende melding van 28
juni 2010 en de afgegeven verklaring van 13 juli 2010.
2. Wij waarschuwen u ervoor, dat als u niet voldoet onder het 1gestelde u een dwangsom
verbeurt van € 1.500,- per keer dat wordt geconstateerd dat in strijd wordt gehandeld met de
krachtens artikel 8.19, tweede lid, van de Wm ingediende melding van 28 juni 2010 en de
afgegeven verklaring van 13 juli 2010, tot een maximum van € 4.500,-.
Per week kan maximaal één constatering plaatsvinden.
Inwerkingtreding besluit
Deze beschikking treedt in werking op de dag na de dag waarop deze aan u is verzonden.
Bezwaar
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 de beschikking waartegen
bezwaar wordt gemaakt en de gronden van het bezwaar.
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 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.
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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.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
namens dezen,
b.a.
mr. R.M. Thé
directeur DCMR Milieudienst Rijnmond

Een afschrift van het besluit is verstuurd naar:
ILenT, Postbus 16191, 2500 BD Den Haag.
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