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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 bepalingen van het Bouwbesluit
2012, betreffende de inrichting aan de Professor Gerbrandweg 10 te Botlek-Rotterdam.
Inleiding
Op het adres Professor Gerbrandyweg 10 in Botlek-Rotterdam heeft u een inrichting in werking als
bedoeld in de Wet milieubeheer. Binnen de inrichting worden afvalstoffen verbrand.
Op 21 oktober 2004 hebben wij voor deze activiteit een vergunning verleend op grond van de Wet
milieubeheer. Thans wordt deze vergunning aangemerkt als omgevingsvergunning milieu.
Als gevolg van de inwerkingtreding van de Wabo op 1 oktober 2010, zijn wij bevoegd geworden voor
de handhaving van de bouwregelgeving voor bestaande bouwwerken bij bedrijven waarvoor wij
bevoegd gezag zijn voor het verlenen van de omgevingsvergunning. Daarvoor was het
gemeentebestuur van Rotterdam bevoegd voor toezicht en handhaving van deze bouwregelgeving
bij uw inrichting.
Op 1 april 2012 is het Bouwbesluit 2012 in werking getreden, waarin voorschriften met betrekking tot
het brandveilig gebruik van bouwwerken zijn opgenomen. De bepalingen van het Bouwbesluit 2012
hebben rechtstreekse werking.
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Inspectie en overtredingen
Op 12 november 2018 controleerde een medewerker van de DCMR Milieudienst Rijnmond (verder:
DCMR) uw bedrijf aan de Professor Gerbrandyweg 10 in de Botlek-Rotterdam. Tijdens deze
controle is geconstateerd dat u het Bouwbesluit 2012 niet naleeft.
Het betreft het volgende:
- U heeft er niet voor gezorgd dat blusmiddelen duidelijk zichtbaar waren opgehangen. Hiermee
overtreedt u artikel 6.33 van het Bouwbesluit 2012.
- U heeft er niet voor gezorgd dat op nooduitgangen het opschrift “ nooddeur vrijhouden” of
“nooddeur” was aangebracht. Hiermee overtreedt u artikel 6.25 van het Bouwbesluit 2012.
- U heeft er niet voor gezorgd dat de noodverlichtingsinstallatie optimaal functioneert . Hiermee
overtreedt u artikel 1.16 van het Bouwbesluit 2012.
- U heeft er niet voor gezorgd dat de vluchtrouteaanduiding voldoet aan de NEN 6088:2002.
Hiermee overtreedt u artikel 1.16 van het Bouwbesluit 2012.
- U heeft er niet voor gezorgd dat de vluchtroutes vrij waren van obstakels. Hiermee overtreedt u
artikel 7.16 van het Bouwbesluit 2012.
Voor de letterlijke tekst van genoemde bepalingen verwijzen wij naar de bijlage behorende bij deze
beschikking.
Zienswijze
Bij brief van 29 november 2018 met kenmerk 9999101942_9999524011 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 gelegenheid heeft u geen gebruik gemaakt. Gelet hierop is er geen aanleiding af te zien
van het opleggen van lasten onder dwangsom.
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. Bij brief van 21 september 2016 bent u op vergelijkbare overtredingen van
het brandveilig gebruik van bouwwerken aangeschreven.
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 overtredingen die ook in 2016 al zijn geconstateerd. Van bijzondere omstandigheden is ons
verder niets gebleken.
Motivatie
Alle feiten en omstandigheden in overweging nemende, zien wij ons genoodzaakt u lasten onder
dwangsom op te leggen.
Het belang van de bescherming van het milieu verzet zich naar onze mening niet tegen het
opleggen van lasten onder dwangsom. Het opleggen van lasten onder dwangsom is in de
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onderhavige situatie het meest proportionele middel, omdat het gaat om overtredingen die u zelf
kunt beëindigen.
U kunt er zelf voor zorgen dat u geen dwangsom verbeurt door tijdig en blijvend aan de lasten te
voldoen. De hoogte van de dwangsom is gerelateerd aan de aard en ernst van de overtreding en
dienen als prikkel om u ertoe te bewegen de overtredingen te beëindigen.
De in de lasten opgenomen begunstigingstermijn is redelijk, omdat u binnen deze termijn de
overtredingen kunt beëindigen.
Te nemen maatregelen
Om de overtredingen ongedaan te maken en/of om herhaling te voorkomen, dient u de volgende
maatregelen te nemen.
1. U moet blusmiddelen duidelijk zichtbaar ophangen (artikel 6.33 Bouwbesluit 2012).
2. U moet op nooduitgangen het opschrift “ nooddeur vrijhouden” of “nooddeur” aanbrengen
(artikel 6.25 Bouwbesluit 2012).
3. U moet ervoor zorgen dat de noodverlichtingsinstallatie optimaal functioneert (artikel 1.16
Bouwbesluit 2012).
4. U moet ervoor zorgen dat de vluchtrouteaanduiding voldoet aan de NEN 6088:2002 (artikel
1.16 Bouwbesluit 2012).
5. U moet ervoor zorgen dat de vluchtroutes vrij zijn van obstakels. (artikel 7.16 van het
Bouwbesluit 2012).
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 één maand nadat deze beschikking in werking treedt, blijvend te voldoen aan
artikel 6.33 van het Bouwbesluit 2012 door de hierboven onder 1. genoemde maatregel te
treffen.
Indien u hieraan niet voldoet, verbeurt u een dwangsom van € 2.000,-- (tweeduizend euro)
per keer dat wij constateren dat u hieraan niet heeft voldaan, tot een maximum van
€ 10.000,-- (tienduizend euro). Per etmaal kunt u maximaal één dwangsom verbeuren.
2. U dient binnen één maand nadat deze beschikking in werking treedt, blijvend te voldoen aan
artikel 6.25 van het Bouwbesluit 2012 door de hierboven onder 2. genoemde maatregel te
treffen.
Indien u hieraan niet voldoet, verbeurt u een dwangsom van € 2.000,-- (tweeduizend euro)
per keer dat wij constateren dat u hieraan niet heeft voldaan, tot een maximum van
€ 10.000,-- (tienduizend euro). Per etmaal kunt u maximaal één dwangsom verbeuren.
3. U dient binnen één maand nadat deze beschikking in werking treedt, blijvend te voldoen aan
artikel 1.16 van het Bouwbesluit 2012 door de hierboven onder 3. genoemde maatregel te
treffen.
Indien u hieraan niet voldoet, verbeurt u een dwangsom van € 2.000,-- (tweeduizend euro)
per keer dat wij constateren dat u hieraan niet heeft voldaan, tot een maximum van
€ 10.000,-- (tienduizend euro). Per etmaal kunt u maximaal één dwangsom verbeuren.
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4. U dient binnen één maand nadat deze beschikking in werking treedt, blijvend te voldoen aan
artikel 1.16 van het Bouwbesluit 2012 door de hierboven onder 4. genoemde maatregel te
treffen.
Indien u hieraan niet voldoet, verbeurt u een dwangsom van € 2.000,-- (tweeduizend euro)
per keer dat wij constateren dat u hieraan niet heeft voldaan, tot een maximum van
€ 10.000,-- (tienduizend euro). Per etmaal kunt u maximaal één dwangsom verbeuren.
5. U dient binnen één maand nadat deze beschikking in werking treedt, blijvend te voldoen aan
artikel 7.16 van het Bouwbesluit 2012 door de hierboven onder 5. genoemde maatregel te
treffen.
Indien u hieraan niet voldoet, verbeurt u een dwangsom van € 2.000,-- (tweeduizend euro)
per keer dat wij constateren dat u hieraan niet heeft voldaan, tot een maximum van
€ 10.000,-- (tienduizend euro). Per etmaal kunt u maximaal één dwangsom verbeuren.
Wij wijzen u er op dat het verbeuren van (maximale) dwangsommen niet met zich meebrengt dat de
overtredingen kunnen worden voortgezet. Bij voortduring of herhaling van de overtredingen 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
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 Zuid-Holland, t.a.v. het Awb-secretariaat,
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 u doen bij de voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Den Haag,
Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Deze kan een voorlopige voorziening treffen wanneer
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.
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.
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Het bezwaarschrift en het verzoek schorsen de werking van deze beschikking niet.
Actieve openbaarmaking
Wij vinden het van groot belang om de burgers en bedrijven in het Rijnmondgebied te informeren
over het gebied waarin zij wonen en werken. Een van de wijzen waarop wij informatie verschaffen,
is door het publiceren van informatie over wat wij doen in het kader van handhaving van risicovolle
bedrijven in het gebied. Dit gebeurt concreet door het openbaar maken van handhavingsbesluiten
door de plaatsing hiervan op de website van de (www.dcmr.nl). In een apart te verzenden brief
wordt u hierover nader geïnformeerd.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
namens dezen,

b.a.
mr. R.M. Thé
directeur DCMR Milieudienst Rijnmond

Een afschrift van dit besluit is verstuurd naar:
ILenT, postbus 16191, 2500 BD Den Haag;
DCMR Milieudienst Rijnmond, t.a.v.

@dcmr.nl , info@dcmr.nl
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BIJLAGE

Artikel 1.16. Bouwbesluit 2012
1 Een bij of krachtens de wet aanwezige installatie als bedoeld in hoofdstuk 6 van dit besluit:
a. functioneert overeenkomstig de op die installatie van toepassing zijnde voorschriften;
b. wordt adequaat beheerd, onderhouden en gecontroleerd, en
c. wordt zodanig gebruikt dat geen gevaar voor de gezondheid of de veiligheid ontstaat dan wel
voortduurt.
2 Na het aanbrengen of wijzigen van een kabel-, leiding- of andere doorvoer in of door een
scheidingsconstructie waarvoor op grond van dit besluit een eis met betrekking tot de weerstand
tegen branddoorslag en brandoverslag of rookdoorgang geldt, wordt de weerstand tegen
branddoorslag en brandoverslag of rookdoorgang op adequate wijze gecontroleerd.
Artikel 6.25. Bouwbesluit 2012
1 Een deur op een gemeenschappelijke vluchtroute die toegang geeft tot een trappenhuis van een
te bouwen woongebouw draait bij het openen niet tegen de vluchtrichting in.
2 Een deur op een vluchtroute vanaf de uitgang van een wooneenheid naar de uitgang van de
woonfunctie voor kamergewijze verhuur kan in de vluchtrichting worden geopend:
a. door een lichte druk tegen de deur, of
b. met behulp van een ontsluitingsmechanisme dat voldoet aan NEN-EN 179 of aan NEN-EN 1125.
3 Een deur op een vluchtroute draait bij het openen niet tegen de vluchtrichting in indien bij een te
bouwen bouwwerk meer dan 37 personen of bij een bestaand bouwwerk meer dan 60 personen op
die uitgang zijn aangewezen.
4 Een nooddeur kan geen schuifdeur zijn.
5 Een deur op een vluchtroute draait bij het openen niet tegen de vluchtrichting in.
6 Een deur waarop bij het vluchten meer dan 100 personen zijn aangewezen kan worden geopend
door:
a. een lichte druk tegen de deur, of
b. een lichte druk tegen een op circa 1 m boven de vloer over de volle breedte van de deur
aangebrachte panieksluiting die voldoet aan NEN-EN 1125.
7 Een deur op een vluchtroute die begint in een ruimte voor het insluiten van personen, kan tijdens
het vluchten met een sleutel worden geopend.
8 Een automatisch werkende deur en een voorziening voor toegangs- of uitgangscontrole in een
vluchtroute mogen het vluchten niet belemmeren.
9 Een deur die toegang geeft tot een overdruktrappenhuis is voorzien van een aanduiding waaruit
blijkt dat hard duwen noodzakelijk kan zijn.
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10 Aan de aan de buitenlucht grenzende zijde van een nooddeur is het opschrift «nooddeur
vrijhouden» of «nooduitgang» aangebracht. Dit opschrift voldoet aan de eisen voor aanvullende
tekens in NEN 3011.
11 Bij ministeriële regeling kan worden afgeweken van het derde lid.
Artikel 6.33. Bouwbesluit 2012
Een voorziening voor het bestrijden van brand als bedoeld in de artikelen 6.28 en 6.31 is duidelijk
zichtbaar opgehangen of gemarkeerd met een pictogram als bedoeld in NEN 3011
Artikel 7.16. Bouwbesluit 2012
Onverminderd het bij of krachtens dit besluit bepaalde is het verboden in, op, aan of nabij een
bouwwerk voorwerpen of stoffen te plaatsen, te werpen of te hebben, handelingen te verrichten of
na te laten, werktuigen, middelen of voorzieningen te gebruiken of niet te gebruiken of anderszins
belemmeringen te veroorzaken waardoor:
a. melding van, alarmering bij of bestrijding van brand wordt belemmerd;
b. het gebruik van vluchtmogelijkheden bij brand wordt belemmerd, of
c. het redden van personen of dieren bij brand wordt belemmerd
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